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Abstrakt   

 
Introduktion Patientsäkerhetsarbete förväntas bedrivas av samtliga vårdgivare i Sverige. Det 

dagliga arbetet i vården genomsyras dock sällan av ett systematiskt patientsäkerhetsperspektiv 

eller en klar säkerhetskultur. Chefer närmast det patientnära arbetet utgör en viktig länk i 

frågor som rör ett öppet säkerhetsklimat, patientsäkerhetsarbete och vårdkvalitet. Från 

Socialstyrelsen ges ingen entydig nationell bild över vilken roll och ansvar enhetschefer har 

för patientsäkerhetsfrågor. Variationer förekommer inom de olika tillsynsregionerna om hur 

uppdraget tolkas och det har heller inte belysts närmare nationellt.  

Syftet med studien var att få en bild av hur enhetschefer uppfattar sin roll, ansvar 

och förutsättningar i patientsäkerhetsfrågor.  

Metod För att för att fånga deltagarnas uppfattningar och få del av deras 

erfarenheter användes en kvalitativ ansats med fenomenografisk metod baserad på 

Martons beskrivning av analysförfarandet. I studien genomfördes intervjuer med 

tolv enhetschefer hos olika vårdgivare. 

Resultat Huvudfynden indikerade ett samband mellan patientsäkerhet och 

arbetsmiljöfrågor. Perspektiven ansågs svåra att särskilja och var avhängiga 

varandra. Organisationernas ansvarsfördelning i patientsäkerhetsfrågor var olika 

utpräglade och synliggjordes inte rutinmässigt. Vilka patientsäkerhetsområden 

enhetscheferna förväntades ansvara för varierade. Pedagogiska kunskaper som 

chef och djupare kunskapsförankring om patientsäkerhet hos personal ansågs 

generera en ökad riskmedvetenhet. Ett verksamhetsnära ledarskap och 

handledning till personal ökade förutsättningarna att driva patientsäkerhetsfrågor.  

Diskussion För att öka förutsättningarna att överblicka ansvarsområdet som rör 

patientsäkerhetsfrågor bör vårdgivaren i klargörande och stödjande syfte 

synliggöra patientsäkerhetsansvaret för enhetschefer inom 

vårdgivarorganisationen.  

 
 

Nyckelord: Arbetsmiljö, fenomenografi, helhetssyn, ledningsansvar, prioriteringar, 

patientsäkerhet, vårdgivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

 
Introduction Patient security work is expected to be pursued by all public health 

authorities in Sweden. The daily work in the care is however seldom permeated 

by a systematic patient security perspective or a clear security culture. Managers 

nearest the patient close work, constitutes an important link in questions that tubes 

an open security climate and quality of care. The National Board of Health and 

Welfare, has not given any explicit picture nationally, over which role and 

responsibilities first line managers have in patient security questions. Variation 

occurs in the different monitoring regions about how the commission is to be 

interpreted and it has not been closer elucidated in the national area.  

Aim The aim of the study was to get a picture of how first line managers recognize 

their role, responsibility and conditions in patient security questions.  

Method In order to catch the participants view and their experiences, a qualitative 

approach with phenomenographic method based on Martons description of the 

analysis procedure was used. The study builds on interviews with twelve first line 

managers employed in different public health authorities. 

Results The central discovery indicated a connection between patient security and 

questions that concerned work environment. The perspectives were considered 

difficult to distinguish and depended on each other. The organizations dissection 

of responsibility in patient security questions were differently pronounced and not 

made visible by routine. Which patient security areas first line managers was 

expected to be responsible for varied. First line managers pedagogical knowledge 

and deeper knowledge basis about patient security among the personnel, 

generated an increased risk awareness. An activity close leadership and support to 

the personell, amplified the conditions to run patient security questions.  

Discussion In order to increase the conditions that makes it possible to overview 

the area of responsibility, caregivers should support first line managers in patient 

security questions, and clarify the area within the organization.  

 

 

Keywords: Caregiver, management responsibility, overall vision, patient security, 

phenomenography, priorities, work environment.  
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Förord 
 

Val av ämnesområde baserades på ett intresse för hälso- och sjukvårdens 

ledarskap, de chefer som finns närmast den patientnära vården och hur de ser på 

frågor som rör patientsäkerhetsarbete. I sitt uppdrag har de unika möjligheter att 

vara nära den kliniska vården. Därigenom ges förutsättningar att kunna påverka 

patientsäkerhetsfrågor i det dagliga arbetet. Genomförandet av studien har varit 

både berikande och utvecklande. Det har varit en förmån att få möta dessa 

människor och få lyfta fram deras kunskaper och erfarenheter inom området.  

 

Jag vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att arbetet har kunnat slutföras. Ett 

särskilt tack riktas till de som möjliggjort studiens genomförande, de som deltagit 

i intervjuerna, min handledare Marianne Svedlund som under arbetes gång och på 

ett positivt sätt väglett mig genom forskningsprocessen, det har varit oerhört 

värdefullt och lärorikt. Min familj som på olika sätt gett mig utrymme under 

studietiden. 
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INLEDNING  

Den moderna hälso- och sjukvårdens framväxt har i grunden utgått från de 

ändringar som gjordes i hälso- och sjukvårdslagstiftningen i början av 1980-talet. 

I regeringens proposition (1981/82:97) om förslag till ny hälso- och sjukvårdslag 

lades tonvikten på behovet av en löpande anpassning av hälso- och sjukvården till 

rådande samhällsutveckling. I och med att hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) trädde i kraft överfördes ansvaret för planering och utformning av 

vården till landstingen, som ansågs ha de bästa förutsättningarna för att bedöma 

hur behovet av vård och service såg ut. Landstingen gavs relativt fritt utrymme att 

planera och utforma vården efter de behov och förutsättningar som fanns regionalt 

och lokalt. Decentraliseringen av beslutsbefogenheter har legat i linje med en 

fördjupad demokratisk process. De övergripande målformuleringarna och 

riktlinjerna som formades i hälso- och sjukvårdslagen syftade till att främja en 

långsiktig planering och utveckling av hälso- och sjukvården. Avsikten var också 

att samordna insatser som utförs på olika håll till den nationella nivån, samt 

mellan myndigheter och organisationer (Regeringens Proposition, 1981/82:97, s. 

16-17). Under 1990 och 2000-talet har lagstiftningen inom hälso- och 

sjukvårdsområdet visat på angelägenheten att vårdgivarna
1
 stärker befolkningens 

inflytande och patientens rättsliga ställning i vården, där både kvalitet i den 

medicinska behandlingen och den mänskliga omvårdnaden har betonats 

(Blomgren, 2003, s. 155; SOU 1995:5, s. 87, 187).  

 

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet har sedan år 

2006, genomförts i samverkan mellan Sveriges kommuner och Landsting [SKL] 

och Socialstyrelsen. Redovisningarna innefattar indikatorbaserade jämförelser av 

landstingens medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. 

Syftet har varit att bidra till hälso- och sjukvårdens styrning samt belysa 

                                                 
1
Myndighet, landsting, kommunen eller annan juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård 

(SFS 2010:659). 
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förtjänster och svagheter på ett strukturerat sätt, som motiverar landstingen till 

förbättringar och lärande. Ett annat syfte har varit att göra den offentligt 

finansierade vården öppen för medborgares och patienters insyn (SKL, 2008, s. 

13). I öppna jämförelser från 2009 visade indikatorer på förbättrad medicinsk 

kvalitet och förbättrat omhändertagande inom öppen vård. Utvecklingen med 

nedgång av antal vårdplatser är enligt [SKL] i huvudsak en följd av en förbättrad 

hälso- och sjukvård (SKL, 2009a).  

 

Den snabba samhällsutvecklingen, där begränsade ekonomiska resurser ställs mot 

växande behov, har medfört ytterligare krav på effektiviseringar. Parallellt med 

politisk styrning påverkar medicinska landvinningar och teknologins framsteg 

vårdens utveckling och vad som är möjligt att genomföra inom ram för vård- och 

behandling. Den sjukvårdspolitiska ledningen befinner sig vanligen längre från 

den medicinska sakkunskapen vilket kan medföra svårigheter i bedömningar av 

vårdens relevans och kvalitet. Båda parter är beroende av varandra, vilket 

genererar särskilda betingelser för politikens möjligheter att utöva ledning inom 

hälso- och sjukvården. För att klara prioriteringar och resursfördelning är 

vårdgivare både beroende av professionens kunskap men också av att känna sig 

förtrogen med medborgarnas behov av hälso- och sjukvård ur ett 

samhällsplaneringsperspektiv (Blomgen, 2003, s. 153-154). Offentlig finansierad 

hälso- och sjukvård har ett uppdrag att öppet redovisa horisontella prioriteringar 

som följer av politiska beslut på nationell nivå, vårdgivarnivå, samt vertikala 

prioriteringar som äger rum på klinisk nivå i den dagliga verksamheten. 

Prioriteringar och effektiviseringar ska samtidigt inrymma aspekter som 

tillförsäkrar god och säker vård av hög kvalitet med fokus på patientsäkerhet
2
 

(Rosengren, 2008; Rönnberg, 2007, s. 78-79).  

 

 

 

                                                 
2
 Skydd mot vårdskada (Regeringens proposition, 2009/10:210). 
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Socialstyrelsen (2007) har i en nationell journalgranskningsstudie av 1 967 

journaler inom somatisk slutenvård identifierat 169 patienter (8, 6 %) som 

drabbats av vårdskada. Studien visade att förekomsten av vårdskador var 

vanligare i åldersgruppen 65 år och äldre. En vårdskada medförde i medeltal sex 

extra vårddygn. Överförs resultatet till alla vårdtillfällen på sjukhus under ett år 

motsvarar siffrorna ca 105 000 vårdskador och ca 630 000 extra vårddygn. 

Patientsäkerheten är i dag oavsett vårdgivare ett av hälso- och sjukvårdens 

tydligast prioriterade utvecklingsområden, både nationellt och internationellt. 

Området utgör en betydande utmaning för vårdgivarna och visar på 

angelägenheten av en fortsatt utveckling av vårdens säkerhetskultur 

(Socialstyrelsen, 2007 s. 5-7). Säkerhetsområdets utveckling, uppdelning, den 

forskning som bedrivs kring säkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvården och hur 

människor förhåller sig till risk, interagerar med säkerhetsutvecklingens 

förutsättningar (Rollenhagen, 2007, s. 267).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) genomsyras det dagliga arbetet i vården sällan av ett 

systematiskt patientsäkerhetsperspektiv eller en uttalad säkerhetskultur. 

Patientsäkerhetsperspektivet har heller inte betonats på ett tydligt sätt vid 

vårdgivarnas planering och direktiv för hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 

2009, s. 18). Sveriges kommuner och landsting [SKL] har i sitt yttrande över 

patientsäkerhetsutredningen gett en positiv syn på en ny lagreglering av 

patientsäkerhetsområdet. Förändringarna understryker bl. a vårdgivarnas 

skyldigheter att bedriva ett proaktivt
3
 systematiskt patientsäkerhetsarbete, med 

krav på ökad transparens och högre grad av fokusering mot systemperspektivet 

vid förebyggande av negativa vårdhändelser (SKL, 2009b, s. 2; SOU, 2008:117, s. 

19).  

 

Risker i hälso- och sjukvården är inte homogena utan baseras på kombinationer av 

sjukdomens natur, den medicinska bedömningen samt val av behandlingsstrategi. 

                                                 
3
  Inriktas på förutsebara framtida situationer för att förhindra något oönskat, t. ex sjukdom (URL 

1). 
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De är vidare oförutsägbara och kan utvecklas i oväntad riktning beroende på dess 

komplexitet. Hälso- och sjukvården kan därav generellt betraktas som ett 

högrisksystem. Det är unikt så till vida att befolkningens förväntningar, krav och 

inflödet av patienter inte alltid kan styras, vilket i viss mån kan motverka 

säkerhetslösningar (Amalberti, Auroy, Berwick & Barach, 2005; Hallberg, 2007). 

Organisationer som uppfattats som mer säkra har högprioriterat personalens 

kunskap och utbildning i säkerhetsarbete. Ledningens engagemang i 

säkerhetsfrågor där säkerhetstänkande har en hög status och där det bedrivs ett 

organiserat säkerhetsarbete som genomsyrar organisationen, ger högre risk- och 

säkerhetsmedvetenhet (Rollenhagen, 2007, s. 270-271).  

 

Studier av offentliga organisationer har i huvudsak fokuserat på ledning, styrning 

och kontroll och inte frågor om innebörden av ledarskapets betydelse. Ledarskap, 

innefattar dels möjligheten att utöva inflytande över händelseförlopp, aktiviteter 

och om att genomföra saker genom andra människor. Det innebär också att utöva 

ett avgörande inflytande över hur frågor och beslut hanteras både i det korta och 

det långa perspektivet. Att vara chef och ledare i hälso- och sjukvården i dag 

handlar mer om att kunna hantera det osäkra (Holmberg, 2003, s. 11, 14-15). 

Enhetschefer
4
 har att verka i ett komplext och mångfacetterat hälso- och 

sjukvårdssystem. Uppdraget utgör en utmaning i att kunna balansera övergripande 

ekonomiska krav, humanistiska värden och konkreta vårdbehov (Rosengren, 

2008). Arbetssituationen inom svensk hälso- och sjukvård visar att chefer i 

politiskt styrda organisationer försöker agera stötdämpare och utgöra en 

stabiliserande faktor där de ska tillgodose krav från den politiska nivån, ledning 

och underställd personal samt patienter och närstående. För chefer på lägre nivå 

handlar det om att leda verksamheten i ett tillstånd av kontinuerlig förändring. 

Verksamheten och strukturförändringar ska därtill klaras med krympande resurser 

och med bibehållen kvalitet och resultat (Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette & 

Ahlborg, 2008).  

                                                 
4
 Med enhetschef avses första linjens chef dvs. chefsfunktionen närmast den patientnära vården, 

med budget och personalansvar. 
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Enligt Socialstyrelsens patientsäkerhetsfunktion, (E. Stolpe, personlig 

kommunikation/telefonsamtal, 15 april, 2009) ges från Socialstyrelsen nationellt 

ingen entydig bild över vilken roll och ansvar enhetschef har för 

patientsäkerhetsfrågor. Det finns en variation inom de olika tillsynsregionerna om 

hur uppdraget tolkas och det har inte studerats eller närmare belysts av  

Socialstyrelsen. Ansvaret för patientsäkerhetsfrågor ligger enligt författningar och 

föreskrifter ytterst på vårdgivare och verksamhetschef. Verksamhetschefen kan 

uppdra ansvar för patientsäkerhetsfrågor till underställda chefer i mellanledet. 

Vanligen innefattar uppdraget uppgifter kring läkemedelshantering och frågor 

kring medicinteknik. Rollen som enhetschef speglar i dag också ett mer ett 

personaladministrativt ansvar. De chefer som finns närmast medarbetare och det 

patientnära arbetet utgör en viktig länk i frågor som rör ett öppet säkerhetsklimat, 

patientsäkerhetsarbete, vårdkvalitet och förbättringsarbete inom ansvarsområdet. 

Mot bakgrund av den bild som lyfts fram samt presenteras nationellt är det 

angeläget med ytterligare studier kring chefers roll och ansvar i 

patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvården.  

 

SYFTE 

Studien har syftat till att synliggöra enhetschefer och deras uppfattningar om den 

egna rollen, ansvaret och förutsättningarna i samband med patientsäkerhetsfrågor. 

 

METOD 

 

Metodologisk ansats 

Ledarskapet i offentlig sektor har på senare år lyfts fram. Det härrör dels från 

effekterna av krympande ekonomiska resurser och de genomgripande 

förändringar som hälso- och sjukvårdens ledande principer, ledningsideal och 
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styrning genomgått, vilket också påverkar chefsrollens förutsättningar (Holmberg, 

2003, s. 8). 

 

För att fånga relevanta forskningsområden och enhetschefers uppfattningar har en 

kvalitativ forskningsansats använts. Den vetenskapsfilosofiska grunden och 

teoretiska referensramen har baserats på fenomenografin, som utvecklats i Sverige 

under 1970- talet av professor Ference Marton. Huvudsyftet inom fenomenografin 

är att synliggöra fenomenets variation samt att fördjupa sig i relationen mellan 

människan och hur ett fenomen uppfattas. Ytterligare aspekter handlar om att 

synliggöra kvalitativt skilda sätt att erfara det studerade fenomenet. Uppfattningar 

om fenomenet identifieras genom komparation
5
 som utgör grundstommen i 

analysprocessen. Relationen mellan hur uppfattningarna skiljer sig åt och till 

vilken grad, studeras och struktureras sedan i beskrivningskategorier. I dessa ingår 

den studerade gruppens olika uppfattningar och skiftande sätt att erfara en given 

företeelse. Beskrivningskategorierna redovisas i ett fenomenografiskt utfallsrum. 

Utfallsrummet utgör ett system av beskrivningskategorier som omfattar 

grupperingar och synvinklar av fenomenet och deras inbördes förhållande till 

varandra (Söderlund, 2003; Marton & Booth, 2000, s. 163, 176). 

 

Fenomenografin ger som forskningsansats intressanta förutsättningar att belysa 

individers olika uppfattningar. Analysmetoden syftar till att lyfta fram och 

synliggöra olika aspekter av ett fenomenet för att det ska framträda med större 

tydlighet. Fenomenografin är som begrepp sammansatt av ordet fenomen som 

betyder ” det som visar sig” och grafia ”att beskriva i ord och bild”. Inom den 

fenomenografiska ansatsen görs en distinktion mellan första och andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv beskriver hur någonting är och det 

belyser också ”världen så som den erfars av människor”. Perspektivet 

                                                 
5
 Komparera, jämföra (särskilt i olika vetenskapliga eller tekniska sammanhang); ange olika 

grader av komparation (URL 2). 
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kännetecknas av sådant som kan observeras utifrån och utgörs av fakta. Inom 

fenomenografin är forskarens utgångspunkt att förhålla sig till och beskriva 

uppfattningar ur andra ordningens perspektiv. Fokus ligger på att fånga den 

oreflekterade uppfattningen av ett fenomen och studera de bakomliggande sätten 

att uppfatta världen och hur den ter sig för någon. Centralt är hur människor 

uppfattar fenomen i den dagliga strömmen av händelser i livet och i den levda 

världen, som ofta företräder något underförstått, outtalat och som tidigare inte 

varit föremål för reflektion. Beskrivningskategorier bildas som ett resultat av 

andra ordningens perspektiv, där variationen kring att uppfatta och erfara världen 

skildras (Marton & Booth, 2000, s. 154-159; Paulsson, 2008, s. 73-74). 

 

Urval och procedur 

För att få en bred variation av informanter gjordes ett strategiskt urval. Studien 

bygger på enskilda intervjuer med 12 enhetschefer verksamma hos olika 

vårdgivare och inom varierande hälso- och sjukvårdsområden. Samtliga deltagare 

har hög formell kompetens och lång erfarenhet i olika roller inom både hälso- och 

sjukvård och andra näringar, med yrkeserfarenheter mellan 20-40 år. 75 % av 

deltagarna var kvinnor och 25 % var män. Verksamheternas behov av kompetens i 

nuvarande yrkesroll som chef och ledare har tillgodosetts genom att deltagarna 

vidgat kunskapsfältet med olika utbildningar inom chefs- och ledarskapsområdet. 

Undersökningsgruppens grundkompetens och yrkesbakgrund innefattar deltagare 

med skiftande universitets och högskoleutbildningar samt legitimerade 

yrkesutövare.  

 

För att få tillstånd att genomföra studien och erhålla kontakt med enhetschefer hos 

sjukvårdshuvudmännen kontaktades aktuella vårdgivare skriftligt via e- post med 

bifogad skriftlig information om studiens syfte. Sammantaget tillfrågades 14 

ansvariga vårdgivarrepresentanter om möjlighet att få genomföra studien, varav 

11 lämnade medgivande. Inklusionskriterier var att det inom verksamheterna 

skulle bedrivas öppen eller sluten hälso- och sjukvård i utifrån vårdgivaransvar, 
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patientnära arbete skulle utövas på olika sätt inom verksamheten, en enhetschef 

skulle finnas som ansvarig och inneha ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Chefer inom verksamhetsområden som inte bedrev patientnära vård exkluderades. 

Med ledning av uppgifter från de vårdgivarrepresentanter som lämnat medgivande 

till studiens genomförande, kontaktades i nästa steg enhetschefer hos respektive 

vårdgivare via personligt brev som skickades med e-post. Aktuella chefer 

tillfrågades om intresse av att delta i studien. Den skriftliga informationen till 

berörda chefer innehöll uppgifter om:  

- studiens bakgrund, syfte och betydelse 

- förfrågan om deltagande 

- när och hur svar önskades, om deltagande accepterades eller avböjdes, samt sista 

svarsdatum  

- hur författaren kunde nås om frågor uppkom under svarstiden eller i efterhand 

- tidsaspekt och plats för de planerade intervjuerna 

 

Intervjuer bedömdes vara lämpligt för det valda syftet med studien. Under 

förfrågningsprocessen om intresse av att delta i studien, genomfördes parallellt, 

enskilda samtal och bokningar av intervjutider med enhetschefer som accepterat 

deltagande. Intervjuerna genomfördes under perioden januari till mars år 2010. 

Efter personlig överenskommelse om tidpunkt utfördes intervjuerna i avskildhet 

på en tid och plats som passade informanten, vanligen på eller i anslutning till 

arbetsplatsen och i något fall på annan neutral avskild plats som deltagaren valt. 

Inför intervjuerna genomfördes två provintervjuer med efterföljande finjustering 

av intervjuguiden. Varje intervju inleddes med ett allmänt samtal, därefter gavs 

muntlig information som också tidigare delgivits i skrift om studiens syfte, samt 

vilka krav som ställs utifrån forskningsetiskt perspektiv, informantens 

konfidentialitet samt möjligheten att närhelst kunna avbryta medverkan. För att få 

en mer personlig bild av deltagarna ombads de också berätta om sin bakgrund 

inom hälso- och sjukvården innan intervjun formellt sett påbörjades. Områden 

som belysts har utgått från att cheferna fått berätta om hur de uppfattar sin roll och 

sitt ansvar i patientsäkerhetsfrågor, samt hur de uppfattar dina förutsättningar att 
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bedriva patientsäkerhetsarbete (bilaga 1).Intervjuerna spelades in på band och 

kodades med nummer, deltagarna erhöll motsvarande kodnummer som skydd för 

integritet och anonymitet. Information gavs också om att materialet skulle hållas 

inlåst, oåtkomligt för obehöriga där endast författaren hade tillgång till underlaget 

under studiens genomförande. Identifierbara uppgifter som inhämtades, 

antecknades och lagrades i samband med intervjuerna har sedan avrapporterats
6
 

på ett sätt som tryggar att enskilda inte kan igenkännas av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 12).  

 

Utöver inspelning fördes korta stödanteckningar som också syftade till att 

återkoppla till olika delar under intervjun och stödja analysarbetet. För att uppnå 

tillräckligt underlag och teoretisk mättnad bör 10 till 15 intervjuer vara lämpligt 

enligt Bryman (2002, s. 324-325, 328). Det slutliga underlaget i studien 

innefattade 12 intervjuer. Varje intervju varade mellan 35-50 minuter och 

underlag per intervju omfattade mellan 5-11 sidor, totalt 95 sidor. I anslutning till 

att en intervju fullföljts lyssnades underlaget omgående igenom av författaren. I 

nästa steg transkriberades intervjuerna, vilket utfördes parallellt med intervjuernas 

genomförande. Det egna ansvaret för utskrifterna gav möjlighet till en värdefull 

fördjupning, reflektion och möjlighet att kunna replikera och backa tillbaka i 

intervjuerna samt de stödanteckningar som förts.  

 

Analys  

Analysen har genomförts med fenomenografisk metod enligt den struktur med 

beskrivningskategorier och utfallsrum som beskrivs av Hautala-Jylhä, Nikkonen 

och Jylhä, (2009), Marton och Pong, (2005), samt Paulsson (2008, s. 77-78).  

 

I inledningsskedet lyssnades intervjuerna åter igenom för att få en känsla för 

nyanserna. Samtliga intervjuer har skrivits ut av författaren med hjälp av it- stöd, 

där uppgifter har förts på ett anonymt sätt i enlighet med Bryman (2002, s. 131).  

                                                 
6
  Med avrapportering avses här både skriftligt offentliggörande och muntlig redogörelse. 
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Efter att varje intervju transkriberats lästes den åter igenom för att få ett 

översiktligt helhetsintryck av innehållet. I nästa steg genomlästes respektive 

intervju i detalj där specifika utsagor och uttalanden som sammanföll med 

forskningsfrågan fokuserades. Analysprocessen har innefattat en systematisk och 

grundlig genomläsning där textmaterialet successivt bearbetats. De utsagor och 

uttalanden som svarade mot syftet och frågeställningarna samt beskrev 

deltagarnas uppfattningar om roll, ansvar och förutsättningar i 

patientsäkerhetsfrågor eftersöktes. Stycken med uttalanden och uppfattningar från 

deltagarna som gav stöd till forskningsfrågan och frågeområdena färgmarkerades i 

texten. Likheter och skillnader angavs med separata textnoteringar i marginalen.  

 

Variationen i uppfattningar avseende likheterna och skillnader jämfördes sedan 

systematiskt med varandra. Uppfattningar numrerades och kategoriserades 

därefter i olika grupper utifrån gemensamma drag och karaktäristika som 

utkristalliserat sig. Uppfattningarna som beskrevs mynnade slutligen i nio 

beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna formades i ett skede när det 

fanns tillräckligt evidens för att en övergripande ”mening” hade uttryckts. Varje 

övergripande gruppering som innehöll gemensamma drag gicks därefter igenom. 

Dessa detaljstuderades och reflekterades över, med avsikten att se om ytterligare 

beskrivningar av betydelse framträdde. Inga nya uppfattningar framkom under 

den delen av processen. Den förnyade granskningen och omarbetningen av texten 

möjliggjorde i nästa led ytterligare avgränsning och reducering av uppfattningar. 

De olika uppfattningarna som skildrades av deltagarna och som rörde samma 

ämne samt visade kvalitativa likheter summerades sedan i olika 

beskrivningskategorier, där en höjning av abstraktionsnivån också gjordes 

(Hautala- Jylhä, et al., 2009; Marton & Pong, 2005; Paulsson, 2008, s. 77-78).  

 

Innehållet i beskrivningskategorierna som sammanföll med varandra har sedan 

harmoniserats och presenterats i en helhetsstruktur, det så kallade 

fenomenografiska utfallsrummet. Utfallsrummet utgör den fenomenografiska 

studiens huvudresultat och skildrar innebörden som en informant givit en bestämd 
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företeelse dvs. en uppfattning i abstrakt form, i en beskrivningskategori. För att få 

en struktur och underlätta sammanställning och bearbetning av textmaterialet 

utformades en mall i jämförelse med (Hautala-Jylhä, et al., 2009; Paulsson, 2008, 

s. 77-78) som sedan nyttjats i arbetet för att strukturera beskrivningskategorierna. 

 

Etiska överväganden  

Problemområdet och intervjuer med chefer, som syftat till att belysa uppfattningar 

och ansvar inom yrkesrollen bedömdes inte innehålla några känsliga uppgifter 

som kan vara till skada eller men för den enskilde. Ansökan till etisk kommitté 

har därav inte genomförts i föreliggande arbete. Etiska avvägningar har gjorts med 

stöd av bl. a. kurslitteratur inom forskningsetiska området samt med hjälp av 

forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. 

De överordnade forskningsetiska principernas fyra grundregler som styr 

tillämpning och tillvägagångssätt under forskningsprocessen syftar till att stödja 

forskare och uppgiftslämnare i processen så att en god etisk avvägning mellan 

individskyddet och forskningskravet är möjligt. Informationskravet beskriver 

forskarens ansvar för information om forskningens syfte och villkor till 

undersökningsdeltagarna. Samtyckeskravet innefattar former för forskarens 

inhämtande av samtycke från deltagarna samt deras rätt att själv besluta om och 

bestämma över formerna för medverkan. Konfidentialitetskravet belyser regler 

om uppgiftslämnares personskydd och förvaring av forskningsuppgifter, vilket 

innebär att personuppgifter har förvarats och hanterats på ett sätt som säkerställt 

att obehöriga inte fått del av uppgifterna. Nyttjandekravet redogör slutligen om 

regler som beskriver att insamlade uppgifter om enskilda endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990, s. 6-14).  

 

RESULTAT 

Uppfattningar som framkommit i analysen har sammanförts till nio 

beskrivningskategorier. Dessa har sedan samlats i tre övergripande utfallsrum som 
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utgör huvudresultatet och innefattar uppfattningar kring, den egna rollen, ansvaret 

samt förutsättningar i patientsäkerhetsfrågor (Schematisk beskrivning av 

beskrivningskategorier och utfallsrum, bilaga 2). 

 

Den egna rollen 

Det första utfallsrummet beskriver hur enhetscheferna uppfattar den egna rollen. 

Kategorierna varierar i spannet från att vara ”controller” och ”spindel i nätet” till 

att arbeta verksamhetsnära i dialog. Helhetsperspektivet rör sig i spektrat kring 

den egna och vårdgivarens verksamhet, samt samhällsperspektivet och nationell 

nivå kring patientsäkerhet.  

 

 

Att vara spindeln i nätet-Controller 

Enhetscheferna beskriver sig ha en central roll i frågor som rör patientsäkerhet. 

God kännedom om verksamheten, att vara ”den sammanhållande länken” för alla 

verksamhetsfrågor och samtliga yrkeskompetenser på arbetsplatsen innefattas. 

Somliga deltagare uppfattar sig som ”spindeln i nätet”, ”navet i verksamheten” 

och att rollen innefattar en ”controller” funktion. Att vara en god rollmodell och 

sätta säkerhet och kvalitet främst prioriteras av deltagarna. Avvikelser som 

inträffar tas seriöst och återförs till personalgruppen. En aktiv uppföljning av olika 

indikatorer för att se att kvaliteten är hållbar, utgör en annan del av rollen. Att 

kunna motivera medarbetarna, visa målmedvetenhet och uthållighet i 

överenskommelser om patientsäkerhet ses som en framgångsfaktor. 

Det är väldigt viktigt att ha bra rutiner och att de efterföljs. Det måste man nästan stå upp 

för varje dag och tala om, så att ingen genar. (Intervju nr 1) 

 
Jag har en stor och viktig roll med att hantera avvikelser. Sedan blir det ju att man har 

ansvar åt alla håll, mot patienterna och personal. (Intervju nr 8) 

 

Ett öppet klimat och en trygg atmosfär gör att medarbetarna känner att de kan 

vända sig till chefen för råd och stöd i patientsäkerhetsfrågor. 
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Man ska ha en öppen attityd, aldrig hänga ut någon /…/ Avvikelserapporterna som 

kommer, måste man verkligen ta på allvar och att de återförs till medarbetarna.  (Intervju 

nr 5) 

 

Deltagarna anser vidare att rollen innefattar att utifrån uppdraget bidra till 

kostnadseffektivitet genom att ur ett befolkningsperspektiv verka för rätt vård, på 

rätt nivå, där tillgängliga personella och ekonomiska resurser används på rätt sätt.  

Ju färre fel vi kan göra, desto bättre och billigare vård får vi. Det är positivt för alla. 

(intervju nr 1) 

 

Det är ju min roll att se till att det finns rutiner som svarar mot de krav som ställs i lagar 

och författningar. Det handlar om rätten att få behandling, att man får vård i rätt tid och 

att vården ges på rätt nivå. (Intervju nr 2) 

 

 

Att arbeta verksamhetsnära 

Deltagarna beskriver väsentligheten av att utöva ett verksamhetsnära ledarskap för 

att kunna hantera patientsäkerhetsuppdraget. Det innebär att finnas mitt i 

verksamheten och att vara både fysiskt och mentalt närvarande. Samtliga 

arbetsprocesser uppges innefatta en patientsäkerhetsdimension. Det ses som del av 

det totala arbetet och kan inte isoleras till en enskild företeelse.  

Det är patientsäkerhet i allt vi gör, det är en del av helheten. (Intervju nr 2) 

 

Öppenhet, delegerat ansvar och att ta råd från medarbetarna bidrar till att 

kompetens och utvecklingsförslag tillvaratas, vilket anses främja personalens 

möjligheter till påverkan och delaktighet i patientsäkerhetsfrågor. Chefer med 

grundkompetens från andra yrkesfält än hälso- och sjukvård uppfattar sig oftare 

delegera patientsäkerhetsfrågor till den legitimerade personalen.  

Det är ju inte jag som ska genomföra allt utan jag delegerar. Jag tror medarbetarna mår 

mycket bättre om de som kan får ansvar för patientsäkerhetsarbete. (Intervju nr 11) 

 

Att som chef ha kunskap och kännedom om organisationen och hur det praktiska 

arbetet går till och verkställs ses som betydelsefullt.  

Att vara tillräckligt insatt i verksamheten så att man skulle kunna ta över vissa bitar och 

medarbetarna känner att man vet vad man pratar om. (Intervju nr 2) 
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Att arbeta i dialog 

Chefsrollen beskrivs innefatta en ”containing funktion” och att utgöra en 

dialogpart för medarbetarna. Pedagogiska färdigheter ses som värdefullt för att på 

ett varierat sätt kunna ge information, orientera personalen, öka förståelsen för 

helheten och förmedla sammanhang i patientsäkerhetsfrågor. 

Jag tycker väldigt mycket av min roll är pedagogik. Jag måste kunna förklara på olika sätt 

som gör att personalen inte bara hör, utan att man faktiskt förstår bakgrund och 

sammanhang. Förstår man inte, då händer det inte mycket, uppgifter utförs och sedan är 

det glömt. Förstår man, uppmärksammas resultat och det som inte fungerat så bra 

rapporteras. (Intervju nr 7) 

 

Stöd och handledning i besvärliga situationer uppfattas ge säkrare medarbetare 

och trygga patienter, vilket anses generera god och säker vård. Sjuksköterskor ses 

av cheferna som en viktig samverkanspart i dialogen med personal om 

patientsäkerhetsfrågor. 

I bland känner man att man gör ett jättedåligt jobb, för att vi inte kan göra det vi vill. Har 

man satt sig ned och talat om det och kommit fram till att det beror på andra saker, eller 

gör så här och så här, då får man en helt annan trygghet hos personalen och vården blir 

säkrare. (Intervju nr 7) 

 

Somliga deltagare medverkar aktivt i det direkta utförandet kring säkerhets- och 

kvalitetsarbetet på individnivå och får en stor inblick i de enskilda patienternas 

behov, vilket ger goda möjligheter att verka proaktivt i handledningen av 

medarbetarna. 

I omvårdnadsarbetet blir det en ständig handledning och det blir väldig tydligt vad jag vill 

uppnå. (Intervju nr 4) 

 

 

Att ha helhetssyn  

Betydelsefullt är att medarbetarna förstår förankringen kring olika aktiviteter som 

genomförs inom patientsäkerhetsområdet i ett vidare perspektiv. Ökad 

helhetsinsikt anses generera en ökad riskmedvetenhet, vårdresultat 

uppmärksammas i ett tidigare skede och medarbetarna tar ett större ansvar för att 

rapportera det som avvikit från ett planerat förlopp. Bekräftelse till 
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personalgruppen i god följsamhet och användning av avvikelserapporteringen
7
 

uppfattas vara en framgångsfaktor. 

Alla måste vara med på banan, det gäller patientsäkerhet eller vad som, personalen måste 

förstå varför vi gör saker annars får man ingen förankring i verkligheten och då rinner det 

ut i sanden. (Intervju nr 4) 

 

Ett öppet och lyhört förhållningssätt, tillit och utvecklat teamarbete, där hela 

arbetsgruppen strävar åt samma håll anses främja patientsäkerheten. Följsamhet i 

lagstiftning, fungerande rutiner och en tydlig struktur som omgärdar 

säkerhetsfrågor lyfts fram. Deltagarna anger att tydliga ramar från vårdgivaren 

underlättar genomförande och uppföljning av patientsäkerheten. 

Jag har ju ansvar för att man ska följa de lagar och regler som finns, både när det gäller 

vård, omvårdnad och dokumentation. (Intervju nr 3) 

 

Det måste finnas bra system, nätverk och att alltid uppdatera rutiner och checklistor, man 

måste veta vart man vänder sig. (Intervju nr 6) 

 

Patientsäkerhetsområdet uppfattas som en kontinuerlig process med flytande 

gräns i förhållande till andra ansvarsområden. Patientsäkerhet, den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön uppfattas vara sammanlänkade. Områdena anges av 

deltagarna vara intimt förknippade med varandra och svåra att särskilja.  

I likhet med att man delegerar arbetsmiljöansvar kanske man som chef skulle ha en 

tydligare delegering kring vad som innefattar god kvalitet. (Intervju nr 2) 

 

Det här med patientsäkerhet det är något som har kommit i fokus de sista åren. Jag tror 

det beror mycket på att våra patienter har en helt annan attityd i dag eller, helt andra krav 

på vad man förväntar sig än vad man hade tidigare. (Intervju nr 1) 

 

Säkerhetsaspekter avgränsas inte enbart till vård- och behandling, utan anses 

också innefatta frågor som rör logistik, information, personal, städrutiner, 

verksamhetens fysiska miljö och miljön i närområdet, m.m.  

Det handlar ju om hur vi informerar både befolkning och personal/…/hur våra 

lokalvårdare städar, om var man ställer möblerna, hur man sandat ute. (Intervju nr 6) 

 

                                                 
7
 Rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt 

fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt, sammanställa och återföra 

erfarenheterna (SOSFS 2005:12). 
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Det egna ansvaret 

I det andra utfallsrummet beskrivs synen på det egna ansvaret vilket uppfattas som 

personligt och omöjligt att överlåta. Utfallsrummet inrymmer en variation av 

uppfattningar som sträcker sig över området från personligt ansvar för 

patientsäkerhet på arbetsplatsen till ett övergripande medicinskt ledningsansvar i 

verksamheten och den större vårdgivarorganisationen. 

 

 

Att ha personligt ansvar  

Deltagarna anser sig ha det yttersta ansvaret för verksamheten. Här innefattas allt 

som sker på arbetsplatsen och samtliga aktiviteter som utförs av personalen i 

förhållande till patienter. Patientsäkerhetsuppdraget innefattar kontinuerlig 

omvärldsbevakning och ett proaktivt, handlingsinriktat förhållningssätt. Att följa 

upp och vaka över att medarbetarna följer givna rutiner, känner till de lagar och 

föreskrifter som finns, ses som en del i ansvaret.  

Jag är ju ytterst ansvarig för allt inom verksamheten och där ingår att utföra vård av god 

kvalitet och där tycker jag patientsäkerhet innefattas. (Intervju nr 10) 

 

Patientsäkerhetsansvaret beskrivs som svårt att överblicka. Deltagarna uppfattar 

sig inte kunna ha en fullständig uppsikt över området. Att försöka balansera krav 

och förväntningar kring patientsäkerhet från ledning, personal, patienter, 

närstående och samhället ses som en utmaning. För att åtagandet ska kännas 

hanterbart ser deltagarna behov av att finna en balans i uppgiften.  

Var man än befinner sig i organisationen tror jag inte att förutsättningarna finns riktigt till 

hundra procent/…/ Att ha fullständig koll på läget går ju inte, utan man måste hitta en 

balans/…/ Eftersom vi arbetar med människor och mot människor så kommer aldrig de 

här systemen att vara hundra procent, eftersom vi jobbar med individer både med 

medarbetare och medborgare. (Intervju nr 6) 

 

 

Att ha ansvar i vårdkedjan 

Överflyttning mellan vårdnivåer och informationsöverföring där flera aktörer är 

involverade uppfattas vara ett riskområde. Enskilda vårdgivarkontakter anses 

fungera. Samverkan mellan vårdgivare, olika aktörer inom olika hälso- och 
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sjukvårdsarenor och de processer som sker mellan vårdgivarna, både övergripande 

strukturellt och i patientärenden ses som ett riskområde.  

Att man har flera olika aktörer ser jag som en hotbild mot patientsäkerheten, man har inte 

kopplingen mellan aktörerna, det är en brist som kan gå ut över patientsäkerheten. 

(Intervju nr 12) 

 

En fungerande vårdkedja uppfattas av deltagarna på varierande sätt, som 

sammanhänger med vårdgivarens organisationsstruktur, vilken hälso- och 

sjukvårdsorganisation enhetschefen verkar inom och typen av verksamhet som 

ansvaret innefattar. Samband ses mellan en fungerande vårdkedja och 

patientsäkerhet ur ett befolkningsperspektiv, verksamhetsnära och interna 

patientsäkerhetsprocesser samt helhetsperspektivet kring individen och i 

förhållande till andra lagstiftningsområden. Geografiskt spridda verksamheter 

uppfattas generera högre krav på chefer för att kunna hålla samman 

patientsäkerhetsfrågorna. Deltagarnas uppfattningar skildrar i flera fall att 

patientsäkerhetsfrågor inte har någon särställning i förhållande till andra 

ansvarsområden. Det prioriteras inte före annat ansvar, utan beskrivs som ett av de 

ansvarsområden som ligger i chefsuppdraget. 

Patientsäkerhet är en del av mitt ansvarsområde, det är inte något exklusivt och jag är 

skyldig att ta det tillsammans med andra ansvarsområden. (Intervju nr 6) 

 

Fler rapporteringsled ger sämre kontinuitet och större risk för oavsiktliga fel. 

Kontakter med närstående ses av cheferna som viktiga för de patientgrupper som 

har nedsatt autonomi. Goda relationer med andra sjukvårdshuvudmän anses också 

vara till gagn för patientsäkerheten. 

 

 

Att ha medicinskt ledningsansvar 

Medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) uppfattas ha en central roll som 

samarbetspart och som stöd i patientsäkerhetsarbetet. En fungerande MLA 

funktion anses vara av stor betydelse för att patientsäkerhetsfrågor ska lyftas fram 

på ett tydligt sätt.  
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MLA och jag arbetar tillsammans, man blir väldigt starka då, det är lättare att få gehör i 

organisationen, man har god kontroll och vet vad som fungerar och inte fungerar. 

(Intervju nr 5) 

 

Förankring kring beslut som berör patientsäkerhet och medicinsk ledning ger 

deltagarna möjlighet att bidra med sin kompetens och erfarenhet. Med stöd av 

MLA anses trovärdigheten och påverkansmöjligheterna öka. 

I viktiga förändringar tycker jag det är viktigt att MLA har gjort en bedömning ur 

medicinskt perspektiv. Jag tar fram förslag, men det ska finnas ett medicinskt beslut 

bakom det. (Intervju nr 5) 

 

Somliga deltagare beskriver att de övertar det praktiska utredningsarbetet på 

arbetsplatsnivå vid anmälningsärenden till Socialstyrelsen.  

Det är ofta vi som enhetschefer som har handlagt och svarat på ärenden på arbetsplatsnivå 

och som också haft kontakt med Socialstyrelsen. Det ligger mycket på oss fast vi inte har 

fulla ansvaret, har man struktur och bra dialog med sin chef är det lättare. (Intervju nr 6) 

 

Regelbunden kompetenshöjning av medarbetarna anses nödvändig för att kunna 

följa utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. Att säkra kvalifikationerna mot 

nya vård- och behandlingsmetoder, ny teknik och ändringar inom olika 

lagstiftningsområden för att svara mot kvalitet och patientsäkerhet ses som en 

framgångsfaktor, vilket ligger i linje med kraven i hälso- och sjukvårdens 

ledningssystem.  

 

Den egna förutsättningen 

I det tredje utfallsrummet beskrivs den egna förutsättningen som avser strategisk 

planering kring patientsäkerhet och daglig närvaro av prioriteringar.  

 

 

Att ha förutsättningar för strategisk planering 

Förutsättningar för strategisk planering kring patientsäkerhet sammanhänger 

enligt somliga deltagare med väl fungerande rutiner och att personalen har rätt 

kompetens. Metodisk utveckling och vidgning av yrkeskompetenser inom olika 

områden uppfattas ge en ökad säkerhet. 
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Att få arbeta i ett team tror jag är positivt för patientsäkerheten. Man måste fördela, 

informera och lära ut så att alla medarbetare blir lika kunniga. /…/ Det krävs att folk är 

kunniga och har möjlighet att lära sig. (Intervju nr 12) 

 

Ett nära samarbete och stöd från överordnade och stödfunktioner ses som 

värdefullt. 

I organisationen har vi stödfunktioner som ger input från övergripande ledning. Där man 

kan ta goda exempel och jag kan även be om råd om jag skulle behöva men ansvaret är 

alltid mitt. (Intervju nr 2) 

 

Det finns en strävan att alltid försöka uppnå hundra procents säkerhet. 

Förutsättningar att nå målen helt finns inte alltid, vilket anses sammanhänga med 

frågor i ett vidare system och samhällsperspektiv, som deltagarna behöver förhålla 

sig till. Tidsmässiga förutsättningar och utrymme att gå djupare i analyser som rör 

patientsäkerhet saknas. Nationell styrning och vårdgivardirektiv kring 

säkerhetsuppföljning anses öka förutsättningar att styra mot en mer hållbar 

utveckling kring patientsäkerhetsområde. 

I patientsäkerhetsarbete har jag väldigt mycket hjälp av den lagstiftning som finns och det 

regelverk som vårdgivaren har att tillgå. (Intervju nr 6) 

 

 

Att kunna göra prioriteringar 

Prioriteringar på olika nivåer och i olika sammanhang uppfattas ständigt vara 

närvarande i vardagen. Medvetenheten om att skattefinansierade medel hanteras i 

driften av verksamheten och att det finns beslutade ekonomiska ramar att förhålla 

sig till är betydande.  

Det är ganska tuffa ekonomiska förutsättningar. (Intervju nr 5)  

 

Verksamheter med liten volym anser sig ha lägre marginaler när det gäller olika 

typer av resurser som behövs för att tillgodose vårdbehov. Ökad tidspress 

uppfattas ge begränsade förutsättningar för reflektion och det beskrivs svårare att 

strategiskt överblicka patientsäkerhetsfrågor och göra riktiga prioriteringar. 

Löpande verksamhet tränger sig på och prioriteras i stor utsträckning framför 

övergripande strategiska frågor.  

Jag upplever att det är mer tidspress, mer arbete som ska utföras på kortare tid och när det 

blir så är det svårare att överblicka. (Intervju nr 9) 
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DISKUSSION 

Målsättningen med studien har varit att försöka bidra till att synliggöra 

enhetschefers roll, ansvar och förutsättningar i patientsäkerhetsfrågor, samt att ge 

andra aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet en fördjupad förståelse och bild 

av hur enhetschefer uppfattar sitt uppdrag i de frågor som studien belyst. 

 

Metoddiskussion 

Forskning inom patientsäkerhetsområdet fokuserar i dag på utvalda 

analysområden och på varierande diagnosområden i kombination med vård- och 

behandling. Området som rör förhållandet mellan chefsskap inom hälso- och 

sjukvården i kombination med patientsäkerhet finns inte beskrivet i 

forskningssammanhang på ett mer samlat sätt, vilket har inneburit att tillgången 

till material inom forskningsfältet varit begränsat. Valet att genomföra intervjuer 

och val av analysmetod baserades på intresse för målgruppens kunskaper, 

erfarenheter och oreflekterade uppfattningar inom området patientsäkerhet.  

 

Sammantaget skickades information till 53 första linje chefer varav 12 lämnade 

intresse om deltagande. Efter den 11 intervjun framkom ingen ny information som 

bedömdes relevant då den följde samma mönster som förutvarande. Den sista 

intervjun genomfördes i syfte att säkerställa att inget ytterligare framträdde kring 

fenomenet och att informationsmättnad uppnåtts. Då 12 personer tackat ja till 

deltagande blev de 12 intervjuerna en naturlig avgränsning av underlaget.  

 

I enlighet med Paulsson (2008, s. 81-83) har den egna förförståelse kring 

deltagarnas olika verksamhetsområden, kontexten och hur rollen gestaltar sig 

hanterats genom att visa öppenhet, intresse och att närma sig området 

förutsättningslöst med aktivt lyssnande. I trianguleringsprocessen har stöd hämtats 

från Hautala- Jylhä, et al., (2009). Dialog om underlag, framkomna uppfattningar 

och processen kring påföljande kategoriseringar har skett med stöd av 

forskningshandledaren.  
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Bortfall 

35 personer lämnade förfrågan om deltagande obesvarad, 12 personer visade 

intresse av att delta och sex personer tackade nej. En svaghet i arbetet är att någon 

bortfallsanalys inte har genomförts. Ett bortfallsunderlag kan ha bidragit till 

värdefull information inför framtida studier. Det är möjligt att ett annat sätt att 

närma sig området t.ex. genom att kontakta tilltänkta informanter personligen i 

första skedet gett fler tilltänkta deltagare. Alternativt kan en högre svarsfrekvens 

ha uppnåtts med telefonintervjuer eller med en kvantitativ metod och enkätstudie. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar ett samband mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö, både den 

fysiska och psykosociala. Relationen mellan patientsäkerhet och 

arbetsmiljöaspekter har i förslag till lagändringar kring patientsäkerhet, gällande 

föreskrifter från Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, eller från [SKL] inte 

belysts på ett mer samlat sätt. Det är möjligt att sambandet tydliggjorts lokalt i 

vårdgivares och arbetsgivares direktiv till verksamheten, vilket är en 

frågeställning som inte berörts i detta arbete. Resultatet ligger i linje med 

Leijonhufvud och Nilheim (2007, s. 103) som menar att arbetsgivarens ansvar och 

skyldigheter i arbetsmiljöfrågor innebär att tillgodose en säker arbetsmiljö, med 

överblick över verksamheten och ett starkt skyddsintresse att trygga 

medarbetarnas liv och hälsa, vilket inte givit genomslag i patientsäkerhetsfrågor.  

 

Studier av Rosengren (2008); Nygren (2008); Wolmesjö (2008) och Larsson 

(2008) visar att enhetschefer har en mycket viktig roll i vilken inställning och 

engagemang som förmedlas kring patientsäkerhetsarbete. Det finns kontextuella 

kopplingar mellan vårdkvalitet, arbetsmiljö/arbetsinnehåll, gruppens attityder 

samt förhållningssätt och engagemang i patientsäkerhetsfrågor. Min tolkning är att 

organisationsstuktur och hur stödprocesser organiserats är av betydelse för 

förutsättningarna att driva kvalitets- och säkerhetsarbete.  



  

22 

 

Tidigare forskning av Rollenhagen (2007, s. 273, 279) och Thomas, Sexton, 

Neilands, Frankel & Helmreich (2005) visar att hur en organisation ser på och 

prioriterar säkerhetsarbete har betydelse i samtliga organisationsled och ytterst för 

patienten. Den ställning, engagemang och prioritering vårdgivare, ledning och den 

samlade organisationen ger säkerhetsfrågor, där ett systematiskt 

säkerhetstänkande, kompetensförsörjning och kunskap i patientsäkerhetsfrågor 

sätts i förgrunden, genererar en högre riskmedvetenhet. Också Leijonhufvud och 

Nilheim (2007, s. 109) beskriver att det i vårdgivaransvaret ingår att se till att det 

finns rutiner för förebyggande av vårdskador genom mål, organisation, rutiner, 

metoder och vårdprocesser som säkerställer kvaliteten. 

 

Resultatet visar vidare chefernas behov av att ha god uppsikt och vaka över 

processer som rör patientsäkerhet. För att det ska vara möjligt behöver de utöva 

ett verksamhetsnära ledarskap, som innebär att finnas mitt i den dagliga 

verksamheten och leda arbetet. Detta stämmer överens med Northouse (2007, s. 

40-43) teori om det verksamhetsnära chefsuppdraget, som till stor del innefattar 

att följa verksamheten och inneha mer av kunskap och förståelse kring detaljer. 

Här inkluderas förmåga att möta människor, olika aktörer och befattningshavare, 

att skapa en tillitsfull och trygg atmosfär, samt stödja medarbetare och 

arbetsgruppen för att nå organisationens mål. 

 

De olika beskrivningarna kring rollen och ansvaret i patientsäkerhetsfrågor som 

framkommer i resultatet, syftar i grunden till att på ett varierat sätt tillförsäkra 

patienter en god- och säker vård, samt att finnas tillgängliga för att stödja 

arbetsgruppen och enskilda medarbetare i det dagliga patientsäkerhetsarbetet. 

Chefernas uppfattningar om personliga ansvar för patientsäkerhet och andra 

verksamhetsfrågor har enligt min tolkning bärighet på det som beskrivs som 

”controller funktion” av deltagarna. Att vara en god förebild och göra medvetna 

val kring eget agerande i säkerhetsfrågor ses som en form av handledning i det 

dagliga arbetet. I likhet med fynd av Wahlund (2009, s. 12) som indikerar att en 

öppen dialog kring oavsiktliga misstag och tillbud behöver ligga i centrum för att 
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understödja ett förebyggande arbetssätt, framkommer i denna studies resultat 

betydelsen av att cheferna i sin roll ansvarar för att främja ett öppet 

säkerhetsklimat på arbetsplatsen och att kontinuerligt föra en dialog kring 

avvikelser, risker och tillbud.  

 

Tydliga direktiv och ansvarsfördelning i patientsäkerhetsfrågor hos vårdgivaren 

ökar enhetschefernas förutsättningar att överblicka sitt patientsäkerhetsansvar 

enligt resultatet. Chefsrollen innefattar att bidra till kostnadseffektivitet samt att ur 

ett befolkningsperspektiv verka för rätt vård, på rätt nivå. Detta sammanhänger 

med prioriteringar, olika vårdgivares ansvar, effektivitet och säkerhet. Öppet 

redovisade prioriteringar från sjukvårdshuvudmannen är väsentliga som stöd för 

organisationen, chefer och personal som möter patienten i den dagliga vården.  

 

Resultatet i föreliggande studie indikerar vidare att cheferna uppfattar att 

patientsäkerhetsfrågor inte har högre prioritet i förhållande till andra 

ansvarsområden som chefer har. Liknande förhållanden beskrivs av Rönnberg 

(2007) som menar att det ligger i vårdgivarorganisationers intresse att synliggöra 

och öppet redovisa horisontella och vertikala prioriteringar som görs. Det är min 

tolkning att det i stödjande syfte finns en betydelse i att synliggöra patientsäkerhet 

som ett prioriterat ansvarsområdet för enhetschefer. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) som trätt i kraft första januari år 2011 bör kunna ge ökat stöd till 

vårdgivarna i patientsäkerhetsarbetet. Regeringen har också föreslagit riktade 

satsningar inom patientsäkerhetsområdet under mandatperioden. Syftet från 

regeringen är att detta ska leda till säkrare vård för patienter och ett mer aktivt 

säkerhetsarbete hos vårdgivarna (URL 3). 

 

En djupare kunskapsförankring kring aktiviteter som genomförs inom 

patientsäkerhetsområdet behövs hos medarbetarna. Detta genererar en ökad 

riskmedvetenhet enligt resultatet. För nå framgång fordras att cheferna utvecklar 

sina pedagogiska färdigheter. Resultatredovisningen indikerar att personal som 

finns närmast patienterna behöver regelbunden kompetensutveckling i 



  

24 

 

patientsäkerhetsfrågor inför situationer som kan uppstå. Dessa förhållanden har 

beskrivits av Reason (2004, s. 32) som kommit fram till att regelbunden 

kompetenshöjning i säkerhetsfrågor spelar en avgörande roll i förutsättningarna 

att kontinuerligt träna den mentala förmågan och riskmedvetenheten. I en studie 

utförd av Reason (2007) framkom att närvaro i situationen och god yrkesmässig 

sakkunskap kring händelse och risk i den patientnära vården, är avgörande för att i 

att kunna urskilja och hantera annalkande patientsäkerhetsrisker och brister. 

Förbättringar syftar till att i systemet identifiera och stärka svaga skyddsbarriärer, 

som gör att yrkesutövare inte utsätts för risker att vård- och behandling leder till 

vårdskada. Skyddsbarriärerna innebär dels att organisationens grundläggande 

säkerhetskultur och struktur utvecklas t. ex med hjälp av teknik och olika 

beslutsstöd. Till detta kommer ytterst organisationens ”resilens”
8
, vilken är 

avhängig yrkesutövarnas mentala och tekniska förmåga i direkt patientnära vård- 

och behandling, som kan ha en avgörande betydelse för säkerheten i arbetet 

(Reason, 2007, s. 141-142).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Organisationen förmåga att anpassa sig och hantera störningar samt processer som avviker från 

ett förväntat förlopp. 
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Konklusion  

 Framkomna uppfattningar om samband mellan patientsäkerhet och 

arbetsmiljö kan belysas närmare.  

 En tydlig ansvarsfördelning i patientsäkerhetsfrågor hos vårdgivaren är av 

betydelse och ökar enhetschefers förutsättningar att överblicka sitt ansvar i 

patientsäkerhetsfrågor. 

 Utveckling av enhetschefers pedagogiska kompetens är viktig för att 

tillsammans med medarbetarna nå framgång i patientsäkerhetsarbetet.  

 Verksamhetsnära chefs- och ledarskap är en framgångsfaktor för 

patientsäkerhetsfrågor och vårdkvalitet. 

 Att vara en god förebild och företrädare i patientsäkerhetsfrågor påverkar 

medarbetarnas syn på säkerhetsfrågor positivt.  

 Ett öppet klimat och en trygg atmosfär på arbetsplatsen ger ökat 

systemfokus i patientsäkerhetsfrågor. 

 Fördjupad kompetens hos personalgruppen genererar en ökad 

riskmedvetenhet och helhetssammanhang kring aktiviteter som genomförs 

för att förbättra patientsäkerheten. 
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Intervjuguide        Bilaga 1  

 

Bakgrund 

Be informanten berätta om sin bakgrund, ålder, år inom yrket, olika utbildningar 

och vad det var som ledde in yrkesbanan på chefs och ledarskap 

 

Frågeområden 

1. Berätta hur du som enhetschef uppfattar din roll i patientsäkerhetsfrågor 

som bedrivs inom ditt ansvarsområde  

 

2. Berätta hur du uppfattar ditt ansvar som chef när det gäller 

patientsäkerhetsarbete  

 

3. Berätta hur du uppfattar att dina förutsättningar att bedriva 

patientsäkerhetsarbete ser ut 

 

Stödfrågor 

Berätta mer om det här 

Kan du utveckla ytterligare 
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Beskrivningskategorier och utfallsrum    Bilaga 2 

 

       Beskrivningskategorier                              Utfallsrum  

 

                                                             

 

                                                              

                                                                                                 

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Att vara spindeln i nätet  

2. Att arbeta verksamhetsnära 

3. Att arbeta i dialog 

4. Att ha helhetssyn 

 

 

 

 

Den egna rollen 

5. Att ha personligt ansvar 

6. Att ha ansvar i vårdkedjan 

7. Att ha medicinskt  

ledningsansvar 

 

 

 

Det egna ansvaret 

8. Att ha förutsättningar för  

strategisk planering 

9. Att kunna göra prioriteringar 

 

 

Den egna förutsättningen 


