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Overlæger og Patientsikkerhed
Holdninger og Barrierer
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5. Maj 2011

Spørgeskema med 25 udsagnsprovokationer
71 semistrukturerede interviews
15 afdelinger med patientkontakter
Afdelingsledelserne og seniorer,
kulturbærende overlæger har deltaget
(anonymt)
• Ingen har afslået at deltage
• Alle datasæt er komplette
•
•
•
•

Patientsikkerhedsarbejdet er et udtryk
for et dokumentationstyranni, der er
kommet med akkrediteringen

Ressourcerne til
patientsikkerhedsarbejdet var bedre
anvendt til gedigen klinisk forskning

Patientsikkerhedsarbejdet skal være
fuldt integreret i dagligdagen, også hvis
andet af den grund må nedprioriteres

Jeg mener at mere kontrol er bedre
end forsøg på at etablere en
sikkerhedskultur

Patientsikkerhedsarbejdet er endnu en
administrativ opgave der tager tiden
fra det egentlige: patienterne

Hos os gør man markant mere for
patientsikkerheden end for 3 år siden

Jeg erindrer ikke en alvorlig utilsigtet
hændelse i min afdeling indenfor det
seneste år

Konklusion vedr. Holdninger
ldninger

Respondenterne udtrykker en
klar positiv holdning til arbejdet
med patientsikkerhed på
Hvidovre Hospital

Identificerede barrierer
(i alt 25: alfabetisk)
Bureaukrati ‐ Fagligt snæversyn ‐ Faglig dygtighed
nedprioriteres ‐ Fejlfokusering ‐Frygt for konsekvenser –
Generationskløft ‐ Informations overlod ‐ Kobling til
akkreditering ‐ Konservativ kulturopfattelse ‐ Krænkelse
af beslutningsfriheden ‐ Misbrug af afrapporterings
systemet – Manglende ansvarliggørelse – Manglende
inddragelse – manglende konsekvens – Manglende
patientinformation – Mangel på evidensbaseret
resultater – Mangel på standardiserede kliniske forløb –
Mangel på tid og ressourcer – Manglende
tilbagemeldinger – Meritsystemet – Manglende
uddannelse – Nulfejlskultur ‐ Svag ledelsesindsats –
Tekniske problemer – Traditionelt hierarki

De 25 barrierer rankeret efter
hyppighed og vægt

Top 10 barrierer

1: Manglende evidens
”Evidensen af resultaterne er ikke ordentligt
dokumenteret”
”Der mangler relevante målemetoder indenfor
området”
”Der savnes en videnskabeliggørelse af området”
” Det akademiske niveau er ikke tungt nok, specielt
ikke i kampagnerne”
”For megen populisme. Ingen overlæger tror på, at
man kan redde 1000 liv”

2: Mangel på tid og ressourcer
”De mange patientnære uopsættelige opgaver
gør at arbejdet med patientsikkerhed kommer
længere ned i prioriteringen”
”Patienterne kommer jo og man kan da ikke
lade dem ligge fordi man skal bruge tid på
patientsikkerhedsarbejdet
”I en tid med nedskæringer og afskedigelser
pga. økonomiske problemer må man
koncentrere sig om kerneopgaverne”

4: Svag ledelsesindsats
”Ledelsen sælger det, som endnu en ny opgave,
og ikke som en integreret del af det daglige
arbejde”
”Hvis man fra den øverste ledelse side blev målt
på patientsikkerheden, ville det være noget
andet”
”Ledelsen prioriterer og italesætter ikke
patientsikkerhedsarbejdet, som en naturlig
komponent af enhver form for patientarbejde”

3: Manglende tilbagemeldinger
” Man føler sig ikke taget seriøst, hvis man ikke
får en tilbagemelding, og så bliver det uklart
hvor meningsfyldt arbejdet er”
”Vi hører sjældent om hvilke konsekvenser en
registrering i databasen får, eller det endelige
resultat af de glimrende kerneårsagsanalyser”
”Interessen falder, uden man har en
fornemmelse af, at man medvirker til noget, der
har betydning”

5: Manglende inddragelse
”Vi føler ikke rigtigt at vi er blevet inddraget i
processen, og derfor er der et svigtende
medejerskab”
”Det er som om det hele er importerede ideer,
uden at vores mening og prioritering er blevet
inddraget”
”Der er mangle på kliniske relevante
problemstillinger i arbejdet med
patientsikkerhed”

6: Bureaukrati
”Der er så meget der skal registreres og
dokumenteres omkring hændelserne, og det er for
kompliceret i en arbejdsfyldt dagligdag”
”Man skal åbne pc´en med alle de forskellige
passwords, for at beskrive en simpel hændelse. Det
er for besværligt, og derfor overlader vi det til
plejepersonalet”
”Der er for mange der skal involveres, hvis man skal
lave noget om dagligdagen til gavn for
patientsikkerheden”

7: Frygt for konsekvenser
”Der er fortsat en frygt for den kollegiale
reaktion, hvis man er for åben overfor begået
fejl”
”Det styrker ikke kreditten, hverken hos de
overordnede eller underordnede, når man ved
morgenkonferencen skal redegøre for en
bommert med egen‐involvering”
”Det føles som angiveri af kollegaer, når man
rapporterer utilsigtede hændelser”

8: Fagligt snæversyn

9: Tekniske problemer

”Jeg oplever en tiltagende faglig identitet på et
stadigt mere afgrænset område, hvilket
vanskeliggør systemtænkning”
”Tænker først og fremmest i eget speciale og ikke i
hele patientens forløb; overlæger er individualister”
”Vi prioriterer nok helhedstænkningen for lavt i takt
med at specialet kræver så meget for at være på
toppen”
”Der er plads til flere tunge lægefaglige
ambassadører idenfor patientsikkerhed”

”Patientjournalens kaos med en blanding af
computerudskrifter og vanlige tekstnoter gør den
helt uoverskuelig for patientsikkerhedsarbejdet”
”Det er vanskeligt at se hvilken behandlingsplan der
er lagt, hvis man kommer fra en anden afdeling.
Det gør jo patientsikkerhedsarbejdet illusorisk”
”De dårligt fungerende it‐systemer er en evindelig
baggrund for utilstrækkelige opmærksomhed på
patientens sikkerhed og føles som en barrierer for
arbejdet med patientsikkerhed”

10: Meritsystemet

Top 10 barriere

”Der lægges ikke vægt på erfaringer med
patientsikkerhedsarbejdet ved ansættelser”
” Det har ingen betydning for ens
karriereforløb”
”Patientsikkerhed fylder ikke meget under
studiet”
”Vi har et meriteringssystem, der er helt ude af
trit med den kliniske hverdags virkelige
udfordringer”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manglende evidens
Mangel på tid og ressourcer
Manglende tilbagemeldinger
Svag ledelsesindsats
Manglende inddragelse
Bureaukrati
Frygt for konsekvenser
Fagligt snæversyn
Tekniske problemer
Meritsystemet

Ledelsestilfredsheden

