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En öppen kultur är

- Informerad                                                    

- Rapporterande                                                   

- Icke skuldbeläggande                                                          

- Flexibel

Reason J



”Sättet vi gör saker på här” – alla

- Kultur- svårdefinierat

- Klimat- en del av kulturen

- Varierar

- Knuten till olika yrkesidentiteter

- Synlig i procedurer och organisatoriska ritualer

- Normer och värden

”att växa”



Vårt behov av att skapa ”kulturer”

- Minska osäkerhet

- Identitet

- Trygghet

- Bevara värden



Kulturella uttryck

- Hur håller du i hakarna egentligen?
Har du sovit dig igenom utbildningen..

- Varför gjorde dom så här på
sjukhuset - det var väl inte så smart…

- Vilka säger detta? Riskindivider? Du eller jag?



85 % ser respektlöst beteende hos var tionde 

84 % ser att var tionde kollega ta farliga genvägar i arbete

82 % ser att det saknas kompetens och färdighet hos var tionde 

Färre än var femte vågar höja sin stämma och säga vad se ser

The Silent Treatment
Why Safety Tools and Checklists Aren’t Enough to Save Lives

Tystnadens pris



Kulturtrappan

- Varför öda tid på säkerhet

- Vi gör något då det händer saker

- Vi har system som tar hand om risker

- Vi är alltid på vår vakt för att risker kan uppstå

- Att hantera risker är inbyggt i allt vi gör

Efter Dianne Parker



Svag säkerhetskultur kan vara 
kopplad till

- Trycksårsförekomst                                                         
Förseningar på operations- och intensivvårdsavdelningar                        
Venkateterutlösta infektioner                                                    
Ventilatorassocierade lunginflammationer                                             
Operationer på fel kroppsdel                                                  
Postoperativ sepsis och andra infektioner                       
Personalomsättning bland sjuksköterskor                                                    
Låg rapporteringsfrekvens                                         
Utbrändhet i personalgrupperna



- Skam – och skuldbeläggning starkare samband med 
Patient Safety Indicators

- Starkare samband för utfall i svar för medarbetare än 
ledares

2009



- Samband mellan enstaka PSI och klimat

- Blame/straff – fler trycksår och tromboser i ben och lunga

- Stark betoning av säkerhet kopplat till färre trycksår och 
iatrogen pneumothorax

- Personalens åsikter tätare kopplat till utfall av PSI

Oct 2010



- Större studie

- Samband för självskattad säkerhet, ledningens 
förväntningar, lärande, icke straff och 
skuldbeläggande och utfall i PSI

Dec 2010



CUPS + Keystoneproject
Johns Hopkins och Michigan

CUSP

1.  Educate staff on science of safety

2.  Identify defects

3.  Assign executive to adopt unit

4.  Learn from one defect per quarter

5.  Implement teamwork tools 

CLABSI

www.onthecuspstophai.org

1. Remove Unnecessary Lines

2. Wash Hands Prior to Procedure

3. Use Maximal Barrier Precautions

4. Clean Skin with Chlorhexidine

5. Avoid Femoral Lines



- Sänkt mortalitet med 10 %  2001-2006

- Lägre mortalitet än kringliggande stater

- Färre infektioner för 65-åringar och äldre

- 70 % färre lunginflammationer- effekten kvarstod 2,5 år senare

- Kulturen har förbättrats med 28 %



- Högpresterande sjukhus karaktäriseras av en 
organisationskultur som stödjer 
ansträngningarna att förbättra infarktvården. 
Att endast undervisa i evidensbaserade 
riktlinjer och processer är viktigt, men räcker 
sannolikt inte för att nå hög kvalitet och 
säkerhet i hjärtinfarktvården.


