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 Inledning 

 

Kvalitetsrapporten för år 2020 är den nionde årliga sammanställningen av det planenliga 

utvecklingsarbete som gjorts på organisationsnivå för att upprätthålla och främja en 

högklassig och säker vård. Samtidigt är det också den sista rapporten som publiceras i detta 

format, eftersom samkommunen för Österbottens välfärdsområde startar i början av år 2021. 

Vasa sjukvårdsdistrikt har genom åren satsat på produktion av högklassiga och säkra tjänster 

för sin befolkning, och målet kommer att vara det samma i fortsättningen också för 

Österbottens välfärdsområde. Kvalitet uppstår inte utan systematiskt arbete, varför 

kvalitetsrapporten utgör ramen för utvecklingsarbetet. År 2020 har varit ett utmanande år ur 

synvinkeln för utvecklingen, och på grund av den globala pandemisituationen har man varit 

tvungen att ändra organisationens processer flera gånger under året. Det kvalitetssystem som 

har byggts upp genom åren har emellertid utgjort en stark grund för snabbt genomförda 

förändringar i verksamheten. 

 

I rapporten dokumenteras det gångna året av olika sakkunniga, samtidigt som en 

sammanställning av utvecklingsområdena för det kommande året presenteras. Syftet med 

rapporten är att öka transparensen samt att ge såväl personalen som patienter och anhöriga 

en bild av servicenivåerna och utvecklingsarbetet vid Vasa centralsjukhus. 

Kvalitetsuppgifterna följs med under hela året och för att undvika kvalitetsavvikelser pågår 

utvecklingsarbetet kontinuerligt. 

 

Kvalitetsrapporten godkänns av ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten och inlämnas till 

styrelsen för kännedom.   
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 Kvalitetsarbetet 

 

2.1 Kvalitetsåret 2020 

 

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 2020 var det dags för en underhållsauditering.   

 

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 får 

anknyta till vilket tema som helst. Kvalitetstävlingen är öppen för alla enheter och den årliga 

vinnaren utses av Vasa centralsjukhus kvalitetsteam enligt i förväg angivna kriterier.  

Kvalitetstävlingen ses enligt responsen från de externa auditeringarna som en styrka för 

organisationen och ett bra sätt att lyfta fram ny praxis.   

  

År 2020 gick första priset i kvalitetstävlingen till intensivvårds- och övervakningsavdelningen, 

med förbättring av patientens basvård som tema. Arbetets värde ökades av att alla patienter 

som vårdas på avdelningen har nytta av förbättringen och av att hela personalen aktiverades 

i utvecklingsarbetet. Andra priset gick till onkologiska polikliniken och apoteket för deras 

samarbetsprojekt, inom vilket onkologens medicineringssäkerhet förbättrades. Tredje priset 

gick till T3 kirurgiska avdelningen för förbättring av kvaliteten på smärtbehandlingsarbetet 

och samtidigt utarbetande av en handbok för smärtbehandling. Fjärde priset gick i år till 

barnavdelningen A8, som använde sig av lean-metoden för att utveckla säkerheten i vården.   

  

2.2 Auditeringar år 2020  

Underhållsauditeringen genomfördes i maj 2020 för att upprätthålla SHQS-

kvalitetserkännandet. Enligt auditörernas observationer är centrala styrkor tydlig praxis för 

kommunikation samt diskussionskontakterna mellan ledningen och personalen, vilket stöder 
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utvecklingen av verksamheten i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö. Främjandet av 

patientsäkerhetskulturen och de resurser som tilldelats patientsäkerheten och 

kvalitetsledningen sågs som en stor resurs. Organisationens kundorientering sågs som den 

mest betydande resursen, som går som en röd tråd genom verksamhetsplaneringen och 

strategierna. Också åtgärderna vid coronaviruspandemin och den riskbaserade planeringen 

av verksamheten fick beröm.  

 

Enligt utvecklingsrekommendationerna ansågs det vara nödvändigt att utveckla 

verksamhetskonceptet för distansmottagningstjänsterna och utvärderingen av 

effektfullheten, eftersom distansmottagningsverksamheten utvidgas i allt snabbare takt. 

Dessutom konstaterades att utvecklingssamtalens täckning i organisationen är på en god 

nivå, men samma täckning borde omfatta alla yrkesgrupper, även läkare. För deras del borde 

också uppföljningen av genomförande och effektfullhet beträffande introduktion 

dokumenteras bättre.  Utvärderingen av processernas funktion i gränssnitten bör fortsätta. 

Fokus bör i synnerhet läggas på överföring av information i anknytning till dokumentering av 

medicinering. Dessutom framfördes i utvecklingsrekommendationerna vikten av att följa upp 

eventuella orsakssamband mellan avvikelser som framkommer i organisationen och 

introduktionsprocessen. Temat för Vasa centralsjukhus interna auditeringar möjliggjorde att 

man reagerade på denna utvecklingsrekommendation. 

 

De interna auditeringarna är en del av kvalitetssystemet och genomförs med organisationens 

egna resurser. Som tema hösten 2020 valdes kallelsebreven som skickas till klienterna. Den 

interna auditeringen av kallelsebreven har länge ingått i planerna och aktualiserades 

ytterligare av Österbottens välfärdsområdes kommande patientdatasystem Aster Bothnias 

behov av information om vilka områden som fungerar alternativt är i behov av utveckling. 

Totalt 14 enheter deltog, av vilka de största enheterna omfattades av flera auditeringar.  

Auditeringen riktades främst till serviceområdet för öppenvård, i vilket ingår de enheter från 

vilka flest kallelsebrev skickas.  

 

I de interna auditeringarna konstaterades att meddelanden om kontaktinformation och 

vägledningarna till enheten var tydliga. Den sparsamma användningen av e-brev och bristen 

på möjligheter att uträtta ärenden elektroniskt sågs som utvecklingsobjekt. Man önskade 
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konsekvens såväl gällande granskning av kallelsebrev som gällande introduktion av personer 

som arbetar med dem. Respons och kundperspektiv på hur patientinformationen lyckas är en 

förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Resultaten från de interna 

auditeringarna behandlas i ledningsgruppen och i utvecklingsgrupperna.  

 

Vid de självutvärderingar som genomfördes i slutet av året gav serviceområdena och 

enheterna höga vitsord för sin egen verksamhet.  I fråga om utveckling uppmärksammades 

organisationens förfaringssätt vid uppföljning och lösning av etiska problem. Inom 

organisationen borde man förtydliga de etiska verksamhetssätten, identifiera problemen och 

bättre än hittills erbjuda lösningar på dem. Brister observerades också inom erbjudandet av 

möjligheter att sköta ärenden elektroniskt, lokalernas ändamålsenlighet och samordningen 

av service/vårdkedjor med olika organisationer.   

 

2.3 Lean 

Enligt vår strategi utgör lean grunden för utvecklingen av organisationen. Implementeringen 

av lean i hela organisationen har fortsatt under verksamhetsåret 2020. Covid-19-pandemin 

har emellertid inverkat negativt på implementeringen. Också personalomsättningen har i 

någon mån påverkat lean-arbetet. Flera planerade utbildningsevenemang och projekt har 

skjutits upp på grund av begränsningar gällande deltagarantal. För lean-projekten krävs i viss 

mån fysiska möten, till exempel i samband med värdeflödeskartläggningarna. Dessutom har 

organisationen och personalen naturligtvis fokuserat på att sköta pandemin år 2020. Ännu i 

början av året hölls vissa lean-utbildningar på plats, bl.a. en lean-föreläsning för E5 samt ett 

lean-akutspel. Under våren var avsikten att hålla en utbildningsdag för sjukvårdsdistriktets 

och kommunernas personal. Lean-experten Niklas Modig hade anlitats som föreläsare, men 

utbildningen flyttades fram och ska genomföras så fort pandemisituationen tillåter. 

Västkustens lean-nätverksmöte skulle enligt planerna hållas i Vasa vid samma tidpunkt som 

Modigs föreläsning, men även det flyttades fram. Däremot har utvecklingen av H-husets 

processer fortsatt under året och vi har bl.a. piloterat eller börjat pilotera tre olika 

teknologiska lösningar. 
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Personalen har fortsatt med utvecklingen av lean på enheterna trots pandemin, och lean-

experterna har framgångsrikt lett vissa projekt, såsom PET-CT, kirurgiska polikliniken, 

barnpolikliniken och dagenheten. Kirurgins lean-projekt startade redan år 2019, men 

implementerades år 2020. Projektet genomfördes av en multidisciplinär grupp, med 

företrädare från olika specialområden, vilket möjliggjorde bred förståelse för och syn på 

olikheter. I projektet framgick bland annat att onödigt pappersarbete och onödiga utskrifter 

fördröjer behandlingen av remisser och att man i olika yrken gör olika arbete inom olika 

specialområden. Tack vare projektet förenhetligades och förtydligades behandlingen av 

remisser (beskrivs även i processverktyget) och för de olika yrkena upprättades tydliga och 

enhetliga arbetsuppgifter. Den nya remissbehandlingsprocessen togs först i användning inom 

käkkirurgin och därefter också inom övriga specialområden. Det viktigaste resultatet av 

projektet är emellertid att en större andel av skötarnas arbetstid nu går åt till patientarbete 

och att verksamheten har effektiverats och man snabbare får patienttid. Tack vare 

dagenhetens lean-projekt förbättrades förståelsen för och uppfattningen av olika enheters 

utmaningar. Som ett resultat av projektet kommer patienterna till dagenheten i etapper, 

vilket gör att de inte måste vänta så länge på ingreppen. Med hjälp av projektet förtydligades 

också rutinerna i fråga om vilka uppgifter olika enheter ger, för att undvika saknade uppgifter 

eller överlappande information. Dessutom utarbetades kontrollistor, med hjälp av vilka man 

undviker att patienterna ges otillräcklig information och att de inte är förberedda för 

ingreppet när de anländer till dagenheten.  

På barnpolikliniken genomfördes ett lean-projekt, som också inkluderade en astma- och 

allergiprocess. Vid värdeflödeskartläggningen framkom vissa utmaningar, såsom olika 

arbetsmetoder, överlappande arbete, tidskrävande remissbehandling, icke avbokade besök, 

måltidsbeställningar samt behandling av MRI-patienter. Alla problem, förutom icke avbokade 

besök, har behandlats. Astma- och allergiprocessen har uppdaterats i 

processbeskrivningsverktyget. Projektet fortsätter med ett sidoprojekt gällande behandling 

av remisser, vilket delvis grundar sig på kirurgiska poliklinikens remissbehandlingsprocess.  

Förutom ovan nämnda lean-projekt har enheterna självständigt genomfört en mängd större 

och mindre lean-projekt samt utfört kontinuerligt förbättringsarbete.  

Målet är att vi ska kunna erbjuda långa och korta interna utbildningar samt olika lean-spel för 

att för bättra vår sakkunskap, vårt kunnande och vår förståelse i anknytning till lean. 
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 Patientsäkerhet 

 

År 2020 är på många sätt ett historiskt år inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Det långsiktiga 

patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet fick mera fart när social- och hälsovårdsministeriet 

beviljade sjukvårdsdistriktet finansiering för utvecklingen av den nationella klient- och 

patientsäkerheten. Genast i början av år 2021 gavs ansvaret för koordineringen och den 

nationella samordningen av klient- och patientsäkerheten till Vasa sjukvårdsdistrikt genom 

förordningen om centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. För 

verksamheten vid utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet ansvarar en 

forskningsledare, som bedriver aktivt samarbete både nationellt och internationellt med hjälp 

av omfattande samarbetsnätverk.   

 

3.1. Bedömning av säkerhetskulturen  

 

Bedömning av säkerhetskulturen görs vart tredje år på Vasa centralsjukhus och i slutet av år 

2020 utfördes bedömningen för femte gången. Bedömningen av patientsäkerhetskulturen 

fokuserade denna gång på samarbetet mellan yrkesutbildade personer och professionellt 

beteende. 

Enkäten skickades ut till hela personalen och svarsprocenten steg till 30, medan den var 19 

procent vid föregående bedömning. Det kom in svar jämnt fördelat från de olika 

serviceområdena och från olika ålders- och yrkesgrupper. Sammanlagt 283 respondenter 

hade upplevt osakligt beteende. Enligt respondenterna förekommer oprofessionellt 

beteende mot patienter eller andra arbetstagare. Respondenterna upplever att de vet hur de 

ska ingripa vid osakligt och oprofessionellt beteende samt vid försummelse av 

säkerhetsanvisningar. Dessa situationer gås emellertid enligt respondenterna inte igenom i 

tillräcklig omfattning på arbetsenheterna. 

Vid en granskning av de olika yrkesgrupperna hade sjukskötare observerat mest osakligt eller 

oprofessionellt beteende, medan oprofessionellt beteende enligt läkarnas och 

undersökningspersonalens svar däremot förekom sällan. 110 av respondenterna sade sig ha 

varit i en situation där befintliga säkerhetsanvisningar inte har iakttagits, men av dessa 

situationer har anmälning av farlig situation gjorts i endast 46 fall.  
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Man önskar sig mer respons på väl utfört arbete från förmannen. Arbetstagarna är 

engagerade i patientsäkert förfarande. Det bör noteras att respondenterna ändå i 

organisationen identifierade personer, vilkas engagemang i patientsäkerhetsfrämjande praxis 

inte är på en tillräckligt hög nivå. I samarbetet mellan yrkesgrupperna finns utrymme för 

förbättring. Enligt bedömningen visar organisationens ledningskultur att patient- och 

arbetssäkerheten är av central betydelse.  

 

Enligt svaren upplevs arbetstagarna i regel ha tillräckligt kunnande i anknytning till sina 

arbetsuppgifter. Utomstående arbetstagares bristande engagemang i patientsäkerheten ses 

som en klar svaghet. Respondenterna är väl medvetna om betydelsen av det egna 

engagemanget för förverkligandet av patientsäker vård. 

 

3.2. Rapportering av farliga situationer 

 

Under år 2020 har anmälningar av farliga situationer dokumenterats flitigt: 2 301 

säkerhetsobservationer har dokumenterats i systemet för anmälning av farliga situationer 

och 102 anmälningar har gjorts av patient eller anhörig. Aktiviteten i anknytning till anmälning 

av farliga situationer är en del av den fungerande självövervakningen i organisationen. För 

upprätthållande av anmälningsaktiviteten är en stödjande och öppen säkerhetskultur av stor 

betydelse.  

 

3.3. Nuläget för utvecklingsobjekten år 2020 

 

Minskning av antalet fallolyckor 

Verksamhetsprogrammet för minskning av fallolyckor har fortsatt under år 2020. 

Minskningen av fallolyckor är det första nationella pilotprojektet för vårdarbetessensitiva 

kvalitetsmätare. Särskilt under år 2020 har man satsat på dokumenteringen av fallolyckor, 

vilket vid en statistisk granskning syns i form av en ökning med ungefär 20 procent. 
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Apparatsäkerheten har främjats genom att enligt en enhetlig modell utarbeta innehållet i 

apparatpasset. De enhetliga modellerna för apparatpasset systematiserar introduktionen i 

olika apparater och med hjälp av modellen kan man i hela Österbottens välfärdsområde ta i 

bruk ett enhetligt apparatpass. Pilotprojektet för apparatpasset utvidgas år 2021 till den 

specialiserade sjukvårdens bäddavdelningar. 

 

Säker läkemedelsbehandling främjas med fokus på standardiserad dokumentering. 

 

3.4. Patientsäkerhets- och arbetarskyddsrundvandringar 

 

Avsikten med patientsäkerhets- och arbetarskyddsrundvandringarna är att årligen kartlägga 

enheternas situation i fråga om patientsäkerhet och arbetarskydd. 

Säkerhetsrundvandringarna förrättas i samarbete med patientsäkerhetskoordinatorerna, 

arbetarskyddsfullmäktige och hygienskötarna.  

 

I början av år 2020 fortsatte man på Vasa centralsjukhus behandlande enheter med 

patientsäkerhets- och arbetarskyddsrundvandringarna på de enheter man inte hade hunnit 

gå igenom år 2019. Den förvärrade pandemisituationen satte stopp för 

säkerhetsrundvandringarna under våren och sommaren.  

 

Några enheter hann man besöka under våren innan pandemin startade och under hösten när 

situationen var bättre. Under rundvandringarna fortsatte man således med samma frågor 

som år 2019, vilka för patientsäkerhetens del handlade om dokumentering av administrering 

av läkemedel, kännedomen om MET-kriterier och personalens erfarenheter i anknytning till 

kunnande. I fråga om arbetarskyddet kartlades enheternas säkerhetspraxis och inom 

sjukhushygienen lades fokus på exempelvis förutsättningarna att sköta handhygienen, 

tillgången på eritepak samt rutinerna i anknytning till rengöring av tangentbord och telefoner. 
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Figur 1. Positiva och negativa observationer under säkerhetsrundvandringarna 2019–2020  

 

Avsikten är att år 2021 fortsätta rundvandringarna med nya frågor gällande bland annat 

vårdanvisningar och hur de följs samt verksamheten vid undantagssituationer. Avsikten är att 

i fortsättningen göra säkerhetsrundvandring på de vårdande enheterna vartannat år.  

 

3.5. Typer av farliga situationer  

 

Under 2020 dokumenterades störst antal farliga situationer i anknytning till 

informationsutbyte och kommunikation. Av alla anmälningar gällde 27,9 % 

informationsutbyte. Farliga situationer i anknytning till informationsutbyte var den vanligaste 

anmälningstypen även de föregående åren. Majoriteten av de rapporterade problemen i 

anknytning till informationsutbyte gällde dokumentering av patientuppgifter samt muntlig 

kommunikation.  

 

Anmälningar i anknytning till avvikelser i samband med läkemedelsbehandling har också länge 

hört till de största grupperna av anmälningstyper. Även år 2020 var händelser förknippade 

med läkemedelsbehandling den näst vanligaste (19,8 %) anmälningstypen. Avvikande 

händelser gällande läkemedelsbehandling är vanligast vid administrering av läkemedel (30,26 

Positiva observationer under 
säkerhetsrundvandringarna

•Dokumentering av medicinutdelning görs i regel enligt 
anvisningarna.

•Met-kriterier ocn det nya numret i huvudsak bekanta.

•På enheterna mycket patientsäkerhetsfrämjande 
praxis, såsom kontrollistor och dokumenteringsmallar.

•Personalen känner i regel till brand- och 
utrymningsplaner.

•På flera enheter vågar man be om hjälp och råd av en 
kollega.

•Goda förutsättningar för handhygien på flera enheter 
och enligt personalen tillräcklig tillgång till 
handdesinfektionsmedel.

•Eritepak används på de enheter där det är nödvändigt. 

Identifierade utmaningar

•Tidvis osäkerhet på det egna kunnandet, i synnerhet 
när arbetsuppgifterna ändras eller man ska ersätta en 
kollega inom ett främmande område.

•Problem med inomhusluften på flera enheter.

•Enhetens dagliga bedömning av 
arbetarsäkerhet/personsäkerhet är brisfällig.

•Larmdonens tillgänglighet och funktion är inte tydlig. 

•Bristande funktion i processen för begäran om och 
mottagande av hjälp i nödsituation.

•Inte rutinmässig desinficering av tangentbord och 
telefoner samt uppföljning av deko tvättmedel.

•Klockor och smycken används på vissa avdelningar av 
personer i vårdarbete, trots att användningen är 
förbjuden!

•Tidvis problem/oklarheter gällande 
handdesinfektionsautomaternas användning och 
service.
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% av alla anmälningar angående läkemedelsbehandling), vid dokumentering av läkemedel 

(20,39 %), vid delning av läkemedel (17,6 %) eller vid ordinering av läkemedel (16,31 %). 

Antalet olycksfall och fallolyckor bland patienter är större än föregående år. Totalt 206 

fallolyckor har rapporterats, vilket är 35 fler än föregående år. Satsningen på förebyggandet av 

fallolyckor bör fortsätta. 

   

Tabell 1. Anmälningar om farliga situationer åren 2012–2020. 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 2019 2020 

Antal anmälningar 1457 1482 1736 1874 1672 1911 

(123 i 

anknytning 

till 

forskningen) 

2528 

(258 i 

anknytning 

till 

forskningen) 

2156 2301 

Anmälningar från 

patienter 

17 11 21 39 31 60 86 109 102 

Tillbud/negativ 

händelse 

56 % 

44 % 

55 % 

45 % 

58 % 

42 % 

52 % 

42 % 

53 % 

47 % 

39 % 

57 % 

28% 

59% 

29,5% 

53,2% 

29,5% 

50,7% 

Läkemedels- och 

vätskebehandling 

40 % 35 % 29 % 24 % 26 % 24 % 22% 20,6% 19,8% 

Informationsutbyte 24  24 % 23 % 24 % 25 % 33 % 26% 33% 27,9% 

Olycksfall % 

Fallolyckor (st.) 

11 % 

118 

10 % 

112 

8 % 

135 

8 % 

95 

9 % 

97 

9 % 

138 

10,5% 

193 

10,3% 

171 

12,9% 

206 

Måttlig skada 4,2 

% 

4,6 

% 

3,9 

% 

5,3 

% 

5,4 

% 

10,9 % 9,7% 5,2% 5% 

Allvarlig skada 1,4 

% 

0,6 

% 

0,6 

% 

0,6 

% 

0,5 

% 

1,4 % 1% 0,2% 0,5% 
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3.6. Allvarliga, farliga situationer 

 

Inom utredningen av allvarliga, farliga situationer har det varit en lugnare fas. Omfattande 

utredningar har gjorts om olika vårdprocesser och i slutet av år 2020 har utredning av två 

allvarliga, farliga situationer inletts. Gällande vårdansvar och fastställande av 

vårdbegränsningar finns utrymme för förbättring i organisationen. 

 

3.7. Apparatvård  

 

Säkerheten inom apparatvården har främjats genom att pilotprojektet med digitalt 

apparatpass har utvidgats till bäddavdelningarna. Under år 2020 har enheternas 

utrustningsansvariga utarbetat innehåll i apparatpasset för en strukturerad modell som kan 

användas också på andra enheter. Introduktionsgrunder gjordes för över 30 apparater. 

 

3.8. Läkemedelsbehandling  

 

Arbete för att förenhetliga dokumenteringen har gjorts såväl i workshoppar som genom att 

öka kunnandet. I slutet av år 2020 presenterades nya riktlinjer för dokumentering. Avsikten 

är att skapa ett fickkort som stöd för utredning och dokumentering av uppdaterad 

medicinering samt att ge noggrannare dokumenteringsanvisningar gällande 

läkemedelsbehandling. Introduktionen förnyas i sin helhet. I fråga om läkemedelsbehandling 

har man identifierat ett behov av att göra introduktionen obligatorisk för alla yrkesgrupper, 

och den bör även innehålla undervisning i användningen av datasystemet. På flera enheter 

har man omorganiserat läkemedelsrummen enligt terapigrupp, varvid förväxlingen av 

preparat med liknande namn minskar.  

Enligt målet för år 2020 har man slutfört utvecklingsarbetena i anknytning till dokumentering 

av läkemedelsbehandling och tagit i bruk presumtiva läkemedelsordinationer på hela 

sjukhuset, samt utvidgat användningen av läkemedelsdistributionsvyn till alla enheter som 

tillhandahåller bäddavdelningsvård. 
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3.9. Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt fick statsunderstöd av social- och hälsovårdsministeriet för att grunda 

ett utvecklingscenter för klient- och patientsäkerhet för skötsel av den nationella 

samordningen. För att täcka självriskandelen som var ett villkor för statsunderstödet har 

förutom den personal som anställts också sjukvårdsdistriktets sakkunniga inom kvalitet, 

patientsäkerhet och utveckling deltagit i verksamheten. Samarbete mellan centret och 

sjukvårdsdistriktets utvecklings- och kvalitetsarbete har bedrivits inom planering av metoder 

och verktyg för patientsäkerhet, ordnande av webbinarier och utbildningar, upprätthållande 

av nationella forsknings- och utvecklingslinjer samt vid utvecklingen av simulatorverksamhet. 

Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet har upprättat en separat 

verksamhetsberättelse, med en mer detaljerad beskrivning av centrets uppgifter och resultat.  

 

3.10. Utvecklingsåtgärder för patientsäkerheten   

 

Tabell 2. Utvecklingsområden för patientsäkerheten år 2021–2022. 

Upprättande av 

introduktions-

program för 

patientsäkerhet 

Pilot för skapande och ibruktagande 

av täckande introduktionsprogram 

för patientsäkerheten 

Kvalitetsdirektör, 

planerare, 

patientsäkerhets-

koordinatorer 

2021 
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 Riskbedömning 

 

Med riskbedömningarna strävar man efter att öka riskmedvetenheten och rikta fokus på 

förebyggande verksamhet. Systematisk riskbedömning är en viktig del av organisationens 

självutvärderings- och kvalitetsarbete. 

 

Process för 

behandling av 

anmälningar av 

farliga situationer 

Ta lärdom av farliga situationer och 

använda anmälningarna vid 

utvecklingen av verksamheten 

Kvalitetsdirektör, 

patientsäkerhets-

koordinatorer 

2020-

2022 

Metoder för 

uppföljning av 

handhygien 

Observationer om handhygien med 
hjälp av appen eHuuhde – 
slutförande av projektet 
 

Hygienskötarna 2021 

Apparatvård  

Ibruktagande av digitalt 

apparatpass inom serviceområdet 

för bäddavdelningar 

Kvalitetsdirektör, 

planerare, 

utrustnings- 

ansvariga på 

enheterna 

 

 

2021 

Läkemedels-

behandling 

Implementering av provkriterierna 
för läkemedelsbehandling. 
Pilot för digitalt läkemedelstillstånd 
och ibruktagande av 
läkemedelstillståndsprocess.  
 

Sakkunniga inom 

vårdarbete 

 

2021 
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4.1. Regelbunden riskbedömning 

 

Patientsäkerheten bedöms som en del av helhetssäkerheten i säkerhetsbedömningarna. I de 

årligen utförda säkerhetsriskbedömningarna kan man för år 2020 konstatera att personalens 

säkerhetsutbildning och i synnerhet beredskap för bemötande av en aggressiv patient upplevs 

vara bristande. Likaså är rutinerna för regelbunden testning av personlarm enligt 

bedömningarna ännu inte i systematisk användning. Också arbetsbelastningen lyfts fram som 

ett klart riskområde. 

 

4.2 Bedömning av risker i samband med förändring 

 

Patientsäkerhetssynvinkeln granskas i alla förändringssituationer som en del av 

förändringsplaneringen. 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 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 nedan. 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. 

 

Bedömningen av risker i samband med förändring år 2020 beskriver beredskapen inför 

pandemin och pandemins inverkan på sjukhusets verksamhet. 
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Figur 2. 

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.  

Riskklass 1: Risken inses, inga åtgärder. 

 

Tabell 5 visar de riskbedömningar i samband med förändring som gjorts år 2020. I spalten för 

genomsnittliga riskpoäng anges inom parentes antalet poäng vid uppföljningsbedömningen. 

 

Tabell 3. Bedömning av risker i samband med förändring 2020. 

Förändring som bedöms Område som förändringen 

gäller 

Antal 

risker 

Riskpoäng 

genomsnitt  

Regional pandemiberedskap Vasa sjukvårdsdistrikt 7 58 

Sammanslagningen av 

prehospitala akutsjukvården 

Vasa sjukvårdsdistrikt 6 37 

Riskbedömning av 

funktionaliteten gällande 

Ansvarsområdet för barn och 

kvinnor 

4 38 
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serviceområdet för barn och 

dess verksamhetsutrymmen 

Projekt för 

läkemedelsinformations-

robot 

Projekt/ Serviceområdet för 

akutvård 

25 12 

Minskning av 

bäddavdelningsplatserna  

Serviceområdet för 

bäddavdelningar 

4 62 

Planering av 

pandemipoliklinik  

Serviceområdet för öppenvård 4 35 

Samarbete med Pihlajalinna Vasa sjukvårdsdistrikt 7 27 

Inbesparingarnas inverkan på 

avdelningssekreterar-

tjänsterna/ bedömning i två 

delar 

Serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner 

4 +4 54 /69 

Ibruktagande av 

cytostatikadelen på 

hematologin 

Serviceområdet för 

bäddavdelningar 

6 26 

Ibruktagande av 

teledermatoskopi 

Vasa sjukvårdsdistrikt 6 16 

Sommarstängning av 

krävande rehabilitering 

Serviceområdet för 

bäddavdelningar 

5 66 

Utmaningar gällande VCS 

strategi och uppnående av 

mål 

Vasa sjukvårdsdistrikt 12 31 

Höjningen av beredskapen Vasa sjukvårdsdistrikt 2 34 

  

Under år 2020 har bedömning av risker i samband med förändring utförts med bredare 

perspektiv, så att bedömningen av verksamheten omfattar hela Österbottens 

välfärdsområde. Högsta riskpoäng ges till förändringar i anknytning till sparåtgärder och 

pandemiberedskap. Proaktiv riskbedömning som metod har etablerats som ett verktyg för 
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proaktiv kvalitetskontroll vid Vasa centralsjukhus. Ytterligare arbete krävs emellertid för att 

utveckla riskhanteringsåtgärderna. 

  Vårdarbete 

 

På grund av begränsningarna gällande sammankomster ordnades majoriteten av 

utbildningarna inom vårdarbete digitalt på distans. En del av utbildningarna videofilmades. 

Under våren och försommaren ordnades flera utbildningar för vårdpersonalen i anknytning 

till vård av covid-19-patienter. Utbildningarna gällde bl.a. personalens skydd, vårdpraxis för 

coronapatienter samt ibruktagande av apparater som behövs vid vård av covid-19-patienter.  

En multiprofessionell arbetsgrupp för upprättande av anvisningar för vård av covid-19-

patienter inrättades på sjukhuset. Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta och redigera 

vårdanvisningar i anknytning till vård av covid19-patienter. Vid utarbetandet av 

vårdanvisningarna användes motsvarande anvisningar från universitetssjukhus. För sparande 

och delning av anvisningarna skapades en gemensam Sharepoint-webbplats tillsammans med 

kommunerna.  

 

Ett av de största utvecklingsobjekten år 2020 var beredningen av förnyelsen gällande 

säkerställandet av kunnande om läkemedelsbehandling. Nya rutiner och anvisningar för 

säkerställande av det praktiska kunnandet om läkemedelsbehandling, dvs. avläggande av 

LOVe-prov, för legitimerade yrkespersoner inom hälso- och sjukvården som arbetar på Vasa 

centralsjukhus (VCS) trädde i kraft den 1 januari 2021. Förnyelsen innehåller bl.a. 

ibruktagande av bedömningskriterier för LOVe-prestationer och förnyade LOVe-

prestationsblanketter samt omtagningar också för dem som förnyar sitt läkemedelstillstånd. 

Målet med förnyelsen av LOVe-prestationerna är att förbättra kvaliteten på den vård 

patienterna får och öka patientsäkerheten genom att stärka vårdpersonalens kunnande inom 

läkemedelsbehandling. Genom att ta i bruk utvärderingskriterierna för LOVe-prestationerna 

kan vi säkerställa att de praktiska prestationerna gällande läkemedelsbehandling i 

fortsättningen är av jämn kvalitet, och i enlighet med gemensamma tillvägagångssätt på 

nationell nivå. Avläggandet av omtagningsprestationer fungerar samtidigt som en metod för 

säkerställande av läkemedelsbehandlingens kvalitet samt enhetliga och korrekta 

tillvägagångssätt för läkemedelsbehandling. I slutet av året ordnades tre utbildningar i ämnet 
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för examinatorerna för LOVe-prestationerna och för förmännen. Utbildningarna fortsätter år 

2021. Förnyelserna gällande LOVe-prestationerna tas i bruk på enhetsnivå under år 2021. Vid 

sidan av förnyelsen av LOVe-prestationerna startade i november en LOVe-digipilot på 

vårdserviceenheten (HPY1). Målet för LOVe-digipiloten är att utveckla och skapa ett 

användarvänligt program för uppnående av kunnande inom läkemedelsbehandling, i vilket de 

olika faserna i processen för säkerställande av vårdpersonalens kunnande inom 

läkemedelsbehandling är elektroniskt integrerade i Laatuportti. Under år 2021 blir det aktuellt 

att tillsammans med kommunerna inleda planeringen av hur säkerställandet av kunnande 

inom läkemedelsbehandling ska arrangeras i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde.  

 

Trots coronapandemisituationen har man på sjukhuset under år 2020 bedrivit mycket aktiv 

utveckling inom vårdarbetet. Utvecklingsobjekt har bl.a. varit förbättring av kvaliteten av 

delområdena inom grundvården. I mars, som en del av STEPPI-projektet, genomfördes på VCS 

bäddavdelningar (8) en enkät för kartläggande av basvårdens kvalitet i nuläget. Skötarna 

ombads bedöma hur kvaliteten uppnås för olika delområden (12) inom basvården på sin egen 

enhet på skalan 0–10 (uppnås dåligt = 1, uppnås bra = 10). Totalt inkom 122 svar. Den 

sammanlagda svarsprocenten var 57 %. Det sammanlagda medelvitsordet för basvårdens 

kvalitet var 8.1. Av basvårdens delområden bedömdes kvaliteten uppnås bäst inom andning: 

8.5, aseptik: 8.4 och illamående: 8.4, och sämst inom känslor: 7.3 (rädsla, ångest, 

nedstämdhet, sorg, aggressivitet) och munvård: 6,5.  

Utifrån resultaten tog varje enhet som eget utvecklingsprojekt de delområden inom 

basvården som fick lägst poäng. Vid utvecklingsarbetet använde man evidensbaserad 

information. Avsikten var att genomföra enkäten på nytt våren 2021, för att ta reda på om 

kvaliteten på basvården har förbättrats. Kvalitetsenkäten STEPPI - Grundvårdens kvalitet 

torde i framtiden eventuellt kunna genomföras också inom Österbottens välfärdsområde. 

 

Vårdarbetets kvalitetsdag ordnades som distansutbildning den 12 oktober 2020. 

Utbildningens huvudteman var sensitiva mätare inom vårdarbete samt dokumentering av 

vårdarbete. Övriga videoinspelade föredrag behandlade mångsidigt olika delområden inom 

grundvården. Totalt hölls nio avdelningstimmar om mätare för vårdarbete (FRAT, Braden, 

VAS, NRS2002) av en sakkunnig inom vårdarbete. Enligt statistik från patientdatasystemet 
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gjordes år 2020 totalt 9326 VAS-mätningar (13 enheter). År 2019 gjordes totalt 9 177 

mätningar (13 enheter). År 2020 gjordes totalt 134 Braden-mätningar (7 enheter). År 2019 

gjordes totalt 4 motsvarande mätningar (2 enheter). Resultaten visar att användningen av 

mätare i vårdarbete har ökat på sjukhuset. 

Under året ordnades tre möten för dokumenteringsansvariga inom vårdarbete: separata 

möten för polikliniker, bäddavdelningar och psykiatriska sidan. Verksamheten med 

utskrivningsskötare, flytt av patienten till fortsatt vård och utskrivningsprocessen har 

utvecklats aktivt under året tillsammans med Vasa stad med stöd av principerna för trygg 

utskrivning. Tre samarbetsmöten med Vasa stad ordnades i anknytning till utskrivning av 

patienter. En utbildningseftermiddag med fokus på patientutskrivning hölls den 3 juni 2020. I 

fortsättningen ska utskrivningsverksamheten i Österbottens välfärdsområde planeras och 

genomföras så att behoven i hela välfärdsområdet beaktas. 

 

Ett PEWS-poängsystem för tidig varning integrerat i patientdatasystemet piloterades på 

barnavdelningen (A9) 4.11.2019–10.6.2020. Eftersom erfarenheterna från piloten var 

huvudsakligen positiva, beslutades att PEWS-poängsystemet tas med som en permanent del 

i barnavdelningens verksamhetspraxis för avgränsade patientgrupper (infektions- och 

kirurgipatienter). Under år 2020 utfördes totalt 801 PEWS-mätningar (mätningarnas 

antal/poängklass). Patienternas totala antal/poängklass var 430. 

 

Arbetet med att dokumentera vårdanvisningarna på Hoito-ohjeet.fi fortsatte liksom tidigare 

genom samarbete med Egentliga Finlands och Satakuntas sjukvårdsdistrikt. 

Coronapandemisituationen medförde emellertid minskade tillgängliga personalresurser för 

dokumenteringsarbetet. Under året ordnades fyra allmänna utbildningsevenemang och nio 

workshoppar i anknytning till upprättande och sparande av patientanvisningar som uppfyller 

tillgänglighetskraven och dokumenteras på sidorna Hoito-ohjeet.fi. I fortsättningen måste 

användningen av Hoito-ohjeet.fi som gemensam lagringsplats för vårdanvisningar övervägas 

och utvärderas även ur synvinkeln för välfärdssamkommunen. 

 

Under år 2020 satsade man kraftigt på implementeringen av den resursorienterade 

verksamhetsmodellen kinestetik. På grund av coronapandemin var man tvungen att delvis 

avboka eller skjuta upp kinestetikutbildningar (grund- och repetitionskurser) samt 
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tutorverksamhet och workshoppar. Implementeringen av verksamhetsmodellen kinestetik 

har ändå framskridit väl och målenligt på sjukhuset trots coronan. Tack vare det långsiktiga 

implementeringsarbetet och den målinriktade verksamheten har kännedomen om kinestetik 

och dess fördelar ökat på sjukhuset. Man har också fått positiv respons från patienter och 

anhöriga gällande användningen av modellen. Kinestetikverksamheten på avdelningen för 

krävande rehabilitering är på god väg att uppnå kriterierna för att beviljas kvalitetscertifikat 

och utses till kvalitetsenhet. Målet är att rehabiliteringsavdelningen ska uppfylla kriterierna 

för benämningen kvalitetsenhet före hösten, varefter den första delen av auditeringen av 

kvalitetsenheten eventuellt kunde genomföras i slutet av år 2021 och den andra delen våren 

2022. I framtiden kunde användningen kinestetik som verksamhetsmodell utvidgas till hela 

välfärdssamkommunen. 

 

5.2. Erva-samarbete 

Erva-områdets projekt för utveckling och forskning inom basvårdens kvalitet, projektet 

STEPPI (2016–2020) för hälsofrämjande basvård, avslutades i slutet av året. Projektets mål 

var att förbättra och utveckla en högklassig basvård genom evidensbaserad kunskap. 

Projektet har nått goda resultat. De samarbetsorganisationer som deltog i projektet var 

överens om att det finns behov av att starta ett uppföljningsprojekt. Projektets ledningsgrupp 

upprättar nu planer för startandet av uppföljningsprojekt 2, samt genomförandesättet och 

projektets innehåll.  

 

5.3. Utveckling av vårdarbete 

För att förbättra kvaliteten på det kliniska vårdarbetet och patientsäkerheten kartlade 

studerande inom vårdbranschen i januari-februari 2020 användningen av vårdarbetssensitiva 

mätare (VAS, Frat, Braden och NRS2002) med hjälp av blanketter som utarbetades för de olika 

mätarna. De studerande utredde också hur uppgifterna dokumenteras i journalhandlingar. 

Hälften (4/8) av bäddavdelningarna deltog i kartläggningen. Utifrån resultaten kan man 

konstatera att användningen av mätare och dokumenteringen borde förbättras eller 

utvecklas, och avsikten är att utveckla olika minneslistor (kontrollistor) för användningen av 

vårdarbetsmätare och dokumenteringen av resultaten. Kontrollistor för daglig uppdatering 

av fallolyckor och månatlig uppdatering av trycksårprevalens har redan utarbetats. 
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5.4. Nationellt samarbete 

Vasa centralsjukhus deltar i det nationella samarbetsnätverket HoiVerKe (utveckling av 

jämförelse av det nationella vårdarbetet), i vilket företrädare från 16 sjukvårdsdistrikt deltar. 

Jämförelsematerial gällande sensitiva mätare inom vården (fallolyckor, Braden, VAS och 

NRS2002) är en del av det kvalitetsregister som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd. 

Insamlandet av uppgifter om fallolyckor och trycksår inleddes i oktober 2020 på åtta 

bäddavdelningar. På bäddavdelningarna inträffade i oktober-december totalt 72 fall, dvs. 

2,03 fall (klass 2–5) per 1 000 vårddagar. Under samma tidsperiod granskades hudens skick 

hos 84,9 % av patienterna på bäddavdelningarna, och hos 51 patienter hittades sammanlagt 

56 trycksår (hos 40 patienter första gradens trycksår). Våren 2020 genomfördes en NES-enkät 

(Nursing Engagement Survey), men på grund av covid-19-pandemin svarade endast 15,1 % på 

enkäten. Enkätblanketten innehöll förutom bakgrundsinformation sju kategorier, i vilken 

graden av engagemang hos personalen var 4,5 (skala 1–5), och kategorierna undersöktes med 

hjälp av fyra frågor.  

 

  Säkerhetsledning  

 

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

den vård de behöver under trygga och säkra omständigheter och att de anställda kan arbeta 

på ett säkert sätt i hälsosamma utrymmen. Genom förebyggande hantering av och åtgärder 

för riskhanteringen strävar man efter att säkerställa verksamhetens kontinuitet i alla 

situationer. 

 

I organisationen har man strävat efter att förstärka känslan av trygghet och kontinuitet som 

en del av kvaliteten trots de många verksamhets- och organisationsförändringarna. I 

myndighetsövergripande arbete har man förutsett den gemensamma lägesbilden och 

noggrant följt med samhällstrenderna och påverkat helhetsbilden av säkerheten. 
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6.1. Säkerhetsarbete 

 

År 2020 förbättrades säkerheten vid störningar som försvårar kärnverksamheten, som 

exempelvis bemötandet av krävande patienter (t.ex. blandbrukare) och förtydligande av 

riktlinjerna för vården. Situationsmedvetenheten och samarbetet med kontaktpolisen har 

fortsatt aktivt beträffande informationsutbyte inom säkerställande av verksamheten genom 

proaktiv riskbedömning.  

 

Tabell 4. Åtgärder för utveckling av säkerheten enligt delområden 2021–2022. 

 

Delområde Utvecklingsåtgärder för år 

2021 

Genomförande-

sätt 

Ansvar Tidsplan 

Person-

säkerhet 

Säkerhetsrutiner vid 

störnings- och 

nödsituationer på 

enheterna 

Utbildning i 

rutinerna 

Enheternas 

förmän och 

arbetar-

skyddet 

Konti-

nuerlig 

Användning och testning av 

larmapparater 

(telefon/skötaranrop/GSM/ 

VIRVE) användning och test 

Separat för de 

olika 

avdelningarna 

Enheternas 

förmän och 

arbetar-

skyddet 

Konti-

nuerlig 

Brand- och 

kemikalie-

säkerhet 

Introduktion i 

räddningsplaner samt 

övning 

 

 

Anvisningar: 

utbildning och 

som del av 

introduktion 

(bäddavdelning 

vart 3:e år och 

övriga vart 5:e) 

Enheternas 

förmän och 

arbetar-

skyddet 

Konti-

nuerlig 

Säkerhetsrundvandring och 

observation av 

säkerhetsfrågor samt 

kontinuerlig förbättring 

Separat för de 

olika enheterna 

Enheternas 

förmän, 

arbets-

skydds-

Konti-

nuerlig 
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ombud + 

patient-

säkerhets-

koordina-

torer 

Gassäkerhet Utbildning VVS- och 

maskin-

underhåll 

2021 

Brotts- och 

lokalsäkerhet 

Helhet och genomgång av 

övervakningskameror 

Säkerhets-

styrgruppen 

Tekniska 

enheten 

2021 

Säker förvaring och 

granskning av läkemedel 

Kamera-

övervakning 

Säkerhets-

chef, 

tekniska 

enheten 

och 

apotekare 

2021 

Informationss

äkerhet och 

dataskydd 

Förankring av 

informationssäkerhet 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 

Samkom-

munens 

ledn.gr. 

IT-direktör, 

dataskydds-

chef 

2020- 
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Arbetarskydd Handlingsprogram för 

arbetarskydd och bilaga 

med de prioriterade 

områdena 

Samarbets-

kommitténs 

godkännande 

Enheternas 

förmän och 

arbetar-

skyddet 

2020- 

Verksamhetsplan för 

företagshälsovården 

HR och 

arbetarskyddet 

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 

2020 

Säkerställande av frågor 

gällande ren- och 

sterilvatten samt 

avloppsvatten samt 

genomgång av nedkylning 

och uppvärmningssystem 

Underhålls-

chefen 

Tekniska 

direktören 

2019- 

Miljösäkerhet Koordinering och ansvar 

samt rapportering gällande 

miljöfrågor  

Enligt planen Arbets-

gruppen för 

hållbar 

utveckling 

2021 

Riskhantering Kontinuerlig riskhantering 

och övervakning 

  

I förmanslinjen Ledningen 2021 

Beredskap och 

framförhåll-

ning 

Beredskapsövningar Beredskaps-

chefen 

koordinerar 

Ledningen   

 

2021 



27 
 

Skaderisker Skaderisker och samarbete Samarbete: HR, 

arbetarskyddet 

och 

mäklare/försäk-

ringsbolag 

HR-

direktören 

och arbetar-

skydds-

chefen 

2021 

 

 

Under året har det inträffat eldistributions-, nät- och telefontrafikstörningar. Med hjälp av 

personalen, samarbetsaktörerna och de gemensamt intränade handlingsanvisningarna 

klarade man störningssituationerna bra. Kriskommunikationen har utvecklats internt och 

ledningens situationsmedvetenhet har förbättrats. Dessutom har man strävat efter att stärka 

samarbetet i enlighet med anvisningarna i handlingsprogrammen under förmännens ledning. 

Regionförvaltningsverket genomförde övervakningar i enlighet med lagen om beställarens 

ansvar. Av enheternas säkerhetsrisker lyftes i synnerhet fram personsäkerheten och känslan 

av trygghet samt krävande situationer vid säkerställande av vården samt utrymmenas 

lämplighet för verksamheten. Därtill har personalens ork kunnat påverkas av strategienligt 

genomförda besparingar, förändringar i verksamhetsmiljön, kvaliteten/tillgången på 

utkontraktering av stödtjänster samt känsla av brådska. 

Det akuta behovet av nya lokaler, orsakat av såväl byggnadernas skick som symptom av 

inomhusluften, samt de effekter på arbetet som orsakas av saneringen av byggnaderna och 

coronan, har alla medfört sina egna utmaningar. Utgående från riskbedömningen har en 

gemensam åtgärdslista sammanställts, med syftet att årligen förbättra verksamhetens 

säkerhet. 

 

 

6.2. Beredskap och framförhållning 

 

Vasa centralsjukhus mål är kontinuerligt upprätthållande av beredskap och framförhållning 

samt utveckling av helhetsberedskap och helhetslägesbild. Detta arbetar man för genom att 

öka personalens medvetenhet och beredskap samt genom att regelbundet ordna övningar 

och utbildningar. Beredskapsplanerna för de olika enheterna ska hållas uppdaterade och 
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personalen uppmuntras att ta till sig handlingsmodellerna ur synvinkeln för beredskap och 

framförhållning. Vårt sjukhus tog i bruk enhetsspecifika beredskapspärmar för att stödja 

hanteringen av störningssituationer.  

 

Samarbetet och samverkan med Åucs ERVA pågår regelbundet. År 2020 har en arbetsgrupp 

som koncentrerar sig på Åucs ERVA-beredskapscenterplanering sammanträtt flera gånger, 

och ett konkret delområde är Krivat (aktörernas gemensamma verktyg för lägesbilder) som 

tas i bruk vid årsskiftet 2020–2021. Avsikten är att i denna helhet i framtiden vidareutveckla 

förmedlandet av lägesbild och situationsmedvetenhet inom Åucs ERVA. Krivat-

licensanskaffning startade på ERVA-nivå i december 2020, och ibruktagandet sker i början av 

år 2021. Till vårt sjukvårdsdistrikt kommer licenser såväl med gemensamma som med 

individuella egenskaper, och den prehospitala akutsjukvårdens lägescentral är i den inledande 

fasen den nivå, där Krivat-lägesbilden kan upprätthållas 24/7/365.  

 

År 2020 deltog sjukhuset i en övning som anordnades av UPM, under vilken det på fabriken 

inträffade en läcka av ett farligt ämne. Prehospitala akutsjukvårdens serviceorganisation 

förmedlade lägesbilden till det på sjukhuset uppförda beredskapscentret. De skadade 

övningspatienterna evakuerades på grund av covid-19-situationen endast på UPM-området. 

Under övningen höll VCS ledningscentral och Jakobstads hälsovårdscentrals ledningscentral 

varandra uppdaterade om situationen. Sjukhusets beredskapscenterpersonal svarade på en 

responsenkät, över vilken ett sammandrag gjordes. I sammandraget lyftes som objekt för 

utveckling fram bl.a. beredskapscentrets utrymmeslösningar samt utmaningar i anknytning 

till kommunikation. Övningarna konstaterades vara viktiga för upprätthållandet av 

kunnandet.  

 

Sjukhuset deltog aktivt i regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands 

beredskapsverksamhet med hänsyn till pandemisituationen. I år hölls ingen regional övning. 

Vår organisation deltog i LSSAVI:s regionala beredskapsdag i november (streamad). Under 

evenemanget höll beredskapschefen anföranden om både försörjningsberedskapen och 

lägesbilden.    
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Vsvd regionala beredskapsplan godkändes av kommundirektörerna i slutet av år 2020. 

Dessutom har beredskapschefen gjort utkast till både en uppdaterad beredskapsplan för Vasa 

centralsjukhus och grunder till enhetsspecifika, enhetliga beredskapsplaner. 

Beredskapsövningen/beredskapsövningarna för år 2021 är ännu inte fastställda, men 

förhoppningsvis är pandemisituationen år 2021 sådan att det är möjligt att ordna en fysisk 

övning, i vilken sjukhusets olika funktioner deltar.   

 

Ur synvinkeln för beredskap och framförhållning är det orsak att komma ihåg att det inte är 

endast stora olyckor som kan orsaka störningssituationer i sjukhuset, utan andra 

störningssituationer i den normala verksamheten (el, ict, vatten o.s.v.) är avsevärt mer 

sannolika orsaker till undantagssituationer. Dessutom blir kommunikationen allt viktigare i 

vårt samhälle, på såväl ERVA-nivå som regional nivå. Det vore skäl att i fortsättningen bättre 

än i nuläget använda sig också av den lägesbild som den prehospitala akutsjukvården 

upprätthåller och förmedlar. Covid-19-situationen år 2020 visade att det är skäl att 

upprätthålla och kontinuerligt utveckla beredskapen, för att lägesbilden, 

lägesmedvetenheten och lägesförståelsen ska vara på så hög nivå som möjligt.        
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  Patientombudsmannen 

 

År 2020 ökade antalet kontakter som togs med patientombudsmannen jämfört med året 

innan. En statistikföring kan innehålla ett flertal telefon- och andra kontakter, vilket inte 

framgår som siffror i statistiken.   

 

Det totala antalet kontakter var 501 stycken, av vilka 410 riktades till Vasa centralsjukhus. Av 

kontakterna var 91 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 för den egna vårdplatsen. 

 

År 2020 var de viktigaste ämnesområdena för kontakter vård, vårdtillgång, negativt 

bemötande, informationstillgång och säkerhet. 

 

Figur 4. Ämnesområdena för patienternas kontakter till patientombudsmannen. 

Kontakternas fördelning 
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Majoriteten av kontakterna till patientombudsmannen tas per telefon och av kunden, och 

även anhöriga tar kontakt. Övriga sätt att ta kontakt är e-post, brev eller besök. En kontakt 

utgår alltid från kundens behov. 

 

Figur 5. Mera ingående specificering av kontakter i anknytning till vård. 

Vård

 

 

Missnöje med erhållen vård framgår på ett betydande sätt i kontakterna, trots att siffrorna 

visar en liten minskning jämfört med året innan, då antalet var 264. År 2019 var motsvarande 

siffra 328. 

 

Figur 6. Kontakter i anknytning till vårdtillgång. 

 

Vårdtillgång 
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Vårdtillgången diskuteras ofta med kunderna och i synnerhet tillgången till läkare, vilket 

kunderna funderar på. År 2020 togs 103 kontakter i frågan. År 2019 var motsvarande siffra 

70. 

 

Figur 7. Kontakter i anknytning till bemötande. 

 

Negativt bemötande 

 

Negativt bemötande har förnyats som ämnesområde, eftersom vi ville precisera innehållet. 

Patienterna tar oftast kontakt med patientombudsmannen och klagar främst på läkares 

bemötande i vården. Också anhöriga upplever negativt bemötande på samma sätt som 

patienterna, men tröskeln för att anmäla till patientombudsmannen kan vara högre. År 2020 

gjordes 192 anmälningar i anknytning till bemötande, medan motsvarande siffra år 2019 var 

136. 

 

Tabell 8. Kontakter i anknytning till informationstillgång 

 

Informationstillgång 
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Informationstillgång hänger mycket starkt ihop med vård och vårdbeslut. Det är mycket 

viktigt att ge patienten tillräcklig information i anknytning till vård och vårdalternativ, 

eftersom det inverkar starkt även på fattande av vårdbeslut och självbestämmanderätt.  

 

Figur 9. Kontakter i anknytning till säkerhet 

 

Säkerhet 

 

 

För att synliggöra innehållet gjorde vi en ny indelning av ämnesområdet säkerhet. De största 

orsakerna till kontakter visade sig vara åtgärdssäkerhet och läkemedelssäkerhet, vilka 

självfallet orsakar en subjektiv osäkerhetskänsla. Under kategorin övrigt samlades bl.a. 

kontakter i anknytning till diagnos eller ändrad diagnos. Sammanlagt inkom 206 kontakter i 

anknytning till säkerhet. År 2019 var motsvarande siffra 164. 
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Skadebeslut 

Tabell 5. Patientskadebeslut. 

SERVICEOMRÅDE 

 

 

Ersatta 

patientskadebeslut 

Icke ersatta 

patientskadebeslut 

År                    2020 2021 2022 2020 2021 2022 

 

Serviceområdet 

för akutvård 

 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Serviceområdet 

för öppenvård 

 

6 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Diagnostik 

(serviceområde) 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Serviceområdet 

för rehabilitering 

 

0 

   

0 

  

 

Serviceområdet 

för kvinnor och 

barn 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Serviceområdet 

för psykiatri 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Serviceområdet 

för 

bäddavdelningar 

 

21 

   

44 

  

Totalt 36   71   
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Patienterna har anvisats att i ärenden som berör patientsäkerhet även göra HaiPro-

anmälningar. I vissa fall har patienterna i stället för anmärkning enligt eget val kunnat ge 

respons med hjälp av klientresponssystemet.  

 

Tabell 6. Ersatta sakskador, anmärkningar och klagomål 

 

 

 

 

2018 

VCS  

 

2019 

VCS 

 

2020 

VCS  

Ersatta sakskador  

8 

 

7 

 

11 

Anmärkningar 65 83 82 

Klagomålsbeslut av 

Valvira 

 

1 

 

1 

 

1 

Klagomålsbeslut av 

regionförvaltningsverket 

 

0 

 

6 

 

7 

 

Patientombudsmannen agerar på det sätt som lagen förutsätter genom att ge råd, 

anvisningar och hjälp samt information om de ovan beskrivna frågorna. 

Patientombudsmannen verkar också för att patientens rättigheter ska främjas och tillgodoses 

på Vasa centralsjukhus. 

 

7.2. Anmärkningar 

 

Under året har 82 anmärkningar och 8 klagomål behandlats. Över hälften (55 %) av 

anmärkningarna riktas till det operativa ansvarsområdet och näst flest anmärkningar har 

riktats till det medicinska ansvarsområdet (20 %). De viktigaste orsakerna till anmärkningar 

och klagomål var missnöje med erhållen vård, klientens upplevelse av otillräcklig eller felaktig 

undersökning eller behandling, fördröjd vård och en känsla av otrygghet samt patientens 

upplevelse av negativt eller osakligt bemötande av en läkare. Ungefär en femtedel av 

anmälningarna handlade om misstanke om patientskada. Missnöje med språklig service 

framkom i sju anmärkningar. 
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 Klient- / patientrespons 

 

År 2020 inkom via responssystemet QPro totalt 2 885 klientkommentarer. Antalet har 

minskat sedan år 2019, då det inkom totalt 5 105 kommentarer. Orsaken till minskningen är 

avsaknaden av respons som ges via klientresponsterminalerna. Klientresponsterminalerna 

(13 st.) har av hygienskäl varit ur bruk sedan slutet av mars på grund av covid-19-pandemin. 

År 2019 kom 27 % av kommentarerna (1 384 st.) in via terminalerna, medan motsvarande 

andel år 2020 var 8,8 % (255 st.). Respons har getts digitalt via webbplatsen och på en 

pappersblankett.  

 

År 2020 var medeltalet för all respons som inkom till sjukhuset 4.7 på en skala från 1 till 5. 

Medeltalet har varit det samma fem år i rad, sedan år 2016. Medeltalen för de olika frågorna 

var mycket likadana som år 2019, men något mer negativa bedömningar gavs år 2020 på 

frågan ”På enheten tog de hänsyn till min familj och mina anhöriga”.  

 

Figur 10. Jämförelse mellan tjänst/vård som erhållits under vårdperiod eller besök år 2020 

och 2019. Det övre värdet gäller år 2019 och det nedre år 2020. 
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Vårt strategiska mål är bl.a. smidig vårdtillgång. På frågan ”Jag fick tid till undersökning eller 

vård tillräckligt snabbt” var cirka 92 % av respondenterna helt eller delvis av samma åsikt. 

Delvis eller helt av annan åsikt var 5,4 %, dvs. 130 personer. I vår strategi betonas också 

tvåspråkig service. År 2020 svarade 96,4 % att de var helt eller delvis av samma åsikt 

beträffande påståendet ”Jag fick vård eller service på eget modersmål.” År 2019 var 

motsvarande andel 96,6 %. Av respondenterna var 2,1 %, dvs. 52 personer, av delvis eller helt 

annan åsikt. 

 

NPS (Net Promoter Score) -värdet mäts med påståendet ”Jag kan rekommendera 

vårdenheten för mina nära anhöriga”. På påståendet svarar man enligt skalan 10-0. 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 med hjälp av 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 11. Rekommendation enligt NPS-värde. 

 

 

 

År 2020 var NPS-värdet för hela sjukhuset 80, dvs. utmärkt. Påståendet besvarades av 2 452 

personer. År 2019 var NPS-värdet 79 och påståendet besvarades av 4 312 personer. 

Minskningen i mängden inkommen respons år 2020 avspeglas direkt i antalet svar på NPS-

frågorna. I svaren för hela sjukhuset rekommenderar över 86 % vårdenheten för sina nära 

anhöriga. 7,4 % är passiva och cirka 6,4 % av respondenterna är kritiska.  

 

 

Figur 12. Antalet svar på NPS-påståendet år 2020. 
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8.1. Handläggning av respons 

 

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

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

möjlighet att föra responsen vidare till högre förmansnivå.  

 

De öppna svaren i klientresponsen har analyserats av enheternas responshandläggare. De 

utvecklingsförslag som klienterna ger har delats in i kategorier enligt följande: 

 

Figur 13. Analys av utvecklingsförslag i klientrespons. 

 

 

 

 

Ungefär 23 % av utvecklingsförslagen gäller frågor i anknytning till personalen. I personalens 

verksamhet önskas utveckling mest i fråga om bemötande och kundbetjäning (66 %). Också 

lyssnande, stöd och uppmuntran samt pålitlighet behöver utvecklas. Enligt åtta respondenter 

skulle utveckling behövas i fråga om personalmängden.  
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Figur 14. Utvecklingsförslag gällande personalen. 

 

 

 

Beträffande informationstillgång och informationshantering ansåg klienterna att det 

viktigaste utvecklingsobjektet var muntlig information. Det skulle vara viktigt att utveckla de 

muntliga anvisningarna både gällande tillräcklighet och begriplighet. I fråga om information 

var möjligheten att sköta sina ärenden på eget modersmål det näst viktigaste 

utvecklingsobjektet. I denna kategori gällde den största delen utvecklingsbehov i fråga om 

information på svenska. Utvecklingen av tillgång till skriftlig information och 

informationstillgång i anknytning till vårdarrangemang ansågs vara lika viktiga. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Figur 15. Utvecklingsobjekten informationstillgång och informationshantering. 

 

 

I anknytning till vård och service önskades tillräckligt med tid för att även beakta anhöriga och 

vårdens effekt. Figuren nedan illustrerar till vilka områden utvecklingsåtgärder i anknytning 

till vård och service borde riktas. 

 

Figur 16. Utvecklingsförslag beträffande vård och service. 
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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 till att fortsätta det goda arbetet. 

Negativ respons bör ses som föremål för utveckling, vilken man kan ta lärdom av.  

 

Figur 17. Handläggning av respons 

 

 

Responsen har lett till planering av utvecklingsåtgärder, vilka kan gälla förändringar i 

handlingssätt eller metoder, förbättringar i informationsutbytet, utbildning, ledarskap eller 

annan utveckling. Figuren nedan visar utvecklingsåtgärder som har genomförts med 

anledning av respons som införts i responssystemet. 

 

Figur 18. Planerade utvecklingsåtgärder. 
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Jämfört med den totala mängden inkommen respons är mängden dokumenterade 

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

Eftersom över 86 % av respondenterna rekommenderar vårdenheten och ger enbart positiva 

skriftliga kommentarer, innehåller de inte nödvändigtvis föremål för utveckling. Målet är ändå 

att de kommentarer som innehåller utvecklingsförslag skulle leda till en förbättring av 

verksamheten. 

 

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.  

 Klientrådets verksamhet år 2020 

 

Klientrådet har verkat vid Vasa centralsjukhus sedan år 2013. Det nuvarande rådet inledde sin 

verksamhet i början av år 2017. Sjukvårdsdistriktets styrelse beslutade att det nuvarande 

rådet fortsätter sin verksamhet fram till den 31 maj 2021. Covid-19-pandemin har påverkat 

klientrådets verksamhet så att ett möte i våras inte kunde hållas. I höstas hölls ett möte på 

distans. Klientrådet har under år 2020 haft tre möten, under vilka rådet har gett sina 

resolutioner. 

 

Möte 10.2.2020  

Aktuellt från serviceområdet för akutvård 

 

Överskötare Saija Seppelin redogjorde för aktuella frågor inom serviceområdet för akutvård 

samt för serviceområdets utvecklingsplaner, bl.a. om samarbetet enheterna emellan.   

 

Vad betyder god service? 

 

Rådmedlemmarna dryftade vad de förstår med att Vasa centralsjukhus har en god service och 

erbjuder den bästa kundupplevelsen. Klientrådets uppfattning om god service kunde indelas 

under tre rubriker: en bra vård och ett bra bemötande, helhetsbetoning och upplysning. Varje 
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rådmedlem berättade också hurdan den bästa kundupplevelsen är för hen. Dessa skrevs in i 

resolutionen. Klientrådets resolution har framförts i samband med förmansinfo för 

serviceområdet för vården. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts nya strategi och aktuella frågor 

Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen 

 

Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen berättade om sjukvårdsdistriktets 

uppdaterade strategi VCS 2025, Västkustens strategi, social- och hälsovårdsreformen samt 

beredningen av Österbottens välfärdssamkommun, grundandet av utvecklingscentret för 

patient- och klientsäkerhet, byggnationen av H-huset samt planeringen av det nya 

patientdatasystemet. 

 

Möte 31.8.2020 

Aktuella ärenden, chefsöverläkare Peter Nieminen  

 

Chefsöverläkare Peter Nieminen presenterade sig för klientrådet och redogjorde för läget 

gällande grundandet av välfärdssamkommunen, det gemensamma patientdatasystemet och 

förberedelserna inför en eventuell förvärring av pandemin under hösten.  

 

Hur borde den krishjälp som erbjuds när någon insjuknat i en allvarlig sjukdom utvecklas 

med beaktande av redan befintliga resurser?   

 

Klientrådet har gett sjukhuset förslag om hur den krishjälp som erbjuds när någon insjuknat i 

en allvarlig sjukdom kunde utvecklas. Klientrådet fick ta del av de befintliga stödformerna. 

Anne Jaskari, sakkunnig inom vårdarbete, redogjorde för den utredning som användes för att 

kartlägga serviceområdenas nuvarande krishjälp, samt för utvecklingsbehov och 

förbättringsförslag från personalens perspektiv. Case managers Eeva-Kaisa Hannelin och 

Maria Lindholm berättade om case manager-verksamheten på Vasa centralsjukhus. Som 

exempel på tredje sektorns synvinkel berättade Österbottens kriscenter Valos direktör Anne 

Salovaara-Kero om Valos verksamhet.  
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Efter framförandena diskuterades hur krishjälpen ytterligare kunde utvecklas. Den 

yrkesperson som ger informationen som orsakar en kris, ofta en läkare, bör kunna berätta om 

saken på ett sådant sätt att det inte förvärrar situationen för patienten. Rådet föreslog 

utbildning i ämnet för yrkesutbildade personer. I början av en kris behövs starkt stöd av en 

yrkesperson och hänvisning till krishjälp. Rådet föreslog att poliklinikerna skulle ha en 

kontaktperson. Det är skäl att komma ihåg tredje sektorns tjänster och hänvisa klienterna att 

söka kamratstöd via patientföreningarna. Klientrådets förslag presenterades för 

ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten samt under förmansinfo. 

 

Möte 14.10.2020  

Aktuella ärenden, förvaltningsdirektör Juha Post 

  

Juha Post, som tjänstgjort som förvaltningsdirektör sedan maj, presenterade sig för 

klientrådet och redogjorde för det aktuella läget gällande välfärdssamkommunen och de 

pågående direktörsvalen samt för planeringen av beslutsfattandet i den nya samkommunen.  

  

Arkitekterna i alliansen Bothnia High 5 presenterade färgvärlden i H-huset 

Arkitekt Maikki Laattala, Raami Arkkitehdit Oy 

Arkitekt Elina Salakari, Arkkitehdit Kontukoski Oy 

 

Maikki Laattala och Elina Salakari redogjorde för färg- och inredningsplaneringen i H-huset, 

vilka utgår från naturteman längs kusten i Österbotten. 

 

Presentation av sjukhusets konstprogram  

Heini Orell, Freizimmer, Vasa centralsjukhus konstkoordinator 

 

Heini Orell redogjorde för konstprogrammet för H-huset, hurdan konst som har planerats för 

H-huset och var konstverk eventuellt kunde placeras. Klientrådet ansåg att konstens natur- 

och havsteman var bra. Konsten borde vara lugn, men den kunde placeras också på 

överraskande ställen. Konst kan väcka dialog på många sätt och lyfta fram olika tankar. En del 
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vill ha lugn och ro runt sig och andra, exempelvis barn, vill ha helt andra saker. Barn känner 

trygghet av figurer som de känner igen. Symbolik och detaljer är viktiga för barn, och konsten 

kan göra ett sjukhusbesök till en upplevelse.  

 

Information om klientrådets verksamhet 

 

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 nyheter på sjukhusets intranet. Alla resolutioner finns att läsa på 

sjukhusets webbplats. 

 

 Dataskydd 

 

Vid hantering av personuppgifter iakttas bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

Personuppgiftslagen upphävdes och dataskyddslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Dataskyddslagen tillämpas parallellt med EU:s dataskyddsförordning, som började tillämpas i 

maj 2018. EU:s dataskyddsförordning gäller i princip all slags hantering av personuppgifter. 

Den innehåller bestämmelser om de registrerades rättigheter samt om de skyldigheter som 

gäller för den personuppgiftsansvarige och den som hanterar personuppgifter. 

 

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen trädde i kraft den 1 

januari 2020. Under verksamhetsåret fortsatte samarbetsprojektet för att implementera 

informationshanteringslagen. I lagen fästs uppmärksamhet vid offentlig 

informationshantering såsom informationshanteringens systematik, rekommendationskrav, 

användning av informationslager, effektivering av informationsutbyte, förvaring och 

arkivering av handlingar samt frågor i anknytning till informationsmaterialens livscykel.  

 

Under undantagsåret uppmärksammades handledning i anknytning till hantering av 

personuppgifter och datasäkerhet och dataskydd vid distansarbete på ett berömvärt sätt. 
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Personalens dataskyddsutbildning var på en låg nivå, eftersom Kanta nätubildning inte 

fungerade. Utbildning i datasäkerhet hölls under en eftermiddag för sjukhusets förmän. 

 

10.1. Genomförande av dataskydd vid Vasa centralsjukhus 

 

Ansvarsskyldigheten är en central princip i dataskyddsförordningen. Ansvarsskyldighet 

betyder att Vasa centralsjukhus måste kunna visa att sjukhuset iakttar 

dataskyddslagstiftningen. Om det på Vasa centralsjukhus observeras en 

informationssäkerhetsöverträdelse, måste vi kunna visa att vi på VCS aktivt försöker 

identifiera dataskyddsrelaterade risker och att vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att 

skydda personuppgifterna.  

Avsikten med ansvarsskyldigheten är också att visa hur Vasa centralsjukhus respekterar 

dataskyddet för de personer som är föremål för behandling av personuppgifter. Genom att 

uppfylla ansvarsskyldigheten ökas förtroendet för Vasa centralsjukhus verksamhet.   

 

Anmälningsaktiviteten i fråga om datasäkerhet var låg. Antalet anmälningar var nästan 50 

färre och också till tillsynsmyndigheten gjordes tio anmälningar färre än under föregående 

verksamhetsår. 

 

Tabell 6. Informationssäkerhetsincidenter år 2020. 

Informationssäkerhetsincidenter  

2020 

Datasäkerhet HaiPro 

anmälningar 

Incidenter som 

framkommit vid 

uppföljning av  

självövervakning och  

användarlogguppgifter  

 

Antal 

 

 

73 

 

52 

Anmälan till tillsynsmyndighet  

15 

 

0 
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Intern utredning / 

utvecklingsförslag 

 

26 

 Utvecklingsförslag 

 

 

3 

Interna utredningar 

 

 

Den största dataskyddsrisken för vårt sjukhus kommer inifrån sjukhuset. Brott mot sekretess 

utgör nästan hälften av alla HaiPro anmälningar gällande datasäkerhet.   

 

Figur 19.  De olika typerna av informationssäkerhetsincidenter i HaiPro-anmälningarna. 

 

 

Vid Vasa centralsjukhus har utarbetats en självövervakningsplan för datasäkerhet och 

dataskydd, för vars genomförande sjukhusets direktör ansvarar. Genom olika delområden för 

datasäkerhets- och dataskyddsövervakning kan man kontrollera i synnerhet risker i 

anknytning till informationssäkerhet. Det centrala målet är att de yrkesutbildade personer 

som producerar tjänster känner till och iakttar förfarandena i anknytning till dataskydd och 

datasäkerhet vid behandlingen av klient- och patientuppgifter. Självövervakning av 

datasäkerhet och dataskydd är även förknippat med certifiering och centrala krav i anknytning 

till datasystem och Kanta-förmedlingstjänsterna. En del av datasäkerhets- och 

dataskyddskraven är förknippade med användningen av de riksomfattande Kanta-tjänsterna 
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(THL). Sjukhusets självövervakningsplan uppdaterades inte. Kanta-nätutbildningarna 

fungerade inte och dataskyddsutbildningen och dataskyddsintroduktionen fick inte beröm år 

2020. 

 

10.2. Den registrerades rättigheter och hur de förverkligas 

 

Den registrerade har, enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning, rätt att få tillgång till sina 

uppgifter. Begäran om inspektion ska framföras med egen underteckning till Vasa 

centralsjukhus patientjournalarkiv. Under det gångna året inlämnades 389 begäranden om 

inspektion av egna uppgifter till patientjournalarkivet. Den nedgående trenden gällande 

begäranden fortsätter. År 2020 gjordes 16 procent färre begäranden än året innan.  

Enligt artikel 5 i dataskyddsförordningen måste personuppgifterna vara exakta och vid behov 

uppdaterade. 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 66 begäranden om 

korrigering av personuppgifter till patientjournalarkivet, vilket är 11 procent mer än året 

innan. Det kan konstateras att befolkningen i vårt område är relativt aktiva användare av Mina 

Kanta. Under verksamhetsåret kom det bland annat in kritik om saknade eller bristfälliga 

uppgifter både i laboratorie- och röntgenundersökningar.  

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 personuppgiftsansvariga 

uppfyller en rättslig förpliktelse att utföra verksamhet som förutsätter behandlingen av 

personuppgifter eller om behandlingen är ett led i myndighetsutövning som utförs av den 

personuppgiftsansvariga. 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. 
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10.3. Uppföljning och mätning 

 

Med tanke på datasäkerhet och dataskydd ska skyddet, uppföljningen och förvaringen av 

logguppgifter vara regelbundna och systematiska. Korrekt genomförda möjliggör loggarna 

och en pålitlig loggmiljö en kontinuerlig dokumentering av händelsekedjan och autentisering 

av händelserna. Beroende på storleken på organisationens klientregister, mängden 

datasystem som används, antalet användare samt mängden transaktioner kan 

logghanteringen vara en mycket omfattande och krävande process. Som stöd för 

logghanteringen har en logghanteringspolicy för Vasa centralsjukhus utarbetats.   I den tas 

ställning till förvaringsmetod och förvaringstid för loggarna, roller i anknytning till hantering 

av loggar samt till logghanteringen och behovet av hantering. 

I egenskap ar personuppgiftsansvarig ansvarar Vasa sjukvårdsdistrikt för verksamhetens 

lagenlighet.  Ett dataskyddsombud verkar som sakkunnig och hjälper ledningen och 

personalen i ärenden förknippade med dataskydd. Dataskyddsombudet genomförde 

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

dataskydd. Som ordförande för arbetsgruppen för dataskydd verkade 

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

överskötare, en jurist, dataskyddschefen och byråsekreteraren för patientjournalarkivet. 

Arbetsgruppen sammanträdde fyra gånger år 2020. 

 

I användningsövervakning på eget initiativ i enlighet med övervakningsplanen 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. Avvikelserapporter kördes 

för sökningar av anhörigas uppgifter. Anmärkningar till personalen om att det i vår 

organisation är förbjudet att se på egnas och anhörigas uppgifter gjordes 49 gånger. Neotide 
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Ab har förnyat Logmonitor-servern. Microsoft har skärpt datasäkerheten, vilket medför att 

man inte kunde hämta Kunta-Esko-rapporter från den gamla Kunta-Esko-servern. Förnyelsen 

genomfördes i slutet av verksamhetsåret. Kunta-Esko-rapporterna skickades till 

dataskyddsombuden i Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner endast för våren och 

sommaren 2020. 

För en lyckad övervakning krävs användarbehörighetskontroll. Personer i förmansuppgifter 

hade skyldighet att följa upp användningen av patientuppgifter och anmäla eventuella 

dataskyddsrisker. År 2020 inkom 28 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 tolv misstankar om olovlig användning av uppgifter. Dataskyddsombudet 

granskade de begärda logguppgifterna och vid eventuella misstankar om missbruk hänvisades 

till förmannen för fortsatt utredning samt informerades dataadministrationsöverläkaren, 

chefsöverskötaren, chefsöverläkaren och sjukvårdsdistriktets direktör. Ett sammandrag över 

utredningens resultat gavs till klienten. En begäran om uppgifter kom från polisen. 

 

Figur 20. De olika typerna av begäranden om uppgifter åren 2014–2020.  

 

Dataskyddsombudet höll endast åtta olika utbildnings- och avdelningstimmar, både för 

sjukhusets personal och samarbetspartner. Ett samarbetsmöte hölls med 

dataskyddsombuden inom Vasa sjukvårdsdistrikt, och två möten hölls på distans med teams. 
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10.4. Bedömning och utvärdering av dataskyddet 

 

För rapportering och uppföljning av informationssäkerhetsincidenter användes systemet 

Datasäkerhet Haipro. Med hjälp av systemet kan man visa situationen för dataskyddet vid 

Vasa centralsjukhus. Dessutom ger det bättre möjligheter att under en längre tid följa med 

utvecklingen av dataskyddet i vår organisation. Totalt dokumenterades 73 Datasäkerhet 

HaiPro-anmälningar. För att underlätta uppföljningen har dataskyddsombudet dokumenterat 

de framkomna informationssäkerhetsincidenterna i Datasäkerhet HaiPro-systemet och fört 

ett separat manuellt register, i vilket anmälningar till dataskyddsmyndigheterna har 

dokumenterats för sig. 

Den största dataskyddsrisken på sjukhuset är handlingar som skrivs ut och skickas till fel 

adress. Chefsöverläkaren gav anvisningar om att slututlåtanden inte längre automatiskt 

postas till alla patienter från och med år 2021. Slututlåtanden kan i regel läsas via Kanta-

tjänsterna. 

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

till informationssäkerhet som ett ämne i det multiprofessionella introduktionsprogrammet 

för nya arbetstagare. För den regelbundna informationssäkerhetsutbildningen av personalen 

skulle det löna sig att använda olika e-lärandeplattformar, som skulle möjliggöra kontroll, 

spårbarhet och uppföljning av utbildningarna.  

  Sjukhushygien 

11.1. Anmälning av infektioner 2020 

 

Tabell 7. Vårdrelaterade och samhällsrelaterade infektioner i relation till vårddagar. 

År 2020 

 

Infektioner  Vårddagar Inf./1000 vd 

Vårdrelaterade 

infektioner 

 

1067 

 

70993 

 

15,03 

 

Samhällsrelaterade 

infektioner 

 

9549 

 

70993 

 

134,51 
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I genomsnitt anmäldes 89 vårdrelaterade infektioner per månad. Antalet vårdrelaterade 

infektioner per tusen vårddagar ökade något jämfört med år 2019, då relationstalet var 13,98. 

Antalet samhällsrelaterade infektioner som behandlades var däremot klart färre än året 

innan, då relationstalet var 151,69. 

 

Tabell 8. Vårdrelaterade infektioner åren 2019–2020. 

Vårdrelaterade infektioner 2019  

antal 

2020 

Infektioner i operationssår 

Ytlig, djup, operationsområde/organinfektion 

 

177 

 

189 

 

Infektion i mag-tarmkanalen 

 

167 

 

138 

 

Urinvägsinfektioner 

 

125 

 

147 

Lunginflammation 

Övriga infektioner i de övre och nedre luftvägarna 

122 

48 

143 

35 

Blododlingspositiv sepsis 

Klinisk sepsis 

Eventuell sepsis hos nyfödd 

56 

14 

55 

69 

15 

60 

Infektion NAS 

Annan infektion 

73 

53 

68 

29 

 

Infektion i könsorgan 

 

46 

 

42 

 

Hud- och mjukdelsinfektion 

 

30 

 

40 

 

Infektion i öga, näsa, och munhåla 

 

59 

 

60 

 

Blodkärlskanylinfektion 

 

17 

 

24 
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Hjärt- och blodkärlsinfektion 9 5 

 

Infektion i centrala nervsystemet 

 

4 

 

1 

 

Infektioner i operationssår var som vanligt den största vårdrelaterade infektionsgruppen. 

Antalet infektioner var en aning högre än år 2019. Den näst största gruppen var 

urinvägsinfektioner, som ökade i antal. Också lunginflammationer och blododlingspositiva 

sepsis ökade en aning. Däremot minskade det totala antalet infektioner i mag-tarmkanalen 

klart. Förebyggande av urinvägsinfektioner och lunginflammationer kommer att tas upp på 

utbildningsdagarna i vår på grund av de ökade antalen infektioner.  

 

Tabell 9. Infektioner i ledprotes, procentandelar av opererade patienter åren 2019–2020. 

Infektioner i ledprotes 

 

2019 % 2020 % 

 

Totalprotes i höftled 

  

 

-ytlig infektion 

 

0 

 

0 

 

-djup infektion 

 

0,43 

 

0 

 

-operationsområdes-/organinfektion 

 

0 

 

0,5 

 

Ledprotes i knä 

  

 

-ytlig infektion 

 

0 

 

1,4 

 

-djup infektion 

 

1,43 

 

0 

 

-operationsområdes-/organinfektion 

 

0,36 

 

0 

 



55 
 

Infektionstalen för ledprotesoperationer var återigen föredömliga. Det mest glädjande var att 

majoriteten av infektionerna är ytliga infektioner. Endast en infektion hörde till gruppen 

allvarligare djupa eller operationsområdes-/organinfektioner, vilket ger en mycket låg 

infektionsprocent. Ledprotesoperation i axeln orsakade inte en enda infektion, vilket har varit 

fallet under några års tid. 

 

Figur 21. Antalet clostridium difficele infektioner på Vcs åren 2016–2020. 

 

 

Antalet infektioner orsakade av clostridium difficile ökade jämfört med föregående år. Antalet 

samhällsrelaterade infektioner (Avo) fördubblades och vårdrelaterade infektioner (HLI) ökade 

måttligare. Infektionsincidensen kan påverkas bl.a. av provtagningsaktiviteten. Också praxis 

gällande mikrobläkemedel kan ha en inverkan. Fallen är inte relaterade till epidemier, och i 

december påträffades inte en enda hypervirulent stam. För clostridium difficile är det typiskt 

att förekomsten går i vågor. 

 

Figur 22. Blododlingspositiva sepsis i sjukhus- och samhällsförvärvade infektioner 

v.16 v.17 v.18 v.19 v.20

Avo 27 23 19 16 31

HLI 62 77 37 25 36
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I förhållande till antalet vårddagar har både vårdrelaterade (HLI) och samhällsförvärvade (Avo) 

blododlingspositiva sepsis ökat i antal det gångna året. Flest vårdrelaterade sepsis har orsakats av 

E coli (22 st.), nästflest av Staphylococcus aureus (9 st.) och tredje flest av Staphylococcus 

epidermidis (7 st.). Övriga mikrobfynd är endast enstaka eller några av samma sort. 

 

Influensavaccinationer 

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar arbetsgivaren att se till att sjukhusets personal 

som vårdar riskpatienter varje år låter vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Genom att låta 

sig vaccineras mot influensan främjar man patientsäkerheten, god vård samt förebygger eget 

och anhörigas insjuknande.  

Via ePiikki-programmet på intranet och tv-apparaterna i matsalarna i Sandviken och Roparnäs 

har man kunnat följa med hur vaccinationstäckningen framskrider. Vaccinationsnoteringarna 

i programmet ePiikki görs av företagshälsovårdarna i samband med vaccinationstillfällena. 

 

Vaccinationstäckningen hos Vasa centralsjukhus personal (1 910 st.) var högre än föregående 

år och är för närvarande den högsta som har registrerats via ePiikki. VCS har 90 procent 

vaccinationstäckning som mål. Målet uppnåddes på tjugo (20) enheter. Föregående år 

uppnåddes målet endast på tio enheter. Totalt utfördes 1 337 vaccinationer. Läkarnas andel 

var 201, skötarnas 922 och den övriga personalens andel var 214 tagna vaccinationer. Dessa 

vaccinationer utgör som helhet en genomsnittlig vaccinationstäthet på 70 procent, vilket är 

det hittills högsta genomsnittet i influensavaccinationsstatistiken för VCS personal. 

 

Figur 23. Influensavaccinationstäckningen bland personalen åren 2017–2021. 
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Vaccinationstäckningen bland läkarna höll sig på nästan samma nivå, men bland skötarna var 

andelen som lät vaccinera sig större än tidigare år, med en ökning på 13 %. För övrig personal 

var ökningen 7 %. Personalen på Teese och Fimlab ingår inte i statistiken över 

influensavaccinationer. 

På grund av pandemin bestämde ledningsgruppen att enheterna med över 90 % 

vaccinationstäckning inte skulle få sk. ”vaccinationskakor”. Alla som lät vaccinera sig fick en 

Smile-sedel som tack för främjande av patientsäkerheten. 

 

Figur 24. Genomsnittlig vaccinationstäckning i Vasa sjukvårdsdistrikt 2016 – 2021. 
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På grund av koronapandemin ordnades vaccinationstillfällena på Vasa centralsjukhus, enligt 

THL:s rekommendationer, i så stor utsträckning som möjligt på personalens egna 

arbetsenheter. Vid vaccineringen iakttogs rekommendationerna om handhygien, 

säkerhetsavstånd och användning av munskydd. Vasa regionala företagshälsovård ansvarade 

för vaccinationstillfällena som skedde på enheterna och för arrangemangen och 

informationen om dem. Hygienskötarna informerade om de allmänna vaccinationstillfällena, 

dvs. två tillfällen i december och januari, via intranet. Sammanlagt ordnades 55 

influensavaccinationstillfällen på enheterna i VCS i november-december (år 2019 ordnades 

28 st.).  

Vaccinationspunkter fanns också på psykiatriska enheterna och Dammbrunnsvägen, och 

dessutom kunde man boka tid för vaccination vid Vasaregionens företagshälsovård, liksom i 

Jakobstad och Kristinestad.  

 

Den viktigaste informationskanalen för influensavaccinationskampanjen riktad till personalen 

har varit intranet, och som komplement har man använt affischer och e-post. Därtill har man 

till en del av enheterna levererat THL:s broschyrer om influensavaccination, riktade till både 

yrkesutbildade personer och patienter. Den viktiga frågan har också lyfts fram i sociala medier 

av informationsenheten. Tidigare år har man ordnat allmänna föreläsningar i anknytning till 

influensavaccination. Infektionsläkare Silvia Grönroos-Pada föreläste om influensa i 

auditorium Grågås den 2 november 2020. Man kunde ta del av föreläsningen via Teams. 

Föreläsningen bandades in och länken skickades också ut i hela sjukvårdsdistriktet, så att all 

intresserad social- och hälsovårdspersonal kunde ta del av den. Föreläsningen sparades också 

på intranet i VCS-TV, där arbetstagare kan ta del av den vid lämpligt tillfälle. Den bandade 

föreläsningen har fram till början av år 2021 setts 70 gånger, vilket är avsevärt mer än antalet 

deltagare på föreläsningarna de senaste åren. 
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Figur 25. Personalens vaccinationstäckning enligt de olika serviceområdena säsongen 2020-

2021. 

 

Personalens vaccinationstäckning varierar mellan de olika serviceområdena. Den här 

säsongen har den varit högst inom serviceområdena för akutvården, kvinnor och barn samt 

läkare och sakkunniga. Lägst har vaccinationstäckningen varit inom serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner, serviceområdet för försörjning samt bland personalen i 

Kristinestad. 

 

Multiresistenta mikrober 

 

År 2020 var antalet nya ESBL-fynd på en något högre nivå än året innan. ESBL uppträder oftast 

som urinvägsinfektion, men även helt symptomfritt smittbärande förekommer.  

 

MRSA-fynden var fler än föregående år. På ett av VSVD:s serviceboenden uppstod en MRSA-

epidemi år 2019, och den fortsatte år 2020. MRSA upptäcks i allmänhet i kliniska odlingsprov, 

men en del av de positiva fynden är förknippade med screeningar. Under det gångna året har, 

liksom år 2019, tre fall av multiresistenta gramnegativa stavbakterier som hör till MDRGR -
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klassen registrerats. Två stycken CPE-fall dokumenterades år 2020. Ett VRE-fall upptäcktes, 

vilket konstaterades hos en utlandsresenär genom ett kliniskt prov. För närvarande finns i 

sjukvårdsdistriktet cirka 1 600 personer som är bärare av multiresistenta mikrober. 

 

Fynd av multiresistent mikrob dokumenteras av hygienskötarna i SAI-registret, som förs i 

enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Dessutom gör hygienskötarna en 

riskinformationsanteckning i patientinformationen i ESKO. Anmälan om fyndet görs också till 

patientens hemkommun. Patienten får information och anvisningar om fyndet via den enhet 

som har tagit provet.  

 

På universitetssjukhusen har epidemier orsakade av olika multiresistenta mikrober 

förekommit, vilket har lett till att även VSVD:s patienter har screenats, och enheterna har fått 

anvisningar av hygienskötarna. Patienter har också vid behov antingen fått ett telefonsamtal 

eller ett brev om exponering för en multiresistent mikrob och i deras patientuppgifter har 

gjorts en preliminär anteckning om exponering. Denna anteckning har raderats efter att 

screeningprovet har varit negativt. Man screenar även i övrigt för multiresistenta bakterier 

bland patienter som kommer in för sjukhusvård, eftersom resande, invandring och 

sjukhusvistelser i utlandet fortsätter att öka. VCS anvisningar för screening avseende 

multiresistenta mikrober uppdaterades senast i slutet av 2019. Särskilda, temporära 

screeninganvisningar har dessutom getts via intranet. Sådana har getts bl.a. i anknytning till 

epidemier i sjukvårdsdistriktet. 

 

Figur 26. Multiresistenta mikrober i VSVD 2015–2020. 
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Uppföljning av förbrukningen av handdesinfektionsmedel (appen eDesi) 

Förbrukningen av handdesinfektionsmedel ökade på bäddavdelningarna under det gångna 

året. Coronapandemin bidrog sannolikt till den ökade förbrukningen, men den kan delvis 

förklaras av att man har börjat fästa mer uppmärksamhet vid förbrukningen än tidigare och 

successivt börjat göra handhygienobservationer på alla bäddavdelningar under år 2020. 

Förbrukningen på bäddavdelningarna var i genomsnitt 35,1 ml/vårddag år 2019, medan den 

var 50,7 ml/vårddag år 2020. Ökningen är glädjande stor, men det är fortfarande långt kvar 

till målet, som är 100 ml/vårddag. Den avdelningsspecifika förbrukningen varierade från 34 

ml/vårddag till 95 ml/vårddag. Förbrukningen av handdesinfektionsmedel ökade på alla 

bäddavdelningar. Man strävar efter att ytterligare öka användningen av 

handdesinfektionsmedel med hjälp av observation, information och utbildning. 

För intensivvården är målet det samma, dvs. 100 ml/vårddag. Målet uppnåddes återigen med 

råge, med en förbrukning på 160,53 ml/vårddag. Vi har tillsvidare 100 ml/vårddag som mål 

för intensivvården, men vissa sjukhus i Finland har 200 ml/vårddag som mål. 

Inom operationer är användningsmålet 100 ml/operation. I genomsnitt användes 104,9 

ml/operatoin. Ett år tidigare var den genomsnittliga förbrukningen 86,5 ml/operation, vilket 

betyder att användningen har effektiverats också på operationsavdelningen och dagkirurgin. 

I Finland finns inget allmänt godkänt mål för användning av handdesinfektion per operation. 

Vi får själva sätta upp målet och det ändras vid behov, om man i Finland kommer fram till ett 

allmänt godkänt mål.   

v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2020

ESBL 135 154 135 167 161 171

MRSA 42 60 56 92 68 86

MDRGR 1 3 2 2 3 3

VRE 1 0 2 0 0 1

CPE 0 0 0 1 1 2
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Observation av handhygien och appen eHuuhde 

På Vasa centralsjukhus började man med systematisk observation av handhygienen bland 

vårdpersonalen (läkare/skötare/övriga) i februari 2020 som en del i bekämpningen av 

infektioner och förebyggande av patientsäkerheten. Avsikten är att förbättra skötseln av 

handhygienen. Den första presentationen av eHuuhde och vad som avses med systematisk 

observation av handhygien gjordes på förmansmötet för serviceområdet för 

bäddavdelningar. Avdelningarna A3, Y1B och onkologiska avdelningen gick med som frivilliga 

pilotavdelningar. I oktober gick alla övriga bäddavdelningar, dialysen, barnavdelningarna, 

förlossningsenheten, jourpolikliniken och dagenheten också med i verksamheten.  På grund 

av coronasituationen får de övriga enheterna utbildning och observationerna inleds först i 

början av år 2021. Observation av handhygien görs endast på de somatiska enheterna. 

Avdelningarnas hygienkontaktpersoner utbildades i att utföra observationer med hjälp av 

appen eHuuhde, som fungerar i realtid och är ett verktyg för dokumentering och 

rapportering.  

Det rätta sättet att säkerställa handhygienen grundar sig på WHO:s rekommendation ”Fem 

minnesregler för god handhygien”, enligt vilken det är fem situationer i vilka handhygienen 

ska skötas korrekt. Målet är att 30 observationer per månad görs på enheterna. Det är inte 

fråga om ett projekt, utan om kontinuerlig verksamhet. Totalt dokumenterades 1 596 

observationer i eHuuhde år 2020 under tiden februari-december. Den aktivaste månaden var 

oktober, då totalt 374 dokumenteringar gjordes. Minst antal observationer, dvs. 60 stycken, 

gjordes i april. Observationerna är i det här skedet riktgivande och visar det sk. utgångsläget, 

då verksamheten är ny. Enhetens förman ansvarar för att följa med resultaten av 

handhygienobservationerna och förbättra verksamheten. Hygienskötarna lär ut god 

handhygien, hur man gör observationer samt hur man följer upp resultaten för egen del.  

Bland läkare varierade tiden för desinficeringen mellan 1 och 40 sekunder. Bland skötarna 

varierade tiden mellan 2 och 58 sekunder. Målet är att desinficeringen av händerna ska ta 

20–30 sekunder. Skötarna uppnådde målet bättre och tiderna för masserandet var i 

genomsnitt längre än bland läkarna. Olika situationer inverkade också på användningen av 

handdesinfektion. Man kommer bättre ihåg att desinfektera händerna efter en 
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patientkontakt än före. De vanligaste riskfaktorerna bland både läkare och skötare var 

armband (= armbandsur och aktivitetsarmband), långa ärmar och nagellack. Trots att samtliga 

är förbjudna vid patientarbete, påträffas de i någon mån varje månad. De arbetskläder och 

arbetsrockar som används på sjukhuset är kortärmade, men personalen kan använde t.ex. 

egna långärmade undertröjor eller koftor, trots att de är förbjudna vid patientarbete. 

Uppmärksamhet fästs också vid korrekt användning av skyddshandskar samt deras 

nödvändighet. Skyddshandskar hade använts i 550 situationer och i 78 % av situationerna var 

de nödvändiga. 

Figur 27. Antalet observationer av handdesinfektioner på de somatiska enheterna. 

 

 

Figur 28. Tiden för användning av handdesinfektionsmedel bland läkare. 

 

Figur 29. Tiden för användning av handdesinfektionsmedel bland skötare. 
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Figur 30. Observation av nödvändighet gällande användning av skyddshandskar. 

 

 

Figur 31. Hygienskötarnas konsultationer 
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År 2020 var på alla sätt ett skyndsamt år för hygienskötarna (3 st.), och antalet 

kontakttaganden ökade avsevärt på grund av coronapandemin. Förutom de vanliga orsakerna 

har väldigt många frågor och konsultationer handlat om coronan. Man har utarbetat 

anvisningar och uppdaterat dem varje vecka, och även lärt personalen hur man skyddar sig 

samt funderat på utrymmeslösningar och skyddsutrustningsfrågor. Antalen möten och olika 

arbetsgrupper har också ökat. Man har till exempel deltagit i THL:s möten med 

sjukvårdsdistrikten varje vecka, och hygienskötarna har sedan oktober varit representerade i 

VCS: pandemigrupp och pandemiledningsgrupp. Dessutom har man lärt sig att hålla möten 

och utbildningar på distans. Trots pandemin har hygienskötarna i samarbete med 

infektionsläkarna ordnat regionala utbildningsdagar på distans. Man har verkat i nära 

samarbete med infektionsläkarna och enheterna på sjukhuset och i landskapet.  

 

VSVD:s landskap & sjukhushygienfrågor 

 

Man har skapat ett eget nätverk av hygienkontaktpersoner i landskapet, med vilkas hjälp man 

strävar efter att öka medvetenheten om sjukhushygienfrågor och genom sin egen verksamhet 

främja kvaliteten och patientsäkerheten. Med hjälp av hygienkontaktpersonerna förmedlas 

information om infektionsbekämpning samt de senaste nyheterna och meddelandena om 
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mångsidig sjukhushygien till landskapen. Kontakttagandena från landskapet har också ökat i 

antal. 

 

Sjukhushygien och bekämpning av infektioner år 2021 

Satsningen på effektiverad handhygien fortsätter och som hjälp används den information som 

fås via apparna eDesi och eHuuhde. Coronapandemin fortsätter sannolikt ännu en lång tid, 

men vi strävar efter att upprätthålla och utveckla personalens allmänna hygien- och 

infektionskunnande både på centralsjukhuset och i landskapets inrättningar trots 

pandemisituationen. Som hjälp används Teams-utbildning, såvida begränsningarna gällande 

sammankomster inte möjliggör något annat. Avsikten är också att uppdatera våra anvisningar 

och flytta dem till webbplatsen hoito-ohjeet.fi. Också nya anvisningar, som till exempel Vip-

score, för förhindrande av perifer kanylinfektion, ska enligt planerna lanseras. Hygienskötarna 

fortsätter att delta i säkerhetsrundvandringarna och i utredningen/utvecklingen av de 

utmaningar som framkommer i samband med dem. 

 Vårdtyngd  

 

Under år 2020 har man på Vasa centralsjukhus använts vårdtyngdsklassificering som mätare 

för vårdarbetet på tio (10) olika vårdenheter.  

Med hjälp av systemet för vårdklassificering kan skötarnas arbetsbelastning observeras. Varje 

enhet upprättar månatligen en rapport, med hjälp av vilken man följer med hur den optimala 

vårdtyngden förverkligas enligt vårdtyngd/skötare, hur dagarna har varit i relation till det 

optimala, hur vårdtyngdsklassfördelningen har förverkligats, samt hur fördelningen 

beträffande vårdarbetets delområden har varit. I den månatliga, skriftliga rapporten ingår 

också verksamhetsanalys, utförda och planerade åtgärder, effekter av tidigare åtgärder, samt 

en analys av ledarskapsåtgärderna. 

 

Sammandraget av det gångna året 2020 visar covid-19-pandemins effekter för de enheter på 

vårt sjukhus där vårdklassificering används. När covid-19-pandemin nådde Finland och vårt 

sjukvårdsdistrikt togs beredskapslagen i riksomfattande användning. Verksamheten på 

sjukhuset minskades bl.a. i fråga om elektiva operationer och medborgarna reagerade också 

med att inte söka sig till sjukhusvård. I synnerhet på våren var vårdtyngd/skötare på en låg 
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nivå och patienterna var färre. Under sommaren och hösten återgick vårdtyngden till en nivå 

som nästan motsvarar det normala. Sjukhusets verksamhet har under sommaren och hösten 

varit på normal nivå och verksamheten har inte reducerats.  

 

Under år 2020 togs en ny HOlq-mätare i bruk på alla enheter. Vårdtyngdsklassificeringen har 

gjorts med programmet Aira, eftersom man av okänd anledning ännu inte har fått Hoiq-

mätaren att fungera i Esko. Dessutom har parallellklassificeringen och Paoncil-mätningen 

gjorts på endast fyra enheter med Hoiq-mätare och våren 2021 kommer flera enheter att 

utföra parallellklassificering och Paoncil-mätning, varvid uppgifterna i rapporterna är exaktare 

och tolkas i relation till det optimala för enheten.   

Covid-19-pandemin medförde att utbildningen för nya enheter som enligt planerna skulle ske 

i början av 2020 måste avbokas och flyttas till slutet av år 2020. Det är emellertid fint att 

utbildningen kunde genomföras och år 2021 finns flera enheter på sjukhuset som använder 

vårdtyngdsmätare.  

 Strålbehandling  
 

År 2020 behandlades cirka 1 000 patienter på strålbehandlingsenheten. De största 

patientgrupperna som får strålbehandling utgörs fortfarande av bröstcancer-, 

prostatacancer- och lungcancerpatienter. 

 

Den pågående pandemin har inverkat på strålbehandlingsverksamheten, liksom på hela 

sjukhusets och hela samhällets verksamhet. Alla strålbehandlingar har ändå kunnat 

genomföras, och inga fördröjningar har skett på grund av pandemin. 

 

Verksamheten har emellertid ändrats en aning till följd av pandemin. 

Strålbehandlingsklinikerna på Finlands universitetssjukhus övergick på grund av pandemin i 

något snabbare takt till användning av strålbehandling med 15 behandlingsgånger 

(”fraktion”) vid all strålbehandling av bröstcancer. Denna fraktionsmodell har redan använts 

vid alla lokala strålbehandlingar av bröstcancer runtom i Finland. Trots att denna behandling 

i internationella undersökningar av en stor mängd patienter har konstaterats vara effektiv 

även vid behandling av bröstcancer med spridning till lymfkörtlarna, har man på 
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universitetssjukhusen hittills delvis fortsatt med strålbehandlingar med 25 fraktioner. 

Eftersom man på grund av pandemin har rekommenderat att undvika onödiga resor, 

beslutade de för Vasa centralsjukhus viktigaste ÅUCS och TAYS (och även HUS) att övergå till 

användning av behandlingar med 15 fraktioner. Därför övergick man också i Vasa till 

behandling med 15 fraktioner för alla bröstcancerpatienter. 

 

Alla strålbehandlingar som används i Vasa grundar sig på forskningsresultat. De är också till 

största delen samma behandlingar som används på jämförelsesjukhusen ÅUCS och TAYS. 

 

År 2020 var ett ”mellanår” för Strålsäkerhetscentralens periodiska granskningar. Under året 

utfördes alltså inga granskningar av strålbehandlingsapparater, vilka enligt programmet 

utförs vartannat år. Inte heller granskning av CT-apparaten, vilket görs vart femte år, utfördes 

under det gångna året. 

 

För strålbehandlingsklinikens behandlings- och bildtagningsapparater finns egna 

kvalitetsövervakningsprogram, enligt vilka apparaterna genomgår regelbundna 

kvalitetsövervakningar. I enlighet med programmen görs mätningar dagligen, varje vecka och 

även mera sällan. På så vis kan man säkerställa att alla apparater och system fungerar korrekt. 

 

Strålbehandlingsklinikens äldsta behandlingsapparat (behandlingsapparat 1, Varian Linac iX) 

har varit i bruk sedan år 2009. Den kan inte användas vid alla de nyaste strålbehandlingarna, 

eftersom apparatens riktningsmetoder inte kan användas för bildtagning under själva 

strålbehandlingen. Dessutom har apparaten tidigare haft flera fel, och när de har åtgärdats 

har man varit tvungen att flytta patienternas behandlingar till andra behandlingsapparater. 

Felen har emellertid inte orsakat problem för själva behandlingarna eller deras effekt, och 

inte heller fördröjningar i genomförandet av behandlingarna. Att flytta patienterna till andra 

behandlingsapparater orsakar emellertid mera arbete för vårdpersonalen. År 2021 blir det 

lyckligtvis en ändring på det här, eftersom apparaten tas ur bruk i juni. Den ersätts med en ny 

strålbehandlingsapparat som tas i bruk i slutet av år 2021. 

 

Enligt lagen ska för strålbehandlingspersonal ordnas tillräcklig strålsäkerhets- och 

kompletterande yrkesutbildning. Detta sker genom utbildning som ordnas både på 
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strålbehandlingspolikliniken och på andra enheter i det egna sjukhuset samt vid besök utanför 

sjukhuset, t.ex. på olika konferenser och externa utbildningar. 

 

Under det gångna året har pandemin försvårat ordnandet av kompletterande utbildning. 

Förutom att alla kongresser och externa utbildningar avbokades, medförde de nödvändiga 

begränsningarna av sammankomster för stävjandet av spridningen av pandemin att inte 

heller de vanliga grupputbildningarna på sjukhuset kunde ordnas. Det har också visat sig vara 

svårt att ordna ersättande distansundervisning eller självstudiematerial. 

 

Av ovan nämnda anledningar lyckades man inte helt uppnå målet för kompletterande 

utbildningar år 2020. Eftersom coronavaccineringen har kommit igång är det sannolikt att 

man får pandemin under kontroll år 2021. Då kan man förmodligen ordna fler 

kompletterande utbildningar och på så vis uppnå målnivån för utbildningsmängderna.  

 

Trots pandemin har man på strålbehandlingspolikliniken aktivt rapporterat avvikande 

situationer i HaiPro-systemet. Avvikande situationer och tillbud vid strålbehandling 

rapporteras också omedelbart till den strålsäkerhetsansvariga (överfysiker), varvid man kan 

reagera snabbt redan under patientens behandling. Ingen sådan avvikande situation som 

skulle behöva rapporteras till Strålsäkerhetscentralen inträffade under år 2020. 

 

 

14. BILAGOR  

 

Kvalitetstävling  

 

1. Pris:  Intensivvårds- och övervakningsavdelningen 

2. Pris:  Onkologiska polikliniken och apoteket 

3. Pris: T3 kirurgiska avdelningen 

4. Pris: Barnavdelningen A8 
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Patientsäkerhetspris 

 

 

Patientsäkerhetspris 1/2020 avdelningsskötare Bodil Mäki 

 

 

 

Patientsäkerhetspris 2/2020 överskötare Saija Seppelin 
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Patientsäkerhetspris 3/2020 materialkoordinator Stefan Vehkoja 

 

 

 


