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Abstrakt 
 
Bakgrund: Våra värderingar, uppfattningar, beteenden samt de oskrivna regler som 

medarbetare styrs av är grunden till säkerhetskulturen på en arbetsplats, d.v.s. när medarbetare 

i en organisation har gemensamma attityder, förhållningssätt och normer gällande säkerhet 

och risker. Det har visats sig i tidigare studier att en god säkerhetskultur bland personalen har 

inverkan på patientsäkerheten. Att intensivvårdspersonal effektivt arbetar mot ett gemensamt 

mål har visats medföra positiva resultat vad gäller patientsäker vård och 

arbetstillfredsställelse. 

Syfte: Syftet med studien var att jämföra skillnader i uppfattningar om säkerhetskultur mellan 

grupper av sjuksköterskor som arbetar vid olika typer av intensivvårdsavdelningar. Metod: 

En pilotstudie med kvantitativ och jämförande design genomfördes vid två 

intensivvårdsenheter vid ett svenskt sjukhus under hösten 2015. Den översatta enkäten, The 

Safety Attitudes Questionnaire (SAQ)–ICU, användes där sex subskalor ”samarbetsklimat, 

säkerhetsklimat, arbetstrivsel, stressmedvetenhet, uppfattning om arbetsledning samt 

arbetsförhållanden” analyserades med hjälp av programmet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS 23,0). Resultat: Bland de 56 deltagarna i grupperna påvisades generellt 

relativt hög uppfattning av säkerhetskulturen, men där en enhet skattade signifikant högre på 

samarbetsklimat och arbetsförhållanden. Slutsats: Det fanns tillfredsställande 

säkerhetsattityder vid båda enheterna, men vissa skillnader förelåg dock mellan grupperna av 

sjuksköterskor från de olika intensivvårdsenheterna när det handlar om samarbetsklimat och 

arbetsförhållanden. Dessa skillnader kan bero på olika arbetssätt mellan enheterna. 

 
 

Nyckelord: säkerhetskultur, patientsäkerhet, sammarbetsklimat, arbetsförhållanden, IVA 

  



Abstract  
 
Title: Differences in the perception of safety culture 
 
Background: Our values, beliefs, different behaviours, as well as the unwritten rules that 

employees are controlled by are the foundation of safety culture at a workplace, that is, when 

employees in an organization have common attitudes, approaches and standards on safety and 

risks. It has also been shown in previous studies that a good safety culture among the staff has 

an impact on patient safety. Intensive care personnel effectively working towards a common 

goal has been shown to produce positive results in terms of patient safety care and job 

satisfaction. Objective: The aim of this study was to compare the differences in perceptions 

of safety among nurses working in various types of intensive care units. Method: A pilot 

study with a quantitative comparative design was performed, where two intensive care units 

within a hospital were selected to participate in the survey study, during the fall of 2015. The 

questionnaire, The Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) –ICU were used including the 6 

subscales "teamwork climate, safety climate, job satisfaction, stress awareness, perception of 

management and working conditions". The analyses were conducted using the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS 23.0). Results: Among the 56 participants a generally 

positive perception of safety culture was shown, but where one of the units scored 

significantly higher on teamwork climate and working conditions. Conclusion: Both units 

have a satisfying perception of safety attitudes, but there are however differences between the 

two intensive care units regarding teamwork climate and working conditions and the 

differences may be due to different way of conducting work. 
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Summary statement 

• This study is needed due to that the safety culture among health care personnel has shown to 

have an impact on patient safety. 

• The units that participated in the study have a satisfying perception of safety attitudes, 

however there are differences between the two units regarding teamwork climate and working 

conditions. 

• Head of the department for these two units could use the low scored subscales and use it to 

improve their safety attitudes to improve patient’s safety.  
 

Sammanfattning 

• Denna studie behövs på grund av att säkerhetskulturen bland vårdpersonal har visat sig ha 

en inverkan på patientsäkerheten. 

• De enheter som deltog i studien har en tillfredsställande uppfattning om säkerhets attityder, 

men det finns skillnader mellan de två enheterna när det gäller samarbetsklimat och 

arbetsförhållanden. 

• Cheferna för avdelningarna som deltog i studien kan använda sig av resultatet där låga 

poäng för subskalor förelåg och använda det för att förbättra deras säkerhets attityder för att i 

sin tur förbättra patientsäkerheten. 

  



 

Innehållsförteckning 
 

INLEDNING ........................................................................................................ 1 

BAKGRUND ....................................................................................................... 1 

SÄKERHETSKULTUR .......................................................................................... 1 

INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKANS ROLL ........................................................ 2 

ARBETSMILJÖ PÅ INTENSIVVÅRDSAVDELNINGAR ............................................ 3 

PATIENTSÄKERHET INOM INTENSIVVÅRD ......................................................... 3 

STUDIEN ............................................................................................................. 4 

Syfte ................................................................................................................ 4 

Design ............................................................................................................ 4 

Urval ............................................................................................................... 4 

Datainsamling ............................................................................................... 5 

Analys ............................................................................................................. 6 

Etiska aspekter ............................................................................................... 7 

RESULTAT .......................................................................................................... 8 

DISKUSSION ....................................................................................................... 9 

Arbetsförhållanden ...................................................................................... 10 

Studiens begränsningar .............................................................................. 13 

Slutsats ......................................................................................................... 14 

REFERENSER .................................................................................................. 15 
 

BILAGOR 

  



Inledning 
 
Begreppet säkerhetskultur har fått större betydelse på senare år då det har visats sig att en god 

säkerhetskultur bland personalen har inverkan på patientsäkerheten. Ett gott samarbete mellan 

personalen, hur man trivs samt hur man uppfattar säkerheten på sin arbetsplats har stor 

inverkan på säkerhetskulturen. Intensivvårdsavdelningar utför akut och avancerad vård, ofta 

under pressade situationer där snabba beslut är livsavgörande och där bra samarbete och 

säkerhet blir väsentlig både för patient och personal (Tam et al., 2011). Albrecht (2015) 

menar att det är viktigt att utveckla en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen, vilket också kan 

medföra bättre lagarbete, ökad delaktighet och gemenskap som i sin tur också kan förbättra 

patientsäkerheten. Vi vill därför i detta examensarbete belysa uppfattningar om 

säkerhetskultur inom olika typer av intensivvårdsavdelningar.

Bakgrund 
 

Säkerhetskultur 
Kultur har definierats som civilisation och beskrivits som ”det sätt på vilket människor lever 

och verkar i ett visst område under en viss tid” (Bonniers lilla uppslagsbok, 1997 s. 241). 

Organisationskultur är ett vitt begrepp och beskrivs ofta som något som är mer djupgående 

och bestående inom en organisation men som kan vara svårt att fastställa och mäta. 

Säkerhetskultur blandas ofta ihop med ordet säkerhetsklimat. Skillnaden mellan kultur och 

klimat beskrivs med att klimat är som något som är relaterat till en enskild individs attityder 

medan kultur är något som sträcker sig över hela organisationen och är mer djupgående och 

hållbart. Våra värderingar, uppfattningar, olika beteenden samt de oskrivna regler som 

medarbetare styrs av är grunden till säkerhetskulturen på en arbetsplats. Det förklaras när 

medarbetare i en organisation har gemensamma attityder, förhållningssätt och normer 

gällande säkerhet och risker (Huang et al., 2007). Ord som säkerhetskultur och relaterade 

begrepp har utvecklas genom nutidshistorien. Under 1986 inträffade en allvarlig 

kärnkraftsolycka i Tjernobyl som öppnade ögonen för säkerhetskultur och dess relaterade 

begrepp, som i och med händelsen började användas mer frekvent inom områden som t.ex. 

arbetsskydd, storskalig kemisk hantering och även flygsäkerhet (Rollenhagen, 2005). I 
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sjukvården startades något senare arbetet för ökad säkerhet, och berodde troligen på att risken 

för att personal skulle skadas själva vid misstag var relativt låg. En annan orsak kan ha varit 

den negligerande attityden till komplikationer och vårdskador inom sjukvården. Begreppet 

vårdskada blev definierat först i mitten av 2000-talet och innan dess såg man vårdskador som 

oundvikliga komplikationer. Komplikationer ansågs vara ”något man får räkna med” inom 

sjukvården och rapporterades sällan eller aldrig (Edberg et al., 2013).  

 

Trots att det är komplicerat så är det numera vanligt att mäta säkerhetskulturen inom en 

organisation via kvantitativa undersökningar och frågeformulär. Det har nämligen visat sig att 

mätningar av detta slag har fått en stor betydelse när det kommer till att uppskatta kvaliteten 

på vården inom en sjukvårdsorganisation. Mätningarna visar t ex på individers olika attityder 

inom samma enhet vilket ger insyn i säkerhetskulturen på den specifika enheten (Nordén-

Hägg et al., 2010). Alayed et al. (2013) beskriver i sin studie att intensivvårdssjuksköterskor 

spelar en viktig roll i detta arbete genom att skapa en trygg miljö och bättre 

behandlingsresultat, mätningar kan vara en del i detta. De beskriver även att en god 

säkerhetskultur förbättrar patientsäkerheten.  

 

Intensivvårdssjuksköterskans roll 
Den vård som intensivvårdssjuksköterskan utför blir ofta beskriven som teknisk, vilket 

dessvärre har en negativ klang då den anses ta mer och mer plats än den empatiska, 

relationella och patientnära vården. Det krävs dock ett tekniskt kunnande för att ge 

professionell vård till intensivvårdspatienter. Detta har av Guldbransen & Stubberud, (2009) 

definierats som indirekt patientinriktat arbete som jämförs med det direkta (relationella) 

patientinriktade arbetet.  Intensivvårdssjuksköterskor använder sina specialiserade kunskaper, 

färdigheter och erfarenheter för att leverera bästa möjliga vård och beskrivs som patientens 

språkrör där de ser till patientens bästa, även om de inte alltid kan göra sin röst hörd. Det 

beskrivs i en omvårdnadsteori av Ida Orlando att tre grundelement, patientens beteende och 

uttalanden, sjuksköterskans reaktioner och sjuksköterskans handlingar för patientens bästa. 

Hon menar att en reflekterande omvårdnadsprocess handlar om kommunikation på många 

nivåer, som innebär att kommunikationen inte alltid behöver vara verbal men det är 

sjuksköterskornas ansvar att försöka förstå patienten och handla efter dennes behov (Eide & 

Eide, 1997). De ska respektera patientens integritet, etnicitet och rättigheter. De ska även 

säkerställa vårdkvaliteten och fungera som en länk mellan patienten, patientens närstående 
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och annan vårdpersonal (Drews, 2013). Som intensivvårdssjuksköterska måste kunna man 

agera snabbt och noggrant vid utförande av komplicerade behandlingar. Patienters och 

anhörigas upplevelser av sina unika livssituationer kan uppbåda starka känslouttryck och 

kräver därför en lyhördhet hos intensivvårdssjuksköterskan (Gurses & Carayon, 2007). 
 

Arbetsmiljö på intensivvårdsavdelningar 
En aspekt som skiljer intensivvårdsavdelningar från andra avdelningar är att de flesta 

patienter som vårdas där lider av svåra skador eller sjukdomstillstånd. Det kan upplevas vara 

en krävande arbetsmiljö som i sin tur kan upplevas vara ett hinder för sjuksköterskor att utföra 

patientsäker vård. Faktorer i arbetsmiljön som beskrivits som krävande vid är t.ex. 

överansträngning, trötthet, otydliga ordinationer, brist på patientinformation och problem med 

teknisk utrustning. Dessa faktorer ökar sannolikheten för felbehandling. Förutom att det 

påverkar patientsäkerheten negativt inverkar dessa faktorer negativt på arbetsmiljön som 

helhet (Gurses & Carayon , 2007). Att intensivvårdspersonal effektivt arbetar mot ett 

gemensamt mål i arbetslag d.v.s. där det finns ett fungerande samarbete mellan sjuksköterskor 

och läkare samt ett starkt ledarskap, medför positiva resultat avseende patientsäker vård och 

arbetstillfredsställelse enligt en litteraturstudie av Drews (2013). Det kan dock upplevas svårt 

att upprätthålla ett bra lagarbete inom sjukvården då vårdteamet konstant förändras i och med 

att personalen har varierande arbetstider samt att konsulter/specialister kallas in för specifika 

bedömningar och ingår i teamet endast för ett kort stund (Manser, 2009). 

 

Patientsäkerhet inom intensivvård 
Patientsäkerhet är en indikator för kvalité och god vård. Socialstyrelsen (2015) beskriver att 

”Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En vårdskada är, enligt 

patientsäkerhetslagen (2010), när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada 

eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits 

vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. Problem gällande patientsäkerhet 

uppmärksammades först i början av 1900-talet även om medicinska misstag har beskrivits 

långt innan dess Flera vårdskadestudier som utfördes under åren 1995-2009 av bland annat 

Wilson (1995), Soop (2009) och Zegers (2009) visade att patientskador uppstod av och till i 

sjukvården frånsett land och sjukvårdsystem. Problemet bristande patientsäkerhet bedömdes 

vara ett globalt problem och diskuteras alltmer bland medarbetare, sjukvårdsledningar och 

politiker i många olika länder vilket har föranlett att hälsoorganisationer som t.ex. 
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världshälsoorganisationen (WHO) påbörjat ett systematiskt arbete för att förebygga 

vårdskador. Inom intensivvården finns särskilda utmaningar när det gäller patientsäkerhet. 

Den komplexa vårdsituation som uppstår på intensivvårdsavdelningar kräver ofta snabba och 

komplicerade beslut som dessutom ofta är baserade på vaga uppgifter och kan leda till högre 

frekvens av medicinska fel än på mindre specialiserade vårdavdelningar. Intensivvårds-

patienter löper också större risk att få behandlingsrelaterade skador, då de kräver mer 

avancerade läkemedel och mer avancerad vård än patienter på mindre specialiserade 

avdelningar (Rothschild et al., 2005).  

 

Problemformulering 

Patientsäkerhet är viktigt, och såväl arbetsmiljö som säkerhetskultur bland personal inverkar 

på patientsäkerheten. Inom olika intensivvårdsenheter kan olika säkerhetskulturer existera. I 

syfte att jämföra attityder till säkerhetskultur mellan olika enheter inom samma sjukhus med 

delvis olika inriktningar på sjukvården ville vi med kvantitativ mätning via ett existerande 

översatt frågeformulär identifiera skillnader i sådana attityder. Kunskap om skillnader 

möjliggör för arbetsledningen att verka för optimerad säkerhetskultur, vilket kan gynna såväl 

patienter som personal. 

 

Studien 
Syfte  
Syftet med studien var att jämföra skillnader i uppfattningar om säkerhetskultur mellan 

grupper av sjuksköterskor som arbetar vid olika typer av intensivvårdsavdelningar. 

Design 
Studien är en pilotstudie med kvantitativ jämförande design 

Urval 
Utifrån studiens syfte utvaldes initialt tre intensivvårdsenheter, IVA, THIVA och 

Flygenheten. Mer preciserat är IVA är en allmän intensivvårdsavdelning som är en 

akutvårdsavdelning där antalet patienter som läggs in är varierande och mindre förutsägbara 

och där vårdtiderna är av längre karaktär. THIVA är en thorax-intensivvårdsavdelning där 

verksamheten för det mesta är planerad, och där vårdtiderna är korta (1-2 dagar), samt 

Flygenheten som utför intensivvård under längre transporter. Alla dessa tre enheter är 

lokaliserade inom samma sjukhus i norra Sverige. Inklusionskriterier för deltagare i studien 
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var genomgången specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska samt yrkesaktiv inom 

intensivvården vid tiden för datainsamlingen.  

Datainsamling  
Frågeformuläret som beskrivs nedan delades tillsammans med ett informationsblad (se bilaga 

1 & 2) ut på respektive enheter under hösten 2015 och samlades in efter ca 5 veckor för att 

alla som jobbar på de olika enheterna skulle få god tid på sig att svara. För att minimera 

bortfall presenterades enkäten muntligt av driftansvarig sjuksköterska vid flera tillfällen för 

personalen i samband med överrapportering mellan olika arbetsskift. På grund av ett lågt 

svarsantal initialt, informerades så många som möjligt personligen om undersökningen. Totalt 

delades 90 enkäter ut uppdelat på 3 enheter (1, 2 och 3) där 58 (77,7%) blev besvarade. Vid 

enhet 1, THIVA svarade personer 31 av 38 anställda på enkäten, vid enhet 2, IVA svarade 25 

personer av 51, och slutligen, vid enhet 3, Flygenheten, svarade endast 2 personer av 9 

anställda.  

Då deltagandet från enhet 3 var minimalt och vi avsåg att jämföra uppfattningar på gruppnivå 

mellan olika enheter, exkluderades denna enhet från studien.  
 

Enkät 
Författarna har i denna studie använt sig av The Safety Attitudes Questionnarie (SAQ)–ICU 

(se bilaga 3). Enkäten är en vidareutveckling av ursprungsenkäten ”The Flight Management 

Attitudes Questionnaire” (FMAQ) som tidigare användes inom flygindustrin för att bedöma 

attityder och prestationer hos flygbesättningen. Forskarna som utvecklade enkäten upptäckte 

att de flesta flygolyckor var orsakade av att besättningen visade försämrad arbetsförmåga och 

bristande kommunikation, samarbetsförmåga, och ledarskap (Sexton et al., 2006). Enkäten  

SAQ–ICU som sedan tidigare var översatt till svenska av engelsktalande företrädare för 

intensivvårdsenheten i Umeå, är anpassad för att användas på intensivvårdsavdelningar. 

Enkäten är dock ej använd i Umeå. Den ursprungliga enkäten innehöll 64 frågor plus några 

frågor som beskriver bakgrundsfakta som kön, erfarenhet och enhet. Fråga 64 som handlar 

om hur många gånger man besvarat enkäten exkluderades eftersom vi med säkerhet visste att 

ingen av respondenterna tidigare besvarat enkäten. 

 

SAQ-ICU versionen som författarna tilldelades är beskriven i en artikel av Huang (2007). 

Enkätens frågor är indelade i sex subskalor. Subskalorna som på engelska benämns: 

”teamwork climate, safety climate, job satisfaction , stress recognition,  perception of 

management och work environment ” har av oss översatts till svenska och benämns 
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”samarbetsklimat, säkerhetsklimat, arbetstrivsel, stressmedvetenhet, uppfattning om 

arbetsledning och arbetsförhållanden”. Svarsalternativen ges på femgradig så kallad 

Likertskala, där siffran 1 betyder ”Inte alls enig”, 2 ”Svagt oenig”, 3 ”Neutral”, 4 ”Svagt 

enig”, och 5 ”Mycket enig”. Godkännande för översättning och användning av SAQ-ICU 

erhölls från University of Texas at Houston- Memorial Hermann Center for Healthcare 

Quality and Safety Team via mail (se bilaga 4). För analysen bestämde vi oss att använda den 

senare utvecklade korta versionen av SAQ, som består av 30 kärnfrågor som alla återfanns i 

den längre versionen och utvaldes för analysen. Anledningen till att vi valde den korta 

versionen för analys var dess visade goda egenskaper och användbarhet (Sexton et al., 2006; 

Norden- Hägg et al., 2010; Nieva & Sorra, 2003). 

 

Analys 
Insamlad data sammanställdes och bearbetades statistiskt i Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS 23,0). Samtliga enkätsvar matades in i statistikprogrammet och inmatningen 

dubbelkontrollerades därefter en gång till av båda författarna. Så kallade ”negative items” 

vändes enligt analysinstruktionen till positiva värden, där 1 motsvarade 5, 2 motsvarade 4, 3 

förblev en trea, fyra motsvarade 2 och 5 motsvarade 1. Skalan 1-5 konverterades enligt 

anvisningarna om till 0-100 skala, där skalan 1-5 konverterades enligt anvisningarna om till 0-

100 skala, där siffran 1= 0, 2 = 25, 3 = 50, 4 = 75 och 5 = 100 (Huang et al., 2007). Skälet att 

värdet uppräknades var att öka så kallad power, vilket ansågs viktigt då antalet respondenter 

var relativt lågt. Internt bortfall på enskilda frågor som ingick i de sex subskalorna (n=18) 

ersattes med ett typvärde på gruppnivå (Tabell 1). Medelvärden samt standardavvikelser för 

totalskalan och subskalorna kalkylerades i SPSS enligt formeln ex: uppfattning om 

arbetsledning: (50+75+25+100)/4. Enligt skalan anses värdena 75 och 100 vara positiva på 

enskilda frågor i enlighet med instruktioner för analys och i enlighet med andra forskares 

angivelser i studier som använt enkäten (Huang et al., 2007; Alayed et al., 2013; Raftopoulos 

& Palvakis 2013). Deltagarna från de olika enheterna grupperades och jämförelser gjordes 

mellan grupperna avseende subskalorna. Värdena för subskalorna bedömdes vara 

normalfördelade enligt ett Q-Q-plot test. Independent t-test utfördes för att jämföra grupperna, 

där en signifikansnivå på 5% eller under bedömdes kunna säkerställa skillnaderna tillförlitligt 

(Polit & Beck, 2014).  
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Tabell 1. S.k. missings ersatta med typvärde på gruppnivå 
Fråga Subskala Antal missing Typvärde 

10 Uppfattning om arbetsledning 1 50,00 

18 Uppfattning om arbetsledning 1 100,00 

19 Uppfattning om arbetsledning 1 25,00 

23 Säkerhetsklimat 1 75,00 

24 Uppfattning om arbetsledning 1 50,00 

26 Samarbetsklimat 1 25,00 

27 Stressmedvetenhet 1 75,00 

28 Uppfattning om arbetsledning 1 75.00 

30 Säkerhetsklimat 1 75,00 

31 Arbetstrivsel 1 100,00 

33 Stressmedvetenhet 1 100,00 

34 Stressmedvetenhet 1 75,00 

36 Samarbetsklimat 1 75,00 

37 Samarbetsklimat 1 75,00 

40 Samarbetsklimat 1 75,00 

44 Arbetstrivsel 1 75,00 

45 Arbetsförhållanden 1 75,00 

49 Stressmedvetenhet 1 25,00 

 

Etiska aspekter 
I följebrevet som delades ut med enkäterna informerades respondenterna om att svaren skulle 

hanteras konfidentiellt. Inga namn eller andra data utöver enhet och kön och yrkeserfarenhet 

inhämtades och dessa data har hanterats och rapporteras på gruppnivå. Godkännande att 

genomföra studien erhölls från verksamhetschefer vid samtliga enheter via e-mail där 

informationsblad, enkät samt relaterad artikel från Huang (2007) bifogades för kännedom. 

Godkännande gavs också av deltagarna i och med att de lämnade in enkäten. Etiskt 

godkännande var ej nödvändigt att inhämtas för studien men etiska regler i enlighet med 

Helsingfors-deklarationen och Codex regelverk (CODEX) tillämpades, t ex avseende 

sekretess, informations- och konfidentialitetskrav.  
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Resultat 

Av de 56 slutliga deltagarna var 12 män och 44 kvinnor. Deras totala yrkeserfarenhet som 

sjuksköterskor var i medeltal 15,2 år (SD 10,92). En sammanställning över deltagarna, deras 

kön och yrkeserfarenhet uppdelat på enhet ges i tabell 2. 

 

Tabell 2. Deltagares kön och yrkeslivserfarenhet 
 IVA THIVA 

Kön (antal, m/k) 4/20 8/23 

Erfarenhet* (år, medel/SD) 16,54/(11,82) 14,27/(10,40) 

*bortfall (n=16) 

 

Då syftet med studien var att jämföra huruvida skillnader i uppfattning om säkerhetskultur 

förelåg mellan olika intensivvårdsavdelningar beräknades ett medelvärdesindex för frågorna i 

respektive subkategori. Analysen visade att samarbetsklimat och arbetsförhållanden skattades 

signifikant högre (p 0.012 respektive p< 0.001) på THIVA än på IVA. Ytterligare var p-

värdet för uppfattningar om arbetsledning gränssignifikant (p 0.063), dvs tendenser till högre 

skattning förelåg på THIVA. För övriga subkategorier, dvs säkerhetsklimat, stresspåverkan 

och arbetstillfredsställelse visades inga signifikanta eller gränssignifikanta skillnader mellan 

vårdenheterna. Båda enheternas resultat hade generellt sett relativt höga medelvärden, 

förutom för en subskala, vilket tolkas som att de generellt har en positiv inställning till 

säkerhetskultur på sin enhet (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Gruppjämförelser enheter och subskalor 

 THIVA  
mean(SD) 

IVA  
mean(SD) 

p-värde 

Samarbetsklimat 69,68 (8,56) 63,40 (9,43) 0,012 

Säkerhetsklimat 66,40 (10,26) 63,17 (9,60) 0,233 

Arbetstrivsel 80,48 (17,43) 76,00 (10,70) 0,265 

Stressmedvetenhet 62,30 (19,26) 60,50 (19,07) 0,729 

Uppfattning om arbetsledning 52,82 (17,09) 45,00 (12,79) 0,063 

Arbetsförhållanden 79,84 (12,87) 64,33 (13,72) < 0,001 
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Positiva värden för subskalor (arbetsförhållande och samarbetsklimat) 

Arbetsförhållanden omfattar kvalitén på arbetsmiljön och logistiskt stöd samt utrustning enligt 

frågorna som följer: 6. Sjukhuset/verksamhet skolar in ny personal på ett bra sätt, 7. All 

nödvändig information för diagnostik och terapibeslut är rutinmässigt tillgänglig för mig, 

samt 45. Studenter under utbildning/inskolning inom min profession får tillräcklig tillsyn. 

 

Tabell 4. Arbetsförhållanden - Antal positiva svar på enskilda frågor  

 THIVA  IVA  

Fråga 6 87,1% 72% 

Fråga 7 80,6% 52% 

Fråga 45 87,1% 68% 

 

Samarbetsklimat omfattar kvalitén på samarbetet mellan vårdpersonal enligt frågorna som 

följer: 3. Mina idéer/åsikter tas emot positivt på i denna verksamhet. 

26, På denna enhet är det svårt att berätta om det som jag uppfattar som ett problem inom 

patientvården, 36. Jag får det stöd jag behöver från annan personal inom min enhet för att ta 

hand om patienter, 37. Det är lätt för personal på vår enhet att ställa frågor när det är 

någonting som de inte förstår, samt 40. Läkare och sköterskor på vår enhet jobbar bra ihop 

som ett lag. Båda enheterna har positiva värden på enskilda frågor, (tabell 5) 
 

Tabell 5. Samarbetsklimat - Antal positiva svar/enhet i % 

 THIVA  IVA  

Fråga 3 64,5% 56% 

Fråga 26 35,5% 48% 

Fråga 36 93,5% 76% 

Fråga 37 96,8% 88% 

Fråga 40 77,5% 59% 

 

 

Diskussion 
Enligt vårt resultat har både enheterna generellt hög skattning vad gällande uppfattning av 

säkerhetskulturen, men sjuksköterskegruppen på THIVA visar sig ha skattat högre rörande 

arbetsförhållanden och samarbetsklimat IVA vilket vi i bakgrunden beskrivit kunna inverka 
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på patientsäkerheten (Drews, 2013; Gurses & Carayon, 2007). I diskussionen kommer vi att 

fokusera på dessa aspekter.  

Arbetsförhållanden  

Att åstadkomma bra arbetsförhållanden innebär att många aspekter måste tas i beaktande. Cho 

et al. (2011 menar att för att uppnå positiva arbetsförhållanden krävs ett effektivt ledarskap, 

att medarbetarna ska inkluderas i beslutstagandet. Ytterligare krävs bra samarbete mellan 

olika professioner, tillfredställande bemanning, samt kontinuerlig träning och utbildning.  

Aiken et al. (2001) beskriver i sin studie att vanliga problem som kan uppstå är bristande 

bemanning, otillräckligt stöd från ledning och att mycket tid går åt till att utföra uppgifter 

utanför den direkta omvårdnaden såsom städning och påfyllning av material. I en senare 

studie beskriver Aiken et al. (2011) att lägre antal patienter/sjuksköterska har visat sig 

förbättra patientsäkerheten men de påvisar också att om man ökar antalet sjuksköterskor utan 

att förändra arbetsmiljön till det bättre ändras inte patientens möjlighet att tillfriskna. Kiekkas 

et al. (2006) nämner att den existerande avancerade teknologiska utrustningen på 

intensivvårdsenheter minskar arbetsbelastningen och hjälper sjuksköterskor undvika 

professionell trötthet när man är otillräckligt bemannad, behandlingen kan utföras samtidigt 

som sjuksköterskan genomför andra arbetsuppgifter. Detta ökar tiden för direkt patientkontakt 

samt möjligheterna att finnas där som psykologiskt stöd för patienten och anhöriga. De 

negativa aspekterna med avancerad utrustning är att det ökar patientrisker pga. mänskliga och 

mekaniska fel, ökad stress, samt etiska problem som avhumanisering och minskad 

självständighet. 

 

Enheterna som deltagit i denna studie har skilda rutiner och olika patientklientel. Båda arbetar 

dock mot samma mål, att göra det bästa för patienten samt att säkerställa en god vård. Trots 

att båda enheterna arbetar med intensivvård har de olika tillvägagångssätt för att säkerställa en 

god vård. Vid THIVA har sjuksköterskan endast en patient att vårda medan det på IVA kan 

vara upp till tre patienter. På grund av att intensivvården inom båda inriktningarna kräver 

mycket av sjuksköterskan har de ett lägre patientantal, men samtidigt en mer avancerad och 

teknisk vårdform samt sjukare patienter jämfört med en konventionell sjukvårdsavdelning. 

Trots detta visar resultatet att båda enheterna positiva värden på enskilda frågor inom 

subkategorin arbetsförhållanden dock föreligger en signifikant skillnad mellan enheterna.  
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Samarbetsklimat  

Intensivvården har på senare tid tagit stora tekniska framsteg, ny utrusning och mer 

avancerade läkemedel används till följd av detta ökar överlevnaden för svårt sjuka patienter. 

Men detta kan innebära att patienten har en lång vårdtid fylld av oro och rädsla som inte bara 

drabbar den enskilde utan även anhöriga. (Fernandes & Moreira, 2012). I denna miljö kan det 

förekomma etiska problem. Till exempel kan det vara svårt att uppfylla autonomiprincipen 

där som handlar om att ”patienten har rätt att fritt fatta beslut om sin vård” (Norberg et al., 

1992 s. 24).  Det kan vara en väldigt stressig miljö med många snabba beslut vilket medför en 

risk att etiska diskussioner inte prioriteras. Liknande etiska problem kan omfatta flera 

yrkeskategorier och kan ta tid att lösa, därför anses teamarbete som det mest effektiva när det 

gäller etiska problemlösningar. Teamträning och erfarenhetsutbyte både i det dagliga arbetet 

och i samband med beslutsfattande i svåra situationer kan främja sjuksköterskans moraliska 

utveckling i grupp och som individ (Fernandes & Moreira, 2012). 

Det är inte alltid lätt att ha ett dynamiskt samarbetsklimat på en intensivvårdsavdelning. 

Arbetsgruppen är konstant under förändring och olika professioner samarbetar under pressade 

situationer. Ytterligare ingår även patienter och anhöriga i denna sammansättning. I och med 

att intensivvården har en specifik gruppsammansättning blir risken för misstag hög om inte 

kommunikation, bra ledarskap, koordination och bra konfliktlösningar finns stadgade.  

 

Om alla samarbetsparter inom arbetsgruppen upplever ett positivt samarbete har det visat att 

sannolikheten för dödfall och bakslag minskar (Dietz et al., 2014; Kydona et al., 2010). Även 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten är av stor vikt för att inte orsaka skada 

hos patienten. I en omvårdnadsteori av Ida Orlando menar hon att det krävs en förmåga till 

förståelse från sjuksköterskan i kommunikation med patienten. Genom att försöka förstå vad 

patienten känner och förmedlar kan man lättare utföra rätt åtgärder baserat på patientens 

behov (Eide & Eide, 1997). Enligt våra resultat så skiljer sig här enheterna från varandra där 

THIVAs sjuksköterskor mestadels arbetar ensamma och inte som på IVA arbetar i enlighet 

med konceptet parvård, ihop med undersköterskor i den direkta omvårdnaden. Parvården 

innebär också att viss omvårdnad och framförallt alla medicinska insatser utförs av 

sjuksköterskan i samverkan med läkare. På IVA har man under många år jobbat med parvård 

och i och med det alltid haft assistans med omvårdnad och samråd med olika professioner. I 

en studie av Breau & Rheaume (2014) beskrivs det hur viktigt det är för personal att känna 

egenmakt (empowerment). Det visade sig att de intensivvårdssjuksköterskor som upplever 

egenmakt i arbetet de utför också upplevde sin arbetsmiljö positiv och hade ökad 
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arbetstillfredsställelse. Detta kan vara en anledning till att sjuksköterskor på THIVA har 

skattat arbetsförhållanden och samarbete högre än de som arbetar på IVA. Eftersom man 

jobbar mer självständigt på THIVA kan man upplevas ha bättre kontroll och överblick över 

patienten. Detta behöver i sig inte betyda något negativt varken på det ena eller andra sättet 

men skillnad i utförande av vården finns.   
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Studiens begränsningar  
För att förstå människors uppfattningar kan intervjuer vara att föredra, dock är man då 

begränsad till att låta endast ett fåtal personer uttala sig. Fördelar med en enkätstudie är att 

alla intensivvårdssjuksköterskor kunde erbjudas deltagande. Respondenterna kunde också 

svara på enkäten när de hade tid utan att känna någon press. För forskaren är det ofta en fördel 

att frågorna och svarsalternativ är standardiserade när många deltagare inkluderas eftersom 

resultatet blir lättare att tolka än vid en kvalitativ analys. En annan fördel är att 

respondenternas anonymitet blir högre vid en anonymiserad enkätstudie än vid en 

intervjustudie då forskaren själv deltar.  Nackdelar med en enkätstudie är att den information 

som erhålls kan bli ytlig och svarsalternativen kan vara mindre genomtänkta. Bortfallet i en 

enkätstudie är dessutom oftast större än vid intervjustudier, då det inte alltid finns kontroll 

över vilka som valt att inte svara samt varför de valt att inte delta i studien (Polit & Beck, 

2014). En bra enkät skall ha hög validitet som handlar om att man måste veta vad man vill ha 

svar på samt att frågorna är relevanta och ger svar på just dessa frågeställningar, eftersom det 

inte finns någon möjlighet att i efterhand förtydliga frågorna (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 

2014). I en studie av Colla, Bracken, Kinney & Weeks (2005) beskrivs olika mätinstrument 

för att mäta säkerhetskultur. De visade att Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) hade 

tillräckligt hög validitet. Ytterligare visade man att en hög säkerhetskultur enligt instrumentet 

i sin tur var associerad med patienters kortare sjukhusvistelser, färre fel vid 

läkemedelsadministrering och lägre patientmortalitet. Detta förstärkte vårt val av 

mätinstrument. En annan viktig aspekt är att instrumentet har hög reliabilitet dvs 

tillförlitlighet vad gäller mätningar. Avseende denna enkät är den engelska versionen enkäten 

använd och testad avseende validitet och reliabilitet i flera länder (Sexton et al., 2006), dock 

är den svenska versionen varken validitets- eller reliabilitetstestad vilket är en stor svaghet. 

Det gjordes alltså aldrig någon test på försökspersoner för att se om enkäten var tillämpbar på 

svenska utan den översattes av dubbelspråkig svensk/amerikansk person inom 

intensivvårdsenheten vilket i sig är en svaghet. Dock ser vi detta som en pilotstudie och 

intensivvårdsenheterna kan välja att testa enkäten innan vidare användning.  

 

Tillförlitligheten i svaren kan även påverkas av antalet frågor och tiden det tar för deltagarna 

att besvara enkäten. Huang et al. (2007) nämner att frågeformuläret ta ca 10-15 minuter att 

besvara. Enligt respondenterna tog det dock betydligt längre tid att fylla i den. Ett flertal IVA- 

sjuksköterskor kommenterade att det var alldeles för många frågor.  
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Ytterligare tror vi att bakgrundsfrågan om antal år man arbetat som IVA-sjuksköterska ha 

varit känslig då det interna bortfallet uppgick till hela 16 stycken. Detta tror vi kan bero på att 

deltagarna inte ville bli identifierade då enkätsvaren i vissa fall kan utgöra en kritik mot 

ledningen på arbetsplatsen. Av de totalt 90 enkäter som delades ut på 3 enheter (IVA, 

THIVA, Flygenheten) besvarades 58 st dvs. 77,7%. Tänkbara orsaker till det relativt låga 

svarsantalet kan vara tidsbrist, sjuk- eller annan frånvaro samt att vissa inte hade viljan att 

delta i studien då deltagandet var frivilligt alternativt att enkäten uppfattades vara känslig som 

tidigare nämnts.  

 

Slutligen vill vi redovisa ett viktigt misstag som kan ha betydelse för tolkningen av resultatet.  

Vi redovisar i resultatet ett index över medelvärdet för varje subskala och jämför därefter 

dessa index mellan två enheter (IVA/ THIVA) vilket motsvarar studiens syfte. Dessvärre 

hamnade en enkätfråga (nr 32) utanför texten på kopiorna som delades ut till deltagarna. 

Denna fråga exkluderades därför i beräkningen av indexet och de adderade värdena för de 

ingående frågorna i subskalan dividerades med det tänkta antalet, minus 1 för att indexet 

skulle bli jämförbart. För detta bortfall inputaterades alltså inga typvärden eftersom det var 

bortfall på frågan för hela undersökningsgruppen.  

 

Slutsats 

Intensivvårdssjuksköterskors skattade uppfattningar om säkerhetskulturen på två 

intensivvårdsavdelningar inom samma sjukhus visar på ett relativt högt medelvärde, vilket 

kan tolkas som att det finns tillfredsställande säkerhetsattityder, men det föreligger skillnader 

mellan de två intensivvårdsenheterna THIVA och IVA när det handlar om samarbetsklimat 

och arbetsförhållanden, där THIVA skattar högre. Orsaken till detta är okänd. Vi tror att 

skillnaderna bl a beror på olika arbetssätt på enheterna. Miljön på THIVA kan pga sin 

planerade verksamhet upplevas mindre stressig, man jobbar enskilt och har oftast bara en 

patient och ta hand om. Arbetet på IVA handlar om ständigt samarbete mellan sjuksköterska 

och undersköterska, och kräver att man har tillräckligt förtroende till den man jobbar med och 

samtidigt skall kunna ta snabba beslut och utföra effektiva åtgärder.     
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Bilaga 1. 

	  
Säkerhet/attityd	  enkät	  (Huang	  et	  al,	  2008)	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mycket	  enig··ê	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Svagt	  enig···ê	  
	   	   	   	   	   	   Neutral······ê	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Svagt	  oenig······ê	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inte	  alls	  enig·····ê	  
	   	   	   	   	   	   	  
1.	  Hög	  arbetsbelastning	  är	  vanligt	  på	  min	  enhet	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
2.	  Jag	  gillar	  mitt	  jobb.	   	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
3.	  Mina	  idéer/åsikter/förslag	  tas	  emot	  positivt	  i	  denna	  verksamhet	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
4.	  Jag	  skulle	  känna	  mig	  säker	  som	  patient	  här.	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
5.	  Medicinska	  misstag	  (alla	  former	  av	  misstag	  i	  patient	  omhändertagande,	  gjord	  av	  	  
	  	  	  	  sjukvårdspersonal,	  oavsett	  resultat)	  är	  omhändertagna	  på	  ett	  lämpligt	  sätt	  här.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
6.	  Sjukhuset/verksamhet	  skolar	  in	  ny	  personal	  på	  ett	  bra	  sätt.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
7.	  All	  nödvändig	  information	  för	  diagnos	  och	  terapibeslut	  är	  rutinmässigt	  tillgänglig	  för	  mig.	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
8.	  Att	  jobba	  här	  är	  som	  att	  vara	  en	  del	  i	  en	  stor	  familj.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
9.	  De	  lednings/administrativt	  ansvariga	  gör	  ett	  bra	  jobb.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
10.	  Sjukhusledningen	  stödjer	  mina	  dagliga	  arbetsinsattser.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
11.	  Jag	  får	  lämplig	  feedback	  om	  min	  arbetsprestation.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
12.	  På	  denna	  enhet,	  är	  det	  svårt	  att	  diskutera	  misstag.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
13.	  Rapportstunder	  (briefings,	  överrapportering	  vid	  överlämning	  av	  patient)	  är	  viktiga	  för	  	  
	  	  	  	  	  	  	  patientsäkerhet.	   	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
14.	  Överrapportering	  av	  patienter	  är	  vanliga	  på	  denna	  enhet.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
15.	  Denna	  enhet	  är	  ett	  bra	  ställe	  att	  jobba	  på.	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
16.	  När	  jag	  avbryts	  i	  mitt	  arbete,	  är	  patientens	  säkerhet	  inte	  hotad.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
17.	  All	  vår	  personal	  på	  min	  enhet	  tar	  ansvar	  för	  patientsäkerheten.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
18.	  Sjukhus/verksamhetsledning	  äventyrar	  inte	  medvetet	  patientens	  säkerhet.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
19.	  Bemanning	  på	  min	  enhet	  är	  tillräcklig	  för	  att	  hantera	  det	  antal	  patienter	  som	  vi	  har.	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
20.	  Idéer/åsikter/förslag	  från	  relevant	  personal	  tas	  med	  i	  beslutsprocesser	  .	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
21.	  Vår	  enhet	  uppmuntrar	  lagarbete	  och	  samarbete	  bland	  sina	  olika	  personalkategorier.	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
22.	  Jag	  blir	  uppmuntrad	  av	  mina	  kolleger	  att	  rapportera	  alla	  patientsäkerhetsbekymmer	  jag	  har.	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
23.	  Arbetskulturen	  på	  vår	  enhet	  gör	  det	  lätt	  att	  lära	  från	  andras	  misstag.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
24.	  Denna	  enhet	  är	  duktig	  och	  konstruktiv	  i	  sitt	  hanterande	  av	  problempersonal.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
25.	  Den	  medicinska	  utrustningen	  på	  denna	  enhet	  är	  adekvat.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
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26.	  På	  denna	  enhet	  är	  det	  svårt	  att	  berätta	  om	  det	  som	  jag	  uppfattar	  som	  ett	  problem	  i	  patientvården.	  �	  	  	  	  �    �    �    �	  
27.	  När	  min	  arbetsbelastning	  är	  för	  stor,	  blir	  min	  prestation	  sämre.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
28.	  Jag	  får	  adekvat	  information	  i	  god	  tid	  om	  händelser	  inom	  verksamheten	  som	  kan	  påverka	  	  
	  	  	  	  	  	  	  mitt	  arbete.	   	   	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
29.	  Jag	  har	  sett	  andra	  göra	  misstag	  som	  möjligen	  skulle	  kunna	  skada	  patienter.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
30.	  Jag	  känner	  till	  de	  korrekta	  kanalerna	  för	  att	  lyfta	  frågor	  angående	  patientsäkerhet	  på	  denna	  enhet.	  �	  	  	  	  �    �    �    �	  
31.	  Jag	  är	  stolt	  över	  att	  jobba	  i	  denna	  verksamhet.	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    � 
32.	  Oenighet	  i	  denna	  verksamhet	  blir	  löst	  på	  ett	  lämpligt	  sätt	  (inte	  vem	  som	  har	  rätt,	  	  men	  	  
	  	  	  	  	  	  	  det	  som	  är	  bäst	  för	  patienten).	  	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
33.	  Jag	  är	  mindre	  effektiv	  i	  mitt	  jobb	  när	  jag	  är	  trött.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    � 
34.	  Jag	  är	  mer	  benägen	  att	  göra	  misstag	  i	  spända	  eller	  motiga	  situationer.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
35.	  Stress	  från	  privata	  personliga	  problem	  påverkar	  min	  prestation	  på	  jobbet.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
36.	  Jag	  får	  det	  stöd	  jag	  behöver	  från	  annan	  personal	  inom	  min	  enhet	  för	  att	  ta	  hand	  om	  patienter.	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
37.	  Det	  är	  lätt	  för	  personal	  på	  vår	  enhet	  att	  ställa	  frågor	  när	  det	  är	  någonting	  som	  de	  inte	  förstår.	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
38.	  Avbrott	  i	  vårdpersonalkontinuitet	  (ex.	  patient	  överrapportering)	  kan	  påverka	  patientsäkerheten.	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
39.	  Vid	  akuta	  lägen,	  kan	  jag	  förutse	  vad	  andra	  personal	  kommer	  att	  göra	  i	  nästa	  steg.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
40.	  Läkare	  och	  sköterskor	  på	  vår	  enhet	  jobbar	  bra	  i	  hop	  som	  ett	  lag.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
41.	  Jag	  upplever	  ofta	  att	  jag	  inte	  kan	  uttrycka	  meningsskiljaktigheter	  till	  läkare	  på	  vår	  enhet.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
42.	  Mycket	  stor	  arbetsbelastning	  stimulerar	  och	  förbättrar	  min	  arbetsprestation.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
43.	  Riktigt	  professionella	  medarbetare	  kan	  lämna	  sina	  privata	  personliga	  problem	  ifrån	  sig	  	  
	  	  	  	  	  	  	  när	  de	  jobbar.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  �	  	  	  	  �    �    �    �	  
44.	  Moralen	  på	  vår	  enhet	  är	  hög.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
45.	  Studenter	  under	  utbildning/inskolning	  inom	  min	  profession	  får	  tillräcklig	  tillsyn.	   	   ☐	  	  	  	  ☐    ☐    ☐    ☐	  
46.	  Jag	  kan	  förnamn	  och	  efternamn	  på	  alla	  som	  jag	  jobbade	  med	  under	  sista	  passet.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
47.	  Jag	  har	  gjort	  misstag	  som	  har	  kunnat	  leda	  till	  patientskada.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
48.	  Läkarna	  på	  denna	  enhet	  gör	  ett	  bra	  jobb.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
49.	  Trötthet	  påverkar	  min	  arbetsprestation	  vid	  nödsituationer	  (cirkulationsstopp,	  kramper,	  t	  ex).	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
50.	  Trötthet	  påverkar	  min	  arbetsprestation	  vid	  rutinarbete	  (läkemedel/respirator	  hantering).	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
51.	  I	  fall	  det	  behövs,	  vet	  jag	  hur	  man	  rapporterar	  misstag	  som	  sker	  i	  vår	  verksamhet.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
52.	  Patientsäkerhet	  är	  hela	  tiden	  prioriterad	  på	  denna	  enhet.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
53.	  Interaktioner	  på	  denna	  enhet	  är	  kollegiala	  hellre	  än	  hierarkiska.	  	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
54.	  Viktiga	  ämnen	  är	  väl	  kommunicerade	  vid	  patientöverlämningstillfällen.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
55.	  Det	  är	  en	  utbredd	  följsamhet	  till	  kliniska	  riktlinjer	  och	  publicerad	  evidens	  på	  denna	  enhet.	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
56.	  Personal	  straffas	  inte	  för	  misstag	  som	  rapporteras	  via	  avvikelserapporter.	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
57.	  Avvikelserapportering	  belönas	  på	  denna	  enhet.	  	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
58.	  Information	  från	  avvikelserapporter	  används	  för	  att	  göra	  det	  säkrare	  för	  patienterna	  på	  vår	  enhet.	  �	  	  	  	  �    �    �    �	  
59.	  Vid	  nödsituationer,	  påverkas	  inte	  min	  prestation	  då	  jag	  jobbar	  med	  mindre	  erfaren	  eller	  mindre	  	  
	  	  	  	  	  	  	  kompetent	  personal.	   	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    � 
60.	  Personal	  trotsar	  regler	  och/eller	  riktlinjer	  (t	  ex	  handtvättning,	  behandlingsrutiner,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  sterilitet	  vid	  instrumentation)	  vid	  vår	  verksamhet.	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
61.	  Kommunikationsproblematik	  mellan	  personal	  alternativt	  misstag	  som	  leder	  till	  fördröjning	  av	  	  
	  	  	  	  	  	  	  patientvård	  är	  vanligt	  i	  vår	  verksamhet.	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    � 
62.	  Ett	  anonymt	  rapporteringssystem	  som	  dokumenterar	  medicinska	  misstag	  är	  till	  hjälp	  	  
	  	  	  	  	  för	  att	  förbättra	  patientsäkerhet.	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  
63.	  Jag	  kanske	  inte	  vill	  använda	  avvikelserapportsystem	  för	  medicinska	  misstag	  för	  att	  
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jag	  är	  rädd	  att	  bli	  identifierad.	   	   	   	   	   �	  	  	  	  �    �    �    �	  	  	  

Bilaga 2. 

Informationsblad  

Hej, vi är två studenter som går Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning Intensivvård och vi skriver 
nu vår magisteruppsats som syftar till att undersöka om det föreligger skillnader i uppfattningar om 
säkerhetskulturen, mellan sjuksköterskor som arbetar på olika typer av intensivvårdsavdelningar.  

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tar er tid att svara på denna enkät och ni är anonyma eftersom inga 
personuppgifter registreras. Resultaten kommer endast att rapporteras på gruppnivå. Er verksamhetschef har 
tillstyrkt att studien får genomföras på den enhet där du arbetar. 

Om ni jobbar inom både flygenheten och på IVA så ber vi er att besvara enkäten utifrån era erfarenheter från 
flygenheten endast.  

Ni ombeds besvara alla påståenden i enkäten genom att kryssa i ett alternativ mellan: ”Mycket enig” och ”Inte 
alls enig”.  

Om ni har frågor om studien så kan ni kontakta någon av oss nedan eller vår handledare Åsa Hörnsten som 
arbetar som professor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. asa.hornsten@umu.se 

 

 

Susanna Edlund    Julia Chefer-Portin  

Tel:     Tel: 

Email:    Email: 
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Bilaga 3. 
 
ICU	  safety	  perception	  questionnaire	  from	  Huang	  et	  al.	  CCM	  2007	  
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Bilaga 4. 

 


