
Patientsikkerheds-
kulturmåling



Patientsikkerhedskultur

“…….. There is no room in a culture of safety for those who 

uselessly point fingers or say, "Safety is not my 

responsibility, so I’ll file a report and wash my hands of it."

Ref. Institute for Healthcare Improvement
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Sikkerhedskultur

Patologisk Reaktiv Kalkulativ Proaktiv Generativ

Sikkerhed 

er spild af 

tid

Reagerer på 

hændelser

Systemer til 

at håndtere 

risici

På vagt 

overfor nye 

risici

Sikkerhed 

integreret 

overalt

• Informationer er skjulte. 

• Budbringere bliver skudt. 

• Ingen tager ansvar. 

• Brobygning er ikke velset. 

• Fejl bortforklares. 

• Nye idéer skydes ned.

• Information opsøges aktivt. 

• Budbringer trænes. 

• Ansvar deles. 

• Brobygning belønnes. 

• Fejl undersøges ud fra et 

systemperspektiv.

• Nye idéer velkomne.

Ref. Parker, Dianne: Patient Safety NPSA, UK 2006
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Baselinemåling

• Spørgeskemaundersøgelse blandt 745 medarbejdere i de fem 

projektkommuner (Svarprocent: 73%)

• Fire Sikkerhedskulturfaktorer: 

Læring

Ledelse

Kommunikation
Rapportering



Baselinemåling

81% er enige eller delvist enige i:

”På min arbejdsplads er der en accept af, at 

alle kan begå fejl”

93% mener at patientsikkerheden er 

god eller meget god i deres distrikt 



Rapportering

35% har svaret ja til:

” Jeg er ofte i tvivl om, hvornår der er tale 

om en utilsigtet hændelse,

der skal indberettes.”

30% har svaret ja til:

”Min nærmeste leder har inden for de 

sidste tre måneder stillet spørgsmål til mig 

om patientsikkerheden”

Ledelse Læring

59% har svaret ja til:

”Hvis jeg har været involveret i en utilsigtet

hændelse, får jeg information om,

hvad der gøres for at forebygge en lignende 

hændelse”

Kommunikation

94% har svaret ja til:

”Vi siger til, hvis vi opdager noget,

der kunne skade en borger”



Hjemmepleje

47%

Ikke et ens billede….

Plejecentre

26%

Bosteder

33%

” Jeg er ofte i tvivl om, hvornår der er tale om en utilsigtet hændelse,

der skal indberettes.”



Ledelse

65% har svaret ja til:

”Jeg har inden for de sidste tre måneder hørt min nærmeste leder tale om 

patientsikkerhed”

30% har svaret ja til:

”Min nærmeste leder har inden for de sidste tre måneder stillet spørgsmål til 

mig om patientsikkerheden”

42% har svaret ja til:

”Jeg har inden for de sidste tre måneder talt med min nærmeste leder om 

hvordan vi kan forbedre patientsikkerheden”

25% har svaret ja til:

”Min nærmeste leder har inden for de sidste tre måneder været på besøg hos 

borgerne/gået en runde for at se om borgernes pleje og behandling er i orden”



Ikke et ens billede….

” ”Jeg har inden for de sidste tre måneder hørt min nærmeste leder tale om 

patientsikkerhed.”

Hjemmepleje

56%

Plejecentre

74%

Bosteder

65%



40% har svaret ja til:

”På min arbejdsplads sker det, at vi ikke indberetter utilsigtede hændelser, der 

burde være indberettet”

35% har svaret ja til:

” Jeg er ofte i tvivl om, hvornår der er tale om en utilsigtet hændelse, der skal 

indberettes”

Rapportering af utilsigtede hændelser



Forskellig praksis i forhold til at indrapportere 

utilsigtede hændelser

Sidst en UTH blev opdaget:

• 3% - Gjorde ingenting

• 30% - Mundtligt til en kollega

• 16% - Indberettede på et stykke papir og lagde det til en kollega/leder

• 41% - Indberettede i det elektroniske omsorgssystem

• 24% - Indberettede i UTH databasen/Dansk Patient Sikkerheds Database

• 7% - Har aldrig opdaget en utilsigtet hændelse



Værdi i ord

• Anmelde

• Indberette

• Opdage

• Rapportere

• Erkende




