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SAMMANFATTNING 

Cirka 100 000 patienter skadas inom sjukvården i Sverige varje år. För att förbättra denna 

situation fokuseras alltmer på orsakerna till misstag. Säkerhetskultur omfattar bland annat 

värden, attityder, samarbete och beteenden på arbetsplatsen och påverkar patientsäkerheten. 

Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors åsikter om säkerhetskulturen 

på arbetsplatsen. Därför genomfördes en enkätstudie där 42 av 66 tillfrågade 

intensivvårdsjuksköterskor besvarade 64 frågor om attityder, kommunikation och samarbete. 

Frågeformuläret som användes var SAQ-ICU. Resultatet redovisas under de tidigare fastställda 

kategorierna: arbetsförhållanden, arbetstillfredställelse, samarbetsklimat, stresspåverkan, 

säkerhetsklimat, och uppfattning om ledningen. Det fanns även frågor som inte var 

kategoriserade, vars resultat redovisas separat. I analysen summerades svaren som delades in i 

tre kategorier; instämmer, instämmer inte eller neutrala till påståendet. Resultatet visade att 

intensivvårdsjuksköterskorna var nöjda med arbetet och stödet från kollegorna. En tredjedel 

ansåg att lärdomar inte drogs av tidigare misstag. Hälften ansåg att deras åsikter togs på allvar. 

Det fanns brister i samarbetet med läkare och hälften ansåg att det var för hierarkiskt. Slutsatsen 

blev att det fanns flera områden där förbättringar kan leda till ökad patientsäkerhet.  

 

Nyckelord: Säkerhetskultur, Patientsäkerhet, Intensivvård, Sjuksköterska 



ABSTRACT 

Approximately 100 000 patients are exposed to errors in the Swedish medical service each year. 

To improve this situation, the focus is on the reasons for the mistakes. The safety culture 

comprises values, attitudes and behaviors at the workplace and affect the safety of the patients. 

The purpose of this study was to investigate intensive care nurses opinions about the safety 

culture at the workplace. For this reason the SAQ-ICU questionnaire was utilized, and  42 of 66  

intensive care nurses answered 64 questions about attitudes, communication and cooperation. 

The result was divided into six established categories: working conditions, job satisfaction, 

teamwork climate, stress recognition and safety climate.There were also uncategorised 

questions, the answers are presented separately. During the analysis the answers were 

summarized and divided into; “agree”, “disagree” and “neutral”. The result showed that the 

intensive care nurses were satisfied with their job and that they had support from their 

colleagues. One third felt that lessons were not learned from previous mistakes. Half of them 

experienced that their input was well received. There was a lack of collaboration with doctors, 

and half of the nurses felt that interactions were too hierarchical. The major conclusion from this 

study was that there were several areas for improvement that can lead to increased patient safety. 

 

Keywords: Safety Culture, Patient Safety, Intensive Care, Nurse 
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1. INLEDNING 

Att misstag sker inom sjukvården är ett vanligt problem. Området är undersökt och 

artiklar finns från tidigt 1900 -tal. Störst risk anses det vara för patienter på 

intensivvårdsavdelningar (IVA), då dessa oftast utsätts för ett flertal ingrepp av olika 

slag, samt är svårt sjuka. Misstagen kan vara vanliga, allvarliga och förutsägbara. 

Forskning visar att så mycket som 78 % av de misstag som begås är i samband med 

administrering av läkemedel. Detta beror bland annat på att de svårt sjuka patienterna 

kan erhålla dubbelt så mycket läkemedel som patienterna på vårdavdelningarna 

(Rothschild et al., 2005). Att händelser sker som riskerar skada patienter kan ofta i 

slutändan härledas till arbetsgruppen, arbetsmiljön och organisationen (Vincent, 

Taylor-Adams & Stanhope, 1998). Ökad medvetenhet om människans begränsningar 

och betydelsen av ett gott samarbete ökar möjligheten att förebygga incidenter (Sexton, 

Thomas & Helmreich, 2000). Forskning visar även att intresset för ämnet ökar kraftigt 

och främst då för att kartlägga och förebygga misstag (Nieva & Sorra, 2003). 

2. BAKGRUND 

Intensivvårdsjuksköterskan (IVA-sjuksköterskan) arbetar inom ett område som är 

krävande både intellektuellt och emotionellt och det krävs snabba bedömningar och 

handlingar mot livshotande tillstånd med små marginaler för misstag. Trots alla 

kontroller som ingår i det dagliga arbetet sker det ibland misstag (Benner, 1999).   

 

En uppmärksammad rapport från Storbritannien som kallas för ”An organisation with a 

memory” visade att 10 % av alla sjukhusvårdade patienter drabbades av vårdskada. 

Detta beräknades kosta ca 2 miljarder pund. En av de viktigaste upptäckterna var att 

vården inte lärde sig av misstagen. Samma typ av händelse kunde ske om och om igen 

på olika ställen runtom i landet och världen (Department of Health, 2000).  

 

I Sverige skadas ungefär 100 000 patienter varje år inom vården och hos cirka 3000 kan 

vårdskadan ha bidragit till att patienten avlider. I genomsnitt ledde varje vårdskada till 

6 extra vårddygn och uträknat på hela Sverige beräknas det leda till 630 000 extra 

vårddygn (Socialstyrelsen, 2008). Det är stort antal och många av dessa skulle kunna 

undvikas om säkerhetsarbetet inom vården bedrevs på liknande sätt som det görs inom 

andra så kallade högriskbranscher (SOU 2008:117).  
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Patientsäkerheten är ett prioriterat område och WHO:s rekommendationer för 

industriländerna är att fokusera på de bakomliggande orsakerna och organisatoriska 

faktorer som leder till att vården inte är säker. Fyra områden är särskilt viktiga 

förbättringsområden. Dessa är ökad kunskap om kommunikation, samarbete, mänskliga 

faktorer och patientsäkerhetskultur (WHO, 2008).  

 

Socialstyrelsen har arbetat fram riktlinjer och beskrivit vad lagen säger angående 

patientsäkert arbete. Riktlinjer skall revideras regelbundet och arbetet skall ske utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det skall finnas väl utformade rutiner och personal 

med adekvat kompetens, samt en plan för kompetensutveckling, fortbildning och detta 

ska vara väl förankrat hos personalen. Det skall även finnas en väl utarbetad plan för 

riskbedömning i verksamheten och riskerna skall identifieras, analyseras, bedömas och 

åtgärdas. Ledningen måste även se till att det finns ett fungerande 

avvikelsehanteringssystem med bland annat återkoppling och dokumentation till 

verksamheten. Ledningen skall också ansvara och säkerställa att inköp av tjänster, 

produkter och informationssystem och så vidare är säkra vid användning (SOSFS 

2005:12). 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har startat ett projekt för att öka 

patientsäkerheten, där samtliga landsting är med. Programmet för Stockholm läns 

landsting (SLL) förväntas minska vårdskador däribland vårdrelaterade infektioner och 

förbättra arbetsmiljön. Detta ska bland annat uppnås genom att skapa en säkerhetskultur 

och utveckla en lärande organisation (SOU, 2008:117).    

 

I Sverige har det nu lagts fram ett nytt lagförslag för att höja patientsäkerheten inom 

sjukvården. Den nuvarande lagstiftningen är utformad så att patienten själv måste peka 

ut vilka enskilda yrkesutövare som ansvarade för händelsen. Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd (HSAN) kan inte utreda något annat än det som står i anmälan.  Dock 

kan det vara någon annan individ eller vårdgivaren som är ansvarig för det som skett. 

Det nya förslaget innebär att det räcker med att anmäla en inträffad händelse. Lagen ska 

förenkla utredningsprocessen där Socialstyrelsen tar utgångspunkt i vad som hänt och 

varför det kunde ske och ska utreda det förutsättningslöst (Regeringen, 2010).  
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2.1 Patientsäkerhet 

En vårdskada kan beskrivas som ett lidande, en fysisk eller en psykisk skada, 

alternativt död som orsakas av hälso- och sjukvården och inte av patientens tillstånd 

(SOSFS 2005:12). Patientsäkerhet kan beskrivas som skydd mot vårdskada (SOU 

2008:117) och syftar till att analysera och arbeta preventivt för att minska risker och 

negativa händelser (National Patient Safety Agency, 2004; SOSFS 2005:12). En 

avvikelse är en negativ händelse eller en rutin som inte genomförts enligt planeringen, 

vilket skulle kunna medföra vårdskada (SOSFS 2005:12, SOU 2008:117). De rutiner 

som finns för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser kallas för 

avvikelsehantering. Avvikelsehantering omfattar även rutiner för analys och 

återkoppling (SOSFS 2005:12).  

 

2.2 Industrin som föregångare 

High-reliability-organisations (HRO) är riskutsatta organisationer som flyg- och 

kärnkraftsindustrin. I sådana organisationer finns en medvetenhet om att misstag kan 

ske. De ägnar tid åt att förutse och förebygga missöden vilket leder till en hög säkerhet. 

Ett gott resultat beror inte bara på piloterna utan även på hur arbetsgruppen som helhet 

samarbetar och att samtligas resurser utnyttjas. Flygindustrin började hantera misstag 

på ett icke-straffande och förebyggande sätt vilket innebar träning och övningar av 

beteenden under olika förutsättningar. Misstag skulle undvikas så långt som möjligt, 

fångas upp när de väl skedde och konsekvenserna skulle bli så lindriga som möjligt 

(Sexton et al., 2000). Även sjukvården är en riskutsatt organisation, men där finns 

fortfarande mycket att göra för säkerheten (Socialstyrelsen, 2009). Helmreich och 

Merritt (1998) menar att misstag inom sjukvården ofta beror på brister i 

kommunikation, beslutstagande och konflikthantering vilka är jämförbara med 

flygindustrin. WHO skrev att flyg- och kärnvapenindustrin har mycket färre incidenter 

än sjukvården trots att de anses vara mer riskfyllda. Ur ett globalt perspektiv är risken 

för en flygresenär t ex en på miljonen att skadas under flygturen, medan risken för en 

patient är en på 300 att skadas under vårdtiden (WHO, 2010).  



 

4 

 

2.3 Misstag 

Ett misslyckande av en planerad handling att nå ett önskat mål är ett misstag (Reason, 

1995). De är orsakade av brist på information, kunskap, brist på koncentration och kan 

minskas genom bland annat förändrade rutiner. Överträdelser orsakas av brist på 

motivation och kan endast åtgärdas med motivation och organisatoriska förändringar 

(a.a). 

 

Nieva och Sorra (2003) förklarade i en studie att intensivvårdsavdelningar är 

arbetsplatser som är predisponerade för att misstag sker. Detta har även Larsson & 

Rubertsson (2005) slagit fast. Orsaker till detta  är bland annat att det används mycket 

avancerad teknik, potenta läkemedel och att detta ofta görs under stressiga 

arbetsförhållanden. 

 

Reason (1995) har beskrivit två typer av misstag som görs, nämligen aktiva och passiva 

misstag. De aktiva misstagen som begås kan bero på kunskapsbrist, brist på erfarenhet 

eller bristande förståelse, men kan även bero på att sjuksköterskan är stressad, trött, har 

för tung arbetsbelastning eller att denne är påverkad av alkohol eller droger. De är 

osäkra handlingar och begås av dem som är nära patienten och konsekvensen blir 

omedelbar. De passiva kan beskrivas som rutinfel, t ex fel i avdelningens rutiner, 

underbemanning och felaktig utrustning. Här sker konsekvensen först efter ett tag och 

orsakas av ett fel högre upp i organisationen. När misstag sker kan det vara då planen är 

adekvat, men handlingen inte går som planerat och orsakas av brist i 

uppmärksamheten, distraktion eller tankspriddhet. Felet sker någonstans i utförandet 

och kan vara vanligt vid rutinuppgifter. Misstag kan också ske när handlingen går exakt 

som planerat, men problemet är att planen inte är adekvat (a.a).  

 

Hussain och Kao (2005) menade att i samband med läkemedelshantering är det störst 

risk för att misstag sker vid administreringen. IVA-avdelningar anses vara särskilt 

utsatta då svårt sjuka patienter ofta behandlas med potenta läkemedel. Dessa potenta 

läkemedel kan, om de används rätt, rädda liv (a.a). Samtidigt kan de vara livsfarliga om 

de inte används rätt (SOU, 2008:117). Calabrese et al. (2001) förklarade att de 

vanligaste läkemedlen som felmedicineras var kaliumklorid, magnesium, heparin, 

vasoaktiva läkemedel, analgetika samt sedativa läkemedel. Många av dessa läkemedel 
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ordineras baserat på patientens vikt, vilken ofta är uppskattad och därmed ökar risken 

för feldoseringar (Tissot et al., 1999). En annan orsak till feldosering är att ordinationen 

görs i stressig, komplex miljö och att det inte är kontinuitet i ansvarig ordinatör (Kane-

Gill & Weber, 2006). Det finns även beskrivet att patienter generellt bara erhåller 

hälften av den ordinerade dosen (McGlynn et al., 2003). 

 

2.4 Säkerhetskultur   

Säkerhetskulturen omfattar de värden, attityder, beteenden och normer som delas av de 

inblandade. Det kan även vara uppfattningen om den organisatoriska kontexten, såsom 

ledningens prioriteringar, adekvat träning och resurser eller policys och procedurer 

(Nieva & Sorra, 2003). Enligt det brittiska National Patient Safety Agency (NPSA) 

finns det en säkerhetskultur där personalen är medveten om vid vilka situationer det är 

lätt att misstag sker. Både personalen och organisationen erkänner misstag, lär av dessa 

och agerar för att ställa allt tillrätta (National Patient Safety Agency, 2004). 

 

En del av säkerhetskulturen är det rådande klimatet på arbetsplatsen. Socialstyrelsen 

har i en rapport (SOU 2008:117) beskrivit ett klimat som de oskrivna regler och 

outtalade värderingar som finns på arbetsplatsen. Under den första tiden anpassar sig 

den nya sjuksköterskan till dessa regler. Detta kan påverka säkerheten eftersom 

åsikterna om säkert tillvägagångssätt kan skilja sig från riktlinjer och litteratur. Som ny 

är det lätt att anpassa sig till de rådande rutinerna och därmed riskeras säkerheten. 

Brister i rådande rutiner kan omfatta allt från att ta genvägar till att hoppa över 

säkerhetskontroller och dessa brister leder till en mindre säkerhetsmarginal och större 

risk för misstag (a.a).   

 

Sexton et al. (2000) jämförde flygpersonal med medicinsk personal och deras 

uppfattningar om misstag, stress och samarbete. Det visade sig att uppfattningen om 

risken att göra misstag inte är helt erkänd bland medicinsk personal. De tonar ned 

effekten av hur stress och trötthet påverkar risken att göra misstag. Det visade sig att 

var tredje respondent inte ville erkänna misstag. Mer än hälften av respondenterna 

tyckte också att det var svårt att diskutera misstag. Orsaker till att misstag inte erkändes 

eller diskuterades var det personliga ryktet, höga förväntningar från samhället och 
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patientens familj, möjlig disciplinåtföljd, rädsla för att mista arbetet och arbetskollegors 

förväntningar (a.a). 

 

En stor del av sjukvårdsarbetet sker genom ett samarbete mellan flera olika 

yrkeskategorier. Effektivt samarbete är ett sätt att hantera misstag och det har även 

andra positiva effekter som mindre förseningar och ökad arbetsmoral, 

arbetstillfredsställelse och effektivitet (Sexton et al., 2000).  Det finns även beskrivet att 

välfungerande arbetsgrupper hade en lägre mortalitet bland sina patienter än förväntat. 

Arbetsgrupper som klassade sig som mindre välfungerande hade mer konflikter och en 

högre mortalitet relaterat till patienternas diagnos (Wheelan, Burchill & Tilin, 2003). 

Det samma visade Risser et al. (1999) och beskrev att mer än hälften av de patienter 

som avlidit eller fått bestående handikapp hade kunnat förhindras genom bättre 

samarbete inom arbetsgruppen. Samarbetet kom att fungera som ett säkerhetsnät för att 

skydda patienter och vårdgivare från mänskliga misstag och de konsekvenser som 

medföljer (a.a).  

 

Studier har visat att samarbetet ännu är ett förbättringsområde inom sjukvården 

eftersom sjuksköterskor och läkare har olika uppfattningar om hur väl samarbetet 

fungerar. Det har visat sig att läkare skattar samarbetet och kommunikationen mellan 

dem och sjuksköterskor mycket högre än vice versa (Sexton et al., 2000). Till skillnad 

från läkarna upplever sjuksköterskorna att det är svårare att yttra sig, 

meningsskiljaktigheter förblir oftare olösta och att de vill ha mer inflytande på 

beslutsfattandet, samt att sjuksköterskornas åsikter inte tas på allvar. Genom att 

förbättra förutsättningarna för kommunikationen, kan det leda till att patienternas 

resultat skulle förbättras liksom att sjuksköterskeomsättningen minskar och 

arbetstillfredsställelsen ökar (Thomas, Sexton & Helmreich, 2003). Även Kaissi, 

Johnson och Kirschbaum (2003) fann att IVA-sjuksköterskorna saknade delaktighet i 

beslutstagandet angående patienternas vård.  

 

Bristande eller felaktig information och kommunikation, är ofta en bidragande faktor 

till att misstag sker (SOU 2008:117). Rosenstein och O´Daniel (2008) har beskrivit att 

samarbete, kommunikation och patientvård påverkas av sjukvårdspersonalens 

uppförande. Ett dåligt sådant orsakade stress, frustration och sämre samarbete mellan 

personalkategorierna. Sjuksköterskorna ansåg också att detta kunde orsaka medicinska 
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misstag och påverka mortaliteten hos patienterna. Åtgärder för att förbättra 

patientsäkerheten, arbetstillfredsställelsen och samarbetet kan bestå av att uppmuntra 

åsikter från personalen, träning i konflikt- och stresshantering och en konsekvent 

uppföljning av de incidenter som skett (a.a). 

 

2.5 Organisation och patientsäkerhet   

Vid jämförelser av mortalitet, effektivitet, jämlik vård och patientsäkerhet mellan 

sjukhus i USA har det visat sig att de bästa resultaten nåddes av dem vars organisation 

och ledning var engagerad i och fokuserade på kvalitet och säkerhet och ständigt 

aktualiserade ämnet i kampanjer, på ledarmöten, i rapporter och utvärderingar. All 

personal var betydelsefull för att nå högre mål. Ledningen för dessa organisationer var 

väl kända hos personalen och gjorde ofta besök på avdelningarna. Det fanns en central 

kontroll hos ledningen med decentraliserat ansvar och många förbättringsprojekt 

gjordes på eget initiativ av avdelningarna. Samarbetet mellan professioner fungerade 

bra hos dessa och multidisciplinära team användes vid förbättringsarbete. Arbetsmiljön 

präglades av ömsesidig respekt och professionellt ansvar och man arbetade mot samma 

mål. De sjukhus som nådde sämre resultat i undersökningen hade ett mer otydligt 

ledarskap. Kvalitet och säkerhet var mer abstrakta uttryck och inte förankrat i 

verksamheten och personalen upplevde att cheferna inte förstod deras perspektiv och 

arbetade emot dem (Keroack et al., 2007). 

 

2.6 Den mänskliga faktorn 

Människor handlar inte isolerat utan beteenden är skapat av omständigheter. Att 

misstag sker menade Reason (1995) beror på arbetsuppgifterna och arbetssituationen i 

helhet beskrivs som en produkt av organisatoriska faktorer (a.a). Inom sjukvården har 

det länge fokuserats på att felaktigt agerande och misstag helt och hållet beror på den 

individ som utfört handlingen. Åtgärder för att förhindra att samma sak sker igen 

består då av disciplinåtgärder, klandrande och skam (Reason, 2000). Att misstag sker 

på grund av den mänskliga faktorn kan även analyseras genom att koncentrera sig på 

de faktorer i arbetsmiljön som föranlett händelsen. Det här alternativet att analysera 

händelsen på innebär att misstag ses som konsekvenser snarare än orsaker. 

Människan är felbar och misstag är alltid att förvänta (a.a). Det kan därför aldrig 
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förväntas att risken för misstag försvinner (Nieva & Sorra, 2003; Reason, 1995). Den 

ökade mängden utrustning minskar inte risken för misstag orsakade av den mänskliga 

faktorn, utan förflyttar bara problemen. Ett effektivt riskhanteringsarbete omfattar 

åtgärder på såväl individ-, grupp – och organisationsnivå (Reason, 1995).  

 

2.7 Metoder för att förhindra misstag  

Reason (1995) menade att det enda som kan göras för att minska antalet misstag är att 

arbeta preventivt. Detsamma står i SOU (2008:117) där det även poängteras att en ökad 

förståelse  till varför misstag sker är nödvändigt för att kunna arbeta preventivt. För att 

förhindra att fler misstag sker kan förhållandena under vilka människorna arbetar 

ändras (Reason, 2000). Alla organisationer ska ha barriärer som skydd mot misstag. 

När det ändå sker misstag är frågan inte vem som gjorde misstaget utan på vilket sätt 

skyddsmekanismerna misslyckades. Det går att likna vid en ”schweizisk ost” som har 

många hål i olika skikt, där det gäller att förhindra att något kan passera utifrån och in 

utan att hindras i något av dessa skikt. Detta är sedan länge använt inom flyget och 

industrin och vinner nu kraft även inom hälso- och sjukvården (a.a).  

 

För att förhindra att misstag sker bör det läggas stor vikt på att förstå det mänskliga 

beteendet och hur människan blir påverkad av bl a stress och trötthet. Detta påverkar 

minnet och förmågan att lösa problem. När denna kunskap är inhämtad blir nästa steg 

att gå vidare och säkra arbetet där det finns utrymme för fel och misstag utan att 

patienternas säkerhet riskeras. Ett sätt att göra riskbedömningar, utreda olyckor och 

utforma arbetsuppgifter samt arbetsplatser är att använda sig av modellen där det 

fokuseras på interaktionen mellan människa – teknik- organisation (MTO). Misstag 

som begås i samband med användning av teknisk utrustning visade sig främst bero på 

tekniken (felkonstruktion, slitage). En mindre del berodde på människans felaktiga 

handhavande och den minsta delen är organisationsrelaterat (SOU 2008:117).  

 

Nieva och Sorra (2003) menade att det är mycket viktigt att ändra attityden till 

misstag, för att i längden kunna minska riskerna. Viktigt är också att inte se till 

individnivå utan att fokusera på gruppnivå, dvs inte anklaga den personen som begått 

misstaget utan att se det mer som ett systemfel eller brist i utbildning eller en rutin.  



 

  9 

 

The biggest challenge to moving toward a safer healthsystem is changing the 

culture from one of blaming individuals for errors to one in which errors are 

treated not as personal failures, but as opportunities to improve the system and 

prevent harm. (Nieva och Sorra, 2003, s.17)  

 

Nieva och Sorra (2003) menade att om det fortsätter att fokuseras på individens ansvar, 

kommer ingen att våga erkänna att de gjort misstag och problemen kommer att vara 

osynliga. Om det istället finns ett öppet klimat, där man är villig att lära sig av 

misstagen och det finns en vilja att ändra de felande rutinerna, utvecklas det till ett 

förebyggande arbete. Störst effekt skulle det ge om samarbetet var ömsesidigt mellan 

personal och ledning (a.a).  

 

Ett gemensamt arbete mot förbättrade riktlinjer, attityder, öppenhet, delaktighet, samt 

adekvat avvikelserapportshantering och återknytning är det enda sättet att minska 

misstagen och bygga upp en positiv säkerhetskultur (Cooper, 2000; Feng et al., 2008). 

National Patient Safety Agency (2004) menar att det första steget för att utveckla en 

säkerhetskultur är att göra en bedömning av hur kulturen på arbetsplatsen är just nu. Ett 

sätt att kartlägga säkerhetskulturen och se vilka förbättringsområden som bör prioriteras 

samt att utvärdera effekten av insatta interventioner är att göra en enkätundersökning 

(Sexton et al., 2006). 

 

För en effektiv riskhantering är det nödvändigt med en fungerande 

avvikelserapportering. På så sätt går det att upptäcka de säkerhetsluckor som finns i 

systemet och misstag kan avvärjas innan de sker (Reason, 2000; Rosenstein & 

O´Daniel, 2008). Forskning beskriver att det är vanligt, men oftast svårt att avgöra hur 

vanligt det är att misstag begås, då misstagen inte alltid rapporteras, upptäcks eller att 

det saknas bra verktyg för att dokumentera och mäta misstagen. Det finns så många 

olika verktyg att det är svårt att sammanställa resultatet ifrån dem (Krahenbuhl-Melcher 

et al., 2007). Kulturen på intensivvårdsavdelningar och sjukvården är oftast inte den där 

man rapporterar misstag (Flynn, Barker, Pepper, Bates & Mikael, 2002; Helmreich & 

Merritt, 1998; Krahenbuhl-Melcher et al., 2007; O’Neil et al., 1993; Sexton et al., 2000; 

SOU 2008:117). Enligt en rapport från Socialstyrelsen (SOU 2008:117) beskrivs det att  

ca hälften av alla misstag som begås kan undvikas genom förbättrade rutiner, samt 

bättre följsamhet till dessa. 
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Misstag kan även förhindras genom att öka säkerheten i hanteringen av läkemedel, tex 

genom att införa en datoriserad läkemedelsjournal, där det även ska finnas möjlighet att 

kontrollera ordination, biverkningar, mm. Det är säkrare att använda infusionspumpar 

och varje infusion ska ha en etikett där det står läkemedel, styrka och 

infusionshastighet. Dessa förändringar kostar pengar men forskning visar att det går att 

minska risken för misstag så att det blir ekonomiskt försvarbart (Hussain & Kao, 2005; 

Sitting & Stead, 1994; Williams & Maddox, 2005). Taylor, Loan, Kamara, Blackburn 

och Whitney (2008) undersökte också om användandet av datoriserade 

läkemedelsmoduler kunde minska antalet misstag. De kom fram till att misstagen 

minskade drastiskt. Den största förändringen var att ordinationen blev tydligare, dvs att 

ordinatören var tvungen att ange dos, styrka och tid för administrering. 

Administrationstiden beskrevs vara relativt godtycklig (a.a). Ett annat sätt att minska 

risken för misstag i samband med läkemedelshantering är inskolning och utbildning av 

ny eller oerfaren personal (Krahenbuhl-Melcher et al., 2007). Forskning visar även att 

man kan minska risken för misstag genom bra bemanning och det finns beskrivet att en 

IVA-sjuksköterska per patient är att rekommendera (Pronovost, Wu, Dorman & 

Morlock, 2002). Hanneman (1996) menade att den med mest kunskap och erfarenhet 

var minst benägen att göra misstag. Simpson, Peterson och O´Brien-Ladner (2007) 

undersökte om man kan förhindra eller minska risken för misstag genom att konstruera 

checklistor för de rutinmässiga arbetsuppgifterna. Dessa checklistor skulle fyllas i 

dagligen. Forskarna fann att det var svårt att konstruera dessa listor och att de ofta 

behövdes revideras. De kunde se en trend av ökad uppmärksamhet och ökad kunskap 

om vilka missar som ofta gjordes. De vanligaste misstagen uppmärksammades och 

gicks igenom, rutiner förbättrades. Sjuksköterskorna på avdelningen upplevde att det 

var lättare att samarbeta med bland annat läkare, när de kunde referera till olika rutiner 

(a.a).  

 

2.8 Konsekvenser för patienten 

Socialstyrelsen har rapporterat (2008) att de vanligaste vårdskadorna är organskador, 

infektioner, psykiskt lidande, smärta och blödningar. De sker oftast i samband med 

kirurgi eller invasiva ingrepp, därefter är det största antalet relaterat till 

läkemedelsbehandling. En mindre del var relaterade till diagnostiken (a.a). Forskning 
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har visat att en femtedel av alla misstag som begås i samband med läkemedelshantering 

leder till att patienten får livshotande skador och knappt hälften behöver 

livsuppehållande behandling, detta beskrev Tissot et al. (1999). De menar att döden 

som konsekvens kanske inte är det värsta, utan de fysiska, psykiska och sociala 

handikappen är en värre börda, något som även Bates et al. (1998) beskrev. Att 

patienterna skulle avlida var heller inte den vanligaste komplikationen, utan det 

handlade mer om mildare komplikationer (Bracco et al., 2000).  

 

Misstag som begås i samband med diagnostisering, bristande diagnostisering eller 

bristande planering har visat sig ge sämre prognos och att helhetsbilden av patienten 

förloras. Detta särskilt i samband med försämring i patientens tillstånd har visat sig ge 

förlängd vårdtid på intensivvårdsavdelningen. Av de misstag som gjordes på en IVA-

avdelning berodde en tredjedel på den mänskliga faktorn och endast en liten del på 

utrustningen. Problemen med utrustningen var bland annat kort batteritid och 

datorhaveri. Det visade sig att komplikationerna för patienterna var behov av 

reintubation, atelektaser, infektioner och kardiogen chock (Bracco et al., 2000).  

 

2.9 Intensivvårdssjuksköterskors roll 

Gurses och Carayon (2007) studerade vilka hinder intensivvårdssjuksköterskor ansåg 

att det fanns för att arbeta patientsäkert. Hindren klassificerades in i fyra kategorier; 

miljö, organisation, arbetsuppgifter och medicinskteknisk utrustning. Vad gällde miljön 

visade det sig handla om att de ansåg sig främst bli avbrutna i sitt arbete av anhöriga 

men även av telefonsamtal och att det var trångt runt patienten. De man menade hörde 

till organisationen var rekvirering av läkemedel, hämta journaler och förändrade eller 

nya ordinationer. Arbetsuppgifterna som uppgavs var mycket anhörigundervisning och 

vårdplanering. De medicintekniska hindren var brist på apparatur, eller att den var 

gammal och behövde bytas ut, att all apparatur inte fanns inne på salen osv (a.a). Detta 

fann även Elder, Brungs, Nagy, Kudel och  Rendel (2007), som beskrev att det 

sjuksköterskorna menade med patientsäkerhet var att patienterna fick rätt vård och 

behandling. Ett stort antal sjuksköterskor upplevde en stor fysisk aspekt i 

säkerhetsfrågan, såsom utrustning, larm, att dubbelkolla läkemedlen osv. De beskrev att 

en stor roll i säkerhetsarbetet var att fungera som patientens advokat och informatör, 

samt att patientens välbefinnande var deras viktigaste arbetsuppgift. Elder et al. (2007) 
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kunde dock inte finna något samband med sjuksköterskornas åtagande, ledningens 

engagemang och patientsäkerheten. Sjuksköterskorna menade däremot att ledningen 

inte följde upp fall eller gav någon återkoppling, däremot fanns det klara riktlinjer att 

följa. Sjuksköterskorna var besvikna på ledningen som inte upplevdes inse vikten av att 

bemanna upp vid behov t ex om en patient blev dålig och att ledningen istället 

förväntade sig att sjuksköterskorna tog genvägar för att nå det uppsatta målet, trots att 

detta kunde påverka patientsäkerheten (a.a). 

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Forskning har visat att misstag inom vården är vanligt förekommande och ett flertal 

beskrivningar finns på tänkbara orsaker till att misstag sker samt vilka konsekvenserna 

kan bli för patienterna. Det har länge funnits en kultur inom sjukvården att skylla på 

den enskilde individen när misstag skett. Nu håller attityderna på att förändras och 

arbetet inriktas istället mot att se hur misstaget kunde ske och var bristerna finns. Ett 

tydligt samband finns mellan brist på samarbete, kommunikation och beslutstagande 

och risken att göra misstag. Därför är det intressant att göra en undersökning om hur 

IVA-sjuksköterskorna tycker att samarbetet, kommunikationen och beslutstagandet 

fungerar på arbetsplatsen. Det är också intressant hur de tycker att misstag diskuteras, 

hanteras och återkopplas till verksamheten. Vår hypotes är att det finns 

förbättringsområden på avdelningen. Genom att belysa och åtgärda dessa kan 

patientsäkerheten förbättras. 

 

4. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka IVA-sjuksköterskors åsikter om säkerhetskulturen 

på arbetsplatsen.  

4.1 Frågeställningar 

 Hur fungerar samarbetet och kommunikationen på arbetsplatsen? 

 Finns det en medvetenhet om hur stress påverkar patientsäkerheten? 

 Finns det förutsättningar för att lära av misstag?  

 Tar ledningen ansvar och skapar förutsättningar för goda arbetsförhållanden? 
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5. DESIGN  

Ett intresse för patientsäkerhet väcktes under utbildningens gång och det beslutades att 

en empirisk studie skulle genomföras. För att besvara syftet beslutade författarna att 

göra en enkätstudie. Resultatet beskrevs med en kvantitativ, deskriptiv ansats eftersom 

resultatet visade en beskrivning av situationen på avdelningen (Polit & Beck, 2008).  

 

5.1 Mätinstrument 

Frågeformuläret som användes benämns ”Safety Attitudes Questionnaire-ICU version 

(SAQ), vilket tidigare testats för validitet och reliabilitet. SAQ är ett instrument som 

utvecklats ur The Flight Management Attitudes Questionnaire och använts mycket 

inom flygindustrin för att bedöma attityder och förutspå prestationer vilka kan påverka 

säkerheten (Sexton et al., 2006). SAQ har sedan anpassats för olika områden inom 

sjukvården bl a för intensivvård. Frågeformuläret har använts på >500 

intensivvårdsavdelningar i flera länder. SAQ-ICU består av 64 påståenden där 30 av 

dessa är sedan tidigare indelade i 6 förutbestämda kategorier. Formuläret omfattar 

också bakgrundsfaktorer som t ex ålder, kön, erfarenhet, antal år på avdelningen. Det 

finns också en avslutande del där respondenterna uppmanas att ange tre förslag för att 

förbättra patientsäkerheten på avdelningen (Huang et al., 2007). Eftersom författarna 

inte fann en översatt version, behölls det i sitt ursprungliga skick på engelska (se bilaga 

1). Tiden för att göra en validerad översättning till svenska bedömdes som otillräcklig.  

 

5.2 Urval 

Studien genomfördes på en kirurgisk intensivvårdsavdelning med ett stort patientflöde 

och hög beläggning. Avdelningen har 77 IVA-sjuksköterskor varav 66 av dessa är i 

aktiv tjänst. Av de 66 besvarade 42 frågeformuläret, vilket gav en svarsfrekvens på 64 

%. 

 

Inklusionskriterier: IVA-sköterskor som tjänstgjorde under perioden för 

datainsamlingen och har sin anställning på den specifika avdelningen.  

Exklusionskriterier: sjukskrivna, timanställda och föräldralediga IVA-sjuksköterskor.  
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5.3 Tidsplan  

Litteraturgenomgången påbörjades under hösten 2009 och fortsatte under de två första 

månaderna i 2010. Under denna tidsperiod skedde också den fyra veckor långa 

datainsamlingen. Därefter analyserades och sammanställdes resultatet.  

 

5.4 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen föranmäldes till respondenterna genom ett kort mail. För att minska 

bortfallet presenterades undersökningen vid överrapporteringen till kvällspersonalen 

vid upprepade tillfällen. Av de som inte varit med på något av dessa tillfällen, 

informerades så många som möjligt personligen om undersökningen. Dessutom 

påmindes personalen på en arbetsplatsträff. Respondenterna informerades också via ett 

följebrev till frågeformuläret. Formulären lades i respondenternas postfack och de 

informerades om att de kunde kontakta undersökarna eller handledaren vid uppkomna 

frågor. Respondenterna ombads lämna kuverten med frågeformulären i en märkt låda 

inne hos handledaren. På grund av ett lågt initialt svarsantal skickades det ut två 

påminnelser via e-post och ett via en lapp i postfacken. Det delades ut 66 formulär och 

det totala antalet inlämnade formulär blev 42 stycken. Detta resulterade i en 

svarsfrekvens på 64 %. 

 

5.5 Analys 

Formulären samlades in och svaren på varje fråga sorterades och sammanställdes under 

varje svarsalternativ (A-E). För att lättare kunna sammanställa resultatet valdes att 

summera ihop svaren på ”agree slightly” och ”agree strongly”, liksom ”disagree 

slightly” och ”diagree strongly”.  Dvs A och B respektive D och E summerades ihop. 

Detta för att särskilja de som svarat neutralt till frågan, vilket påverkar resultatet. I 

resultatet översätts svarsalternativen ”agree strongly” och ”agree slightly” till 

instämmer. På samma sätt översätts ”disagree slightly” och ”diagree strongly” till 

instämmer inte.  30 av frågorna är sedan tidigare indelade i olika kategorier. Dessa är 

”teamwork climate”, ”job satisfaction”, ”perceptions of management”, ”safety 

management”, ”working conditions” och  “stress recognition” (Huang et al., 2007; 

Sexton et al., 2006). Av de frågor som inte tillhörde någon kategori ansågs vissa av 
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dem ändå vara intressanta för frågeställningen och redovisas i resultatet. 

Respondenternas fria kommentarer och förslag till förbättringar redovisas utan analys i 

de kategorier som författarna ansåg att de hörde till.  Bakgrundsfaktorer analyserades 

inte enligt den förda etiska diskussionen nedan. I resultatdiskussionen resoneras sedan 

kring resultatet med utgångspunkt från frågeställningarna. 

6. ETISKA ASPEKTER 

En etisk självgranskning genomfördes enligt anvisningar som Röda Korsets Högskola 

tillhandahåller. Ansökan om etiskt tillstånd skickades till Röda Korsets Högskolas 

etiska granskningsnämnd. Därefter ansöktes om tillstånd för att genomföra studien hos 

verksamhetschefen på den aktuella kliniken. I följebrevet som skickades med 

frågeformuläret informerades respondenterna att svaren skulle hanteras konfidentiellt. 

Detta möjliggjordes eftersom de onumrerade formulären samlades in i en låda och 

forskarna var aldrig närvarande när respondenterna lämnade in dessa. Den 

konfidentiella hanteringen underlättade för respondenterna att svara på eventuellt 

känsliga frågor. I formuläret fanns bakgrundsfrågor om ålder, kön och antal år i yrket 

men inga namn efterfrågades. Denna information bearbetades aldrig eftersom det inte 

ingick i syftet med studien. Frivilligheten kunde delvis ifrågasättas då det förväntades 

att sjuksköterskorna skulle besvara frågeformuläret, det var dock ingen obligatorisk 

inlämning och ingen kontroll gjordes av vilka som lämnat in dessa. Sjuksköterskorna 

var inte i någon beroendeställning till forskarna, dock kunde det tänkas att vissa av 

frågorna väckte obehagliga minnen.  

 

7. RESULTAT 

Resultatet presenteras först med utgångspunkt från de tidigare fastställda kategorierna 

och sedan presenteras en del av resultatet från de frågor som inte kategoriserats. Några 

frågor anses inte relevanta för syftet och svaren på dessa presenteras inte i text utan 

finns bifogad i tabellform (bilaga 2) där samtliga svar finns. Resultaten sammanfattas i 

textform men i några kategorier lyfts en specifik fråga fram där resultatet är särskilt 

intressant. Dessa visas i diagram. I diagrammen visas andelen procent som instämmer, 

instämmer inte eller är neutrala med påståendet i frågan. Diagrammet visar även 

bortfall där respondenten inte angett något svar på frågan.    
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7.1 Arbetsförhållanden (Working conditions) 

Resultatet visar att 19 av 42 (45 %) anser att sjukhusets rutiner för introduktion av 

ny personal är tillräcklig, 23 av 42 (55 %) tycker att handledningen under 

inskolningen är adekvat. Lika många, 23 av 42 (55 %) anser att nödvändig 

information för diagnostik och behandling finns tillgänglig, men 11 av 42 (26 %) 

saknar tillräcklig information. Resultatet på frågan om sjukhuset hanterar personal 

som inte fungerar i verksamheten på ett konstruktivt sätt redovisas i diagram 1. 
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Diagram 1. Svarsresultatet på fråga 24:This hospital deals constructively with problem personnel.  

n=42, antalet svar per alternativ presenteras i procent. 

 

7.2 Arbetstillfredställelse (Job satisfaction) 

På påståendet om att sjukhuset är en bra arbetsplats förhåller sig lika många positiva 

som neutrala, i det här fallet 18 av 42 (43 %). Resultatet visar att 25 av 42 (61 %) 

känner stolthet över att arbeta på sjukhuset, 5 av 42 (12 %) håller inte med om detta 

påstående. Moralen på den undersökta avdelningen är hög enligt 18 av 42 (43 %), 

medan 7 av 42 (17 %) anser att moralen inte är hög. Resultatet på frågorna om de 

tycker om sitt arbete, respektive om de anser att arbeta på sjukhuset är som att vara del 

av en stor familj, redovisas i diagram 2 och 3. 
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Diagram 2. Svarsresultatet på fråga 2: I like my job. n=42, antalet svar per alternativ presenteras i 

procent. 
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Diagram 3. Svarsresultatet på fråga 8: Working in this hospital is like being part of a large family. 

n=42, antalet svar per alternativ presenteras i procent. 

 

7.3 Samarbetsklimat (Teamwork climate) 

Enligt 21 av 42 (50 %) av IVA-sköterskorna tas deras åsikter på allvar. Där svarar 8 av 

42 (19 %) att de inte tycker att deras åsikter räknas. Tolv av fyrtiotvå (29 %) tycker att 

det är svårt att säga sin mening om det uppstår problem med vården av patienten, där 

tycker 19 av 42 (45 %) inte att det är svårt. 10 av 42 (25 %) anser att 

meningsskiljaktigheter löser sig på ett lämpligt sätt, där är det 15 av 42 (38 %) som inte 

håller med. Angående samarbetet på avdelningen anser 18 av 42 (43 %) att läkare och 

sjuksköterskor arbetar som ett välfungerande team, 17 av 42 (40 %) förhåller sig 
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negativa till detta påstående. En IVA-sköterskas rekommendation gällande samarbetet 

lyder  

”Bättre samarbete mellan ssk-läkare (för hierarkiskt)”.  

 

Resultatet på frågorna om de anser sig att tillräckligt kollegialt stöd för att vårda 

patienterna och om de anser att det är lätt att fråga om det är något de inte förstår, 

redovisas i diagram 4 och 5. 

 

71

12
17

2,38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Instämmer Instämmer

inte

Neutral Bortfall

%

 
Diagram 4. Svarsresultatet på fråga 36: I have the support I need from other personnel to care for 

patients. n=42, antalet svar per alternativ presenteras i procent. 
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Diagram 5. Svarsresultatet på fråga 37: It is easy for personnel in this ICU to ask questions when 

there is something that they do not understand. n=42, antalet svar per alternativ presenteras i 

procent. 

 

7.4 Stresspåverkan (Stress recognition) 

Vid en alltför hög arbetsbelastning anser 24 av 42 (59 %) att deras prestation påverkas 

negativt, 7 av 42 (17 %) håller inte med om att prestationen påverkas. 32 av 42 (76 %) 
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håller med om påståendet att de blir mindre effektiva när de är trötta, 6 av 42 (14 %) 

tycker inte att de blir påverkade. Vid akuta situationer svarar 19 av 42 (45 %) att de har 

en nedsatt prestationsförmåga när de är trötta, 15 av 42 (36 %) anser inte att tröttheten 

påverkar deras prestation. I spända eller hotfulla situationer uppger 27 av 42 (68 %) att 

det är lättare att begå misstag, 7 av 42 (18 %) anser sig inte påverkas. 

 

7.5 Säkerhetsklimat (Safety climate) 

Tjugoåtta av fyrtiotvå (67 %) skulle känna sig trygga med att vårdas som patient på 

avdelningen, vilket 3 av 42 (7 %) inte skulle göra. Medicinska misstag hanteras korrekt 

enligt 17 av 42 (40 %). Lika många ställer sig neutrala till frågan. 21 av 42 (50 %) 

anser att de inte får tillräcklig feedback angående deras arbetsprestation, medan 11 av 

42 (26 %) är nöjda. 20 av 42 (48 %) tycker att det är svårt att diskutera misstag på 

avdelningen, men 12 av 42 (29 %) känner inga svårigheter med detta. 26 av 42 (63 %) 

känner sig uppmuntrade av sina kollegor att rapportera om de har något bekymmer 

gällande patientsäkerheten, samtidigt svarar 4 av 42 (10 %) motsatsen. Kulturen på 

avdelningen skapar bra förutsättningar för att lära av andras misstag anser 15/42 (36 

%), där anser 13 av 42 (31 %) att dessa förutsättningar inte saknas. Tjugotre av 

fyrtiotvå (58 %) vet var de ska vända sig med frågor gällande patientsäkerheten på 

avdelningen. Fyra av fyrtiotvå (10 %) känner sig osäkra på detta. Resultatet på frågan 

om de blir uppmuntrade av sina kollegor att rapportera brister i säkerheten redovisas i 

diagram 6. 
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Diagram 6. Svarsresultatet på fråga 22: I am encouraged by my colleagues to report any patient 

safety concerns I may have. n=42, antalet svar per alternativ presenteras i procent.  
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Det område som flest rekommendationer och förslag till förbättringar handlade om är 

avvikelser. Några citat från dessa är: 

”Frekvent rapportering av incidenter”, ”Uppföljning av incidenter”, ”Införa en 

kultur där självkritik är bra”, ”Ta avvikelser på allvar och diskutera dem och lära 

sig av dem och inte bara nämna dem” och ”Adekvat utvärdering och åtgärder av 

incidenter” 

 

Andra rekommendationer som berör kunskap och utbildning på avdelningen 

”Mer frekvent utbildning och uppdateringar på avdelningen” 

”Större krav på och kunskapskontroller av iva-ssk och usk”. 

 

7.6 Uppfattning om ledningen (Perceptions of management) 

Tre av fyrtiotvå (7 %) håller med om att sjukhusförvaltningen stödjer det dagliga 

arbetet medan 23 av 42 (56 %) saknar detta stöd. Sjukhusledningen riskerar inte 

medvetet säkerheten för patienterna enligt 15 av 42 (37 %) medan 10 av 42 (24 %) 

anser att ledningen är medvetna om konsekvenserna av sina beslut. Lika många 17 av 

42 (40 %) anser att bemanningen är tillräcklig som otillräcklig för att ta hand om antalet 

patienter. De som anser att de hålls informerade om händelser som kan påverka deras 

arbete är 18 av 42 (44 %) medan 12 av 42 (29 %) saknar tillräcklig information.   

Det framgår bland rekommendationerna från ett par IVA-sköterskor att de önskar: 

”Större lyhördhet från chefer”, ” Handling – inte bara snack”. 

 

 

7.7 Resultat från icke kategoriserade frågor 

Resultatet på frågan om sjukhusförvaltningen gör ett bra arbete visar att 3 av 42 (7 %) 

håller med om det påståendet. Det är vanligt med en hög arbetsbelastning på 

avdelningen enligt 35 av 42 (93 %) av IVA-sjuksköterskorna. Trettioåtta av fyrtiotvå 

(90 %) anser att genomgångar och överrapporteringar är viktiga för patientsäkerheten. 

Sjutton av fyrtiotvå (43 %) anser att grundliga genomgångar är vanligt på avdelningen, 

lika många håller inte med om det påståendet. Trettio av fyrtiotvå (71 %) anser att 

viktig information delges vid överrapporteringar vid skiftbyten. Detta ämne 

avhandlades även i rekommendationerna av en IVA-sköterska som önskade: 

”Genomgång av läkemedel vid skiftbyte” 
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Att alla på avdelningen tar ansvar för patientsäkerheten håller 27 av 42 (64 %) med om. 

Trettiotvå av fyrtiotvå (76 %) anser att den medicintekniska utrustningen på 

avdelningen är adekvat. Stress orsakad av privata problem anser 20 av 42 (49 %) 

påverka arbetsprestationen negativt. Fjorton av fyrtiotvå (34 %) anser inte att 

prestationen påverkas av detta. Trettio av fyrtiotvå (71 %) menar att professionella 

utövare inte tar med sig tankar på privata problem till arbetet. Andelen som anser att 

betydelsen av patientsäkerhet ständigt klargörs som en prioritet på avdelningen är 20 av 

42 (50 %). Sjutton av fyrtiotvå (40 %) tycker att interaktionerna på avdelningen är 

kollegiala och inte hierarkiska, vilket 16 av 42 (38 %) anser att de är. Enligt 9 av 42 (23 

%) IVA-sköterskor är det dock vanligt med svårigheter att diskutera 

meningsskiljaktigheter med läkare på avdelningen.  Avdelningsläkarna utför ett gott 

arbete enligt 34 av 42 (83 %). Rekommendationer från IVA-sjuksköterskorna gällande 

läkarfunktioner var: 

”Bättre ordinationer av läkemedel”, ”Läkare alltid med på transport till CT”, 

”Bakjouren inte alltid går hem på natten och lämnar oerfaren framjour ensam” 

 

 Tjugotvå av fyrtiotvå (52 %) anser att arbetet sker utifrån kliniska riktlinjer, vetenskap 

och beprövad erfarenhet på avdelningen. Det visar sig att 15 av 42 (36 %) anser att 

personalen inte straffas för misstag som uppmärksammas i incidentrapporter. Tjugofyra 

av fyrtiotvå (57 %) tycker att incidentrapporter används för att öka patientsäkerheten. 

Resultatet på frågan om de anser att personal ofta nonchalerar klinikens fastställda 

regler och riktlinjer redovisas i diagram 7. 
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Diagram 7.Svarsresultat på frågan 60: Personnel frequently disregard rules or guidelines that are 

established for this ICU.  
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8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Patientsäkerhetskulturen som omfattar bland annat arbetstillfredsställelse och 

arbetsförhållanden kan variera mycket mellan olika intensivvårdsavdelningar, vilket 

innebär att en generell undersökning på alla intensivvårdsavdelningar på ett sjukhus  

inte är applicerbart på en enskild avdelning (Huang et al., 2007). Detta motiverar att 

utföra undersökningen på en enskild avdelning.  

 

Det finns beskrivet ett flertal olika mätinstrument för att mäta det som kallas 

säkerhetskultur eller klimat. Colla, Bracken, Kinney och Weeks (2005) sammanställde 

och jämförde nio olika mätinstrument. De fann att endast Safety Attitudes 

Questionnaire (SAQ) var det mätinstrument som kan mäta säkerhetsklimatet i relation 

till hur utgången blev för patienterna. Forskarna menade att ju högre SAQ poäng, desto 

bättre resultat för patienterna (a.a). Resultatet från den jämförelsen förstärker valet av 

mätinstrument i den här studien. 

 

En fördel med att göra en enkätstudie är att alla IVA-sjuksköterskor kan delta. Det 

skulle inte vara genomförbart att intervjua lika många på grund av tidsplanen för denna 

studie. Fördelar med enkätstudier är att respondenten kan sitta för sig själv utan att 

känna press från intervjuaren. I det här frågeformuläret är frågorna standardiserade och 

svarsalternativen desamma vilket kan vara en fördel. Resultaten blir då relativt 

lättolkade och inte förvanskade genom en intervjuperson. Nackdelar är att 

informationen som erhålls kan bli ytlig och att ingen möjlighet finns till följdfrågor 

eller mer komplicerade frågor. De bundna svarsalternativen kan också medföra att de 

styr tanken hos de som svarar och att svaren kan bli mindre genomtänkta. De 

avslutande öppna frågorna med rekommendationer för ett förbättringsarbete ger endast 

en liten möjlighet till fördjupning. Bortfallet i enkätundersökningar är oftast större än 

vid intervjuer, och det finns ingen kontroll av vilka som inte svarat på formuläret eller 

varför de inte svarat (Kylén; 2004; Polit & Beck, 2008). Endast IVA-sjuksköterskor på 

den aktuella avdelningen tillfrågades och jämförelser gjordes inte med annan personal 

eller IVA-sjuksköterskor från andra avdelningar. Om undersökningen istället syftat på 
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vad IVA-sjuksköterskor generellt anser om säkerhetskulturen på sin arbetsplats, vore 

det valda urvalet inte representativt.  

 

Validiteten i undersökningen beror på om frågorna besvarar det som ska undersökas 

och att upplägget inte är rutinmässigt valt. Respondenterna ska förstå frågan och varför 

frågan ställs. Frågorna ska inte heller handla om intressanta men för studiens syfte 

oviktiga saker (Kylén, 2004). Formuläret innehöll 64 frågor samt bakgrundsfrågor. 

Vissa av dessa frågor svarade inte till syftet med studien, men hela formuläret användes 

i sitt originalskick för att det är validerat i denna form (Sexton et al., 2000). 

Bakgrundsfrågorna som tidigare beskrivits, valdes bort i resultatet, eftersom dessa inte 

var en del av syftet med studien. En annan anledning till att formuläret behölls i 

originalskick var att författarna till denna studie inte funnit att det översatts till svenska 

och att författarna under den planerade tiden för studien inte skulle hinna översätta och 

validera översättningen av formuläret.   

 

Författarna valde att inte redovisa medelvärden som det gjorts i andra studier utan 

endast i antal svar och procentsatser. På så sätt förloras nyanser i svaren mellan ”agree 

strongly” och ”agree slightly”, liksom mellan ”disagree strongly” och ”disagree 

slightly”. Detta gjordes med bakgrund av den jämförelsevis lilla respondentgruppen 

(N= 42), då medelvärden kan bli missvisande med en så liten grupp.  

  

Reliabiliteten i en enkätstudie påverkas av om frågorna är enkla att besvara och att 

svaren endast kan tolkas på ett sätt. Det innebär att om frågorna upprepas ska svaren bli 

ungefär de samma. Med andra ord ska individens svar inom ett område vara homogent, 

dvs peka åt samma håll (Kylén, 2004). Frågeformuläret som användes var utformat på 

engelska och inte översatt till svenska. Det kan ha påverkat förståelsen av frågorna, 

möjligheten finns att respondenterna inte förstått frågorna och svarat på något annat. 

Det gjordes aldrig något test på försökspersoner för att se om frågeformuläret var 

tillämpbart på engelska. Det antogs att kunskapen var tillräcklig för att kunna besvara 

frågorna som ansågs bestå av lättbegripliga ord. Som tillägg fanns dock en kort ordlista 

med översättningar som författarna gjort, med ord som möjligen kunde vara svåra att 

förstå.  
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Det visade sig att ett flertal IVA-sjuksköterskor kommenterat att vissa av frågorna var 

svåra att förstå. Även om de förstod själva orden i frågorna, kunde det vara svårt att 

förstå exakt vad som efterfrågades. I följebrevet till formuläret informerades det att 

respondenterna inte behövde fylla i vilken typ av sjuksköterska de var då vi endast 

tillfrågat IVA-sjuksköterskor. Det visade sig att det var många som missade den 

informationen och kommenterade att de ansåg att det var svårt att svara på den frågan. 

Enligt Huang et al. (2007) skulle formuläret ta ca 10 –15 minuter att besvara. Dock 

visade det sig i respondenternas kommentarer att det kunde ta upp till en och en halv 

timme att fylla i den. Detta visar på att det vore bättre om författarna funnit en översatt 

version av formuläret, eller haft mer tid till att översätta den och få den validerad på 

svenska.   

 

Tänkbara orsaker till det relativt låga svarstalet (42 av 66, d v s 64 %) är tidsbrist, att 

den var svår att läsa p g a att formuläret var komprimerat med liten text samt att den var 

på engelska. Till viss del kan det förklaras med sjuk- eller annan frånvaro, att vissa var 

rädda att bli identifierade, samt att vissa inte hade viljan. Det ska hållas i åtanke att det 

var frivilligt att besvara och lämna in formuläret.  

 

Om författarna till studien fritt fått sortera in frågorna i kategorier hade det sett 

annorlunda ut än hur Sexton et al. (2006) placerat dem. Dessa kategorier är dock 

reliabilitetstestade varvid de behölls och redovisades enligt dessa. Exempel på frågor 

som vi inte anser passa ihop i en kategori är frågorna som ”I like my job” och ”working 

in this hospital is like being part of a big family, eftersom vi anser att man kan trivas 

utmärkt med sina arbetsuppgifter, fungera bra med sina kollegor utan att känna att man 

har en bra gemenskap med kollegor inom sjukhuset. Det finns också frågor som inte är 

kategoriserade men som skulle passa bra under existerande kategorier. Där finns 

exempel frågan angående arbetsbördan då det framkommer i bakgrunden stressens 

påverkan på patientsäkerheten, vilken vi då skulle vilja sätta in i kategorin 

stresshantering. Även frågan om påverkan av privata problem påverkar 

patientsäkerheten skulle passa bra där. Det finns förklarat i bakgrunden samarbetets 

vikt för säkerheten, därför vore önskvärt om samtliga frågor gällande samarbete höra 

till kategorin samarbetsklimat.  
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8.2 Resultatdiskussion 

 

8.2.1 Hur fungerar samarbetet och kommunikationen på arbetsplatsen? 

Det framkommer i resultatet att inte mer än (50 %) IVA-sjuksköterskor tycker att deras 

åsikter tas på allvar. Denna andel borde vara större men stämmer överens med vad som 

framkommit i tidigare studier av intensivvårdspersonal där sjuksköterskorna upplevde 

att det kunde vara svårt att yttra sig och att deras åsikter inte togs på allvar (Thomas et 

al., 2003).  

En stor andel av IVA-sjuksköterskorna, tycker att det är lätt att ställa frågor om det är 

något de inte förstår och nästan lika många anser att de har tillräckligt med stöd från 

annan personal för att utföra vården av patienten.  

Samarbetet på avdelningen har sina brister där de flesta tycker att de får stöd från annan 

personal, att det är lätt att fråga om de undrar över något, men hälften tycker att det 

finns brister med en hierarkisk miljö. Hälften anser att läkare och sjuksköterskor arbetar 

tillsammans som ett välfungerande team. Intressant vore att jämföra läkarnas åsikter om 

samarbetet eftersom forskning visar att de ofta skattar samarbetet högre än 

sjuksköterskorna (Sexton et al., 2000). Även påståendet om huruvida samspelet på 

avdelningen var kollegialt eller hierarkiskt fick denna fördelning. En kommentar 

rörande detta var att det var ett alltför hierarkiskt förhållande mellan läkare och 

sjuksköterskor. Trots den beskrivna hierarkin så anser bara en fjärdedel av IVA-

sjuksköterskorna att det är svårt att diskutera meningsskiljaktigheter med läkarna på 

avdelningen. Dessa resultat kan belysas utifrån ett organisatoriskt perspektiv där det har 

visat sig att sjukhus med bäst resultat i fråga om mortalitet, effektivitet, jämlik vård och 

patientsäkerhet hade ett välfungerande samarbete mellan yrkeskategorier. Ömsesidig 

respekt kännetecknade arbetsmiljön och personalen ansåg sig ha ett professionellt 

ansvar (Keroack et al., 2007). Eftersom forskning visar att ett gott samarbete kan mer 

än halvera riskerna för misstag (Risser et al., 1999) och välfungerande arbetsgrupper 

har visat sig ha lägre mortalitet bland sina patienter (Wheelan et al., 2003) leder det till 

ett viktigt förbättringsområde på den undersökta avdelningen. 
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8.2.2 Finns det en medvetenhet om hur stress påverkar 

patientsäkerheten? 

Det visar sig att IVA-sjuksköterskorna anser det vanligt med hög arbetsbelastning och 

eftersom en del av IVA-sjuksköterskorna anser att de presterar bättre då vore det 

intressant med en fråga om hur de anser att det påverkar patientsäkerheten. De 

jämförande resultaten visar att hälften anser att de blir stimulerade av den höga 

belastningen, samtidigt svarar de flesta (76 %) på den undersökta avdelningen att de 

blir mindre effektiva när de är trötta och misstag lättare sker vid spända situationer eller 

när de är trötta. Reason (1995) beskriver att många misstag som sker beror på att 

personalen är stressad, trött och har en tung arbetsbelastning. I en tidigare studie visade 

det sig att medicinsk personal inte helt erkänner vilka konsekvenser stress och trötthet 

får för arbetsprestationen, och att det ökar risken för misstag (Sexton et al., 2000). Till 

skillnad från den studien erkänner IVA-sjuksköterskorna på den undersökta 

avdelningen i en högre grad att deras arbetsprestation påverkas. 

 

8.2.3. Finns det förutsättningar för att lära av misstag?  

Det är tydligt att IVA-sjuksköterskorna på den undersökta avdelningen (88 %) vet var 

de ska vända sig för att rapportera misstag eller händelser. Dock visar det sig att endast 

en tredjedel anser att hanteringen och återkopplingen gällande avvikelser sker på ett sätt 

där man lär sig av tidigare misstag. Att lära sig av tidigare misstag är en 

grundförutsättning för att minska risken för att samma misstag sker igen (National 

Patient Safety Agency, 2004). Patientsäkerhet syftar till att minska risker och då 

omfattar det bland annat att arbeta preventivt. För att uppnå en säkerhetskultur är det 

nödvändigt att personalen och organisationen erkänner och lär sig av misstag. Det är 

viktigt med återkoppling och en lärande kultur (National Patient Safety Agency, 2004; 

SOSFS 2005:12). Två tredjedelar anser att säkerheten på avdelningen är tillräckligt god 

för att känna sig trygg att vårdas som patient på avdelningen. 

 

En stor andel (73 %) av IVA-sjuksköterskorna anser att ett konfidentiellt 

avvikelserapporteringssystem ökar patientsäkerheten. Eftersom det i dagsläget ofta 

anses vara en individ som har felat kan det leda till att den inblandade personen inte vill 

eller vågar rapportera en händelse. Det förklaras även av Nieva och Sorra (2003). 
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Eftersom kulturen på IVA-avdelningar tidigare inte har varit den att misstag rapporteras 

(Flynn et al., 2002) blir det intressant att se om det nya lagförslaget träder i kraft och 

vad det då får för konsekvenser. Om sjuksköterskorna inte enskilt blir anmälda i första 

hand, kommer det minska nödvändigheten att avvikelserna sker konfidentiellt och att 

fler rapporterar de avvikelser som sker? Det nya lagförslaget (Regeringskansliet, 2010) 

om att Socialstyrelsen först utreder händelsen ur ett systemperspektiv utan krav på att 

en enskild anställd utpekas kan komma att fungera som skydd för den enskilda 

sjuksköterskan. Det kan också leda till att rutiner förbättras och riktlinjer efterföljs 

bättre.  

 

Ett intressant resultat är att så stor andel som hälften av de tillfrågade anser att det är 

vanligt att personalen medvetet inte följer de gällande rutinerna och riktlinjerna. Det 

kan få negativa konsekvenser när personalen riskerar säkerheten genom att inte följa 

aktuella rutiner. Socialstyrelsen (SOU 2008:117) har beskrivit att klimatet på 

arbetsplatsen påverkar säkerheten och präglar nyanställd personal och studenter, vilket 

medför att ämnet är mycket viktigt och borde vara ett prioritetsområde. 

 

8.2.4 Tar ledningen ansvar och skapar förutsättningar för patientsäkert 

arbete? 

På frågan om IVA-sjuksköterskan anser att sjukhuset hanterar personal som inte 

fungerar i verksamheten på ett konstruktivt sätt svarar endast av 10 % att de håller med 

om detta påstående. Drygt hälften av IVA-sjuksköterskorna anser att detta inte sköts 

korrekt. Eftersom det endast är 7 % som svarar att de är nöjda med 

sjukhusförvaltningens arbete, tolkas det som att det finns ett tydligt missnöje. Endast 26 

% av IVA-sjuksköterskorna anser att de får tillräckligt med återkoppling angående sin 

arbetsprestation. Ledningen har en stor betydelse för patientsäkerheten och det är 

viktigt att personalen tycker att ledningen tar ansvar och fattar aktiva beslut (Keroack et 

al., 2007). Resultatet visar även att lika många (40 %) IVA-sjuksköterskor anser att 

bemanningen är tillräcklig som de som anser den otillräcklig. Eftersom forskning har 

visat att bra bemanning är viktig för att minska risken för misstag har det en stor 

betydelse för patientsäkerheten (Kudel & Rendel, 2007; Pronovorst et al., 2002). Då 

IVA-sjuksköterskorna på den här avdelningen verkar oense i frågan är det svårt att dra 

slutsatser. Det kan relateras till deras erfarenhet och hur stressade de blir av en hög 

arbetsbelastning.  
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Arbetstillfredsställelsen hos IVA-sjuksköterskorna är hög och de allra flesta tycker om 

sitt arbete. Däremot upplever de ingen stark gemenskap med kollegor i andra delar av 

sjukhuset, endast 7 % känner en stark gemenskap. Detta tolkar vi som att samarbetet 

och kontakten med andra avdelningar på sjukhuset inte är så stort. Knappt hälften anser 

att sjukhuset de arbetar på är en bra arbetsplats men samtidigt säger drygt hälften att de 

är stolta över att arbeta på den avdelning de arbetar på, vilket är motsägelsefullt.  

 

Vad som även framkommer i resultatet är att ca hälften av de tillfrågade inte är helt 

nöjda med upplärning av ny personal. Misstag som sker kan bero på brist på kunskap, 

erfarenhet och förståelse (Reason 1995). Författarna tror att en tänkbar förklaring till 

det relativt låga resultatet kan vara att alla rutiner inte beskrivs och förklaras under den 

första tiden. Andra orsaker till det kan vara tidsbrist och rutinerna inte varit aktuella för 

de patienter som vårdats då. En utförligare checklista med noggrann genomgång av 

denna skulle kunna vara en förbättringsåtgärd. Flera kommentarer och önskemål från 

IVA-sjuksköterskorna rör också kunskapsnivåer där de önskar mer utbildning och 

ökade krav på kunskap hos IVA-sjuksköterskor och undersköterskor. 

 

8.2.5 En jämförelse med originalstudien 

Vid en jämförelse mellan vårt resultat och resultatet från en studie av Sexton et al., 

(2006) förstärks de största förbättringsområdena. De frågor där de största skillnaderna 

finns tydliggörs i tabell 1. I tabellen kommer data från vår undersökning att benämnas 

”enkätresultat” och den andra studien för ”benchmarkresultat”. Den jämförande studien 

omfattade svar från drygt 10 000 personer, med bl a sjuksköterskor, läkare, 

sjukgymnaster och administrativ personal (Sexton et al., 2006). Resultaten mellan de 

olika studierna är svåra att jämföra eftersom antalet respondenter och personalgrupper 

skiljer sig åt men vi anser ändå att skillnaden är intressant att notera. Om vi gjort en 

större studie skulle det lättare gå att jämföra med denna och skulle göra det möjligt att 

se tendenser och dra slutsatser utifrån detta. 
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Tabell 1. Jämförande resultat mellan enkätstudien och Sexton et al., (2006). I tabellen listas frågorna med 

störst differens från alternativet instämmer och anges i  procent. 

Fråga Enkätresultat   Benchmarkresultat  Differens 

23. The culture in this ICU makes it 

easy to learn from the errors of 

others 

36 72 36 

8. Working in this hospital is like 

being part of a large family 

7 42 35 

32. Disagreements in this ICU is 

resolved appropriately 

25 57 32 

12. In this ICU, it is difficult to 

discuss errors 

48 20 28 

40. The physicians and nurses here 

work together as a well-coordinated 

team 

43 68 25 

3. Nurse input is well received in 

this ICU  

50 73 23 

11. I receive appropriate feedback 

about my performance 

26 46 20 

15. This hospital is a good place to 

work 

43 63 20 

 

 

 

8.3 Slutsats/er 

Det finns flera förbättringsområden för att öka patientsäkerheten. Ett är att förbättra 

rutiner kring avvikelsehantering med tydlig återkoppling till personalen med de 

åtgärder som genomförts så att samma misstag inte sker igen. Nästan hälften tycker att 

det är svårt att diskutera misstag, vilket även det poängterar betydelsen av en förbättrad 

avvikelsehantering. Det är också viktigt att sträva efter ett klimat där diskussion och 

åsikter bättre tas tillvara. Ett annat är att aktivt arbeta för att minska hierarkin mellan 

sjuksköterskor och läkare. De allra flesta IVA-sjuksköterskorna är nöjda med sitt arbete 

och känner stöd från sina kollegor, vilket stärker patientsäkerheten.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Den här studien kan användas i ett förbättringsarbete på den undersökta avdelningen 

och har visat exempel på områden där insatser behövs för att öka patientsäkerheten och 

stärka IVA-sjuksköterskorna i arbetet.   
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8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Författarna ser gärna att formuläret översätts till svenska och att det testas på fler 

intensivvårdsavdelningar i Sverige samt att det revideras och valideras för att passa i 

den svenska hälso- och sjukvården. Resultaten skulle då kartlägga situationen i Sverige 

och avdelningar skulle kunna jämföras sinsemellan, vilket underlättar 

förbättringsarbeten. Om det används regelbundet kan det användas till att utvärdera och 

förbättra patientsäkerheten och säkerhetskulturen.  
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BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR 

Sid 1 av frågeformulär 
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Sid 2 av frågeformulär 
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BILAGA 2. ORDLISTA TILL FRÅGEFORMULÄRET 

Adherence  Hålla fast 

Applicable  Tillämpbar 

Appropriately Lämpligt    

Briefings  Genomgång, rapportering 

Compromise  Äventyra 

Concerns  Bekymmer 

Detrimental  Skadlig 

Disagreement Meningskiljaktighet 

Disregard  Nonchalera 

Disruptions  Avbrott  

Encourages  Uppmuntra 

Excessive  Överflödig 

Fatigued  Trött 

Hesitate  Tveka 

Hostile  Fientlig 

Impaired  Försämrad 

Input  Åsikter/uppfattning 

Interrrupted  Avbruten 

Knowingly  Medvetet 

Obtained  Erhållen 

Reinforced  Förstärks 

Perceive  Uppfatta 

Slightly  Något 

Sufficient  Tillräckligt 

Supervised  Handledning 

Thorough  Grundlig 

Tense  Spänd 

Unable  Oförmögen 

Utilizes  Använda 

Workload   Arbetsbelastning 

 

Översättningar hämtade från Norstedts Ord. 
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BILAGA 3. SVARSRESULTAT.  

Frågeformulärets samtliga svar angivet i antal och procent inom parentes. 

Procentsatserna i svaren är uträknade efter att bortfallet undantagits. 

Fråga Instämmer Instämmer 

inte 

Neutral Bortfall 

1. High level  of 

workload is common 

in this ICU 

35 (83) 2 (5) 5 (12) 0 

2. I like my job 39 (93) 1 (2) 2 (5) 0 

3. Nurse input is well 

received in this ICU 

21 (50) 8 (19) 13 (31) 0 

4. I would feel safe 

being treated here as a 

patient 

28 (67) 3 (7) 11 (26) 0 

5. Medical errors are 

handled appropriately 

17 (40) 8 (19) 17 (40) 0 

6. This hospital does a 

good job of training 

new personnel 

19 (45) 7 (17) 16 (38) 0 

7. All the necessary 

information for 

diagnostic and 

therapeutic decisions is 

routinely available to 

me 

23 (55) 11 (26) 8 (19) 0 

8. working in this 

hospital Is like being 

part of a big family 

3 (7) 25 (61) 13 (32) 1 (2,38) 

9. The administration 

of this hospital is doing 

a good job 

3 (7) 16 (38) 23 (55) 0 

10. Hospital 

administration 

supports my daily 

effort 

3 (7) 23 (56) 15 (37) 1 (2,38) 

11. I receive 

appropriate feedback 

about my performance 

11 (26) 21 (50) 10 (24 ) 0 
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12. In this ICU it’s 

difficult to discuss 

errors 

20 (48) 12 (29) 10 (24) 0 

13. Briefings are 

important for patient 

safety 

38 (90) 3 (7) 1 (2) 0 

14. Thorough briefings 

are common in this 

ICU 

17 (43) 17 (43) 6 (15) 2 (4,76) 

15. This hospital is a 

good place to work 

18 (43) 6 (14) 18 (43) 0 

16. When I am 

interrupted, my 

patients’ safety is not 

affected 

17 (43) 16 (40) 7 (18) 2 (4,76) 

17. All the personnel  

take responsibility for 

patient safety 

27 (64) 5 (12) 10 (24) 0 

18. Hospital 

management does not 

knowingly 

compromise the safety 

of  patients 

15 (37) 10 (24) 16 (39) 1 (2,38) 

19. The levesl of 

staffing in this ICU are 

sufficient to handle the 

number of patients 

17 (40) 17 (40) 8 (19) 0 

20. Decision-making 

in this ICU utilizes 

input from relevant 

personnel 

17 (40) 6 (14) 19 (45) 0 

21. This hospital 

encourages teamwork 

and cooperation 

among its personnel 

17 (41) 11 (27) 13 (32) 1 (2,38) 

22. I am encouraged 

by my colleagues to 

report any patient 

safety concerns I may 

have 

26 (63) 4 (10) 11 (27) 1 (2,38) 

23. The culture in this 

ICU makes it easy to 

learn from the errors of 

15 (36) 13 (31) 14 (33) 0 
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others 

24. This hospital deals 

constuctively with 

problem personnel 

4 (10) 23 (55) 15 (36) 0 

25. The medical 

equipment in this ICU 

is adequate 

32 (76) 3 (7) 7 (17) 0 

26. In this ICU, it is 

difficult to speak up if 

I perceive a problem 

with patient care 

12 (29) 19 (45) 11 (26) 0 

27.When my workload 

becomes excessive, 

my performance is 

impaired 

24 (59) 7 (17) 10 (24) 1 (2,38) 

28. I am provided with 

adequate, timely 

information about 

events in the hospital 

that might affect my 

work 

18 (44) 12 (29) 11 (27) 1 (2,38) 

29. I have seen others 

make errors that had 

the potential to harm 

patients 

21 (53) 11 (28) 8 (20) 2 (4,76) 

30. I know the proper 

channels to direct 

questions regarding 

patient safety in this 

ICU 

23 (58) 4 (10) 13 (33) 2 (4,76) 

31. I am proud to work 

at this hospital 

25 (61) 5 (12) 11 (27) 1 (2,38) 

32. Disagreements in 

this ICU are resolved 

appropriately 

10 (25) 15 (38) 15 (38) 2 (4,76) 

33. I am less effective 

at work when fatigued 

32 (76) 6 (14) 4 (10) 0 

34. I am more likely to 

make errors in tense or 

hostile situations 

27 (68) 7 (18) 6 (15) 2 (4,76) 

35. Stress from 

personal problems 

20 (49) 14 (34) 7 (17) 1 (2,38) 
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adversely affects my 

performance 

36. I have the support I 

need from other 

personnel to care for 

patients 

29 (71) 5 (12) 7 (17) 1 (2,38) 

37. It is easy for 

personnel in this ICU 

to ask questions when 

there is something that 

they do not understand 

31 (78) 6 (15) 3 (8) 2 (4,76) 

38. Disruptions in the 

continuity of care can 

be detrimental to 

patient safety 

27 (64) 7 (17) 8 (19) 0 

39. During 

emergencies, I can 

predict what  other 

personnel are going to 

do next 

24 (57) 8 (19) 10 (24) 0 

40. The physicians and 

nurses here work 

together as a well-

coordinated team 

18 (43) 17 (40) 7 (17) 0 

41. I am frequently 

unable to express 

disagreement with 

staff physicians in this 

ICU 

9 (23) 16 (40) 15 (38) 2 (4,76) 

42. Very high levels of 

workload stimulate 

and improve my 

performance 

20 (49) 16 (39) 5 (12) 1 (2,38) 

43. Truly professional 

personnel can leave 

personal problems 

behind when working 

30 (71) 6 (14) 6 (14) 0 

44. Moral in this ICU 

is high 

18 (43) 7 (17) 17 (40) 0 

45. Trainees in my 

discipline are 

adequately supervised 

23 (55) 9 (21) 10 (24) 0 



 

44 

46. I know the first and 

last names of all the 

personnel I worked 

with during my last 

shift 

9 (21) 27 (64) 6 (14) 0 

47. I have made errors 

that had the potential 

to harm patients 

9 (21) 27 (64) 6 (14) 0 

48. Staff physicians in 

this ICU are doing a 

good job 

34 (83) 1 (2) 6 (15) 1 (2,38) 

49. Fatigue impairs my 

performance during 

emergency situations 

19 (45) 15 (36) 8 (19) 0 

50. Fatigue impairs my 

performance during 

routine care 

22 (52) 12 (29) 8 (19) 0 

51. If necessary, I 

know how to report 

errors that happen in 

this ICU 

37 (88) 2 (5) 3 (7) 0 

52. Patient safety is 

constantly reinforced 

as the priority in this 

ICU 

20 (50) 6 (15) 14 (35) 2 (4,76) 

53. Interactions in this 

ICU are collegial, 

rather than hierarchical 

17 (40) 8 (38) 9 (21) 0 

54. Important issues 

are well communicated 

at shift changes 

30 (71) 4 (10) 8 (19) 0 

55. There is 

widespread adherence 

to clinical guidelines 

and evidence-based 

criteria in this ICU 

22 (52) 5 (12) 15 (36) 0 

56. Personell are not 

punished for errors 

reported through 

incident reports 

15 (36) 9 (21) 18 (43) 0 

57. Error reporting is 

rewarded in this ICU 

9 (23) 12 (46) 18 (31) 3 (7,14) 
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58. Information 

obtained through 

incident reports is used 

to make patient safer 

in this ICU 

24 (57) 7 (17)   11 (26) 0 

59. During emergency 

situations, my 

performance is not 

affected by working 

with inexperienced or 

less capable personell 

9 (21) 28 (67) 5 (12) 0 

60. Personell 

frequently disregard 

rules or guidelines that 

are established for this 

ICU 

19 (49) 11 (28) 9 (23) 3 (7,14) 

61. Communication 

breakdowns which 

lead to delays in 

delivery of care is 

common 

6 (15) 15 (27) 20 (49) 1 (2,38) 

62. Communication 

breakdowns which 

negatively affect 

patient care are 

common 

6 (15) 20 (50) 14 (35)  2 (4,76) 

63.A confidential 

reporting system that 

documents medical 

incidents is helpful for 

improving patient 

safety 

30 (73) 4 (10)  7 (17) 1 (2,38) 

64. I may hesitate to 

use a reporting system 

for medical incidents 

because I am 

concerned about being 

identified 

7 (18) 26 (65) 7 (18) 2 (4,76) 

 

 

 

 


