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1. Inledning 
 

Kvalitetsrapporten för år 2017 är den sjätte årliga sammanställningen av det planenliga 

utvecklingsarbete som gjorts på organisationsnivå för att upprätthålla och främja en 

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

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

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

patientsäkerhet, övergripande säkerhet, patientombudsmännens verksamhet, 

patientförsäkringsbeslut, kundrespons, dataskydd, sjukhushygien, radiologi, strålbehandling 

och vårdtyngdsklassificering. Syftet med rapporten är att främja genomskinligheten samt att 

ge såväl personalen som patienter och anhöriga en bild av servicenivåerna och 

utvecklingsarbetet vid Vasa centralsjukhus. Kvalitetsrapporten godkänns av 

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

2.1. Kvalitetsåret 2017 

 

Vid Vasa centralsjukhus använder man sig av det s.k. 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 årligen genomför underhållsauditeringar i organisationen 

och att man med tre års mellanrum genomför en kvalitetsauditering. År 2017 var det dags 

för en underhållsauditering.   

 

Genom Vasa centralsjukhus årliga kvalitetstävling söker man efter 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. Liksom året innan 

fick utvecklingsarbetet år 2017 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. År 2017 gick första priset till endokrinologiska polikliniken, 

vars arbete berörde utvecklingen av kvaliteten på vårdprocessen för diabetespatienter. Det 

ökande patientantalet har skapat behovet att utveckla verksamheten och utvärdera 

verksamhetssätten på nytt. Den övergripande utvecklingen av processen skapade en direkt 

nytta för patienterna och därtill beaktades de ekonomiska faktorerna i utvecklingsarbetet. 

Andra priset gick till affektiva polikliniken, likaså för utvecklingen av vårdprocessen. Tredje 

priset gick till dagkirurgiska avdelningen för standardiseringen av läkemedelsförvaringen.  

 

2.2. Auditeringar år 2017 

 

Underhållsauditeringen tidigarelades så att den genomfördes i mars 2017. Tidigare har de 

externa auditeringarna genomförts i maj-juni. Enligt auditörernas observationer har 

sjukhusets centrala styrkor varit bland annat satsningen på kundorientering, de mer 

täckande utvecklingsdiskussionerna, utvecklingen av processtänkandet samt kopplingen av 

riskbedömningen till en del av patientsäkerheten. Utvecklingsarbetets fortsättning på Vasa 
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centralsjukhus är enligt auditörerna omfattande. Som utvecklingsområden framlade 

auditörerna till exempel en fortsatt utveckling av rapporteringen av ledningens genomgång 

samt uppdatering av riskhanterings- och säkerhetspolicyn. För att säkerställa en 

ändamålsenlig smidighet beträffande resurser och verksamhet förutsätts dessutom aktiva 

diskussioner och genomgång av strukturer.  

 

De interna auditeringarna genomfördes planenligt i november. I år var temat hur 

kundorienteringen omsätts i praktiken på vårdenheterna. Auditeringen omfattade de 

vårdenheter som inte deltog i det föregående årets interna auditeringar. Antalet 

vårdenheter som deltog var totalt 21.  

 

Enligt auditeringsrapporterna från de interna auditeringarna beaktas kundorienteringen i 

huvudsak väl på vårdenheterna. Flera särskilda omnämnanden utdelades i fråga om positiv 

inställning till utveckling, kundorientering och effektiv användning av kundrespons. Därtill 

dokumenterades nya, innovativa sätt att samla in kundrespons, som till exempel 

användningen av en föräldrajury och responsträd, med vilket man kan förmedla budskap till 

såväl kunder som personal. Utrymme för förbättring på enheterna finns till exempel inom 

registrering av muntlig respons och användningen av kundjuryn. Därtill observerades att de 

lokaler som enheten har i sin användning inte nödvändigtvis stöder en kundtjänst på den 

nivå som enheten önskar. Resultaten av de interna auditeringarna behandlas noggrannare i 

sjukvårdsdistriktets ledningsgrupp. 

 

2.3. Lean 

 

Lean-tänket har fortsatt på Vasa centralsjukhus inom Lean-nätverket samt i form av egna 

projekt. Följande egna projekt genomfördes eller startades: 

 

Processen för barnpsykiatriska polikliniken 

 

Målet var att göra undersökningsprocessen tydligare och smidigare för både patient/familj 

och personal samt att teamets uppgift skulle bli klart för alla. Vi har haft en 15 % ökning av 
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remisser varje år de senaste fem åren. Därför finns numera rekommendation om 

terapiernas längd. Långa terapier har avslutats. Med hjälp av olika mätare följer vi med så 

att in-och utskrivningar ska hållas i balans samt att barnen snabbare får individuell 

undersökning. Teamen har delats, teamregler har uppgjorts och teamärenden finns numera 

på egen portal vilket förenklar och effektiverar arbetet i teamen samt hjälper också vid 

tidsbokning och i kontakten med föräldrarna.   

 

Utvecklingen av kardiologiska polikliniken 

Utvecklingen av verksamheten startade genom att man kartlade delområdena för 

utvecklingen och antecknade de mätare som används vid uppföljningen av utvecklingen. År 

2018 kommer att vara en genomförandefas för utvecklingen av verksamheten. 

 

Genomgång och utveckling av rytmen på avdelning T3 

På avdelning T3 pågår verksamheten dygnet runt, och därför gicks avdelningens dagsrytm 

igenom för 24 timmar. Verksamhetens utvecklingsobjekt identifierades och mätare och 

utvecklingsåtgärder fastställdes. I utvecklingen uppmärksammades i synnerhet 

kundorienteringen, personalens välbefinnande samt kontrollen av avbrotten i arbetsdagen. 

 

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

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

närvarande omfattar vårt nätverk totalt 45 yrkespersoner från alla serviceområden. År 2017 

genomförde Lean-nätverket tio projekt. En del av dem fortsätter år 2018. Nedan 

presenteras en förteckning över yrkespersonernas fördelning enligt serviceområden samt 

antalet projekt år 2017. 

 

Tabell 1. Lean-projekt 2017. 

Serviceområde Yrkespersoner i 

Lean-nätverket 

Genomförda 

projekt i 

Lean-

nätverket 

Projekt 
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SO för akutvård 8 1  23 h verksamhets-

granskning 

SO för öppenvård 11 2  Mottagnings-

skötarens arbete 

på polikliniken 

 Hudpoliklinikens 

Lean-projekt 

SO för 

bäddavdelningsvård 

2 1  Utvecklingsprojekt 

för avdelning T2 

SO för kvinnor och barn 3 3  Sammanslagning 

av personalen på 

förlossningssalen, 

gynekologiska 

avdelningen och 

poliklinikerna 

 Gemensam 

patientanvisning 

till förlossnings-

avdelningen och 

intensivövervak-

ningen för nyfödda 

 Mätartavla och 

verksamhets-

utveckling på 

barnpolikliniken 

SO för psykiatri 4 1  Psykiatrins 

jourprocess 

SO för sjukvårdens 

stödfunktioner 

5 1  Projekt om 

scanning 

SO för diagnostikcenter 2 1  Standardisering av 

provtagnings-
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vagnar i kliniskt 

laboratorium (B3) 

SO för service 5 0 - 

SO för förvaltning 3 0 - 

SO för läkare och 

experter 

2  (2) 

genomförts 

tillsammans 

med övriga 

service-

områden 

 (Hudpoliklinikens Lean-

projekt samt 

Mätartavla och 

verksamhetsutveckling på 

barnpolikliniken) 

 

För år 2018 satte nätverket upp 20 projekt som mål. Majoriteten av projekten har man 

redan börjat arbeta med. Uppföljningen av projekten görs i Kvalitetsrapport 2018. 

 

Vid utgången av år 2017 har Lean-tänket genomförts på totalt 42 % av enheterna på Vasa 

centralsjukhus. 

3.  Patientsäkerhet 
 
 

År 2017 var ett aktivt år på Vasa centralsjukhus ur synvinkeln för patientsäkerhet. I 

början av året inleddes ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för 

patientsäkerheten, till följd av vilket patientsäkerhetsfrågor har behandlats flitigt i olika 

forum. Antalet anmälningar av farliga situationer var 1 911, vilket är ett rekordstort 

antal. Anmälningsaktiviteten ökade med 12,5 % jämfört med året innan. Av 

anmälningarna gällde 39,4 % tillbud, vilket är mindre än året innan. Av de 

dokumenterade farliga situationerna orsakade 51,5 % ingen skada för patienten.  

 

Även patientsäkerheten har utvecklats starkt under det gångna året. Tack vare 

forskningsprojektet har man i organisationen reserverat tilläggsresurser för täckande 

dokumentering och utveckling av patientsäkerhetsuppgifter. Man har fortsättningsvis 

fäst särskild uppmärksamhet vid att förutse farliga situationer och utvecklingen av 
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processerna utgående från de observerade farliga situationerna har lyfts fram i 

utbildningarna under året. 

 

3.1. Patientsäkerhetsprevalens 

 

Under år 2017 genomförde patientsäkerhetskoordinatorerna en omfattande inventering av 

patientsäkerheten både på våren och hösten genom en slumpmässig granskning på varje 

enhet. På våren granskades bland annat hur läkemedelssäkerheten omsätts i praktiken samt 

praxis i anknytning till identifieringen av patienter. På hösten genomfördes prevalensen som 

självövervakning av patientsäkerheten. I självövervakningen kontrollerades 

patientsäkerheten i större grad än tidigare specifikt för de olika enheterna: enheternas över- 

och avdelningsskötare fick påverka vilka områden som skulle granskas på de olika 

avdelningarna. På så vis granskades frågor i anknytning till patientsäkerhet på ett stort 

område och ur olika synvinklar.  

 

I självövervakningen kartlades till exempel läkemedelsbehandlingens säkerhet, frågor i 

anknytning till rapportering, aseptik, apparatsäkerhet, introduktion samt praxis i anknytning 

till provprocessen. I samband med självövervakningen strävade man efter att kartlägga 

enheternas goda verksamhetssätt som förbättrade patientsäkerheten. En testning av 

patientsäkerheten gjordes som en del av prevalensen både på våren och hösten.  Med hjälp 

av testet försökte man lyfta fram eventuella hot mot patientsäkerheten som oroar 

personalen på enheterna samt reagera i förebyggande syfte på dessa. Vid genomgången av 

den aktuella situationen för patientsäkerheten framgick att många saker är i skick i fråga om 

läkemedelssäkerheten (Love-tillstånd, färgen på medicinkopparna, dubbelkontrollen av 

läkemedel). Också apparatpasset i anknytning till apparatsäkerheten har till stora delar 

tagits i användning.  

 

Utvecklingsobjekt framkom bland annat i anknytning till läkemedelsbehandling: man såg 

problem förknippade med granskningen av läkemedelslistorna och praxis vid ordination av 

läkemedel. Man har redan vidtagit åtgärder för att lösa dessa problem och en uppdatering 

av läkemedelsprocessen har startats.    
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3.2. Typer av farliga situationer 

 

Under 2017 har störst antal farliga situationer dokumenterats i anknytning till 

informationsutbyte och kommunikation. Totalt dokumenterades 666 farliga situationer 

förknippade med informationsutbyte, vilket utgör 33,5 % av det totala antalet anmälningar. 

Farliga situationer förknippade med informationsutbyte och kommunikation har redan 

tidigare år varit den näst vanligaste anmälningstypen. I synnerhet brister eller fel i 

dokumentationen av patientuppgifter orsakade farliga situationer. Även i fråga om den 

muntliga kommunikationen har farliga situationer rapporterats.  Under tidigare år har en 

stor mängd anmälningar förknippade med genomförande av läkemedelsbehandling 

dokumenterats. Farliga situationer förknippade med läkemedelsbehandling är i år den näst 

vanligaste typen av farlig situation. 475 anmälningar om farliga situationer förknippade med 

läkemedel eller läkemedelsbehandling har dokumenterats (23,9 % av det totala antalet 

anmälningar). Farliga situationer förknippade med läkemedelsbehandling är vanligast i 

samband med doseringen av läkemedel (28,4 %), vid administreringen av läkemedel (22,7 

%) eller vid dokumenteringen av läkemedel (21,7 %). Flera patientolycksfall och fallolyckor 

har rapporterats än året innan. Totalt 138 fallolyckor har dokumenterats. 

 

Tabell 2. Anmälningar om farliga situationer 2011–2017. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal anmälningar 1400 1457 1482 1736 1874 1672 1911 

Anmälningar från 

patienter 
10 17 11 21 39 31 60 

Tillbud/negativ 

händelse 
54% 
46% 

56% 
44% 

55% 
45% 

58% 
42% 

52% 
42% 

53% 
47% 

39% 
57% 

Läkemedels- och 

vätskebehandling 
40% 40% 35% 29% 24% 26% 24% 
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Informationsutbyte 22% 24% 24% 23% 24% 25% 33% 

Olycksfall % 
Fallolyckor (antal) 

12% 
124 

11% 
118 

10% 
112 

8,2% 
135 

8% 
95 

9% 
97 

9% 
138 

Övriga 25% 25% 31% 39% 44% 40% 34% 

Måttlig skada 6,6% 4,2% 4,6% 3,9% 5,3% 5,4% 10,9% 

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

 

 

3.3. Allvarliga, farliga situationer 

 

Tio allvarliga, farliga situationer har utretts eller är under utredning vid årsskiftet. Därtill har 

flera förutredningar gjorts om situationer i vilka man har upplevt att patientsäkerheten har 

äventyrats. Mindre omfattande förutredningar har ofta varit till god hjälp som stöd vid 

beslutsfattande angående behovet av ett mera omfattande utredningsarbete. På basis av 

allvarliga, farliga situationer har man utvecklat de frågor som framgår av tabellen. 

 

Tabell 3. Utvecklingsområden som har lyfts fram på grund av allvarliga, farliga situationer. 

Delområde som 

utvecklas 

Observerat utvecklingsobjekt Rekommenderade åtgärder 

Personal Fastställande av och 

information om arbetsuppgifter 

till tilläggspersonal som kallas 

till plats vid brådskande 

vårdsituationer. 

Precisering av 

verksamhetsmodeller och 

genomgång på enheter, till 

vilka personal från andra 

avdelningar kallas som 

tilläggshjälp. 

 Läkarronder för patienter som 

pga platsbrist har placerat på 

andra specialiseringsområden 

Utarbetande av anvisningar 

om rondordning och 

patientens ansvariga läkare 
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 Stärkande av 

teamarbetsmodellen 

Genomgång i inlärningssyfte 

av vårdsituationer som har 

löpt smidigt 

 Säkerställande av personalens 

välbefinnande efter en farlig 

situation 

Stödets tillräcklighet efter en 

farlig situation ska bedömas 

separat för varje person som 

varit inblandad i situationen 

Vårdarbete Regelbunden granskning av 

hudens skick hos sängliggande 

patienter 

Identifiering av begynnande 

liggsår, användning av Braden-

mätare. 

 Patientens individuella 

rehabilitering 

Rehabiliterande arbetssätt 

 Mätning av smärta Systematisk användning av 

smärtmätare 

 Mätning av blodsocker Systematisk mätning av 

blodsocker hos patienter inom 

den specialiserade sjukvården 

 Användning av mätare för 

vårdarbete 

Mångprofessionell användning 

av de mätare för vårdarbete 

som är i användning 

 Utskrivning Patienten ska vid utskrivningen 

ha tydliga instruktioner för vid 

vilka symptom hen ska söka sig 

tillbaka för vård och var hjälp 

kan fås 

Kommunikation och 

informationsutbyte 

Rapportering av 

patientuppgifter 

Rapporteringen ska grunda sig 

på dokumenterad information. 

Muntlig rapport kompletteras 

genom att läsa 

journalhandlingarna. Enhetlig 

dokumenteringspraxis i hela 
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organisationen. 

 Samarbete mellan olika 

specialområden  

Konsulteringspraxis för 

behovet av psykisk vård hos en 

patient som vårdas på 

somatiska sidan ska klarläggas. 

 Öppen kommunikation En öppen 

kommunikationskultur 

utvecklas genom utbildning 

Läkemedelsbehandling Dokumentering av läkemedel Läkemedel som en patient tar 

själv ska dokumenteras av 

vårdpersonalen (bl.a. insulin, 

astmamedicin) 

 Märkning av läkemedelssprutor Läkemedel som ges till en 

patient ska märkas enligt 

nationella instruktioner 

 Riktlinjer för vård av 

diabetespatienter (t.ex. 

medicinering före åtgärder, 

patientens självständiga 

läkemedelsbehandling) 

Tydliga instruktioner om 

vårdpraxis för 

diabetespatienter 

 Avdelningarnas lista över 

läkemedel som ges till en 

patient vid behov 

Nödvändigheten av en lista 

över läkemedel som ges vid 

behov bedöms av en utsedd 

arbetsgrupp 

 

 

3.4. Apparatvård 

 

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

apparatvård. Apparatpassen är i användning på varje vårdande enhet och introduktionen i 

apparater inom hälso- och sjukvård har förtydligats och gjorts mera systematiskt under det 
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gångna året. Ytterligare utveckling krävs i fråga om det förebyggande underhållet av 

apparater. Under år 2018 startar projektet ”sängarna i skick”, genom vilket man i 

förebyggande syfte säkerställer sjukhussängarnas säkerhet. Under år 2017 dokumenterades 

59 anmälningar om farliga situationer inom apparatvården. 

 

3.5. Bedömning av patientsäkerhetsstatusen 

 

Utvecklingen av patientprocessernas säkerhet var ett centralt tema år 2017. Förankringen 

av enheternas egna farliga situationer i processernas olika skeden har lyfts fram under 

utbildningarna. Att identifiera flaskhalsarna i processerna är ett ypperligt sätt att utveckla 

säkerheten. Utvecklingen av processerna har uppmuntrats i hela organisationen och en god 

hjälp i utvecklingsarbetet har varit de utbildade Lean-kontaktpersonerna. 

Den aktiva anmälningen av farliga situationer har även gjort det möjligt att hitta de farliga 

områden vilka man även i fortsättningen bör fästa särskilt stor uppmärksamhet vid. Genom 

en proaktiv identifiering av risker har man försökt främja säkerheten och lösa problem innan 

en egentlig farlig situation uppkommer. 

 

3.6. Säkerhetskulturmätning 

 

Våren 2017 genomfördes enkäten om patientsäkerhetskultur för fjärde gången. 

Säkerhetskulturmätningen visade att säkerheten är starkt framme i organisationens ledning. 

20 % av personalen svarade på säkerhetskulturenkäten. Denna gång gjordes även 

tilläggsintervjuer i samband med analysen av säkerhetskulturen. Enligt resultaten upplevde 

organisationens personal att säkerhetsledningen och riskhanteringen var starka. Ledningen 

upplevdes vara starkt engagerad i främjandet av säkerheten. Att ta tag i observerade risker 

och vidta korrigerande åtgärder är ändå ett delområde som ytterligare bör utvecklas. 

 

 Också den proaktiva utvecklingen av säkerheten identifierades som en styrka hos 

organisationen. Vid analysen av resultaten lyftes personalens egen aktivitet för främjande 

av säkerheten fram. Områden som ytterligare bör utvecklas är arbetsmiljöhantering, 

kunskapshantering, förmansverksamheten samt förändringshantering. Respondenterna 
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lyfte i sina svar fram den okontrollerbart höga arbetsbördan, vilken bedömdes inverka 

negativt även på patientsäkerheten. Problem med kommunikation och informationsutbyte 

framkom som utmanande frågor även i säkerhetskulturmätningen. Detta stöder även 

trenden med det ökade antalet anmälningar om farliga situationer förknippade med 

kommunikation.  

 

Samarbetet angående patientprocesserna upplevdes ha blivit tätare mellan olika yrken och 

säkerhetsfrågorna beaktas i positiv anda vid utvecklingen av processerna. Proaktiv inlärning 

främjas på positiva sätt, bl.a. i form av inlärning genom framgångar. Det fanns tydliga 

skillnader mellan enheterna i säkerhetskulturen, och förmännens attityd upplevdes inverka 

på hur säkerhetsorienterad en enhet är. 

 

3.7. Utvecklingsåtgärder för patientsäkerheten på organisationsnivå 

 

Tabell 4. Utvecklingsåtgärder för patientsäkerheten på organisationsnivå 

 

Förenhetligad 

dokumentations-

praxis 

Dokumentationsarbetsgruppen 

utarbetar anvisningar för 

dokumentationspraxis 

Sakkunnig inom 

vårdarbete, 

dokumentations-

arbetsgruppen, 

kvalitetschefen 

2017-

2018 

Utskrivningsprocess Identifiering av processavvikelser på 

olika enheter och inriktning av 

utvecklingsåtgärder mot 

observerade risker på enheterna 

Sakkunnig inom 

vårdarbete, 

kvalitetschef 

2017 

Apparatvård Start av proaktiv process med 

underhåll av sjukhussängar 

Namngiven 

arbetsgrupp, 

teknisk enhet 

2018 

Läkemedels- Uppdatering av Arbetsgrupp för 2018 
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behandling läkemedelsbehandlingsprocessen säker läkemedels-

behandling, 

enheternas 

läkemedels-

ansvariga 

 

 

4. Riskbedömning 
 

Utvecklingsåtgärder för patientsäkerheten i serviceområdena för år 2018 lyftes fram 

utgående från riskbedömningen. Med bedömning av patientsäkerhetsrisker avses att man 

identifierar de faror som inverkar på patientens säkerhet, fastställer hur omfattande risker 

farorna orsakar och bedömer riskernas betydelse. Med riskbedömningarna strävar man 

efter att utveckla säkerheten och kvaliteten i verksamheten. De risker som identifieras och 

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

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

 

4.1. Regelbunden riskbedömning 

 

Patientsäkerheten bedöms numera som en del av helhetssäkerheten i 

säkerhetsbedömningarna. Diskussionen baserade sig på enheternas anmälningar om farliga 

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

största riskerna för patientsäkerheten på sina enheter. Riskerna dokumenteras i 

Laatuporttis riskregister.    

4.2. Bedömning av risker i samband med förändring 

 

Patientsäkerhetssynvinkeln granskas som en del av förändringsplaneringen i alla 

förändringssituationer. Vid en förändring med betydande inverkan på verksamheten utförs 

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

dem bedöms och tillräcklig beredskap för dem säkerställs. Riskerna bedöms vittomfattande 
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med beaktande av eventuella konsekvenser för patienterna, de anställda, omgivningen och 

organisationen. En risk kan få 1 - 125 poäng enligt bilden. 

 

Bild 1. Vid risker vidtas åtgärder enligt följande: 

Riskklass 5: Åtgärder ska vidtas omedelbart, oberoende av kostnader. 

Riskklass 4: Åtgärder ska vidtas utan dröjsmål. 

Riskklass 3: Riskerna ska minskas. 

Riskklass 2: Riskerna ska hållas under uppsikt, åtgärder vidtas enligt övervägande. 

Riskklass 1: Risken konstateras, inga åtgärder. 

 

Tabell 5 visar de riskbedömningar i samband med förändring som gjorts år 2017. I spalten 

för genomsnittliga riskpoäng anges inom parentes antalet poäng vid 

uppföljningsbedömningen. 

 

Tabell 5. Bedömning av risker i samband med förändring 2017. 

Förändring som bedöms Område som förändringen 

gäller 

Riskernas 

antal 

Riskpoängens 

genomsnitt  
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Förändring i 

uppvakningsverksamheten 

Serviceområdet för akutvård 11 29,3 

Grundandet av en regional 

hjälpmedelscentral 

Serviceområdet för öppenvård 13 30,3 

IT-outsourcing Allmän förvaltning / Medbit 5 41,0 (32) 

Mobildokumentation Serviceområdet för akutvård, 

serviceområdet för 

bäddavdelningsvård, 

serviceområdet för kvinnor 

och barn 

12 21,8 

Patologins system Diagnostikcentrum 16 28,5 

Sammanslagning av 

lungpkl och neurologiska 

pkl (datorsystemen) 

Serviceområdet för öppenvård 7 62,9 

Grundandet av en 

dagenhet 

Serviceområdet för 

bäddavdelningsvård 

15 31,6 

Undersökningsresultat och 

utlåtanden 

Diagnostikcentrum 25 35,5 

Nya bäddavdelningar som 

ska grundas 

Serviceområdet för 

bäddavdelningsvård 

21 37,2 

Riskbedömning av 

tekniken i apotekets rena 

utrymmen 

Serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner 

6 32,2 

Grundandet av Call Center Serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner 

5 30,0 

Förändring i 

scanningsprocessen 

Serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner 

4 33,0 

  

Under år 2017 har bedömning av risker i samband med förändring gjorts aktivare än tidigare 

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

centralsjukhus. Vid riskbedömningarna för år 2018 är de största utvecklingsområdena 
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uppföljning av situationen efter en förändring och ny bedömning av den genomförda 

riskkartläggningen.  

 

5. Säkerhetsledning 

 

Utgångspunkten för verksamheten inom säkerhetsledning är att patienterna har rätt att 

få den vård de behöver i trygga omständigheter och att de anställda kan arbeta tryggt i 

hälsosamma utrymmen. Genom förebyggande hantering av och åtgärder för 

riskhanteringen strävar man efter att trygga verksamhetens kontinuitet i alla 

situationer.  

 

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

kvaliteten i organisationen trots de många verksamhets- och 

organisationsförändringarna. I myndighetsövergripande arbete har man förutsett den 

gemensamma situationen och följt med samhällstrenderna och arbetat för att påverka 

säkerhetens helhetsbild.  

 

År 2017 förbättrades verksamhetssäkerheten genom några kontrollerade elavbrott och 

under en mer omfattande nätstörning klarade sig de anställda och samarbetsaktörerna 

väl enligt de gemensamt intränade handlingsanvisningarna. Man har strävat efter att 

stärka samarbetet även genom gott bemötande i arbetsgemenskapen samt genom tidigt 

ingripande i olika frågor i enlighet med våra anvisningar. Regionförvaltningsverket 

genomförde också övervakning av den psykiatriska och tekniska verksamheten, med 

vars hjälp man uppmärksammade det arbetsmiljömässiga proaktiva arbetarskyddet, 

introduktionens betydelse och den psykosociala belastningen och minskningen av den. 

 

Av enheternas säkerhetsrisker lyfts i synnerhet fram personsäkerheten och krävande 

situationer vid tryggandet av vården samt utrymmenas lämplighet för verksamheten 

och behovet av nya utrymmen på grund av både byggnadernas skick och symptom av 

inomhusluften.   Utgående från riskbedömningen har vi sammanställt en gemensam 

åtgärdslista med vilken vi försöker förbättra verksamhetens säkerhet årligen. (bilaga 1) 
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5.1 Beredskap och förberedelser 

 

Vårt sjukhus strävar målmedvetet efter att utveckla upprätthållandet av beredskapen och 

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

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

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

de enhetsspecifika beredskapsplanerna. Vårt sjukhus samarbetar kontinuerligt med olika 

myndigheter även ur beredskapssynvinkeln.  

 

År 2017 deltog sjukhuset i storolycksövningen ”Sommarö2017”. Övningen arrangerades och 

koordinerades av Gränsbevakningsväsendet, och vårt sjukhus deltog i tillämpliga delar, dvs. 

med akutvården och den s.k. första sjukhusvågen. Under övningen höjdes beredskapen på 

sjukhusets jourpoliklinik, en ledningscentral och ledningsgrupp grundades och man förde 

målpersoner till sjukhuset som fotograferade de skadade. En separat rapport uppgjordes till 

sjukhusets ledning. 

 

AVI/Försörjningsberedskapscentralen ordnade en granskning på vårt sjukhus med avsikten 

att utreda den nuvarande nivån på beredskapen. Över detta uppgjordes en separat rapport 

(Yhteenveto 03102017_Ruutiainen), utgående från vilken de behövliga åtgärderna och 

ansvarsfördelning har satts igång.    

 

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

grundutbildning på sjukhuset i användningen av VIRVE-apparaten. Tre identiska 

utbildningsdagar ordnades. Trots att information och marknadsföring inleddes i god tid 

lockade utbildningarna totalt endast 52 personer. 

 

I säkerhetslednings- och beredskapsplaneringsgrupperna kom man överens om att förutom 

en kontinuerlig utveckling av VIRVE-kommunikationen är målen/uppgifterna för år 2018 

även en uppdatering av den allmänna beredskapsplanen (aktuell vartannat år), ordnande av 

den årliga storolycksövningen samt uppdatering av kommunikationsplanen. Angående 
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övningen kan nämnas att den även år 2018 kommer att genomföras så att sjukhuset tar 

emot "patienter" inom gränserna för sin kapacitet.  

 

Även bl.a. pandemiplanen kommer att uppdateras under år 2018.  

Man måste komma ihåg att en storolycka inte är den enda konkreta ”klimaxen” för 

beredskap och förberedelser, utan störningssituationer på olika nivåer under normala 

omständigheter (el-, ict-, vattenförsörjningsstörningar) samt situationer förknippade med 

materiell egendom är en del av den dagliga beredskapen och förberedelserna. Vi måste ha 

beredskap för dessa utmaningar 24/7 oberoende av omständigheterna. 

5. Patientombudsmannen 
 

År 2017 ökade antalet kontakter som togs med patientombudsmannen avsevärt jämfört 

med året innan. Det totala antalet kontakter var 577 stycken, vilket är 80 fler än året innan. 

Antalet kontakter som riktades till Vasa centralsjukhus enheter var 490, vilket är en ökning 

med 52 stycken, dvs. cirka 12 %, jämfört med året innan. Av kontakterna var 87 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. En grupp av personer 

som tagit kontakt är de som inte känner till kontaktuppgifterna för patientombudsmannen 

vid den egna vårdplatsen. Det totala antalet kontakter som tagits med 

patientombudsmannen anges inom parentes och de kontakter som riktats till Vasa 

centralsjukhus anges utan parentes. 

 

 

Tabell 6. Kontakter till patientombudsmannen. 

 

KONTAKTER 

TILL 

PATIENTOMBUDSMANNEN 

 

 

2015 

VCS (alla) 

 

2016 

VCS (alla) 

 

2017 

VCS (alla) 
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VCS (alla kontakter) 408 (503) 438 (497) 490 (577) 

 

Kontakter till Vasa centralsjukhus i skadeärenden på det hela taget ökat årligen. Ökningen i 

dessa kontakter är cirka 29 %. Antalet kontakter i anknytning till patientskador har ökat med 

över 30 %. Antalet kontakter i anknytning till läkemedelsskador har varit ett par färre. 

Ersatta sakskador var åtta stycken år 2016, medan de var sju stycken år 2017. 

 

Tabell 7. Kontakter med patientombudsmannen i skadeärenden 

 

Kontaktorsak 

 

 

 

2015 

VCS (alla) 

 

2016 

VCS (alla) 

 

2017 

VCS (alla) 

Patientskada 129 (152) 139 (146) 181 (207) 

Läkemedelsskada 2 (3) 7 (9) 5 (7) 

Sakskada 3 (5) 3 (3) 7 (9) 

Olycksfall 2 (3) 1 (1) 0 (1) 

Kontakter 

i skadefrågor 

 

136 (163) 

 

150 (159) 

 

193 (224) 

 

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

viktigaste orsakerna till kontakt. Enligt kontakterna har missnöjdheten överlag med vården 

ökat, från år 2016 till år 2017 har de ökat med en tredjedel. År 2016 uttrycktes missnöje 

över servicens smidighet, men enligt statistiken har riktningen vänt under år 2017. 

Kontakterna i anknytning till säkerhet har ökat med 27 %. I fråga om fortsatt vård skedde en 

betydande förändring, med en ökning på 71 % jämfört med året innan. Antalet kontakter i 

anknytning till bemötande har hållits på i stort sett oförändrad nivå. 
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Tabell 8. Kontakter i anknytning till vård och bemötande. 

 

Kontaktorsak 

 

 

 

2015 

VCS (alla) 

 

2016 

VCS (alla) 

 

2017 

VCS (alla) 

Servicesmidighet 29 (32) 45 (45) 36 (39) 

Missnöje  

med vården 

 

163 (179) 

 

183 (190) 

 

236 (271) 

Säkerhet 42 (44) 78 (82) 99 (108) 

Fortsatt vård 36 (36) 38 (38) 65 (69) 

Övriga 4 (6) 7 (8) 26 (30) 

Vårdärenden 

totalt 

 

240 (267) 

 

274 (285) 

 

303 (343) 

Bemötande 61 (66) 76 (79) 79 (86) 

 

Kontakter i anknytning till vårdtillgången vid Vasa centralsjukhus ökade i antal, med cirka 

26 %. I anknytning till detta framkom oklarheter i fråga om erhållande av kallelse eller 

kallelse till vård, och antalet kontakter tredubblades. Erhållandet av remiss blev lättare. 

 

Tabell 9. Kontakter i anknytning till vårdtillgång. 

 

Kontaktorsak 

 

 

 

2015 

VCS (alla) 

 

2016 

VCS (alla) 

 

2017 

VCS (alla) 

Erhållande av remiss  

13 (15) 

 

14 (15) 

 

7 (12) 

Erhållande av 

kallelse 

19 (22) 8 (9) 22 (22) 

Övriga 8 (12) 9 (11) 20 (24) 

Vårdtillgångsärenden     
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totalt 55 (66) 39 (44) 49 (58) 

 

Antalet kontakter på grund av frågor gällande självbestämmanderätt ökade med en 

femtedel. Antalet kontakter i anknytning till tvångsvård tredubblades. Deltagande i 

vårdbeslut ger upphov till kontakter, men antalet håller sig på samma nivå som året innan. 

 

Tabell 10. Kontakter i anknytning till självbestämmanderätt. 

 

Kontaktorsak 

 

 

2015 

VCS (alla) 

 

 

2016 

VCS (alla) 

 

2017 

VCS (alla) 

Tvångsvårdsärenden 4 (4) 7 (7) 21 (22) 

Deltagande i 

vårdbeslut 

 

24 (25) 

 

33 (34) 

 

34 (35) 

Övriga 6 (7) 3 (4) 6 (7) 

Självbestämmande- 

rättsärenden 

totalt 

 

 

35 (38) 

 

 

44 (46) 

 

 

54 (57) 

 

I fråga om informationstillgång har det skett en vändning. Patienterna önskade fortfarande 

få mer information om behandlingsalternativ, men enligt siffrorna går det ändå åt rätt håll. I 

fråga om förmedlande eller mottagande av allmän information ökade antalet kontakter en 

aning. 

 

Tabell 11. Kontakter i anknytning till informationstillgång 

 

Kontaktorsak 

 

 

 

2015 

VCS (alla) 

 

2016 

VCS (alla) 

 

 

2017 

VCS (alla) 

Informationstillgång 

om 

 

2 (3) 

 

21 (22) 

 

16 (18) 
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behandlingsalternativ 

Informationstillgång 

om  behandling 

 

50 (52) 

 

58 (63) 

 

45 (48) 

Allmän 

informationstillgång 

 

8 (9) 

 

10 (10) 

 

15 (15) 

Övriga 11 (11) 11 (13) 11 (13) 

informationstillgångs-

ärenden 

totalt 

 

75 (80) 

 

99 (106) 

 

76 (82) 

 

Antalet kontakter i frågor som berör dataskydd ökar totalt sett. Antalet kontakter 

förknippade med tystnadsplikt fördubblades. I fråga om rätt till insyn skedde en minskning, 

sannolikt på grund av Omakanta och möjligheten att kontrollera sina egna uppgifter.  

Det här är eventuellt en följd av att även siffran för rätt till insyn minskade. Å andra sidan 

syns en ökning för ändringen av patientuppgifter, vilken nästan fördubblades.  Möjligheten 

att läsa uppgifterna i Omakanta har eventuellt ökat behovet att korrigera fel som observeras 

i patientuppgifterna. I frågor som berör erhållande av utlåtande togs kontakt mer än 

dubbelt så många gånger som året innan. 

Antalet kontakter i anknytning till journalhandlingsdokumentation tredubblades. 

 

Tabell 12. Kontakter i anknytning till dataskyddsfrågor. 

 

Kontaktorsak 

 

 

 

2015 

VCS (alla) 

 

2016 

VCS (alla) 

 

2017 

VCS (alla) 

Tystnadspliktsfrågor  

3 (3) 

 

2 (3) 

 

4 (5) 

Rätt till 

insyn 

 

19 (29) 

 

37 (40) 

 

27 (31) 

Ändring av 

patientuppgifter 

 

11 (17) 

 

20 (21) 

 

38 (39) 
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Erhållande av 

utlåtande 

 

5 (6) 

 

7 (8) 

 

16 (17) 

Journalhandlings-

dokumentation 

 

6 (6) 

 

6 (6) 

 

19 (19) 

Övriga 4 (4) 7 (7) 8 (10) 

Dataskyddsfrågor 

totalt 

 

41 (55) 

 

73 (78) 

 

86 (94) 

 

Antalet kontakter i frågor som berör språk är på samma nivå som tidigare år. Kontakter i 

anknytning till klientavgifter har minskat något i antal. De gäller ofta situationer i vilka 

patienten inte skulle vilja betala för sitt besök, eftersom hen inte upplever sig ha fått den 

förväntade servicen eller behandlingen. 

 

Tabell 13. Kontakter i anknytning till klientavgifter och språkfrågor. 

 

Kontaktorsak 

 

 

 

2015 

VCS (alla) 

 

2016 

VCS (alla) 

 

2017 

VCS (alla) 

Språkfrågor 6 (7) 8 (9) 7 (9) 

Klientavgifter 20 (24) 41 (43) 34 (40) 

 

År 2017 var antalet beslut om patientskadeersättningar totalt 30 stycken. Besluten 

fördelade sig i ansvarsområden enligt tabellen, så att 25 stycken gällde det operativa 

ansvarsområdet, tre stycken gällde det medicinska ansvarsområdet och två stycken 

ansvarsområdet för barn. Ett patientskadebeslut gällde diagnostikcentret som 

serviceområde. Alla angivna siffror i tabellen är beslut som antecknas och statistikförs enligt 

beslutsåret. 

 

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

anmälningarna kan göras oberoende av patientombudsmansverksamheten. 
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Patientombudsmannen får inte kännedom om alla anmälningar. Av den orsaken följer vi 

med de patientskadebeslut som kommer till vår kännedom samt ersättningarna för dem.  

 

Tabell 14. Patientskadebeslut vid Vasa centralsjukhus för olika ansvarsområden 

 

 

ANSVARSOMRÅDE 

 

 

 

Patientskade- 

beslut 

 

 

Ersatta 

patientskador 

 

Icke ersatta  

patientskador 

År                     2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 

Operativa 

ansvarsområdet 

 

 

47 

 

62 

 

59 

 

22 

 

25 

 

25 

 

25 

 

37 

 

34 

 

Medicinska 

ansvarsområdet 

 

 

11 

 

6 

 

9 

 

2 

 

1 

 

3 

 

9 

 

5 

 

6 

Diagnostik- 

centret 

 (serviceområde) 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

- 

 

0 

 

1 

 

Ansvarsområdet  

för barn 

 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Psykiatriska 

ansvarsområdet 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Totalt 59 71 71 25 28 30 35 44 41 
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Utgående från patientskadebesluten för år 2017 granskas statistiken även ur synvinkeln för 

utvecklingen av arbetet. I tabellen syns vilka åtgärder som planeras för de olika 

ansvarsområdena för att förbättra kvaliteten på Vasa centralsjukhus. 

 

Antalet anmärkningar har minskat jämfört med året innan. År 2017 gjordes 59 stycken 

anmärkningar, jämfört med 63 stycken år 2016. Patienter har anvisats att i ärenden som 

berör patientsäkerhet även göra HaiPro-anmälningar, vilket eventuellt har minskat antalet 

anmärkningar. I vissa fall har patienterna i stället för anmärkning kunnat ge respons med 

hjälp av klientresponssystemet. Genom anmärkningarna framkommer att tillräcklig 

information till patienter och anhöriga om behandlingar och hur de förlöper och planeras är 

ett område som bör utvecklas. Frågor som berör fortsatt vård och information ska 

förtydligas så att de blir begripliga för kunderna. Som en fråga lyfts bemötande upp och i 

anknytning till det även en autentisk dokumentering av de symptom eller besvär som 

kunden berättat om. I klagomålen framkom ingenting att påpeka om behandlingar eller 

service på Vasa centralsjukhus. Beslut har tagits att ersätta sju stycken sakskador. 

 

Tabell 15. Ersatta sakskador samt anmärknings- och klagomålsbeslut. 

 

Kontaktorsak 

 

 

 

2015 

VCS  

 

2016 

VCS  

 

2017 

VCS  

Ersatta sakskador  

11 

 

8 

 

7 

Anmärkningar 93 63 62 

Klagomålsbeslut 

av Valvira 

 

6 

 

7 

 

4 

Klagomålsbeslut 

av 

regionförvaltningsverket 

 

6 

 

3 

 

4 
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6. Kund- / patientrespons 
 
 

År 2017 inkom via responssystemet QPro totalt 4 646 kundkommentarer. Antalet har 

minskat något jämfört med 2016, då det totalt inkom 4 77 kommentarer. Målet för 

enheterna är att under ett års tid få in minst 100 kommentarer, men det är inte möjligt på 

alla enheter, på grund av litet antal patienter eller liten omsättning. Också verksamhetens 

natur kan utgöra utmaningar för insamlandet av respons. På 22 enheter fick man in över 90 

kommentarer. För att nå målet och öka antalet har man både på våren och hösten fört 

kampanjer för insamling av respons på enheterna i form av två veckor långa perioder med 

intensivare insamling. Det är möjligt att ge respons både digitalt via webbplatsen och på en 

pappersblankett. Därtill har 13 enheter i användning en kundresponsterminal, som klart har 

ökat antalet kommentarer. Med hjälp av terminalerna har 1 026 kommentarer, dvs 22 % av 

det totala antalet, lämnats in. Avsikten är att öka antalet terminaler under kommande år.  

 

År 2017 var medeltalet för all respons som inkom till sjukhuset 4.7 på en skala från 1 till 5. 

År 2016 var medeltalet också 4.7. Trots att det totala medeltalet verkar vara det samma, har 

det jämfört med år 2016 skett en liten förändring mot det sämre i fråga om 

informationstillgång, trygghetskänsla, anvisningar för fortsatt vård och behandling på eget 

modersmål. I figuren nedan anger det första värdet responsen för år 2017 och det andra för 

år 2016. 
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Figur 2. Bedömning av servicen/vården som erhållits under en vårdperiod eller ett besök. 

 

 

Under år 2017 har frågorna på responsblanketterna ändrats så att frågan ”Skulle du 

rekommendera Vasa centralsjukhus som vårdplats för andra?” har försetts med en större 

skala. På den nya blanketten är skalan 10-0 och mäter Net Promoter Score (NPS) -värdet.  

 

På 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.  
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Figur 3. Antalet personer som rekommenderar vården. 

 

Utgående från svaren på frågan om rekommendation fås NPS-värdet genom att använda en 

för ändamålet planerad matematisk formel. NPS-värdet är mellan -100 och 100. NPS-värdet 

är bra om det är över 50. 

 

  

Figur 4. Rekommendation enligt NPS-värde. 

 

År 2017 var NPS-värdet 80, dvs. utmärkt. Frågan besvarades av 2 230 personer. 
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På sjukhuset finns fortfarande äldre responsblanketter som pappersversion i användning, på 

vilka svarsalternativen för rekommendationsfrågan är ja och nej. På dessa blanketter har 

1 792 respondenter svarat. Av dessa svarade 1 746 ja, att de rekommenderar och 46 

svarade nej, de rekommenderar inte. 

 

På en del av svarsblanketterna finns fortfarande frågan där respondenten ombes ge ett 

allmänt vitsord på skalan 10-4 för vården och servicen på Vasa centralsjukhus. Frågan 

besvarades på 1 569 svarsblanketter. 

 

 

 

 

Figur 5. Respondenternas vitsord för vården och servicen på Vasa centralsjukhus. 

 



33 
 

Ungefär 60 % av respondenterna gav vitsordet 10 och över 28 % gav vitsordet 9. I svaren har 

tacksamhet för vården framförts i väldigt riklig mängd. Den positiva responsen har ofta varit 

ett resultat av gott, empatiskt och vänligt bemötande. Kunderna uppskattar den trevliga och 

avslappnade atmosfären. Känslan av att det är trevligt och lätt att komma in för vård ger 

positiv respons. Professionellt kunnande, att kunden upplever sig vara i trygga händer, 

uppskattas. Kunderna är tacksamma för att de får vård på sitt eget modersmål. 

 

Bemötandet är en viktig faktor för hurdan kvalitet vården upplevs ha. Kunden upplever 

brister i bemötandet på många sätt, både genom verbal och icke verbal kommunikation. I 

kommentarerna påpekas dåligt bemötande bl.a. i form av ovänlig och nedlåtande attityd. 

Brister i interaktionsförmåga lyftes fram i vissa kommentarer i form av att till exempel en 

läkare inte ser på patienten som hen pratar med. En överlägsen attityd upplevs som 

sårande. En kund har upplevt nedlåtande bemötande även genom att få känslan av att inte 

bli hörd. Man borde lyssna mera, och i lugn och ro, på kunden. I vissa kommentarer 

framfördes önskan om mera positivitet och flera leenden. En yrkesperson borde alltid, då 

hen kommer till sitt skift eller möter en kund, presentera sig för kunden.  

 

I vissa kommentarer önskades att för kunden i mån av möjlighet skulle utses en yrkesperson 

som talar samma språk som kunden. Det är viktigt att få vård på sitt eget modersmål. Om till 

exempel en läkare, vars viktiga uppgift är att informera om en ny sjukdom, inte kan kundens 

språk, blir sådan information som är viktig att få bristfällig. Språkliga utmaningar lyftes fram 

i synnerhet i anknytning till läkare. Respons om dålig, bristfällig eller otydlig information 

gavs i anknytning till vård i allmänhet, samt i anknytning till kundens hälsotillstånd och 

fortsatta vård.  

 

En kunds konfidentiella ärenden får inte behandlas så att övriga kunder kan höra. Man bör 

uppmärksamma skyddet av kundens integritet och intimitet, till exempel genom att hålla 

dörrarna stängda då kunden undersöks. 

 

Stödjandet av en kunds psykiska välbefinnande får inte glömmas, då hen har eller 

konstateras ha en somatisk sjukdom. Inom psykiatrin åter framkom behovet av ett mer 

mångsidigt program i samband med vården. 
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Bristen på läkarresurser lyftes fram bl.a. i fråga om vårdtillgång inom psykiatrin och 

reumasjukdomar.  

 

6.1. Handläggning av respons 

 

Varje 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.  

 

 

 

Figur 6. Handläggning av respons 
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Utgående från responsen har planerats utvecklingsåtgärder, som kan vara även små 

förbättringar i verksamheten. Planerade utvecklingsåtgärder kan gälla förändringar i 

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

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

respons som införts i responssystemet. 

 

 

 

Figur 7. Planerade utvecklingsåtgärder. 

 

Enhetens handläggare har till uppgift att med jämna mellanrum förmedla informationen 

från responsen till alla anställda på enheten. Det är meningen att responsen ges anonymt, 

men patienten har även getts möjlighet att skriva sitt namn och sina kontaktuppgifter, om 

hen vill bli kontaktad angående responsen. De personer som handlägger responsen på 

enheterna har till uppgift att vid behov kontakta patienten.  
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6.2. Kundrådets verksamhet 

 

Kundrådets första fyra års verksamhetsperiod avslutades i slutet av 2016. I början av 2017 

söktes nya medlemmar till rådet genom tidningsannons i Pohjalainen, Vasabladet och 

Vaasan Ikkuna. Det kom in 19 ansökningar, varav två stycken drogs tillbaka. Därtill 

meddelade nio gamla rådmedlemmar sin önskan att fortsätta som medlemmar. Till 

kundrådet för perioden 2017–2018 valdes 12 medlemmar, av vilka tre var medlemmar i 

rådet föregående period. Därtill valdes nio nya, för att bidra med nya kunders idéer som 

stöd för utvecklingsverksamheten.  

 

Planeringsevenemang för Österbottens Sote-hus 11.1.2017 
 

Vasa centralsjukhus ordnade för allmänheten ett öppet planeringsevenemang för 

Österbottens Sote-hus (nuvarande H-huset), till vilket man förutom via tidningsannonser 

även separat bjöd in medlemmarna i kundrådet, vars första verksamhetsperiod avslutades 

vid årsskiftet samt de personer som sökt till det nya kundrådet. I planeringsdagen deltog 

åtta medlemmar som hade valts till medlemsrådet.  

 

Planeringsevenemanget inleddes med att chefsöverskötaren Marina Kinnunen berättade 

om sjukhusets framtidsmål och om Sote-husets planerade funktioner. Under evenemanget 

indelades deltagarna i tre grupper, i vilka diskussionerna leddes av facilitatorer. Under 

förmiddagens grupparbeten diskuterades allmänt de frågor som ur kundernas synvinkel bör 

beaktas vid planeringen av Sote-huset. Efter lunch fördjupade man sig mer i frågor som bör 

beaktas vid planeringen av öppenvårds-, bäddavdelnings- och mentalvårdstjänster. 

Evenemanget resulterade i många åsikter av kunderna om kvaliteten på servicen och frågor 

som bör tas i beaktande vid planeringen av den nya byggnaden. Åsikterna har 

dokumenterats i ett separat utlåtande. 

 

Det nya rådets första möte hölls 12.4.2017 

Ärenden:  Information om rådets uppgift, verksamhetsfält och regler 

  Rådets synpunkter på sina egna uppgifter 
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Chefsöverläkare Auvo Rauhala och chefsöverskötare Marina Kinnunen presenterade för det 

nya rådet Vasa centralsjukhus värden, verksamhet och strategi, VCS 2025-programmet samt 

åtgärdsprogrammet för kundorientering. Rådet informerades om kundrådets uppgifter och 

regler. På det första mötet funderade rådets medlemmar på hur de skulle vilja utveckla 

sjukhusets verksamhet i egenskap av medlemmar i kundrådet. Rådet framförde att det vill 

vara med genast från början i planeringen av Sote-huset och veta hur planeringen 

framskrider. Rådet vill påverka sjukhusets servicekvalitet på olika sätt, som t.ex. genom 

sjukhusets atmosfär och bemötande av patienten genom äkta interaktion. Kvaliteten på den 

första kontakten är viktig och rådet ville att man satsar på den första informationen och 

erbjudandet av olika stöd i samband med diagnostiseringen. Rådet ansåg att tydlig 

information till patienten samt en kontaktperson är viktiga frågor. Man borde beskriva 

vårdstigarna för patienten, för att ge en helhetsbild av behandlingen. Rådet lyfte fram som 

utvecklingsobjekt de korta telefontiderna, elektroniska anmälan och även de skriftliga 

anvisningarnas begriplighet.  

 

Därtill framfördes idéer i anknytning till rådets verksamhet och organiseringen av möten, 

som till exempel information på varje möte om de frågor som är aktuella på sjukhuset. 

Rådet vill också samarbeta med sjukhusets enheter och samarbetet kunde ske utanför 

mötestid. Rådet önskar ännu mera synlighet och vill vara med i olika arbetsgrupper. 

 

12.6.2017 

Ärenden:  Trycksak - Patientens rättigheter, skyldigheter och möjligheter att påverka 

  Ställningstagande till niande och duande 

  Bedömning av dagkirurgins patientanvisningar 

 

Chefsöverskötare Marina Kinnunen berättade inledningsvis om landskapsreformen och de 

aktuella händelserna på sjukhuset. På sitt andra möte framförde rådet sin åsikt om 

trycksaken som är under arbete, på vilken ges information om patientens rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter att påverka. Texten ändras utgående från rådets kommentarer. 

Därtill önskade patientinformationsarbetsgruppen att rådet tar ställning till niandet som 

används i sjukhusets kommunikation. Kundrådet var i sitt ställningstagande helt enig om att 
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man i sjukhusets kommunikation, som till exempel i kallelsebrev, patientanvisningar, på 

webbsidor och i broschyrer, kan dua.  

 

Rådet bedömde även på begäran av dagkirurgin tydligheten och begripligheten i 

dagkirurgins patientanvisningar. Kundrådet läste en del av dagkirurgins anvisningar och 

antecknade sina kommentarer i dem. Rådet anser överlag att man bör ge tillräcklig tid för 

informationen till patienten. Anvisningarna borde också gås igenom med patienten eller en 

anhörig, och inte endast ge papper med vid utskrivningen. Rådet lade märke till att det i 

många anvisningar sägs att ingen efterkontroll behövs. Eftervård eller åtgärder efter 

behandlingen kan vara krävande för patienten i hemmet. Det är god praxis om en skötare 

ringer hem några dagar efter en operation. Rådet upptäckte brister vid jämförelse av olika 

språkversioner. Samma innehåll fanns inte på både finska och svenska. Det är viktigt att 

anvisningarna är tydliga och lättlästa. Det skulle behövas språkvård. Anvisningar för 

barnpatienter kunde vara skrivna med ett barns termer, för att göra det lättare att berätta 

sanningsenligt om situationen för barnet. Inga anvisningar fanns om hur en patient eller en 

förälder till en barnpatient ska göra om hen behöver vara borta från arbetet på grund av sin 

egen eller sitt barns behandling. 

 

På mötet behandlades rådets idé om att använda frivilliga personer för att till exempel ge 

anvisningar till patienterna. Rådet konstaterade att det vore bra att mera omfattande 

diskutera frivilligarbete och användningen av det. Man beslutade att saken tas upp till 

fortsatt behandling i kundservicearbetsgruppen. 

 

6.9.2017  

Ärenden: Verksamhetsplan för år 2018  

Planering av storpolikliniken 

  

Chefsöverläkare Auvo Rauhala berättade om aktuella frågor på sjukhuset, bl.a. om 

inbesparingar, budgeten för år 2018, nya funktioner och vårdenheter som är under 

planering, VCS:s roll i den specialiserade sjukvården, patientsäkerhetsundersöknings- och 

utvecklingsprojektet och om kommande personaländringar i ledningen. Därtill presenterade 

han verksamhetsplanen för år 2018 för rådet, vilken rådet fick kommentera. Rådet fäste 
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uppmärksamhet vid punkten i verksamhetsplanen om stödet av personalens tvåspråkighet. I 

framtiden kan det vara nödvändigt att stödja även personalens mångspråkighet. Därtill 

skulle det enligt rådet kännas bättre om termen ”case manager” skulle översättas till finska. 

På mötet ville också storpoliklinikarbetsgruppen träffa kundrådet för att höra rådets idéer 

och tankar i anknytning till grundandet av storpolikliniken. Rådet fick höra om tjänsterna 

inom bassjukvård och specialiserad sjukvård som planeras till H-huset.  

 

I H-huset borde finnas erfaren personal som ger anvisningar om vart patienterna ska gå. Det 

är viktigt att en vänlig och trygg person genast tar emot. Inte ett enda stort väntrum utan 

flera i lagom storlek. En enda mottagningspunkt fungerar inte för alla, eftersom det skulle 

leda till köbildning. En smart enhet anvisar till rätt plats.  

 

Beträffande servicens smidighet ska laboratoriets placering beaktas liksom möjligheten att i 

samband med besöket ta bl.a. blodprov. Med tanke på logistiken är avståndet en viktig 

faktor samt hur patienten anvisas t.ex. till laboratoriet. Om tiderna till läkarmottagningen är 

försenade, kunde man informera kunden elektroniskt om förseningens längd. För att bevara 

trygghetskänslan är det viktigt att personalen syns i väntrummen. Människan bör ses som 

en helhet i vården. Det skulle vara viktigt att alltid få träffa samma person. Alla tjänster 

önskas få på samma plats. Man borde satsa på att telefontjänsterna fungerar och man 

måste ringa patienten på överenskommen tid. Elektroniska tjänster, som t.ex. elektronisk 

tidsbokning, är välkomna, men man får inte helt avlägsna människor från tjänsterna. Vid 

planeringen av H-huset bör man också satsa på parkeringen. 

 

14.11.2017 

Ärenden: Planeringen av Call center 

 

Förvaltningsdirektör Olle Gull berättade för kundrådet, beträffande aktuella frågor på 

sjukhuset, om bolagiseringen av sjukhusets stödtjänster. Ämnet för mötet i övrigt var 

planerna i anknytning till grundandet av Call center. Överskötare för serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner Satu Hautamäki berättade om de preliminära planerna för Call 

center, som ska grundas på sjukhuset.    
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Rådet bidrog med många idéer angående grundandet av Call centret. Man ansåg det vara 

viktigt att tjänsten är fungerande och pålitlig så att kunden via den får hjälp och rådgivning. 

Vid marknadsföringen av tjänsten måste man lyfta fram hurdan service och rådgivning Call 

center erbjuder, så att man inte lovar mer än man kan hålla. Rådmedlemmarna föreställde 

sig att man kontaktar Call center i tidsbokningsärenden, för recept, intyg, provsvar, 

eftervård och i frågor som berör medicinering.  Eventuellt tar kunder även kontakt i akuta 

hälsofrågor. Den person som svarar i telefonen förväntas vara vänlig, tjänstvillig och 

språkkunnig, samt ha förmågan att betjäna snabbt utan att förmedla en känsla av brådska.  

 

Rådmedlemmarna understödde att Call center förutom via telefon även skulle fungera som 

elektronisk tjänst, som t.ex. chat och skyddad e-post, vilka för många är lättare att använda 

än telefon. Man måste dock beakta identifieringen av kunden. Då polikliniken inte svarar på 

ett telefonsamtal, borde det automatiskt styras till Call center. Risken är att det bildas kö till 

Call center. Det går att lova att man ringer upp kunden, om det är säkert att det kan 

genomföras inom utlovad tid. För kvaliteten på tjänsten är det viktigt att det tekniska 

bakgrundssystemet fungerar. Som namn på Call centret funderade man på något 

människonära namn, som mera för tankarna till den person som svarar i telefonen än till 

organisationen. 

 

På alla kundrådsmöten har man skrivit uttalanden som godkänds av rådet, vilka ges till den 

samarbetsenhet som frågan gäller och till ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten. 

Därtill publiceras uttalandena som nyhet på sjukhusets intranet. Alla uttalanden finns på 

sjukhusets webbplats. 

7. Dataskydd 
 

7.1. Övervakning av användning 

 
Övervakningen i anknytning till dataskyddet för en verksamhetsenhet inom hälsovården ska 

vara regelbunden och systematisk. Personuppgiftslagen ger anvisningar om god 

datahanteringspraxis, till vilken hör bland annat beaktande av dataskydd och datasäkerhet. 
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Planerings- och aktsamhetsplikten som föreskrivs i personuppgiftslagen omfattar alla faser i 

hanteringen av personuppgifter. 

 

En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ansvarar i egenskap av registerförare för 

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

ledning och personal i ärenden förknippade med dataskydd. Den dataskyddsansvariga 

genomförde loggövervakning i enlighet med den övervakningsplan som är godkänd av 

arbetsgruppen för övervakning av användning av elektroniska patientuppgifter. Som 

ordförande för arbetsgruppen för övervakning av användning av elektroniska 

patientuppgifter verkar dataadministrationsöverläkaren. Övriga medlemmar i 

arbetsgruppen var It-chefen, en överskötare, en jurist, dataskyddschefen och 

byråsekreteraren för patientjournalarkivet. Arbetsgruppen sammanträdde fyra gånger år 

2017. 

 

I användningsövervakningen på eget initiativ av en verksamhetsenhet inom hälso- och 

sjukvården följde man upp att hanteringen 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 sex patienter. De slumpmässiga urvalen dokumenterades i ett separat 

häfte, som förvarades i dataskyddschefens låsta skåp.  En rapport över användningen av 

Kunta-Esko kördes varannan månad. Ett stickprov till rapporten görs en vardag varje månad 

i mitten av månaden. Kunta-Esko-rapporterna skickades till de dataskyddsansvariga i Vasa 

sjukvårdsdistrikts medlemskommuner. Användningen av Kanta-tjänsterna följdes upp med 

hjälp av Eskos användarlogg som en del av den regelbundna självövervakningen. 

 

För en lyckad övervakning krävs användarbehörighetskontroll. Personer i förmansuppgifter 

hade skyldighet att följa upp användningen av patientuppgifter och anmäla eventuella 

dataskyddsrisker. Under verksamhetsåret 2017 anmälde endast en förman om en eventuell 
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misstanke om dataskyddsförseelse. Via HaiPro-anmälning kom sex stycken 

dataskyddsavvikelser till den dataskyddsansvariges kännedom.  

 

 

7.2. Övervakning av användning på klientens initiativ 

 

År 2017 inkom 39 begäranden från patienter/klienter om utredning av 

användarlogguppgifter i patientregistret. På basis av dessa begäranden hämtade man 

retroaktivt högst två år gamla logguppgifter. 

 

Antalet tilläggsutredningar över användning av uppgifter var 19, vilka utreddes i enlighet 

med den interna utredningsprocessen. Den dataskyddsansvariga granskade de begärda 

logguppgifterna och vid eventuella misstankar om missbruk hänvisades till förmannen för 

fortsatt utredning samt informerades dataadministrationsöverläkaren, administrativa 

överskötaren och direktören för sjukvårdsdistriktet. Patienten/klienten gavs ett 

sammandrag över utredningens resultat. 

 

Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning genomfördes tillsammans med sjukhusets 

jurist. Organisationens datasamlingar kartlades och enheter som bad om hjälp fick 

telefonrådgivning både för upprättandet av arkivbildningsplan och dokumenteringen av 

registerbeskrivningarna. Dataskyddets situation granskades med hjälp av höstens 

kundnöjdhetsenkät. Organisationens dataskyddspraxis upplevdes vara god, men de flesta 

respondenter visste inte hur den dataskyddsansvarigas arbetsbeskrivning ser ut. 

 

8. Sjukhushygien 
 

Anmälning av infektioner 2017 

 

År 2017 

 

Infektioner Vårddagar Inf./1000 vd 



43 
 

 

VRI 

 

914 

 

69939 

 

13,07 

 

Öppen infektion 

 

8875 

 

69939 

 

126,90 

Tabell 16. Antal infektioner och vårddagar år 2017. 

 

År 2017 gjorde avdelningarna i genomsnitt 76 anmälningar av vårdrelaterade infektioner per 

månad. Antalet vårdrelaterade infektioner per tusen vårddagar är nästan på samma nivå, 

men på något lägre nivå än år 2016. Antalet öppna infektioner, dvs. infektioner som har 

uppkommit utanför en vårdinrättning, är däremot en aning större än år 2016, men inte 

heller där är förändringen stor.  

 

Vårdrelaterade infektioner 

 

2017 antal 

 

Infektioner i operationssår  

 

202 

 

Urinvägsinfektioner 

 

120 

 

Infektion i mag-tarmkanalen 

 

136 

Lunginflammation 

Övriga infektioner i de övre och nedre 

luftvägarna 

72 

38 

Blododlingspositiv sepsis 

Klinisk sepsis 

Eventuell sepsis hos nyfödd 

53 

13 

65 

 

Annan infektion och infektion NAS 

 

78 

 

Infektion i könsorgan 

 

38 

 

Hud- och mjukdelsinfektion 

 

28 
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Infektion i öga, öra, näsa och munhåla  

51 

 

Blodkärlskanylinfektion 

 

13 

 

Hjärt- eller blodkärlsinfektion 

 

3 

 

Infektion i centrala nervsystemet 

 

2 

Tabell 17. Infektionstyper. 

 

Infektion i operationssår var åter den största vårdrelaterade infektionsgruppen. Av de övriga 

vårdrelaterade infektionerna har andelen infektioner i mag-tarmkanalen gått förbi andelen 

urinvägsinfektioner jämfört med år 2016. I antalen för de övriga infektionerna finns inga 

större förändringar jämfört med året innan.  

Av infektionerna i operationssår konstaterades 55,5 % under vårdperioden, 32,7 % efter 

utskrivningen och 11,8 % vid ny intagning. 

 

 

 

Infektioner i ledprotes 

 

2017 % 

 

Totalprotes i höftled 

 

 

-ytlig sårinfektion 

 

1,8 

 

-djup sårinfektion 

 

0,7 

 

-operationsområde/organinfektion 

 

0,4 

 

Ledprotes i knäet 
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-ytlig infektion 0,7 

 

-operationsområde/organinfektion 

 

0,7 

Tabell 18. Infektioner i anknytning till operationer 2017. 

 

Infektionsprocenten i anknytning till ledproteser är, som sig bör, små. I den riksomfattande 

Siro-jämförelsen följer man i synnerhet upp operationsområde-/organinfektioner, vilka är 

de mest betydande ledprotesinfektionerna. Också i denna grupp är infektionsprocenten på 

vårt sjukhus på en god nivå.  

 

Vid vårdrelaterade blododlingspositiva infektioner disponerar kirurgi, hematologisk 

malignitet och intensivvård för infektioner. Främmande föremål som katetrar och kanyler 

utgör riskfaktorer. De vanligaste faktorerna som förorsakar sepsis är de samma som året 

innan, dvs. Escheria coli (18 st.), Staphylococcus eureus (7 st.), Staphylococcus epidermidis 

(7 st.) och enterococcus faecalis (7 st.). I tabellen nedan presenteras antalet 

sjukhusförvärvade och samhällsförvärvade sepsisfall i relation till/1000 vårddagar åren 

2013–2017. 

 

 

Figur 8. Blododlingspositiva sepsis. 
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Figur 9. Clostridium difficile-infektioner 2017. 

 

 

Vid infektioner i mag-tarmkanalen utgör virusinducerad diarré och den sporbildande 

bakterien Clostridium difficile de största utmaningarna i bekämpningen av infektioner. 

Antalet sjukhusförvärvade Clostridium difficile-infektioner har i någon mån ökat under året. 

I hela VSVD förekom totalt tio fall av ribotyp 027. Antalet fall av Clostridium difficile ribotyp 

027 har minskat avsevärt jämfört med år 2016, som var rekordåret. Orsaken till minskningen 

är förmodligen effektiviserade städrutiner och hygienåtgärder i samband med fall av 

Clostridium difficile.   

 

 

Multiresistenta bakteriefynd i Vasa sjukvårdsdistrikt 
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Figur 10. Multiresistenta mikrober 2017. 

 

Nya kolonisationer och infektioner förorsakade av multiresistenta mikrober har i 

sjukvårdsdistriktet hållits på ungefär samma nivå som år 2016. Man screenar flitigt 

multiresistenta bakterier, eftersom resandet, sjukhusvistelser i utlandet och invandringen 

fortsätter att öka. Via livsmedel sprids i synnerhet ESBL-smitta. ESBL uppträder vanligtvis 

som urinvägsinfektion. MRSA däremot förekommer oftast i samband med hud- och 

sårinfektioner i öppenvården. Under det gångna året har det i VSVD inte förekommit någon 

sjukhusepidemi med MRSA och antalet fall med MRSA var något färre än år 2016. 

 

Patienter med MRSA-, VRE- och ESBL-klebsiella-pneumoniae vårdas alltid i kontaktisolering 

och patienter med ESBL-e-coli och patienter med MDRGR i kontaktisolering vid behov enligt 

riskbedömning. Hygienskötarna ger dagligen råd om vårdrutiner vid vård av patienter som 

är bärare av dessa bakterier. Arbetsbördan i samband med MDR-mikrober ökar också, i 

synnerhet på bäddavdelningarna. Det finns ett ökat behov av isoleringsrum, med eget wc- 

och duschrum, för att man ska kunna garantera patientsäkerhet och förhindra spridningen 

av infektioner. Detta gäller såväl vården av bärare av multiresistenta bakterier som vården 

av patienter med helt vanliga sjukdomar, som till exempel magsjukdomar och 

säsongsinfluensa. 
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Kampanjen för influensavaccination bland personalen på VCS hösten 2017  

 

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

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

vaccinationstillfällen. Både föreläsningar och vaccinationstillfällen ordnades även på den 

psykiatriska enheten. Vaccinationspunkterna ordnades nära arbetspunkterna på olika 

ställen i sjukhuset och Vasas regionala företagshälsovård vaccinerade personalen. Därtill 

gavs information om ärendet via intranet i flera repriser. Personalens vaccinationstäckning 

på VCS steg åter något och på 15 enheter uppnåddes målet, som låg på 80 % 

vaccinationstäckning. Säsongen innan var motsvarande antal nio. Denna säsong förväntades 

vaccinationstäckningen öka ännu mera, eftersom den nya lagen om smittosamma 

sjukdomar, som trädde i kraft den 1 januari 2017, förpliktar vårdpersonal som deltar i 

patientarbete att låta sig vaccineras mot säsongsinfluensa. Denna vaccinationsförpliktelse 

träder inom ramen för övergångsperioden i kraft den 1 mars 2018, men i praktiken betyder 

det ändå att vaccination i princip borde ha tagits under höstens kampanj för 

säsongsinfluensavaccin. 

 

Generellt sett var vaccinationstäckningen sämre inom serviceområdena för psykiatri och 

sjukvårdens stödfunktioner än inom övriga serviceområden. Det viktigaste var ändå att 

antalet vaccinerade ökade inom alla serviceområden. Bland läkarna hölls 

vaccinationstäckningen på samma nivå som året innan och bland vårdpersonalen var den 

endast något högre, men lokalvårdarnas vaccinationstäckning förbättrades avsevärt. 

 

 

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

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

appen kunde man åter i realtid på intranet och anslagstavlorna följa med 

vaccinationssiffrorna för personalen. Detta ökade personalens medvetenhet om 

vaccinationsfrågan.  
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Figur 11. Antalet anställda som tagit influensavaccin åren 2015–2017. 

 

Antalet anställda som tagit influensavaccin inom olika serviceområden säsongen 2017-2018: 
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Figur 12. Influensavaccinationstäckning enligt de olika serviceområdena. 

 

 

Figur 13. Influensavaccinationer enligt yrkesgrupperna. 

 

Figur 14. Influensavaccinationstäckningen bland personer som deltar i patientvård. 
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Uppföljningen av förbrukningen av handdesinfektionsmedel 

 

Den förbrukade mängden handdesinfektionsmedel granskas på enheterna i förhållande till 

det uppställda målet. Under det gångna året har appen eDesi varit i användning och 

piloterats på alla enheter. För bäddavdelningarna, poliklinikerna och operationer har THL 

egna uppställda mål för användningen av handdesinfektion antingen i förhållande till besök, 

vårddagar eller operation. Siffrorna från det gångna året har granskats av hygienskötarna 

men ännu inte offentliggjorts, eftersom det är besvärligt att tolka dem. På VCS har man 

tidigare följt upp enheternas förbrukning av handdesinfektion på liternivå, men alltså inte i 

förhållande till vårddagar eller besök.  

 

 

Utvecklingsbehoven för sjukhushygienen 

För sjukhushygienen grundas en ny hygienskötartjänst år 2018, för att bättre kunna svara 

mot de nya utmaningar som bl.a. den nya lagen om smittsamma sjukdomar medför, vilka 

även sträcker sig till den sociala sidan. Avsikten är att utveckla bekämpningen av infektioner 

på VSVD och börja följa upp bl.a. infektioner i anknytning till vård även på övriga 

vårdinrättningar i regionen. Med den nya hygienskötartjänsten borde de nuvarande 

hygienskötarnas tid bättre räcka till för kontroll- och utvecklingsarbetet på VCS:s 

avdelningar. 

  

 

Inför år 2017 utvecklades appen e-Desi, med vars hjälp man kan följa med i realtid att 

personalens förbrukning av handdesinfektion på husets enheter är i enlighet med THL:s 

rekommendationer. Tidigare gjordes uppföljningen manuellt av hygienskötarna en gång om 

året, på basis av anskaffningscentralens siffror. Användningen och uppföljningen av 

programmet behöver emellertid ännu finslipas, och fungerar inte helt som det var tänkt. 

 

För att få pålitlig och högklassig statistik på sjukhusets infektionssiffror satsar man även i 

fortsättningen på utbildningen av användarna av SAI-programmet. Programmet används av 

både vårdpersonal och läkare och är allas dagliga arbetsredskap vid behandlingen och 

förebyggandet av infektioner samt vid användningen av antibiotika. Våren 2018 ordnas 
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utbildning i SAI riktad särskilt till läkare, och för användningen av programmet har gjorts ett 

anvisningskort för att underlätta för både nya och gamla användare. Hygienskötarna och 

enheterna följer själva kontinuerligt med infektionssiffrorna.  

 

Hygienskötarna får många kontakttaganden från vårdavdelningar och landskapet. 

Kontakttagandena dokumenteras, men statistikföringen kräver vidare utveckling.  

 

Hygienskötarna samarbetar med rengöringstjänsten. Avsikten är att moderna rengörings- 

och desinfektionsmedel samt redskap ska användas på sjukhuset. På så vis kan vi hålla 

epidemierna under kontroll och förhindra en del av de vårdrelaterade infektionerna. Det 

nya, stora affärsverket för rengöringstjänster medför säkert nya utmaningar för samarbetet 

i framtiden. 

 

 

* Siffrorna från olika datasystem i mitten av januari 2018. En del av siffrorna kan ännu 

ändras. 

 
 
 

9.  Vårdtyngd  
 
 

Med hjälp av vårdtyngdsklassificeringen får man uppgifter om enheternas resursfördelning 

och vårdarbetets innehåll. Med hjälp av uppgifterna har man möjlighet att inrikta skötarnas 

arbetsinsatser optimalt och på så vis möjliggöra en god och högklassig vård av patienterna.  

I organisationen har under år 2017 hållits utbildningar för enheternas förmän, samt för 

enheternas ansvarspersoner för vårdtyngdsklassificeringen Rafaela. Avsikten med 

utbildningarna är att förenhetliga vårdtyngdsklassificeringen och på så vis säkerställa 

resultatens pålitlighet. Tillsammans med förmännen har man gått igenom upprättandet av 

och innehållet i månadsrapporterna.  På enheterna har man tagit i bruk ett 

introduktionskort i vårdtyngdsklassificering för att stöda en enhetlig klassificering och öka 
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kunskapen om mätaren. Under året har man också öppnat en arbetspunkt för 

ansvarspersonerna för vårdtyngd, där det finns information om vårdtyngdsklassificering och 

månadsrapporter.  

Intensivavdelningen deltog som en enhet i piloteringen av Rafaelas nya HOIq-mätare.           

HOIq-mätaren förenar de nuvarande OPCq- och POLIHOIq-mätarna. Det är en ny och 

tydligare mätare, som har utvecklats för att ännu bättre svara mot behoven i dagens 

vårdarbete. Mätaren har utvecklats och nu också godkänts av Rafaelas ledningsgrupp. För 

att ta HOIq-mätaren i användning förutsätts kompatibilitet med Esko-programmet och 

därefter utbildning av personalen. Uppehållet i användningen av POLIHOIq-mätaren har 

fortsatt. I samband med den nya HOIq-mätaren är det aktuellt att bedöma en återanslutning 

av poliklinikerna till vårdtyngdsklassificeringen. 

 

Serviceområdet för akutvård: 

 

 

 

 

 

Serviceområdet för bäddavdelningsvård: 

Figur 15. Vårdtyngden för serviceområdet för akutvård i förhållande till optimal nivå 2017. 

Serviceområdet för bäddavdelningsvård: 
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Figur 16. Vårdtyngden för serviceområdet för bäddavdelningsvård i förhållande till optimal 

nivå 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Vårdtyngden för serviceområdet för barn och kvinnor i förhållande till optimal nivå 

2017. 
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10.  Strålbehandling 
 

År 2017 behandlades över tusen patienter inom strålbehandlingen. En avsevärd del av 

patienterna får strålbehandling som en del av behandlingen mot bröstcancer, 

prostatacancer och lungcancer. Därtill ges symptomlindrande, dvs. palliativ strålbehandling 

till ett stort antal patienter. 

 

Strålbehandlingsutrustningen genomgår kvalitetskontroll enligt särskilda 

kvalitetskontrollprogram för de olika apparaterna. Dessa program är godkända av 

Strålsäkerhetscentralen och innehåller mätningar som görs dagligen, varje vecka och varje 

månad. Strålsäkerhetscentralen har för användning av strålbehandlingsutrustning fastställt 

acceptansgränser i anknytning till apparaternas prestanda. Acceptansgränserna för 

kvalitetsövervakningsmätningarna enligt strålbehandlingsklinikens 

kvalitetsövervakningsprogram är strängare än acceptansgränserna för 

strålbehandlingsutrustning. På så vis kan man reagera på eventuella förändringar i god tid 

innan apparaterna skulle behöva sättas i användningsförbud. 

 

Strålsäkerhetscentralen genomförde under året periodisk kontroll av två 

strålbehandlingsapparater. I granskningarna mäts apparatens mekaniska egenskaper och 

strålningsegenskaper. Därtill granskas de strukturella strålningsskydden och systemen som 

hör till strålningssäkerheten samt strålningssäkerhetsanvisningarna. Båda de granskade 

apparaterna uppfyllde givna föreskrifter. Granskningarna av strålbehandlingsapparater görs 

med två års intervaller, och av CT-apparater med tre års intervaller. 

 

Under det gångna året har det framkommit att man med strålbehandlingsklinikens äldsta 

behandlingsapparat inte kan behandla samma mängd patienter som med de två andra 

behandlingsapparaterna. Det här beror på att den gamla apparatens teknik inte innehåller 

alla de moderna strålbehandlingstekniker som används på strålbehandlingskliniken. Sådana 

är till exempel strålbehandling med bågterapi och med andningskontroll. Med hjälp av 

bågterapi behandlas en stor del av till exempel prostatacancer- och lungcancerpatienterna. 

Cancer i vänster bröst behandlas genom användning av andningskontroll vid 

strålbehandling. 
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I budgeten för år 2018 har man nu reserverat ett belopp för att ersätta denna 

strålbehandlingsapparat med en ny. Den nya apparaten kommer att möjliggöra att 

patientmängden fördelas jämnt till alla tre behandlingsapparater. Därtill kan patienter vid 

behov smidigt flyttas från alla behandlingsapparater till andra vid till exempel felsituationer 

eller periodisk service av behandlingsapparaterna. 

 

På strålbehandlingskliniken gås HaiPro-anmälningar i anknytning till strålbehandling alltid 

igenom tillsammans med personalen under veckomötena. Då funderar man 

multiprofessionellt (röntgenskötare, sjukvårdare, onkologer, fysiker osv.) tillsammans på hur 

man kunde förebygga händelserna. Behövliga förändringar i anvisningarna överenskoms 

redan i samband med veckomötena, varvid informationen om ändringarna genast når alla 

yrkesgrupper. På veckomötena går man även tillsammans igenom inkommen vårdrespons. 

 

Personer som arbetar med strålbehandling hör till strålningsklass A. Därför ska de årligen 

ges minst åtta timmar strålsäkerhetsutbildning. På strålbehandlingskliniken består 

utbildningen huvudsakligen av strålsäkerhetsutbildning som ges i samband med de egna 

utbildningsdagarna, samt av universitetssjukhusklinikernas videopresentationer av 

godkända ämnen. Därtill förmedlar de arbetstagare som deltar i riksomfattande 

utbildningsevenemang (Radiografiapäivät, Strålbehandlingsdagarna, Sädeturvapäivät) 

information från evenemangen genom att hålla föredrag om ämnen i anknytning till 

strålbehandling och strålsäkerhet som behandlats på evenemangen. 

 

Europeiska unionens direktiv i anknytning till strålning har ändrats. Därför håller 

strålskyddslagen och förordningen om medicinsk användning av strålning också på att 

förnyas. Ett förslag till ny strålskyddslag var på remissbehandling i början av 2017, och 

förordningsförslaget var på remissbehandling genast efter sommaren. Vasa 

sjukvårdsdistrikts utlåtanden till lagförslaget och förordningsförslaget bereddes av 

representanter för strålbehandling, radiologi och isotopmedicin tillsammans. Den nya lagen 

och förordningen väntas träda i kraft under år 2018. 
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11.  Radiologi 
 

Enligt strålskyddsförordningen ska avvikande händelser vid användning av strålning anmälas 

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

ett sammandrag en gång om året. Anmälningsförfarandet vid avvikande händelser 

beträffande röntgenundersökningar presenteras i STUK:s ST-anvisning 3.3. De avvikelser 

som anmäls som ett sammandrag ska klassificeras enligt STUK:s klassificering. 

 

Alla avvikande händelser behandlas regelbundet på avdelningen på hela avdelningens 

gemensamma möten. Vid behandlingarna försöker man utveckla verksamhetssätten för att 

förebygga avvikande händelser. 

 

År 2017 inträffade på röntgenavdelningen ingen sådan avvikande händelse, som hade 

behövt anmälas genast till strålskyddscentralen. Under året inträffade 47 stycken avvikande 

händelser som anmäldes som ett sammandrag, medan antalet år 2016 var 33 och antalet år 

2015 var 30 stycken. Det ökade antalet avvikande händelser förklaras av att definitionen av 

en avvikande händelse har förtydligats. Nu anmäldes också en misslyckad 

kontrastmedelsinjektion, som observerades före den egentliga CT-undersökningen, som en 

avvikande händelse. År 2017 inträffade 19 sådana händelser. Den vanligaste orsaken till 

misslyckad injektion var att patientens blodåder brast. 

 

Fel objekt avbildades 7 gånger år 2015 och 4 gånger år 2016. År 2017 avbildades fel objekt 

endast en gång, eftersom skötarna med patienten försäkrar sig om det objekt som ska 

avbildas, och om det finns motsättningar mellan patientens berättelse och remissen 

kontaktar skötarna den sändande enheten för att försäkra sig om rätt avbildningsobjekt.  

 

År 2016 hörde de mängdmässigt mest avvikande händelserna till kategorin ”Misslyckad 

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

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

utförande av kontrastmedelseffektiviserade bildtagningar. Antalet avvikande händelser av 

det slaget minskade år 2017 och var 7 stycken. 
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Figur 18. Röntgenavdelningens sammandrag av avvikande händelser vid användning av strålning enligt 

händelsetyp åren 2015–2017. 

 

 

År 2017 gjordes på röntgen en reklamation och anmälan till Valvira om en ny kanyl som inte 

var funktionssäker vid kontrastmedelseffektiviserade bildtagningar. På basis av anmälan 

ordnades ett möte med tillverkaren. På mötet presenterade tillverkaren utgående från 

responsen en korrigerad version av kanylen och levererade nya versioner av dessa. 
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