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Bakgrunn 

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

17.3-11.4.14 ved Nordlandssykehuset som en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 

Resultater for foretaket og klinikkene ble forelagt styret i styresak 95/2014 i form av 

gjennomsnittskår for de ulike spørsmålene og for temaområdene Sikkerhetsklima og 

Teamarbeidsklima. Faktorskår er gjennomsnittlig skår for de hhv syv og seks spørsmål som inngikk 

i de to temaene. Det ble også av ekstern konsulent på oppdrag fra Helse Nord utarbeidet rapporter 

på enhets- og avdelingsnivå. Resultater på enhetsnivå i det enkelte foretak ble sammenstilt av Helse 

Nord RHF til bruk for nasjonal innrapportering. Ved bearbeiding av resultatene sammenstilte Helse 

Nord resultater på enhetsnivå for enheter med mer enn 10 respondenter, selv om det ble anbefalt fra 

pasientsikkerhetsprogrammet at antallet respondenter skulle være fem. De ulike helseregionene har 

hatt ulik praksis for sammenstilling av enheter, og minimum antallet respondenter har variert 

mellom 5-15. 

 

Fremstilling av resultatene 

Resultatene ble presentert i to ulike rapporter hvor den første rapporten fremstilte resultater som 

gjennomsnittskår for hvert spørsmål og for de to faktorskårene om sikkerhetsklima og 

teamarbeidsklima (gjennomsnittet for spørsmålene i de ulike faktorene). Deretter ble rapporter for 

andel positive respondenter utgitt fra Helse Nord. Resultatene ble presentert på foretaks-, klinikk-, 

avdelings- og enhetsnivå. Andel positive respondenter er de som har svart «litt enig» eller «svært 

enig» for enkeltspørsmålene mens andel positive per faktor svarer til den andelen som har svart 

positivt («svært enig eller litt enig») gjennomsnittlig for alle spørsmålene som inngår i faktoren. 

Faktoren sikkerhetsklima inkluderer 7 spørsmål og omhandler blant annet tema som håndtering av 

feil, diskusjon om feil og kultur for å lære av feil. Faktoren teamarbeidsklima inkluderer 6 spørsmål 

og omhandler tema som håndtering av uenighet, støtte fra andre ansatte og tverrfaglig samarbeid.  

 

Andel respondenter som svarer positivt er ment som veiledning da den enkelte enhet skal gi 

tilbakemelding på sine respektive resultater i form av hvilke områder enheten har andel positive 

respondenter under 60 %. Det var derfor nødvendig å få utarbeidet rapporter som viste andel 
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positive respondenter for hver enhet slik at oppfølgingsarbeidet ble i tråd med hva som ble forventet 

fra Pasientsikkerhetsprogrammet. I oppfølgingsarbeidet inngikk gruppeoppgaver som er anbefalt at 

hver enhet bruker: “Dere skal velge et spørsmål som gjenspeiler et område dere trenger å forbedre. 

Gjennomgå enhetens resultater for de ulike spørsmålene og velg et spørsmål hvor enheten 

oppnådde mindre enn 60 % enighet.” 

 

Andel ansatte som er enige gjenspeiler organisasjonsklimaet og anbefalingene er at 

forbedringsområder skal knyttes til dette.  Følgende anbefalinger er gitt fra de som har utviklet 

spørreskjemaet:  

 

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.  

• mellom 60 % og 80 % av medarbeiderne som rapporterer om et godt teamarbeidsklima 

eller et godt sikkerhetsklima har mindre risiko for pasientskader, men må fortsatt 

forbedre seg. 

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

bør ikke endre på noe. 

 

Poengskalaen i undersøkelsen: 

Svært uenig =0,  

Litt uenig =25,  

Nøytral=50,  

Litt enig =75,  

Svært enig =100. 

 
Tabell 1: Oversikt over gjennomsnittsskår og andel positive respondenter på foretak og klinikknivå ved 

NLSH 

  

Sikkerhetsklima 
(gjennomsnittskår) 

Sikkerhetsklima 
(andel positive) 

Teamarbeidsklima 
(gjennomsnittskår) 

Teamarbeidsklima 
(andel positive) 

Mine forslag 
om sikkerhet 
ville bli 
behandlet om 
jeg la dem 
fram for 
ledelsen 
(andel 
positive) 

Ledelsen her i 
enheten gjør aldri 
noe som de vet 
kan gå ut over 
pasientsikkerheten 
(andel positive) 

Sykehusledelsen 
gjør aldri noe som 
de vet kan gå ut 
over 
pasientsikkerheten 
(andel positive) 

Akuttmedisinsk 
klinikk(AKUM) 

67,0 41 70,6 47 
57 

 
55 35 

Diagnostisk klinikk(DIAG) 74,5 62 76,0 65 74 70 47 

Hode- og 
bevegelsesklinikk(HBEV) 

74,7 62 77,5 68 77 78 48 

Kirurgisk og ortopedisk 
Klinikk(KIROT) 

74,4 57 77,0 65 70 61 49 

Kvinne/Barn 
klinikk(KBARN) 

78,0 66 78,7 67 77 72 41 

Medisinsk klinikk(MED) 74,5 57 77,8 67 76 65 41 

Prehospital klinikk(PREH) 61,9 31 64,7 39 47 46 30 

Psykisk helse og 
rusklinikk(PHR) 

74,5 
60 

 
76,8 64 76 74 43 

NLSH (totalt) 73,0 56 75,6 62 82 81 0 
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64 rapporter på enhetsnivå ble utsendt. Disse skulle inkludere enheter med mer enn 10 respondenter 

og være lik de som ble innrapportert til pasientsikkerhetsprogrammet. Gjennomsnittlig svarprosent 

for foretaket samlet varierer avhengig av hvilken kilde man bruker. Svarprosenten varierer derfor 

mellom 79-80,3 % (da det er angitt mellom 2720-2766 inviterte hvor mellom 2159-2211 

responderte avhengig av om man bruker rapportene fra den eksterne konsulenten eller 

bearbeidingen fra Helse Nord). Svarprosenten varierte også mye mellom klinikkene (56-89 %). For 

flere enheter er det angitt en svarprosent som overstiger 100 %. Årsaken til dette er at det ved 

utsendelse var registrert informasjon om hvor respondentene arbeidet. Likevel måtte respondentene 

svare på hvor de var ansatt på tre ulike organisasjonsnivåer (klinikk, avdeling og enhet). Dette 

medførte at en stor andel av respondentene selv svarte at de jobber på annet sted enn det som var 

forhåndsregistrert. Oppfattelsen av hvor man jobber er faktisk noe ulikt hos ansatte sammenlignet 

med den formelle benevnelsen angitt i ansatteportalen. 
 

Oppfølgingsarbeidet 

Seksjon for pasientsikkerhet gjennomførte et informasjonsmøte 15.10.14 for avdelingsledere, 

enhetsledere og avdelingsoverleger hvor ca. 35 personer deltok. I møtet ble resultater presentert på 

enhetsnivå og det ble gitt veiledning om hvordan oppfølgingsarbeidet i de ulike enhetene kunne 

organiseres. Ingvild Fjellberg fra Helse Nord RHF, som hadde bearbeidet resultatene fra PSKU, 

deltok i møtet. Samme tema ble tatt opp i telefonkonferanse med Lofoten og Vesterålen 27.10.14 

hvor fem enheter var representert. Underveis i oppfølgingsarbeidet kunne enhetsledere og andre i 

enhetene kontakte seksjon for pasientsikkerhet for fortløpende veiledning. Det viste seg at mange 

strevde med tolking av resultatene. Dette gjaldt både begrepet andel positive respondenter, 

svarprosenter for den aktuelle enhetsrapporten og hvor de kunne finne igjen sine svar når mindre 

enn 10 i deres enhet hadde svart. 

 

16 av ca. 113 enheter leverte rapport om avholdt oppfølgingsmøte i enhetene. Pga. av ulik 

definisjon av enhetsbegrepet i klinikkene er det vanskelig å finne det korrekte antallet enheter. Ved 

manuell telling ble det totale antallet enheter satt til 113. Resultatet fra de 16 enhetsspesifikke 

oppfølgningsrapportene ble rapportert til Helse Nord RHF sammen med årlig melding etter en 

rapporteringsmal utgitt av Pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

Sammenstillingen av resultatene har to hovedfeilkilder. Den første er at respondentene har svart at 

de tilhører annen enhet eller avdeling enn hva de var registrert på ved utsendelse av undersøkelsen. 

Om undersøkelsen hadde blitt sendt ut via ansatteportalen (GAT) hadde feilkilden med at 

respondentene selv endret tilhørighet vært unngått. Den andre kilden til feil sammenstilling av 

resultater er Helse Nords definisjon av enhet, hvor flere enheter ble slått sammen i 

sammenstillingen av resultatene. Dette ble først klart etter fagsjefmøtet i Helse Nord 15.01.15 hvor 

en nasjonal sammenligning av resultatene fra helseforetakene basert på enhetsspesifikke resultater 

ble presentert. Der kom Nordlandssykehuset ut som hhv 12. (temaarbeidsklima) og 3. 

(sikkerhetsklima) dårligste av 25 foretak. Med bakgrunn i den satsningen som har vært på 

pasientsikkerhet i NLSH, ble det stilt spørsmål med resultatenes validitet. Det ble derfor foretatt en 

gjennomgang av datagrunnlaget av seksjon for pasientsikkerhet, NLSH. Gjennomgangen viste at 

resultater var beregnet med forskjellig utgangspunkt og derfor ikke kunne sammenlignes mellom 

helseforetak. På bakgrunn av dette ble det laget en rapport som ble sendt Helse Nord RHF 16.02.15 

og tatt opp på direktørmøtet 18.02.15 hvor det anbefales at sammenligning på nasjonalt nivå bare 

bør gjøres på samlet foretaksnivå. Seksjon fra pasientsikkerhet har i samarbeid med Helse Nord 

revidert den tidligere bearbeidingen av resultatene på enhetsnivå og deretter regnet ut resultater for 

korrekte enheter (ikke inkludert sammenslåtte enheter). Resultatet viser da at 46 % av enhetene er 

over kritisk nivå (60 %) for faktoren sikkerhetsklima og 61 % av enhetene er over kritisk nivå for 

faktoren teamarbeidsklima, en økning av andel enheter over kritisk nivå på hhv 4 % og 1 %. I denne 

reviderte bearbeidelsen ble totalt 80 enheter inkludert og enheter med mindre enn 10 respondenter 

ekskludert.  
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Den tredje kilden til feil er at respondentens svar skulle etter veiledningen fra 

pasientsikkerhetsprogrammet kun bli inkludert i resultatet hvis halvparten eller flere av spørsmålene 

i faktoren er besvart og respondenten svarer gjennomsnittlig positivt på disse spørsmålene. Dette er 

det ikke tatt høyde for i gjennomsnittsskår for faktorskår i rapporteringen utført av den eksterne 

konsulenten. Det er likevel en mindre feilkilde da det er et begrenset omfang av respondenter som 

kun har svar på deler av spørsmålene. For den enkelte enhet der disse personene er "kan" det ha en 

betydning for faktorskåren, avhengig av hva respondenten har svart. Stor betydning forutsetter at 

respondentens svar avviker fra svarene forøvrig. 

 

Definisjonen av hva som ble inkludert i begrepet enhet er ikke i tråd med veilederen fra 

pasientsikkerhetsprogrammet hvor de påpeker at alle enheter med mer enn 5 respondenter skal 

defineres som en enhet. Videre er flere enheter slått sammen og satt til å representere én enhet. Ved 

fremstilling av andel enheter som er positive til de ulike spørsmålene og faktorene, blir dette 

feilaktig idet respondentene i disse enhetene ikke representerer ansatte som jobber sammen i 

virkeligheten. PSKU baserer seg på hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet de jobber i med 

tanke på problemstillinger i pasientsikkerheten. Det er derfor avgjørende at ved sammenstilling av 

resultatene så er disse basert på reelle enheter.  

 

I veilederen heter det også at rapporteringen til pasientsikkerhetsprogrammet skal inkludere 

resultater for spørsmålene og faktorene på foretaks- og klinikk nivå mens demografiske resultater 

skal rapporteres på organisatorisk enhetsnivå. Med organisatorisk enhetsnivå defineres: 

d) Alle organisatoriske enheter innenfor ovennevnte institusjoner, som har direkte pasientkontakt, 

eller som deltar direkte i pasientbehandlingen, skal delta. 

Undersøkelsen skal primært foregå på seksjonsnivå, som og omfatter sengeposter, poliklinikker, 

operasjonsavdelinger og akuttmottak. 

e) Behandlingsenhetene må defineres med selvstendige og unikt identifiserbare navn, slik at deres 

resultat lett kan skilles ut på hvert enkelt helseforetak. * 

f) Resultat skal ikke analyseres for organisatoriske enheter der færre enn 5 ansatte har besvart 

spørreskjemaet. I slike tilfeller besvarelsene inngå i analyser for et høyere organisatorisk nivå.  

g) De organisatoriske enhetene må defineres med selvstendige og unikt identifiserbare navn, slik at 

deres resultat innenfor hvert enkelt helseforetak lett kan skilles ut.  

 

Ut ifra dette kan det tolkes som at pasientsikkerhetsprogrammet mener at resultater skal presenteres 

kun på foretaks- og klinikknivå. Slik var ikke veiledningen fra pasientsikkerhetsprogrammet tydelig 

nok på hvilke resultater som skulle rapporteres på hvilket nivå. 

 

Det ble også bemerket i veilederen at: 

Respondentlistene må kvalitetssikres av ansvarlig leder for enheten for å unngå at skjemaet sendes 

til medarbeidere som har sluttet eller som arbeider i stillingsbrøker lavere enn 30 %. Dette har stor 

betydning for behandlingsenhetens svarprosent.  

 

Det viser seg at en slik kvalitetssikring av respondentlistene ikke ble tilstrekkelig utført. Ved 

fremtidige pasientsikkerhetskulturundersøkelser bør undersøkelsen sendes ut via GAT. Om ikke 

dette gjennomføres må respondentenes tilhørighet sikres av noen som kjenner foretakets 

organisasjon. Videre er det viktig at retningslinjene, for hvordan bearbeidelsen av resultatene skal 

utføres, følges. Dette fordi resultatene skal kunne sammenlignes på en korrekt måte på nasjonalt 

nivå. Slik bearbeidingen av resultatene for Nordlandssykehuset ble foretatt er det sannsynlig at den 

lave tilbakemeldingen fra enhetene (tilbakemelding fra bare 14 %) i vesentlig grad skyldes 

mangelfulle og ukorrekte rapporter på enhetsnivå. Mange enhetsledere er ikke vant til å lese 

rapporter med data av denne typen. Når enhetsleder får utlevert en rapport som de ikke kjenner seg 

igjen i med tanke på demografiske data i enheten, eller ikke får til å stemme med tanke på hva 

svarene viser, er det lett å bli frustrert og stoppe opp i det videre arbeidet. Dette har vi forståelse for. 



 

Styresak 24/15                            Møtedato:   24. mars 2015                                                           5 

Det som er vanskeligere å forstå er at ikke flere enhetsledere kontaktet seksjon for pasientsikkerhet 

for å få svar på spørsmål og ytterligere veiledning i forhold til rapportene. 

 

Direktørens vurdering: 

Direktøren er fornøyd med oppfølgingsarbeidet som er gjort i de enhetene som har rapportert 

tilbake fra sitt arbeid med resultater fra undersøkelsen. Det er likevel mangelfull oppfølgning fra 

mange enheter og direktøren ser at noe av det kan forklares med hvordan rapportering av resultater 

på enhetsnivå er foretatt ut til enhetene. Andre årsaker til mangelfull oppfølging kan skyldes for 

svak forankring av pasientsikkerhetsarbeidet i styringslinja. Direktøren er fornøyd med 

kvalitetssikringen av resultatene slik at innrapporteringen nasjonalt nå baserer seg på mest mulig 

korrekte resultatmål. Resultatene for Nordlandssykehuset samlet viser blant annet at vi har et trygt 

klima for å spørre om hjelp og komme med innspill mens det er et dårligere klima for diskusjon av 

feil og kultur for å lære av andres feil. Når det gjelder de områder hvor vi scorer lavt bør det 

fokuseres på økt åpenhet i foretaket vårt rundt feil og uønskede hendelser som berører våre 

pasienter. I styresak 95/14 ble det vist til styresak 42/10 hvor det fremgår at komplikasjonsmøter 

skulle tas i bruk i avdelingene. Resultater fra undersøkelsen viser 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. Direktøren 

ser det som viktig å fortsette med pasientsikkerhetsvisittene som foretaksledelsen gjennomfører.  

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Styret er fornøyd med organiseringen av oppfølgingsarbeidet men ber direktøren fortsette 

innsatsen for å forankre pasientsikkerhetsarbeidet i styringslinja 

2. Styret er fornøyd med Seksjon for pasientsikkerhet sin grundige kvalitetssikring av 

resultatene bearbeidet av Helse Nord 

3. Styret slutter seg til den foreslåtte presentasjonen av resultatene på nasjonalt nivå. 

 

Avstemming:   

 

Vedtak: 

 

 
 

 



 
  

2015 

Seksjon for pasientsikkerhet 

Nordlandssykehuset HF 

04.03.2015 

 

Rapport fra pasientsikkerhets 
kulturundersøkelsen 2014 



Bakgrunn 
I 2011 ble den første pasientsikkerhetskulturundersøkelsen gjennomført, som ett av 10 
tiltak i styresak 42/10. Spørreskjemaet som ble brukt inneholdt 23 spørsmål fra Safety 
Attitude Questionnaire (SAQ) (1). Dette er et internasjonalt spørreskjema utviklet for å 
måle ansattes holdninger til pasientsikkerhet og det mest brukte verktøyet for 
vurdering av pasientsikkerhetskultur. Spørreskjemaet er validert på norsk gjennom 
PhD-arbeidet til Ellen Deilkås (2). De øvrige helseforetakene i Norge gjennomførte 
undersøkelsen i 2012 etter pålegg fra pasientsikkerhetsprogrammet. Måling av 
pasientsikkerhetskultur og rutiner for å forbedre denne er ett av målene i programmet. 
Undersøkelsen i 2012 i de øvrige foretakene inkluderte 16 av de opprinnelige 
spørsmålene fra SAQ, hvorav ett av disse spørsmålene ikke var inkludert i vår 
spørreundersøkelse fra 2011.  
 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) ble gjentatt i 2014 i alle foretak i Norge 
og alle foretak inkluderte nå de samme spørsmålene. Undersøkelsen i 
Nordlandssykehuset ble organisert fra Helse Nord etter instrukser fra 
Pasientsikkerhetsprogrammet. Helse Nord hadde også ansvaret for bearbeidingen av 
resultatene og ansvaret for tilbakemelding av resultater til foretakene og til 
pasientsikkerhetsprogrammet. 
 

Gjennomføringen av undersøkelsen, 
deltakelse og oppfølgning 
Undersøkelsen ble laget som en Questback undersøkelse på e-post. Da Questback lagrer 
e-postadressene til respondentene, ble det søkt om, og innvilget godkjenning fra Norsk 
Samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD).  
 
Undersøkelsen ble publisert 17.mars 2014 og avsluttet 11.april 2014. Undersøkelsen 
benyttet Nordlandssykehuset sitt e-postsystem. Da listene ikke ble tilstrekkelige 
kvalitetssikret av lokale ledere medførte dette beklageligvis at enkelte ansatte som ikke 
skulle besvare undersøkelsen, likevel fikk den. 
 
For å oppnå en størst mulig deltakelse ble klinikksjefene anmodet til å bistå med 
informasjon, deriblant sørge for at alle som ville besvare undersøkelsen fikk mulighet til 
dette. Dette med bakgrunn i at størstedelen av de ansatte ikke har tilgang til egen 
datamaskin på jobb, men må besvare undersøkelsen på datamaskiner delt av flere.  I 
tillegg sendte administrerende direktør ut en e-post hvor han presiserte 
nødvendigheten av undersøkelsen, og oppfordret alle ansatte til å delta. Tilslutt gikk det 
ut til sammen tre purremail til de ansatte som ikke hadde svart, før undersøkelsen ble 
lukket. 

 
Milepæler 

• Resultatrapporter mottatt fra Helse Nord 18.6.2014 som ble videresendt samme 
dag til de respektive klinikker. Dette inkluderte resultater for foretaket og 
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regionalt foretak samt informasjon om tidsfrister og mal for rapportering tilbake 
til Helse Nord og pasientsikkerhetsprogrammet 18.06.14.  

• Informasjon om resultatene fra PSKU ble gitt i ledergruppa 02.9.2014. Det ble da 
gjort vedtak om hvordan oppfølgingsarbeidet skulle gjennomføres. 

• Rapporter for egne enheter (totalt 64) ble utsendt til hver klinikksjef 03.9.2014 
• Tilleggsrapporter for de enkelte enheter inneholdende andel som har svart 

positivt på de ulike spørsmålene ble sendt til klinikksjefer 09.10.2014 
• Veiledningsmøte angående hvordan oppfølgingsarbeidet var tenkt organisert, 

avholdt i Bodø 15.10.2014. Møtet ble ledet av Kjersti Mevik fra Seksjon for 
Pasientsikkerhet og Ingvild Fjellberg fra Helse Nord. Ca 35 avdelingsledere/ 
avdelingsoverleger/klinikksjefer deltok. 

• Veiledningsmøte for Lofoten og Vesterålen via telestudio gjennomført 27.10.14. 5 
enheter representert. 

• 1 klinikk innleverte oppfølgningsrapporter for til sammen 5 enheter innen fristen 
01.01.15. 

• Purring til de 7 resterende klinikksjefer utsendt 05.01.15. 
• 2 klinikker ba om utvidet frist. Dette ble innvilget. 
• 5 enheter (tilhørende Psyk helse/rus og Med klinikk) ba om rapporter tilsendt på 

nytt, eller henvendt seg for annen avklaring. 
• 3 klinikker hadde hverken bedt om utsettelse eller kommet med andre 

henvendelser per 09.01.15. Disse var dog representert på veiledermøtet i oktober 
2014. 

• Ny purring til klinikksjefer utstedt 21.01.15 og 28.01.15 
• Per 07.02.15 hadde 16 enheter innlevert oppfølgningsrapport vedrørende 

oppfølgning av de respektive resultater i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
til Seksjon for pasientsikkerhet. 
 

Resultater 
Demografiske data 
Gjennomsnittlig svarprosent for foretaket samlet varierer avhengig av hvilken kilde man 
bruker. Svarprosenten varierer derfor mellom 79-80,3 % (da det er angitt mellom 2720-
2766 inviterte hvor mellom 2159-2211 responderte avhengig av om man bruker 
rapportene fra den eksterne konsulenten eller bearbeidingen fra Helse Nord). 
Svarprosenten varierte også mye mellom klinikkene (56-89 %). Gjennomsnittlig 
svarprosent for de enkelte klinikkene er 79 % og fordelingen fremgår i figur 1. 
 
Figur 1: Fordelingen av svarprosent per klinikk 
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For noen enheter ble det rapportert en svarprosent høyere enn 100 %. Dette forklares 
med at ved utsendelse var det registrert informasjon om hvor respondentene arbeidet 
mens noen av respondentene selv har svart at de jobber på annet sted enn det som var 
registrert ved utsendelse. Oppfattelsen av hvor man jobber (man bruker for eksempel 
forskjellige benevnelser på ett og samme sted) kan være ulikt blant ansatte. Det kan 
også være ulikt mellom hvor en ansatt mener han/hun jobber og hva som er registrert i 
lønnssystemet. Dermed vil noen enheter få flere ”ansatte” enn antallet som var registrert 
på enheten ved utsendelse av undersøkelsen og dermed få en falsk høy svarprosent. 
Tilsvarende vil noen enheter bli registrert med en falsk lav svarprosent i det noen av de 
registrerte ansatte i enheten har definert seg som ansatt i annen enhet. 
 
Over 70 % av respondentene hadde vært ansatt i mer enn 4 år i foretaket. Figur 2 viser 
prosentvis fordeling av ansatte etter hvor lenge de har vært ansatt i foretaket. 
 

Figur 2: Tid ansatt i foretaket 

 
 
Faktorskår 
PSKU omfatter 3 temaområder med til sammen 16 spørsmål; disse er sikkerhetsklima, 
teamarbeidsklima og ledelsens fokus på pasientsikkerhet. Det er utregnet faktorskår for 
temaområdene sikkerhetsklima og teamarbeidsklima. For spørsmålene tilknyttet temaet 
ledelsens fokus på pasientsikkerhet er det kun utregnet resultat for hvert enkeltspørsmål 
og ikke faktorskår, da dette ikke er validert. Faktorskåren baserer seg på ett 
gjennomsnitt av resultatene for den enkeltes respondents svar på hvert spørsmål som 
inngår i det angitte temaområdet. Verdiene kan variere mellom 0-100, der høye verdier 
er best.  
 
De enkelte spørsmålene ble skåret etter følgende nøkkel: 
 
Skalaen i undersøkelsen: 

• Svært uenig 0 (1) 
• Litt uenig 25 (2) 
• Nøytral 50 (3) 
• Litt enig 75 (4) 
• Svært enig 100 (5) 

 
Spørreskjemaet inneholder også en 6. mulighet: ”vet ikke”. Denne er ikke med i 
analysene. Tall i parentes er skalaen fra 2011 som ble omregnet til verdier mellom 0-
100 etter formelen (verdi -1*25). 
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Faktorskårene er utledet av faktoranalyse av respondentene i Deilkås sin avhandling 
med det formål å kunne gi en oppsummering av respondentens svar fordelt på 
temaområder.  
 
Spørsmålene i temaområdet sikkerhetsklima dekker tema som til sammen gir et inntrykk 
av hvor høyt de ansatte oppfatter at sikkerhet prioriteres i enheten og innbefatter de sju 
første spørsmålene. 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.  
 
Temaet teamarbeidsklima dekker de seks neste spørsmålene. Spørsmålene dekker tema 
som tilsammen 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 ett 
team.  
 
Temaet ledelsesfokus består av tre spørsmål. Svarene gir et inntrykk av medarbeidernes 
oppfattelse av hvor høyt ledelsen på alle nivå prioriterer sikkerhet. 
 
 
Sammenligning av 2011 og 2014 resultater 
Forskning har vist at man oppnår lettere forbedringsmålene sine ved å studere 
pasientsikkerhetskultur så nært pasienten som mulig (2). Det er derfor fornuftig å 
studere pasientsikkerhetskulturen på enhetsnivå. I undersøkelsen fra 2011 ble ikke 
respondentene bedt om å oppgi enhetsnivå for arbeidssted og man kan derfor bare 
sammenligne resultater på klinikk og foretaksnivå som er dårligere egnet for å følge 
forbedring i pasientsikkerhetskultur. Ved de to undersøkelsene var også ulike spørsmål 
brukt. Dette gir også opphav til stor usikkerhet ved sammenligning av resultatene. Vi har 
likevel valgt å gjøre en sammenligning av gjennomsnittskår i 2011 og 2014 for 
faktorskårene da ulikhetene i undersøkelsene ligger i temaet ledelsens fokus på 
pasientsikkerhet som det ikke gjøres faktorskår på. Gjennomsnittsskår for 
temaområdene sikkerhetsklima og teamarbeidsklima i 2011 og 2014 for foretak og 
klinikker er presentert i figur 3. 
 
Figur 3: Gjennomsnittlig faktorskår for foretaket og klinikker i 2011 og 2014 
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Den største forskjellen ligger i faktorskåren for teamarbeidsklima hvor resultatene i 
2014 (skår=76) er lavere enn i 2011 (skår=82). Det var også en liten nedgang i 
faktorskår for sikkerhetsklima fra 2011 (skår=74) og til 2014 (skår=73). Imidlertid er 
det stor variasjonen i antall respondenter i undersøkelsen i 2011 og 2014. Forskjellen i 
antall respondenter ved de ulike undersøkelse kan påvirke variasjonen. Det er også 
beheftet usikkerhet med å bruke en slik fremstilling for å si noe om 
pasientsikkerhetskulturen har blitt bedre eller dårligere. Ideelt sett bør 
sammenligningen foretas på enhetsnivå og da med like kriterier for definisjon av enhet. 
Figur 4 viser antall respondenter i hver klinikk ved undersøkelsen i 2011 og 2014. 
 
Figur 4: Antall respondenter per klinikk i 2011 og 2014 

 
 
Spørsmålet « Sykehusledelsen gjør aldri noe som de vet kan gå ut over 
pasientsikkerheten» ble ikke inkludert i undersøkelsen i 2011. Mens ti spørsmål som var 
med i 2011 på dette temaet er ekskludert i undersøkelsen i 2014. Dette gjelder: 
 

• Ledelsen her i enheten legger forholdene til rette for mitt daglige arbeid 
• Ledelsen her i enheten gjør en god jobb 
• Ledelsen her i enheten behandler problemmedarbeidere konstruktivt 
• Ledelsen her i enheten gir meg adekvat info i rett tid, om hendelser som kan ha 

betydning for arbeidet mitt 
• Bemanningsnivået her er tilstrekkelig til at vi kan ta oss av det antall pasienter vi 
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• Dette sykehuset gjør en god jobb med å lære opp nyansatte 
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Figur 5 viser gjenomsnittlig skår for alle spørsmålene inkludert i begge undersøkelsene 
samt faktorskår på foretaksnivå. 
 
Figur 5: Gjennomsnittlig skår for de enkelte spørsmålene og faktorskår i 2011 og 2014  

 
 
For sju spørsmål var det forbedring i gjennomsnittsskåren (gjennomsnittlig økning i 
verdien var 1,4) mens for åtte spørsmål var det en nedgang i gjennomsittskåren 
(gjennomsnittlig nedgang i verdien var 4,5)  fra 2011 til 2014. For begge faktorskårene 
var det som nevnt lavere verdi i foretaket i 2014 enn i 2011.   
 
Resultater på enhetsnivå fra 2014 
Ved undersøkelsen i 2014 ble svarene organisert på enhetsnivå da hver respondent 
måtte fylle ut for hvilken enhet de var ansatt ved. Det er knyttet flere feilkilder til 
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resultatene utgitt fra Helse Nord. Dette gjelder både definisjon av enhetsbegrepet, 
sammenslåinger av enheter presentert som en enhet og bearbeidelse av dataen for 
faktorskår. Det ble heller ikke rapportert ett eksakt antall respondert invitert eller 
respondenter som besvarte, da svarprosent varierte avhengig av hvilken kilde som ble 
brukt. 
 
Helse Nord valgte ved sin bearbeidelse av resultatene å sette grensen for at enheten 
skulle få sine resultat presentert ved 10 respondenter. Ved mindre enn 10 respondenter 
per enhet skulle svarene for den aktuelle enheten sammenstilles med andre små 
enheter, enten på avdelingsnivå eller klinikknivå, selv om veilederen fra 
pasientsikkerhetsprogrammet oppga 5 respondenter som nedre grense. Dette gjør at 
flere enheter ikke fikk resultater for sin enhet presentert alene.  
 
Retningslinjer fra pasientsikkerhetsprogrammet vedrørende navngivning og 
sammenstilling av enheter ble heller ikke fulgt ved bearbeiding av resultatene. For det 
første var arbeidet med å utarbeide rapporter på enhets-, avdelings- og klinikknivå satt 
bort til ekstern konsulent av Helse Nord mens sammenstillingen av resultatene som ble 
rapportert til pasientsikkerhetsprogrammet ble utført av Helse Nord selv. Den eksterne 
konsulenten og Helse Nord brukte ulik definisjon av enheter, avdelinger og klinikker og 
resultatene i rapportene samsvarte derfor ikke med enhetsvise resultat presentert i en 
Excel fil som ble rapportert til pasientsikkerhetsprogrammet.  
 
Videre inneholdt flere av avdelingsrapportene, som ble utarbeidet av den eksterne 
konsulenten, resultater fra flere enheter uten at det framgikk hvilke enheter rapporten 
gjaldt for. Det er presisert i veilederen at hver enhet skulle ha ett unikt navn som enkelt 
kunne identifiseres i foretaket. I innrapporteringen til pasientsikkerhetsprogrammet ble 
flere enheter slått sammen og det ble konstruert enheter som ikke tilsvarte 
organisatoriske enheter i foretaket. Dermed gjenspeilet ikke resultatene for enhetene 
kulturen i den angitte enheten siden respondentene ikke jobbet sammen i virkeligheten. 
 
Svarprosenten for de ulike enhetene ble også fiktiv i og med at inviterte respondenter i 
enheten ikke korresponderte med besvarte respondenter. Dette hadde sammenheng 
med at respondentene oppga en annen tilhørighet ved besvarelse enn den som de hadde 
blitt invitert ut ifra. Noen enheter fikk dermed svarprosent langt over 100 %.  
 
I gjennomsnittlig faktorskår i rapportene ble alle respondenter inkludert selv om de 
hadde svart på under halvparten av spørsmålene som inngikk i faktoren. Resultatet er at 
om en respondent har svart gjennomsnittlig negativt på to spørsmål men unnlatt å svare 
på de resterende spørsmålene ble deres svar likevel inkludert i faktorskåren. Dette 
skulle ikke vært gjort i følge veilederen.  Bare de som har svart på mer enn halvparten av 
spørsmålene skulle inkluderes i de respektive faktorskårene. I resultatene oversendt 
pasientsikkerhetsprogrammet er disse respondentene automatisk luket ut i 
faktorskåren da dette er forhåndsprogrammert i Excel filen. Da dette ikke omfattet 
mange respondenter (13 respondenter for sikkerhetsklima og 9 respondenter for 
teamarbeidsklima) utgjør det ikke stor forskjell i gjennomsnittsskår på faktorskår på 
foretaks- og klinikknivå mens på enhetsnivå kan det ha påvirket resultatene. 
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Det ble gitt ut rapporter for totalt 64 enheter i Nordlandsykehuset. Ved manuell telling 
finnes ca 113 organisatoriske enheter. Dette vil si at ca halvparten av enhetene ikke fikk 
egne rapporter for sine respektive resultat. Dette skyldes delvis at mange enheter hadde 
mindre enn 10 respondenter og flere enheter ble slått sammen til fiktive enheter. Totalt 
leverte 16 enheter rapporter fra oppfølgingsarbeidet i enheten. Flere tiltak ble foreslått 
iverksatt for å bedre pasientsikkerhetskulturen: 
 
• Flere fellesmøtesteder for diskusjon 
• Rotasjon i turnus for å unngå «klikker» blant personalet 
• Etablere diskusjonsforum hvor legene også deltar 
• Inkluder pasientsikkerhet som eget punkt på hvert 
personalmøte/ledermøte/kursdager/lunsj 
• Innføre pediatric early warning score 
• Inkludere sykepleier på previstt 
• Anonymisere avvik før diskusjon 
• Gjennomføre ROS analyse for områder som oppleves som uforsvarlig 
• Månedlige gruppemøter for å gjennomgå avvik 
• Innføre medarbeidersamtale inkl overlegene 
• Felles evaluering av LIS kandidatene mellom veilederne halvårlig 
 
 
Andel positive respondenter 
Andel positive respondenter svarer til andel som har svart positivt, altså faktorskår 75 
eller høyere svaralternativ litt enig eller svært enig, for utsagnet. Når det gjelder andel 
positive respondenter for temaområdene må respondenten ha svart gjennomsnittlig 
positivt for alle spørsmålene som inngår i temaet. Hvis en respondent ikke hadde 
besvart alle spørsmålene som inngikk i temaet, fulgte man her veiledningen hvor kun 
respondenter som hadde besvart halvparten eller flere av spørsmålene ble inkludert. 
 
Andel ansatte som er enige (altså positivt innstilt) gjenspeiler organisasjonsklimaet og 
anbefalingene vedrørende forbedringer skal knyttes til dette.  Følgende anbefalinger er 
gitt fra de som har utviklet spørreskjemaet:  
 
Der organisatoriske enheter har: 
• 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.  
• mellom 60 % og 80 % av medarbeiderne som rapporterer om et godt 
teamarbeidsklima eller et godt sikkerhetsklima har mindre risiko for pasientskader, 
men må fortsatt forbedre seg. 
• 80 % eller flere rapporterer om et godt teamarbeidsklima eller et godt 
sikkerhetsklima bør ikke endre på noe. 
 
Andel respondenter som svarer positivt er ment som veiledning da enhetene skal gi 
tilbakemelding på sine respektive resultater. I dette inngår gjennomføring av 
gruppeoppgaver som er anbefalt at hver enhet bruker. Den valgte gruppeoppgaven skal 
gjenspeile et område de trenger å forbedre. Enheten skal: «Gjennomgå enhetens 
resultater for de ulike spørsmålene og velg et spørsmål hvor enheten oppnådde mindre 
enn 60 % enighet.” 
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Med utgangspunkt i dette etterspurte seksjon for pasientsikkerhet Helse Nord om 
resultater fremstilt som positive respondenter. Det ble derfor utarbeidet 
tilleggsrapporter for alle enheter, som ble sendt ut til klinikksjefene før 
veiledningsmøtet ble avholdt.  
 
Andel positive respondenter for hvert enkelt spørsmål og for temaområdene viser de 
respondenter som er positivt innstilt til utsagnene. Dette er vist grafisk i figur 5. Høyest 
andel av positive respondenter for faktorskårene oppnår vi for temaområdet 
teamarbeidsklima (62 %) mens temaområdet sikkerhetsklima er andelen positive 
respondenter noe lavere (56 %). Gjennomsnittskår for de to temaområdene er hhv 76 
og 73, hvilket korresponderer.   
 
 
Figur 5: Fordeling av andel respondenter som svarer positivt for hvert spørsmål, NLSH 
totalt. Spørsmål tilknyttet sikkerhetsklima er markert grønn, teamarbeidsklima lilla og 
ledelsens fokus på pasientsikkerhet er markert blå. 

 
 
 
Sammenligning med andre foretak 
25 foretak har rapportert inn resultatene for 2014 til pasientsikkerhetsprogrammet. 
Nordlandssykehuset har oppnådd den 5. beste svarprosenten i landet. Når det gjelder 
andel enheter som er over kritisk nivå på 60 % vedrørende andel respondenter som har 
svart positivt for temaet sikkerhetsklima er foretaket vårt tredje dårligst. 41,3 % av 
enhetene er over denne grensen. Når det gjelder temaområdet teamarbeidsklima er vi på 
13.plass med 60 % av enhetene over kritisk nivå. 
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Figur 6: Andel enheter som er over kritisk nivå for faktorene Sikkerhetskima (blå) og 
teamarbeidsklima (rød) og svarprosent (grønn) for hvert foretak.

 
 
I og med at flere av enhetene var fiktivt sammenstilt ble en revisjon av dataene foretatt i 
samarbeid mellom Helse Nord og seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset. 
I den nye sammenstillingen er totalt 80 enheter inkludert og enheter med mindre enn 
10 respondenter ekskludert.  I den reviderte fremstillingen er «enhetene» lik enhetene i 
foretaket og resultatet viser at andel positive respondenter for sikkerhetsklima er nå 57 
%, og andel positive respondenter for teamarbeidsklima er 64 %. Andel enheter over 
nivået på 60 % er nå 46 % for sikkerhetsklima og 61 % for teamarbeidsklima som er en 
forbedring på hhv 4,7 % og 1 %. Igjen vil ikke denne fremstillingen gi ett helt korrekt 
bilde av foretakets resultater da enheter med mindre enn 10 respondenter er ekskludert 
fra resultatene. Ut ifra denne framstillingen må 54 % av enhetene som det er fremstilt 
resultater for, jobbe for å bedre sikkerhetsklimaet da disse har høyest risiko for 
pasientskader mens 49 % må bedre teamarbeidsklimaet. 
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Diskusjon 
 
Hvis vi i stedet for å vurdere den samlede holdningen til pasientsikkerhet ser på 
resultatene fra enkelt spørsmål, er det ett spørsmål som skiller seg ut med lavere skåre 
enn resten: 

• Spørsmål 16: Sykehusledelsen gjør aldri noe som de vet kan gå utover 
pasientsikkerheten  

 
Dette kan tyde på at spørsmålet er for snevert med betegnelsen aldri- i realiteten vil det 
tolkes som at ledelsen aldri har gjort noe som kan gå utover pasientsikkerheten og det 
vil for mange oppleves utopisk. 
 
Når det gjelder andel enheter som er over kritisk nivå på over 60 % (andel positive 
respondenter er mer enn 60 %) er dette en variabel som har strenge kriterier. For å bli 
regnet med som positiv respondent for faktoren må respondenten altså ha svart 
gjennomsnittlig positivt (svart gjennomsnittlig litt enig eller svært enig for alle 
spørsmålene som inngår i temaet).  Det er også ett krav at respondenten må ha svart på 
mer enn halvparten av spørsmålene for å bli regnet med som positiv respondent. Andel 
enheter som er over kritisk nivå inkluderer altså bare de enheter hvor andel positive 
respondenter er over 60 %. Denne variabelen vil også være avhengig av antall enheter 
som inngår i sammenstillingen, samt hvordan man definerer  «enhet».  Antall minimum 
respondenter for å fremstille enhetens resultater varierer også stort mellom foretakene.  
 
Konstruerte enheter kan således inkludere respondenter som til daglig ikke jobber 
sammen mens deres svar blir vurdert sammen. Enhetens svar vil derfor ikke gjenspeile 
virkeligheten og kan vanskelig begrunnes for at sammenligning kan gjøre spå dette.  
 
For Nordlandssykehuset var det også satt ett krav om at minimum 10 respondenter i 
enheten må ha svart for at enheten skulle få egen rapport og regnes som egen enhet i 
resultatene innrapportert til pasientsikkerhetsprogrammet. Til sammenligning hadde 
Helse Sør-Øst krav om 5 respondenter og Helse Vest 20 respondenter. Antall enheter vil 
derfor variere når sammenligning mellom foretak blir gjort. En slik sammenligning vil 
ikke ta høyde for hvordan de ulike variablene er bygd opp hos de ulike foretakene og 
man bør derfor kun sammenligne på foretaksnivå. 
 
 

Konklusjon 

SAQ er et anerkjent og godt validert internasjonalt spørreskjema for å måle ansattes 
holdninger til pasientsikkerhet. Foretaket sett under ett har forbedringspotensial 
innenfor flere av disse områdene, og det bør f. eks jobbes spesifikt med disse områdene i 
de respektive enhetene. 
 
De klinikkvise resultatene for faktorskår er relativt homogene bortsett fra prehospital 
og akuttmedisinsk klinikk. I disse klinikkene er andel positive respondenter lavt. 
Klinikkene bør derfor vurdere hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for å bedre 
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pasientsikkerheten. Da flere enheter i den ene klinikken har levert inn 
oppfølgningsrapport for tiltak de skal iverksette, bør arbeidet ta utgangspunkt i disse 
evalueringene. 
 
Svarprosenten var lav i kirurgisk/ortopedisk og prehospital klinikk. Ved neste 
undersøkelse bør man tilstrebe høyere svarprosent i disse klinikkene med for eksempel 
bedre tilrettelegging for tilgang på datamaskin på jobb for å besvare undersøkelsen. 
 
Man må imidlertid være oppmerksom på utfordringer knyttet il hvordan resultatene 
bearbeides og presenteres. Fjorårets undersøkelse har gitt nyttig lærdom som man må 
inkludere ved neste gjennomføring ab undersøkelsen som er planlagt til 2016. Når det 
gjelder utfordringer knyttet til tilhørigheten for de ansatte kan dette løses med at 
undersøkelsen sendes ut via GAT, slik fjorårets medarbeiderundersøkelse ble.  På denne 
måten vil man unngå at respondenten selv plasserer seg i en annen enhet enn der de er 
ansatt og unngå problemstillinger knyttet til feilplassering av respondentenes svar. 
Videre bør nedre grense for antall respondenter per enhet være lavere enn 10 slik at 
flere enheter får presentert sine resultater. Dette fordi det ved oppfølgning av 
resultatene er særs viktig at tiltakene settes inn på lavest mulig nivå for å ha best effekt i 
håp om å forbedre pasientsikkerhetskulturen. 
 
Det er også viktig at de som formidler resultatene (foretakene) får opplysninger om 
hvordan dataene er sammenstilt og metodene som er brukt for å komme frem til 
resultatene fra oppdragsgiver (Helse Nord). Både i forarbeidet, gjennomføringen og 
bearbeidingen av undersøkelsen bør foretaket være representert slik at flere 
problemstillinger (f eks fiktive enheter) kan unngås. Videre bør sammenligning 
nasjonalt av resultater for 2014 kun gjøres på foretaksnivå. 
 

Referanser 
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Innledning 
Pasientsikkerhetsundersøkelsen (PSKU) ble gjennomført våren 2014 i alle foretak i 
Helse Nord. Organisatorisk ble PSKU organisert fra Helse Nord RHF etter instrukser fra 
det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet.  Bearbeidingen av resultatene ble videre 
gjennomført av Helse Nord RHF.  
 
 

Om spørreskjemaet  
Saftey Attitude Questionnaire (SAQ) er et internasjonalt utviklet spørreskjema for å 
måle ansattes holdninger til pasientsikkerhet. Det er det mest brukte verktøyet for 
vurdering av pasientsikkerhetskultur (1), og validert på norsk gjennom PhD-arbeidet til 
Ellen Deilkås, Kunnskapssenteret (2). PSKU inkluderer 16 av de ….. originale 
spørsmålene. 
 
Undersøkelsen ble laget som en Questback undersøkelser på e-post. Da Questback lagrer 
e-postadressene til respondentene, ble det søkt om, og innvilget godkjenning fra Norsk 
Samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). 
 
De 16 spørsmålene i PSKU omfatter 3 temaområder; Sikkerhetsklima, 
Teamarbeidsklima og Ledelsens fokus på pasientsikkerhet. Det er utregnet faktorskår 
for Sikkerhetsklima, som inkluderer alle spørsmål i kategorien sikkerhetsklima, og 
faktorskår for Teamarbeidsklima, for alle spørsmål i kategorien teamarbeidsklima. For 
spørsmålene tilknyttet temaet ”ledelsens fokus på pasientsikkerhet” er det kun utregnet 
resultat for hvert enkeltspørsmål og ikke faktorskår, da dette ikke er validert. 
 
De enkelte spørsmålene ble skåret etter følgende nøkkel: 
 
Skalaen i undersøkelsen: 

• Svært uenig 0 (1) 
• Litt uenig 25 (2) 
• Nøytral 50 (3) 
• Litt enig 75 (4) 
• Svært enig 100 (5) 

 
Spørreskjemaet inneholder også en 6. mulighet: ”vet ikke”. Denne er ikke med i 
analysene. 
 
Spørsmålene i kategorien Sikkerhetsklima dekker tema som til sammen gir et inntrykk 
av hvor høyt sikkerhet prioriteres i enheten og innbefatter de 7 første spørsmålene. 
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.  
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Temaet Teamarbeidsklima dekker de seks neste spørsmålene. Spørsmålene dekker tema 
som tilsammen 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 ett 
team.  
 
Temaet ledelsesfokus består av tre spørsmål, og dekker de siste tre spørsmålene. 
Svarene gir et inntrykk av medarbeidernes oppfattelse av hvor høyt ledelsen på alle nivå 
prioriterer sikkerhet. 
 
 

Gjennomføringen av undersøkelsen, 
deltakelse og oppfølgning 
Helse Nord RHF hadde ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen blant de ansatte i 
foretakene i deres region. Questback – undersøkelsen ble publisert 17.mars 2014 og 
avsluttet 11.april 2014 i Nordlandssykehuset. Undersøkelsen benyttet foretakenes e-
postsystem. 
 

 
• Resultatrapporter på foretaksnivå mottatt fra Helse Nord RHF 18.06.2014.  
• Rapporter med resultater for foretaket og regionalt foretak samt informasjon om 

tidsfrister og mal for rapportering til Helse Nord og 
pasientsikkerhetsprogrammet ble sendt til alle klinikksjefer fra fagsjef 18.06.14.  

• Informasjon om resultatene fra PSKU ble gitt i ledergruppa 02.09.2014 av 
Seksjon for pasientsikkerhet. Det ble fattet vedtak om hvordan 
oppfølgingsarbeidet skulle organiseres. 

• Rapporter for enheter (totalt  64) og avdelinger (totalt 41)ble klinikkvis utsendt 
til klinikksjefer 03.09.2014 

• Tilleggsrapporter for de enkelte enheter og avdelinger inneholdende andel som 
har svart positivt på de ulike spørsmålene sendt til klinikksjefer 09.10.2014 

• Resultater på enhetsnivå i form av Excel fil ble tilsendt Seksjon for 
pasientsikkerhet fra Helse Nord RHF 23.09.2014. 

 
 

 
Resultater 
På fagsjefmøtet i Helse Nord 15.01.15 ble det lagt frem resultater fra PSKU for 24 
foretak.  Svarprosent i hvert foretak ble presentert slik figur 1 viser. 
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Figur 1: Svarprosent i hvert foretak

 
 
Videre ble andel enheter som var over kritisk nivå for faktoren Sikkerhetsklima og 
Teamarbeidsklima presentert. Kritisk nivå ble definert ved at mer enn 60 % av respondentene 
i enheten hadde svart positivt for de respektive faktorene. 
 
Figur 2: Andel enheter per foretak som er over kritisk nivå for Sikkerhetsklima 
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Figur 3: Andel enheter per foretak som er over kritisk nivå for faktoren 
Teamarbeidsklima 
 

 
 
 
 
Problemet med å gjøre en slik sammenligning er at begrepet enhet er ulikt definert for de 
ulike foretakene. Kravet fra Pasientsikkerhetsprogrammet var at hver enhet måtte ha minst 5 
respondenter for å beregne resultatet på dette nivået. Dette i henhold til å ivareta anonymiteten 
til respondentene. For foretakene i Helse Nord ble det satt krav om minst 10 respondenter for 
å beregne resultater på enhetsnivå. Mens i andre foretak varierer denne grensen mellom 5 og 
15 respondenter. Videre er det problemer knyttet til håndteringen av de som ikke oppfyller 
dette kravet til minimumsantall respondenter. Ved gjennomgang av Nordlandssykehusets 
resultater som figur 2 og 3 er basert på viser det seg at enhetene ikke representerer reelle 
enheter i vårt foretak. Noen av disse er ”fiktive” enheter med navn som ikke tilsvarer 
enhetsnavnet i organisasjonskartet og inneholder respondenter som tilhører flere ulike enheter 
hvilket også vil si at de kommer fra ulike lokalisasjoner (Bodø, Lofoten eller Vesterålen). 
 
Eksempel på en slik ”fiktiv” enhet er: 
 
”Avdeling Lofoten” som inneholder x antall respondenter fra Enhet A og y antall 
respondenter fra Enhet B. 
 
Regelen om minimum 10 respondenter for å få egen enhetsrapport er heller ikke fulgt da vi 
fant at ”Diag-bildediagnostisk avd” inneholdt respondenter fra Enhet A med <10 respondenter 
og respondenter fra Enhet B med < 10 respondenter. Slik at denne ”fiktive” enheten "Diag-
bildediagnostisk avd" inneholder respondenter fra ulike lokalisasjoner (Bodø og Vesterålen) 
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og med ulik arbeidssted innad i sykehuset. Disse enhetene representerer således ikke en enhet 
som finnes i virkeligheten hvor respondentenes svar ikke representerer en samlet gruppe av 
ansattes holdninger til pasientsikkerhetskulturen. Det betyr at dette ikke kan brukes til å sette 
inn målrettede tiltak i en fysisk enhet.  
 
Tabell 1: Samsvar mellom antall enheter/avdelinger i organisasjonen og antall rapporter 
sendt ut og antall enheter representer som 1 enhet i bearbeiding av resultatene. Antall 
enheter med respondenter > 10 viser antall enheter som skal ha egen rapport 
 Antall 

enhetsrap
porter 
utsendt 

Antall 
enheter 
representer
t som 1 
enhet 

Antall 
enheter > 
10 
respondent
er 

Antall 
enheter i 
klinikken 

Antall 
avdelingsra
pporter 
utsendt 

Antall 
avdelinger > 
10 
respondente
r 

Antall 
avdelinge
r i 
klinikken 

AKUM 7 0 8 12 (13) 5 5 6 
DIAG 8 0 8 13 2 2 3 (6) 
HBEV 0 6 6 7 6 5 21(0) 
KIRORT 7 0 7 12 3 3 6 
KBARN 0 7 7 6 7 7 0 
MED 14 2 16 12 7 7 5 (6) 
PREHOSP 6 6 7 9 2 3 3 
PHR 22 11 23 42 9 6 6 
 
 
Videre er det ett problem at respondentene selv kunne velge tilhørighet på klinikk, avdeling 
og enhetsnivå når de svarte på undersøkelsen. Vi vet at flere respondenter har registrert annen 
tilhørighet enn hva utsendelsen av spørreskjemaene baserte seg på. Dermed fikk flere enheter 
svarprosent høyere enn 100 %. Dette forklares med at ved utsendelse var det registrert 
informasjon om hvor respondentene arbeidet mens noen av respondentene selv har svart at de 
jobber på annet sted enn det som var registrert ved utsendelse. Oppfattelsen av hvor man 
jobber (man bruker for eksempel forskjellige benevnelser på ett og samme sted) er faktisk noe 
ulikt, både mellom ansatte og mellom den enkelte ansattes oppfatning og hva lønnssystemet 
har registret. Dette medfører at både teller og nevner i brøken som skal indikere andel med et 
gitt svarnivå blir feil og ihvertfall ikke kontrollerbar og således kan ikke disse tallene brukes 
på en meningsfull måte. 
 
I rapporteringen til hver enhet ble enheter med mindre enn 10 respondenter slått sammen med 
nivået ovenfor, eks avdelingsnivå. Dette gjør at for noen enheter ble det ikke gitt 
tilbakemelding i form av rapport slik at de måtte tolke resultater sammen med andre enheters 
resultat. Det ble gitt ut rapporter for totalt .. enheter i Nordlandssykehuset med 2 rapporter per 
enhet, avdeling, klinikk, foretak og regionalt foretak. Den ene rapporten fremstilte resultatene 
som gjennomsnittlig skår per faktor og for hvert enkeltspørsmål. Den andre rapporten 
fremstilte resultatene for andel som svarte positivt per faktor og for hvert enkeltspørsmål.  
 
Andel respondenter som svarer positivt er ment som veiledning da enhetene skal gi 
tilbakemelding på sine respektive resultater. I dette inngår gruppeoppgaver som er anbefalt at 
hver enhet bruker. I disse inngår: “Dere skal velge et spørsmål som gjenspeiler et område dere 
trenger å forbedre. Gjennomgå enhetens resultater for de ulike spørsmålene og velg et 
spørsmål hvor enheten oppnådde mindre enn 60 % enighet.” 
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Andel ansatte som er enige gjenspeiler organisasjonsklimaet og anbefalingene vedrørende 
forbedringer som knytter seg til det.  Følgende anbefalinger er gitt fra de som har utviklet 
spørreskjemaet og brukt det i tallrike settinger:  
 
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.  
• mellom 60 % og 80 % av medarbeiderne som rapporterer om et godt 
teamarbeidsklima eller et godt sikkerhetsklima har mindre risiko for pasientskader, men må 
fortsatt forbedre seg. 
• 80 % eller flere rapporterer om et godt teamarbeidsklima eller et godt sikkerhetsklima 
bør ikke endre på noe. 
 
Med utgangspunkt i dette ble det derfor utarbeidet tilleggs rapporter for alle enheter som ble 
sendt ut til klinikksjefene.  
 
Figur 4 viser hvordan resultatene ble presentert til enhetene ved andel positive respondenter 
for hvert spørsmål og hver faktor (sortert etter synkende andel) mens figur 5 viser 
gjennomsnittlig skår for hvert spørsmål og faktorene. Her ser vi hvordan faktorskårene ligger 
høyere enn andel positive respondenter. 
 
 
Figur 4: Fordeling av andel respondenter som svarer positivt for hvert spørsmål og 
faktorene, NLSH totalt. 

 
 
Figur 5: Fordeling av gjennomsnittsskår for hvert spørsmål og faktorene, NLSH totalt. 
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Det kan være forvirrende for enhetene å vite hva de ulike resultatene sier. Når det gjelder 
gjennomsnittskår er dette den gjennomsnittlige skåren (0-100) for hvert spørsmål mens andel 
positive respondenter angir andelen av de ansatte som stiller seg positivt (enig eller svært 
enig) for hvert spørsmål. Det er sagt at det er mest hensiktsmessig å se på andelen ansatte som 
er positive til utsagnet fordi denne variabelen inkluderer bare disse. 
 
Gitt at respondentene som representerer enheten i fremstillingen av resultater er respondenter 
som jobber på samme enhet i virkeligheten også, er den grafiske fremstillingen av resultatene 
per enhet i foretaket oversiktlig og gir ledelsen overblikk over pasientsikkerhetskulturen i 
foretaket.  
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Figur 6: Fordeling av andel positive respondenter per enhet (n=75) for faktoren 
Sikkerhetsklima

 
 
Totalt 31 enheter har mer enn 60 % andel respondenter som svarer positivt (litt enig eller 
svært enig) for alle spørsmålene som inngår i faktoren. Dette tilsier at 41,3 % av enhetene er 
over det kritiske nivået for faktoren sikkerhetsklima. 5 enheter scorer under 30 %, mens 39 
enheter scorer mellom 30 % og 60 %. 
 
Figur 7: Fordeling av andel positive respondenter per enhet (n=75) for faktoren 
Teamarbeidsklima

Totalt 45 enheter har mer enn 60 % andel respondenter som svarer positivt (litt enig eller 
svært enig) for alle spørsmålene som inngår i faktoren. Dette tilsier at 60 % av enhetene er 
over det kritiske nivået for faktoren teamarbeidsklima. 2 enheter scorer under 30 %, mens 28 
enheter scorer mellom 30 % og 60 %. 
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Figur 8: Fordeling av andel enheter som er over kritisk nivå på 60 % =modent klima for hvert 
spørsmål og for de 2 faktorene

  
 
 
 
 

Diskusjon  
Når det gjelder andel enheter som er over kritisk nivå (andel positive respondenter er mer enn 
60 %) er dette en variabel som har strenge kriterier. For å bli regnet med som positiv 
respondent må respondenten ha svart gjennomsnittlig positivt (enig eller svært enig for alle 
spørsmålene som inngår i faktoren).  Det er også ett krav at respondenten må ha svart på mer 
enn halvparten av spørsmålene for å bli regnet med i kategorien positiv respondent. For 
variabelen gjennomsnittsskår for faktor vil det være gjennomsnittsskår for alle spørsmålene 
men ikke krav om at minst halvparten av spørsmålene er besvart.  
 
Andel enheter som er over kritisk nivå inkluderer altså bare de enheter hvor andel positive 
respondenter er over 60 %. 
 
Det største problemet er at mange av enhetene er ”fiktive” enheter som inkluderer 
respondenter som til daglig ikke jobber sammen. Enhetens svar vil derfor ikke kunne 
gjenspeile virkeligheten. For Nordlandssykehuset er det krav om at minimum 10 respondenter 
i enheten må ha svart for at enheten skulle få egen rapport og regnes som egen enhet i 
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fremstillingen i grafisk fremstilling. Til sammenligning hadde Helse Sør-Øst krav om bare 5 
respondenter som skulle ha svart for at svarene ble behandlet på enhetsnivå. Antall enheter vil 
derfor variere og vil påvirke resultatene til de ulike foretakene når sammenligning mellom 
foretak blir gjort. 
 
Det er også påfallende at ingen variasjon er oppgitt når sammenligning av nasjonale resultater 
gjøres. Her bør spredningsmål som standardavvik og gjennomsnittsverdier, median eller andre 
verdier som presenterer variasjonen i resultatene fra de ulike foretakene være oppgitt. 
 
 
 

Konklusjon 

SAQ er et anerkjent og godt validert internasjonalt spørreskjema for å måle ansattes 
holdninger til pasientsikkerhet. Bearbeiding av resultatene og fremstilling av resultatene kan 
fort gi ett ikke valid resultat hvis man ikke er oppmerksom på sammenstillingen av 
respondentene.  
 
Presentasjonen av andel positive respondenter på foretaksnivå med 56 % for sikkerhetsklima 
og 62 % for teamarbeidsklima gir ett riktigere bilde av foretakets resultat og er ett mer korrekt 
nivå for sammenligning mellom foretakene gitt de ulike forutsetningene. 
 
Slik sammenstillingen av resultatene er foretatt for Nordlandssykehuset gir ikke dette et 
korrekt bilde av den organisatoriske oppbygningen i foretaket. Vi kjenner ikke til hvordan 
dette er gjort i andre foretak men hvis det samme er tilfelle for disse, med fiktive enheter og 
sammenblanding av nivåer i organisasjonen, vil ikke resultater som andel positive 
respondenter i enhetene og dermed andel enheter over kritisk nivå kunne gjenspeile 
virkeligheten. Hvis presentasjon av resultater skal gjøres for hver enhet må enheter med 
mindre enn 10 respondenter ekskluderes og ikke sammenstilles med andre enheters 
respondenter.  
 
 
Med den sammenstillingen som er gjort på enhetsnivå anbefaler vi derfor at 
sammenligning av resultater fra PSKU mellom foretak kun kan gjøres med resultater 
på foretaksnivå og ikke på lavere nivå. 
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Pasientsikkerhetskultur – nasjonal plan for måling og tiltak i 2014 
 
Formål med planen 
Å beskrive gjennomføring av måling og tiltak til forbedring av pasientsikkerhetskultur i 

2014. Denne planen er en oppfølging av pasientsikkerhetskulturmålingen som ble 

gjennomført nasjonalt i spesialisthelsetjenesten i 2012. Planen har til hensikt å 

beskrive hvordan undersøkelsen skal gjennomføres og klargjøre ansvaret mellom 

Sekretariatet for programmet og virksomheter som skal delta i det koordinerte 

samarbeidet. 

 

Bakgrunn  
En god kultur for ivaretakelse av pasienters sikkerhet og varig infrastruktur for 

pasientsikkerhet er to av hovedmålene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet 

I trygge hender. Måling av pasientsikkerhetskultur og rutiner for å forbedre denne ble 

foreslått for å nå disse målene som ledd i kampanjen (nå programmet).   

 

Styringsgruppen besluttet 16.2.11 at det skulle gjennomføres en nasjonal 

undersøkelse av pasientsikkerhetskultur som utgangspunkt for forbedringsarbeid og 

at undersøkelsen skulle gjentas i 2014. Det ble bestemt at undersøkelsen skulle 

gjennomføres i både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.   

 

 

Prosjekt:  517 

Fra:  Sekretariatet for pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 

Fagansvarlig:  Ellen Tveter Deilkås 

Ansvarlig:  Anne Grete Skjellanger 
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Erfaringer fra 2012 
Undersøkelsen ble koordinert og gjennomført i alle helseforetak i 2012. 

Svarprosenten i to av tre helseforetak var på 70 % eller mer.  Helseforetakene har 

bearbeidet resultatene lokalt og på bakgrunn av dem gjennomført 

pasientsikkerhetsvisitter og forbedringstiltak. Omfanget av aktivitetene i kjølvannet av 

undersøkelsen er ikke kartlagt. Kun Horten kommune har på eget initiativ brukt SAQ i 

sykehjem. 

 

Da det ikke har foreligget validert spørreskjema for å måle pasientsikkerhetskultur på 

legekontorer og på legevakter, har undersøkelsen foreløpig ikke latt seg gjennomføre 

i kommunehelsetjenesten. Pasientsikkerhetskampanjen har samarbeidet med 

Universitetet i Bergen, ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og 

Forskningsgruppe for allmennmedisin om å validere SAQ for legekontorer og 

legevakter. Når resultatene er publisert kan spørreskjemaet tas i bruk nasjonalt.  

 

 

Ansvar for å gjennomføre planen 
Sekretariatet for programmet er ansvarlig for å veilede i kartlegging av 

pasientsikkerhetskultur og koordinere gjennomføringen i spesialisthelsetjenesten. 

Sekretariatet er også ansvarlig for å understøtte gjennomføringen med overordnede 

kommunikasjonstiltak og veiledning til de deltakende virksomheter.  

 

De regionale helseforetakene (RHF) er ansvarlige for å legge planer for sine 

ansvarsområder og sikre at det blir gjennomført måling av pasientsikkerhetskultur, og 

iverksette tiltak for forbedring av pasientsikkerhetskultur i egne helseforetak i henhold 

til denne planen. Løpende samarbeid mellom programsekretariatet og de regionale 

helseforetakene om gjennomføring baseres på kontakt mellom sekretariatet og 

regionale programledere eller annen kontaktperson utpekt av administrerende 

direktør i RHF’et. 
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Da det ikke foreligger lovhjemlet grunnlag for å pålegge kommunenes deltagelse, 

kan kommunene kun inviteres og motiveres til å kartlegge pasientsikkerhetskulturen i 

sine sykehjem, hjemmesykepleie enheter, helsestasjoner, legekontorer og på deres 

legevakter. Kommunenes sentralforbund (KS) inviteres til å utnevne en 

ressursperson som kan stå ansvarlig for å motivere rådmennene gjennom KS sitt 

nettverk og følge opp arbeidet med målingen på lik linje med kontaktpersonene fra 

de regionale helseforetakene. 

 

Hvordan gjennomføre målingen 
 

1. Kartlegging av organisatoriske enheter som skal undersøkes 

De organisatoriske enheter som skal delta i undersøkelsen må først kartlegges i 

henhold til følgende inklusjonskriter: 

a) Institusjoner som driftes av eller har avtale med RHF/ HF ene, og som ikke 

opererer på anbud, skal delta. 

b) Både somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern skal kartlegges i 

undersøkelsen. 

c) DPS’ er og rusinstitusjoner som samarbeider med de regionale helseforetakene, 

og som ikke opererer på anbud, skal delta. 

d) Alle organisatoriske enheter innenfor ovennevnte institusjoner, som har direkte 

pasientkontakt, eller som deltar direkte i pasientbehandlingen, skal delta. 

Undersøkelsen skal primært foregå på seksjonsnivå, som og omfatter sengeposter, 

poliklinikker, operasjonsavdelinger og akuttmottak. 

e) Behandlingsenhetene må defineres med selvstendige og unikt identifiserbare 

navn, slik at deres resultat lett kan skilles ut på hvert enkelt helseforetak. * 
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f) Resultat skal ikke analyseres for organisatoriske enheter der færre enn 5 ansatte 

har besvart spørreskjemaet. I slike tilfelle besvarelsene inngå i analyser for et høyere 

organisatorisk nivå.  

g) De organisatoriske enhetene må defineres med selvstendige og unikt 

identifiserbare navn, slik at deres resultat innenfor hvert enkelt helseforetak lett kan 

skilles ut.  

 

2. Plukke ut medarbeidere som skal svare på spørreskjemaet 

Spørreskjemaet skal fylles ut av alle som er ansatt i de lokale behandlingsenhetene, 

inkludert for eksempel pleiepersonale, sekretærer og lokalt ansatte renholds -

medarbeidere, samt ledere og lederteam som er direkte koblet til 

behandlingsenhetene.  

 

Medarbeidere som er ansatt i stillingsbrøker mindre enn 30 % skal ikke delta. 

Medarbeidere som ikke er ansatt i en bestemt klinisk behandlingsenhet, kartlegges i 

tilknytning til den administrative enhet de er ansatt i. 

Det settes opp respondentlister over medarbeidere i behandlingsenhetene som skal 

kartlegges.  

 

Respondentlistene må kvalitetssikres av ansvarlig leder for enheten for å unngå at 

skjemaet sendes til medarbeidere som har sluttet eller som arbeider i stillingsbrøker 

lavere enn 30 %. Dette har stor betydning for behandlingsenhetens svarprosent.  

 

 

3. Spørreskjemaet 

Spørreskjemaet som skal brukes er den norske oversettelse av spørreskjemaet 

Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) Short form 2006(1). Kun spørsmålene i 

faktorene Sikkerhetsklima og Teamarbeidsklima samt tre spørsmål om ledelse, fra 

4 
 



det opprinnelige skjemaet, skal besvares.  Ordlyden i eller rekkefølgen på 

spørsmålene eller svarkategorier må ikke endres 

 
4. Distribusjon og innsamling 

Spørreskjemaet bør distribueres slik at det presenteres mest mulig likt for alle 

deltakere i virksomheten.  

Det vil være mulighet for noe lokal tilpasning, og det vil være hensiktsmessig med 

lokal avsender og kontaktperson for undersøkelsen.  

Spørreskjemaet bør distribueres og samles inn elektronisk løsning både av hensyn til 

effektiv administrasjon av undersøkelsen, fortrolig behandling av data fra 

respondenter samt sikre best mulig datakvalitet. Foretaksgruppene har ingen felles 

nasjonal elektronisk løsning som kan benyttes, så det må ligge til det enkelte foretak 

eller foretaksgruppe å avklare egnet system. 

Det må fremgå utvetydig i den elektroniske løsningen hvilken organisatorisk enhet 

den ansatte fyller ut spørreskjemaet for.   

 

Det enkelte foretak redegjør for hvilken elektronisk løsning som velges og beskriver 

prosessen for kartlegging av de organisatoriske enhetene som skal undersøkes. 

 

5. Svarandel 

Svarandel (% besvarte spørreskjema) beregnes per organisatoriske enhet og per 

helseforetak. For at resultatene skal kunne brukes på en meningsfylt måte er det 

nødvendig med en god deltakelse slik at resultatrapporten for den enkelte enhet 

gjenspeiler synspunktene til medarbeiderne i enheten som kartlegges. Dette krever 

en svarandel på 70 prosent eller høyere.  

Tiltak for å få til høy deltakelse er: 

1. God informasjon til ledere og medarbeidere i forkant av kartleggingen 

2. Purringer til den enkelte deltaker som ikke har besvart skjemaet 
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3. Aktiviteter gjennomført av ledere, tillitsvalgte og verneombud i den enkelte 

deltakende virksomhet.  

 

6. Lederforankring 

Å få til en høy svarandel krever sterk forankring hos lederne som skal motivere sine 
medarbeidere til å delta. Pasientsikkerhetsprogrammet forutsetter at HF styrer og 
ledere på alle nivå informerer vernetjenesten og tillitsvalgte, og setter undersøkelsen 
på dagsordenen i sine driftsmøter i en måned før undersøkelsen starter.  
 
Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler at ledere i behandlingsenhetene legger til 
rette for deltagelse ved å: 
 

1. Kartlegge alle som skal svare på undersøkelsen i deres behandlingsenhet. 

2. Øremerke to eller flere dager til gjennomføring av undersøkelsen 

3. Stille øremerket pc til disposisjon, hvis tilgang til pc for personalet er vanskelig, 

og la dem gjennomføre undersøkelsen på rundgang. 

4. Oppfordre ansatte gjentatte ganger til å besvare undersøkelsen. 

Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler at ledere på klinikk- og divisjonsnivå utlyser 

premier til enhetene som oppnår svarprosent over 70.  

 

 

 

 

7. Forankring i HMS- og vernetjenesten 

Ledere i alle virksomheter gjennomgår sin plan for gjennomføring av undersøkelsen i 

egen virksomhet med HMS- og vernetjenesten i et partssammensatt utvalg.  
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8. Kommunikasjon om av undersøkelsen  

Kommunikasjon skal være et operativt og strategisk verktøy i gjennomføring av 

undersøkelsen. Kommunikasjonsansvaret følger linjen og erfaringene fra 2012 

legges til grunn for budskapsutforming, målgruppeidentifisering og kanalvalg. 

Pasientsikkerhetsprogrammets sekretariat vil bidra med strategisk og operativ 

kommunikasjonsressurs, eksempelvis med rådgiving og utforming av fellestekster.  

Det er viktig at RHF og HF synliggjør hvem som er lokal kontaktperson. Programmets 

logo (nb! Oppdatert fra 010114) skal som sist brukes på informasjonsmateriellet som 

utarbeides regionalt/lokalt.  

Informasjonsmateriell som utarbeides av programmet vil vektlegge betydningen av at 

ansatte formidler sine oppfatninger av hvordan pasientsikkerhet ivaretas der de 

arbeider og at undersøkelsen skal følges opp. 

 

9. Ressursbehov 

Ressursbehovet for å gjennomføre undersøkelsen vil knytte seg til valg av teknisk 

plattform for gjennomføring, kartlegging av organisatoriske enheter og personer som 

skal delta, markedsføring av undersøkelsen, utfylling og analyse av spørreskjemaet 

og rapportering og bearbeiding av resultatene for hver enkelt organisatorisk enhet.   

• Hvert foretak må påregne ca 3 månedsverk for kartlegging av 

organisatoriske enheter som skal undersøkes og personer som skal delta. 

• Analyser må lages lokalt i hvert HF. 
 

• Ledere forventes å initiere forbedringsarbeid på bakgrunn av det som kommer 
fram i undersøkelsen og i samtale med ansatte ved bearbeiding og oppfølging 
av resultatene. 
 

• Ledere bør ha støtte av prosessveiledere i identifisering og planlegging av 
forbedringsarbeid. 
 

• Feilretteteam (IKT) bør være etablert for å rette feil i kartleggingsperioden 
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10. Håndtering av data 
Det enkelte helseforetak er selvstendig ansvarlig for sine data. Det samles ingen 

personidentifiserbar informasjon gjennom undersøkelsen. Dataene registreres slik at 

det i ettertid ikke er mulig å avdekke hvem som har deltatt eller hva den enkelte har 

svart. Den elektroniske løsningen for gjennomføringen av undersøkelsen må sikre at 

det ikke er mulig å koble svar til hvem som ha svart. Det kan gjøres selv om man 

opprettholder muligheter for purring og løpende oppfølging av svarprosent. 

Det vil bli etablert en nasjonal oversikt over resultater fra undersøkelsene, men den 

vil kun inneholde aggregert informasjon. Det er derfor vurdert at det ikke er behov for 

å melde inn denne etableringen av database til nasjonale myndigheter. 
 
11.  Oppsett for rapportering av resultatene til programsekretariatet 

1. Det enkelte helseforetak rapporterer følgende:  

a) Antall organisatoriske enheter * (se side 3) som har deltatt i 

undersøkelsen. 

b) Gjennomsnittlig antall medarbeidere i hver enhet * (se side 3), som er 

invitert til å delta i undersøkelsen, med angivelse av minimum, 

maksimum og median. 

c) Gjennomsnittlig andel av medarbeidere som responderer av de som er 

invitert. Rapporteres for alle enhetene*, vektet i forhold til antall ansatte 

i hver enhet som har blitt invitert til å delta. Minimum, maksimum og 

median angis. 

d) Svarandel for hele helseforetaket. Beregnes som andel av 

medarbeidere av de som er invitert i hele helseforetaket som 

responderer på undersøkelsen. 

 

8 
 



2. Resultat for hvert spørsmål presenteres som 

a) Gjennomsnittskår for hvert spørsmål, med median, maksimum og 

minimumsverdi, for hver klinikk og/ eller for hele helseforetaket. 

• Svarkategorien “vet ikke” regnes som “missing” 
og tas ikke med i gjennomsnittsberegning av 
resultat for spørsmålene i faktoren.  

b) Om 60 % eller mer av respondentene i helseforetaket og/eller 

klinikken svarer positivt (Litt enig eller Svært enig) på spørsmålet. 

c) Om 30 % eller færre av respondentene i helseforetaket og/eller 

klinikken svarer positivt (Litt enig eller Svært enig) på spørsmålet. 

 

3. Resultat for hver faktor(temaområde) presenteres som 

a) Gjennomsnittskår for hver faktor, med median, maksimum og 

minimumsverdi, for hver klinikk og/ eller for hele helseforetaket. 

1. Gjennomsnittskår for hver faktor = Sum av faktorens skår for 

alle respondenter i klinikken og/ eller helseforetaket delt på 

antall respondenter i klinikken og/eller helseforetaket. 

• Faktor skår for en respondent= (Gjennomsnitt av 

resultat for spørsmålene, som tilhører faktoren, -1) *25 

o Svarkategorien “vet ikke” regnes som 
“missing” og tas ikke med i 
gjennomsnittsberegning av resultat for 
spørsmålene i faktoren.  

 
o Hvis en respondent ikke har besvart alle 

spørsmål i en faktor, skal man kun regne 
respondenten med i resultatet hvis 
halvparten eller flere av spørsmålene i 
faktoren er besvart. 
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2. Resultat for hvert spørsmål beregnes på grunnlag av denne 

skalaen som gjelder alle spørsmål bortsett fra nr 5 og 9 

Svært uenig =1 

Litt uenig =2 

Nøytral =3 

Litt enig =4 

Svært enig =5 

Vet ikke = 0    (Svarkategorien “vet ikke” regnes 
som “missing” og tas ikke med i 
gjennomsnittsberegning av resultat 
for spørsmålene i faktoren.) 

 

3. For spørsmål 5 og 9 gjelder følgende beregning av resultat 

for hvert svar. Grunnen er at disse spørsmålene inneholder 

en dobbel negasjon. 

Svært uenig =5 

Litt uenig =4 

Nøytral =3 

Litt enig =2 

Svært enig =1 

Vet ikke = 0  (Svarkategorien “vet ikke” regnes 
som “missing” og tas ikke med i 
gjennomsnittsberegning av resultat 
for spørsmålene i faktoren.) 

 

b) Om 60 % eller mer av respondentene i klinikkene og/ eller 

helseforetaket har en faktor skår på 75 eller høyere. 
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c) Om 30 % eller færre av respondentene i klinikkene og/ eller 

helseforetaket har en faktor skår på 75 eller høyere. Resultat for 

hvert spørsmål presenteres som.  

 

12.  Rapportering 
Det er laget en egen excel-mal for beregning og rapportering av resultater som 

programmet ber om at helseforetakene benytter ved rapportering. Malen med 

detaljert brukerveiledning ligger på programmets nettside.  

Gjør oppmerksom på at programmet er beregnet for å analysere datamengder fra 

enheter på størrelse med seksjoner. Det er tidkrevende å bruke ved analyse av 

store datamengder fra større enheter.  

 
13. Tidsplan for gjennomføring:   

• Helseforetakene setter egne frister og gjennomfører målingen av 

pasientsikkerhetskultur innenfor tidsrommet 1.2. – 1.6. 2014. 

• Den enkelte helseregion sikrer at helseforetakene gis i oppdrag å planlegge, 

og gjennomføre, undersøkelse i henhold til føringene i denne planen.  

• Helseforetakene rapporterer inn resultat fra kartleggingene til nasjonalt 

sekretariat i pasientsikkerhetsprogrammet innen 1.9.14. 

 

 

Dialogtiltak for å forbedre pasientsikkerhetskulturen 
 
1. Hva skal målingene av pasientsikkerhetskultur brukes til?  

Helseforetakene melder resultatene av undersøkelsen tilbake til lokal ledelse og 

ansatte, med informasjon om hvordan resultatene skal bearbeides. En veileder for 
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hvordan resultatene fra Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen kan analyseres er 

vedlagt planen. Den kan tilpasses lokalt(2). Med utgangspunkt i resultatene skal 

ansatte drøfte hvordan enheten prioriterer pasientsikkerhet og hvordan dette kommer 

til utrykk i daglig gjennomføring av sikkerhetsrutiner. Man tar utgangspunkt i 

spørsmål eller temaområder, som enheten skårer både godt og dårlig på, for 

eksempel teamarbeidsklima, og drøfter hvordan skåren gjenspeiles i konkrete forhold 

i virksomheten. Eksempler på tema kan være hvordan kommuniserer personalet om 

pasienter hvor det foreligger øket risiko for skade og hva slags rutiner eller 

systemtiltak kan sikre bedre kommunikasjon slik at risikoen reduseres? Hvordan 

praktiseres for eksempel bruk av sjekklister?  Hva får man til og hvorfor? Hvordan 

kan erfaring med det man er god på overføres til det man ikke får til? 

 

2. Pasientsikkerhetsvisitter 

Målingene av pasientsikkerhetskultur avdekker variasjon i ansattes oppfatninger om 

pasientsikkerhetskultur i ulike organisatoriske enheter. Målingene kan være nyttige 

når helseforetakets toppledelse skal prioritere rekkefølgen på hvilke behandlings- 

enheter de skal prioritere å gå pasientsikkerhetsvisitt til først.  

 

Ved pasientsikkerhetsvisitter går direktører eller divisjonsdirektører på et times langt 

besøk til sengeposter, poliklinikker og avdelinger og stiller et tverrfaglig utvalg av 

personalet spørsmål om hva de mener er de største risikoene for pasientene der. 

Spørsmålene som stilles er definert på forhånd. Visitten munner ut i at ledelsen 

noterer og prioriterer tre risikoforhold som skal følges opp og som ledelsen bokfører 

at behandles på relevant nivå og sluttføres. Pasientsikkerhetsvisitter reduserer 

forskjellen i hvordan ledere og deres underordnede oppfatter at pasientsikkerheten 

ivaretas(3).   
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3. Tverrfaglige pasientsikkerhetsmøter 

Tverrfaglige pasientsikkerhetsmøter er fora hvor ansatte og deres ledere kan 

identifisere mekanismer for uønskede hendelser og lære av dem. Læringen foregår i 

henhold til en sirkulær modell hvor man tar utgangspunkt i resultater for eller 

analyser av mekanismer for uønskede hendelser, prioriterer og planlegger tiltak, og 

følger egne resultater over tid. Modellen kalles Deming’s sirkel eller PDSA sirkelen 

(plan, do, study, act). Tverrfaglige pasientsikkerhetsmøter gjentas jevnlig og 

anbefales gjennomført en gang hver måned i hver behandlingsenhet. De kan også 

iblant gjennomføres på tvers av flere behandlingsenheter som samarbeider om 

pasienter. 
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Vedlegg 1: Spørreskjema SAQ 
 
 
Spørsmålene for faktorene Teamarbeidsklima og Sikkerhetsklima, og spørsmål som 

vedrører  
ledelsens fokus på pasientsikkerhet er tatt med fra den norske oversettelsen av 

spørreskjemaet 
Safety Attitudes Questionnaire (SAQ), Generic version (Short Form 2006).  
 
Pasientsikkerhetskulturen her hvor jeg arbeider  
Alternative organisatoriske enheter i nedrullsmeny 
 
Når du fyller ut skjemaet, gjør det ut fra dine erfaringer i dette kliniske området. Velg 
mellom disse svaralternativene:   
Svært uenig   Litt uenig  Nøytral Litt enig Svært enig Vet ikke 
 
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 fra om enhver sikkerhetsbekymring som jeg 

måtte ha 

7. Kulturen her gjør det lett å lære av andres feil 

Teamarbeidsklima 
8. Mine innspill blir godt mottatt her  

9. Her er det vanskelig å si 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) 
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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 

 

Ledelsens fokus på pasientsikkerhet 

14. Mine forslag om sikkerhet ville bli behandlet om jeg la dem fram 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 

 
Hvor lenge har du arbeidet i enheten/fagområdet? 
Mindre enn 1 mnd 
1mnd - 2 år 
2-4 år 
mer enn 4 år 
 
Copyright Bryan Sexton 
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Vedlegg 2 
 

Veileder for bruk av resultatene fra Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
 

Målet for dette verktøyet er å strukturere gruppediskusjoner om resultater fra 
undersøkelsen og tiltak som kan forbedre pasientsikkerhetskulturen der du arbeider.  
Øvelsen skal øke bevisstheten om hvilke holdninger, normer, verdier og oppfatninger 
som utgjør kulturen i enheten. Kommentarer skal bidra til læring og ikke til å skape 
syndebukker. 
 
 
Gjennomføring 
I. Samle en representativ gruppe av personale som daglig behandler pasienter, til 
30-60 minutter diskusjon.  Dette kan være uformelt over lunsj, eller som undertema 
på for eksempel et personalmøte. En tommelfinger regel er at 5 til 7 helsearbeidere 
som er middels erfarne vil gi en fyldig diskusjon. 
 
II. Gjennomgå resultatene fra Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og velg et 
spørsmål med mindre enn 60 % enighet, altså et område som gruppen mener 
behandlingsenheten har behov for forbedringer på. Alternativt kan gruppen velge et 
av de spesielt diagnostiske spørsmålene(i listen i skjemaet på neste side).  
 
III. Velg en referent til å fylle ut diskusjonsskjemaet på neste side, dvs. dokumentere 
de temaene som personalet tar opp og deres forslag til forbedringer.  
 
IV. Lytt aktivt til de andre deltagernes bidrag.  Møtet skal ikke brukes til å utpeke 
syndebukker, eller til å forsvare eller rettferdiggjøre kritikkverdige forhold. Møtet skal 
brukes til å finne muligheter til å forbedre kulturen i behandlingsenheten. 

V. Bli enige om å gjøre i hvert fall én forandring som kan påvirke kulturen på det 
området som er drøftet, og forplikt dere til på et senere tidspunkt å vurdere om 
forandringen har skapt forbedring. 
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Veiledning av diskusjonen 

    
Diskusjon  
Spørsmål som skal diskuteres: 
 

Resultat for helt 
eller delvis enighet 
i enheten: 
      % enighet 

 
 
1. Hva betyr dette spørsmålet for deg?   
 
 
2. Hvordan ville det være i denne enheten hvis 100 % av personalet var svært enige i 
uttalelsen? 
 
 
3.  Hvor presist beskriver enhetens skår din egen erfaring? Gi eksempler. 
 
 
4. Identifiser i hvert fall ett forslag som kan forbedre enhetens resultat på dette 
området. 
 
 
 
 

Lav skår eller bemerkelsesverdige endringer.   
Dere skal velge et spørsmål som gjenspeiler et område dere trenger å forbedre. Gjennomgå 
enhetens resultater for de ulike spørsmålene og velg et spørsmål hvor enheten oppnådde mindre 
enn 60 % enighet. Hvis dere har trenddata over år kan dere i stedet velge et spørsmål hvor 
resultatet er endret opp eller ned 10 poeng eller mer. Et tredje alternativ er å velge et av 
spørsmålene nedenfor, som har vist seg å være særlig representative for klimaet i enheten.  
  
• Her blir uenighet håndtert riktig (det vil si ikke ut fra hvem som har rett, men ut fra hva 

som er best for pasienten). 
• Legene og de andre ansatte her samarbeider som et velkoordinert team.  
• Her blir medisinske feil håndtert riktig. 
• Mine forslag om sikkerhet ville bli behandlet om jeg la dem fram for ledelsen. 
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