TESTA ER SÄKERHETSKULTUR
Gå igenom den här checklistan, så får du en uppfattning om hur långt ni har kommit med säkerhetskulturen på er arbetsplats. Diskutera frågorna med dina arbetskamrater.
Fundera lite extra om du svarar nej på någon av frågorna och kontakta gärna den person som
ansvarar för säkerhetskulturen.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKERHETSKULTUR

JA

NEJ

JA

NEJ

Jag anser att jag har den kompetens som behövs för att utföra mitt arbete
Jag hinner med mina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid
Jag har rätt material och utrustning för att utföra mitt arbete
Min arbetsbelastning är acceptabel
Våra chefer prioriterar alltid säkerheten före produktiviteten
Jag får i allmänhet den hjälp jag behöver i mitt arbete
Jag känner förtroende för de människor jag arbetar med

LEDNINGENS ANSVAR
Min chef beaktar alla förslag till hur vi kan arbeta bättre och säkrare
På vår arbetsplats råder rak och öppen kommunikation
Bemanningen är alltid tillräcklig för patientsäkerheten
Det är lätt att finna den information som behövs i den dagliga verksamheten
Kommunikationen på arbetsplatsen är rak, tydlig och tillräcklig
Det är ordning och reda inom vår verksamhet

RAPPORTERING OCH LÄRANDE
Vi utvärderar systematiskt vårt arbete
Jag vet hur man rapporterar avvikelser
Jag fick bra introduktion innan jag började med mina nuvarande arbetsuppgifter
Inför nya arbetsmetoder får vi alltid bra utbildning
Jag rapporterar avvikelser även om ingen tagit skada
Våra chefer uppmuntrar oss att rapportera risker, även om inget hänt
Jag tycker att det känns meningsfullt att rapportera avvikelser

ATTITYDER TILL SÄKERHET
Jag tror att många små misstag på en arbetsplats är farligare än en individs felgrepp
Mina arbetsuppgifter är av betydelse för patientsäkerheten
Vi pratar ofta om patientsäkerhet inom vår verksamhet
De flesta arbetsuppgifter på ett sjukhus påverkar patientsäkerheten
Även leverantörer påverkar en verksamhets säkerhet

NÅGRA EXTRA FRÅGOR TILL DIG SOM ÄR CHEF
Jag anser att mina medarbetare har tillräcklig kompetens för sina uppgifter
Vi har rätt material och utrustning för att utföra vår verksamhet
Jag prioriterar alltid säkerheten före produktiviteten
Mina medarbetares arbetsbelastning är acceptabel
Jag beaktar alla förslag till hur vi kan arbeta bättre och säkrare
Bemanningsnivån är alltid tillräcklig för patientsäkerheten
Jag satsar på introduktion för nyanställda och före nya arbetsmetoder
Jag uppmuntrar personalen att rapportera risker och avvikelser, även om inget hänt
Jag tar all avvikelserapportering på allvar
Allas arbetsuppgifter är av betydelse för patientsäkerheten

