Säkerhetskulturtrappan från
A till E
Ett dialogverktyg för verksamheter att kartlägga och utveckla
sitt arbete med patientsäkerhet

Säkerhetskulturtrappan
Dialogverktyget innehåller åtta dimensioner som är centrala för patientsäkerhetskultur. Dimensionerna skattas i fem nivåer
från A till E. Nivå A representerar lägsta nivån och E en högt utvecklad säkerhetskultur. Verktyget ska användas i en
teambaserad övning/workshop för att skapa en gemensam bild av patientsäkerhetskulturen i verksamheten.

Övningen ökar kunskapen om faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen och ger en bra grund att använda i fortsatt
utvecklingsarbete. Säkerhetskulturtrappan kommer att;
 Öka kunskapen om faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen

 Underlätta diskussion kring styrkor och förbättringsområden rörande patientsäkerhetskulturen på arbetsplatsen

 Synliggöra skillnader i hur patientsäkerhetskulturen uppfattas bland medarbetarna

 Visa på utvecklingsmöjligheter av patientsäkerheten

Använda verktyget
Hur använder man Säkerhetskulturtrappan – från A till E?
Vid genomgång av dimensionerna (bild 4) beskriver ni först er individuellt upplevda nivå av
patientsäkerhet. Därefter diskuterar gruppen sig fram till en gemensam syn gällande vilken nivå
er verksamhet ligger på i varje enskild dimension. Ansvarig chef avgör om samtliga åtta
dimensioner ska diskuteras under övningen/workshopen, eller om några ska väljas ut.

Viktiga utgångspunkter för den som leder övningen/workshopen
 Alla yrkesgrupper som arbetar i verksamheten/teamet bör delta.
 Workshopledaren delar ut de arbetsblad/dimensioner som ska diskuteras till deltagarna när
övningen/workshopen startar.

 Använd tillhörande bildspel för att presentera verktyg och upplägg
 OBS! Förtydliga vad som avses med uttryck som t.ex. verksamhet och organisation så att alla
deltagare utgår ifrån gemensamma definitioner. Detta görs förslagsvis under inledningen och
antecknas på ett blädderblock/white board så att deltagarna har det tillgängligt under
workshopen

Exempel på ord som kan behöva
förtydligas, VAD menar VI när vi i denna
workshop säger:
•
•
•
•
•

Högsta ledningen
Organisation
Verksamhet
Team
Styrande och stödjande dokument

Använda verktyget
Gör så här:
1. Deltagaren ska läsa igenom valda dimensioner individuellt. Markera därefter själv den nivå som
mest och bäst kännetecknar verksamheten.
2. Markera med kryss direkt på dimensionsbladet. Kan inte en nivå väljas markeras fler.
3. Diskutera sedan resultatet i gruppen. När det finns skillnader i skattningen är det bra att diskutera
tänkbara orsaker. Försök enas om en gemensam bild inom varje dimension. För in resultatet på
utvärderingsbladet (sidan 15). Skattningsskalan 1-10 kan vara till hjälp när det är svårt att välja
mellan två nivåer.

4. Inom dimensioner med förbättringspotential ska ni sedan reflektera över varför det är så i er
verksamhet. Jämför med beskrivningen av en högre nivå i kulturtrappan och diskutera hur
patientsäkerhetskulturen kan utvecklas.
5. Dokumentera de förbättringsförslag som ni diskuterar fram på bladet för åtgärder och uppföljning
sidan 16.

Det kommer sannolikt att skilja sig åt
i resultatet, dvs finnas dimensioner
med bra resultat och dimensioner
med behov av förbättring.

Beskrivning av säkerhetskulturtrappans fem nivåer
A representerar den lägsta nivån av säkerhetskultur och E en högt utvecklad sådan

Säkerhetskulturtrappan
E- Skapande
D- Proaktiv
C- Byråkratisk
B- Reaktiv
A- Patologisk
Varför ska vi ödsla tid
på patientsäkerhetsproblem?

Vi har system som tar hand
om patientsäkerheten
Vi tar patientsäkerhet på
allvar och gör något när
det inträffat en händelse

Vi diskuterar ständigt
patientens säkerhet
och händelser som
kan inträffa

Patientsäkerhet är en
integrerad del i allt vi
gör
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4. Beskrivning av dimensionerna
Från A – E innehåller följande åtta olika dimensioner av mått för patientsäkerhet.

DIMENSION

BESKRIVNING

1. Övergripande kvalitetsengagemang

Hur mycket investeras i kvalitets- och utvecklingsarbetet?
Vad anses vara det huvudsakliga syftet med styrande och stödjande dokument?
Vilka försök görs för att se ”bortom” organisationen för samverkan och förnyelse?

2. Prioritering av patientsäkerhet

Hur högt prioriterat är arbetet med patientsäkerhet i verksamheten?
Var ligger ansvaret för arbetet med patientsäkerhetsfrågorna?

3. Benägenhet att rapportera händelser

När rapporteras en avvikelse?
Hur rapporteras avvikande händelser och risker?
Ges stöd till berörda personer?

4. Avvikelsehantering

Vem utreder avvikelser och hur görs det?
Vad är syftet?
Lär man sig något av den?

5. Lärande organisation

Vad sker efter en identifierad risk, avvikelse eller förbättringsförslag?
Vilka mekanismer finns för att lära sig av dessa?
Hur tas lärandet tillvara?

6. Kommunikation av patientsäkerhetsfrågor

Hur kommuniceras patientsäkerhet och patientsäkerhetskulturen?
Vilka involveras i detta?
Hur används de synpunkter och tankar som kommer fram?

7. Patientsäkerhet och arbetsmiljö

Hur kopplas kompetens- och arbetsmiljöfrågor till patientsäkerheten på
arbetsplatsen?

8. Utbildning och träning kring patientsäkerhet

Finns tränings- och utbildningsprogram inom området patientsäkerhet?
Får medarbetarna möjlighet och förutsättningar att utbilda sig inom
patientsäkerhetsområdet?
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Arbetsblad – Dimension 1-8
Dimension 1
A
Övergripande
kvalitetsengagemang

Hur mycket
investeras i kvalitetsoch
utvecklingsarbetet?
Vad anses vara det
huvudsakliga syftet
med styrande och
stödjande
dokument?

Vilka försök görs för
att se ”bortom”
organisationen för
samverkan och
förnyelse?

Det är ett lågt engagemang
kring kvaliteten i vården.
Denna inställning
genomsyrar hela
organisationen.
Väldigt lite tid och resurser
används för förbättring av
kvaliteten.
Om någon utredning görs
avseende allvarliga
vårdskador anses den ha
liten betydelse och det blir
ingen respons på det som
upptäcks.
Styrande och stödjande
dokument finns för att leva
upp till lagkrav men dessa
varken används eller
uppdateras.
Beteenden som att inte följa
regelverk såväl som
bristande vårdkvalitet
ignoreras.

B
Det saknas motivation och
entusiasm för
kvalitetsarbetet. Det som
görs är oplanerat, ytligt och
syftar till att det ska se bra
ut.
En utredning görs bara då
en allvarlig vårdskada
inträffat och mindre åtgärder
vidtas utifrån det som
framkommer i utredningen.
Riktlinjer avseende kvalitet
görs endast inför
inspektioner och revisioner.
Det finns styrande och
stödjande dokument men
dessa är ofta inaktuella och
följs inte såvida inte en
negativ händelse inträffar
som tvingar fram en
revidering.

C
Ledning och chefer
bedriver kvalitetsarbete på
grund av externa krav.
Medarbetarna deltar inte i
kvalitetsarbetet utan ser
det som en ledningsfråga.
Ett flertal analyser
genomförs. Det saknas
dock ett övergripande
synsätt för att sprida
erfarenheterna inom hela
organisationen.
Medarbetarna överöses
med styrande och
stödjande dokument som
sällan är förankrade i
verksamheten.
Patienter och närstående
kan involveras i
kvalitetsarbetet, men mest
för syns skull.

D
Det finns ett stort
engagemang i hela
organisationen att ge en
högkvalitativ vård.
Högsta ledningen anser att
kvalitetsarbetet är allas
ansvar. Därför involveras hela
organisationen, dvs chefer,
medarbetare, patienter,
närstående och medborgare.
Organisationen strävar efter
att ge en god och säker vård.
Den jämför sina resultat med
andras. Resultaten av
jämförelsen används och
leder till förbättringar.
Styrande och stödjande
dokument utvecklas och
revideras av medarbetarna.
Detta är basen för åtgärder i
vården.
Patienter, närstående och
medborgare deltar aktivt i
kvalitetsarbetet.

E
En god kvalitetskultur är
integrerad i verksamheten och
beslutsfattandet på alla nivåer.
Organisationen är ledande i
kvalitetsarbetet samt värderar och
jämför sina resultat med andra.
Riskanalyser genomförs och
effekterna av vidtagna åtgärder
följs upp.
I denna förutseende verksamhet
är medarbetarna uppmärksamma
på säkerhetsrisker. Detta innebär
att styrande och stödjande
dokument blir mindre nödvändiga
eftersom säkerhetsaspekten hela
tiden finns i allas medvetande.
Mindre enheter inom
organisationen skapar och utför
egna kvalitetsmätningar.
Patient, närstående och
medborgare är aktivt delaktiga i
kvalitetsarbetet och
beslutsfattandet.
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Dimension 2
Prioritering av
patientsäkerhet
Hur högt prioriterat är
arbetet med patientsäkerhet i
verksamheten?
Var ligger ansvaret för
arbetet med patientsäkerhetsfrågorna?

A

B

C

D

Patientsäkerheten är lågt
prioriterad.

Patienten får högsta
prioritet när en negativ
händelse inträffat men
annars hanteras
patientsäkerhetsfrågor
enbart för att tillfredsställa
lagkrav.

Patientsäkerheten är
ganska högt prioriterad
och det finns ett
ledningssystem* för
patientsäkerhet och
kvalitet. Detta är dock inte
välkänt och revideras
sällan.

Patientsäkerheten
genomsyrar stora delar av
verksamheten och
medarbetarna är
engagerade i
patientsäkerhetsarbetet.

Risker tas för att hålla
kostnader nere.
Det är bara tur att inga
allvarligare misstag sker.

Patientsäkerhet
diskuteras av högsta
ledningen och chefer
endast då en allvarlig
vårdskada inträffar.

Verksamheten har inga
tydliga strategier eller
ansvarsfördelning
gällande
patientsäkerhetsfrågor.
Resultatet av mätningar
som görs används som
ett slags försvar snarare
än som ett stöd att
förbättra verksamheten
och skydda patienten.

Ansvaret för
patientsäkerhetsfrågorna
vilar på en/ få personer
som inte är, eller är dåligt
kända i verksamheten.
Verksamheten har svårt
att hantera oförutsedda
händelser och att förstå
komplexiteten i en
avvikelse. Få
riskanalyser görs.

Ansvarsfördelningen för
patientsäkerhetsarbetet är
tydligt och klart.
Patientsäkerhetsrisker
identifieras kontinuerligt.
Åtgärder vidtas för att
säkra upp verksamheten.
Effekten av vidtagna
åtgärder följs upp.
Patienter, närstående och
medborgarna deltar ofta i
patientsäkerhetsarbetet.

E
Patientsäkerheten har
högsta prioritet i
verksamheten.
Patientsäkerhetsarbetet
är integrerat hos alla
medarbetare och är en
naturlig del i samtliga
aktiviteter.
Medarbetarna arbetar
ständigt med att bedöma
patientsäkerhetsrisker
och att finna förbättringsmöjligheter.
Patienter, närstående och
medborgare är självklara
aktörer i utvecklingen av
patientsäkerhetsarbetet.

Patienter, närstående och
medborgare kan bjudas in
i patientsäkerhetsarbetet,
men mest för syns skull.
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Dimension 3
Benägenhet att
rapportera
händelser
När rapporteras en
avvikelse?
Hur rapporteras
avvikande händelser
och risker?
Ges stöd till berörda
personer?

A

B

C

Verksamheten tar inte
hänsyn till säkerhetsfrågor.
Avvikelser ignoreras om
det är möjligt.

Verksamheten ser sig själv
som ett offer för
omständigheterna då en
avvikelse inträffar. Det
inträffade anses bero på
individens fel och korrigeras
genom utbildning och
repressalier.

Det finns en förståelse för att
avvikelser kan orsakas av
systemfel och inte enbart
beror på den enskilda
individen.

Orsakerna bedöms alltid
bero på att någon
medarbetare gjort fel eller
på grund av patientens
beteende.
Avvikelser hanteras
endast vid allvarlig
vårdskada eller yttre krav.
Det finns en starkt
dömande kultur där
enskilda individer
skuldbeläggs när
avvikelser inträffat.

Det finns ett
avvikelsesystem men
medarbetarna uppmuntras
inte att rapportera
avvikelser.
Det är en skuldbeläggande
kultur och därför är
medarbetarna motvilliga till
att rapportera händelser.
Inträffar en avvikelse görs
inget försök att stödja
berörda medarbetare,
patienter och deras
närstående.

Ett övergripande
avvikelsessystem finns, där
stor vikt läggs på att
formuläret fylls i rätt och
fullständigt.
Försök görs att uppmuntra
medarbetare, patienter och
närstående att rapportera
avvikelser men medarbetarna
känner sig inte trygga med att
rapportera.
Cheferna anser att det är en
öppen och rättvis kultur men
medarbetarna uppfattar det
inte så.
Medarbetare, patienter och
dess närstående tas om hand
på ett ytligt sätt.

D
Nya medarbetare
introduceras i
patientsäkerhetskulturens
grunder och i vikten av att
rapportera avvikelser.
Regelbundet får samtliga
medarbetare
kompetensutveckling i
avvikelsehantering.
Rapportering av avvikelser
uppmuntras och ses som ett
lärande. Medarbetare,
patienter och närstående är
trygga med att rapportera
avvikelser och risker.
Det är accepterat att
avvikelser beror på en
kombination av systemfel
och den mänskliga faktorn.

E
När det finns brister inom
verksamheten identifieras de
bakomliggande orsakerna då
händelser utreds. Men
medarbetarna är också
medvetna om sitt eget
professionella ansvar i relation
till händelsen.
Det är en självklarhet för
medarbetare, patienter och
närstående att rapportera
avvikelser och risker.
Den övergripande
organisationen har en hög nivå
på sin öppenhet och tillit.

Medarbetare, patienter och
närstående involveras och får
anpassat stöd så länge behov
finns.

Verksamheten har en öppen,
rättvis och samarbetande
kultur.
Medarbetare, patienter och
närstående involveras och
ges stöd under utredningen.
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Dimension 4
Avvikelsehantering
Vem utreder avvikelser
och hur görs det?
Vad är syftet?
Lär man sig något av
den?

A
Avvikelser blir ytligt
utredda av chef eller
handläggare i syfte att
avsluta ärendet så fort
som möjligt.
Utredningarna
dokumenteras men inga
åtgärder vidtas.

B

C

Avvikelserna blir ytligt
utredda och fokuserar på
hur den enskilde individen
agerat.
Snabba och enkla
lösningar föreslås men
genomförs inte då
händelsen ofta faller i
glömska.

Erfarna chefer ansvarar för
utredningen av avvikelser.

Utredning inleds i syfte att
begränsa skadorna/
konsekvenserna för
verksamheten.

Patient/närståendes erfarenhet
och upplevelse förbises.
Tonvikten läggs på att
informera patient/ närstående
snarare än att kommunicera.

Utredningarna är noggranna
men vissa perspektiv förbises
då fokus hamnar på
konsekvenser för
verksamheten och
medarbetarnas roll i händelsen.

Utredningarna utförs
rutinmässigt snarare än i ett
lärande syfte.
Återkopplingen till
medarbetarna är bristfällig och
sporadisk.

D
Utredning av avvikelser
utförs systematiskt för att
identifiera bidragande
faktorer och svagheter i
systemet.
Under utredningsarbetet tas
berörda medarbetare,
patienter och närståendes
upplevelser med som en
viktig del i utredningen.
Åtgärder genomförs i syfte
att minska riskerna men
vidtagna åtgärder är inte
alltid så effektiva.
Det sker en kontinuerlig
återkoppling till
medarbetarna kring
inträffade avvikelser samt
utredningsresultat.
Det är en lärande
organisation och det finns
engagemang att lära av
händelsen inom
verksamheten.

E
Syftet med att utreda
avvikelser är att identifiera
och kommunicera
orsaksfaktorer samt att vidta
åtgärder som förbättrar
patienternas vård och
säkerhet.
Berörda chefer, medarbetare,
patienter och närstående ges
möjlighet att yttra sig över
föreslagna åtgärder.
Vid behov kopplas erfarna
utredare, sakkunniga inom
området samt en oberoende
medborgarrepresentant in i
utredningsarbetet.
Åtgärdernas effektivitet följs
upp och utvärderas av chefen.
Det är en lärande organisation
och det finns engagemang att
lära av händelsen och sprida
lärandet såväl inom som
utanför organisationen.
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Dimension 5
Lärande
organisation
Vad sker efter en
identifierad risk,
avvikelse eller
förbättringsförslag?
Vilka mekanismer
finns för att lära sig av
dessa?
Hur tas lärandet
tillvara?

A
Inget görs för att lära sig
av händelser, såvida inte
olika myndigheter, t.ex.
Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och/eller
Arbetsmiljöverket, ställer
krav på detta.
Målet efter en avvikelse är
att släta över bristerna för
att skydda verksamheten.
Verksamheten anser sig
ha lyckats om media inte
får information om
händelsen.
Avvikelser leder inte till
några åtgärder, såvida
man inte kan identifiera en
medarbetare som ”gjort
fel”.

B
Om något lärande sker
efter en avvikelse är helt
beroende på hur
chefen/chefer upplever
konsekvenserna.
Åtgärder efter en
händelse är inte effektiva
eftersom de
bakomliggande orsakerna
inte identifierats. En
konsekvens av detta blir
att liknande händelser
tenderar att upprepas.

C
Resultatet av
avvikelseutredningar kan
omfatta patientsäkerhet
såväl som
arbetsmiljöaspekter, men
kunskaperna förs inte alltid
vidare ut i hela
verksamheten.
Chefen beslutar om de
förändringar som måste
införas. Men medarbetarnas
förutsättning eller
motivation att delta är
bristande vilket leder till att
besluten inte omsätts till
fullo i praktiken.
I enstaka fall involveras
patienter och närstående.

D

E

Verksamheten delar
kunskaper med andra samt
reflekterar och kommunicerar
kring inträffade händelser
och identifierade risker.

Verksamheten lär sig av egna
och andras händelser samt delar
med sig av sina erfarenheter
såväl inom som utom sin egen
verksamhet.

Medarbetarna tillåts delta
aktivt i besluten om vilka
förändringar som är
nödvändiga och det finns ett
äkta engagemang i hela
organisationen att förbättra.

Avvikelser kopplade till
arbetsmiljö och patientsäkerhet
diskuteras och medarbetarnas
kunskap och erfarenhet tas
tillvara.

Verksamheten söker aktivt
kunskap och är angelägen
om att lära sig av andras
erfarenheter. Det man lär sig
av avvikelser används i det
förebyggande arbetet och
den framtida planeringen.
Patienter, närstående och
medborgare medverkar i
lärandet.

Avvikelser och identifierade
risker ses som en kunskapskälla
för att stärka patientsäkerheten
inom verksamheten.
Arbetssätten kännetecknas av
ständiga förbättringar.
Patienter och närstående har en
nyckelroll i organisationens
lärande och bidrar till
förändringar.
Verksamheten fokuserar också
på att förstå varför saker och ting
går rätt eftersom detta utgör
basen för att förklara hur det
kommer sig att saker ibland blir
fel.
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Dimension 6
Kommunikation av
patientsäkerhetsfrågor
Hur kommuniceras
patientsäkerhet och
patientsäkerhetskulturen?
Vilka involveras i detta?
Hur används de
synpunkter och tankar
som kommer fram?

A
Kommunikationen om
patientsäkerhet är
minimal.
Oftast när
patientsäkerhetsfrågor
förs på tal är det fokus
på begångna fel och
vem som begått felen.
Medarbetarna berättar
inte om avvikelser, utan
håller dem för sig själv.
Patienter informeras
endast då verksamheten
känner sig tvingad av
lagar och förordningar.

B

C

Kommunikation ”uppåt” i
organisationen är möjlig
först efter att allvarliga
avvikelser inträffat.
Diskussion förs då endast
om vad som gått fel och
med de medarbetare som
varit involverade i
händelsen.

Verksamheten har en
generell kommunikationsstrategi, men den är inte
uttryckligen kopplad till
patientsäkerhet.

Kommunikationen består
till stor del av att högre
chefer ger direktiv om vad
som ska göras.
Informationen till
patienterna baseras på
rädsla för indragna
legitimationer, kritik från
IVO och patientklagomål.

Medarbetares och
patienter/närståendes
synpunkter samlas in och
används sporadiskt i
förbättringsarbetet.
Risker kommuniceras till
viss del, men hanteras inte
systematiskt.

D
Det finns en
välfungerande
kommunikation inom
patientsäkerhet där såväl
medarbetare som chefer
deltar.
Det finns regelbundna
möten där medarbetare
har möjlighet att diskutera
patientsäkerhet.
Kommunikation kring
säkerhetsfrågor förs med
patienter, närstående och
medborgarna.

E
Kommunikationen kring
säkerhetsfrågor är god
såväl uppåt som nedåt i
organisationen.
Cheferna har en öppen
attityd genom att
involvera, lyssna samt ta
del av medarbetarnas
synpunkter.
Patientsäkerhet belyses
utifrån flera perspektiv.

Verksamheten har
välfungerande
kommunikationsvägar för
patienter, närstående och
medborgare.
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Dimension 7
Patientsäkerhet
och arbetsmiljö
Hur kopplas
kompetens- och
arbetsmiljöfrågor till
patientsäkerheten på
arbetsplatsen?

A
Medarbetare ses endast
som antal anställda i
organisationen.
Rekrytering och
urvalsprocesser är inte så
utvecklade.
Det råder en negativ
attityd kopplad till
medarbetares ohälsa och
frånvaro.
Företagshälsovården ses
inte som en resurs i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Medarbetarna upplever
chefen som passiv och att
denne inte respekterar
medarbetarnas behov
eller uppmuntrar till
utvecklingsarbete.
Det är för stor
personalomsättning i
verksamheten.
Arbetsskador och tillbud
utreds inte.

B
Arbetsrutiner och
bemanning ändras endast
vid uppkomna problem.
Det finns en
kompetensförsörjningsplan
, men endast kopplad till
de områden som tidigare
har visat sig vara sårbara.
Kulturen är reaktiv och det
råder en skam och
skuldbeläggande
mentalitet. Misstag tystas
ner vilket istället leder till
rädsla, stress och oro hos
medarbetarna.
Medarbetarna upplever
bristande delaktighet i
utveckling av
verksamheten. Känslan av
att befinna sig i en stressad
arbetsmiljö dominerar.
Slitningar i arbetsgruppen
är vanligt förekommande.

C

D

Rekryteringspolicy och
metoder för att behålla
medarbetare finns men har
inget samband med
patientsäkerhetsarbetet.

Verksamheten anstränger sig
för att få rätt medarbetare,
med lämplig kompetens, på
rätt plats.

Referenser kontrolleras
alltid inför en anställning.
Arbetet är omgärdat av en
mängd styrande dokument
och rutiner men är inte alltid
adekvata eller ett stöd för
medarbetaren.
Processer och rutiner för
medarbetarsamtal,
kompetensutveckling och
företagshälsovård finns,
men används inte alltid.
Organisationsförändringar
genomförs utan adekvat
stöd vilket skapar press,
osäkerhet och bryter
fungerande samarbeten.

Verksamheten vill förstå
varför medarbetare ibland har
svårighet att utföra vissa
uppgifter och försäkrar sig
därför om att medarbetarnas
individuella behov blir sedda
och om möjligt tillgodosedda.
Medarbetare upplever chefen
som stödjande och kunnig
vilket understödjer
utvecklingen av ett bra
gruppklimat.
Det finns en stor
förändringsvilja och trygghet
bland medarbetarna.
Patienter och närståendes
syn på vårdmiljö och
patientsäkerhet efterfrågas.

E
Verksamheten har tydligt
beskrivna och välfungerande
patientflöden med tydlighet i
ansvar och roller. Det finns
förtroende och goda relationer
över gränserna.
Stabila arbetsteam med
ömsesidigt och gemensamt
lärande och kollegialt stöd skapar
trygghet och patientsäkerhet.
Medarbetarna får feedback när
man gjort ett bra arbete eller
förändrat något samt konstruktiv
kritik och stöd när så behövs.

Det finns ett utvecklat
säkerhetsbeteende bland chefer
och medarbetare som gör att
verksamheten kontinuerligt
värderar risker både inom
patientsäkerhet och arbetsmiljö
tillsammans. Verksamheten
genomsyras av ständiga
förbättringar.
Patienter/närståendes erfarenhet
tas alltid tillvara i vårdmiljö- och
patientsäkerhetsarbetet.
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Dimension 8
Utbildning och
träning kring
patientsäkerhet
Finns tränings- och
utbildningsprogram
inom området
patientsäkerhet?
Får medarbetarna
möjlighet och
förutsättningar att
utbilda sig inom
patientsäkerhetsområdet?

A
Utbildning i
patientsäkerhet är lågt
prioriterat och erbjuds
endast då organisationen
tvingas utifrån tex lagar
och förordningar.
Utbildning ses av
ledningen som kostsam
och tidsödande. Det görs
inga kvalitetskontroller
eller bedömningar av hur
relevant någon träning
eller utbildning är.
Medarbetaren anses
redan utbildad att göra sitt
jobb.

B
Utbildning genomförs
först när ett specifikt
problem har avslöjat
allvarliga
patientsäkerhetsbrister.
Det är medarbetarnas
skyldighet att förstå och
meddela sina egna
utbildningsbehov.

Utbildning syftar enbart till
att skydda verksamheten
istället för att stärka
patientsäkerheten.
Det finns ingen avsatt
utbildningsbudget och
utvecklings-/medarbetar
samtal hålls ad hoc.

C

D

Utbildning genomförs
framförallt om den gynnar
verksamheten.

Försök görs för att
identifiera och matcha
verksamhetens och
medarbetares behov av
utbildning och tillräckliga
resurser avsätts.

Samtliga medarbetare har
en utvecklingsplan men
som sällan prioriteras eller
satsas resurser på.
Det finns utbildningar att
välja mellan men de är
inte alltid relevanta för
patientsäkerheten.
Utbildning ses som ett sätt
att förebygga misstag och
det är den enskilde
medarbetarens ansvar
som framförallt diskuteras
i utvecklings-/medarbetar
samtalet.
Man har inga planer på att
engagera patienter,
närstående gällande
medarbetarnas träning i
patientsäkerhet.

Utbildning ses som en
självklar del i
medarbetarens
professionella utveckling.
Utvecklings-/
medarbetarsamtalen
fokuserar på
medarbetarnas behov av
utveckling i syfte att
stärka patientsäkerheten.
Försök görs att involvera
patienter/ närstående i
utvecklingen av
medarbetarna.

E
Medarbetarna uppmanas och
motiveras att själva identifiera
behov av utveckling och
utbildning.
Utbildningar som stärker
patientsäkerhet är en del av
verksamhetens kultur.
Lärandet sker i det dagliga
arbetet samt i traditionell
utbildningsform.
Simulator/teamträning är
prioriterat och genomförs även
i samverkan med andra
verksamheter.
Synen på utveckling och
utbildning är att den ska
möjliggöra för medarbetarna
att verka på toppen av sin
kompetens.
Patienter och närstående
deltar i medarbetarnas
vidareutbildning för att öka
förståelsen för patienternas
uppfattning om risker och
säkerhet.
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6. Utvärderingsblad

Används för sammanställning av verksamhetens nivå avseende säkerhetskulturen

Dimensioner av patientsäkerhetskultur

A
0

1

B
2

3

C
4

5

D
6

7

E
8

1. Övergripande kvalitetsengagemang
2. Prioritering av patientsäkerhet
3. Benägenhet att rapportera händelser

4. Avvikelsehantering
5. Lärande organisation

6. Kommunikation av patientsäkerhetsfrågor
7. Patientsäkerhet och arbetsmiljö

8. Utbildning och träning kring patientsäkerhet
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9

10

7. Mall för åtgärder och uppföljning
Förbättringsåtgärder

Används för att prioritera och systematisera förbättringsområde

Vad
ska göras?

Hur
ska det göras?

Vem
ska göra det?

När
ska det göras?

1. Övergripande kvalitetsengagemang

2. Prioritering av patientsäkerhet

3. Benägenhet att rapportera händelser

4. Avvikelsehantering

5. Lärande organisation
6. Kommunikation av
patientsäkerhetsfrågor
7. Patientsäkerhet och arbetsmiljö
8. Utbildning och träning kring
patientsäkerhet
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Övrigt

