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1. Inledning

Kvalitetsrapporten för år 2018 är den sjunde årliga sammanställningen av det systematiska

utvecklingsarbete som gjorts på organisationsnivå för att upprätthålla och främja en

högklassig och säker vård. Syftet med kvalitetsrapporten är att stödja och systematisera

utvecklandet av verksamheten. Rapporten är ett dokument som olika sakkunniga utarbetat

över det gångna året och en framtidsöversikt ur synvinkeln för kvalitetsarbete,

patientsäkerhet, övergripande säkerhet, patientombudsmännens verksamhet,

patientförsäkringsbeslut, klientrespons, dataskydd, sjukhushygien, radiologi, strålbehandling

och vårdtyngdsklassificering. Syftet med rapporten är att öka genomskinligheten samt att ge

såväl personalen som patienter och anhöriga en bild av servicenivåerna och

utvecklingsarbetet vid Vasa centralsjukhus. Kvalitetsrapporten godkänns av

ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten och inlämnas till styrelsen för kännedom.
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2. Kvalitetsarbetet

2.1. Kvalitetsåret 2018

Vid Vasa centralsjukhus använder man sig av SHQS-kvalitetsprogrammet, som är speciellt

planerat för social- och hälsovården. Systemet bygger på självutvärderingar som utförs

årligen samt på interna och externa auditeringar. För att kvalitetserkännandet ska hållas i

kraft förutsätts att man i organisationen årligen genomför underhållsauditeringar och med

tre års mellanrum en kvalitetsauditering. År 2018 var det dags för den andra

underhållsauditeringen.

Genom Vasa centralsjukhus årliga kvalitetstävling söker man nya innovationer som gör

arbetet smidigare. Syftet med tävlingen är framför allt att hitta nya arbetssätt, som är

patienten till nytta och som också kan spridas till andra arbetsenheter. Tävlingsarbetet fick

anknyta till vilket tema som helst som valdes av enheten. Kvalitetstävlingen är öppen för alla

enheter och den årliga vinnaren utses av Vasa centralsjukhus kvalitetsteam enligt i förväg

angivna kriterier.

År 2018 gick första priset till prehospitala akutsjukvården, vars arbete berörde ledningen

och utvecklingen av kompetens. Genom att använda mobilapparater och logguppgifter kan

man vid planeringen av verksamheten satsa ännu bättre på erbjudande av prehospital

akutsjukvård av jämn kvalitet. Andra priset gick till inremedicinska polikliniken för

standardisering av vårdsamtal. Tredje priset gick till hudpolikliniken för ibruktagandet av ett

nytt innovativt, behandlande dagsljusrum.

2.2. Auditeringar år 2018

Underhållsauditeringen genomfördes i mars 2018. Enligt auditörernas observationer har

sjukhusets centrala styrkor varit bland annat klientorienteringen och den höga nivån av

klientnöjdheten samt den fortsatta utvecklingen av riskbedömningarna.  Man har fortsatt

att satsa starkt på patientsäkerheten, till exempel med hjälp av patientsäkerhetsprevalens
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och säkerhetsrundvandringar. Därtill har uppföljningen av patientflödet och vården

utvecklats förtjänstfullt vid Vasa centralsjukhus.

Auditörerna rekommenderade att utvecklingen av serviceprocesserna och processmätarna

skulle fortsätta. Även praxis för gränssnittssamarbetet bör utvecklas. Resultaten från

personalenkäterna bör användas på enhetsnivå vid planeringen av välbefinnande i arbetet

och genomförandet av utbildningsmålen bör säkerställas på ett heltäckande sätt.

De interna auditeringarna genomfördes planenligt i november 2018. Årets tema var

medicineringssäkerhet på vårdenheterna. Auditeringen genomfördes på alla enheter där

läkemedelsbehandling har en viktig roll. Totalt deltog 17 vårdenheter. Som

auditeringsmaterial fungerade enheternas nya modellenligt utarbetade planer för

läkemedelsbehandling. Vid sidan av genomförandet av medicineringssäkerheten kunde man

samtidigt säkerställa fungerande samarbete mellan enheterna och sjukhusapoteket.

Utgående från auditeringsrapporterna från de interna auditeringarna observerades

variationer i enheternas introduktionspraxis och behov av förenhetligande. Det fanns

utrymme för förbättring inom säkerställandet av kunnandet bland såväl läkare och skötare

som vikarier. Andra områden som behövde utvecklas var bland annat identifieringen av

riskobjekt inom läkemedelsprocessen samt en mera täckande beskrivning av

skyddsmekanismerna. Till de enheter som deltog i auditeringen lämnades täckande

rapporter om utveckling av medicineringssäkerheten. Resultaten av de interna

auditeringarna behandlas regelbundet i ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten.

2.3. Lean

Utvecklingen av Lean och förankringen av verksamhetssättet har fortsatt inom Lean-

nätverket samt i form av enheternas egna projekt. Här presenteras Lean-projekt som

genomfördes eller inleddes på Vasa centralsjukhus år 2018 samt resultaten.
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Utvecklingen av psykiatriska ansvarsområdet

Inom Vasa centralsjukhus psykiatriska ansvarsområde har man startat utveckling av

processerna år 2018. För varje poliklinik inom psykiatriska ansvarsområdet har fastställts tre

kärnprocesser (Tabell 1).

Man har som första åtgärd samtidigt börjat utarbeta processerna för ungdomspsykiatriska

avdelningen och ta fram modeller för processerna i anknytning till omorganisering av

vuxenpsykiatriska poliklinikerna inom öppenvården. Därtill har man inlett utveckling av

psykiatriska ansvarsområdet enligt DMAIC (define- measure – analyze – improve – control)

enligt  Lean  Six  Sigma.  År  2018  har  gått  åt  till  förberedelser  av  Measure-fasen,  d.v.s.

uppbyggnaden av siffror i anknytning till produktionen (uppbyggande av s.k. enhetlig

grundläggande data) och en ”instrumentpanel” (dashboard) som möjliggör uppföljning av

produktionen.

Tabell 1. Kärnprocesserna inom psykiatriska ansvarsområdet 2019
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Hudpoliklinikens dagsljusrum

I hudpoliklinikens lokaler, i det gamla rökrummet, byggdes Finlands första SPL-PDT-rum.

Saneringen av rummet har möjliggjort det första ibruktagandet i Finland av en ny

behandlingsform och gett patienterna vård snabbare samt minskat köerna till

hudpolikliniken, trots att patientantalet har ökat. Patienten kan få behandling samma dag

som hen träffar läkaren. Det ytterst lyckade projektet kunde genomföras under den

budgeterade summan och projektet belönades med tredje plats i kvalitetstävlingen 2018.

Projektet fortsätter med uppföljning samt med förbättring av sjukskötarnas process.

Utvecklingen av kardiologiska polikliniken

Utvecklingen av den kardiologiska polikliniken har år 2018 varit i en implementeringsfas.

Målet med Lean-projektet var att förbättra kösituationen och patientsäkerheten, att komma
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ifrån köavkortningar, förbättra personalens nöjdhet och uppnå kostnadsbesparingar. Inom

projektet bl.a. uppdaterades arbetsbeskrivningarna för hjärt- och hjärtsviktsskötare,

utarbetades klarare telefontider och togs i bruk brådskande tider samt anställdes till teamet

0,5 avdelningssekreterare. Efter projektet har, trots ökat antal remisser, nya patienters

vårdgaranti förverkligats bättre än tidigare, kösituationen för uppföljningsbesök har

förbättrats, antalet första besök har ökat med 20 % och antalet återbesök har ökat med 16

%. Under en vecka har man kunnat ta emot cirka 27 fler patienter än tidigare. Den största

fördelen är att arbetsnöjdheten har förbättrats i alla personalgrupper under

uppföljningsperioden. Projektet fortsätter genom intensifierat samarbete med

primärvården samt genom uppföljning. Projektet belönades med en fjärde placering i

kvalitetstävlingen år 2018.

Utveckling av avdelning T3

På avdelning T3 har verksamheten utvecklats med lean-metoden sedan år 2017, genom

satsning i synnerhet på klientorientering, personalens välbefinnande samt hantering av

avbrott i arbetsdagen. Under år 2018 har på avdelningen genomförts en omorganisering av

arbetet och tillsatts en skötarresurs i mellanskift, s.k. E-skift. Mellanskiftet har haft en klar

inverkan på uppnåendet av arbetsro. Tilläggsresursen som har fåtts för ändamålet har varit

nödvändig med tanke på avdelningens övergripande verksamhet. Vårdpersonalen har

dessutom bidragit med fler idéer än tidigare på förbättringar av den dagliga verksamheten i

arbetsgemenskapen. År 2019 kommer man inom utvecklingsverksamheten att lägga fokus

på personalens välbefinnande.

Sjukhusapotekets process för returnering av läkemedel

På sjukhusapoteket genomfördes med hjälp av lean-metoden en förändring av processen

för  returnering  av  läkemedel.  Målet  var  att  skapa  klarhet  i  processen  och

arbetsfördelningen, samt i utrymmet som är reserverat för hantering av returneringarna och

undvika att riskprodukter hamnar på fel plats. Under projektet färgkodades hyllorna i

returneringsrummet så att produkter i olika hanteringsfaser och till olika hanterare effektivt

ska kunna identifieras med en blick, processens arbetsfördelning gicks igenom och
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dokumenterades, processen gjordes klarare och entydigare samt flödet av lådor som

returneras klarlades. Dessutom ändrades returblanketten, så att den fungerar bättre i

sjukhusapotekets process.

Lean för akutens läkemedelslista

Målet för akutens lean-projekt var att personalen på akuten och de enheter som tar emot

patienter som flyttas vidare från akuten för fortsatt vård ska ha uppgifter om huruvida man

har hunnit ta reda på patientens hemmedicinering på akutpolikliniken och var de

uppdaterade uppgifterna finns. Målet är att hemmedicineringen då patienten överflyttas

skulle vara klarlagd, dokumenterad i ESKO och att en läkare skulle ha godkänt listan. Därtill

var målet att alla recept som skrivs ut på akutpolikliniken skulle dokumenteras direkt i

Hoitu. Projektet är i mätningsfasen. Antalet Haipro-anmälningar gällande läkemedelslistorna

har minskat och personalens kunnande i användningen av ESKO:s läkemedelsdel har

förbättrats. Listorna kontrolleras mera systematiskt än tidigare och kontrollsituationen

dokumenteras i Anywhere och Hoitu-appen.

Lean för dagkirurgins kallelsebrev

På dagkirurgin gick man igenom kallelsebrevet och dess innehåll ändrades så att de för

vården mest kritiska punkterna, som t.ex. mat och dryck, tas upp först i brevet. Därtill har

man för patienten utarbetat en egen kontrollista, som är avsedd att bifogas till

kallelsebrevet. Genom projektet har man strävat efter att minska antalet operationer som

inhiberas på grund av felaktiga förberedelser.

Ögonprocess för barnreumapatient

Behovet att granska processen för uveitpatienter uppkom av att uveit i samband med

barnreuma behandlas av specialistläkare inom ögonsjukdomar och genom snabb diagnos

och behandling i rätt tid kan patientens syn bevaras. I utgångsläget var behandling och

uppföljning heterogena. Processen behövde klargöras mellan de två olika specialområdena,

för att screening och behandling av uveit ska följa de riksomfattande standarderna. Under

lean-arbetet identifierades slöserierna och användes 5 varför-principen. Projektet har
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förtydligat processen och arbetsfördelningen mellan poliklinikerna. Barnpatienterna

screenas och vårdas nu enligt de riksomfattande rekommendationerna.

Genom bra arbetsatmosfär mervärde för klienter/patienter och anhöriga (Kirurgiska
polikliniken)

På kirurgiska polikliniken har man under år 2018 stärkt avdelningens lean-kultur och skapat

en atmosfär av kontinuerlig förbättring i arbetsgemenskapen. Arbetet synliggörs för såväl

personalen som för klienterna genom olika visualiseringsmetoder, av vilka den senaste är

responsträdet, som är avsett för att patienterna ska ge snabb respons och där man lätt kan

se den klientrespons polikliniken har fått.

Evidensbaserat vårdsamtal

På medicinska polikliniken har utvecklats ett strukturerat, evidensbaserat innehåll för

vårdsamtal. Redskapet används vid skötarnas telefonkontakter med patienterna. Avsikten är

att ge högklassig vård per telefon, öka patientens följsamhet i vården och minska onödiga

besök inom den specialiserade sjukvården. Efter ibruktagandet av tillvägagångssättet har

man observerat att kvaliteten på dokumenteringen har höjts och trivseln i arbetet har ökat i

takt med att värdesättandet av arbetet har ökat.

Utveckling, arbetsfördelning och processer på regionala hjälpmedelscentralen.

Regionala hjälpmedelscentralen har inlett sin verksamhet och dess processer och

verksamhetssätt har finslipats under år 2018. Utvecklingsarbetet fortsätter år 2019.

Skapande av en servicekedja för vuxna med övervikt

Behov av att tydliggöra arbetsfördelningen och använda resurserna bättre i servicekedjan.

Tjänsternas tillgänglighet för klienter från olika kommuner har förbättrats tack vare

videomottagningsverksamheten och näringsterapeuternas expertis används nu mera

effektivt. Därtill har arbetsfördelningen med primärvården klargjorts och samarbetet mellan

olika yrkesgrupper har ökat.
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Lean-nätverkets verksamhet

Våren 2017 ordnades Lean-nätverkets andra utbildningsdag. Under dagen fick 18

yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård lära sig grunderna i Lean-tänket. För

närvarande omfattar vårt nätverk totalt 60 yrkespersoner från alla serviceområden, förutom

från det operativa ansvarsområdet. Lean-nätverket genomförde tio projekt år 2018. En del

av dem fortsätter år 2019. Därtill fick hela personalen på åtminstone två enheter utbildning i

Lean-principen. Nedan presenteras en förteckning över yrkespersonernas fördelning enligt

serviceområden samt antalet projekt år 2018.

Tabell 2. Lean-nätverk och Lean-projekt år 2018.

Serviceområde Yrkespersoner i

Lean-nätverket

Genomförda

projekt i Lean-

nätverket

Projekt

SO för akutvård 9 2 Lean för medicinlista

Lean – utbildning

ordnad vid

INTENSIV/CCU

SO för öppenvård 12 2

SO för

bäddavdelningsvård

5

SO för kvinnor och barn 3 1 Ögonprocess för

barnreumapatient

SO för psykiatri 6 - Hela serviceområdets

processer granskas

SO för sjukvårdens

stödfunktioner

4 2 Utveckling,

arbetsfördelning,

processer gällande den

regionala

hjälpmedelscentralen.
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Skapande av en

servicekedja för vuxna

med övervikt

SO för diagnostikcenter 5 0

SO för service 5 0

SO för förvaltning 9 0

SO för läkare och

experter

2 2 Process för reumabarn

på ögonpoli

Lean för kardiologiska

polikliniken

För år 2019 utsågs åtta projekt under nätverkets första träff. Uppföljningen av projekten

görs under nätverkets träffar år 2019 i nästa års kvalitetsrapport. Under år 2019 deltar 15

personer från förvaltningen, landskapsberedningen samt en överskötare och

ansvarsområdesdirektör i en mera omfattande Lean-utbildning.

3.  Patientsäkerhet

Under år 2018 hade patientsäkerheten en framträdande roll på Vasa centralsjukhus. Under

det gångna året har mycket arbete gjorts inom det omfattande forsknings- och

utvecklingsprojektet för patientsäkerheten. Totalt har 2 528 anmälningar av farliga

situationer dokumenterats, vilket överstiger fjolårets rekordstora antal anmälningar.

Anmälningsaktiviteten ökade med över 30 % jämfört med föregående år. Av anmälningarna

var 28 % tillbud och 59 % gällde en patient. Under året utökades anmälningarna med

punkten övrig observation/utvecklingsförslag, till vilken 13 % av anmälningarna hänförde

sig. Även patienternas anmälningsaktivitet har stigit med över 43 %. Den ökade

anmälningsaktiviteten kan tolkas som ökad säkerhetsuppmärksamhet, vilket är önskvärt.

Trots att andelen tillbudsanmälningar har minskat, har det ändå inte rapporterats fler

situationer som orsakade skada för patienten än tidigare år.
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Figur 1. Anmälningar av farliga situationer enligt uppföljningarna

Man har satsat på att utveckla patientsäkerheten. Under året har man grundat

patientsäkerhetsarbetsgrupper både på Vasa centralsjukhus och i sjukvårdsdistriktet, och

arbetsgrupperna sammanträder regelbundet. Avsikten är att man i grupperna sätter sig in i

olika risker i anknytning till patientsäkerheten och planerar utvecklingsåtgärder utgående

från dessa.

I organisationen har man i stället för de tidigare patientsäkerhetsprevalenserna tagit i bruk

ersättande patient- och arbetarskyddsrundvandringar. Anmälningarna om farliga situationer

har lett till en omfattande kontroll av processerna till exempel i fråga om utskrivningar,

läkemedelsbehandling samt patienter som lider av cerebrovaskulära störningar.

3.1. Nuläget för utvecklingsobjekten år 2018

Avsikten med förenhetligandet av dokumentationspraxis är att stödja yrkespersoner och ge

anvisningar om dokumentation av patientuppgifter och främja en enhetlig dokumentation

av patientvård samt säkerställa vårdens kontinuitet. Förenhetligandet och användningen av

dokumentationspraxis utvecklas multiprofessionellt. Eftersom det nuvarande

patientdatasystemet inte stöder strukturell dokumentation under punkten för dagliga
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patientanteckningar, har man börjat uppdatera dokumentation i anknytning till allmänna

anvisningar och videor och användning av olika appar (t.ex. Hoitu, Lääkkeenjakonäkymä).

Utskrivningsprocessen har utvecklats tillsammans med aktörer inom primärvården. Under

år 2018 har man ordnat tre samarbetsmöten, och dessutom har frågan behandlats med

personalen på servicehusen och även med förmän på privata servicehus. Ämnet har därtill

lyfts fram på olika möten, som t.ex. under utbildningsdagar för specialarbetare och

förmansmötet för vård och serviceområdet. På mötena har man gått igenom situationer i

vilka man observerar att säkerheten har äventyrats. Man  har  kommit  överens  om

utvecklingsåtgärder och drivit dem vidare, bland annat har kontaktuppgifternas

tillgänglighet förbättrats.

Den proaktiva processen med underhåll av sjukhussängarna har startat och under år 2018

har man märkt ut de sängar som används och fört in i apparatregistret. Det återstår att

komma överens om hur man ska få den proaktiva serviceprocessen att fungera på bästa

sätt. Detta arbete fortsätter år 2019.

Uppdateringen av läkemedelsbehandlingsprocessen inleddes med en intern audition, i

vilken nuläget för medicineringssäkerheten kartlades. Utgående från resultaten från

auditeringen är avsikten att uppdatera den nuvarande läkemedelsbehandlingsprocessen

under år 2019.

3.2. Patientsäkerhets- och arbetarskyddsrundvandringar

På Vasa centralsjukhus vårdande enheter inleddes patientsäkerhets- och

arbetarskyddsrundvandringar våren 2018. Avsikten med säkerhetsrundvandringarna är att

årligen kartlägga enheternas situation i fråga om patientsäkerhet och arbetarskydd.

Säkerhetsrundvandringarna ersätter patientsäkerhetsprevalensen och de tidigare
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säkerhetsvandringarna. Säkerhetsrundvandringarna förrättas i samarbete med

patientsäkerhetskoordinatorerna och arbetarskyddsfullmäktige.

Flera saker som kontrollerades, som t.ex. identifiering av patienter eller prov, placeringen av

återupplivningsvagnen och kontroll av läkemedelslistorna var i regel i skick. Också faktorer i

anknytning till riskavfallskärl var huvudsakligen i sin ordning. På nästan alla enheter kände

man till placeringen av huvudventilerna för syre. Vårdpersonalen hade telefoner med

integrerat personsäkerhetslarm i användning. Å andra sidan hade anställda inom andra

yrkesgrupper, som t.ex. sekreterare, inte nödvändigtvis en egen

personsäkerhetslarmanordning. På enheterna användes i stor omfattning olika kontrollistor

och andra rutiner för främjande av patientsäkerheten. Säkerhetsrundvandringarna sågs som

en positiv sak och ett sätt att ta upp frågor som gör personalen betänksam.

På enheterna finns flera olika yrkesgrupper, som har olika förmän. En del av personalen

arbetar i samma lokaler men är anställda av olika företag. Det leder till att behövlig

information inte nödvändigtvis når ut till alla yrkesgrupper. I organisationen har inte

nödvändigtvis beaktats utbildningsbehov som är gemensamma för de olika yrkesgrupperna

som t.ex. brandsäkerhetsutbildningar. I synnerhet på små enheter känner man inte inom alla

yrkesgrupper till var den närmaste återupplivningsutrustningen finns. På alla enheter lyfte

personalen fram de knappa resurserna. Personalen upplever att det finns mera arbete än

arbetstagare. På små enheter kan det finnas endast en person som behärskar en viss uppgift,

vilket gör verksamheten sårbar. Kompetensbehoven och mängden tillgängliga vikarier möts

inte alltid. Vissa enheter har lokaler och placering som inte är optimala. Förändringar i

organisationen och inom social- och hälsovårdsbranschen i allmänhet är frågor som

personalen funderar på och som kan påverka arbetshälsan negativt.
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 Figur 2. Säkerhetsrundvandringar.

År 2019 är det meningen att rundvandringarna ska fortsätta och föremål för granskning är i

synnerhet rutinerna för sjukhushygien. Den ökade bolagiseringen kan i framtiden försvåra

översikten av helhetssituationen för säkerheten. Då kommer det att uppstå utmaningar med

att hålla patientsäkerheten på en hög nivå.

3.3. 3.2 Typer av farliga situationer

Under  2018  har  störst  antal  farliga  situationer  (26  %)  dokumenterats  i  anknytning  till

informationsutbyte och kommunikation. Farliga situationer i anknytning till

informationsutbyte var även året innan den vanligaste anmälningstypen. Problem med

informationsutbyte rapporterades både i anknytning till dokumentering och muntlig

kommunikation. Anmälningar i anknytning till avvikelser i samband med

läkemedelsbehandling har länge hört till de största grupperna av anmälningstyper. Liksom

föregående år var även år 2018 händelser förknippade med läkemedelsbehandling den näst

vanligaste (22 %) anmälningstypen. Avvikande händelser gällande läkemedelsbehandling är

vanligast i samband med administrering av läkemedel (27 % av alla anmälningar angående

läkemedelsbehandling), vid distribueringen av läkemedel (26 %) eller vid dokumenteringen

av läkemedel (16 %). Antalet patientolycksfall och fallolyckor har ökat. Totalt 193 fallolyckor

har rapporterats, vilket betyder att 55 fler fallolyckor än året innan har inträffat. Situationen
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kan delvis förklaras av att två nya bäddavdelningar har öppnats, i vilka patienternas

grundsjukdomar medför en större risk för fallolyckor.

Som en del av det omfattande forsknings- och utvecklingsprojektet för patientsäkerhet har

farliga  situationer  för  år  2017  dokumenterats  under  år  2018,  dessa  siffror  framgår  av

tabellen nedan. Anmälningarna har gjorts av patientsäkerhetskoordinatorn, som har

observerat avvikelsen.

Tabell 3. Anmälningar om farliga situationer åren 2012–2018. Siffrorna inom parentes är en

del av patientsäkerhetsforskningen, och de anmälningarna har alltså inte gjorts av

personalen.

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal

anmälningar

1457 1482 1736 1874 1672 1911
 (123 i

anknytning till

forskningen)

2528
 (258 i

anknytning till

forskningen)

Anmälningar

från patienter

17 11 21 39 31 60 86

Tillbud/negativ

händelse

56 %

44 %

55 %

45 %

58 %

42 %

52 %

42 %

53 %

47 %

39 %

57 %

28 %

59 %

Läkemedels- och

vätske-

behandling

40 % 35 % 29 % 24 % 26 % 24 % 22 %

Informations-

utbyte

24 24 % 23 % 24 % 25 % 33 % 26 %

Olycksfall %

Fallolyckor

(antal)

11 %

118

10 %

112

8 %

135

8 %

95

9 %

97

9 %

138

10,5 %

193
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Övriga 25 % 31 % 39 % 44 % 40 % 34 % 41,5 %

Måttlig skada 4,2 % 4,6 % 3,9 % 5,3 % 5,4

%

10,9 % 9,7 %

Allvarlig skada 1,4 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5

%

1,4 % 1 %

3.4. Allvarliga, farliga situationer

Utredningen av allvarliga, farliga situationer har pågått aktivt. Sammanlagt sex omfattande

utredningar har genomförts eller är under arbete vid årsskiftet. I forskningen har man

fördjupat sig i problem i patologiprocessen, grundläggande reparationsarbeten,

vätskebehandling av patienter, öppnandet av nya enheter (x 2) och placeringen av patienter.

Mindre omfattande förutredningar av farliga situationer har gjorts, av vilka en del har lett till

allvarliga utredningar och en del till övrig utveckling av patientsäkerheten eller förbättring

av patientens vårdprocess. Därtill har vid mindre händelser gjorts

självövervakningsutredningar.

3.5. Apparatvård

För att främja en säker apparatvård har man säkerställt personalens kunnande inom

apparatvård. Upprätthållandet av apparatpassen i pappersform och uppföljningen av

kompetensnivån har orsakat svårigheter på enheterna. Utvecklingen av en digital app för

apparatpass inleds under år 2019. Förtydligandet av processen för apparatvård fortsätter

även år 2019. I synnerhet för apparater som lämnas ut till hemmen behövs anvisningar och

handlingsmodeller. Under år 2018 rapporterades totalt 89 anmälningar inom

apparatvården, vilket är en tydlig ökning (59 st. år 2017).
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3.6. Läkemedelsbehandling

Dokumentering av all administrering av läkemedel på läkemedelsbladet i ESKO eller via

appen HoiTu togs i bruk på hela sjukhuset i början av 2018. Dokumenteringen av

administreringen säkerställer att patienten får läkemedlen och förhindrar administrering av

dubbla doser, till exempel när patienten flyttas till en annan enhet eller vårdinrättning. När

rätt patient har fått rätt läkemedel och man har försäkrat sig om att patienten har fått

läkemedlet, dokumenterar man administreringen.

Pilotering av läkemedelsdistributionsvy på en bäddavdelning. Avsikten är att vyn ska tas i

bruk på alla bäddavdelningar under år 2019. Läkemedelsdistributionsvyn underlättar rätt

distribuering av läkemedel och dokumenteringen av administreringen.

Läkemedelsdistributionsvyn stöder principen för s.k. ”obruten process för

läkemedelsbehandling”, enligt vilken det i det elektroniska systemet alltid finns

uppdaterade medicineringsuppgifter för patenten, och i vården av patienten används alltid

dessa uppdaterade uppgifter och inte utskrifter.

Auditering av läkemedelsbehandling gjordes i slutet av året och olika brister framkom.

Introduktionen i läkemedelsbehandling bör utvecklas och enhetlig praxis för dokumentering

bör främjas.

3.7. Utvecklingsåtgärder för patientsäkerheten

Tabell 4. Utvecklingsåtgärder för patientsäkerheten på organisationsnivå

Minska antalet

fallolyckor

Genomförande av bedömning av

fallolycka för patienterna samt

åtgärder för att minska antalet

fallolyckor

Överskötare för

SO för

bäddavdelningsvå

rd, PS-

koordinatorer,

2019
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sakkunnig inom

vårdarbete

Utskrivnings-

process

Identifiering av processavvikelser

på olika enheter och inriktning av

utvecklingsåtgärder mot

observerade risker på enheterna

Sakkunnig inom

vårdarbete, PS-

koordinatorer

2017–

2019

Apparatvård Start av proaktiv process med

underhåll av sjukhussängar

Utveckling av digitalt apparatpass i

workshoppar

Upprättande av anvisningar för

apparater som ges med hem

Namngiven

arbetsgrupp,

teknisk enhet

Kvalitetschef

Sjukhusteknik,
PS-koordinatorer

2018–

2019

Läkemedels-

behandling

Uppdatering av

läkemedelsbehandlingsprocessen

Arbetsgrupp för

säker läkemedels-

behandling,

enheternas

läkemedels-

ansvariga

2018–

2019

4. Riskbedömning

Med riskbedömningarna strävar man efter att utveckla säkerheten och kvaliteten i

verksamheten. Med bedömning av patientsäkerhetsrisker avses att man identifierar de

faror som inverkar på patientens säkerhet, fastställer hur omfattande risker farorna orsakar

och bedömer riskernas betydelse.
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På Vasa centralsjukhus har man kommit överens om att de risker som identifieras och

omfattningen av dessa risker införs i Laatuportti. Planerna som har gjorts för att minska

riskerna dokumenteras i Laatuportti och för planerna bestäms ansvarsperson och tidtabell.

4.1. Regelbunden riskbedömning

Patientsäkerheten bedöms numera som en del av helhetssäkerheten i

säkerhetsbedömningarna. Diskussionen baserade sig på enheternas anmälningar om farliga

situationer och de risker som lyfts fram i patientresponsen samt förmännens egen syn på de

största riskerna för patientsäkerheten på sina enheter.

4.2. Bedömning av risker i samband med förändring

Patientsäkerhetssynvinkeln granskas som en del av förändringsplaneringen i alla

förändringssituationer. Vid en förändring av betydande inverkan på verksamheten utförs en

separat riskanalys, i vilken eventuella hotfaktorer identifieras, riskerna i anknytning till dem

bedöms och tillräcklig beredskap för dem säkerställs. Riskerna bedöms vittomfattande med

beaktande av eventuella konsekvenser för patienterna, de anställda, omgivningen och

organisationen. En risk kan få 1–125 poäng, enligt figuren. Beslut om inledande av en

riskbedömning tas av överskötaren för serviceområdet eller ansvarsområdesdirektören. De

mera exakta principerna för riskhantering anges i policyn för riskhantering och metoden

beskrivs i patientsäkerhetsplanen.
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Figur 3.

Riskklass 5: Åtgärder måste vidtas omedelbart, oberoende av kostnaderna.

Riskklass 4: Åtgärder måste vidtas utan dröjsmål. Riskklass 3: Risken ska minimeras. Riskklass 2:

Risken hålls under uppsikt, åtgärder enligt prövning. Riskklass 1: Riskerna inses, inga åtgärder.

Tabell 5 visar de riskbedömningar i samband med förändring som gjorts år 2018. I spalten

för genomsnittliga riskpoäng anges inom parentes antalet poäng vid

uppföljningsbedömningen.

Tabell 5. Bedömning av risker i samband med förändring 2018.

Förändring som bedöms Område som förändringen

gäller

Antal

risker

Riskpoängens

genomsnitt

Utvidgning av intensivens

patientdatasystem

Serviceområdet för akutvård,

serviceområdet för

bäddavdelningsvård

8 45

Inledning av hemlinje Serviceområdet för

sjukvårdens stödfunktioner

5 30

Utökning av Serviceområdet för öppenvård 10 22
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dialysavdelningens

öppettider

Inledning av användningen

av Dream Broker

Sjukvårdsförvaltningen 4 37,5

Inledning av distanstjänster Sjukvårdsförvaltningen 7 43

Placering av

operationssalens LIV-skåp

Serviceområdet för öppenvård 8 12

Förening av mentalvårds-

och missbrukarvård

Serviceområdet för psykiatri 8 30

Mobil digital vårdstig Serviceområdet för öppenvård

Serviceområdet för akutvård

5 8.8

Ortopedisk process för

barnpatient

Serviceområdet för barn och

kvinnor

Serviceområdet för öppenvård

6 39,5

Sammanslagning av

Jakobstads laboratorium

med Vcs

Diagnostikcentrum 5 52,8

Förnyelse av telefonväxeln Serviceområdet för service 4 38

Riskbedömning av dataskydd Serviceområdet för förvaltning 11 24,7

Riskanalys i anknytning till

grundandet av en

storpoliklinik (del 1)

Serviceområdet för öppenvård 8 60

Start av Pet CT-

verksamheten

Diagnostikcentrum 12 35,75

Under år 2018 har bedömning av risker i samband med förändring gjorts aktivare än tidigare

år. Metoden har etablerats som ett verktyg för proaktiv kvalitetskontroll vid Vasa

centralsjukhus. Vid riskbedömningarna för år 2019 är de största utvecklingsområdena

reaktionen vid risker som har observerats vid bedömningarna samt aktivt utarbetande av

skyddsåtgärder.
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5. Beredskap och förberedelser

Utgångspunkten för verksamheten inom säkerhetsledning är att patienterna har rätt att få den

vård de behöver, under trygga omständigheter, och att de anställda kan arbeta tryggt i

hälsosamma utrymmen. Genom förebyggande hantering av och åtgärder för riskhanteringen

strävar man efter att trygga verksamhetens kontinuitet i alla situationer.

Man har strävat efter att förstärka känslan av trygghet och kontinuitet som en del av kvaliteten i

organisationen trots de många verksamhets- och organisationsförändringarna. I

myndighetsövergripande arbete har man förutsett den gemensamma situationen och följt med

samhällstrenderna och arbetat för att påverka säkerhetens helhetsbild.

År 2018 förbättrades verksamhetssäkerheten i de tekniska automationssystemen när man

stötte på flera mindre störningar i verksamheten, som t.ex. nätstörning i datakommunikationen,

telefonkommunikationsstörning och störning i fastighetsautomationssystemet till följd av

åskväder. Alla dessa störningar klarade man av bra med hjälp av personalen,

samarbetsaktörerna och de gemensamt intränade handlingsanvisningarna. Den interna

kriskommunikationen har också förbättrats liksom situationsmedvetenheten angående

ledningen vid störningssituationer. Förmännen har även strävat efter att stärka samarbetet i

enlighet med anvisningarna.

Regionförvaltningsverket genomförde på några avdelningar övervakning i anknytning till den

psykosociala belastningen, med vars hjälp man uppmärksammade det arbetsmiljömässiga

proaktiva arbetarskyddet, introduktionens betydelse och den psykosociala belastningen och

minskningen av den. Av enheternas säkerhetsrisker lyfts i synnerhet fram personsäkerheten och

känslan av trygghet samt krävande situationer vid tryggande av vården och utrymmenas

lämplighet för verksamheten.  Därtill kan genomförda besparingar och förändringar påverka

personalens ork och känsla av brådska med nuvarande bemanningar och därigenom orsaka

eventuellt ökade risker. En utmaning är också det akuta behovet av nya lokaler, på grund av

både byggnadernas skick och symptom av inomhusluften. Utgående från riskbedömningen har

vi sammanställt en gemensam åtgärdslista med vilken vi försöker förbättra verksamhetens

säkerhet årligen.
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Tabell 6. Utvecklingsåtgärder för säkerhet enligt delområden 2019–2020.

Delområde Utvecklingsåtgärder för år
2019

Genomförande-
sätt

Ansvar Tidtabell

Personsäkerhet Säkerhetsrutiner vid störnings-
och nödsituationer på

enheterna

Utbildning i
rutinerna

Enheternas
förmän och
arbetar-
skyddet

2019

Användning och testning av
larmapparater

(telefon/skötaranrop/GSM/
VIRVE)

Separat för olika
avdelningar

Enheternas
förmän och
arbetar-
skyddet

Konti-
nuerlig

Brand- och
kemikalie-
säkerhet

Introduktion i räddningsplaner
samt övning

Anvisningar:
utbildning och
som en del av
introduktion

(bäddavdelning
med 3 års

intervaller och
övriga med 5 års

intervaller)

Enheternas
förmän och
arbetar-
skyddet

Konti-
nuerlig

Säkerhetsrundvandringar och
observation av

säkerhetsfrågor samt
kontinuerlig förbättring

Separat för de
olika

avdelningarna

Enheternas
förmän,
arbetsskydds
ombud +
patientsäker
hetskoordina
torer

Konti-
nuerlig

Gassäkerhet Utbildning VVS- och
maskinunder
håll

2019

Brotts- och
lokalsäkerhet

Helhet och genomgång av
övervakningskameror

Säkerhetslednings
-grupp

Förvaltnings-
direktör /
teknik

2019

Säker förvaring och granskning
av läkemedel

Kamera-
övervakning

Säkerhetsche
f, teknik och
apotekare

2019

Datasäkerhet
och dataskydd

Förankring av datasäkerhet i
hela organisationen och i alla
yrkesgrupper. Samarbete med
2M-IT beträffande
datasäkerhet och dataskydd
Utveckling och förankring av
dataavbrottsprocesser
Utveckling av säkerställande
av verksamhetens kontinuitet
Datasäkerhet och dataskydd
som en del av alla nya
anskaffningar

Utbildning,
samarbete med

2M-IT

VSVD
ledn.gr.
IT-direktör,
dataskydds-
chef

2019-

Arbetarskydd Handlingsprogram för Samarbets- Enheternas 2019-
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arbetarskydd och bilaga med
de prioriterade områdena

kommitté
godkännande

förmän och
arbetar-
skyddet

Handlingsprogram för
företagshälsovården

HR +
arbetarskydd

Enheternas
förmän och
arbetar-
skyddet

2019–
2023

Produktions-
och

driftsäkerhet

Byggnadsprojekt + h-husets
allians

Planering och
genomförande

samt övervakning

Tekniska
direktören +
alliansen

2019–
2022

Ledning av tekniska sektorn
samt underhåll

Förmännen Tekniska
direktören

2019

Säkerställande av frågor
gällande ren- och sterilvatten

samt avloppsvatten samt
genomgång av nedkylning och

uppvärmningssystem

Underhållschefen Tekniska
direktören

2019-

Miljösäkerhet Koordinering och ansvar samt
rapportering gällande

miljöfrågor

Enligt planen Miljöarbets-
gruppen

2019

Riskhantering Kontinuerlig riskhantering och
övervakning

 (utläggningar och
bolagiseringar och

kontinuitetshantering)

I förmanslinjen Ledningen 2019

Beredskap och
förberedelser

Beredskapsövningar Beredskaps-
chefen

koordinerar

Ledningen
ansvarar

2019

Skaderisker Skaderisker och samarbete Samarbete HR +
arbetarskydd +

mäklare / IF

HR-direktör /
AS-chefen

2019

Vårt sjukhus strävar målmedvetet efter att utveckla upprätthållandet av beredskapen och

förbereda sig både i fråga om övningar och situationsinformation. Det betyder att förutom

genom regelbundna övningar är det skäl att kontinuerligt upprätthålla kunnandet och den

egna beredskapen bland sjukhusets personal. Det är också skäl att kontinuerligt uppdatera

de enhetsspecifika beredskapsplanerna. Vårt sjukhus samarbetar kontinuerligt med olika

myndigheter även ur beredskapssynvinkeln. Ett exempel på detta är bl.a. att vi två år har

deltagit i evenemanget ”Sov tryggt”.
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År 2018 deltog sjukhuset i Vasa flygplats storolycksövning. Övningen ordnades och

koordinerades av Finavia, och vårt sjukhus deltog i övningen beträffande prehospital

akutsjukvård och den taktiska prehospitala akutsjukvården. Under övningen höjdes

dessutom beredskapen på sjukhusets jourpoliklinik, en ledningscentral och ledningsgrupp

grundades och man förde målpersoner till sjukhuset som fotograferade de skadade. En

separat rapport om övningen uppgjordes till sjukhusets ledning.

För kommunikationens del höll den regionala huvudanvändaren av VIRVE i Åucs ERVA även

år 2018 en grundläggande utbildning på sjukhuset i användningen av VIRVE-apparaten. Tre

identiska utbildningsdagar ordnades. Trots att information/marknadsföring inleddes i god

tid  lockade  utbildningarna  ganska  få  deltagare.  Det  är  skäl  att  överväga  om  det  i

fortsättningen lönar sig att hålla dessa utbildningsdagar i den här formen.

I säkerhets- och beredskapsplaneringsgrupperna kom man överens om att förutom en

kontinuerlig utveckling av VIRVE-kommunikationen är målen/uppgifterna för år 2019 en

uppdatering av den allmänna beredskapsplanen, när intensivvårds- och

övervakningsenheten har flyttat och den nya lokalen för beredskapsledning har tagits i bruk,

samt ordnande av den årliga övningen. Angående övningen kan nämnas att den år 2019

kommer att vara av kartövningstyp, vilket innebär att patientmaterial inte ingår i övningen

denna gång.

Även bl.a. pandemiplanen kommer att uppdateras under år 2019, eftersom det inte gjordes

år 2018.

År 2018 inträffade flera störningssituationer i anknytning till datakommunikation. Sådana

händelser framhäver det faktum att en störningssituation som utgör ett hot för sjukhuset

oftast är någon form av teknisk störningssituation, och inte en patienthändelse. Därför bör

alla som arbetar i huset vara insatta i de olika handlingssätten vid flera olika typer av

störningssituationer.
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6. Patientombudsmannen

6.1. Kontakter till patientombudsmannen

År 2018 minskade antalet kontakter som togs med patientombudsmannen jämfört med året

innan. På den nedgående trenden torde inverka att statistikföringen och dokumenteringen

har ändrats så att de är närmare de riksomfattande kriterierna. Under år 2018 lades fokus

på att göra hanteringen av klienthelheten mera enhetlig. En statistikföring kan innehålla ett

flertal telefon- och andra kontakter, vilket inte framgår som siffror i statistiken.

Det totala antalet kontakter var 492 stycken, av vilka 404 riktades till Vasa centralsjukhus.

Av  kontakterna  var  88  stycken  svåra  att  rikta  till  någon  bestämd  avdelning  på  Vasa

centralsjukhus, t.ex. på grund av att kontakten har kunnat gälla andra sjukhus eller

hälsovårdscentraler eller den person som tog kontakt inte har berättat eller velat avslöja var

hen har blivit vårdad. Till samma grupp räknas de personer som inte känner till

kontaktuppgifterna till patientombudsmannen vid den egna vårdplatsen.

Tabell 7. Det totala antalet kontakter till patientombudsmannen anges inom parentes och
de kontakter som riktats till Vasa centralsjukhus anges utan parentes.

Kontakter
Till
patientombudsmannen

2016
VCS (alla)

2017
VCS (alla)

2018
VCS (alla)

VCS (alla kontakter) 438 (497) 490 (577) 404 (492)

Tabell 8. Kontakter till Vasa centralsjukhus i skadeärenden har minskat något jämfört med
föregående år.

Kontaktorsak
Skador

2016
VCS (alla)

2017
VCS (alla)

2018
VCS (alla)

Patientskada 139 (146) 181 (207) 159 (179)
Läkemedelsskada 7 (9) 5 (7) 7 (7)
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Sakskada 3 (3) 7 (9) 6 (7)
Olycksfall 1 (1) 0 (1) 2 (2)
Kontakter
i skadefrågor 150 (159) 193 (224) 174 (195)

Bland kontakterna till patientombudsmannen är frågor i anknytning till vård de klart

viktigaste orsakerna till kontakt. Missnöjdheten med vården och den fortsatta vården har

ökat. Antalet kontakter både i anknytning till säkerhet och till bemötande fördubblades. I

anknytning till säkerhet togs kontakt i medicineringsfrågor, bl.a. angående genomförande av

medicinering och reaktioner orsakade av medicinering. Av kontakter i anknytning till

utskrivning framgår utmaningar beträffande information om fortsatt vård och bl.a.

ordnandet av hjälpmedel i hemmet, för att det ska vara möjligt att klara sig i hemmet.

Beträffande åtgärder togs kontakt angående efterkontroll, information och samarbete med

anhöriga. I själva vården upplevde patienter otrygghet vid förflyttning och mottagande av

hjälp att röra sig.

Tabell 9. Kontakter i anknytning till vård

Kontaktorsak
I anknytning till vård

2016
VCS (alla)

2017
VCS (alla)

2018
VCS (alla)

Servicesmidighet 45 (45) 36 (39) 42 (45)
Missnöje
med vården 183 (190) 236 (271) 276 (314)
Säkerhet 78 (82) 99 (108) 157 (176)
Fortsatt vård 38 (38) 65 (69) 82 (95)
Övriga 7 (8) 26 (30) 24 (29)
Vårdärenden
Totalt 274 (285) 303 (343) 319 (362)

Bemötande 76 (79) 79 (86) 143 (163)

Tabell 10. Antalet kontakter i anknytning till vårdtillgång ökar.

Kontaktorsak
Vårdtillgång

2016
VCS (alla)

2017
VCS (alla)

2018
VCS (alla)

Erhållande av remiss
14 (15) 7 (12) 18 (25)

Erhållande av kallelse 8 (9) 22 (22) 23 (26)
Övriga 9 (11) 20 (24) 21 (25)
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Vårdtillgång 39 (44) 49 (58) 58 (71)

Tabell 11. Beträffande kontakter i anknytning till självbestämmanderätt väcker deltagande i
vårdbeslut mest diskussion.

Kontaktorsak
Självbestämmanderätt

2016
VCS (alla)

2017
VCS (alla)

2018
VCS (alla)

Tvångsvårdsärenden 7 (7) 21 (22) 9 (10)
Deltagande i vårdbeslut

33 (34) 34 (35) 45 (54)
Övriga 3 (4) 6 (7) 9 (11)
Självbestämmande-
rättsärenden
Totalt 44 (46) 54 (57) 57 (67)

Tabell 12. I fråga om information har det skett en vändning. Patienterna önskade få mer
information om vården och alternativ, för att få en möjlighet att inverka på beslut gällande
sin vård.

Kontaktorsak/
Information

2016
VCS (alla)

2017
VCS (alla)

2018
VCS (alla)

Information om
vårdalternativ 21 (22) 16 (22) 21 (22)

Information i
anknytning till
behandlingar

58 (63) 45 (48) 95 (108)

Allmän information
10 (10) 15 (15) 10 (12)

Övriga 11 (13) 11 (13) 13 (15)
Informationsärenden
Totalt 99 (106) 76 (82) 112 (129)

Tabell 13. I dataskyddsfrågor tas kontakt i lika stor utsträckning som tidigare år, med mindre
variationer.

Kontaktorsak /
Dataskydd

2016
VCS (alla)

2017
VCS (alla)

2018
VCS (alla)
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Tystnadspliktsfrågor
2 (3) 4 (5) 7 (9)

Rätt till
insyn 37 (40) 27 (31) 28 (38)
Ändring av
patientuppgifter 20 (21) 38 (39) 36 (40)
Erhållande av
utlåtande 7 (8) 16 (17) 10 (10)
Journalhandlings-
dokumentation 6 (6) 19 (19) 26 (32)
Övriga 7 (7) 8 (10) 8 (12)
Dataskyddsfrågor
Totalt 73 (78) 86 (94) 81 (98)

Tabell 14. Antalet kontakter i anknytning till språk fördubblades. Kontakter gällande
klientavgifter gäller situationer i vilka en patient inte skulle vilja betala för sitt besök,
eftersom hen inte upplever sig ha fått den förväntade servicen eller behandlingen.

Kontaktorsak 2016
VCS (alla)

2017
VCS (alla)

2018
VCS (alla)

Språkfrågor 8 9) 7 (9) 15 (15)
Klientavgifter 41 (43) 34 (40) 29 (32)

6.2. Granskning av kontakter gällande serviceområden som utför vård eller

undersökningar

I kontakterna som gäller serviceområdena för akutvård, öppenvård och

bäddavdelningsvård framgår i anknytning till behandlingarna missnöjdhet med erhållen

vård, deltagande i vårdbeslut, information i anknytning till behandlingar, negativt

bemötande och säkerhet. Inom dessa serviceområden är antalet kontakter störst, även det

årliga klientantalet inom serviceområdena är stort.

Kontakterna beträffande diagnostikcentrum är endast några stycken, och gäller

missnöjdhet med vård och säkerhet, bl.a. vid förflyttningssituation och/eller användning av

hjälpmedel.
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I kontakterna beträffande serviceområdet för kvinnor och barn framkommer

missbelåtenhet med erhållen vård, säkerhet och negativ behandling.

Kontakterna gällande serviceområdet för psykiatri innehåller diskussion om själva vården,

missnöje med vården och negativt bemötande. Frågor i anknytning till

självbestämmanderätt och delaktighet i vårdbeslut betonas inom serviceområdet.

Beträffande serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner kan nämnas kontakterna

förknippade med dataskyddsfrågor, vilka framkommer via statistikföring i arkivet. Den

statistiska kontaktmängden via patientombudsmannen är ringa.

6.3.  Patientskadebeslut

År 2018 var antalet patientskadebeslut exceptionellt stort. Det ökade antalet skador kräver

en noggrannare analys. Alla angivna siffror i tabellen är beslut som antecknas och

statistikförs enligt beslutsåret.

Antalet skickade patientskadeanmälningar på årlig nivå är omöjligt att fastställa, eftersom

anmälningarna kan göras oberoende av patientombudsmansverksamheten. Av den orsaken

följer vi med de patientskadebeslut som kommer till vår kännedom samt ersättningarna för

dem.

Tabell 15. Patientskadebeslut vid Vasa centralsjukhus för olika ansvarsområden

ANSVARSOMRÅDE Patientskade-
beslut

Ersatta
patientskadebeslut

Icke ersatta
patientskadebeslut

År 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Operativa
ansvarsområdet

62 59 89 25 25 36 37 34 53

Medicinska 6 9 17 1 3 3 5 6 14
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ansvarsområdet

Diagnostik-
centret
 (serviceområde)

- 1 0 0 0 0 0 1 0

Ansvarsområdet
För barn

2 2 4 1 2 1 1 0 3

Psykiatriska
ansvarsområdet

1 0 1  1 0 0 0 0 1

Totalt 71 71 111 28 30 40 43 41 71

Tabell 16. Antalet anmärkningar hålls på ungefär samma nivå år efter år. Patienterna har
anvisats att i ärenden som berör patientsäkerhet även göra HaiPro-anmälningar. I vissa fall
har patienterna i stället för anmärkning kunnat ge respons med hjälp av
klientresponssystemet. I klagomålen framkom ingenting att påpeka om behandlingar eller
service på Vasa centralsjukhus.

Kontaktorsak 2016
VCS

2017
VCS

2018
VCS

Ersatta sakskador
8 7 8

Anmärkningar 63 62 65
Klagomålsbeslut
av Valvira 7 6 1
Klagomålsbeslut
av
regionförvaltningsverket

3 4 0

Under år 2018 ingick i patientombudsmansverksamheten Patientens rättigheters dag, som

ordnades på våren, i vilken alla intresserade kunde delta. Dagen ordnades i samarbete med

Vasanejdens Föreningar rf, Vasa stad och Vasa centralsjukhus.
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Som ett av utvecklingsprojekten för att främja patientens rättigheter förankrades

patientombudsmännen i vår organisations enheter hösten 2018. Till samtliga levererade vi

affischer med texten Som vår klient har du rätt till en bra vård.

7. Klient- / patientrespons

7.1. Responsresultat

År 2018 inkom via responssystemet QPro totalt 5 038 klientkommentarer. Antalet har ökat

sedan år 2017, då det totalt inkom 4 646 kommentarer. Enheterna får mycket varierande

respons. Vissa enheter fick över 400 kommentarer under fjolåret, medan andra fick färre än

tio. Enhetens verksamhet kan vara av en sådan natur att den är en utmaning för

insamlandet av kommentarer. Även enheternas klientantal och klientomsättning inverkar i

hög  grad  på  antalet  kommentarer.  Det  är  möjligt  att  ge  respons  både  digitalt  via

webbplatsen och på en pappersblankett. Därtill har 13 enheter i användning en

klientresponsterminal, som klart har ökat antalet kommentarer. Med hjälp av terminalerna

har 2 200 kommentarer, dvs 43 % av det totala antalet, lämnats in.

År 2018 var medeltalet för all respons som inkom till sjukhuset 4.7 på en skala från 1 till 5.

Även år 2017 var medeltalet 4. 7. Medeltalen för de olika påståendena var mycket likadana

som år 2017, men något mer kritiska bedömningar har gjorts år 2018 angående

påståendena ”Personalen bemötte mig väl” och ”Den vård jag fick var bra”. I figuren nedan

anger det övre värdet responsen för år 2018 och det nedre för år 2017.
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Figur  4.  Jämförelse  av  service/vård  som  mottagits  under  en  vårdperiod  eller  ett  besök  år

2018 och år 2017.

I figuren nedan presenteras antalet för varje svarsalternativ. Variationen i antal svar på

påståendena (n) förklaras av påståendena i klientresponsterminalerna. I början av året var

alternativen i terminalerna:

· Jag upplevde att jag kunde lita på personalens yrkeskompetens.

· Besluten om min vård fattades tillsammans med mig.

· Personalen bemötte mig väl.

· Den information jag fick om undersökningen och/eller vården var förståelig.

· Jag fick vård eller service på mitt modersmål.

· Jag kan rekommendera vårdenheten för mina nära anhöriga.

I juli avlägsnades påståendet ”Jag upplevde att jag kunde lita på personalens

yrkeskompetens”. och ”Jag fick vård eller service på mitt modersmål.” Istället tillades

påståendet ”Den vård jag fick var bra.” och ”Jag kände mig trygg under
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undersökningen/vården.” Påståendena i terminalerna byttes ut, eftersom man vill få

jämförelsematerial för de påståenden som har valts gemensamt för hela landet.

Figur 5. Bedömning av servicen/vården som erhållits under en vårdperiod eller ett besök.

I början av år 2018 har på responsblanketterna frågan ”Skulle du rekommendera Vasa

centralsjukhus som vårdplats?” ändrats. Den nya formuleringen, som har använts nästan

hela år 2018 lyder ”Jag kan rekommendera vårdenheten för mina nära anhöriga”. På

påståendet svarar man enligt skalan 10–0 och den mäter Net Promoter Score (NPS)-värdet.

Enligt  skalan  är  de  som  ger  vitsord  10–9  de  som  rekommenderar,  8–7  de  passiva,  och  de

som  ger  vitsord  6–0  de  som  ger  kritik.  Utgående  från  svaren  på  påståendet  om

rekommendation fås NPS-värdet genom att använda en för ändamålet planerad matematisk

formel. Antalet svar med kritik minskar rekommendationstalet kraftigt. NPS-värdet är

mellan -100 och 100. NPS-värdet är bra om det är över 50.
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Figur 6. Rekommendation enligt NPS-värde.

Figur 7. Antalet rekommendationer år 2018 jämfört med år 2017.

År 2018 var NPS-värdet för hela sjukhuset 73, dvs. utmärkt. Frågan besvarades av 3 781

personer.  År  2017  var  NPS-värdet  över  80  och  antal  personer  som  svarade  på  frågan  var

2 209. För år 2018 var målet att NPS-värdet skulle vara över 75. Detta mål nåddes inte. Den

nya frågeformuleringen mäter rekommendationen noggrannare, eftersom det frågas om

respondenten skulle rekommendera vårdenheten till sina nära anhöriga och  inte  bara  i

allmänhet åt vem som helst. Detta förklarar förmodligen delvis det lägre NPS-värdet. Frågan

har fått 1 572 flera svar år 2018 jämfört med år 2017. Av dessa respondenter har cirka 957

rekommenderat vårdenheten, vilket betyder att antalet ja-svar har ökat. Å andra sidan har

även antalet kritiska svar ökat något (77) jämfört med året innan.
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I svaren för hela sjukhuset rekommenderar cirka 82 % vårdenheten för sina nära anhöriga.

Tacksamhet  för  god  vård  och  gott  bemötande  har  framförts  i  väldigt  riklig  mängd.  Den

positiva responsen har ofta varit ett resultat av gott, empatiskt och vänligt bemötande.

Klienterna uppskattar den trevliga, avslappnade och glada atmosfären. En välfungerande

arbetsgemenskap avspeglar sig som en positiv erfarenhet även för klienterna. Yrkesmässig

kompetens och trygg vård uppskattas. I synnerhet de svenskspråkiga klienterna är

tacksamma för att de får vård på sitt eget modersmål.

Bemötandet är en viktig faktor för hurdan kvalitet vården upplevs ha. Brister i fråga om

vänligt bemötande, att lyssna på klienten och visa empati har uppmärksammats inom

serviceområdena för kvinnor och barn, öppna vården, psykiatrin, bäddavdelningsvård och

akutvård. Dålig erfarenhet av bemötandet inverkar oftast på något sätt på uppkomsten av

negativ respons. Inom vissa serviceområden kan även förväntningarna på bemötandet vara

ännu större. Om det är fråga om en särskilt känslig fråga för klienten, förväntar sig klienten

också att situationen beaktas i bemötandet.

Klienten upplever brister i bemötandet på många sätt. I kommentarerna påpekas dåligt

bemötande bl.a. i form av ovänlig och nedlåtande attityd. En klient har upplevt nedlåtande

bemötande  även  genom  att  få  känslan  av  att  inte  bli  hörd  eller  att  man  inte  svarar  på

klientens frågor.

Information är en viktig faktor som inverkar på klientens delaktighet i vården. Enligt

responsen har information om vården, sjukdomen och planerna för fortsatt vård upplevts

som otydlig eller bristfällig. I vissa fall har anvisningarna också varit motstridiga. I vissa fall

inverkar bristfällig information på hurdan bild klienten får av hur korrekt vården är. Klienten

kan vara missnöjd med vården eller misstänka att någonting har gått fel, eftersom man inte

har gett tillräcklig information om vårdens framskridande. På informationens begriplighet

inverkar naturligtvis också att den fås på eget modersmål. Språkliga svårigheter har medfört

att klienten inte alltid har förstått den information som har getts eller i vissa fall har

personalen inte förstått klienten tillräckligt väl.
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En klients konfidentiella ärenden får inte behandlas så att övriga klienter kan höra. I viss

mån har respons även berört den frågan. Det har kommit respons angående

läkarstuderandenas deltagande i mottagningen. Trots att sjukhuset är ett

undervisningssjukhus, ska man alltid be om klientens samtycke till att en studerande får

vara med på mottagningen.

På vårdavdelningarna gavs respons angående brister i smärtbehandling eller problem med

administrering av andra läkemedel. Att vänta på akuten frustrerar klienterna och det ges

mycket respons på det. Även inom andra serviceområden, som t.ex. serviceområdet för

öppenvård, har förseningar på mottagningen orsakat förargelse bland klienterna.

Inom psykiatrin framkom behovet av ett mer mångsidigt program i samband med vården. I

ett par kommentarer framfördes även önskan om att anhöriga och/eller stödnätverk i större

utsträckning skulle tas med i vårdprocessen. Brister i läkarresurserna lyftes fram bl.a. inom

psykiatrin.

Inom området för diagnostikcentret upplevdes namnen på enheterna svåra att förstå.

Respons gavs också på otydligheter eller brister på infotavlor. Det borde vara enklare att

hitta anvisningar på sjukhusets webbsidor om förberedelser inför undersökningar.

Mycket respons ges om problem med parkeringen. Personalen har fått klagomål angående

användning av parkeringsplatser som är avsedda för klienter. Skyltningen i parkeringshuset

och på parkeringsområdet har varit bristfälliga, då de vanliga förbindelserna har varit

stängda. För att göra det lättare att kontakta sjukhuset har man önskat återuppringning och

en offentlig e-postadress för frågor. Därtill önskar man att det på webbplatsen ska finnas en

sida med uppgifter om besökstiderna för alla avdelningar.

7.2. Handläggning av respons

All respons handläggs på enheterna av handläggare. På enheterna har utnämnts en



40	
	

handläggare för vårdsidan och en för läkarsidan. Vid behov har enhetens handläggare även

möjlighet att föra responsen vidare till högre förmansnivå.

Figur 8. Handläggning av respons

Om responsen inte innehåller text (öppen respons eller begäran om kontakt) och inte heller

vitsorden 1 och 2, förs den automatiskt vidare i systemet som handlagd. Detta underlättar

handläggarnas arbete på enheterna. Då dokumenteras handläggningen av responsen under

kolumnen ”inga åtgärder”. I annat fall rekommenderas att responsen handläggs regelbundet

tillsammans med enhetens personal. Enhetens handläggare har till uppgift att med jämna

mellanrum förmedla informationen från responsen till alla anställda på enheten. Positiv

respons ökar personalens motivation och uppmuntrar att fortsätta det goda arbetet.

Negativ respons bör ses som föremål för utveckling, som man kan ta lärdom av.
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Utgående från responsen har planerats utvecklingsåtgärder, som kan vara även små

förbättringar i verksamheten. Planerade utvecklingsåtgärder kan gälla förändringar i

handlingssätt eller metoder, förbättrat informationsutbyte, utbildning, ledning eller annan

utveckling. Figuren nedan visar utvecklingsåtgärder som har genomförts med anledning av

respons som införts i responssystemet.

Figur 9. Planerade utvecklingsåtgärder

Jämfört med den totala mängden inkommen respons är mängden dokumenterade

utvecklingsåtgärder minimal. Detta förklaras delvis av den stora mängden positiv respons.

Eftersom över 80 % av respondenterna rekommenderar vårdenheten och ger enbart

positiva skriftliga kommentarer, innehåller de inte nödvändigtvis föremål för utveckling.

Delvis förklaras det ringa antalet utvecklingsobjekt av att utvecklingsåtgärder inte har

dokumenterats, även om man har genomfört sådana. Under det kommande året är målet

att dokumentera genomförda utvecklingsåtgärder och sträva efter att i högre grad utnyttja

utvecklingsidéer som ges i responsen.
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Det är tänkt att responsen ges anonymt, men klienten har getts möjlighet att skriva sitt

namn och sina kontaktuppgifter, om hen önskas bli kontaktad angående responsen. De

personer som handlägger responsen på enheterna har till uppgift att vid behov kontakta

klienten.

Tabell 17. Utvecklingsåtgärder på organisationsnivå 2019

Utvecklingsåtgärd Åtgärd Ansvarsperson Tidtabell

Intern respons Som en del av organisationens
klientresponssystem möjlighet att ge
intern respons mellan
organisationens enheter.

Klientservicechef,

kvalitetsplanerare

2019

Fakturerings-

principer

Genomgång av faktureringsprinciper
och anvisningar ur synvinkeln för
rättvist och jämlikt bemötande av
klienten.

SK-ledningsgrupp 2019

7.3. Klientrådets verksamhet år 2018

Klientrådet har verkat vid Vasa centralsjukhus sedan år 2013. År 2017 byttes medlemmarna

i klientrådet delvis ut, då man sökte nya medlemmar till rådet. Till klientrådet för perioden

2017–2018 valdes tolv medlemmar, av vilka tre var medlemmar i rådet föregående period.

Under år 2018 fattade sjukvårdsdistriktets styrelse beslutet att verksamhetsperioden

fortsätter  fram till  utgången av år  2020.  Under år  2018 lämnade en rådmedlem sin plats  i

rådet. Ingen ersättande person har valts. Klientrådet har under år 2018 haft fyra möten,

under vilka rådet har gett sina resolutioner.

21.3.2018

Ärenden:  Aktuellt i byggprojektet med H-huset

Vård- och rehabiliteringsplan i vården av klienten

Att ge första info, stöd och handledning åt klienten
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Under aktuella ärenden informerades rådet om planeringen av byggandet av det nya H-

huset. Man kom överens om att rådet deltar i planeringen senare under år 2018.

Mötets första ärende var vård- och rehabiliteringsplan i vården av klienten. Vårdplanen i

slutdelen av vårdsammandraget är inte tillräckligt tydligt för klienten, och man förstår inte

att det är en vårdplan. Rådet föreslog olika sätt att förtydliga vårdplanen för klienten.

Fortsatta åtgärder: Frågor i anknytning till vårdplanen har behandlats i ledningsgruppen för

sjukvårdsverksamheten och i ledningsgruppen för planering och utveckling, i vilka

konstaterades att patientdatasystemet borde möjliggöra en tydligare dokumentering av

vårdplanen. Därtill borde vårdplanerna för patienter som vårdas inom flera olika

specialområden vara enklare att förena och på så sätt göras tydligare även för klienten. Det

här är dock inte ännu möjligt.

Det andra ärendet var att ge första info, stöd och handledning åt klienten. Klientrådet

konstaterade att den vårdetiska arbetsgruppens anvisning för hur en patient ska upplysas

om en allvarlig sjukdom och handlingsprinciperna vid besked om en allvarlig sjukdom är bra.

Anvisningen kunde tas med i introduktionen av personal på avdelningarna. Rådet föreslog

även andra sätt att stödja en patient som har fått diagnosbesked om en allvarlig sjukdom

och dennas familj.

Fortsatta åtgärder: Den vårdetiska arbetsgruppen har ombetts kontrollera

implementeringen av anvisningarna för hur en patient ska upplysas om en allvarlig sjukdom.

Utvecklingsförslag har lämnats även till chefsöverläkare Reijo Autio.

Under övriga ärenden lyfte rådet fram förslaget att det vore god service om läkaren kunde

ringa de anhöriga när en operation är genomförd. Fortsatta åtgärder: Förslaget lämnades till

chefen för det operativa ansvarsområdet Peter Nieminen och chefsöverläkare Reijo Autio.

Frågan behandlades i ledningsgruppen för det operativa ansvarsområdet den 6 juni 2018. En

rutinmässig information om operation ansågs inte vara ändamålsenlig eller ens möjlig på

grund av datasäkerheten. Om patienten framför sin önskan och det finns en medicinsk orsak

(t.ex. ett riskfyllt ingrepp) informerar den behandlande läkaren de anhöriga i mån av
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möjlighet. Då måste det finnas tydlig information om vem som är patientens kontaktperson

och uppdaterad kontaktinformation till denna. Det ansågs inte vara ändamålsenligt att

informera anhöriga om rutinmässiga operationer, som löper planenligt. Därtill har patienten

i regel rätt att få information först.

13.6.2018

Ärenden:  Parkerings- och trafikarrangemang på sjukhusområdet

Klientrådets idéer

Klientrådets medlemmar i klientservicearbetsgruppen

Trycksak - Klientens rättigheter och skyldigheter

Vasa centralsjukhus nya chefsöverläkare Reijo Autio presenterade sig och berättade om de

aktuella händelserna på sjukhuset.

Ämnet för mötet var parkerings- och trafikarrangemang på sjukhusområdet. Klienter som

är i bättre kondition och har lätt att röra sig borde med tydliga anvisningar uppmuntras att

köra bilen längre bort. Personalen borde parkera på parkeringsområdet som är avsett för

personalen och som ligger på längre avstånd, så att personer med rörelsesvårigheter ska

kunna parkera nära sjukhuset. Rådet motsätter sig avgiftsbelagda parkeringar. Rådet

föreslår också parkering under marknivå. Utlåtandet har lämnats till tekniska direktören Ulf

Stenbacka.

Klientrådet får via webbplatsen idéer/förslag på saker man önskar att rådet ska behandla.

På mötet behandlas fem sådana förslag.

”Kunde klientrådet eventuellt närma sig Vasa lokaltrafik angående det faktum att linje 3 inte

längre går förbi centralsjukhuset som tidigare? Man borde nog kunna ta sig till sjukhuset

med kommunala färdmedel.”

Rådet  beslöt  framföra  en  önskan  till  lokaltrafiken  om  att  linje  3  skulle  gå  via  sjukhuset.

Rådets önskan har förmedlats till Wasa Citybus trafikchef Mika Joki per e-post.
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”Om man nu äntligen får sin epikris på svenska varför ska den först fås på finska är, det inte

dubbelt jobb som kostar extra? Där kanske man kunde spara en slant?”

Rådet konstaterade att klienten alltid borde informeras om hen senare kommer att få en

översättning, trots att hen först skulle få en text på ”fel” språk. Man kunde bifoga ett

meddelande om att översättningen är på kommande. Förslaget har givits till kännedom till

servicechef för avdelningssekreterartjänster Tuija Hirvelä och överskötare för sjukvårdens

stödfunktioner Satu Hautamäki.

”Det finns stort behov av en sköldkörtelskötare, finns det intresse av att producera en sådan

tjänst för sjukhuset?”

Enligt  rådet  borde  det  finnas  en  sköldkörtelskötare  på  samma  sätt  som  t.ex.  en

diabetesskötare. Förslaget har lämnats för kännedom till överskötaren för serviceområdet

för öppenvård Lisa Sundman.

Hej, Har ätit thyroxinmedicin sedan 2013 men har fortfarande symptom kvar som att jag

fryser och torrt hår hud och hård i magen. Önskar att läkarna kunde fråga hur vi som

patienter mår och inte bara titta på labb prover. Är bara knappt 38 år och borde kunna få

bättre. Blir man inte bättre på thyroxin borde man få prova på liothyronin istället.”

Konstaterades att rådet inte kan påverka i den här frågan. Det torde inte finnas

försäljningstillstånd för medicinen i Finland.

”Olka-verksamhet. En stödperson kunde ta med klienten t.ex. på kaffe, om hen får dåliga

nyheter från läkaren och eftersom läkarna/skötarna inte har tid.

Vasanejdens Föreningar rf sökte finansiering för att starta Olka-verksamhet. STEA beviljade

finansiering och Olka-verksamheten planeras att starta år 2019.

För att öka klienternas delaktighet beslutade  man  ta  in  två  klientdeltagare  i

klientservicearbetsgruppen. Rådet röstade på sitt möte att Petra Bengs och Sari Paakkonen

väljs in i arbetsgruppen.

Klientrådet föreslog dessutom under andra ärenden att om en viss ansvarsskötare för en

klient, t.ex. diabetesskötaren, är borta, skulle samtalen ledas direkt till dennas vikarie eller
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till en svarare/telefonväxel, där man skulle informera om när diabetesskötaren är på plats.

Förslaget har delgivits alla överskötare.

23.10.2018

Ärenden: Förnyelse av webbsidorna

Reformen av mental- och missbrukarvården i Vasa

Tf. chefsöverskötare Arja Tuomaala berättade om aktuella frågor och de nya VCS 2025-

målen.

Klientrådet presenterade sina tankar om förnyelsen av sjukhusets webbplats första sida,

utgående från vilka kommunikationsplanerare Anna Jussila fortsätter utvecklingsarbetet

med första sidan.

Det andra ärendet under mötet var Reformen av mental- och missbrukarvården i Vasa.

Målet med integrationen är att förena Vasa centralsjukhus psykiatriska tjänster och Vasa

stads mentalvårds- och missbrukartjänster till en helhet från och med den 1 april 2019.

Enligt klientrådet är det väldigt viktigt att tröskeln till vården är låg och att man snabbt får

vård. Enligt klientrådet lät integrationsplanen för mentalvårds- och missbrukartjänster

väldigt bra och klientrådet understödde genomförandet av integrationen. Klientrådet lade

fram sitt ställningstagande för integrationen både till Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse och till

Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd och till stadsstyrelsen.

Under övriga ärenden tog rådet upp att wc-stolarna i de nya toaletterna i VCS:s entré är för

låga och därför svåra att använda för många. Rådets anmärkning har delgivits tekniska

direktören Ulf Stenbacka. Därtill tog rådet upp att klienter inte skulle få skickas hem i

sjukhusets kläder. Detta har delgivits alla överskötare.

26.11.2018

Ärenden: Planeringen av H-huset
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Avdelningsskötare Kaisa Muikku som koordinerar förlossnings- och gynekologiska

avdelningen informerade rådet om kvalitetserkännandet för babyvänligt sjukhus som Vasa

centralsjukhus beviljats av WHO och Unicef.

Klientrådet fick höra om nuläget för planeringen av H-huset. På gårdsområdena borde

fotgängarna beaktas bättre. Man borde satsa mera på huvudingångens utseende. Olika

ingångar kunde markeras med färger. I entréhallen är det bra om det finns personer som

kan visa klienter till olika ställen. Det är viktigt med bra informationstavlor. Placeringen av

psykiatrins uterum på taket kan utgöra en säkerhetsrisk. Storpoliklinikens väntrum i

mottagningens korridor verkar inte trivsamma. Rådet stöder i huvudsak enkelrum på

bäddavdelningarna, men en del kan vara två personers rum. Rådet reflekterade över den

anvisade gångförbindelsen bredvid psykiatrins öppenvårdsmottagning, eftersom alla som

besöker psykiatrins öppenvårdsmottagning inte vill bli sedda. Skyltningen till den planerade

restaurangen på 3:e våningen måste vara bra. Restaurangen måste hålla öppet även t.ex. på

helgdagar. En naturlig placering för ett kafé skulle vara i huvudentrén. Man vill också bevara

det gamla kaféet i den nuvarande huvudentrén. För anvisningen av klienterna borde det

finnas digitala skärmar som hjälp. Sjukhuset behöver ett bra och fungerande trådlöst nät.

Logistiken till de gamla sjukhusbyggnaderna bör övervägas noggrant.

Klientrådets förslag till planeringen av H-byggnaden har delgivits Bothnia High 5 alliansen.

Rådet diskuterade på sitt möte om rådets medlemmar skulle kunna delta i rådets möten på

distans. Klientrådet ansåg att man alltid ska delta i klientrådets möten på plats.

Klientrådet informerades per e-post om den kommande enkäten, i vilken man frågar rådets

åsikt om kötonen/kömusiken för telefonsamtal.

Information om klientrådets verksamhet
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På alla klientrådsmöten har man skrivit resolutioner som rådet har godkänt, vilka har

lämnats till de berörda samarbetsaktörerna och till sjukvårdsdistriktets styrelse. Därtill

publiceras resolutionerna som nyhet på sjukhusets intranet. Alla resolutioner finns på

sjukhusets webbplats.

8. Dataskydd

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 började tillämpas från och med den 25 maj

2018, varvid all hantering av personuppgifter som hör till tillämpningsområdet för

förordningen ska vara i enlighet med dataskyddsförordningen.  I dataskyddsförordningen

definieras begreppet personuppgift mycket bredare än i personuppgiftslagen. En person,

som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett

namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en

eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska,

psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Enligt dataskyddsförordningen är det

fråga om en personuppgift om man kan identifiera en person som använder en apparat till

exempel utgående från e-postadress eller en smarttelefons IP-adress.

Till nya anskaffningar och avtal måste bifogas krav enligt EU:s dataskyddsförordning alltid

om  det  till  avtalet  hör  hantering  av  personuppgifter.  Om  det  är  fråga  om  till  exempel

anskaffning av patientdatasystem eller utrustning för medicinskt bruk, hantering av den

egna personalens anställnings- eller löneuppgifter eller annan motsvarande verksamhet, för

vilken personuppgifter hanteras, ska till huvudavtalet fogas VCS:s datasäkerhetsbilaga, som

innehåller de centrala skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen. Datasäkerhetsbilagan

ska fogas som bilaga redan till anbudsförfrågningen och den ska fogas till det egentliga

leveransavtalet eller samarbetsavtalet.

I forskningsverksamhet genomförs bedömning av risker förknippade med hantering av

personuppgifter och ansvarsskyldighet genom självbedömning. Patientuppgifter används för

att säkerställa kvaliteten på vården och ordna, planera, genomföra och följa upp vården av

en patient, för statistikföring och fakturering av verksamheten och för vetenskaplig
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forskningsverksamhet. Hanteringen av uppgifter grundar sig på lagar och förordningar

gällande vård av patient och forskning.

8.1. Genomförande av dataskydd vid Vasa centralsjukhus

Dataskydd finns inte utan datasäkerhet. It-direktören och dataskyddschefen har samarbetat

angående implementeringen av EU:s dataskyddsförordning. Totalt ordnades tio olika

verkstäder, workshoppar och samarbetsmöten. Som hjälp vid implementeringsarbetet med

dataskyddsförordningen användes Citrus myGDPR-system.

Styrgruppen för patientdatasystemet sammanträdde fyra gånger under det gångna året.

Under början av året fördes diskussioner om riksomfattande IT-lösningar,

lösningsplattformar för hälsouppgifter, logistik samt kapacitethantering för hälso- och

sjukvårdens servicesystem och datahantering. Telia upprättade respons på

mognadsbedömning av datasäkerheten i december.

EU:s dataskyddsförordning ålägger den personuppgiftsansvariga att göra en grundlig

bedömning av riskerna i anknytning till hanteringen av personuppgifter. Arbetsgruppen för

övervakning av användningen av elektroniska patientuppgifter genomförde våren 2018 en

konsekvensbedömning av hanteringen av personuppgifter. I riskbedömningen har beaktats

karaktären, omfattningen, kontexten och avsikterna beträffande hanteringen av

personuppgifter. Vid riskbedömningarna av personuppgifterna framträdde som största risk

att olika personers uppgifter skrivs ut på samma skrivare.

Enligt dataskyddsförordningen måste VCS kunna påvisa att det har bedömt riskerna i

anknytning till hanteringen av personuppgifter. Riskbedömningen upprättas regelbundet

och vid behov vidtas de åtgärder som bedömningen förutsätter, som t.ex. avlägsnande av

onödiga användarrättigheter, begränsande av rättigheter eller avlägsnande av onödiga

personuppgifter från registret.

I februari 2018 togs systemet Datasäkerhet HaiPro i bruk för registrering och uppföljning av

datasäkerhetsavvikelser. I över 50 procent av anmälningarna äventyrades datasekretessen
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på grund av pappersutskrifter. Uppgifter som följde med i fickorna på arbetskläder utgjorde

den största risken på Vasa centralsjukhus. Diagrammet nedan visar den proportionella

fördelningen av anmälningstyperna.

Figur 10. Anmälningstypernas fördelning

I EU:s dataskyddsförordning föreskrivs om den personuppgiftsansvarigas skyldighet att

anmäla personuppgiftsincidenter till dataskyddsmyndigheten och till den registrerade.

Dataskyddsombudet uppgör utgående från sina uppgifter en anmälan till

tillsynsmyndigheten. Vasa centralsjukhus är skyldigt att anmäla personuppgiftsincidenter

även till den registrerade, som t.ex. patienter eller egen personal, om incidenten sannolikt

orsakar en hög risk för de registrerades rättigheter och integritet. I anmälan till de

registrerade ska beskrivas tydligt personuppgiftsincidentens karaktär, de sannolika följderna

av personuppgiftsincidenten samt de åtgärder Vasa centralsjukhus har vidtagit. Tabellen
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nedan illustrerar datasäkerhetsavvikelser under det gångna året, vilka kom till

dataskyddsombudets kännedom.

Tabell 18. Personuppgiftsincidenter

Personuppgifts-
incidenter

Data-
säkerhet
HaiPro

Patientsäkerhet

HaiPro eller både

patientsäkerhet och

datasäkerhet

äventyrade –

Patientsäkerhets-

anmälan gjord

Anmäld
personuppgifts-
incident på annat
sätt (e-post,
telefon)

Självöver-
vakning
Uppföljning av
användarlogg-
uppgifter
avvikelser

St. 57 17 3 6

Anmälan till
tillsyns-
myndighet

15 4 3 0

Ingen anmälan,
orsak till att
anmälan inte
gjorts

42 14 0
6

Intern
utredning

8.2. Den registrerades rättigheter och hur de förverkligas

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter både enligt personuppgiftslagen

och artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning. Enligt personuppgiftslagen ska begäran om

inspektion framföras med egen underteckning till Vasa centralsjukhus patientjournalarkiv.

Under det gångna året lämnades 475 begäranden om inspektion av egna uppgifter till

patientjournalarkivet.
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Enligt artikel 5 i dataskyddsförordningen måste personuppgifterna vara exakta och vid

behov uppdaterade och den personuppgiftsansvarige måste genomföra alla möjliga rimliga

åtgärder för att säkerställa att med tanke på avsikten med hanteringen oprecisa och

felaktiga personuppgifter avlägsnas eller korrigeras utan dröjsmål. Det inkom 62

begäranden om korrigering av personuppgifter till patientjournalarkivet.

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvariga få sina personuppgifter

raderade, till exempel i en situation i vilken uppgifterna inte längre behövs i den

ursprungliga avsikten. Sådan rätt har den registrerade emellertid inte när den

personuppgiftsansvarige uppfyller en rättslig förpliktelse att utföra verksamhet som

förutsätter behandlingen av personuppgifter eller om behandlingen är ett led i

myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige. Rätten att bli bortglömd

kan i VCS:s verksamhet gälla till exempel en person som har utfört frivilligarbete. EU:s

dataskyddsförordning tillämpas inte för avlidna personers uppgifter.

8.3. Uppföljning och mätning

Övervakningen i anknytning till dataskyddet ska vara regelbunden och systematisk.

Personuppgiftslagen ger i sina föreskrifter anvisningar om god datahanteringspraxis, till

vilken hör bland annat beaktande av dataskydd och datasäkerhet. Planerings- och

aktsamhetsplikten som föreskrivs i personuppgiftslagen omfattar alla faser i hanteringen av

personuppgifter.

En personuppgiftsansvarig för en verksamhetsenhet inom hälsovården ansvarar för att

verksamheten är lagenlig.  En dataskyddsansvarig verkar som sakkunnig och hjälper ledning

och personal i ärenden förknippade med dataskydd. Den dataskyddsansvariga genomförde

loggövervakning i enlighet med den övervakningsplan som är godkänd av arbetsgruppen för

övervakning av användning av elektroniska patientuppgifter. Som ordförande för

arbetsgruppen för övervakning av användning av elektroniska patientuppgifter verkade

dataadministrationsöverläkaren. Övriga medlemmar i arbetsgruppen var It-chefen, två

överskötare, en jurist, dataskyddschefen och byråsekreteraren för patientjournalarkivet.

Arbetsgruppen sammanträdde sex gånger år 2018.
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I användningsövervakning på eget initiativ av en verksamhetsenhet inom hälso- och

sjukvården följde man upp att behandlingen av uppgifter grundar sig på en vårdrelation eller

annan saklig grund. Användningen av patientregistret i kärndatasystemet övervakades med

hjälp av Eskos användarloggar. Övervakningen av användningen av separata system och

andra system som ska övervakas sköttes med hjälp av det automatiserade

loggövervakningssystemet LogMonitor. Patientuppgifternas användarlogguppgifter följdes

upp och övervakades i enlighet med förfarandet för efterövervakning. Genom slumpmässigt

urval granskades regelbundet månatligen användningshändelserna i patientdatasystem för

tio arbetstagare och användarlogguppgifterna för sex patienter. De slumpmässiga urvalen

dokumenterades i ett separat häfte, som förvarades i dataskyddschefens låsta skåp.  En

rapport över användningen av Kunta-Esko kördes varannan månad. Ett stickprov till

rapporten görs en vardag varje månad i mitten av månaden. Kunta-Esko-rapporterna

skickades till de dataskyddsansvariga i Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner.

Användningen av Kanta-tjänsterna följdes upp med hjälp av Eskos användarlogg som en del

av den regelbundna självövervakningen.

För en lyckad övervakning krävs användarbehörighetskontroll. Personer i förmansuppgifter

hade skyldighet att följa upp användningen av patientuppgifter och anmäla eventuella

dataskyddsrisker. År 2018 inkom 32 begäranden från patienter/klienter om utredning av

användarlogguppgifter i patientregistret. På basis av dessa begäranden hämtade man

retroaktivt högst två år gamla logguppgifter. I enlighet med den interna

utredningsprocessen behandlades sex misstankar om olovlig användning av uppgifter. Den

dataskyddsansvariga granskade de begärda logguppgifterna och vid eventuella misstankar

om missbruk hänvisades till förmannen för fortsatt utredning samt informerades

dataadministrationsöverläkaren, administrativa överskötaren och direktören för

sjukvårdsdistriktet. Patienten/klienten gavs ett sammandrag över utredningens resultat.
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Figur 11. Begäranden om logguppgifter och utredningar

Vasa sjukvårdsdistrikts datasäkerhets- och dataskyddspolitik uppdaterades av sjukhusets

jurist och dataskyddschefen, vilka dokumenterade anvisningen om konsekvenserna och

implementeringen av EU:s dataskyddsförordning för Vasa centralsjukhus. I anvisningen finns

policyn för bland annat riskbaserad metod och ansvarsskyldighet vid behandling av

personuppgifter, dataskyddskrav vid anskaffningar och avtal, anmälningsskyldighet vid

personuppgiftsincidenter samt vad iakttagandet av EU:s dataskyddsförordning innebär i det

praktiska arbetet på Vasa centralsjukhus.

Den dataskyddsansvariga höll 14 olika utbildnings- och avdelningstimmar för sjukhusets

personal. En av dessa hölls för personalen vid Korsholms hälsovårdscentral. Med förmän

hölls 16 möten med anledning av dataskyddsfrågor. Två samarbetsmöten hölls med de

dataskyddsansvariga inom Vasa sjukvårdsdistrikt och fyra riksomfattande möten

sammankallades av Kommunförbundet.

8.4. Bedömning och utvärdering av dataskyddet

Rapportering och uppföljning av datasäkerhetsavvikelser med hjälp av systemet

Datasäkerhet Haipro har gett värdefull information om läget för sjukhusets dataskydd. År

2017 fick den dataskyddsansvariga kännedom om endast sex anmälningar via

patientsäkerhet HaiPro-anmälningar, medan 17 patientsäkerhetsanmälningar i anknytning
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till dataskydd dokumenterades under det gångna året. Den allmänna kännedomen om de

personliga rättigheter som EU:s dataskyddsförordning ger märks även på Vasa

centralsjukhus.

När de elektroniska tjänsterna och metoderna utvecklas ger det bättre möjligheter att följa

med hur dataskyddet utvecklas i vår organisation på längre sikt. Ibruktagandet av

datasäkerhet HaiPro har lyckats väl. Anmälningsaktiviteten har varit på en tillfredsställande

nivå. Totalt dokumenterades 57 datasäkerhet HaiPro-anmälningar. För att underlätta

uppföljningen har den dataskyddsansvarige dokumenterat de framkomna

datasäkerhetsavvikelserna i Datasäkerhet HaiPro-systemet och fört ett separat manuellt

register, i vilket anmälningar till dataskyddsmyndigheterna har dokumenterats för sig och

anmälningar som inte har lämnats till myndigheterna för sig.

Den största dataskyddsrisken på sjukhuset är utskrivna dokument. De skrivs ut och skickas

till fel adress. Skrivna minneslappar som används som hjälp vid vårdarbetet kan falla eller

annars hamna så att utomstående kan se dem. I framtiden måste vi i högre grad lägga fokus

på nya arbetssätt och minska mängden utskrifter på sjukhuset.

Satsningar måste göras på utbildning av och information till personalen. Det är skäl att lägga

till datasäkerhet som ett ämne i det multiprofessionella introduktionsprogrammet för nya

arbetstagare. För den regelbundna datasäkerhetsutbildningen av personalen skulle det löna

sig att använda olika e-lärandeplattformar, som skulle möjliggöra kontroll, spårbarhet och

uppföljning av utbildningarna.

9. Sjukhushygien

9.1. Anmälning av infektioner 2018

Tabell 19. Infektioner i förhållande till vårddagar

År 2018 Infektioner Vårddagar Inf./1000 vd

Vårdrelaterade

infektioner

1167 75657 15,42

Samhällsrelaterade 11387 75657 150,51
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infektioner

År 2018 gjorde avdelningarna i genomsnitt 97 anmälningar av vårdrelaterade infektioner per

månad. Antalet vårdrelaterade infektioner per tusen vårddagar har ökat något jämfört med

år 2017. År 2017 var siffran 13,07 och år 2018 är den 15,42. Antalet öppna infektioner per

tusen vårddagar har ökat klart, från 126,90 år 2017 till 150,51 år 2018.

Den ökade mängden infektioner väcker naturligtvis frågor och tankar. Antalet vårddagar har

förvisso också ökat, men antalet infektioner är ändå proportionellt sett fler i fjol. Vi

hygienskötare har fäst uppmärksamhet vid förbisedda anmälningar av antibiotika och

utbildat sjukhusets personal (t.ex. kirurger och läkare i inre medicin) under det gångna året

om ifyllande av antibiotika-anmälningar och Sai-anmälningar. Detta har för sin del ökat

anmälningsaktiviteten, vilket vi även har märkt vid genomgången av anmälningarna.

Infektionernas ökade antal jämfört med föregående år är kanske inte nödvändigtvis i

verkligheten så stort som siffrorna visar, utan anmälningsrutinerna har blivit striktare och

antalet uteblivna anmälningar har minskat.

Tabell 20. Antal infektioner

Vårdrelaterade infektioner 2017 antal 2018

Infektioner i operationssår 202 205

Urinvägsinfektioner 120 164

Infektion i mag-tarmkanalen 136 130

Lunginflammation

Övriga infektioner i de övre och nedre

luftvägarna

72

38

136

50

Blododlingspositiv sepsis

Klinisk sepsis

Eventuell sepsis hos nyfödd

53

13

65

53

10

55

Annan infektion och infektion NAS 78 159

Infektion i könsorgan 38 45
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Hud- och mjukdelsinfektion 28 52

Infektion i öga, öra, näsa och munhåla 51 69

Blodkärlskanylinfektion 9 17

Hjärt- eller blodkärlsinfektion 3 9

Infektion i centrala nervsystemet 2 1

Barnsjukdomar 2 1

Vid jämförelse av åren 2017 och 2018 är antalen infektioner i operationssår,

blododlingspositiv sepsis samt infektioner i mag-tarmkanalen så gott som oförändrade.

Dessa grupper innehåller infektioner som ska antecknas i Thl:s Siro-jämförelse. En avsevärd

ökning har skett inom urinvägsinfektioner, lunginflammationer och övriga infektioner eller

infektion i NAS-klasserna. Antalet lunginflammationer överstiger till och med antalet

infektioner i mag-tarmkanalen och kommer därigenom upp i trion i täten tillsammans med

infektioner i operationssår och urinvägsinfektioner. Urinvägsinfektionerna har också ökat

avsevärt och hygienskötarna ordnar utbildning i ämnet under följande regionala

sjukhushygienutbildning i april 2019.

Tabell 21. Infektioner (%) åren 2017 och 2018

Infektioner i ledprotes 2017 % 2018 %

Totalprotes i höftled

-ytlig sårinfektion 0,7 0,82

-djup sårinfektion 0,7 0

-operationsområde/organinfektion 0,4 0,41

Ledprotes i knäet

-ytlig sårinfektion 0,7 0,68

-djup sårinfektion 0 0

-operationsområde/organinfektion 0,7 0,68

Antalen infektioner i ledproteser är fortfarande låga och således på en bra nivå. Det är

knappt någon förändring jämfört med föregående år. I Thl:s Siro-jämförelse jämförs mellan
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olika sjukhus i synnerhet operationsområde-/organinfektioner, eftersom de är de mest

betydande infektionerna. I denna tabell ingår inte ledprotesinfektioner i axel, eftersom det

inte har förekommit någon sådan år 2017 eller 2018.

Figur 12. Blododlingspositiva sepsis i vårdrelaterade och samhällsförvärvade infektioner

Figur 13. Clostridium Difficile, samhällsförvärvade och vårdrelaterade
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Vid infektioner i mag-tarmkanalen utgör virusinducerad diarré (t.ex. Noro) och den

sporbildande Clostridium difficile de största utmaningarna i bekämpningen av infektioner.

Antalet sjukhusförvärvade, vårdrelaterade Clostridium difficile-infektioner har nästan

halverats jämfört med 2017. Orsaken till minskningen är förmodligen effektiviserade

städrutiner med bl.a. användning av veteperoxid-torrånga och hygienåtgärder i samband

med fall av Clostridium difficile. Under år 2018 dokumenterades inget fall av den mer

sällsynta hypervirulenta Clostridium Difficile ribotyp 027. Antalet samhällsförvärvade

Clostridium Difficile-fall har hållits på samma nivå som föregående år.

9.2. Multiresistenta mikrober

Man screenar flitigt för multiresistenta mikrober bland patienter som kommer in för

sjukhusvård, eftersom resandet, sjukhusvistelser i utlandet och invandringen fortsätter att

öka. I fråga om multiresistenta mikrober har det skett en oerhört stor ökning beträffande

MRSA. En förklaring till detta är att man på rådgivningarna har förankrat screening av

föderskor med utländsk bakgrund och deras barn. MRSA har orsakat en epidemi i

öppenvården i en kommun inom VSVD under det gångna året. Hygienskötarna har rett ut

denna epidemi och gett utbildning och anvisningar i kommunen samt till yrkesutbildade

personer inom social- och hälsovården. Lyckligtvis har det inte förekommit någon

sjukhusepidemi med MRSA under år 2018. MRSA orsakar ofta sår- och hudinfektioner.

MRSA-bärande förutsätter alltid skyddsåtgärder vid beröring och isolering på sjukhuset.

ESBL framkommer oftast som urinvägsinfektion, men även helt symptomfritt smittbärande

förekommer. Smittan kan spridas till exempel via livsmedel, och resande ökar risken för att

smittas. Under det gångna året har två fall av multiresistenta gramnegativa stavbakterier

som hör till MDRGR -klassen registrerats. Även ett CPE-fall har dokumenterats år 2018.

Vården av bärare av multiresistenta mikrober kräver att vårdpersonalen har kompetens att

göra riskbedömning, så att patienterna kan placeras rätt på vårdenheterna. Beträffande

vissa mikrober krävs alltid isoleringsrum och eget wc och egen tvättplats, och vid vården av

patienten vidtas försiktighetsåtgärder vid kontakt. En del bärare kan vårdas enligt sedvanliga
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metoder. Även antibiotikabehandling av bärare av multiresistenta mikrober är alltid

problematisk och kräver ofta konsultation av infektionsläkare. Vid ökad förekomst av

multiresistenta mikrober krävs att sjukhuset har flera ändamålsenliga isoleringsrum, för att

man ska kunna garantera patientsäkerheten och förhindra att infektionerna sprids.

Isoleringsrum behövs också vid vård av patienter med säsongsinfluensa och den årliga

noroepidemin.

Även epidemier med multiresistenta mikrober vid andra sjukhus har sysselsatt sjukhusets

hygienteam, eftersom patienter som hör till vårt distrikt screenas när det uppkommer

smittfall under vårdperioder på andra sjukhus.

Figur 14. Multiresistenta mikrober i VSVD.

9.3. Kampanjen för influensavaccination bland personalen på VCS hösten 2018

Under hösten satsade hygienskötarna (2 st.) och husets infektionsläkare på kampanjen för

influensavaccination genom att hålla motiverande föreläsningar (12 st.) och ordna 22

vaccinationstillfällen. Både föreläsningar och vaccinationstillfällen ordnades även på den

psykiatriska enheten och på Dammbrunnsvägen, där VCS har avdelningar.

Vaccinationspunkterna ordnades nära arbetspunkterna på olika ställen i sjukhuset och Vasas
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regionala företagshälsovård vaccinerade personalen. Därtill gavs information om ämnet via

intranet i flera repriser. Personalens vaccinationstäckning på VCS steg åter något och på 18

enheter uppnåddes målet, som låg på 90 % vaccinationstäckning. Målet för

vaccinationstäckningen på Vasa centralsjukhus har tidigare år varit 80 %, medan den nu var

90 %. Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar vårdpersonal som deltar i patientarbete

att varje år låta sig vaccineras mot säsongsinfluensa.

Generellt sett var vaccinationstäckningen sämre inom serviceområdena för psykiatri och

sjukvårdens stödfunktioner än inom övriga serviceområden. Trenden var den samma året

innan. Till serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner hör vårdserviceenheten, och

vaccinationstäckningen för denna s.k. roterande personal borde vara så hög som möjligt,

eftersom dessa anställda arbetar även på kritiska enheter. Det är oroväckande att

vaccinationstäckningen inom serviceområdet för bäddavdelningsvård sjönk från 79 % till 72

%. På bäddavdelningarna vårdas vuxna influensapatienter.

Figur 15. Influensavaccinationstäckningen VCS

Vaccinationstäckningen bland läkarna ökade mera än bland vårdpersonalen. Anstaltsvårdare

deltar även i patientarbetet, men eftersom de inte längre är VCS:s arbetstagare, uppföljs
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inte vaccinationsgraden för dem längre med hjälp av ePiikki. För denna rapport fick vi inte

Teeses influensavaccinationssiffror för anstaltsvårdare.

Fi

Figur 16. Influensavaccination % enligt yrkesgrupp

Appen e-Piikki, som utvecklats i samarbete med Flowmedicin, för statistikföring och

uppföljning av influensavaccinationstäckningen, användes nu för tredje gången. Med hjälp

appen kunde man åter i realtid via intranet och tv-rutor i matsalarna följa med

vaccinationssiffrorna för personalen. Detta ökade personalens medvetenhet om

vaccinationsfrågan. Under de livligaste vaccinationsdagarna förekom en liten fördröjning av

siffrorna för vaccinationstäckningen, vilket berodde på att företagshälsovårdarna

fokuserade på vaccineringen och skötte dokumenteringen i efterhand. För Jakobstads och

Kristinestads funktioner används inte appen ePiikki, eftersom man på dessa orter har en

annan företagshälsovård än i Vasa. Antalet vaccinerade på dessa har emellertid tagits med i

statistiken via företagshälsovården. Problemet med dessa orter är också att en del av

personalen vaccinerar sig på hälsocentralen enligt gammal modell, trots att personalen har

informerats om att vaccineringen i första hand borde ske på verksamhetsstället för den

egna företagshälsovården.
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9.4. Uppföljningen av förbrukningen av handdesinfektionsmedel

Den förbrukade mängden handdesinfektionsmedel granskas på enheterna i förhållande till

det uppställda målet. Appen eDesi används och förbrukningen av handdesinfektionsmedel

har under det gångna året följts upp på operationsenheterna och bäddavdelningarna. På

bäddavdelningarna granskas förbrukningen i proportion till vårddagar och på

operationsavdelningarna i proportion till antalet operationer. På operationsenheterna

borde förbrukningen vara 32 ml/operation och på bäddavdelningarna 100 ml/vårddag. För

operationsenheterna är målet ett absolut minimum och bör höjas i fortsättningen. Ett bra

mål skulle vara cirka 120 ml/operation. För närvarande är förbrukningen 58 ml/operation,

vilket är bättre än det uppsatta målet.

På bäddavdelningarna är förbrukningen av handdesinfektionsmedel mycket varierande, 19

ml–75 ml/vårddag och genomsnittet är 25,9 ml/vårddag, vilket innebär att förbrukningen är

alldeles för låg. På intensivavdelningen är förbrukningen 90 ml/vårddag, vilket är rätt nära

målet. På poliklinikerna kan appen inte användas, eftersom en del av poliklinikbesöken är

bl.a. telefontider, alltså inte konkreta mottagningsbesök, under vilka

handdesinfektionsmedel inte används alls. THL följer för egen del upp förbrukningen av

handdesinfektionsmedel på universitets- och centralsjukhus och föremål för intresset är just

bäddavdelningarna.

9.5. Utvecklingsbehoven för sjukhushygienen

På VCS vill man i fortsättningen satsa på observationer kring handhygienen och även i övrigt

utveckla frågor i anknytning till hygien. Målet skulle vara att i något skede få appen

eHuuhde i bruk, med vars hjälp man följer upp hur handhygienen genomförs på sjukhusets

avdelningar. För detta behövs att hela husets personal deltar, såväl ledning, förmän som

vårdpersonal. Som hjälp för hygienskötarna i observationerna av handhygienen behövs även

hygienkontaktpersoner på avdelningarna, vilka bör utbildas av hygienskötarna.



64	
	

För sjukhushygienen grundades en ny hygienskötartjänst år 2018, men tjänsten var tillsatt

endast en del av året. Under det kommande året är målet att tre hygienskötare arbetar med

sjukhushygienen, för att man bättre ska kunna svara mot de utmaningar som lagen om

smittsamma sjukdomar medför även i kommunerna i VSVD. Avsikten är att utveckla

bekämpningen av infektioner och börja följa upp infektioner i anknytning till vård även i

kommunerna.

Hygienskötarna deltar under det kommande året i patientsäkerhetsrundvandringarna och

temat för rundvandringarna är hygiensynvinkeln. Avsikten är att i högre grad föra fram

synvinkeln för sjukhushygien som en del av patientsäkerheten.

10.  Vårdtyngd

Med hjälp av vårdtyngdsklassificeringen får man uppgifter om den vård skötarna genomför.

Det är en mätare, med vars hjälp skötarnas arbete synliggörs. Vårdtyngdsklassificeringen

producerar information om det arbete som utförs på enheterna i förhållande till antalet

vårdanställda. Siffran för vårdtyngd/skötare visar den optimala resursfördelningen för en

enhet.

Under år 2018 har man i organisationen fortsatt ordna gemensamma möten och

utbildningar för ansvarspersonerna för vårdtyngdsklassificeringen Rafaela och för

avdelningsskötarna. Under våren höll FCG:s utbildare i Rafaela klassificeringsutbildning. På

enheterna har man tagit i bruk Paoncil checklista och årsklocka för

vårdtyngdsklassificeringen som stöd för mätningen. Enheterna har också fått inledande

information om den kommande nya HOlq-mätaren, som år 2019 kommer att ersätta de

tidigare mätarna.

Vårdtyngd i proportion till optimal nivå 2018

 = Under optimalt

 = Optimalt

        = Över optimalt



65	
	

Figur 17. Serviceområdet för barn och kvinnor

Figur 18. Serviceområdet för bäddavdelningsvård
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Figur 19. Serviceområdet för akutvård

I uppgifterna för jouravd. saknas siffrorna för november-december, Paoncil inte längre i kraft. I

uppgifterna för avd. E5 saknas december. I Rapporten för akutserviceområdet saknas uppgifterna för

november-december, paus p.g.a. flytten.
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11.  Strålbehandling

År 2018 behandlades drygt tusen patienter på strålbehandlingskliniken. Ökningen i antalet

patienter var ett par procent jämfört med året innan. De största patientgrupperna som får

strålbehandling är fortfarande bröstcancer-, prostatacancer- och lungcancerpatienter.

Även antalet stereotaktiska strålbehandlingar har ökat jämfört med föregående år. Den

största delen av dessa strålbehandlingar gavs vid behandling av metastaser i lungorna, men

även stereotaktisk strålbehandling av hjärnmetastaser har ökat i antal.

I strålbehandlingen skedde en stor förändring, då klinikens äldsta behandlingsapparat

ersattes med en ny med linjäraccelerator. Anskaffnings- och installationsprocessen med den

nya apparaten inverkade avsevärt på strålbehandlingsverksamheten i fjol. Från mitten av

juni till mitten av november behandlades patienterna med två behandlingsapparater istället

för tre. Det här förutsatte specialarrangemang i röntgenskötarnas arbetslistor och vid

planeringen av dem. Behandlingsapparaterna användes bl.a. under differentierade

arbetstider, så att alla patienter kunde behandlas varje dag.

Den nya strålbehandlingsapparaten installerades i det samma, gamla behandlingsrummet,

från vilket den föregående apparaten monterades ner i juni. För att få den nya apparaten i

användning krävdes anskaffningen och den egentliga installationen, och förutom att

montera ner den gamla apparaten krävdes också en omfattande renovering av

behandlingsrummet.

Samtidigt som en strålbehandlingsapparat ersattes med en ny, gjordes också uppdateringar

på de gamla. Den nya apparaten och uppdateringarna av de gamla möjliggör ibruktagandet

av nya behandlingsmetoder på strålbehandlingskliniken. Till exempel vid behandling av

prostatacancer blir det möjligt att för en del patienter använda ytterst korta

strålbehandlingar med sju behandlingsgånger, i stället för nuvarande 20. Därtill kan man

med den nya strålbehandlingsapparaten även ge stereotaktiska strålbehandlingar, vilket

man inte kunde med den gamla, avlägsnade apparaten. På så vis ökade
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strålbehandlingsklinikens kapacitet för stereotaktiska strålbehandlingar avsevärt. Den nya

apparatens egenskaper möjliggör även mera exakta stereotaktiska behandlingar.

Den nya strålbehandlingsapparaten togs i bruk i november, efter att

Strålsäkerhetscentralens granskare hade gjort en ibruktagningsbesiktning av den nya

apparaten. Samtidigt granskades att strålskyddet för utrymmena var tillräckligt för den

strålning som den nya apparaten producerar.

År 2018 gjordes inga andra periodiska granskningar av STUK på strålbehandlings- och

bildtagningsapparater. Strålbehandlingsapparaterna granskas med två års intervaller, och

CT-apparaterna med tre års intervaller.

För strålbehandlingsapparaterna och bildtagningsapparaterna gjordes kvalitetsövervakning

enligt kvalitetssäkringsprogrammet för varje apparat. Programmet innehåller mätningar och

granskningar, vilka görs dagligen, varje vecka och årligen. Resultaten bokförs, och på så vis

kan trender i resultaten enkelt följas upp.

På strålbehandlingskliniken inleddes också användning av kontrastmedel vid tagning av vissa

planeringsbilder för strålbehandlingar. Kontrastmedel är en fördel då man planerar

strålbehandling av mun- och halsområdet, liksom vid planeringen av vissa strålbehandlingar

av bröstkorgen och bäckenområdet.

Inom strålbehandling hör alla arbetstagare med undantag av sjukskötare och

anstaltsvårdare till strålningsklass A. Enligt strålningslagstiftningen förutsätts att den som

utövar verksamheten ska ordna fortbildning för personerna som arbetar med strålning,

liksom även strålsäkerhetsutbildning. För arbetstagare som hör till strålningsklass A,

oberoende av yrkesgrupp, ska ordnas 8–10 timmar strålsäkerhetsutbildning.

På strålbehandlingskliniken ordnas utbildningen som klinikens egna utbildningsdagar, som

hålls 2–3 gånger per år. Programmet för utbildningsdagarna upprättas så att den

lagstadgade utbildningsskyldigheten uppfylls.
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Förutom utbildningsdagarna deltar 2–3 skötare från strålbehandlingskliniken samt

sjukhusfysiker och strålbehandlingsläkare i riksomfattande evenemang i anknytning till

strålbehandling och cancervård. Dessa riksomfattande evenemang är

Strålbehandlingsdagarna, Radiografidagarna och Onkologidagarna. De som har deltagit i

evenemangen presenterar mötenas innehåll för de övriga anställda till exempel i samband

med klinikens veckomöten.

Avvikelser som sker vid strålbehandling följs upp noggrant genom att händelserna utan

dröjsmål dokumenteras i klinikens egen uppföljning och anmäls i sjukhusets HaiPro-system.

Rapporteringen av händelserna enligt klinikens eget system möjliggör korrigering av

avvikelserna redan under patientens strålbehandling. Till exempel ett eventuellt

dosunderskott av strålbehandling kan korrigeras under patientens återstående

behandlingar. På så vis är avvikelsen inte längre av klinisk betydelse för behandlingens

slutresultat. Dokumenteringen av händelserna i HaiPro-systemet möjliggör en täckande och

systematisk uppföljning. Även den gemensamma behandlingen av händelserna är

systematisk, liksom även reflekteringar över och utformandet av strålbehandlingens

processer.

I slutet av år 2018 skedde avsevärda förändringar i medicinsk användning av strålning, då

riksdagen godkände den nya strålsäkerhetslagen, och förordningarna om medicinsk

användning av strålning. Den nya lagstiftningen medför emellertid endast små förändringar i

organiseringen av strålningsskyddet på strålbehandlingskliniken. Det nuvarande

säkerhetstillståndet är i kraft även när den nya lagen har trätt i kraft, likaså kompetensen för

strålsäkerhetsaktörerna. För genomförandet av den riskbedömning som förutsätts enligt

den nya strålsäkerhetslagen har utfärdats 18 månaders övergångstid.

12.  Radiologi

Enligt strålskyddsförordningen ska avvikande händelser vid användning av strålning anmälas

till Strålskyddscentralen. Vissa avvikande händelser ska anmälas genast, en del anmäls som

ett sammandrag en gång om året. Anmälningsförfarandet vid avvikande händelser

beträffande röntgenundersökningar presenteras i STUK:s ST-anvisning 3.3. De avvikelser
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som anmäls som ett sammandrag ska klassificeras enligt STUK:s klassificering.

Klassificeringen av de avvikande händelser som ska anmälas ändrades i och med den nya

strålsäkerhetslagen, men händelserna för år 2018 anmäls till STUK enligt den gamla

klassificeringen.

Alla avvikande händelser behandlas regelbundet på avdelningen på hela avdelningens

gemensamma möten. Vid behandlingarna försöker man utveckla verksamhetssätten för att

förhindra avvikande händelser.

År 2018 inträffade på röntgenavdelningen ingen sådan avvikande händelse, som hade

behövt anmälas genast till strålskyddscentralen. Under år 2018 inträffade 38 avvikande

händelser som anmäldes som ett sammandrag.

Figur 20. Det totala antalet avvikande händelser årligen vid användning av strålning på

röntgenavdelningen. (Röntgen på Malmska sjukhuset i Jakobstad har hört under

centralsjukhuset från och med 2018.)

Antalet avvikande händelser har minskat sedan år 2017. År 2018 inträffade färre avvikande

händelser som berodde på apparatfel. I slutet av året fick vi den nya OPTG-apparaten, som

ersatte den gamla felkänsliga tandröntgenapparaten vid 2D-tandbildtagningar.
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År 2017 orsakades flest avvikande händelser av misslyckade kontrastmedelsinjektioner (19

st.). Det höga antalet förklaras delvis av nya anvisningar för anmälning av avvikande

händelser, delvis av de nya kanylernas felkänslighet. År 2018 minskade antalet misslyckade

kontrastmedelinjektioner något (17 st.). Den vanligaste orsaken till misslyckad injektion var

att patientens blodåder brast.

År 2015 avbildades fel objekt sju gånger, år 2016 fyra gånger och år 2017 en gång. År 2018

avbildades fel objekt inte en enda gång, vilket visar att skötarna har försäkrat sig med

patienten om det objekt som ska avbildas. Om det finns motsättningar mellan patientens

berättelse och remissen kontaktar skötarna den sändande enheten för att försäkra sig om

rätt avbildningsobjekt. Inga bildtagningar av fel patienter inträffade.

År 2016 hörde majoriteten av de avvikande händelserna till kategorin ”Misslyckad

undersökning”. Av dessa hörde den största delen till kontrastmedelseffektiverade CT-

undersökningar. På basis av detta ordnades för röntgenskötarna en repetitionsutbildning i

utförande av kontrastmedelseffektiviserade bildtagningar. Antalet avvikande händelser av

det slaget minskade: år 2017 var de sju stycken och år 2018 fem stycken.

År 2018 gjordes på röntgen en anmälan till Valvira om avvikande händelse vid användning

av strålning, vilken berodde på apparatfel. En genomlysningsapparat blev i oskick mitt under

en videofluoroskopiundersökning, och undersökningen kunde inte slutföras. Husets service

tillsammans med apparattillverkarens service redde ut felet och fick senare apparaten att

fungera.



72	
	

Figur 21. Röntgenavdelningens sammandrag av avvikande händelser vid användning av strålning

enligt händelsetyp åren 2015–2018. (I figuren saknas uppgifterna för röntgen vid Malmska

sjukhuset i Jakobstad.)

Vid ingången av år 2018 förenades röntgen på Malmska sjukhuset i Jakobstad med

centralsjukhusets röntgen. I Jakobstad dokumenterades 21 st. avvikande händelser vid

användning av strålning, av vilka majoriteten var fel i remiss (17 st.). I 14 fall märkte

röntgenskötarna felet före bildtagningen, varvid patienten inte fick onödig strålningsdos på

grund av avbildning av fel objekt. Dessa händelser har dokumenterats som tillbud. Sedan

ingången av år 2019 ordnas strålsäkerhetsutbildning för remitterande läkare i Jakobstad, i

vilken man fokuserar på vikten av korrekta remissuppgifter. Avsikten är att detta ska minska

felen i remisserna.
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13.  BILAGOR

Kvalitetstävling 1. PRIS: Prehospital akutsjukvård

Kvalitetstävling 2. PRIS: Inremedicinska polikliniken
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Kvalitetstävling 3. PRIS: Hudpolikliniken

Kvalitetstävling 4. PRIS: Kardiologiska polikliniken
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Patientsäkerhetspris 1/2018: Intensiven

Patientsäkerhetspris 2/2018: Peter Nieminen
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Patientsäkerhetspris 3/2018: Mari Plukka




