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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
 
Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» har som ett av tre hovedmål, å bedre 
pasientsikkerhetskulturen i foretakene.  
 
Begrepet kultur sier noe om ”måten vi gjør ting på hos oss”. Pasientsikkerhetskulturen beskriver i 
hvilken grad de ansattes holdninger og handlinger preges av rutiner og prioriteringer som 
forebygger uønskede hendelser og pasientskade.    
 
Undersøkelser viser at pasientsikkerhetskulturen varierer mellom avdelinger, og at den påvirker 
behandlingen pasientene mottar. Kultur og ledelse tillegges en sentral rolle når man skal forklare 
variasjon i forekomst av pasientskader mellom ulike behandlingsenheter. Det vil derfor være 
hensiktsmessig å gå ned i organisasjonen og arbeide konkret med kulturen i den enkelte avdeling.   
 
Undersøkelser viser også at de ansatte ofte har bedre kjennskap til hvordan pasientsikkerheten i 
virksomheten og avdelingen ivaretas, enn nærmeste leder. Det kan for eksempel handle om den 
enkelte ansattes opplevelse av egen og andres praksis, om ledelsen tilrettelegger for trygg 
behandling, eller i hvilken grad han eller hun opplever at arbeidsfellesskapet oppfordrer til å 
diskutere og lære av uønskede hendelser.  
 
Foretaket er gjennom oppdragsdokumentet forpliktet til å bidra aktivt i forhold til kampanjen og 
de mål og tiltak som er fastsatt der, inkludert å arbeide med pasientsikkerhetskultur. Hvordan et 
slikt arbeid skal legges opp er likevel ikke entydig, og det er behov for å gjøre seg lokale 
erfaringer.  
 

Problemstilling 
 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen foretatt i 2012 viser at avdelingen på noen punkter skårer 
relativt lavt. Det har også vært noen uønskede hendelser i avdelingen og blitt foretatt enkelte 
hendelsesanalyser som kan tyde på at kultur har hatt betydning for hendelsene, som igjen har 
medført at pasienter har blitt påført unngåelig skade. Undersøkelser viser at kultur har betydning 
for forekomst av pasientskader og målet er at en gjennom arbeidet med pasientsikkerhetskulturen 
i avdelingen, skal redusere forekomsten av slike.  

Effektmål  

XX avdeling skal ha en svært god pasientsikkehetskultur. 

Resultatmål 
1. Gjennomføre en vurdering/refleksjon i avdelingen omkring dagens 

pasientsikkerhetskultur og finne de 3 viktigste forhold som en bør arbeide med for å skape 
endring. 

2. Utarbeide konkrete forbedringstiltak i forhold til de 3 valgte områdene. 
3. Gjennomføre de valgte tiltakene i avdelingen innen 2014. 
 



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Ledelsens holdninger og oppmerksomhet har stor betydning for hvordan kulturen i en avdeling er 
og utvikler seg. Det er et ledelsesansvar å sette standarden for dette, samt ha oversikt over hvilken 
kultur som råder i den avdelingen en er satt til å lede. Det er også et ledelsesansvar å gripe fatt i 
eventuelle uønskede forhold. Det er derfor ledelsen som må eie prosjektet.  
 
Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet kan imidlertid være en nyttig bidragsyter på dette 
området. Dette fordi seksjonen leder og koordinerer den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, at 
seksjonen har bidratt i forbindelse med den kulturmålingen som er gjennomført, og fordi 
seksjonen har gjennomført hendelsesanalyser og har generell kunnskap om 
pasientsikkerhetsarbeidet i avdelingen. Det kan også være nyttig at noen utenfra kommer inn og 
ser på avdelingen med nye øyner og stiller de «dumme» spørsmålene.  
 
Skal en kunne ha håp om å endre en kultur er det likevel avgjørende at de som selv er en del av 
kulturen, er villig til selv å reflektere rundt «måten ting blir gjort hos oss» og selv er med og 
identifiserer forbedringsområdene. 
 
Det er derfor viktig at lederne i avdelingen engasjerer de ansatte bredt i diskusjonen om egen 
kultur. Dette kan gjøres med utgangspunkt i pasientsikkerhetskulturmålingen, konkrete uønskede 
hendelser, funn etter hendelsesanalyser, samt kulturelle forhold som de ansatte selv mener kan ha 
betydning for pasientsikkerheten i avdelingen. 
 
Hvorvidt effektmålet er nådd skal måles ved å gjennomføre en ny kulturmåling i løpet av våren 
2015, som så kan sammenlignes med tidligere målinger som er gjennomført i avdelingen. 

Fremdriftsplan med milepæler 
 

 Oppgave Ansvar Frist 
1. Informasjon om tiltaket, kulturmåling og 

andre forhold av betydning for 
pasientsikkerhetskultur samt begynnende 
analyse av kulturen i avdelingen på 
avdelingsledermøte.  

Avdelingsleder og 
fagsjef kvalitet og 
pasientsikkerhet 

15.01.14 

2. Informasjon om tiltaket, kulturmåling og 
andre forhold av betydning for 
pasientsikkerhetskultur samt begynnende 
refleksjon omkring kulturen i avdelingen, 
fellesmøte 

Avdelingsleder og 
fagsjef kvalitet og 
pasientsikkerhet 

31.01.14 

3. Identifisering av ulike aktuelle områder for 
endring. 

Ledere og ansatte i de 
ulike seksjoner 

15.02.14 

4. Valg av aktuelle innsatsområder Avdelingsleder 28.02.14 
5. Presentasjon av valgte områder og aktuelle 

forbedringstiltak på fellesmøte 
Avdelingsleder og 
fagsjef kvalitet og 
pasientsikkerhet 

15.03.14 

6. Iverksettelse av valgte tiltak Avdelingsleder 01.04.14 
7. Ulike tiltak for å holde kulturdiskusjonen 

levende i avdelingen. 
Avdelingsleder og 
fagsjef kvalitet og 
pasientsikkerhet 

månedlig 



8. Måling av pasientsikkerhetskultur 
 

Seksjon for kvalitet 
og pasientsikkerhet 

01.04.15 

9. Presentasjon av måling i fellesmøte Avdelingsleder 01.05.15 
 

Budsjett – nøkkeltall 
Prosjektet har i utgangspunktet ikke kostnader.  
Kostnader med eventuell foredragsholdere, servering, trykksaker, og annet materiell dekkes etter 
avtale med prosjektmidler i pasientsikkerhetskampanjen. 

Risikoanalyse 
Se vedlegg.  

Konklusjoner og anbefalinger  
Prosjektet anbefales startet opp i henhold til plan.  

Vedlegg 
Interessentanalyse 
Risikovurdering 
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