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Sammanfattning    
Patientsäkerhetskulturen är värderingar, attityder och beteenden som kan påverka 
patientsäkerheten på arbetsplatsen. Kompetens, erfarenhet och förutsättningar för 
bedömning och behandling skiljer sig inom ambulanssjukvården i Sverige. Den 
prehospitala patientsäkerhetskulturen är idag ett ganska outforskat område globalt, 
vilket gör att det finns behov av vidare forskning. Studier visar att det finns risk för 
allvarlig vårdskada beroende på olika patientsäkerhetskulturer. Därför är det av 
betydelse att jämföra och beskriva patientsäkerhetskultur i olika organisationer inom 
ambulanssjukvården. 
 
Syftet var att jämföra och beskriva patientsäkerhetskulturen inom två olika 
ambulansorganisationer med olika geografiska och demografiska förutsättningar. 
Organisationerna valdes för att få en representativ bild av ambulanssjukvården i 
Sverige. 
 
Studien är kvantitativ med deduktiv ansats. Insamling av data genomfördes genom en 
enkät som skickats ut till 396 medarbetare inom två olika ambulansorganisationer i 
Sverige. Av dessa valde 166 personer att svara, vilket ger en svarsfrekvens på 42%. 
Enkäten undersökte organisationernas patientsäkerhetskultur. 
 
Resultatet visade en jämn fördelning mellan kön, ålder och erfarenhet inom yrket. Flera 
av de svarande uppgav att de gått en eller flera interna utbildningar. Generellt hade 
organisation 1 gått flera internutbildningar än de som arbetar i organisation 2. 
Organisation 1 hade större andel ambulanssjukvårdare och organisation 2 hade större 
andel specialistsjuksköterskor, ambulans var den vanligaste inriktningen. Det fanns en 
negativ korrelation mellan antal år på ambulansen och personalens uppfattning om 
organisationens patientsäkerhetskultur. Personalen som arbetade i tätort hade en mer 
positiv patientsäkerhetskultur överlag. Benägenhet att rapportera händelser minskar om 
personalen inte upplever att de får gehör från ledningen eller inte ser resultat av de 
rapporterade avvikelserna då det upplevs som att högsta ledningen inte prioriterar 
patientsäkerhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Patientsäkerhetskultur, patientsäkerhet, vårdskada, vårdlidande, 
värderingar, erfarenhet, kompetens, prehospital 
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INLEDNING 

Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård (Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 2017). Världen över är patientsäkerhet ett alarmerande 
problem inom akutsjukvården. Bara på amerikanska sjukhus visar forskning att det sker 
cirka 400 000 dödsfall årligen till följd av vårdskador (James 2013). Forskning i Kanada 
visar att det största hotet mot patientsäkerheten beror på att prehospital 
sjukvårdspersonal saknar lämplig utbildning och rätt verktyg för kliniska bedömningar 
och beslutsfattande i det komplexa vårdandet (Bigham et al. 2012). Enligt Lindström, 
Bohm & Kurland (2015) så finns det liknande problematik gällande brist på utbildning 
och prehospitala bedömningsverktyg även i Sverige. 
 
Prehospital patientsäkerhetskultur är idag ett ganska outforskat område i Sverige men 
även globalt, vilket gör att det finns behov av vidare forskning. Mätning av 
patientsäkerhetskultur kartlägger styrkor och förbättringsområden. Som underlag till att 
genomföra denna studie har författarna följt de olika stegen i SKL:s handbok; Att mäta 
patientsäkerhetskulturen - Handbok för patientsäkerhetsarbete (SKL 2013). I 
bakgrundsfrågorna fanns det med frågor som till exempel, kön, ålder, yrkestitel 
arbetsplats, utbildning och yrkeserfarenhet. Författarna anpassade bakgrundsfrågorna så 
att de skulle stämma med organisationerna som studien innefattade. Irrelevanta frågor 
ströks och ersattes med nya som var förenliga med ändamålet. Frågorna som berör 
patientsäkerhetskulturen är indelade i 8 avsnitt och konstruerade så att de kan summeras 
i 14 dimensioner. 
 

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård i Sverige 
Historiskt har ambulanser bemannats av icke legitimerad personal och 
ambulansverksamheten har fungerat som en organisation som ansvarat för att 
transportera människor som är i behov av vård till sjukhus. Först 2005 upprättade 
Socialstyrelsen ett kompetenskrav på legitimation för att få administrera läkemedel 
inom prehospital vård, följden av detta krav blev att varje ambulans bemannas med 
minst en legitimerad sjuksköterska (Suserud 2005). Ambulanssjukvården har under de 
senaste årtiondena förändrats och utvecklats till att idag stå för en kvalificerad 
akutsjukvård. Det medicinska omhändertagandet har blivit mer omfattande och det har 
upprättats avancerade undersöknings- och behandlingsmetoder. Utvecklingen inom 
ambulanssjukvården påverkas även av hur övriga hälso- och sjukvården förändras, 
folkmängden, befolkningens ålder och politiska vägval (Bremer 2016, s.60). Enligt 
socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) ligger ansvaret på 
landstingen för att upprätta en plan för hur ambulanssjukvården ska bedrivas inom 
landstingets geografiska område. Enligt Bremer (2016, s.61) styrs ambulanssjukvården 
övergripande av hälso- och sjukvårdslagens krav på en vård av god kvalitet och lika 
villkor för samtliga medborgare. 
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Ambulanssjukvårdare 

Det finns inga nationella regler för vilken utbildning en ambulanssjukvårdare ska ha, 
men vanligtvis är det en undersköterskeutbildning med ett års påbyggnad inom 
ambulanssjukvård (Arbetsförmedlingen 2017). Ambulanssjukvårdaren arbetar i team 
med en sjuksköterska som då ensam har det medicinska ansvaret. Vid olyckor är det 
ambulanssjukvårdaren som agerar sjukvårdsledare och samverkar med SOS, polis och 
räddningstjänst. Vid akuta sjukdomstillstånd så är det ambulanssjukvårdaren som kör 
ambulansen in till sjukhus och sjuksköterskan som vårdar patienten. Vid icke 
livshotande tillstånd kan även ambulanssjukvårdaren vårda, under sjuksköterskans 
ansvar (Arbetsförmedlingen 2017). 
 

Legitimerad sjuksköterska, grundutbildad 

I svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att 
sjuksköterskan bland annat ska bedöma patientens subjektiva upplevelser som objektiva 
data, fastställa diagnos där patientens omvårdnadsbehov identifieras och prioriteras. 
Vidare står det att sjuksköterskan ska genomföra omvårdnadsåtgärder, utvärdera 
patientens hälsotillstånd samt dokumentera samtliga steg i processen (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017). 
 

Specialistutbildad ambulanssjuksköterska 
Ambulanssjuksköterskans uppdrag sker i varierande miljöer, ofta med bristfällig 
information. Arbetet innebär att det måste finnas en handlingsberedskap för att snabbt 
kunna bedöma och prioritera vårdåtgärder till akut sjuka eller skadade patienter i alla 
åldrar (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening 
2017). Vårdandet är ofta komplext och kräver ofta ett högt vårdtempo där 
sjuksköterskan såväl måste kunna identifiera och bedöma symptom och tecken på 
ohälsa samtidigt som patientens autonomi, värdighet och rättigheter bevaras (Bremer 
2016, s.60).  
 

Prehospital patientbedömning 

Den vårdande bedömningen är en central del i den prehospitala vårdprocessen. I det 
akuta skedet är det ett utmanande arbete att göra en korrekt bedömning av patienten på 
grund av tidspress, avsaknad av klinisk information och ett brett spann av olika 
medicinska tillstånd som patienten kan vara drabbad av (Franklin et al. 2011). En 
systematisk bedömning är synnerligen viktig ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Därför är 
det viktigt att det finns väl dokumenterade beslutsstöd och medicinska 
behandlingsriktlinjer (Andersson Hagiwara et al. 2012). Forskning visar att det största 
hotet mot patientsäkerheten beror på felaktigheter i den prehospitala bedömningen 
(Bigham et al. 2012). Sjuksköterskan arbetar efter generella behandlingsriktlinjer som 
innefattar behandlingsstrategier och vilka läkemedel som får administreras vid vilka 
förutsättningar läkemedlen skall ges. Behandlingsriktlinjerna utfärdas i respektive 
organisation av den medicinskt ledningsansvariga läkaren (Jonsson & Svensson 2014). 
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Beslutsstöd och dokumentation 

Ambulanssjukvård bedrivs ofta utan tillgång till medicinska beslutsstöd. Forskning 
visar att prehospital vård är i behov av att vara protokollbaserad. Samtidigt finns 
indikationer på att anvisningar och protokoll framtagna för ambulanssjukvården inte är 
anpassade efter den komplicerade situationen som ambulanspersonalen ofta ställs inför 
(Hagiwara, Suserud, Jonsson & Henricsson 2013). Genom att skriva journalen 
elektroniskt är det enklare att följa dokumentationsstruktur, strukturera 
informationsinhämtning och att öka informationstillgänglighet (Kawamoto & Houlihan 
2005). Forskning visar att ett datorbaserat beslutsstöd ökar följsamheten till att följa 
behandlingsriktlinjer, vilket talar för att patienterna får en säkrare och mer likartad 
bedömning och vård prehospitalt (Andersson Hagiwara et al. 2014). 
 
I Sverige används idag Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) som 
beslutsstödsystem i akutsjukvården såväl hospitalt som prehospitalt. RETTS innefattar 
bedömning av vitalparametrar och bedömning av sökorsak. Kombinationen av dessa 
bedömningar leder fram till fem olika färgkodade prioriteringsgrader. Färgkoderna i 
RETTS-systemet visar hur snabbt patienten bör träffa en läkare och vilken 
övervakningsgrad patienten ska ha (Sandman, Ekerstad & Lindroth 2012). 
 

Interna utbildningar 

Advanced Medical Life Support (AMLS) 

AMLS är en utbildning i medicinskt omhändertagande av akut sjuka patienter med 
fokus på teamarbete. Utbildningen innehåller allt från patientundersökning till 
luftvägshantering, dyspné, bedömning av chock, bröstsmärta, medvetandepåverkan, 
buksmärta och toxikologi. Målet med utbildningen är att deltagaren ska få verktyg att 
handlägga patienten på ett systematiskt sätt, identifiera livshot enligt ABCDE, samt 
formulera en arbetsdiagnos att arbeta efter (Dalton 2010).  
 
Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) 

PHTLS är en utbildning i traumaomhändertagande och ska främja teamarbete, oavsett 
medicinsk kompetens. Utbildningen innehåller till exempel identifiering av chock och 
hypoxi, ställningstagande till immobilisering, samt kunskap om spinal- extremitets- och 
brännskador. Målet med utbildningen är deltagarna ska kunna ge adekvat prehospital 
vård till traumapatienter för att minska morbiditet och mortalitet (PHTLS 2011). 
 

Akut TraumaSjukvård för Sjuksköterskor (ATSS) 

ATSS är en utbildning för sjuksköterskor inom akutsjukvården med fokus på en snabb 
och strukturerad bedömning, livsviktig patientundersökning, stabilisering, individuell 
prioritering och transport (Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017). Efter avslutad 
utbildning skall medarbetaren vara väl förtrogen med ABCDE-konceptet (Andersson 
Hagiwara & Wireklint Sundström 2016 s. 185) samt prioritering av olika akuta 
behandlingar vid olycksfall (Landstinget Sörmland 2013). 
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Pediatric Education for Prehospital Professionals (PEPP) 

PEPP är en utbildning för att öka prehospital vårdpersonals kunskaper gällande sjuka 
och skadade barn. Fokus inom PEPP är förberedelser innan ankomst, lägesbedömning, 
bedömning genom rummet av patientens andningsarbete, uppträdande och cirkulation 
till huden. Därefter görs en initial undersökning, transportbeslut tas och fortlöpande 
bedömning görs under hela vårdtillfället (Fuchs & Pante 2014). 
 

Prehospital Sjukvårdsledning (PS) 

PS är ett koncept som förtydligar sjukvårdsledares och medicinskt ansvarigs roller på 
skadeplatsen. Målet är att deltagaren ska kunna upprätta särskild sjukvårdsledning, 
rapportera enligt struktur, samverka med andra myndigheter, leda och samordna 
sjukvårdsinsatsen, kunna fastställa medicinska inriktningsbeslut, etablera avtransport, 
hantera sjukvårdsinsatsens informationsdelning samt säkerställa dokumentation 
(Nilsson & Kristiansson 2015). 
 

Patientsäkerhet 
Runciman et. al (2009) beskriver patientsäkerhet som att reducera risk för onödig skada 
i samband med vård till ett acceptabelt minimum. Ett tillbud i patientsäkerhet är en 
händelse eller omständighet som inneburit eller hade kunnat leda till onödigt lidande 
eller skada för en patient. Med sjukvårdsrelaterad skada avses skada som kan relateras 
till planer eller åtgärder som vidtagits av vården och inte är sammankopplat med 
patientens underliggande sjukdom eller skada. I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. All hälso- och sjukvårdspersonal 
är skyldig att rapportera risker eller händelser som kunnat leda till en vårdskada till 
vårdgivaren (SFS 2010:659). Patientsäkerhet kännetecknas av att såväl vårdpersonal 
som patienter är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkert arbete uppnås genom 
ett riskförebyggande förhållningssätt och en god patientsäkerhetskultur på arbetsplatsen. 
Patientsäkerhet är inget statiskt tillstånd utan förändras ständigt då nya risker 
uppkommer (Socialstyrelsen 2017). 
 

Vårdskada 

Vårdskada definieras som en skada som kunnat undvikas i samband med ett 
vårdtillfälle. Den kan vara av mindre karaktär och övergående av sig själv, men kan 
också ha så allvarliga konsekvenser att patienten får bestående men, eller rent av avlider 
(SKL 2016b). Enligt en rapport gjord av SKL (2016b) ökar vårdtiden i genomsnitt från 
6 till 14 dagar vid en vårdskada. Kostnaden är cirka 7 miljarder och antal extra 
vårddagar uppgår till cirka 800 000 per år. Förändrade rutiner och arbetssätt är ibland 
mer resurskrävande i form av mer personal och utrustning. Sannolikt är att det vägs upp 
av minskad merkostnad om vårdskador kan undvikas Det är hälso- och 
sjukvårdspersonals skyldighet att ge patienter sakkunnig och omsorgsfull vård som 
utformas i samråd med patienten (Nilheim & Leijonhufvud 2013 s. 246). 
 
Patientsäkerhetslagen är en lag som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, och 
säger att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter 
drabbas av vårdskador (Nilheim & Leijonhufvud 2013 s. 235). Hälso- och 



 5 

sjukvårdspersonal har ett lagfäst personligt ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs, 
vilket kallas för det medicinska yrkesansvaret. Detta innebär att varje individ själv är 
ansvarig för beslut, bedömningar och åtgärder som görs inom det egna 
kompetensområdet. Syftet med ansvaret är att det ska finnas en hög patientsäkerhet och 
en garanti för samhället att det bedrivs en bra hälso- och sjukvård (Nilheim & 
Leijonhufvud 2013 s. 245).  
 
Traditionellt har hälso- och sjukvården sett på vårdskador med individsyn vilket betyder 
att man skuldbelagt och framhållit ett individuellt ansvar i samband med misstag och 
olyckor som inträffat i vården. Genom individuellt skuldbeläggande uppdagas inte alltid 
varför misstag eller olycka kunnat ske, då det ökar risken för nya liknande misstag, 
vilket inte är acceptabelt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. En systemsyn arbetar istället 
med brister och bakomliggande orsaker i arbetsmiljön när ett misstag eller en olycka 
skett, vilket skapar förutsättningar för att förändra arbetsmiljön så att sannolikheten 
minskar för att samma misstag begås på nytt (Reason 2000). 
 
Vårdlidande 
Sjukvården idag är ofta produktionsinriktad och inriktad på tekniska moment, vilket kan 
få som följd att det goda etiska vårdandet försummas. Den lidande patienten uppsöker 
vården i hopp om att få lindring. Ser och lyssnar inte vårdaren till patientens behov kan 
patienten uppleva vårdlidande (Lindwall, 2012). Dahlberg (2002) beskriver vårdlidande 
som att den lidande människan blir åsidosatt av vården. Brister i bemötandet från 
vårdarens sida kan göra att patienter upplever att deras värdighet kränks. Upplevelsen 
av att inte känna sig sedd eller hörd gör att man som patient upplever sig som maktlös 
inför sin egen vård. Becker et al. (2013) lyfter den etiska problematiken gällande beslut 
som ambulanspersonal tar kring patienten, som vilket sjukhus patienten ska 
transporteras till, vilka behandlingar som anses nödvändiga eller onödiga och om 
patientens tillstånd verkligen är akutmedicinskt. Vidare menar Becker et al. (2014) att 
det ojämlika maktförhållandet mellan ambulanspersonal och patient utgör en stor risk 
att orsaka vårdlidande.   
 
Patientsäkerhetskultur 
Sammer, Lykens, Singh, Mains och Lackan (2010) menar att de attityder, kompetenser, 
uppfattningar, beteendemönster och förhållningssätt som finns hos individer och 
grupper inom en vårdenhet är det som utgör patientsäkerhetskulturen i en organisation. 
För att skapa en god patientsäkerhetskultur på arbetsplatsen krävs samverkan över flera 
nivåer, där medarbetarna får goda förutsättningar att arbeta patientsäkert. Utöver 
lidandet patienten åsamkas finns det starka ekonomiska skäl att förbättra 
patientsäkerheten (SKL 2016b).  
 
Enligt SKL (2016a) innebär mätning av patientsäkerhetskultur tillgång till 
viktig information kring personalens upplevelser av organisationens styrkor och 
svagheter. Resultatet av dessa mätningar visar vilka värderingar och attityder som 
påverkar personals beteenden i alla nivåer inom hälso- och sjukvården. För att skapa en 
patientcentrerad och säkrare vård krävs en god patientsäkerhetskultur i organisationen. 
Törner (2010) menar att en god patientsäkerhetskultur är synonymt med en 
rapporterande kultur, vilket innebär att det är önskvärt med ett öppet klimat inom 
organisationerna där personal öppet kan rapportera tillbud och misstag. Enligt Sammer 
et al. (2010) påverkas patientsäkerhetskulturen på en arbetsplats av flera olika faktorer; 
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ledarskap, kommunikation, teamarbete, patientcentrerad- och evidensbaserad vård, samt 
ett rättvist system där det tas lärdom av misstag som begåtts utan att döma individen. 
 

Avsaknad av forskning 

Studier visar att det finns en bristande forskning av den prehospitala 
patientsäkerhetskulturen, framförallt inom kliniskt beslutsstöd och kunskapsbrist 
(Bigham et al. 2011). Det finns heller inte mycket forskat inom prehospital 
patientsäkerhetskultur i Sverige (Andersson Hagiwara et al. 2016). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Att mäta och förbättra patientsäkerhetskulturen är en viktig del av arbetet mot en 
säkrare vård (SKL 2017). Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och 
beteenden som kan påverka patientsäkerheten på arbetsplatsen. Kompetens, erfarenhet 
och förutsättningar för bedömning och behandling skiljer sig åt inom olika regioner i 
ambulanssjukvården i Sverige. Forskning visar att det finns olika risk för allvarlig 
vårdskada beroende på olika patientsäkerhetskulturer. Därför är det av betydelse att 
jämföra och beskriva patientsäkerhetskultur i olika organisationer med olika 
förutsättningar inom ambulanssjukvården. 
 
 
SYFTE 

Syftet var att jämföra och beskriva patientsäkerhetskulturen inom två ambulans-
organisationer med olika geografiska och demografiska förutsättningar. 
 
Forskningsfrågor: 

• Finns det någon skillnad i patientsäkerhetskulturen mellan organisationerna? 
• Om det finns skillnader, vad beror de på? 

 
 
METOD 

Ansats 

Syftet med undersökningen avgör valet av metod. Fokus med studien är att mäta och 
jämföra olika grupper vilket gör att metoden blir kvantitativ (Billhult & Gunnarsson 
2012a, s.116). Undersökningen skall samla in fakta för att besvara teorier, därför blir 
ansatsen deduktiv (Olsson & Sörensen 2011, s. 48). Studien är en prospektiv 
tvärsnittsstudie där ett tillfälle görs för att samla in data, vilket visar på hur något är just 
nu. Det kan användas för att söka samband eller jämföra skillnader (Billhult & 
Gunnarsson 2012a, s. 118). Datainsamlingen görs med en enkät, vilket är ett sätt att 
inkludera en stor grupp i undersökningen (Billhult & Gunnarsson 2012b, s. 140). 
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Deltagare 

För att få en bra representation av Sveriges ambulanssjukvård riktar sig undersökningen 
sig till ambulanspersonal i södra och mellersta Sverige, där skillnaden är en tätbefolkad 
och glesbefolkad del av Sverige. Uppskattningsvis ger detta en representativ population 
av svensk ambulanssjukvård. Undersökningen vänder sig till yrkeskategorierna 
sjuksköterskor, grundutbildade såväl som specialistutbildade samt ambulanssjukvårdare 
som arbetar operativt inom ambulanssjukvården. Glesbefolkad del nedan kallad 
organisation 1 och tätbefolkad del nedan kallad organisation 2. Det finns 12 
ambulansstationer inom organisation 1 och 9 ambulansstationer inom organisation 2, 
vilket resulterar i totalt 396 personer som får enkäten. Stationerna är uppdelade 
geografiskt i respektive län. Ett informationsmail har skickats till respektive 
verksamhetschef för godkännande av studien (bilaga 2). Efter godkännande samlades 
medarbetarnas e-postadresser in för att kunna maila ut enkäten. 
 

Datainsamling 

SKL:s handbok innehöll en färdig enkät innehållande bakgrundsfrågor och ett 
instrument som berörde syftet. Det är i grunden en metod som är använd sedan 2008, 
som är baserad av den amerikanska enkäten Hospital Survey on Patient Safety Culture 
från Agency for Healthcare Research and Quality i USA. Enkäten är testad, översatt till 
svenska och kompletterad med 7 frågor gällande rapportering av risker. Instrumentet 
blev sedan reviderat och testat av 5 regioner innan den slutgiltiga versionen fastställdes 
av SKL. Patientsäkerhetsenkäten är nationellt det mest beprövade verktyget, ca 200 000 
svenska respondenter finns idag i den nationella databasen vilket ger goda 
förutsättningar för kunskapsutbyte både nationellt och internationellt.  
 
En webbenkät skapades med hjälp av enkätverktyget Sunet Survey genom Högskolan i 
Borås (bilaga 1). Enkäten inleddes med en obligatorisk fråga gällande i vilken av de två 
regionerna den svarande arbetade, övriga frågor var frivilliga att besvara. Totalt innehöll 
enkäten 61 frågor varav 10 till bakgrunden och 51 i instrumentet. Frågorna i 
instrumentet var uppdelat i 8 olika kategorier; din arbetsplats, närmsta chef, 
kommunikation, benägenhet att rapportera händelser, bedömning av 
patientsäkerhetsnivån, ditt sjukhus, vårdcentral eller motsvarande, rapporterade 
avvikelser och risker, samt information och stöd till patienter, närstående och personal 
vid vårdskada. Enkäten skickades ut via mail med en länk tillsammans med ett 
informationsbrev innehållande presentation, syfte och etiska överväganden. Därefter 
skickades en påminnelse efter 1,5 vecka samt ytterligare en påminnelse efter 1 vecka. 
  

Dataanalys 
Insamlad data exporterades från enkätprogrammet Sunets Survey till dataprogrammet 
IBM SPSS Statistics Viewer, version 24. Informationen analyserades med jämförande 
och beskrivande statistik. För att jämföra skillnader i demografiska data mellan de två 
organisationerna användes chi-square test. I SPSS kodades vissa frågor om så att 
samtliga frågors svarsalternativ blev till stigande ordning från negativa till positiva 
värden. Svarsalternativen innehöll en 5-gradig skala. 
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För att jämföra SKL:s 14 olika dimensioner mellan organisationerna användes Mann-
Whitney U-test, som analyserar icke-parametrisk data från två slumpmässigt utvalda 
oberoende organisationer. Testet prövar om de båda frekvensfördelningarna är lika eller 
skiljer sig åt. Testet utgår från en hypotesprövning där H0 = ingen skillnad och H1 = att 
det finns en skillnad mellan organisationerna (Borg & Westerlund 2012 s. 390). 
 
För att utesluta att eventuella skillnader beror på slumpen används p ≤ 0,05 som nivå för 
statistisk signifikans. Det innebär enligt Kristensson (2014, s. 106) att risken för att 
skillnaden är slumpmässig är mindre än 5%. 
 
Korrelationsanalyser utfördes mellan variabler som ålder, kön, utbildning och tid i yrket 
mot det totala värdet i enkäten (alla 14 dimensioner hopslagna). 
  

Etiska överväganden 

Studien följer Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning som innebär att 
deltagarnas svar behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2017). Deltagarna fick 
information i samband med enkätutskicket (bilaga 3). Att delta i studien var helt 
anonymt, vilket innebar att det inte fanns någon möjlighet att se vem som svarat vad. 
Enligt Kristensson (2014, s. 50) kan samtycke till studien ges genom att besvara enkäten 
eftersom den är anonym. 
 
 
RESULTAT 

Resultatet redovisas genom demografisk data samt genom jämförande statistik. Utav de 
396 personer som fått enkäten valde 166 personer att besvara den. Det ger en 
svarsfrekvens på 42%. Demografisk data och signifikanta skillnader redovisas i tabell 1.  
 
Bland de som svarade arbetade 54% inom organisation 1 och 46% inom organisation 2. 
Av de som svarade var 10% ambulanssjukvårdare, 21% grundutbildade sjuksköterskor 
och 69% specialistutbildade sjuksköterskor. 56% av dessa var ambulanssjuksköterskor. 
Kön, ålder och erfarenhet inom yrket var jämnt fördelat mellan de båda 
organisationerna. Flera av de svarande uppgav att de gått en eller flera interna 
utbildningar. Generellt hade organisation 1 gått flera internutbildningar än de som 
arbetar i organisation 2. Organisation 1 hade större andel ambulanssjukvårdare och 
organisation 2 hade större andel specialistsjuksköterskor, ambulans var den vanligaste 
inriktningen. 
 
 
Tabell 1. Demografiska data 

 Organisation 1 n=90 
(54%)  

Organisation 2 n=76 
(46%) 

Totalt n=166 
(100%) 

P 

Kön  0.40 
Man n=52 (58%) n=39 (51%) n=91  
Kvinna n=38(42%) n=37 (49%) n=75  
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Fortsättning tabell 1 Organisation 1 n=90 
(54%)  

Organisation 2 n=76 
(46%) 

Totalt n=166 
(100%) 

P 

Ålder   0.21 
18-24 n=1(1%) n=0 (0%) n=1  
25-34 n=18 (20%) n=13 (17%) n=31  
35-44 n=22 (24%) n=29 (38%) n=51  
45-54 n=28 (31%) n=25 (33%) n=53  
55-64 n=19 (21%) n=8 (11%) n=27  
65+ n=1 (1%) n=0 (0%) n=1  
Hur länge har du arbetat inom vården? 0.67 
<1 år n=1 (1%) n=0 (0%) n=1  
1-5 år n=8 (9%) n=3 (4%) n=11  
6-10 år n=11 (12%) n=9 (12%) n=20  
11-15 år n=12 (13%) n=9 (12%) n=21  
16-20 år n=15 (17%) n=17 (22%) n=32  
21 år> n=43 (48%) n=38 (50%) n=81  
Antal år i ditt nuvarande yrke 0.28 
<1 år n=1 (1%) n=0 (0%) n=1  
1-5 år n=21 (24%) n=19 (25%) n=40  
6-10 år n=7 (8%) n=13 (17%) n=20  
11-15 år n=15 (17%) n=13 (17%) n=28  
16-20 år n=16 (18%) n=13 (17%) n=29  
21 år> n=29 (32%) n=15 (20%) n=44  
Antal år på nuvarande arbetsplatsen 0.20 
<1 år n=7 (8%) n=7 (9%) n=14  
1-5 år n=20 (22%) n=22 (29%) n=42  
6-10 år n=12 (13%) n=16 (21%) n=28  
11-15 år n=10 (11%) n=10 (13%) n=20  
16-20 år n=15 (17%) n=11 (15%) n=26  
21 år> n=26 (29%) n=10 (13%) n=36  
Hur många timmar innehåller din arbetsvecka ink. övertid? 0.08 
<20h n=1 (1%) n=0 (0%) n=1  
21-39h n=66 (73%) n=65 (86%) n=131  
40-59h n=23 (27%) n=9 (12%) n=32  
>60h n=0 =(0%) n= 1 (1%) n=1  
Titel <0.01* 
Ambulanssjukvårdare n=14 (17%) n=2 (3%) n=16  
Sjuksköterska n=32 (36%) n=4 (5%) n=36  
Specialistsjuksköterska n=44 (49%) n=70 (92%) n=114  
Specialistutbildning  
Ambulans n=37 (41%) n=57 (75%) n=94 <0.01* 
Anestesi n=9 (10%) n=12 (16%) n=21 0.26 
IVA n=5 (6%) n=9 (12%) n=14 0.15 
Akut n=1 (1%) n=0 (0%) n=1 0.36 
Distriktsköterska n=3 (3%) n=0 (0%) n=3 0.11 
Barnmorska n=3 (3%) n= 1 (1%) n=4 0.40 
Övrig n=4 (4%) n= 1 (1%) n=5 0.24 
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*=signifikant skillnad 

Patientsäkerhetskultur inom ambulanssjukvården 

Resultatet från instrumentet redovisas enligt SKL:s rekommendation genom 14 olika 
dimensioner av patientsäkerhetskultur. Svarsalternativen är uppdelade på en 5-gradig 
skala från “stämmer mycket dåligt” till “stämmer mycket bra” alternativt från “aldrig till 
alltid”, det mittersta svarsalternativet står för ett neutralt svar. Låga värden tyder på en 
sämre uppfattning och höga värden tyder på en bättre uppfattning av 
patientsäkerhetskulturen inom den egna organisationen.  
 
Öppenhet i kommunikationen 
Öppenhet i kommunikationen innebär att personalen öppet kan ifrågasätta chefers och 
andra auktoriteters beslut eller handlingar och kan säga ifrån om de ser något som kan 
påverka vården negativt. Resultatet visade att det fanns en öppnare kommunikation i 
organisation 2 med ett medelvärde på 3.94 (SA=0.79) jämfört med organisation 1 som 
hade ett medelvärde på 3.75 (SA=0.71) (p=<0.01) (Figur 1). 
 

 
 

Fortsättning tabell 1 Organisation 1 n=90 
(54%)  

Organisation 2 n=76 
(46%) 

Totalt n=166 
(100%) 

P 

Internutbildning  
AMLS n=66 (73%) n=12 (16%) n=78 <0.01* 
PHTLS n=83 (92%) n=15 (20%) n=98 <0.01* 
ATSS n=11 (12%) n=10 (13%) n=21 0.86 
PEPP n=8 (9%) n=1 (1%) n=9 0.03* 
PS n=89 (99%) n=68 (90%) n=157 0.01* 
På min arbetsplats tillämpas det prehospitala beslutsstödet <0.01* 
Elektroniskt n=77 (86%) n=9 (12%) n=86  
Pappersbaserat n=10 (11%) n=66 (87%) n=76  
På min arbetsplats tillämpas den prehospitala journalföringen <0.01* 
Elektroniskt n=87 (97%) n=28 (37%) n=115  
Pappersbaserat n=1 (1%) n=48 (63%) n=49  
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Återföring och kommunikation kring avvikelser 
Personalen kan öppet diskutera avvikelser, hur vårdskador kan förebyggas samt får 
information kring fel och misstag som begåtts och information om vidtagna åtgärder. 
Resultatet visade att det fanns en öppnare kommunikation kring avvikelser i 
organisation 2. Organisationen hade ett medelvärde i dimensionen på 3.99 (SA=0.62) 
jämfört med organisation 1 med medelvärde 3.56 (SA=0.87) (p=<0.01) (Figur 2). 
 
 

 
 
 
 
Benägenhet att rapportera händelser 
Personal rapporterar händelser som inträffat och som hade kunnat skada patienten om 
misstaget inte upptäckts i tid. Resultatet visade en större benägenhet att rapportera 
händelser inom organisation 2 med ett medelvärde på 3.61 (SA=0.84) jämfört med 
organisation 1 som hade ett medelvärde på 3.26 (SA=0.86) (p=0.01) (Figur 3). 
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Överlämningar och överföringar av patienter och information 
Att viktig information angående patienters vård överförs mellan enheter. Resultatet 
visade ingen signifikant skillnad mellan organisationerna. I organisation 1 var 
medelvärdet 3.48 (SA=0.75) jämfört med organisation 2 som hade ett medelvärde på 
3.68 (SA=0.74) (p=0.42) (Figur 4). 
 
 

 
 
 
Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete 
Innebär att ledningen skapar ett arbetsklimat som visar att patientsäkerhet ska främjas 
och har högsta prioritet. Resultatet visade en uppfattning av ett högre stöd till 
patientsäkerhetsarbete från högsta ledningen inom organisation 2 med ett medelvärde på 
3.32 (SA=0.91) jämfört med organisation 1 som hade ett medelvärde på 3.13 (SA=0.91) 
(p=0.05) (Figur 5). 
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Inte straff- och skuldbeläggande kultur 
Personalen oroar sig inte för att misstag som begåtts kommer att sparas i deras 
personalakt eller personligen ligga dem till last. Resultatet visade en lägre 
straffbeläggande kultur inom organisation 2 med ett medelvärde på 0.41 (SA=0.88) 
jämfört med organisation 1 som hade ett medelvärde på 3.56 (SA=0.98) (p=<0.01) 
(Figur 6). 
 
 

 
 
 
 
Lärande organisation 
Misstag inom organisationen leder till positiva förändringar och effekten av dessa 
förändringar utvärderas. Resultatet visade att organisation 2 upplevdes som mer lärande 
med ett medelvärde på 3.89 (SA=0.68) jämfört med organisation 1 som hade ett 
medelvärde på 3.52 (SA=0.87) (p=<0.01) (Figur 7). 
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Sammantagen säkerhetsmedvetenhet 
Att arbeta efter ett system och arbetssätt som förebygger misstag och innebär att 
patientsäkerhetsproblem sällan är förekommande. Resultatet visade ingen signifikant 
skillnad mellan organisationerna. I organisation 1 var medelvärdet 3.88 (SA=0.72) 
jämfört med organisation 2 där medelvärdet var 3.80 (SA=0.77) (p=0.96) (Figur 8). 
 
 

 
 
 
Bemanning 
Personaltätheten är tillräcklig i förhållande till arbetsbelastningen och arbetstidens längd 
är anpassad för att den bästa sortens vård ska kunna ges till patienterna. Resultatet 
visade ingen signifikant skillnad mellan organisationerna. I organisation 1 var 
medelvärdet 3.86 (SA=0.72) jämfört med 3.92 (SA=0.82) i organisation 2. (p=0.35) 
(Figur 9). 
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Närmaste chefens agerande kring patientsäkerhet 
Närmsta cheferna och ledarna förbiser inte patientsäkerhetsproblem utan lyssnar och ger 
uppskattning när arbetet utförs i enlighet med föreskrivna säkerhetsföreskrifter och tar 
hänsyn till personalens förslag till förbättringar inom patientsäkerheten. Resultatet 
visade att organisation 2 upplevde ett högre engagemang kring patientsäkerhet hos 
närmaste chefen med ett medelvärde på 4.24 (SA=0.69) jämfört med organisation som 
hade ett medelvärde på 3.93 (SA=0.87) (p=<0.05) (Figur 10). 
 
 

 
 
 
Samarbete mellan vårdenheterna 
Vårdenheter samarbetar och samordnar insatser för att patienterna ska få bästa möjliga 
vård. Resultatet visade ett bättre samarbete mellan vårdenheterna inom organisation 2 
med ett medelvärde på 3.88 (SA=0.70) jämfört med organisation 1 som hade ett 
medelvärde på 3.58 (SA=0.63) (p=<0.05) (Figur 11). 
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Samarbete inom vårdenheten 
Ett stöttande arbetsklimat där personal arbetar i team, samarbetar och behandlar 
varandra med respekt. Resultatet visade ett bättre samarbete inom vårdenheten i 
organisation 2 med ett medelvärde på 4.43 (SA=0.69) jämfört med organisation 1 som 
hade ett medelvärde på 4.23 (SA=0.53) (p=<0.01) (Figur 12). 
 
 

 
 
 
Information och stöd till patient/närstående vid vårdskada 
Patienter och närstående som drabbats av vårdskada får information om vad för åtgärder 
som vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden samt en ursäkt 
för vad som inträffat och information angående möjligheten att söka ersättning från 
patientförsäkringen. De erbjuds även hjälp och stöd för att kunna bearbeta det som 
inträffat. Resultatet visade bättre stöd till patient/närstående inom organisation 2 med ett 
medelvärde på 3.72 (SA=0.90) jämfört med organisation 1 som hade ett medelvärde på 
3.65 (SA=0.73) (p=<0.05) (Figur 13). 
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Information och stöd till personal vid vårdskada 
Personal som varit inblandad i vård som lett till vårdskada ges hjälp och stöd att 
bearbeta det som inträffat och får information om vilka förändringar som gjorts för att 
förhindra att liknande händelser inträffar. Resultatet visade ett bättre stöd till personal 
inom organisation 2 med ett medelvärde på 3.94 (SA=0.83) jämfört med organisation 1 
som hade ett medelvärde på 3.49 (SA=0.87) (p=<0.01) (Figur 14). 
 

 
 
I resultatet med båda organisationer och alla 14 dimensioner sammanslagna finns det få 
signifikanta korrelationer. Dock visar det en negativ korrelation mellan antal år i yrket 
och patientsäkerhetskultur (korrelationskoefficient -0.282, p=<0.01). Det innebär att fler 
antal år i yrket leder till en sämre patientsäkerhetskultur. Organisation 2 hade en 
genomgående högre uppfattning om organisationens patientsäkerhetskultur. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Validitet 
Graden av validitet visar om ett mätinstrument mäter den information som den avser att 
mäta (Gunnarsson & Billhult 2012 s. 152).  
 
Syftet var att mäta personalens uppfattning av patientsäkerhetskultur inom två 
organisationer med olika demografiska och geografiska förutsättningar. Resultatet 
mellan två grupper skulle jämföras, vilket gjorde att den valda metoden lämpade sig för 
att besvara syftet. Styrkan med att använda en webbenkät är att en stor grupp med stor 
geografisk spridning kan nås då det föreligger en begränsad tid för datainsamling 
Billhult & Gunnarsson 2012b, s. 140). 
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Det finns behov av djupare studier kring patientsäkerhetskultur inom svensk 
ambulanssjukvård. Det behövs fler och större studier som omfattar större geografisk och 
demografisk population. Komplettering med intervjustudier kan också vara nödvändigt 
för att få en bredare förståelse till prehospital patientsäkerhetskultur. 
 
Enkäten skickades ut till alla som arbetar på fast basis inom ambulanssjukvården i de 
båda organisationerna som jämförts. Urvalet är därmed representativt för den 
undersökta populationen. 
   
För att en enkätundersökning ska bli tillförlitlig är det viktigt med en hög svarsfrekvens. 
Svarsfrekvensen bör enligt Billhult och Gunnarsson (2012b) av tradition ligga på ≥70-
75% för att vara acceptabel. Forskning visar att svarsfrekvensen av epost-
undersökningar har minskat sedan slutet på 80-talet (Fincham 2008). Undersökningen 
fick en svarsfrekvens på 42% vilket är en svaghet och gör att det inte går att generalisera 
resultatet. Bortfall kan enligt Kristensson (2014) bero på till exempel bristande tid och 
intresse.  
 
Ambulansuppdragen har i de flesta regionerna i landet ökat kraftigt de senaste åren. 
Exempelvis i Jönköpings län ökade antalet uppdrag med 64% under åren 2007-2014. 
Kalmar län visade en ökad uppdragsfrekvens med 67% under en tioårsperiod från 2003-
2013. Under de aktuella perioderna gjordes ingen personal eller resursförstärkning av 
ambulanser i de aktuella organisationerna (Bremer 2016). Det ökade antalet 
ambulansuppdrag kan ha ett samband med den låga svarsfrekvensen och den därmed 
låga generaliserbarheten i undersökningen. Eftersom undersökningen var frivillig utan 
ersättning kan uteblivna svar bero på ett ökat antal ambulansuppdrag vilket gör att 
personalen får mindre tid på stationen mellan uppdragen. Då enkäten innehöll 63 frågor 
och beräknades ta 10-15 minuter att besvara prioriterade personalen kanske istället 
social samvaro, mat, vila eller träning. 
 
Datainsamlingen pågick under 25 dagar med tre utskick, varav två stycken var 
påminnelser. Önskvärt vore att det fanns längre tid för datainsamlingen för att eventuellt 
få en högre svarsfrekvens. Det gick inte att utläsa vilka som öppnat sin epost eller inte. 
Datainsamlingen hade SKL:s handbok (SKL 2013), som utgångspunkt gällande utskick 
och påminnelser. På grund av tidspress fick påminnelserna skickas med något kortare 
intervall än vad handboken beskriver.  
 
Reliabilitet 

Reliabilitet kan definieras som ett mått på mätsäkerhet. Ett mätinstrument ska sträva 
efter en så hög mätsäkerhet som möjligt (Kristensson 2014 s. 78). SKL:s 
patientsäkerhetskulturenkät är idag det nationellt mest beprövade verktyget, vilket borde 
tyda på en hög reliabilitet. 
 
Svaghet med mätinstrument kan vara att informanterna kan tolka frågor och 
svarsalternativ olika. Genom att använda ett färdigt instrument kan vissa frågor vara 
svåra att besvara. Det leder till att någon eller några dimensioner kan bli svåra att tolka i 
resultatet. Ett exempel kan vara dimension 4, överlämningar och överföringar av 
patienter och information, då enkäten innehåller vissa frågor som inte berör 
ambulanssjukvården. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet av den här undersökningen visade inga större signifikanta korrelationer. Det 
fanns dock en negativ korrelation mellan antal arbetade år på ambulansen och 
patientsäkerhetskultur. Resultatet visade också att det var en mer positiv inställning 
generellt till patientsäkerhetskultur i den tätbefolkade delen av Sverige. I den 
tätbefolkade delen var det en högre andel specialistutbildade sjuksköterskor vilket kan 
vara en bidragande orsak till den mer positiva uppfattningen av organisationens 
patientsäkerhetskultur.  
 
Den negativa korrelationen mellan antal år i ambulansen och patientsäkerhetskultur 
skulle kunna ha en indirekt koppling till de ökande ambulansuppdragen. Bremer (2016, 
s.53) menar att det finns en risk i att resursbrist kan leda till en exkluderande definition 
av “vårdbehov” där allmänheten kan komma att uppfatta ambulanspersonalen som 
“grindvakter” som försvårar tillgängligheten till vården. Att under en längre tid arbeta i 
en organisation med bristande resurser, ökande frekvens av uppdrag och i viss mån 
förändrad karaktär på uppdragen kan vara en faktor som påverkar 
patientsäkerhetskulturen hos personalen. Becker et al. (2013) beskriver de etiska 
konflikter som uppkommer när ambulanspersonal på daglig basis möter patienter med 
icke akuta medicinska tillstånd, där uppfattningar om vad som innebär ett akut tillstånd, 
inte alltid stämmer överens mellan vårdgivare och vårdtagare. 
 
Datan i Tabell 1 visar att personalen i Organisation 1 arbetat fler år inom ambulansen, 
har en högre frekvens av internutbildning och elektronisk journalföring prehospitalt. Det 
var en lägre andel specialistutbildade sjuksköterskor och högre andel 
ambulanssjukvårdare jämfört med organisation 2. I Organisation 2 var det 92% 
specialistutbildade sjuksköterskor, mindre internutbildning, pappersbaserat beslutsstöd 
och journalföring. Enligt Abstrakt på preHospen symposie 9/3 2018 finns det risk för en 
potentiell vårdskada i 4,3 av 100 ambulansuppdrag. Annan forskning visar att 
följsamheten att följa behandlingsriktlinjer ökar när beslutsstöden är elektroniska 
(Andersson Hagiwara et al. 2014). Kawamoto & Houlihan (2005) skriver att 
informationstillgängligheten ökar när journalen skrivs elektroniskt. Genom att föra 
journal digitalt skulle mottagande enhet i ett tidigt skede kunna gå in och se 
vitalparametrar, bedömning enligt retts samt läsa skriven journal. Ett införande av 
digitala beslutsstöd och journalföring i alla ambulanser skulle kunna gynna 
patientsäkerhetskulturen positivt och generera ett mer förberett mottagande av patienten 
och därmed också en ökad patientsäkerhet. 
 
Dimensioner som uppfattas som väl fungerande  

Dimension 12, Samarbete inom vårdenheten, var en dimension som uppfattades som 
välfungerande (medel 4.43 respektive 4.23). Det fanns dock en skillnad, där man kan se 
att organisation 2 var mer positiva. Det innebär att det fungerar väl inom den egna 
organisationen medan det är lite lägre i dimension 11 där det gäller samarbete med 
andra vårdenheter (medel 3.58 respektive 3.88). 
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Dimensioner med förbättringspotential 

Dimension 5, Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsabete, är den dimension som 
uppfattas som minst fungerande i undersökningen (medel 3.13 respektive 3.32). 
Resultatet visade dock en skillnad då personalen i organisation 2 upplevde ett bättre 
stöd till patientsäkerhetsarbete, (p=0.05). French & Casali (2008) menar att om 
organisationens ledarskap och ambulanspersonalen har olika värdepreferenser leder det 
till etiska konflikter inom organisationen, vilket påverkar patientsäkerheten negativt. 
Om personal och ledning har olika preferenser av patientsäkerhet kan det vara en orsak 
till den negativa uppfattningen om högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete. 
 
 
Dimension 3 Benägenhet att rapportera händelser uppfattades olika i organisationerna 
med ett medel på 3.26 respektive 3.61 där man i organisation 1 hade en lägre 
benägenhet att rapportera. Det finns anledning att diskutera samband mellan de olika 
dimensionerna. Hutchinson et al. (2007) skriver att en stödjande rapporteringskultur 
från ledningen gynnar en högre rapporteringsfrekvens hos personalen. Vidare skriver 
dem att viljan att rapportera händelser förknippas med en mer positiv säkerhetskultur. 
Benägenheten att rapportera händelser som fick ett relativt neutralt resultat och Högsta 
ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete, som var den minst fungerande dimensionen 
(medel 3.13 respektive 3.32) skulle man kunna koppla till att personalen inte upplever 
att cheferna prioriterar patientsäkerhetsarbete, vilket då minskar 
rapporteringsbenägenheten hos personalen.  
 
 
SLUTSATSER 

Patientsäkerhetskultur i olika organisationer kommer att påverka patienter på olika sätt.  
Samarbete inom vårdenheterna ansågs väl fungerande inom båda organisationerna, 
medan Benägenhet att rapportera händelser och Högsta ledningens stöd till 
patientsäkerhetsarbete, var de dimensioner som fungerade sämst enligt de svarande. Ett 
mer öppet klimat och en bättre kommunikation mellan personal och ledning hade varit 
önskvärt för en bättre patientsäkerhetskultur inom ambulanssjukvården. 
 
Den negativa korrelationen mellan arbetade år inom ambulansen och 
patientsäkerhetskultur kan dels vara ett resultat av den ökade arbetsbelastningen de 
senaste åren och att karaktären på uppdragen förändrats. Benägenheten att rapportera 
händelser minskar om personalen inte upplever att de får gehör från ledningen eller inte 
ser resultat av de rapporterade avvikelserna då det upplevs som att högsta ledningen inte 
prioriterar patientsäkerhet. 
 
Organisation 2 hade en generellt mer positiv syn på patientsäkerhetskultur. Det fanns en 
negativ korrelation mellan antal år på ambulansen och syn på patientsäkerhetskultur, 
vilket innebär att fler antal år i yrket leder till en sämre patientsäkerhetskultur. Eftersom 
de arbetat färre antal år i organisation 2 kan man dra slutsatsen att det är anledningen till 
att de hade positivare uppfattning jämfört med organisation 1. 
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IMPLIKATION 

Då patientsäkerhetskultur inom ambulanssjukvården är ett relativt outforskat område 
finns det ett stort behov av vidare forskning kring vad som påverkar 
patientsäkerhetskulturen i olika organisationer och inom olika yrkeskategorier inom 
ambulanssjukvården. 
 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling innefattar tre olika dimensioner; ekonomisk, ekologisk och social 
utveckling (folkhälsomyndigheten, 2014). Genom att kartlägga brister och 
förbättringsområden inom svensk ambulanssjukvård kan patientsäkerhetskulturen öka. 
Detta skulle kunna minska risken för allvarlig vårdskada och i sin tur minska kostnader 
och antal vårddagar. Det skulle också kunna minska användning av läkemedel och 
antibiotika, vilket är positivt för både miljön och kostnadseffektivt. 
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Informationsbrev
Till dig som arbetar inom ambulanssjukvården i SÄS eller Dalarna

Mätning av patientsäkerhetskulturen

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom ambulanssjukvård på högskolan i Borås. Under våren
2018 skriver vi vår magisteruppsats. Syftet är att jämföra och beskriva patientsäkerhetskulturen inom två
ambulansorganisationer med olika geografiska och demografiska förutsättningar. Vi vore därför tacksamma om du tog
dig tid att svara på denna enkät som tar 10-15 minuter att besvara..

Enkäten är frivillig, arbetsrelaterad och  godkänd av verksamhetschefen på din arbetsplats. De uppgifter du lämnar är
anonyma för mottagaren och ingen kan därför veta vad just du svarat. Genom att besvara enkäten lämnar du
samtycke att delta i studien.

Studier (in press) visar att det finns 4,3% risk för allvarlig vårdskada prehospitalt relaterat till patientsäkerhetskulturen.
Din medverkan och resultaten av studien kan leda till utveckling och kvalitetsförbättring inom prehospital
patientsäkerhetskultur.

Efter färdig uppsats skickas en kopia av examensarbetet till verksamhetschefen på din arbetsplats.

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kan du vända dig till någon av nedan namngivna
kontaktpersoner:

Tack för din medverkan!

Annie Sjöö                                         Magnus Salestam

s172329@student.hb.se                   s174260@student.hb.se

Magnus Hagiwara, Handledare

Universitetslektor

magnus.hagiwara@hb.se

Bilaga 1
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1. Vilken region arbetar du inom? (Obligatorisk)

Region Dalarna

VGR, Södra Älvsborg

2. Kön

Man

Kvinna

Icke binär

3. Hur gammal är du?

18-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65 år eller äldre

4. Hur länge har du arbetat inom vården?

Mindre än 1 år

1 till 5 år

6 till 10 år

11 till 15 år

16 till 20 år

21 år eller längre

5. Hur länge har du arbetat inom ditt nuvarande yrke?

Mindre är 1 år

1 till 5 år

6 till 10 år

11 till 15 år

16 till 20 år

21 år eller längre

Avkodat
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6. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?

Mindre är 1 år

1 till 5 år

6 till 10 år

11 till 15 år

16 till 20 år

21 år eller längre

7. Hur många timmar innehåller vanligtvis din arbetsvecka inklusive övertid

Färre än 20 timmar per vecka

20 till 39 timmar per vecka

40 till 59 timmar per vecka

60 till 69 timmar per vecka

70 timmar per vecka eller mer

8. Vilken titel har du på din arbetsplats?

Ambulanssjukvårdare

Sjuksköterska, grundutbildad

Sjuksköterska, vidareutbildad

9. Om specialistutbildning, vilken/vilka (flera alternativ möjliga)

Ambulanssjuksköterska

Anestesisjuksköterska

Intensivvårdssjukskötrska

Akutsjuksköterska

Distriktssköterska

Barnmorska

Övrig

10. Internutbildning (flera alternativ möjliga)

AMLS, Advanced Medical Life Support

PHTLS, Prehospital Trauma Life Support

ATSS, Akut TraumaSjukvård för Sjuksköterskor

PEPP, Pediatric Education for Prehospital Professionals

PS, Prehospital Sjukvårdsledning
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11. På min arbetsplats tillämpas det prehospitala beslutsstödet

Elektroniskt

Pappersbaserat

12. På min arbetsplats tillämpas den prehospitala journalföringen

Elektroniskt

Pappersbaserad

13. Välj ett svarsalternativ för följande påståenden om din arbetsplats. Om du inte vill eller kan besvara
en fråga- hoppa över frågan.

 Stämmer
mycket dåligt

Stämmer
ganska dåligt Varken eller Stämmer

ganska bra
Stämmer

mycket bra

1. På den här
arbetsplatsen stöttar vi
varandra

2. Vi har tillräcklig
bemanning för att klara
arbetsbelastningen

3. När det är mycket
arbete som måste utföras
snabbt, arbetar vi
tillsammans som ett team
för att få arbetet avklarat

4. På den här
arbetsplatsen behandlar
vi varandra med respekt

5. Personal på den här
arbetsplatsen arbetar fler
timmar än vad som är bra
för vården av patienterna

6. Vi arbetar aktivt med
att förbättra
patientsäkerheten

7. Vi använder personal
från bemanningsföretag
eller tillfällig personal mer
än vad som är bra för
vården av patienterna

8. Personal upplever att
deras misstag läggs dem
till last

9. Misstag har lett till
positiva förändringar här

10. Det är bara tur att
inga allvarligare misstag
sker här

11. När det blir hektiskt
för några på
arbetsplatsen, kommer
andra och hjälper till
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12. När en avvikelse
rapporteras, känns det
som att det är personen
som utpekas istället för
problemet

13. När vi infört
förändringar för att
förbättra
patientsäkerheten
utvärderar vi effekten

14. Vi arbetar under
mycket hård press och
försöker göra alltför
mycket, alltför snabbt

15. Patientsäkerheten
offras aldrig för att vi ska
hinna få mer gjort

16. Personalen oroar sig
för att de misstag de gjort
sparas i deras
personalakt 

17. Vi har problem med
patientsäkerheten på den
här arbetsplatsen

18. Våra rutiner och
system är bra på att
förhindra att fel inträffar

14. Din närmaste chef. Välj ett svarsalternativ för följande påståenden. Om du inte vill eller kan besvara
en fråga- hoppa över frågan.

 Stämmer
mycket dåligt 

Stämmer
ganska dåligt Varken eller Stämmer

ganska bra
Stämmer

mycket bra

1.Min närmaste chef
uttrycker sin uppskattning
när han eller hon ser att
en uppgift utförs enligt
fastställda
patientsäkerhetsrutiner

2. Min närmaste chef
beaktar på allvar
medarbetarnas förslag till
förbättringar av
patientsäkerheten

3. När
arbetsbelastningen ökar
vill min närmaste chef att
vi ökar tempot, även om
det innebär att vi måste
ta genvägar

4. Min närmaste chef
förbiser
patientsäkerhetsproblem
som upprepas om och
om igen
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15. Kommunikation. Välj ett svarsalternativ för följande påståenden. Om du inte vill eller kan besvara en
fråga - hoppa över frågan.

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

1. Vi får återkoppling om
de förändringar som
genomförts baserade på
avvikelserapporter

2. Personalen säger utan
tvekan ifrån om de ser
något som kan påverka
vården av patienterna
negativt

3. Vi informeras om de
misstag som görs på vår
arbetsplats

4. Personalen kan öppet
ifrågasätta chefers
auktoritet beslut eller
handlingar

5. På den här
arbetsplatsen diskuterar
vi hur vi ska undvika att
fel inträffar igen

6. Personalen är rädd för
att ställa frågor när något
inte verkar stå rätt till

16. Benägenhet att rapportera händelser. Välj ett svarsalternativ för följande påståenden. Om du inte vill
eller kan besvara frågan - hoppa över frågan.

 Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid

1. När ett misstag görs,
men upptäcks och rättas
till innan det påverkar
patienten, hur ofta
rapporteras det?

2. När ett misstag görs,
som inte hade kunnat
skada patienten, hur ofta
rapporteras det?

3. När ett misstag görs,
som hade kunnat skada
patienten, men inte
gjorde det, hur ofta
rapporteras det?

17. Bedömning av patientsäkerhetsnivån. 

 Dålig Mindre bra Acceptabel Mycket bra Utmärkt

Gör en bedömning av
patientsäkerhetsnivån på
din arbetsplats.
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18. Ditt sjukhus, din vårdcentral eller motsvarande. Välj ett svarsalternativ för följande påståenden. Om
du inte vill eller kan besvara en fråga - hoppa över frågan.

 Stämmer
mycket dåligt

Stämmer
ganska dåligt Varken eller Stämmer

ganska bra
Stämmer

mycket bra

1. Högsta ledningen har
skapat ett arbetsklimat
som främjar
patientsäkerheten

2. Enheter kan inte
samverka på ett bra sätt

3. Saker och ting "faller
mellan stolarna" då
patienter överförs från en
enhet till en annan

4. Det råder ett gott
samarbete mellan de
enheter som behöver
arbeta tillsammans

5. Viktig information om
patientens vård tappas
ofta bort när ett arbetslag
avlöser ett annat

6. Det är ofta otryggt att
arbeta tillsammans med
personal från andra
enheter

7. Problem uppstår ofta
vid utbyte av information
mellan enheter

8. Högsta ledningens
agerande visar att
patientsäkerheten har
högsta prioritet

9. Högsta ledningen
verkar endast intressera
sig för patientsäkerheten
när en vårdskada inträffat

10. Enheter samarbetar
bra för att ge patienterna
den bästa vården

11. Skiftbyten är
problematiska för
patienterna på den här
enheten
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19. Rapporterade avvikelser och risker samt information och stöd vid vårdskada

 Ingen 1 till 2 3 till 5 6 till 10 11 till 20 21 eller fler

1. Hur många avvikelser
(vårdskador eller
händelser som hade
kunnat medföra
vårdskada) har du
skriftligen rapporterat de
senaste 12 månaderna?

2. Hur många risker
(möjlighet att en
vårdskada kunde inträffat)
har du skriftligen
rapporterat under de
senaste 12 månaderna?
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20. Information och stöd till patienter, närstående och personal vid vårdskada. Välj ett av svarsalternativ
för följande påståenden. Om du inte vill eller kan besvara en fråga - hoppa över frågan.

 Stämmer
mycket dåligt

Stämmer
ganska dåligt Varken eller Stämmer

ganska bra
Stämmer

mycket bra

1. På min arbetsplats får
patienter/närstående som
drabbats av en
vårdskada en ursäkt och
ett beklagande av det
som har hänt

2. På min arbetsplats får
patienter/närstående som
drabbats av en
vårdskada information
om vad som hänt, varför
det hände och vad som
görs för att förhindra att
liknande händelser
inträffar

3. På min arbetsplats får
patienter/närstående som
drabbats av en
vårdskada stöd och hjälp
att bearbeta och hantera
det som har hänt

4. På min arbetsplats får
patienter/närstående som
drabbats av en
vårdskada information
om möjligheten att söka
ersättning från
patientförsäkringen

5. På min arbetsplats får
personal som varit
delaktig i den vård som
ledde till en vårdskada
information om vad som
görs för att förhindra att
liknande händelser
inträffar

6. På min arbetsplats får
personal som varit
delaktig i den vård som
ledde till en vårdskada
stöd och hjälp att
bearbeta och hantera det
som hänt
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Jönköping 2018-01-15 

Till verksamhetschef för godkännande av datasinsamling 
 
Vi heter Magnus Salestam och Annie Sjöö och studerar till ambulanssjuksköterskor 
vid Högskolan i Borås. I utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete. 
 
Det har visat sig i studier (ännu opublicerat) att det finns 4,3% risk för allvarliga 
vårdskador prehospitalt, delvis i relation till patientsäkerhetskulturen inom 
organisationen. Därför syftar det här examensarbetet att jämföra 
patientsäkerhetskultur inom ambulanssjuvården mellan olika regioner. 
 
Datainsamling sker via en enkät som skickas med e-post till arbetsplatsen och som 
besvaras på dator eller mobil. Vi vänder oss till ambulanspersonal i region Dalarna 
och Södra Älvsborg, såväl grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, samt 
ambulanssjukvårdare. Undersökningen kommer att ske våren 2018, under v. 3-7. 
Tidsåtgången för att besvara enkäten beräknas till mellan 10 och 15 minuter. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
Enkätsvaren hanteras konfidentiellt genom att de bara läses av oss och vår 
handledare och de kan inte härledas varken till deltagarna eller till arbetsplatsen. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
Vi uppskattar ett svar så snart som möjligt, helst inscannad kopia av detta brev via 
mail. Alternativt till postadress:  
Annie Sjöö 
Hylte 2 
333 76 Reftele 
 
Hälsningar 
 
Annie Sjöö       Magnus Salestam  
s172329@student.hb.se   s174260@student.hb.se 
    
Magnus Hagiwara, Handledare 
Universitetslektor 
magnus.hagiwara@hb.se  
 
Härmed godkänner jag ovanstående 
 
Datum och ort:____________________________________________ 
 
 
Signatur:_________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:_________________________________________ 

Avkodat
Avkodat

Bilaga 2

 
 
 



 36 

Informationsbrev 
 

Till dig som arbetar inom ambulanssjukvården  
 

Mätning av patientsäkerhetskulturen 
 
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom ambulanssjukvård på 
högskolan i Borås. Under våren 2018 skriver vi vår magisteruppsats. Syftet är att 
jämföra och beskriva patientsäkerhetskulturen inom ambulanssjukvården i Dalarna 
och SÄS. Vi vore därför tacksamma om du tog dig tid att svara på denna enkät som 
tar 1015 minuter att besvara.. 
 
Studier (in press) visar att det finns 4,3% risk för allvarlig vårdskada prehospitalt 
relaterat till patientsäkerhetskulturen. Din medverkan och resultaten av studien kan 
leda till utveckling och kvalitetsförbättring inom prehospital patientsäkerhetskultur. 
 
Enkäten är frivillig, arbetsrelaterad och  godkänd av verksamhetschefen på din 
arbetsplats.De uppgifter du lämnar är anonyma för mottagaren och ingen kan därför 
veta vad just du svarat. Genom att besvara enkäten lämnar du samtycke att delta i 
studien. 

 
Efter färdig uppsats skickas en kopia av examensarbetet till verksamhetschefen på 
din arbetsplats. 

 
Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kan du vända dig 
till någon av nedan namngivna kontaktpersoner: 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Annie Sjöö Magnus Salestam 
s172329@student.hb.se s174260@student.hb.se  

 
 
 
 
Magnus Hagiwara, Handledare 
Universitetslektor 
magnus.hagiwara@hb.se  
 

Avkodat
Avkodat

Bilaga 3

 


