
VILLE DU KJENT DEG TRYGG 
SOM PASIENT HER? 

     Følg sjukhusene på Facebook og Twitter

Mer informasjon finner du på pasientsikkerhetsprogrammet.no

Svar på e-post og si din 
mening om pasientsikkerhetskulturen der du jobber.

Du må si ifra for at sykehuset 
skal bli bedre.



GOD SIKKERHETSKULTUR GIR GOD BEHANDLING
Pasientsikkerhetskultur er summen av holdninger, handlinger og prioriteringer som er 
viktige for sikkerheten til pasientene. Kort sagt måten vi gjør ting på, og den praksisen 
vi har her hos oss. Pasientsikkerhetskulturen varierer mellom avdelingene, noe som kan 
være litt av forklaringen på hvorfor forekomsten av pasientskader varierer.

For å finne ut hvordan pasientsikkerhetskulturen er der du jobber, spør vi deg blant annet 
om hvordan du opplever at uønskede hendelser og forhold som kan gi pasientskader 
håndteres og omtales på arbeidsplassen din. Vi spør deg i tillegg om hvordan du  
oppfatter at ledelsen tilrettelegger for trygg pasientbehandling. Det kan for eksempel 
handle om rutiner for å lære av uønskede hendelser, om det blir utført relevante tiltak 
for å forebygge nye pasientskader, eller om resultatene av pasientsikkerhetskultur blir 
målt. Vi vil vite hva du mener!

MÅLET MED UNDERSØKELSEN
For to år siden ble den første pasientsikkerhetsundersøkelsen gjennomført ved alle 
landets sykehus. Vi gjennomfører en tilsvarende undersøkelse i mars 2014. Undersøkelsen 
vil bli sendt ut på e-post til alle medarbeidere i helseforetakene og det tar ca. 10 minutter 
å svare på spørsmålene. Resultatene vil bli analysert på post-/poliklinikknivå og deretter 
bli benyttet i forbedringsarbeidet. Avdelinger med færre enn 20 medarbeidere vil bli 
analysert ett organisasjonsnivå høyere opp. Det skal ikke være mulig å knytte innspillene 
dine til deg.

Målet med undersøkelsen er å finne ut
- i hvilken grad behandlingsavdelingene har fokus på og prioriterer pasientsikkerhetsarbeid
- i hvilken grad tiltakene som ble gjennomført i 2012 har hatt effekt
- hva vi fremdeles må jobbe videre med

HVORFOR DELTA?
Dette er en undersøkelse blant de pasientnære medarbeiderne ved sykehusene. Resultatene 
fra undersøkelsen vil gi nyttig informasjon om hvordan pasientsikkerhetskulturen er der 
pasientene møter deg som behandler eller omsorgsperson. Et slik bilde av pasientsikker- 
hetskulturen i avdelingen vil være et viktig i innspill i arbeidet med forbedringer.

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen gir deg som medarbeider sjansen til å peke på 
systemer og rutiner som kan forbedres. På denne måten kan du bidra til tryggere og 
bedre behandling og pleie av pasientene.

DU MÅ SI IFRA FOR AT SYKEHUSENE SKAL BLI BEDRE!
Vi håper at du, og så mange som mulig av dine kollegaer, svarer på undersøkelsen  
og dermed bidrar til å styrke pasientsikkerhetsarbeidet ved sykehusene ytterligere. For å 
sikre et resultat som kan utnyttes best mulig i forbedringsarbeidet, trenger vi en svarprosent 
på minst 70!

De som jobber under 30 prosent skal ikke delta i undersøkelsen.


