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Sammanfattning 

 
Patientsäkerhetskultur inom den prehospitala verksamheten är ett relativt outforskat område 

både nationellt och internationellt. Patientsäkerhetskultur är värderingar och synsätt som 

påverkar patientsäkerheten som råder inom en organisation. Att mäta patientsäkerhetskulturen 

är en viktig del i arbetet för en förbättrad patientsäkerhet och minimera risker för vårdskador.  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka samt beskriva patientsäkerhetskulturen inom 

en ambulansorganisation i en större svensk stad. Påverkar ambulanspersonalens kön, ålder, 

erfarenhet och utbildningsnivå synen på patientsäkerhet? 

Metoden som använts i studien är kvantitativ. Data samlades in med hjälp av en enkät som 

skickades ut till samtliga tillsvidareanställda inom en ambulansorganisation vilket innebär en 

totalundersökning. Svarsfrekvensen blev 45% efter tre påminnelser via mail samt ytterligare 

en i organisationens veckobrev som går ut till samtliga medarbetare i organisationen.  

 

Resultatet visar att områden som skattades högst av personalen som mest positiva för 

patientsäkerheten är det som berör samarbete och kommunikation både inom den egna 

enheten men även mellan olika vårdenheter. De områden som däremot skattades lägre var de 

som rörde rapportering, bemanning samt ledningens påverkan på patientsäkerhetskulturen.  

 

Enkäten som använts i studien bygger på Sveriges kommuner och landstings handbok i att 

mäta patientsäkerhetskulturen och är således validerad. Detta är en styrka.  En svaghet i 

studien är den låga svarsfrekvensen samt att enkäten inte är anpassad till prehospital vård utan 

är generell för all vård. 

 

Den här studien visar på att det finns en korrelation mellan hur länge man har arbetat i vården, 

den anställdes ålder och en positiv syn på patientsäkerhet. I studien ses även att medarbetarna 

inte uppfattat att de har ledningens stöd i patientsäkerhetsarbete.  
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INLEDNING 

 
Att skydda patienten från fysisk eller psykisk skada vid tillfälle för vård, det är vad begreppet 

patientsäkerhet betyder. Det innefattar de värderingar, attityder och beteenden som personalen 

uppvisar och som sedermera har betydelse för patientens säkerhet. Detta har under senare år 

även i Sverige blivit en uppmärksammad del av ”kvalitetsbegreppet” i hälso-och sjukvården. 

Målet är att förebygga vårdskador (Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2017). För att 

kunna få kunskap inom området så bör återkommande mätningar genomföras där 

medarbetarnas uppfattning om faktorer som har betydelse för patientsäkerheten undersöks. 

Detta görs vanligen med hjälp av enkäter och sedan år 2008 har en metod, baserad på den 

amerikanska enkäten Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), använts inom den 

svenska hälso-och sjukvården (SKL 2017). Forskning har visat att patientsäkerhetskulturen på 

arbetsplatserna varierar och att detta har betydelse för om risken kommer att öka för allvarlig 

vårdskada. 

År 2011 kom Socialstyrelsen med en reviderad version av föreskrifter och allmänt råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS2011:9) och där har det fastställts att 

originalet (HSOPSC) skall användas samt att vårdgivaren har ansvar att arbeta för 

patientsäkerhet, förebygga situationer som skulle kunna orsaka eventuella vårdskador och 

följa upp och vidta åtgärder vid händelser som redan skett.  Kanadensisk forskning visar på att 

det största hotet mot patientsäkerheten beror på misstag som sker i den prehospitala 

bedömningen (Bigham et al. 2012) och därför är det angeläget att fler studier gällande 

prehospitala rutiner och patientsäkerhetskultur görs. Föreliggande studie fokuserar därför på 

att beskriva patientsäkerheten inom en ambulansorganisation och undersöka hur medarbetarna 

ser på patientsäkerhetskulturen. 

 

BAKGRUND 

 

Ambulanssjukvårdens utveckling i Sverige 
 

Historiskt sett har ambulanssjukvården setts som en transportorganisation vars uppgift var att 

transportera människor i behov av vård till sjukhus (Suserud 2005). Det var först på 1960-talet 

som man började prata om behovet att ha vårdutbildad personal i ambulanserna. Det dröjde 

till år 1982 innan ambulanssjukvård skrevs in i Hälso- och sjukvårdslagen (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor (RAS) och svensk sjuksköterskeförening 2012). I samband med detta 

fick ambulanspersonalen en tre veckors kurs inom sjukvård. Inledningsvis var denna frivillig 

men i mitten av 1970-talet blev den obligatorisk och förlängd till sju veckor. I samband med 

detta tog vissa landsting över driften av ambulanssjukvården och började sträva efter att ha 

vårdpersonal med undersköterskeutbildning i ambulanserna (Gårdelöv 2016 s.42–43). Allt 

eftersom verksamheten utvecklades ställdes högre krav på kompetens. År 2005 kom 

legitimationskravet för att få administrera läkemedel i ambulansen vilket ledde till krav på 

minst en legitimerad personal i varje ambulans (Prehospitalsjukvård 2017). I socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS) står det att vårdgivaren har som ansvar att varje ambulans är 

bemannad med minst en person som får administrera läkemedel enligt socialstyrelsens 

allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2009:10). Kravet gällande administrering av läkemedel 

ledde i praktiken till att varje ambulans bemannades med minst en sjuksköterska 

(Prehospitalsjukvård 2017). Ambulanssjukvården styrs även av Hälso- och sjukvårdslagen 
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och skall erbjuda en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det är behovet som ska styra 

vem som ska få företräde (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Varje landsting ansvarar för 

ambulanssjukvården inom sitt område, uppdraget har i en del landsting lags ut på entreprenad 

och drivs således i privat regi I Västra Götalandsregionen drivs ambulansen helt av 

landstinget. Medicinskt ansvariga för ambulanssjukvården är landstingets 

ambulansöverläkare. De är ansvariga för utbildning och utformar även behandlingsriktlinjer. 

Det är även ambulansöverläkaren som står bakom de generella läkemedelsordinationerna som 

används inom ambulansen. (Prehospitalsjukvård 2017). Allt eftersom sjukvården har 

utvecklats har även ambulanssjukvården gjort framsteg. Idag har den prehospitala vården 

blivit en viktig del av vårdkedjan. Den medicinska och tekniska utvecklingen har lett till att 

den prehospitala vården idag är avancerad och en viktig första länk i den totala vårdkedjan 

(Suserud 2005). 

 

Yrkeskategorier inom ambulanssjukvården 

 

Ambulanssjukvårdare 

 

Ambulanssjukvårdare är ingen skyddad yrkestitel. Det finns således inga nationella regler för 

vad som krävs för att kalla sig ambulanssjukvårdare. En ambulanssjukvårdare är oftast en 

undersköterska med ettårig vidareutbildning i ambulanssjukvård. 

Ambulanssjukvårdarutbildning finns även på två högskolor i Sverige (Kommunal 2018). 

Ambulanssjukvårdarens uppgifter handlar mer om larmkörning, samband och logistik på 

olycksplatsen samt att agera som en assistent till sjuksköterskan. (Prehospitalsjukvård 2017). 

Vid en större olycka är det ambulanssjukvårdarens uppgift att sköta samarbetet med 

räddningstjänst, SOS och eventuell polis. Sjuksköterskan är alltid medicinskt ansvarig men 

ambulanssjukvårdaren ska kunna lägga förband, kontrollera vitalparametrar samt utföra HLR. 

Om patienten bedöms akut dålig är det alltid ambulanssjukvårdaren som skall köra 

ambulansen men vid mindre akuta situationer kan även denne vårda (Arbetsförmedlingen 

2017). En ambulanssjukvårdare får inte administrera läkemedel enligt Socialtjänstens 

föreskrifter får inte en sjuksköterska delegera läkemedels administrering till exempelvis en 

undersköterska inom ambulanssjukvård (SOSFS 2000:1). 

Grundutbildad Legitimerad Sjuksköterska 

 

Patientsäkerhetslagen reglerar att enbart den som har legitimation får kalla sig sjuksköterska 

(SFS 2010:659). I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska 

kunna fatta beslut i frågor som rör människors hälsa. Huvudområdet är omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska planera för omvårdnaden, ställa omvårdnadsdiagnoser, genomföra och 

utvärdera omvårdnaden. Sjuksköterskan skall arbeta personcentrerat och evidensbaserat. Det 

är sjuksköterskan som ska leda omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Ambulanssjuksköterska 

 

Ambulanssjuksköterska är en skyddad titel som endast får användas av en specialistutbildad 

sjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård (Patientsäkerhetslag 2010:659). En 

ambulanssjuksköterska ska utöver vad som beskrivs i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor kunna bedöma patientens tillstånd enligt ABCDE metoden och därefter tolka 

värden för att fatta beslut om åtgärd och vårdnivå (RAS och svensksjuksköterskeförening 

2012). ABCDE är en systematisk bedömning vars mål är att identifiera samt åtgärda 
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livshotande tillstånd i rätt ordning. A står för airway (luftväg), B för Breathing (andning). C 

för circulation (blodcirkulation), D för disability (neurologi) och E för exposure (exponering) 

(Dalton 2010 s.18-68).   

Ambulanssjuksköterskan har lokala behandlingsriktlinjer att följa och ska utifrån dessa fatta 

beslut om samt administrera läkemedel. Ambulanssjuksköterskan ska även kunna triagera 

patienter vid allvarlig händelse identifiera och skapa säkra vårdrum vid eventuellt riskfyllda 

miljöer (RAS och svensksjuksköterskeförening 2012). Ambulanssjuksköterskan är alltid den 

som har ansvaret för vården prehospitalt om inte en läkare är närvarande (Suserud 2005). 

Ambulanssjuksköterskans utbildning idag är inte nationellt standardiserad vilket innebär att 

utbildningen skiljer sig åt mellan olika lärosäten (Lindström, Bohm & Kurland 2015).  

Annan specialistutbildning 

 

I Ambulanssjukvården arbetar även sjuksköterskor med annan specialistutbildning än den 

prehospitala. Ansvariga för ambulanssjukvården har varigt av den åsikt att de sjuksköterskor 

som har erfarenhet av att arbeta självständigt och har kompetens inom avancerat livsstöd 

passar för yrket. Anestesisjuksköterskor är en relativt stor grupp specialistutbildade 

sjuksköterskor som används allt mer inom den prehospitala vården (Suserud 2005). 

Internutbildningar för ambulanspersonal 

 
PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) är ett amerikanskt evidensbaserat 

utbildningskoncept omfattande 16 timmar, som kom att utvecklas med start år 1981 och 

sedermera kom till Sverige år 1983. Sedan 1998 har man med stor framgång, kontinuerligt 

hållit kurser här. Vart fjärde år revideras konceptet och kurslitteraturen för att ständigt vara 

uppdaterad. De övergripande målen för programmet är att lära ut kunskaper som inkluderar 

förståelse för anatomi och fysiologi, adekvat omhändertagande av traumapatient, 

skademekanismer, bedömning enligt ABCDE för att kunna avgöra om situationen är kritisk, 

samt kunskaper i olika tidsbegränsningar i det akuta prehospitala skedet. Detta med syftet att 

minska skador och dödlighet hos patienter som varit utsatta för trauma. Utbildningen riktar 

sig till personal inom den prehospitala sjukvården såsom sjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare men även övrig insatspersonal som kan komma i kontakt med 

traumapatienter, exempelvis brandmän. Det har visat sig att förståelse och användandet av 

PHTLS principer gör mer nytta för patienten än något annat utbildningsprogram. (Johansson, 

Blomberg, Svennblad, Wernroth, Melhus, Byberg, Michaëlsson, Karlsten, Gedebord 2012). 

AMLS (Advanced Medical Life Support) är också ett amerikansk evidensbaserat 

utbildningskoncept som genomförs under 16 timmar. Den administrativa strukturen ägs dock 

av NAEMT (National Association of EMT). Konceptet är utvecklat runt om i världen sedan år 

1999 men först från år 2007 i Sverige. Skillnaden jämfört med PHTLS är att här behandlas 

den akut medicinskt sjuka patienten och kursen är riktad till personal både inne och utanför 

sjukhus. Precis som i bedömningen av traumapatienten utbildas vårdpersonal även här ut att 

bedöma eventuell svikt i vitala funktioner efter ABCDE- strukturen. AMLS är även inriktad 

mot intervjumetodik och kommunikation för att inkludera/exkludera möjliga diagnoser utefter 

symptombild ihop med rätt ställda frågor. (National Association of Emergency Medical 

Technicians 2011 s.3-47). 

 

ATSS (Akut Traumasjukvård för sjuksköterskor) är ett nationellt koncept, framtaget i 

samarbete med ATLS Sverige (Advanced Trauma Life Support) och svensk kirurgisk 

förening. Utbildningen är under tre dagar och den riktar sig till sjuksköterskor och 

undersköterskor inom traumasjukvård på sjukhus och innehållet fokuserar på vården den 
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första timmen efter traumat. Vårdpersonalen utbildas i snabb undersökning efter en viss 

struktur, första behandling, stabilisering och vidare handläggning (Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 2018). 

 

PS (Prehospital Sjukvårdsledning) är ett gemensamt nationellt koncept, utvecklat av 

Socialstyrelsen, med avsikt att säkerställa en viss respons från hälso- och sjukvården vid 

allvarlig händelse. Att utgå från patientperspektivet och att rädda liv bör alltid vara 

huvudsyftet i arbetet i hälso- och sjukvård och det ligger till grund även för framtagandet av 

denna modell. Syftet är att stärka landstingets katastrof-medicinska beredskap och visa på hur 

den behöver vara utformad och hur ledningsarbetet skall gå till för att på bästa sätt 

åstadkomma hög kvalitét. PS utbildar i upprättandet av ledning och samverkan med andra 

organisationer på plats så som polis och räddningstjänst. 

Under 1990-talet drabbades landet av flera stora allvarliga händelser och det visade sig att 

Sverige behövde ett nytt och bättre ledningssystem. Projektet där alla landsting deltog, pågick 

under 1999–2002. Slutresultatet blev ett koncept där man förtydligar ledningens roller, från 

sjukvårdsledning och medicinskt ansvarig på skadeplats, hur man kommunicerar och 

rapporterar bakåt till tjänsteman i beredskap och vad hälso- och sjukvården har för ansvar på 

lokal, regional, och nationell nivå (Nilsson &Kristiansson 2015). 

 

PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals) är en tvådagars utbildning för 

prehospital personal där personalen utbildas i akut omhändertagande vid svårt sjuka/skadade 

barn. Undersökningsteknik av barn och fokus på de specifika problem som kan uppstå vid 

vård av barn och vid förlossning i ambulans ingår också (Fuchs & Pante 2014). 

 

Den prehospitala bedömningen 

 
I det prehospitala arbetet finns behandlingsriktlinjer att använda som beslutstöd vid 

patientbedömning och triagering. Dessa har tagits fram specifikt för varje landsting och 

innehållet kan variera mellan de olika organisationerna. I Andersson Hagiwara et al (2013) 

kan man läsa att det dock finns tecken som visar på att vissa protokoll och beslutsstöd inte är 

anpassade till den prehospitala vården. Och att dålig kunskap om beslutstödet kan bottna i 

avsaknad av kommunikation, utbildning och information samt att riktlinjerna kan vara 

utformade så att de är svåra att förstå. Bigham et al (2012) beskriver hur ambulanspersonal 

ofta arbetar i en dynamisk och utmanande miljö där snabba beslut ska fattas grundat på många 

gånger väldig knapphändig information. Då är det synnerligen viktigt med en systematisk 

bedömning för att inte missa något allvarligt. De skriver vidare att risken för felbedömningar 

och patientskador är stor och de menar att felbedömningar prehospitalt är den största risken 

för patientsäkerheten totalt. Andersson Hagiwara et al (2013) beskriver att en anledning till 

brister i patientbedömningen trots riktlinjer kan vara dess otympliga och svårarbetade format. 

Att bära med sig en pärm till patienten blir svårt att hantera och för att man skall göra en 

korrekt enligt riktlinjerna bedömning, krävs att ambulanspersonalen lärt sig dessa utantill. De 

senaste åren har vissa landsting gått över till att digitalisera riktlinjer och protokoll. Detta har 

visat sig ökat användandet och därmed ökat patientsäkerheten Andersson Hagiwara et al 

(2014). Inom Ambulanssjukvården i Göteborg/Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 

riktlinjer och lokala anvisningar digitalt, både som app och i den portabla datorn som finns i 

varje ambulans.  
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Beslutstöd och dokumentation 

 
Behandlingsriktlinjer och protokoll är tänkta att tillsammans med Rapid Emergency Triage 

and Treatment System (RETTS) utgöra beslutstöd vid den prehospitala bedömningen 

(Widgren 2012 s8). Behandlingsriktlinjerna för ambulanssjukvården i Västra Götaland är ett 

dokument som ambulansöverläkarna i regionen enats om och de skall utgöra ett stöd för 

minnet och skall ses som tvingande.  Riktlinjerna beskriver hur patienter skall omhändertas i 

VGR, men då vårdutbudet varierar i regionen, finns det på flera ställen hänvisningar till lokala 

riktlinjer. Lokala riktlinjer kan tex innebära hur patienten inkluderas och exkluderas i vissa 

snabbspår. (Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården i Göteborg Sahlgrenska 

universitetssjukhuset 2016).  

Exempel på protokoll som används i den prehospitala bedömningen av patienter med 

misstänkt neurologisk påverkan kan vara mNiHSS (Modified National Institutes of Health 

Stroke Scale) (Meyer & Lyden 2009). Norrving (2003) skriver att NiHSS är en etablerad 

metod i den kliniska bedömningen inför eventuell trombolysbehandling och kan med fördel 

användas prehospitalt för att fånga upp viktiga anamnetiska uppgifter. Av detta har en 

förenklad variant mNIHSS tagits fram för att passa i den prehospitala miljön.  

RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) är ett system som skall ge 

beslutstöd för vårdgivaren att bedöma risken för död och komplikation. Vårdpersonalen 

bedömer vitala parametrar tillsammans med sökorsak och dessa ligger sedan till grund för hur 

akut situationen är och hur patienten handläggs.  Systemet används över hela landet, även 

inne på sjukhusens akutmottagningar. 

 

RETTS finns i fem processnivåer: blå, grön, gul, orange, röd. 

• Röd innebär livshot och betyder akutsjukvård direkt. 

• Orange innebär potentiellt livshot och betyder också akutsjukvård direkt. 

• Gul innebär ej livshotande men behöver akutsjukvård inom rimlig tid 

• Grön innebär ej livshotande och kan vänta, om ingen uppenbar medicinsk risk finns. 

• Blå innebär att patienten kan efter bedömning handläggas på annan vårdnivå 

(Widegren B., 2012). 

 

Oavsett om vården bedrivs hospitalt eller prehospitalt har dokumentationen i patientjournalen 

en nyckelroll i kvalitetsuppföljningen (Ehnfors & Ehrenberg 2009). De skriver vidare om 

vikten av att dokumentationen är strukturerad och av god kvalitet för att sedermera kunna 

användas till forskningsbaserad vård. Orsaken till bristande dokumentation kan vara 

otillräcklig kunskap i omvårdnad och / eller tidsbrist. 

Elektroniska journaler är ofta uppbyggda efter en viss struktur med förvalda sökord. Detta för 

att en så heltäckande, riktig och informativ journal som möjligt skall skrivas. (Kawamoto & 

Houlihan 2005). 

 

Vårdskada 

 
Enligt 1kap. 5§ i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är vårdskada ”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”. En allvarlig vårdskada är 

en skada som är kronisk, lämnar bestående men eller om patienten avlider. Om patienten får 

mycket ökade behov räknas också skadan som allvarlig. (1177 Vårdguiden 2017). I Sverige 

drabbas runt 100 000 patienter årligen av en vårdskada. Det motsvarar nästan 8% av alla 

vårdtillfällen (Socialstyrelsen 2018). Vårdskador är vanligast i patientgruppen över 65år. 
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Ingen säker skillnad mellan kvinnor och män kan påvisas (Soop, Fryksmark, Köster & 

Haglund 2008). Patientens upplevda lidande efter vård /behandling eller brister i vården är ett 

så kallat vårdlidande (Wiklund 2003 s.104). Enligt Eriksson finns det fyra övergripande delar 

då man talar om ett vårdlidande; kränkning av patientens värdighet, maktutövning, utebliven 

vård samt fördömande. Den vanligaste orsaken till ett upplevt vårdlidande är kränkning av 

patientens värdighet. Vårdlidandet är ett onödigt lidande som vården måste jobba för att helt 

eliminera (Eriksson 2018 s 387–398).   

Vårdskador genererar inte bara i patientlidande utan även i ökad kostnad och ökad 

ansträngning för vården. Vårdtiden är dubbelt så lång för en patient som drabbats jämfört med 

patienten som inte drabbats. Detta motsvarar en kostnad på nio miljarder kronor per år för 

sjukvården. Vårdskador kostar troligen samhället mer då det inte bara är sjukvården där 

vårdskador ger en kostnad (Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2017). Under 2017 fick 

Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) ta emot runt 16 300 anmälningar, ca 40% 

av dessa resulterade i en ersättning på ca 618 miljoner kronor till patienter eller dess 

efterlevande (LÖF 2018). 

I Patientsäkerhetslagen (2010:659) står det att hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet 

att rapportera vårdskador till vårdgivaren. Personalen ska även rapportera risker och händelser 

där vårdskada kunnat uppstå. Vidare står det att vårdgivaren ska utreda dessa händelser och 

anmäla om det kunnat eller har uppstått en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 

De vanligaste vårdskadorna är skador på inre organ och infektioner. Orsakerna till vårdskador 

är vanligast brister av olika slag så som bristande hygien vid genomförande av operativa eller 

invasiva ingrepp (operation, kateterisering m.fl.). den näst vanligaste orsaken är brister vid 

läkemedelshantering (Soop et. al. 2008). 

I den prehospitala vårdmiljön är det stor risk för vårdskador trots detta har det prehospitala 

området relativt lite utrymme i litteraturen som rör patientsäkerhet (Bigham, Buick, Brooks, 

Morrison, Shojania & Morrison 2012). Nya rutiner och förändrat arbetssätt är något som 

krävs för att kunna förebygga vårdskador. Den viktigaste aspekten av att få ner antal 

vårdskador är ett minskat patientlidande. Men den ekonomiska och resurssparande delen är 

även det ett starkt argument för att förbättra patientsäkerheten (SKL 2017).   

 

Avvikelsehantering 

Avvikelsehantering är en rutin som har som syfte att identifiera, rapportera och dokumentera 

negativa händelser både där vårdskada uppstått men även då det fans en risk för en vårdskada. 

Detta för att identifiera och åtgärda orsaker och sedermera utvärdera dessa åtgärder 

(Socialstyrelsen 2005). Inom ambulansverksamhet är det ambulansöverläkaren som är 

ansvarig för kvalitetssäkring. Det är även denne som ska följa upp avvikelser 

(Prehospitalsjukvård 2017). Legitimerad Sjuksköterska ska genom att följa regelverk och ett 

patientsäkert arbete förebygga att en patient drabbas av vårdskada. Sjuksköterskan ska 

rapportera både faktiska vårdskada men även risker / situationer där en vårdskada kunnat 

uppstå (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  Inom Sahlgrenska sker avvikelserapporteringen 

via MedControl PRO. Återkoppling av avvikelser och åtgärder ska enligt rutin vara en 

stående punkt på verksamhetens möten i alla nivåer. Verksamhetschefen ska utse en person på 

avdelningen som har ansvar för att hantera avvikelser, det är alltid verksamhetschefen som i 

slutändan är ansvarig för eventuella avvikelser. (Västra Götalandsregionen Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 2012).  
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Patientsäkerhet 
 

Alla möten i vården innebär en viss risk. Det finns inga behandlingar som är helt riskfria 

(Cook 2013 s. 144). Patientsäkerhet är att reducera risker för att en undvikbar skada ska 

uppstå i vårdsamanhang till ett minimum. Man pratar om undvikbar skada då patienten kan 

drabbas av en så kallad oundviklig skada såsom ett snitt vid en operation. En 

patientsäkerhetsincident är en situation som har eller hade kunnat resultera i en vårdskada 

(Runciman, Hibbert, Thomson, Schaaf, Sherman & Lewalle 2009). Termen patientsäkerhet 

menas skydd mot vårdskada (SFS 2010:659). En hög patientsäkerhet når man då vårdskador 

förebyggs genom ett aktivt arbete samt att både personal och patient deltar i 

patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhet är aldrig ett statiskt tillstånd. Arbetet inom sjukvården 

är dynamisk och påverkas dagligen av individ, teknik och organisation. Nya risker visar sig 

och måste bemötas. Målet med patientsäkerhetsarbete är att inga vårdskador ska drabba 

patienterna (Socialstyrelsen 2017a). Patientsäkerhet handlar inte bara om att eliminera risker 

och vårdskador utan även om att framhävda det som fungerar. Ett patientsäkerhetsarbete ska 

därför se till vad som fungerar och varför för att kunna tillämpa detta så att det blir rätt från 

start (Socialstyrelsen 2018). I Hälso- och sjukvårdslagen (1982 763)31§ ska verksamheten 

kontinuerligt utvärdera och säkra kvaliteten på hälso- och sjukvården. 
Patientsäkerhet är en viktig fråga i tekniskt avancerade länder. Trots ett stort intresse för 

patientsäkerhet samt stora summor investerade i att undersöka och försöka förbättra 

patientsäkerheten runt om i västvärlden finns det lite bevis på att patientsäkerheten har ökat. 

(Cook 2013 s.143). 

 

Patientsäkerhetskultur 

 
En vårdenhets patientsäkerhetskultur skapas från individens och gruppens attityd, kunskap, 

uppfattning och beteende. Detta påverkar engagemanget för säkerhetsarbete (Mardon, 

Khanna, Sorra, Dyer & Famolaro 2010) Sjukvården har som mål att förebygga vårdskador 

och patientsäkerhet används som ett mått för att mäta vårdkvalitet. Om vården ska bli mer 

patientsäker spelar patientsäkerhetskulturen en stor roll. Att mäta detta kan ge information om 

hur medarbetarna ser på aspekter som påverkar patientsäkerheten (SKL 2013). Vårdlidandet 

som är ett onödigt lidande kan elimineras. Även den delen av lidandet som inte kan uteslutas 

helt kan en god vårdkultur lindra (Eriksson 2018 s.395). En stark patientsäkerhetskultur 

präglas av att personalen öppet pratar om säkerhetsarbete. Där personalen känner sig trygga i 

att rapportera och diskutera avvikelser och risker utan att bli skuldbeläggs. Det är även 

centralt att personalen får återkoppling och drar lärdom av de som eventuellt har eller 

riskerades att inträffa. Att gruppen är uppmärksam runt riskerna i arbetet. Det huvudsakliga 

ansvaret för att skapa en bra patientsäkerhetskultur ligger på verksamhetschefen 

(Socialstyrelsen 2017b).  Få studier är utförda som undersöker korrelationen mellan 

patientsäkerhetskulturen och antal vårdskador på en enhet. Det finns en studie som visar på ett 

samband mellan en positiv patientsäkerhetskultur och minskat antal vårdskador. (Mardon et. 

al. 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Det har visat sig att det är lite forkning gjord inom den prehospitala patientsäkerhetskulturen 

och väldigt lite finns studerat inom just detta område (Andersson-Hagiwara et al 2016). En del 
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av det man funnit hittills är att så mycket som vid 4,3 av 100 stycken ambulansuppdrag i 

Sverige finns det risk för vårdskada (muntlig presentation på Prehospens symposium 2018) 

men man vet lite om orsakerna. Cone (2007) beskriver de prehospitala hoten mot 

patientsäkerheten som unika i sitt slag och underskattade. Författaren menar att det finns ett 

behov av studier som undersöker om man kan finna några samband mellan till exempel 

utbildning och utbildningsnivåer, patientsäkerhetskultur, beslutsunderlag, ålder, kön, 

anställningslängd. Därför är det av vikt att studier inom området görs. 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka samt beskriva patientsäkerhetskulturen inom en 

ambulansorganisation i en större svensk stad och om ambulanspersonalens kön, ålder, 

erfarenhet och utbildningsnivå påverkar synen på patientsäkerhet.  
Forskningsfråga: 

Kan man se skillnad i patientsäkerhetskultur beroende på kön, ålder erfarenhet och / eller 

utbildningsnivå? 

 

METOD  
 

Studiedesign 
 
Denna studie baserades på strukturerade mätningar för att få svar på forskningsfrågorna, 

vilket ledde till en kvantitativ design.  Då data inte fanns tillgänglig vid studiens början samt 

att den enbart baseras på ett mättillfälle per individ innebar detta en prospektiv studie. Då vi 

inkluderade samtliga som har ett vikariat eller en tillsvidare anställning hos en specifik 

ambulansorganisation var detta en totalundersökning. (Billhult & Gunnarsson 2015a s. 116-

119). 

 

Deltagare 
 

Studien vände sig till ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som 

är anställda vid en större ambulansorganisation i västra Sverige. Organisationen består av 8 

ambulansstationer med ca 200 anställda.  

Innan studien kunde genomföras skickades ett informationsbrev ut till verksamhetschefen för 

ett godkännande, se bilaga1. Därefter mailades enkäten ut till det anställda även det med 

information om studien, se bilaga 2. De anställda som hade ett vikariat eller en tillsvidare 

anställning inom ambulansen inkluderades. De medarbetare som var anställda på timmar eller 

inom sjuktransport exluderades. 

 

Datainsamling 
 

Instrumentet som användes för studien var SKL:s handbok Att mäta patientsäkerhetskulturen 

- handbok för patientsäkerhetsarbete (2013).  Boken innehåller en enkät som reviderades för 
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att passa denna studies syfte. Avsnitt A som rörde frågor gällande arbetsplats ströks då studien 

riktade sig till en specifik verksamhet. Bakgrundsfrågorna lades först i enkäten och 

anpassades även dessa till att passa studiens syfte. Första frågan i enkäten som handlade om 

yrkestitel, ambulanssjukvårdare eller legitimerad sjuksköterska var obligatorisk resterande 

frågor var frivilliga.  

 

För att skapa enkäten användes dataprogrammet Sunet survey som fanns tillgängligt på 

Högskolan i Borås. En länk till enkäten samt ett informationsbrev (se bilaga 2), mailades ut 

till de anställda som enligt personallistan hade ett vikariat eller en tillsvidareanställning i den 

valda ambulansorganisationen. Första påminnelsen skickades ut efter 10 dagar därefter 

skickades ytterligare två påminnelser ut med sju dagars mellanrum. Mellan den andra och 

tredje påminnelsen lades även en anteckning om enkäten med i organisationens veckobrev. 

Deltagarna hade tillgång till enkäten under totalt fyra veckor.  

 

 

Data analys 

 
För demografiskdata användes deskriptiv statistik och för att undersöka vilka faktorer som 

påverkade den totala poängen i enkäten användes korstabell och Eta. Eta kvadrerades sedan 

för att få fram ett Eta-mått som förklarar variansen av beroende variabelns totalpoäng mot 

beroende variabler som kön, ålder mm. 

Alla analyser genomfördes med statistikprogrammet IBM SPSS Statistic Viewer, version 24.  

 

Etiska överväganden 
 

Studien följer vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande forskning. Informationskravet 

uppnåddes då deltagarna fick information gällande studiens syfte i brevet följde mailet med 

enkäten (bilaga 2). I detta brev fick även deltagarna information att deras deltagande visade på 

samtycke. Inför studien inhämtas även ett skriftligt samtycke från vårdenhetschefen på den 

berörda arbetsplatsen. Då deltagarnas svar behandlas anonymt uppnår även 

konfidialitetskravet. Då all data behandlas anonymt och utan att inhämta personlig 

information är nyttjandekravet ej aktuellt för den aktuella studien (Vetenskapsrådet 2017). 

 

RESULTAT 

 

Enkäten skickades ut till totalt 205 medarbetare. Av dessa kom 93 in vilket ger en 

svarsfrekvens på 45%. Data nedan är svar på de bakgrundsfrågor som inledde enkäten. Enligt 

nedanstående tabell (tabell 1) är den stora majoriteten av de som svarat mellan 25 och 44 år 

samt har en erfarenhet från ambulanssjukvården i 1-5 år. De flesta arbetar en heltid samt är 

legitimerade specialistsjuksköterskor. Tabellen visar även att av specialistutbildade 

sjuksköterskor står ambulanssjuksköterskor för 36.6% medan anestesisjuksköterskor som 

även det är en stor grupp motsvarar 11,8%. I tabellen framkommer även att så många som 

55,9% har arbetat 1-5år på arbetsplatsen. Det är även intressant att så mycket som 71% av den 

prehospitala journalföringen fortfarande är pappersbaserad.   
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Tabell 1. Demografiska data 

n=93 (100%) 

    

Kön  

Man n=55 (59,1%) 

Kvinna n=38 (40,9%) 

Ålder   

18–24 n=4 (4.3%) 

25–34 n=35 (37,6%) 

35–44 n=32 (34,4%) 

45–54 n=18 (19,4%) 

55–64 n=4 (4,3%) 

65+ n=0 (0%) 

Hur länge har du arbetat inom vården? 

<1 år n=0 (0%) 

1–5 år n=20 (21,5%) 

6–10 år n=19 (20,4%) 

11–15 år n=22 (23,7%) 

16–20 år n=13 (14,0%) 

21 år> n=19 (20,4%) 

Antal år i ditt nuvarande yrke 

<1 år n=3 (3,2%) 

1–5 år n=44 (47,3%) 

6–10 år n=21 (22,6%) 

11–15 år n=11 (11,8%) 

16–20 år n=7 (7,5%) 

21 år> n=7 (7,5%) 

Antal år på nuvarande arbetsplatsen 

<1 år n=11 (11,8%) 

1–5 år n=52 (55,9%) 

6–10 år n=19 (20,4%) 

11–15 år n=6 (6,5%) 

16–20 år n=4 (4,3%) 
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21 år> n=1 (1,1%) 

Hur många timmar innehåller din arbetsvecka inklusive övertid? 

<20h n=0 (1%) 

21-39h n=64 (68,8%) 

40-59h n=29 (31,2%) 

>60h n=0 (0%) 

Titel 

Ambulanssjukvårdare n=15 (16,1%) 

Sjuksköterska, 

grundutbildad 
n=34 (36,6%) 

Sjuksköterska, 

vidareutbildad 
n=44 (47,3%) 

Specialistutbildning  

Ambulans n=34 (36,6%) 

Anestesi n=11 (11,8%) 

IVA n=6 (6,5%) 

Akut n=1 (1,1%) 

Distriktsköterska n=0 (0,0%) 

Barnmorska n=1 (1,1%) 

Övrig n=10 (10,8%) 

Internutbildning 

AMLS n=23 (24,7%) 

PHTLS n=29 (31,2%) 

ATSS n=12 (12,9%) 

PEPP n=0 (0,0%) 

PS n=84 (90,3%) 

På min arbetsplats tillämpas det prehospitala beslutsstödet 

Elektroniskt n=38 (42.7%) 

Pappersbaserat n=51 (57,3%) 

På min arbetsplats tillämpas den prehospitala journalföringen 

Elektroniskt n=27 (29,0%) 
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Resultat av patientsäkerhetskulturmätning 

 

Enkäten i SKL:s handbok berör 14 dimensioner av patientsäkerhet. I denna studie togs 12 av 

dessa med. Frågorna besvarades på en 5 gradig skala. Ett högt värde innebär en positiv syn på 

patientsäkerheten. Tre räknas som ett neutralt svar och under tre är således ett dåligt resultat 

sett ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Enkäten är utformad på så sätt att det är tre till fyra 

specifika frågor som berör samma ämne. Dessa specifika frågor räknas sedan ihop och bildar 

tillsammans en dimension där ett medelvärde presenteras. Resultat i den valda organisationen 

redovisas här nedan per dimension.    

1. Öppenhet i kommunikationen. Denna innebär att personalen har möjlighet att 

ifrågasätta beslut öppet samt säga ifrån då de ser en risk för vårdskada. 

Undersökningen visade på ett medelvärde på 3,12 i organisationen men en 

standardavvikelse på 0,58. 

2. Återföring och kommunikation kring avvikelser. Det förs en diskussion kring 

vårdskador. Hur de ska kunna förebyggas, misstag som skett samt om de förändringar 

det har lett till. Här fick undersökningen fram ett medelvärde på 2,75 med en 

standardavvikelse på 0,64. 

3. Benägenhet att rapportera incidenter. Risker och incidenter anmäls trots att de inte lett 

till en vårdskada. Undersökningen fick fram ett medelvärde på 2,40 med en 

standardavvikelse på 0,69. 

4.  Överlämningar och överföringar patienter och information. Information gällande 

patienter rapporteras mellan skift och enheter. Undersökningen visade på ett 

medelvärde på 3,20 med en standardavvikelse på 0,64. 

5. Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete. Ledningen skapar en positiv 

patientsäkerhetskultur och visar att patientsäkerhetsarbete är högt prioriterat. 

Medelvärdet i denna dimension blev 2,61 med en standardavvikelse på 0,72. 

6.  Icke straff och skuldbeläggande kultur Personalen upplever inte att misstag hålls emot 

dom eller sparas i deras personalakt. Medelvärdet av undersökningen visade på 3,22 

med en standardavvikelse på 0,80 

7. Lärande organisation. Positiva förändringar sker och utvärderas som följd av misstag 

samt effekten av dessa förändringar utvärderas. Medelvärdet i denna dimension blev 

3,09 med en standardavvikelse på 0,57. 

8. Sammantagen säkerhetsmedvetenhet. Rutiner och system förebygger incidenter, få 

misstag inträffar. Undersökningen visade på ett medelvärde på 2,87 med en 

standardavvikelse på 0,60. 

9. Bemanning det är bra bemannat i förhållande till arbetsbördan. Samt att arbetspassens 

längd är rimlig för att förutsätta god och säker vård. Undersökningen visade på ett 

medelvärde på 2,84 med en standardavvikelse på 0,67. 

10. Närmaste chef agerande kring patientsäkerhet. Personalens idéer om förbättringar för 

patientsäkerhetskulturen tas hänsyn till och patientsäkerhetsproblem förbises inte. Här 

gav undersökningen ett medelvärde på 3,08 med en standardavvikelse på 0,89 

11. Samarbete mellan vårdenheterna. Enheter samarbetar på ett bra sätt för att främja 

patientsäkerheten. Medelvärdet i denna dimension blev 3,53 med en på 0,59 

12. Samarbete inom vårdenheten. Kollegor stöttar varandra och arbetar som ett team byggt 

på respekt. Här gav undersökningen ett medelvärde på 3,53 med en standardavvikelse 

på 0,59.  

Pappersbaserat n=66 (71,0%) 



13 
 

 
Figur 1 Medelvärdet för de olika dimensionerna.  

 

 

Resultatet visar att de områden som skattades högst av personalen som mest positiva för 

patientsäkerheten är de dimensioner som berör samarbete och kommunikation både inom 

den egna enheten men även mellan de olika vårdenheterna. De områden som däremot 

skattades lägre var de som rörde rapportering, bemanning samt ledningens påverkan på 

patientsäkerhetskulturen (se figur 1).  

 

Tabell 2. Korrelation mellan enkätens total poäng och beroende variabler 

Variabel Eta2 Förklarar % av variansen i 

totalpoängen 

Jag arbetar som  0.34 34% 

Kön 0.36 36% 

Ålder 0.57 57% 

Hur länge har du arbetat 

inom vården? 

0.53 53% 

Hur länge har du 

arbetat inom ditt nuvarande 

yrke? 

0.43 43% 
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Hur länge har du arbetat på 

din nuvarande arbetsplats?  

0.47 47% 

Vilken titel har du på din 

arbetsplats? 

0.34 34% 

AMLS, Advanced Medical 

Life Support 

0.20 20% 

PHTLS, Prehospital Trauma 

Life Support 

0.18 18% 

 

 

Den starkaste korrelationen mot totalpoängen var ålder (se figur 2) och hur länge man arbetat 

i vården (se figur 3). För att få fram totalpoäng är dimensionerna ihopslagna och ett 

medelvärde för dessa är uträknat. Äldre personal och de som arbetat länge i vården skattade 

patientsäkerhetskulturen högre jämfört med de som var yngre eller inte arbetat lika länge. 

 

 
Figur 2: Relation mellan totalpoäng och ålder.  
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Figur 3: Relation mellan totalpoäng och hur länge informanterna arbetat inom vården. 

  
Figur 4: Relation mellan totalpoäng och titel. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Den här studien visar på att det finns en korrelation mellan hur länge man har arbetat i vården, 

den anställdes ålder och synen på patientsäkerhet. Äldre personal och de som arbetat länge i 

vården skattade patientsäkerheten högre jämfört med de som var yngre och/eller inte har 

arbetat lika länge. Då det inte ges möjlighet att utveckla svarsalternativen i enkäten är det 

svårt att få fram bakomliggande orsaker. En tänkbar anledning skulle kunna vara att begreppet 

patientsäkerhet/patientsäkerhetskultur är ett relativt modernt fenomen, vilket kan innebära att 

personal som genomgått utbildning senare är mer uppmärksamma på detta. I Becker et al 

(2013) kan man läsa att det stora antal icke sjuka patienter som ambulanspersonal dagligen 

möter, kan skapa konflikt i vad man som vårdtagare upplever som akut och vad man som 

vårdgivare anser vara akut, och detta skulle kunna påverka synen på patientsäkerhet.  

 

Benägenheten att rapportera händelser var den dimension som medarbetarna skattade särskilt 

lågt. Detta kan vara ett uttryck för upplevelsen av lågt stöd från ledningshåll i arbetet med 

patientsäkerhet. För att personal skall rapportera händelser krävs det att medarbetarna känner 

ett stöd i sin rapportering från sina chefer (Hutchinson et al (2007). Övriga områden som 

skattades lågt var områden som rörde bemanning och ledningens roll och ansvar i 

patientsäkerhetsfrågor. Tidigare i studien är det tydligt beskrivet om vad som är ledningens 

roll i detta arbetet och att förutsättningar måste skapas från ledningen, för att möjliggöra 

patientsäkert arbete. Man kan av denna studien dra slutsatsen att just detta inte har nått ut till 

medarbetarna i den undersökta organisationen. Då Mardon et al (2010) beskriver sambandet 

mellan en positiv patiensäkerhetskultur och minskat antal vårdskador, är det av stor vikt att 

medarbetare och chefer möts i sin syn på patiensäkerhetskultur, för att gemensamt kunna 

arbeta mot färre potentiella och faktiska vårdskador. 

 

Man kan genom svaren tydligt utläsa att de områden som skattades högst av personalen, de 

som uppfattades som mest positiva för patientsäkerheten, är de dimensioner som berör 

samarbete och kommunikation såväl inom den egna enheten men även andra vårdenheter. 

 

En intressant aspekt är svarsfrekvensen inom de olika yrkeskategorierna. 

Ambulanssjukvårdare står för ca 16% av de som svarat, resterande är legitimerade 

sjuksköterskor, både grund- och specialistutbildade. Enligt underlaget för studien är 

fördelningen ca 25 % ambulanssjukvårdare och 75% legitimerad personal. Bortfallet är 

således markant högre bland ambulanssjukvårdare jämfört med sjuksköterskor. En tänkbar 

anledning skulle kunna vara att sjuksköterskor är skolade från utbildningar i att tänka på och 

reflektera över patientsäkerhetarbete medan ambulanssjukvårdare inte är det, och därmed 

kanske inte uppfattar vikten av detta. 

 

Vartannat år med start år 2011 har SKL´s enkät gällande patientsäkerhetskultur, gått ut till 

medarbetare (Västra Götalandsregionen 2017). Ambulansorganisationen är en del i en större 

och man har summerat resultatet och presenterat ett sammanlagt resultat för hela 

organisationen. Att utläsa något specifikt resultat för ambulansorganisationen var således inte 

möjligt. I och med att resultatet redovisas i denna form, skulle detta kunna vara en möjlig 

anledning till lågt svarsdeltagande generellt inom organisationen. Medarbetare skulle kunna 

uppleva att i en stor organisation når inte den enskilda medarbetarens röst hela vägen fram. 
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Eller att syftet med enkäten inte tydliggjorts för medarbetarna. Om personalen får 

tillfredställande återkoppling av resultatet på dess mätningar framgår inte.  

Vidare står det att en regional patientsäkerhetsplan har utarbetats och tagits i bruk år 2015. En 

fråga är om detta har kommunicerats ut till medarbetarna? Som tidigare nämnt är behovet av 

att undersöka patientsäkerhet inom just ambulanssjukvården närmare stort. Det behövs vidare 

forskning om vad för faktorer det är som påverkar patientsäkerhetskulturen inom både i den 

egna organisationen och i de olika yrkeskategorierna.  

 

Metoddiskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka en ambulansorganisation i en större svensk stad och 

mäta de anställdas uppfattning om patientsäkerhetskultur. Författarna ville undersöka synen 

på denna och jämföra om det fanns skillnader mellan kön, ålder, erfarenhet och/eller 

utbildningsnivå.  

Efter att syfte och problemformulering arbetats fram valde man en kvantitativ ansats. 

 

Den redan befintliga webbenkät som användes var baserad på SKL -Sveriges kommuner och 

landstings handbok (2013). Denna enkät är testad i tidigare studier. Fördelen med tidigare 

konstruerade enkäter är att det har kunnat säkerställas att frågorna är konstruerade på så sätt 

att risken för feltolkning och missuppfattning är liten, att de går att sammanställa på ett enkelt 

sätt och mäter det som var syftet (Billhult & Gunnarsson 2015b s.141). Detta är en styrka och 

därmed ansågs vald metod vara lämplig för avseendet. 

 

Enkäten skickades ut till varje anställd i undersökt ambulansorganisation, som under vald 

undersökningsperiod, i sin arbetsbeskrivning tjänstgjorde på ambulansen. Författarna hade 

före datainsamlingen startat, tagit fram tydliga inklusions- och exklusionkriterier. Därmed har 

inget slumpmässigt urval utförts. 

Urvalet betraktas därmed som representativt för den undersökta populationen. 

Det finns styrkor i att använda sig av webbenkäter då man på ett effektivt sätt nå många 

människor på kort tid. Det är kostnadseffektivt och lätt att medverka. (Billhult & Gunnarsson 

2015b s.144-145).  

 

Enkäten som bestod av 19st frågor som representerar 12 olika dimensioner, distribuerades i 

hop med ett följebrev via arbetsmail, och fanns tillgänglig under fyra veckors tid. Deltagarna 

informerades och påmindes även om enkätens tillgänglighet, via en sluten arbetsgrupp på 

Facebook. Under perioden utgick tre stycken påminnelser med en veckas mellanrum, via 

arbetsmailen. 

 

På grund av den ringa forskning som finns inom prehospital patientssäkerhetskultur i Sverige 

behövs det fler studier. För att få en djupare förståelse för just detta område behövs både 

enkäter som är mer riktade och specifikt framtagna för området samt att kombineras med 

kvalitativa studier. I och med att den valda enkäten är framtagen att gälla inom alla 

specialiteter inom vården så fanns det svarsalternativ där det framkom att personalen, hade 

svårt att applicera dessa i deras prehospitala verklighet. 

Trots upprepade påminnelser blev andelen svar inte högre än 45 %.  Detta får betraktas som 

en svaghet och betyder att det inte går att generalisera resultatet. För att resultaten skall bli 

tillförlitliga och användbara krävs, enligt tradition en svarsfrekvens på mellan 70-75 % 

(Billhult & Gunnarsson 2015b s.146). Anledning till låg svarsfrekvens är oklar men kanske 

föranleder till vidare studier. Forskning gällande mail-undersökningar och svarsfrekvens visar 
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dock på att statistiken stadigt går ner (Fincham 2008). En möjlig förklaring kan vara tidsbrist 

på grund av ökad arbetsbelastning (Kristenson 2014). 

Under tiden som enkäten var tillgänglig kunde författarna dock följa de anställdas aktivitet 

och se om de hade börjat svara eller inte. Det visade sig i slutet att det var en stor andel som 

påbörjat att fylla i enkätsvaren men ej avslutade korrekt och där med kunde dessa resultat ej 

räknas med. Vad den bakomliggande orsaken var till detta har inte framkommit, vilket också 

får betraktas som en svaghet.  

 

Validitet 

 

Validitet är ett begrepp som används inom kvantitativa studier och i Polit & Beck (2016 s. 

161) kan man läsa att begreppet står för om studien mäter det som är avsett att mätas. Graden 

av validitet för ett mätinstrument avser om instrumentet mäter rätt saker helt enkelt 

(Gunnarsson & Billhult 2015c s. 152). Då denna studie bygger på en enkät som är validerad 

ger detta studien stor validitet.  

 

Reliabilitet 

 

Reliabilitet är ett annat begrepp som används vid kvantitativa studier och det innebär att man 

har hög reliabilitet om får samma mått vid varje mätning. Om det visar sig finnas förändringar 

vid två olika mättillfällen är det bra att känna till vad förändringarna beror på. (Gunnarsson & 

Billhult 2015c s.153). Kristensson (2014 s.78) skriver att man skall sträva efter så hög 

mätsäkerhet som möjligt. Den i studien använda enkäten är det mest beprövade verktyget 

inom ämnet och torde ha hög reliabilitet. Svagheten med denna enkät kan vara att deltagarna 

tolkar frågorna olika och i och med att enkäten inte är specialanpassad för prehospital 

sjukvårdspersonal så kan vissa frågor passa dåligt och rent av vara svåra att besvara. Detta 

innebär att några dimensioner kan ge problem att tolka i resultatet.  
 

HÅLLBAR UTVECKLING 

 
Det är en etisk plikt för sjuksköterskor att alltid ha med sig begreppet hållbar utveckling i sitt 

yrkesutförande. Det är något som borde finnas med i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor. Hållbar utveckling är ett dåligt utforskat ämne där vidare forskning behövs 

(Anåker & Elf 2014). Att arbeta med patientsäkerheten och skapa en god 

patientsäkerhetskultur är av stor vikt även för detta. Som tidigare nämnt kostar vårdskador 

sjukvården nio miljarder kronor årligen. Det leder dessutom till ökade vårdtider (SKL 2017). 

Ökade vårdtider leder även till en direkt negativ påverkan på miljön i form av förbrukning av 

mediciner och engångsmaterial. Att arbeta för att förbättra patientsäkerhetskulturen och 

patientsäkerheten för att få ner vårdskadorna är av stor vikt för att förbättra hållbarheten inom 

sjukvården.    

SLUTSATSER 

 
Med tanke på den låga svarsfrekvensen kan det vara av intresse att studera vidare vad som är 

orsaken till detta. Patiensäkerhetskultur påverkar patientsäkerheten, i studien har det kunnat 

utläsas att i den undersökta organisationen finns det en positiv syn på de områden som rör 
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arbetet kolleger emellan. Så väl inom som utom den egna organisationen. Det man uppfattar 

som negativt är de områden där chefer och ledning är inblandade.  

Studien visar att det finns en positiv korrelation mellan antal år i yrket och uppfattningen av 

patientsäkerhetskutur. Vad som är anledning till detta går ej att utläsa av enkäten utan kräver 

vidare forskning.  

Då den prehospitala arenan fortfarande är ett område med relativt lite forskning kan det tänkas 

att i denna typen av undersökningar krävs undersökningsinstrument som är designade mer 

med inriktning mot den specialitén som skall undersökas.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 
 
Godkännande av datainsamling  

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att studera patientsäkerhetskulturen inom 

ambulanssjukvården. Vi vill undersöka om det finns skillnader mellan kön, anställningslängd samt om 

personalens utbildningsnivå påverkar synen på patientsäkerhet. Datainsamling kommer att ske i form 

av en enkät som kommer att mailas ut till de anställda inom Ambulanssjukvården Sahlgrenska, 

undantaget sjuktransport. Exklutionskriterier är timvikarier utan någon regelbundenhet i sin 

tjänstgöring. Enkäten tar ca 15 minuter att besvara. Vår datainsamling kommer att ske under mars-

maj 2018. Genom att besvara enkäten kommer deltagarna att lämna sitt samtycke. Uppgifter som 

kan identifiera deltagare tas bort. Datan kommer att behandlas konfidentiellt.  Ingen obehörig har 

tillgång till datamaterialet.  

  

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan förklaring. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående 

handledare.   

  

Med vänliga hälsningar 

 

 

Lise-Lotte Omran    Petra Rodéhn 

E-post:s172821@student.hb.se  E-post:s173437@student.hb.seTelte

    

 

Handledare 

Magnus Hagiwara 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post:magnus.hagiwara@hb.se  
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Bilaga 2 

 
 

INFORMATIONSBREV 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå.   
Syftet med examensarbetet är att undersöka patientsäkerhetskulturen i ambulanssjukvården i 

Göteborg. Vi vill undersöka om det finns skillnader mellan kön, anställningslängd samt om 

utbildningslängd påverkar synen på patientsäkerhet.  
  
Datainsamling kommer att ske i form av en enkät som här bifogas.   
Exklutionskriterier är timvikarier utan någon regelbundenhet i sin tjänstgöring samt personal 

på sjuktransport. Enkäten tar ca tio minuter att besvara.   
Datainsamlingen kommer att ske under mars-maj 2018.   
  
Genom att besvara enkäten lämnar du ditt samtycke.  
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort.  
Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet.  
Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.   
  

Tack för din medverkan. 

 
  
Hälsningar,  
Lise-Lotte Omran                                                      Petra Rodéhn  
E-post: s172821@student.hb.se                                E-post:s173437@student.hb.se  
Tfn 0735-XXXX                                                       Tfn XXXX 
  
  
Handledare  
Magnus Hagiwara  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
Högskolan i Borås  
E-post:magnus.hagiwara@hb.se  
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1. Jag arbetar som  

• Ambulanssjukvårdare 

• Sjuksköterska / Specialistsjuksköterska 

 

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 långre 

 

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

• Mindre än 1 år 

• 1 till 5 år 

• 6 till 10 år 

• 11 till 15 år 

• 16 till 20 år 

• 21 år eller längre 

 

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

• Mindre än 1 år 

• 1 till 5 år 

• 5 till 10 år 

• 11 till 15 år  
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• 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 

• Intensivvårdssjuksköterska 

• 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 

 

11. På min arbetsplats tillämpas det prehospitala beslutsstödet 

• Elektroniskt 

• Pappersbaserat 

 

12. På min arbetsplats tillämpas den prehospitala journalföringen 

• Elektroniskt 

• Pappersbaserat 
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13. Välj ett svarsalternativ för följande påståenden om din arbetsplats.  

  

Stämmer 

mycket 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Varken 

eller  

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

På den här arbetsplatsen stöttar vi 

varandra       

Vi har tillräcklig bemanning för att klara 

arbetsbelastningen       

När det är mycket arbete som måste 

utföras snabbt, arbetar vi tillsammans 

som ett team för att få arbetet avklarat 
     

På den här arbetsplatsen behandlar vi 

varandra med respekt      

Personal på den här arbetsplatsen arbetar 

fler timmar än vad som är bra för vården 

av patienterna 
     

Vi arbetar aktivt med att förbättra 

patientsäkerheten      

Vi använder personal från 

bemanningsföretag eller tillfällig 

personal mer än vad som är bra för 

vården av patienterna  

     

Personal upplever att deras misstag 

läggs dem till last      

Misstag har lett till positiva förändringar 

här       

Det är bara tur att inga allvarligare 

misstag sker här      

När det blir hektiskt för några på 

arbetsplatsen, kommer andra och hjälper 

till 
     

När en avvikelse rapporteras, känns det 

som att det är personen som utpekas 

istället för problemet  
     

När vi infört förändringar för att 

förbättra patientsäkerheten utvärderar vi 

effekten  
     

Vi arbetar under mycket hård press och 

försöker göra alltför mycket, alltför 

snabbt 
     

Patientsäkerheten offras aldrig för att vi 

ska hinna få mer gjort      
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Stämmer 

mycket 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Varken 

eller  

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

Personalen oroar sig för att de misstag 

de gjort sparas i deras personalakt      

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.  

  

Stämmer 

mycket 

dåligt  

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Varken 

eller  

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

Min närmaste chef uttrycker sin 

uppskattning när han eller hon ser att en 

uppgift utförs enligt fastställda 

patientsäkerhetsrutiner  

     

Min närmaste chef beaktar på allvar 

medarbetarnas förslag till förbättringar av 

patientsäkerheten 
     

När arbetsbelastningen ökar vill min 

närmaste chef att vi ökar tempot, även om 

det innebär att vi måste ta genvägar  
     

Min närmaste chef förbiser 

patientsäkerhetsproblem som upprepas 

om och om igen 
     

 

15. Kommunikation. Välj ett svarsalternativ för följande påståenden. 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Vi får återkoppling om de förändringar som genomförts 

baserade på avvikelserapporter       

Personalen säger utan tvekan ifrån om de ser något som kan 

påverka vården av patienterna negativ      

Vi informeras om de misstag som görs på vår arbetsplats 
     

Personalen kan öppet ifrågasätta chefers auktoritet beslut eller 

handlingar      

På den här arbetsplatsen diskuterar vi hur vi ska undvika att fel 

inträffar igen      

Personalen är rädd för att ställa frågor när något inte verkar stå 

rätt till      
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16. Benägenhet att rapportera händelser. Välj ett svarsalternativ för följande påståenden.  

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

När ett misstag görs, men upptäcks och rättas till innan det 

påverkar patienten, hur ofta rapporteras det?       

När ett misstag görs, som inte hade kunnat skada patienten, hur 

ofta rapporteras det?      

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 

 

18. Ditt sjukhus, din vårdcentral eller motsvarande. Välj ett svarsalternativ för följande 

påståenden.  

  

Stämmer 

mycket 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt  

Varken 

eller  

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

Högsta ledningen har skapat ett 

arbetsklimat som främjar 

patientsäkerheten 
     

Enheter kan inte samverka på ett bra 

sätt       

Saker och ting "faller mellan 

stolarna" då patienter överförs från 

en enhet till en annan  
     

Det råder ett gott samarbete mellan 

de enheter som behöver arbeta 

tillsammans 
     

Viktig information om patientens 

vård tappas ofta bort när ett arbetslag 

avlöser ett annat 
     

Det är ofta otryggt att arbeta 

tillsammans med personal från andra 

enheter  
     

Problem uppstår ofta vid utbyte av 

information mellan enheter      
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Stämmer 

mycket 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt  

Varken 

eller  

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

Högsta ledningens agerande visar att 

patientsäkerheten har högsta prioritet      

Högsta ledningen verkar endast 

intressera sig för patientsäkerheten 

när en vårdskada inträffat 
     

Enheter samarbetar bra för att ge 

patienterna den bästa vården       

Skiftbyten är problematiska för 

patienterna på den här enheten      

 

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 

Hur många avvikelser (vårdskador eller händelser som hade 

kunnat medföra vårdskada) har du skriftligen rapporterat de 

senaste 12 månaderna? 
      

Hur många risker (möjlighet att en vårdskada kunde inträffat) 

har du skriftligen rapporterat under de senaste 12 månaderna?       

 

 
 


