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 Statistiska analyser av 23781 enkäter(42 frågor, 12 områden), 

sjukhus i Sverige

 Beskrivande statistik: styrkor, svagheter och skillnader

 Logistisk regression: se samband mellan hög patientsäkerhet 

(enskild fråga i enkät) och bakgrundfaktorer

 Multivariat regression: vilka bakgrundfaktorer var de viktiga 

för hög patientsäkerhet  

44



 Chefer skattar samtliga områden i enkäten “Att mäta

patientsäkerhetskulturen” högre än usk, ssk och läk.

 Högt utfall på bedömning av patientsäkerheten (enskilda frågan):

 Erfarenhet över 15 år

 Typ av verksamhet

 Professioner: usk, dr

 Patientsäkerhetskulturens områden
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 Intervjuer av 28 ssk och 24 usk

 Analys: manifest innehållsanalys
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 16 subkategorier, hälften delade(normer och 

värderingar om patientsäkerhet) tillhörande 7 kategorier

Normer och värderingar om ansvar skiljer sig 

 Ledningens agerande påverkar säkerhetskulturen

Usk känner inte alltid tillit från ssk
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• Intervjuer med 28 läk i RÖ

• Analys: manifest innehållsanalys



Aspekter av dr professionskultur 

kan ha relevans för patientsäkerheten

 Förväntningar att vara ofelbar minskar vilja att prata om misstag, 
påverkar  lärande

 Dr autonomi förknippad med förväntningar att agera självständigt, 
använder beslutsfattande position för att bestämma i vilken 
utsträckning de engagerar sig i patientsäkerhet

 Dr upplevde att barriärer i organisationen gör det svårt att leva 
upp till förväntningarna att ta ansvar för patientsäkerheten

 Förväntningar att vara del av team upplevdes svårt att uppfylla

49

Theme Category

The competent 

physician

Infallible

Responsible

The integrated, 

yet independent 

physician

Autonomous

Team player



 19 PS ronder utvärderades med enkät
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Figure 2: The four safety culture stages adopted from Patankar et al. (2012).


