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 Inledning 
 

Kvalitetsrapporten för år 2019 är den åttonde årliga sammanställningen av det systematiska 

utvecklingsarbete som gjorts på organisationsnivå för att upprätthålla och främja en 

högklassig och säker vård. Ett av de strategiska målen för Vasa sjukvårdsdistrikt är att 

producera högklassig vård för befolkningen i regionen. 

 

 Kvalitet uppstår inte utan systematiskt arbete, varför kvalitetsrapporten utgör ramen för 

utvecklingsarbetet.  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 genomskinligheten samt att ge såväl personalen som patienter och 

anhöriga en bild av servicenivåerna och utvecklingsarbetet vid Vasa centralsjukhus.  

Uppgifterna om kvaliteten följs med under hela året och utvecklingsarbetet fortgår 

kontinuerligt för att undvika kvalitetsavvikelser. 

 

Kvalitetsrapporten godkänns av ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten och inlämnas till 

styrelsen för kännedom.   
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 Kvalitetsarbetet 
 

2.1 Kvalitetsåret 2019  

 

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 2019 var det dags för en kvalitetsauditering.  

 

Genom Vasa centralsjukhus årliga kvalitetstävling söker man nya innovationer som gör 

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

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

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

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

angivna kriterier.  

 

År 2019 gick första priset i kvalitetstävlingen till onkologiska polikliniken, vars ämne var 

ökande av patientsäkerheten med hjälp av gentester. Metoden, som onkologiska polikliniken 

var först med i Finland, förhindrar allvarliga biverkningar omedelbart och bevisligen. 

 

Andra priset gick till hjärtstationen för arbete med smärtlindring för pacemaker-patienter. 

Tredje priset gick gemensamt till operationsavdelningen, dagkirurgin och preoperativa 

polikliniken för implementering av evidensbaserad verksamhet i operationsverksamheten. 

Fjärde priset gick till apoteket, för utveckling av läkemedelsbehandlingens aseptik med hjälp 

av lean-metoden.  
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2.2 Auditeringar år 2019 

 

Kvalitetsauditeringen genomfördes i maj 2019, i samband med vilket Vasa sjukvårdsdistrikts 

samkommuns kvalitetssystem för femte gången beviljades SHQS-kvalitetserkännande. 

Kvalitetserkännandet är i kraft till och med den 26 september 2022.  

 

Enligt auditörernas observationer har de centrala styrkorna varit en ökad utvärdering av risker 

i samband med förändring samt granskning av patientsynvinkeln som en tydlig del vid 

planering av förändringar. Dessutom utnyttjas anmälningar om farliga situationer aktivt och 

verksamheten utvecklas utifrån dessa observationer. För dokumenteringen av 

processriskerna efterlystes däremot ökad systematik.   

 

Till styrkorna hörde exempelvis kostnadsmedvetenhet, verktyg för kunskapsledning, 

ledarskapsutbildning och innovativa lösningar som stöd för verksamheten. Auditörerna 

berömde den höga nivån på kundnöjdheten. Den kardiologiska verksamhetens omfattning, 

utvecklingen av den psykosociala verksamheten på akuten och stärkandet av 

primärvårdsenheten sågs som positiva faktorer. 

 

Auditörerna begärde tilläggsuppgifter om bl.a. definitioner av arbetsbeskrivningarna för 

personer i förvaltnings- och ledningsuppgifter, dokumentering och bedömning av 

introduktion, säkerställande av läkarresurserna inom psykiatrin samt om förtydligande av 

enheternas praxis för godkännande av läkemedelsbehandlingsplaner. På alla begäranden om 

tilläggsuppgifter inkom svar inom utsatt tid.  

 

I utvecklingsrekommendationerna ansågs det vara viktigt att man i samband med 

utkontraktering och datatekniska förnyelser alltid bedömer hela servicekedjans funktion samt 

risker och nyttor ur olika intressentgruppers synvinkel. Därtill bör man fortsätta utvecklingen 

av mätarna som stöder sjukvårdsdistriktets mål såväl på organisationsnivå som på 

serviceområdesnivå.  

  

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

egna resurser. Som ämne för hösten 2019 valdes introduktion. Ämnet var aktuellt, eftersom 
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man under tidigare år i samband med auditeringarna hade observerat avvikelser. I 

auditeringen var alla serviceområden representerade och 17 enheter deltog.  

 

Utifrån de dokumenterade auditeringsrapporterna observerade man som väntat variationer 

och behov av förenhetligande gällande enheternas introduktionspraxis. Ansvaret för 

introduktionerna var överenskommet och praxis var etablerad, men utrymme för förbättring 

fanns inom bedömningspraxis, dokumentering och spårbarhet. Resultaten från de interna 

auditeringarna behandlas i ledningsgruppen och i introduktionsarbetsgruppen. 

 

2.3 Lean 

 

Enligt vår strategi utgör lean grunden för utvecklingen inom organisationen. Under 

verksamhetsåret 2019 har arbetet med implementering av lean i hela organisationen fortsatt. 

Fokus har varit inriktat på att öka kunnande och kompetens kring lean bland personalen. Vi 

har erbjudit 2 större utbildningshelheter inom lean. Först ordnades en lean-förändringsagent 

skolning för 15 personer som fokuserade på grunderna inom lean filosofin inkluderande 

bakgrund, principer, metoder, verktyg, lean-spel och Gemba walk. Inom den utbildningen 

ingick planeringen och genomförande av 4 olika lean-projekt.  

Lean projekten inom förändringsagent utbildningen var följande: 

 Magnetröntgen processen 

 Processen för utlåning av medicinsk apparatur vid barn polikliniken 

 Processen för läkarronderna vid onkologiska bäddavdelningen 

  Processen för patienter med bröstsmärtor vid akuten 

 

 

I den andra utbildningshelheten, lean-utbildarutbildning, deltog även 15 personer. 

Målsättningen med den utbildningen var att ta fram ett eget utbildningsmaterial samt att 

utbilda egna interna utbildare inom lean. I slutet av året utbildades också 2 personer i 

genomförande av lean akut-spelet. Ytterligare har intern lean-skolning och olika  lean-spel 

hållits för flera enheter.  
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Framöver är målsättningen att vi intern erbjuder kortare och längre utbildning samt olika 

lean-spel för ökad kompetens, kunnande och förståelse kring lean som grund för utveckling.  

 

 

Aktuella lean-projekt under året 

  Processen för hantering av akuta remisser inom barnpsykiatri 

 Processen för hörselhjälpmedel 

 Processen för fysioterapeuter vid Akuten 

 Pet-CT processen 

 Processen vid kir polikliniken 

 Processen för uppgörande av rehabiliteringsplan 

 Processen för säker läkemedelshantering 

 

Förutom ovanstående lean-projekt har enheterna själva genomfört en rad olika större och 

mindre lean-projekt, samt arbetat med kontinuerligt förbättringsarbete.  

 

2.4. Lean nätverk 

Under året har det ordnats 2 nätverksträffar för vårt interna lean-nätverk. Vårt interna lean-

nätverk inkluderar för tillfället över 70 personer. Ytterligare har vi deltagit i lean-nätverket 

inom Erva-området, samt i ett regionalt lean-nätverk koordinerat av Vamia. Under våren 

ordnar vi i Vasa en träff för lean-nätverket inom Erva-området, samt erbjuder vi via 

skolningskalendern en utbildning med lean-gurun Niklas Modig.  

 

 Patientsäkerhet 
 

Under år 2019 hade patientsäkerheten en framträdande roll på Vasa centralsjukhus. I augusti 

2019 ordnades det första nationella patientsäkerhetsseminariet, som var startskottet för 

igångsättandet av verksamheten för utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet. För 

verksamheten ansvarar forskningsledaren, som aktivt samarbetar med olika parter.  Målet är 

att ytterligare stärka patientsäkerhetskunnandet såväl i hela regionen som nationellt. 
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3.1. Rapportering om farliga situationer 

 

Totalt har 2 156 anmälningar av farliga situationer dokumenterats. Anmälningsaktiviteten har 

minskat cirka 15 % jämfört med det rekordartade fjolåret. Av anmälningarna var 29,3 % tillbud 

och 53,3 % gällde en patient. Som övrig observation/utvecklingsförslag klassades 17, 3 % av 

anmälningarna. Även patienternas anmälningsaktivitet har stigit med 20 %. Den ökade 

anmälningsaktiviteten kan tolkas som ökad säkerhetsuppmärksamhet, vilket är önskvärt.  

Andelen tillbudsanmälningar hade minskat jämfört med året innan.  Farliga situationer som 

har orsakat skada för patienten har enligt de rapporterade fallen varit färre än tidigare år. I 

slutet av året utökades systemet för anmälning av farliga situationer med en ny klass för 

anmälning av farliga situationer med anknytning till etisk verksamhet och etiskt kunnande. 

 

Man har satsat på utvecklingen av patientsäkerheten på flera olika sätt. 

Patientsäkerhetsarbetsgrupperna både på Vasa centralsjukhus och i sjukvårdsdistriktet har 

sammanträtt regelbundet under året. I grupperna har man tillsammans gått igenom risker i 

anknytning till patientsäkerheten och planerat utvecklingsåtgärder utgående från dessa samt 

öppet delat med sig av god praxis i hela distriktet. Enligt önskemål från sjukvårdsdistriktets 

grupp har man gjort en gemensam grund för rapportering av farliga situationer, med vilken 

man kan rapportera om farliga situationer i alla områden. Den nya rapporteringsmallen tas i 

bruk år 2020.   

 

Anmälningarna om farliga situationer har lett till en omfattande kontroll av processerna till 

exempel i fråga om utskrivningar, läkemedelsbehandling samt patienter som lider av 

cerebrovaskulära störningar.   

 

 

3.2. Nuläget för utvecklingsobjekten år 2019 

 
Minska antalet fallolyckor 
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Fallolyckorna som har inträffat på sjukhuset har orsakat oro i organisationen. Under år 2019 

har man försökt öka kunnandet om förebyggande av fallolyckor. 

Patientsäkerhetskoordinatorerna och fysioterapeuterna har ordnat ett samarbetsmöte, 

under vilket frågan har behandlats. Frågan har också diskuterats under de 

patientsäkerhetsansvarigas möten. Totalt har 171 fallolyckor och 44 fall från säng eller 

motsvarande dokumenterats i Haipro-systemet. Arbetet på sjukhuset för att minska antalet 

fallolyckor fortsätter år 2020. Det är även skäl att ytterligare betona användningen av FRAT-

mätaren.  

 

Man har strävat efter att ytterligare standardisera utskrivningsprocessen och att i samarbete 

med aktörerna inom primärvården identifiera flaskhalsarna i processen. I anknytning till 

utskrivningar har man gjort två mera omfattande utredningar av farliga situationer, utifrån 

vilka tillräckligt förtydligande av uppgifter och ansvarsfördelning mellan primärvården och 

socialvården har framkommit. 

 

Apparatsäkerheten har främjats i enlighet med årsplanen genom att utarbeta anvisningar för 

apparater som ges med hem samt genom att starta en pilot med ett digitalt apparatpass. 

 

Uppdateringen av läkemedelsbehandlingsprocessen slutfördes under år 2019.  

3.3. Patientsäkerhets- och arbetarskyddsrundvandringar 

 

Patientsäkerhets- och arbetarskyddsrundvandringarna på Vasa centralsjukhus vårdande 

enheter fortsatte och man inkluderade även sjukhushygien. Avsikten med 

säkerhetsrundvandringarna är att årligen kartlägga enheternas situation i fråga om 

patientsäkerhet och arbetarskydd. Säkerhetsrundvandringarna förrättas i samarbete med 

patientsäkerhetskoordinatorerna, arbetarskyddsfullmäktige och hygienskötarna.  

 

Under säkerhetsrundvandringarna år 2019 utreddes i anknytning till patientsäkerheten bland 

annat 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 
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förutsättningarna att sköta handhygienen, tillgången på eritepak samt rutinerna i anknytning 

till rengöring av tangentbord och telefoner. 

 

Figur 1. Positiva och negativa saker under säkerhetsrundvandringarna 

 

Enligt planerna ska rundvandringarna fortsätta år 2020. Eftersom resurserna för 

patientsäkerhetskoordinatorerna har minskat sedan år 2018, fortsätter man med frågorna 

från år 2019 även år 2020, ända tills alla vårdande enheter har gåtts igenom. Först efter detta 

börjar man med en genomgång av nya frågor. I framtiden är det meningen att 

säkerhetsrundvandringen på de vårdande enheterna görs vartannat år.  

 

3.4. Typer av farliga situationer  

 

Under 2019 dokumenterades störst antal farliga situationer i anknytning till 

informationsutbyte och kommunikation. Av alla anmälningar gällde 32,8 % 

informationsutbyte. Farliga situationer i anknytning till informationsutbyte var den vanligaste 

anmälningstypen även de föregående åren. Problem med informationsutbyte rapporterades 

både i anknytning till och dokumentering och muntlig kommunikation.  

 

Mitä hyvää turvallisuuskierroksissa on

•Lääkkeiden antokirjaus tehdään pääsääntöisesti ohjeen 
mukaan.

•Met-kriteerit ja uusi numero pääosin tuttuja.

•Yksiköissä käytössä paljon potilasturvallisuutta 
edistäviä käytäntöjä, kuten tarkistuslistoja ja 
kirjaamispohjia.

•Palo- ja poistumissuunnitelmat pääosin henkilöstön 
tiedossa.

•Kollegan apua ja neuvoja uskalletaan kysyä useassa 
yksikössä.

•Käsihygienian edellytykset kunnossa useassa yksikössä 
ja henkilökunnan mielestä käsidesiä on tarpeeksi 
saatavilla.

•Eritepakki käytössä niissä yksiköissä, joissa se on 
välttämätön. 

Millaisia haasteita on tunnistettu

•Välillä epävarmuutta oman osaamisen suhteen, 
erityisesti silloin, kun työtehtävät vaihtuvat tai joutuu 
kollegaa paikkaamaan vieraalla alueella.

•Sisäilma ongelmaa useammassa yksikössä.

•Yksikön jokapäiväinen riskien 
työturvallisuuden/henkilöturvallisuuden arviointi on 
puutteellista.

•Hälytyslaitteiden saatavuus ja niiden toimivuus ei ole 
selkeä. 

•Hätätilanteen sattuessa avunpyyntö- ja avunsaanti-
prosessissa esiintyy toimimattomuutta.

•Näppäimistöjen ja puhelinten desinfiointi sekä dekon
pesuaineen seuranta ei ole rutiinia.

•Kelloja ja koruja näkyy joissakin yksiköissä hoitotyössä 
olevilla, vaikka niiden käyttö on kielletty!

•Käsidesiautomaattien toiminnassa ja huoltamisessa 
välillä ongelmia/epäselvyyksiä.
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Anmälningar i anknytning till avvikelser i samband med läkemedelsbehandling har länge hört 

till de största grupperna av anmälningstyper. Liksom föregående år var även år 2019 händelser 

förknippade med läkemedelsbehandling den näst vanligaste (20,8 %) anmälningstypen. 

Avvikande händelser gällande läkemedelsbehandling är vanligast i samband med utdelning av 

läkemedel (25,4 % av alla anmälningar angående läkemedelsbehandling), vid administrering 

av läkemedel (23 %) eller vid dokumenteringen av läkemedel (17,6 %). Olyckshändelser och 

fallolyckor gällande patienter har minskat till antalet jämfört med året innan. Totalt 171 

fallolyckor har rapporterats, vilket betyder att 25 färre fallolyckor än föregående år har 

inträffat. 

   

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

Antal 

anmälningar 
1457 1482 1736 1874 1672 1911 

(123 i 

anknytning till 

forskningen) 

2528 
(258 i 

anknytning till 

forskningen) 

2156 

Anmälningar 

från patienter 
17 11 21 39 31 60 86 109 

Tillbud/ negativ 

händelse 
56 % 
44 % 

55 % 
45 % 

58 % 
42 % 

52 % 
42 % 

53 % 
47 % 

39 % 
57 % 

28% 
59% 

29,5% 

53,2% 

Läkemedels- och 

vätske-

behandling 

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

Informations-

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

Olycksfall % 
Fallolyckor 

(antal) 

11 % 
118 

10 % 
112 

8 % 
135 

8 % 
95 

9 % 
97 

9 % 
138 

10,5% 
193 

10,3% 

171 
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Övriga 25 % 31 % 39 % 44 % 40 % 34 % 41,5% 36,4% 

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

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

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

% 
1,4 % 1% 0,2% 

 

 

3.5. Allvarliga, farliga situationer 

 

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

två mera omfattande utredningar har gjorts. I det ena fallet undersöktes händelser i 

anknytning till utskrivningar omfattande över organisationsgränserna. Mindre omfattande 

förutredningar har gjorts om flera farliga situationer av vilka majoriteten har lett till övrig 

utveckling av patientsäkerheten eller förbättring av patientens vårdprocess, i stället för 

utredning av allvarlig, farlig situation. Självövervakningsutredningar har gjorts vid några 

tillfällen, när det har ansetts vara nödvändigt att granska verksamheten internt. 

 

3.6. Apparatvård  

 

Säkerheten inom apparatvården har främjats genom starten av ett pilotprojekt med digitalt 

apparatpass. Det digitala apparatpasset görs som riksomfattande samarbete. Målet är att 

skapa en riksomfattande modell för säkerställande av apparatkunnande. Man har utarbetat 

anvisningar för apparater inom hälso- och sjukvården som lämnas ut till hemmen och 

förenhetligat enheternas dokumentationspraxis gällande utlämning av apparater. Apparater 

som lämnas ut till hemmen har förts in i ett apparatregister, i vilket man dokumenterar 

utlämnandet av apparater till patienter. 

 
 

3.7. Läkemedelsbehandling  
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Under år 2019 gjordes en uppdatering av säker läkemedelsbehandlingsprocess, samt 

utarbetades en ny process för säker läkemedelsdistribution med tanke på ett mer omfattande 

ibruktagande av Läkemedelsdistributionsvyn. Läkemedelsdistributionsvyn piloterades på nytt 

i samband med ändringar i programmet. Ibruktagandet har emellertid fördröjts en aning på 

grund av resursallokering, samt delvis på grund av dokumenteringsproblem. Problemet med 

dokumenteringen kommer delvis att lösas genom att man tar i bruk presumtiva 

läkemedelsordinationer under år 2020. 

 

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

öka kunnandet. De nya riktlinjerna för dokumenteringen ska enligt planerna godkännas i 

början av år 2020. Avsikten är att för dokumenteringen av läkemedelsbehandling även skapa 

ett fickkort som stöd för utredning av uppdaterade medicineringsuppgifter samt att ge 

noggrannare dokumenteringsanvisningar gällande läkemedelsbehandling. Introduktionen 

förnyas i sin helhet och huvudansvaret ligger hos introduktionsarbetsgruppen. 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. Temat riskläkemedel har lyfts fram under utbildningar för 

läkemedelsbehandlingsansvariga samt i patientsäkerhetsinformationen. På flera enheter har 

man omorganiserat läkemedelsrummen enligt terapigrupp, varvid förväxlingen av preparat 

med liknande namn minskar. Avsikten är att Vasa centralsjukhus riskläkemedel ska kartläggas 

och att man ska utarbeta sjukhusets anvisningar gällande riskläkemedel genom pro gradu-

arbete år 2020. 

 

På onkologiska polikliniken startades i september en handlingsmodell för klinisk farmaci, i 

vilken farmaceuten utreder hemmedicineringen per telefon för förstagångspatienter och för 

patienter som flyttas till palliativ vård och uppdaterar den på läkemedelsbladet i Esko före det 

första besöket hos läkaren. Farmaceuten kontrollerar medicineringen och antecknar 

observationer till läkaren enligt läkemedelsbehandlingsplanen: t.ex. observationer gällande 

kliniskt betydande interaktion samt förslag på läkemedelsändringar gällande doser och/eller 

läkemedelsformer. Verksamhetsmodellen sparar både läkarens och sjukskötarens arbetstid 
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och förbättrar medicineringssäkerheten. I fortsättningen är målet att inleda farmaceutens 

patienthandledning till kurativa patienter, för vilka opioidbehandling inleds. 

 

Målet år 2020 är att slutföra utvecklingsarbetena i anknytning till dokumentering av 

läkemedelsbehandling och ta i bruk presumtiva läkemedelsordinationer på hela sjukhuset, 

samt att utvidga användningen av läkemedelsdistributionsvyn till alla enheter som 

tillhandahåller bäddavdelningsvård. 

 

 

3.8. Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet  

 
Vasa centralsjukhus har systematiskt utvecklat god patientsäkerhetspraxis och startade år 

2017 ett övergripande forskningsprogram för patientsäkerheten. För att stärka sin ställning 

som föregångare inom patientsäkerhet, har Vasa sjukvårdsdistrikt hösten 2019 grundat 

Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet. Centret verkar som Vasa sjukvårdsdistrikts 

kunskaps- och forskningscenter, för vars verksamhet en professor i patientsäkerhet ansvarar. 

Ansökningsprocessen för anställning av en professor i patientsäkerhet har startat via Åbo 

universitet. Verksamhetsidén är att samarbeta med alla utvecklare av patient- och 

klientsäkerhet på ett öppet sätt genom att dela med sig av information och resultat. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt har som en del av verksamheten för utvecklingscentret för klient- och 

patientsäkerhet startat nätverket No Harm, som består av sakkunniga inom patientsäkerhet i 

hela Finland. I nätverket främjar man de fyra forsknings- och utvecklingslinjerna som redan 

har startat, vilka är följande: 

• Mätning av patient- och klientsäkerhetsnivån i Finland som omfattande samforskning 

• Rekommendationer för patientidentifiering och ökad allmän kännedom om 

identifiering 

• Systematisk utveckling och uppföljning av kunnandet, med apparatpass som 

pilotprojekt 

• Forskning i utredning av dödsfall på sjukhus som metod för ökad patientsäkerhet 
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3.9. Utvecklingsåtgärder för patientsäkerheten   

 
Tabell 2. 

Minska antalet 

fallolyckor 

Genomförande av bedömning av 

fallolycka för patienterna samt 

åtgärder för att minska antalet 

fallolyckor. 

Överskötare för 

serviceområdet för 

bäddavdelnings-

vård, 

Patientsäkerhets-

koordinatorer, 

sakkunnig inom 

vårdarbete 

2019-

2020 

Process för 

behandling av 

anmälningar om 

farliga situationer 

Lärdomar av farliga situationer och 

användning av anmälningar vid 

utveckling av verksamheten 

Kvalitetsledare, 

patientsäkerhets-

koordinatorer 

2020-

2022 

Förbättrad 

handhygien 

Ibruktagande av appen E-desi 

Pilotering av appen E-Huuhde 

Projekt för observation av 

handhygien 

 

Hygienskötare, 

planerare 

2020 

Apparatvård Utveckling av digitalt apparatpass i 

workshoppar. 

 
Kvalitetschef 
 
 

2019-

2020 

Läkemedels-

behandling 

Process för dokumentering av 

läkemedelsbehandling 

Förnyelse av introduktion i 

läkemedelsbehandling 

 

 

Arbetsgrupp för 

säker läkemedels-

behandling, 

enheternas 

läkemedels-

ansvariga 

2019-

2020 
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 Riskbedömning 
 

Med riskbedömningarna strävar man efter att utveckla säkerheten och kvaliteten i 

verksamheten. Med bedömning av patientsäkerhetsrisker avses att man identifierar de faror 

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

bedömer riskernas betydelse.    

Med proaktiv riskanalys får man information om sådana situationer eller förändringar i 

verksamheten, vilka man anser vara förenade med risker. Riskanalyser görs i regel vid 

förändringar i verksamheten eller å andra sidan retrospektivt efter farliga situationer. 

Riskerna dokumenteras i kvalitetsportens riskregister och för riskerna har utsetts en 

ansvarsperson samt fastställts en tidsplan för framtagandet av riskhanteringsmetoder.  

4.1. Regelbunden riskbedömning 

 
Patientsäkerheten bedöms 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. I de årligen utförda säkerhetsriskbedömningarna kan man 

beträffande bedömningen år 2019 konstatera att ny personal inte får systematisk 

introduktion i patientsäkerhetsplanen och praxisen. 

 

4.2 Bedömning av risker i samband med förändring 

 

Patientsäkerhetssynvinkeln granskas som en del av förändringsplaneringen i alla 

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

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

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

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

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

riskbedömning tas av överskötaren för serviceområdet eller ansvarsområdesdirektören. De 

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

beskrivs i patientsäkerhetsplanen. 
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Figur 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: Riskerna inses, inga åtgärder. 

 

Tabell 5 visar de riskbedömningar i samband med förändring som gjorts år 2019. I spalten för 

genomsnittliga riskpoäng anges inom parentes antalet poäng vid uppföljningsbedömningen. 

 

Tabell 3. Bedömning av risker i samband med förändring 2019. 

Förändring som bedöms Område som förändringen 

gäller 

Antal 

risker 

Riskpoäng 

genomsnitt  

Tillräckligt med personal på 

akutpolikliniken sommaren 

2019 

Serviceområdet för akutvård,  10 48,4 

Digitalt stöd Sjukvårdsförvaltningen 7 24 

Distansmottagningsverksam-

het och videokonsultationer 

Sjukvårdsförvaltningen 11 45,6 

H-huset/ dagenhet  Serviceområdet för öppenvård 6 50,6 
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Utkontraktering av 

laboratoriet 

Sjukvårdsförvaltningen 11 58,3 

Renovering av operationssal Serviceområdet för akutvård 6 23.3 

Skrivande av 

operationstexter jourtid 

Serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner 

7 57 

MIEPÄ funktionella 

utrymmen 

Serviceområdet för psykiatrin 8 27 

MRI-utrymmenas säkerhet Serviceområdet för diagnostik 3 73,3 

Effekt av poststrejken  Sjukvårdsförvaltningen 10 39,7 

Riskbedömning  

specialområdet psykiatri 

Ansvarsområdet för psykiatri 5 101 

H-hus/rehabilitering Serviceområdet för 

rehabilitering 

5 26,8 

H-huset/bäddavdelningar Serviceområdet för 

bäddavdelning 

6 23,3 

Sekreterararbete Serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner 

6 41,2 

Stängning av 

psykogeriatriska avdelningen 

Serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner 

6 47,5 

Vård av Seinäjokis 

hematologiska patienter vid 

VCS 

Serviceområdet för öppenvård 5 38,4 

Ibruktagande av Syt-Esko 

gynekologi 

Serviceområdet för kvinnor 

och barn 

3 14 

Riskbedömning av 

elektroniska patientuppgifter 

Serviceområdet för 

sjukvårdens stödfunktioner 

2 54 

  

Under år 2019 har bedömning av risker i samband med förändring gjorts aktivare än tidigare 

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

centralsjukhus. Vid riskbedömningarna för år 2019 är de största utvecklingsområdena 



19 
 

 

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

skyddsåtgärder. 

 

  Vårdarbete 
 
Vasa sjukvårdsdistrikts strategiska mål är att patenten upplever sig få högklassig, effektiv och 

patientsäker vård. I centrum för utvecklingen av vårdarbetet har år 2019 varit främjande av 

evidensbaserad verksamhet och vårdpraxis, vårdarbetets kvalitet, en hälsofrämjande 

primärvård samt patientsäkerhet. År 2020 fortsätter utvecklingsarbetet till mycket stor del 

med samma teman. Ett prioriterat område för vårdarbetet kommer att vara att allt tätare 

koppla ihop evidensbaserat vårdarbete, vårdarbetets sensitiva mätare och dokumentering av 

vårdarbete med varandra och i allt högre grad tillämpa dem i det praktiska vårdarbetet. 

 

5.1. Utveckling av vårdarbetet 

 

Under det gångna året har vårdpersonalen erbjudits utbildning i anknytning till bland annat 

evidensbaserad verksamhet, förebyggande av fallolyckor och trycksår, smärtlindring samt 

identifiering av undernäringsrisk hos patienter. Under året ordnades tre stycken möten för 

dokumenteringsansvariga inom vårdarbete: separata möten för polikliniker, bäddavdelningar 

och psykiatriska sidan. Ämnen för mötena var bland annat användningen av kontrollistor och 

mätare för vårdarbete (FRAT, Braden, VAS och NRS2002) samt dokumentering av vårdarbetet 

i vårdprocessens olika faser. För att främja en mer vittomfattande användning och förankring 

av evidensbaserade verksamhetspraxis och vårdrekommendationer kommer man i 

organisationen under år 2020 att grunda en planeringsgrupp för evidensbaserad verksamhet. 

 

Verksamheten med utskrivningsskötare, flytt av patienten till fortsatt vård och 

utskrivningsprocessen har utvecklats aktivt under året med stöd av principerna för trygg 

utskrivning. Utskrivningsskötarnas arbetsbeskrivning, statistik- och rapporteringspraxis har 

förtydligats och förnyats.  
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Ett poängsystem för tidig varning integrerat i patientdatasystemet piloterades för såväl vuxna 

patienter (NEWS) som för barnpatienter (PEWS). NEWS-pilotförsöket för vuxna patienter 

genomfördes på en bäddavdelning. Under pilotförsöket gjordes totalt 1 164 NEWS-

mätningar. Enligt responsen från pilotförsöket kan man med hjälp av NEWS-mätaren öka 

patientsäkerheten genom att bättre än tidigare förutse förändringar i patientens tillstånd. Ett 

mer omfattande ibruktagande av NEWS-mätare på organisationsnivå konstaterades dock 

kräva ytterligare utveckling i någon mån. PEWS-pilotförsöket startade på motsvarande sätt 

på barnavdelningen, och det fortsätter under år 2020. 

 

Arbetet med att dokumentera vårdanvisningarna på Hoito-ohjeet.fi fortsatte som intensivt 

samarbete mellan specialupptagningsområdet och Egentliga Finlands och Satakunta 

sjukvårdsdistrikt. Arbetet framskred emellertid långsammare än tidigare, eftersom man vid 

utarbetandet av vårdanvisningarna i fortsättningen måste beakta även tillgängligheten enligt 

de krav som direktivet ställer. Två stycken utbildningsevenemang i anknytning till 

utarbetandet och registreringen av patientanvisningarna Hoito-ohjeet.fi ordnades. Tre 

utbildningsevenemang i anknytning till tillgänglighet ordnades. 

 

Under år 2019 satsade man kraftigt på utvecklingen av kinestetikverksamheten. 

Verksamheten koordineras av en sakkunnig inom vårdarbete. Kinestetik är en 

resursorienterad verksamhetsmodell som stöder vårdarbetet. Den grundar sig på människans 

naturliga rörelsemodeller och förståelse av sinnesfunktioner. Utbildaren och tutorerna i 

kinestetik ordnade två grundkurser och en fördjupad kurs i kinestetik. Under året utarbetades 

och publicerades även en modell för förankring och främjande av Vasa centralsjukhus 

kinestetikverksamhet.  

 

5.2. Erva-samarbete 

 
Det andra samarbetsområdet för erva-området var projektet STEPPI som genomförs åren 

2016–2020. STEPPI är ett projekt för utveckling och forskning inom primärvårdens kvalitet, 

med syftet att förbättra och utveckla en högklassig primärvård genom evidensbaserad 
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kunskap. Våra Steppi-agenter producerade under året bland annat STEPPI-infovideor, vars 

ämnen var aseptiska arbetsmetoder och patientrapportering baserad på ISBAR-metoden.  

 

 

5.3. Nationellt samarbete 

 
Det nationella trycksårsprojektet genomfördes på bäddavdelningarna för andra året i rad. 

Trycksår hittades hos 16 av 103 patienter (52%) som deltog 2019 jämfört med 2018 då 

trycksår hittades hos 9 av 93 patienter (51,1%). Av årets resultat framgår att endast 1/3 av 

avdelningarna gör en riskbedömning av hudens kondition.  

 

Användningen av vårdarbetets sensitiva mätare (VAS, Frat, Braden och NRS) på 

bäddavdelningarna ska kartläggas av studerande i januari-februari 2020 med dokument som 

utarbetades under senhösten för respektive mätare.  

 

Vasa centralsjukhus kommer stegvis under de kommande åren delta i insamlingen av 

jämförelsematerial gällande vårdarbetets sensitiva mätare för det nationella HoiVerKe. 

 

 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.  

 



22 
 

 

6.1. Säkerhetsarbete 

 
År 2019 förbättrades säkerheten vid störningar som försvårar kärnverksamheten, som 

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

riktlinjerna för vården och härigenom säkerställande av personalens trygghet genom 

exempelvis utbildning i puhejudo (sv. ung. verbal judo). Situationsmedvetenhet och 

samarbete med kontaktpolisen har fortsatt aktivt beträffande informationsutbyte inom 

säkerställande av verksamheten genom förutseende riskbedömning. Dessutom stötte man på 

eldistributionsstörningar, nätstörningar och telefontrafikstörningar. Samtliga störningar 

klarade man bra med hjälp av personalen, samarbetsaktörerna och de gemensamt intränade 

handlingsanvisningarna. Den interna kriskommunikationen har förbättrats genom att 

förbättra ledningens situationsmedvetenhet. Förmännen har även strävat efter att stärka 

samarbetet i enlighet med anvisningarna.  

 

Regionförvaltningsverket genomförde övervakningar i anknytning till verksamhet i enlighet 

med lagen om beställarens ansvar. Av enheternas säkerhetsrisker lyfts i synnerhet fram 

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

samt utrymmenas lämplighet för verksamheten. Därtill kan genomförda strategienliga 

besparingar och förändringar samt kvaliteten/tillgången på utkontrakterade tjänster påverka 

personalens ork och känsla av brådska med nuvarande bemanningar och därigenom 

eventuellt orsaka ökade risker i anknytning till vårdarbetet. En utmaning är också det akuta 

behovet av nya lokaler, på grund av såväl byggnadernas skick som symptom av 

inomhusluften. Utgående från riskbedömningen har vi sammanställt en gemensam 

åtgärdslista med vilken vi försöker förbättra verksamhetens säkerhet årligen. 

 

Tabell 4. Utvecklingsåtgärder för säkerhet enligt delområden 2020–2021. 

 

Delområde Utvecklingsåtgärder för år 2019 Genomförande-
sätt 

Ansvar Tidtabell 

Personsäkerhet Säkerhetsrutiner vid störnings- 
och nödsituationer på enheterna 

Utbildning i 
rutinerna 

Enheternas 
förmän och 
arbetar-
skyddet 

Konti-
nuerlig 

Användning och testning av 
larmapparater 

Separat för olika 
avdelningar 

Enheternas 
förmän och 

Konti-
nuerlig 
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(telefon/skötaranrop/GSM/ 
VIRVE) 

arbetar-
skyddet 

Brand- och 
kemikalie-
säkerhet 

Introduktion i räddningsplaner 
samt övning 
 
 

Anvisningar: 
utbildning och som 
en del av 
introduktion 
(bäddavdelning 
med 3 års 
intervaller och 
övriga med 5 års 
intervaller) 

Enheternas 
förmän och 
arbetar-
skyddet 

Konti-
nuerlig 

Säkerhetsrundvandringar och 
observation av säkerhetsfrågor 
samt kontinuerlig förbättring 

Separat för de olika 
avdelningarna 

Enheternas 
förmän, 
arbetsskydds-
ombud + 
patientsäker-
hetskoordina-
torer 

Konti-
nuerlig 

Gassäkerhet Utbildning VVS- och 
maskinunder-
håll 

2020 

Brotts- och 
lokalsäkerhet 

Helhet och genomgång av 
övervakningskameror 

Säkerhetslednings-
grupp 

Förvaltnings-
direktör / 
teknik 

2020 

Säker förvaring och granskning av 
läkemedel 

Kamera-
övervakning 

Säkerhetschef, 
teknik och 
apotekare 

2020 

Datasäkerhet och 
dataskydd 

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

Utbildning, 
samarbete med 
2M-IT 

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

2020- 

Arbetarskydd Handlingsprogram för 
arbetarskydd och bilaga med de 
prioriterade områdena 

Samarbets-
kommitté 
godkännande 

Enheternas 
förmän och 
arbetar-
skyddet 

2020- 

Handlingsprogram för 
företagshälsovården 

HR + arbetarskydd Enheternas 
förmän och 
arbetar-
skyddet 

2019–2023 

Produktions- och 
driftsäkerhet 
 
 

Byggnadsprojekt + h-husets 
allians 

Planering och 
genomförande 
samt övervakning 

Tekniska 
direktören + 
alliansen 

2019–2022 

Ledning av tekniska sektorn samt 
underhåll  

Förmännen Tekniska 
direktören 

2020 

Säkerställande av frågor gällande 
ren- och sterilvatten samt 
avloppsvatten samt genomgång 

Underhållschefen Tekniska 
direktören 

2019- 
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av nedkylning och 
uppvärmningssystem 

Miljösäkerhet Koordinering och ansvar samt 
rapportering gällande miljöfrågor  

Enligt planen Miljöarbets-
gruppen 

2020 

Riskhantering Kontinuerlig riskhantering och 
övervakning 
 (utläggningar och bolagiseringar 
och kontinuitetshantering) 
 

I förmanslinjen Ledningen 2020 

Beredskap och 
förberedelser 

Beredskapsövningar Beredskapschefen 
koordinerar 

Ledningen 
ansvarar  
 

2020 

Skaderisker Skaderisker och samarbete Samarbete HR + 
arbetarskydd + 
mäklare / IF 

HR-direktör / 
AS-chefen 

2020 

 
 
 

6.2. Beredskap och förberedelser 

 
Vasa centralsjukhus strävar efter kontinuerligt upprätthållande av beredskap samt utveckling 

av helhetsberedskap och helhetssituationsbild. Detta arbetar man för genom att upprätthålla 

personalens medvetenhet och beredskap samt genom att regelbundet ordna övningar. 

Beredskapsplanerna på de olika enheterna ska hållas uppdaterade och personalen 

uppmuntras att ta till sig handlingsmodellerna ur synvinkeln för beredskap och förberedelse. 

Vårt sjukhus samarbetar kontinuerligt med olika myndigheter även ur beredskapssynvinkeln. 

Dessutom bedrivs regelbundet samarbete och samverkan med Åucs ERVA. År 2019 har 

arbetsgruppen med fokus på beredskapscenterplaneringen sammanträtt flera gånger 

angående helheten. Avsikten är att i denna helhet i framtiden utveckla förmedlandet av 

situationsbild och situationsmedvetenhet inom Åucs ERVA.  

 

År 2019 deltog sjukhuset i en övning som ordnades av OSTP, i vilken en explosion på en fabrik 

inträffade och i samband med den även en brand. Även farliga kemikalier kom ut i luften. 

Prehospitala akutsjukvårdsorganisationen skickade en lägesbeskrivning till beredskapscentret 

som hade uppförts på sjukhuset, och de skadade övningspatienterna fördes till Jakobstads 

hälsovårdscentral för fortsatt vård. Under övningen höll VCS ledningscentral och Jakobstads 

hälsovårdscentrals ledningscentral varandra uppdaterade om situationen.  
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Vårt sjukhus deltog i LSS19-beredskapsövningen som koordinerades av 

regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med temat befolkningsskydd. Övningen 

startade redan på våren i form av förhandsuppgifter och fortsatte med ytterligare 

förhandsuppgifter i början av hösten för att kulminera med seminarie- och övningsdagar i 

november. Temat var befolkningsskydd, som under en lång tid inte har övats, i olika 

organisationer på området för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. I samband 

med övningshelheten fäste sjukhuset även uppmärksamhet vid uppgifter i anknytning till 

befolkningsskydd. Den under övningsdagen förstärkta beredskapsledningsgruppen 

funderade med hjälp av en kartövning på hur en lyckad massevakuering genomförs.   

 

Den allmänna beredskapsplanen har uppdaterats och godkänts av chefsöverläkaren år 2019. 

Det finns ännu inte uppgift om den årliga beredskapsövningen för år 2020, men Finavia ordnar 

åtminstone en Full-Scale övning, i vilken även sjukhuset kan delta till vissa delar. Vsvd 

prehospitala akutsjukvård deltar fysiskt i övningen.  

 

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

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

den normala verksamheten (el, ict, vatten o.s.v.) är 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 utveckla 

även den situationsbild som den prehospitala akutsjukvården upprätthåller och förmedlar.       
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 Patientombudsmannen 
 

År 2019 minskade 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 465 stycken, av vilka 366 riktades till Vasa centralsjukhus. Av 

kontakterna var 99 stycken svåra att rikta till någon bestämd avdelning på Vasa 

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

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

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

kontaktuppgifterna till patientombudsmannen vid den egna vårdplatsen. 

 

Det totala antalet kontakter till patientombudsmannen anges inom parentes och de 

kontakter som riktats till Vasa centralsjukhus anges utan parentes. 

 

Tabell 5. Kontakter till patientombudsmannen. 

 

KONTAKTER TILL 

PATIENTOMBUDSMANNEN 

 

 

 

2017 

VCS (alla) 

 

2018 

VCS (alla) 

 

2019 

VCS (alla) 

VCS (alla kontakter) 490 (577) 404 (492) 366 (465) 
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Antalet kontakter i skadeärenden minskade jämfört med tidigare år.  

Tabell 6. Kontakter i skadeärenden. 

 

Kontaktorsak / 

Skador 

 

 

2017 

VCS (alla) 

 

2018 

VCS (alla) 

 

2019 

VCS (alla) 

Patientskada 181 (207) 159 (179) 116 (138) 

Läkemedelsskada 5 (7) 7 (7) 2 (4) 

Sakskada 7 (9) 6 (7) 11 (11) 

Olycksfall 0 (1) 2 (2) 3 (9) 

Kontakter i  

skadefrågor 

 

193 (224) 

 

174 (195) 

 

132 (162) 

 

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

orsakerna till kontakt. En tredjedel av kontakterna orsakades av missnöjdhet med 

bemötande. 

 

Antalet kontakter i anknytning till säkerhet var på samma nivå som 2018. Inom 

säkerhetsfrågor togs kontakt i anknytning till medicinering, bl.a. genomförande av 

medicinering, läkemedelsreaktioner, effekter och uppföljning av läkemedelsbehandling samt 

behandling av smärta till exempel efter ingrepp.  

 

Av kontakter i anknytning till utskrivning framgår utmaningar beträffande information om 

fortsatt vård och bl.a. ordnandet av hjälpmedel i hemmet, samt brister i information till 

anhöriga. En del av de som tog kontakt meddelade att den som skrevs ut var i för dåligt skick 

för att klara sig ensam hemma. Psykiatrins tillgänglighet och oro för verksamheten var orsak 

till kontakter och skapade otrygghet bland klienterna. Otrygghet framkom också i anknytning 

till enhetsförflyttningar, d.v.s. man önskade en trygg fortsättning på vården och information 

om förflyttning vid byte av enhet. 
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Kosten är en del av den övergripande vården och skapar för sin del en slags trygghet. I 

anknytning till detta kontaktades organisationen i några fall.   

 

I anknytning till ingrepp gällde kontakter subjektiv rädsla och beaktandet av den, infektioner, 

komplikationer, förberedelser och anvisningar. I några kontakter framgick önskan om 

anvisningar även under själva vårdhändelsen eller ingreppen. Diagnostik, diagnos och vård 

som inte genomfördes vid rätt tidpunkt skapade otrygghet hos klienterna. 

 

Tabell 7. Kontakter i anknytning till vård. 

 

Kontaktorsak /i 

anknytning till vård 

 

 

2017 

VCS (alla) 

 

2018 

VCS (alla) 

 

2019 

VCS (alla) 

Servicesmidighet 36 (39) 42 (45) 55 (59) 

Missnöje  

med vården 

 

236 (271) 

 

276 (314) 

 

215 (254) 

Säkerhet 99 (108) 157 (176) 145 (170) 

Fortsatt vård 65 (69) 82 (95) 59 (65) 

Övriga 26 (30)     24 (29) 16 (18) 

Vårdärenden 

totalt 

 

303 (343) 

 

319 (362) 

 

280 (328) 

 

Bemötande 79 (86) 143 (163) 122 (136) 

 

Kontakt togs i anknytning till vårdtillgång och beträffande mottagande av kallelser märks 

poststrejken och försenade brev. 
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 Tabell 8. Kontakter i anknytning till vårdtillgång. 

 

Kontaktorsak / 

vårdtillgång 

 

 

2017 

VCS (alla) 

 

2018 

VCS (alla) 

 

2019 

VCS (alla) 

Erhållande av remiss  

7 (12) 

 

18 (25) 

 

23 (26) 

Erhållande av 

kallelse 

22 (22) 23 (26) 29 (29) 

Övriga 20 (24) 21 (25) 21 (26) 

Vårdtillgång 49 (58) 58 (71) 62 (70) 

 

 

Beträffande kontakter i anknytning till självbestämmanderätt väcker deltagande i vårdbeslut 

mest diskussion. 

 

Tabell 9. Kontakter i anknytning till självbestämmanderätt. 

 

Kontaktorsak / 

Självbestämmanderätt 

 

2017 

VCS (alla) 

 

 

2018 

VCS (alla) 

 

2019 

VCS (alla) 

Tvångsvårdsärenden 21 (22) 9 (10) 8 (9) 

Deltagande i 

vårdbeslutet 

 

34 (35) 

 

45 (54) 

 

59 (65) 

Övriga 6 (7) 9 (11) 7 (8) 

Självbestämmande-

rättsärenden 

totalt 

 

 

54 (57) 

 

 

57 (67) 

 

 

69 (77) 
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Antalet kontakter i anknytning till informationstillgång ökar. Denna trend har märkts sedan 

år 2018. 

 

Tabell 10. Kontakter i anknytning till informationstillgång. 

 

Kontaktorsak / 

Information 

 

 

2017 

VCS (alla) 

 

2018 

VCS (alla) 

 

 

2019 

VCS (alla) 

Information om 

vårdalternativ 

 

16 (22) 

 

21 (22) 

 

25 (27) 

Information i 

anknytning till 

behandlingar 

 

45 (48) 

 

95 (108) 

 

98 (111) 

Allmän information  

15 (15) 

 

10 (12) 

 

7 (7) 

Övriga 11 (13) 13 (15) 11 (14) 

Informationsärenden 

totalt 

 

76 (82) 

 

112 (129) 

 

117 (131) 

 

I dataskyddsfrågor tas kontakt i samma utsträckning som tidigare år, med små variationer.  

 

Tabell 11. Kontakter i anknytning till dataskyddsfrågor. 

 

 

Kontaktorsak / 

Dataskydd 

 

 

2017 

VCS (alla) 

 

2018 

VCS (alla) 

 

2019 

VCS (alla) 

Tystnadsplikts-

frågor 

 

4 (5) 

 

7 (9) 

 

11(12) 

Rätt till insyn  

27 (31) 

 

28 (38) 

 

22 (30) 
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Ändring av 

patientuppgifter 

 

38 (39) 

 

36 (40) 

 

32 (36) 

Erhållande av 

utlåtande 

 

16 (17) 

 

10 (10) 

 

7 (11) 

Journalhandlings-

dokumentation 

 

19 (19) 

 

26 (32) 

 

35 (41) 

Övriga 8 (10) 8 (12) 12 (13) 

Dataskyddsfrågor 

totalt 

 

86 (94) 

 

81 (98) 

 

74 (92) 

 

 

Av kontakter i anknytning till språk framgår missnöjdhet med språkkunskap eller en viss 

språkmur i vården. I anknytning till klientavgifter kontaktas patientombudsmannen i stort sett 

lika ofta som tidigare år.  

 

Tabell 12. Kontakter i anknytning till språkfrågor och klientavgifter. 

 

Kontaktorsak 

 

 

 

2017 

VCS (alla) 

 

2018 

VCS (alla) 

 

2019 

VCS (alla) 

Språkfrågor 7 (9) 15 (15) 10 (11) 

Klientavgifter 34 (40) 29 (32) 28 (29) 

 

7.1. Granskning av kontakter gällande serviceområden som utför vård eller undersökningar  

 

I kontakterna som gäller serviceområdena för akutvård, öppenvård och bäddavdelningsvård 

framgår missnöje med erhållen vård, deltagande i vårdbeslut, information, negativt 

bemötande och säkerhet. Inom dessa serviceområden är det årliga klientantalet stort, vilket 

korrelerar med antalet kontakter till patientombudsmannen.  
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Antalet kontakter gällande diagnostikcentrum är endast några stycken. De gäller missnöje 

med vård, säkerhet och utlåtandenas tillförlitlighet. 

 

I kontakterna beträffande serviceområdet för kvinnor och barn framkommer missnöje med 

erhållen vård, säkerhet och information. 

 

I kontakterna gällande serviceområdet för psykiatri betonas missnöje med vård och 

självbestämmanderätt. Förändringarna inom serviceområdet har även orsakat oro bland 

klienter och vårdens tillgänglighet har bekymrat. 

 

Beträffande serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner kan nämnas kontakter 

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

statistiska kontaktmängden via patientombudsmannen är ringa. 

 

Inga kontakter gällde serviceområdet för rehabilitering. 

År 2019 är antalet patientskadeanmälningar samma som år 2018. Alla siffror i tabellen är 

beslut som antecknas och statistikförs enligt beslutsåret. 

 

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

anmälning kan göras oberoende av patientombudsmansverksamheten. Av den orsaken följer 

vi med de patientskadebeslut som kommer till vår kännedom samt ersättningarna för dem.  
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Patientskadebeslut vid Vasa centralsjukhus för olika ansvarsområden 

Tabell 13. Patientskadebeslut. 

 

ANSVARSOMRÅDE 

 

 

 

Patientskadebeslut 

 

 

Ersatta 

patientskadebeslut 

 

Icke ersatta 

patientskadebeslut 

År                     2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 

Operativa 

ansvarsområdet 

 

 

59 

 

89 

 

85 

 

25 

 

36 

 

29 

 

34 

 

53 

 

56 

 

Medicinska 

ansvarsområdet 

 

 

9 

 

17 

 

13 

 

3 

 

3 

 

0 

 

6 

 

14 

 

13 

Diagnostikcentret 

(serviceområde) 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Ansvarsområdet 

för barn 

 

 

2 

 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

Psykiatriska 

ansvarsområdet 

 

 

0 

 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

Totalt 71 111 103 30 40 30 41 71 73 

7.2. Anmärkningar 

 

Antalet anmärkningar har ökat en aning. Patienterna har anvisats att i ärenden som berör 

patientsäkerhet även göra HaiPro-anmälningar. I vissa fall har patienterna i stället för 

anmärkning kunnat ge respons med hjälp av klientresponssystemet enligt eget val. Det kom 

in svar på klagomål och av ett framkom brister i informationen till en klient om risker i 

anknytning till ett ingrepp och i ett annat togs ställning till bristande dokumentering av ett 

patientärende. I övriga svar på klagomål framkom ingenting anmärkningsvärt. 

 



34 
 

 

Tabell 14. Ersatta sakskador, anmärkningar, klagomål 

 

Kontaktorsak 

 

 

 

2017 

VCS  

 

2018 

VCS  

 

2019 

VCS  

Ersatta sakskador  

7 

 

8 

 

7 

Anmärkningar 62 65 83 

Klagomålsbeslut av 

Valvira 

 

6 

 

1 

 

1 

Klagomålsbeslut av 

regionförvaltningsverket 

 

4 

 

0 

 

6 

 

 

Under år 2019 ingick i patientombudsmansverksamheten Patientens rättigheters dag, som 

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

Vasanejdens Föreningar rf, Vasa stad och Vasa centralsjukhus. Evenemanget var det andra i 

ordningen, det första ordnades våren 2018. I december 2019 presenterade 

patientombudsmännen sin verksamhet för klientrådet, och rådets förslag beaktas vid 

utvecklingen av arbetet. 

 

Som ett längre projekt har patientombudsmännen arbetat med utvecklingen av 

rapporteringssystemet. Utgångspunkten var att få preciserad information om 

kontakttagandena och bakomliggande orsaker. Patientombudsmännen i vår region 

sammankallades och vi tog beslut om ändringar i rapporteringssystemet. Resultaten av 

utvecklingsarbetet kan vi använda från och med år 2020. 

 Klient- / patientrespons 
 

År 2019 inkom via responssystemet QPro totalt 5 105 klientkommentarer. Antalet har ökat 

en aning sedan år 2018, då det totalt inkom 5 038 kommentarer. Enheterna får mycket 

varierande respons. Vissa enheter fick cirka 350 kommentarer under fjolåret, medan andra 
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fick färre än tio. Enhetens verksamhet kan vara av en sådan natur att den är en utmaning för 

insamlandet av kommentarer. Även enhetens storlek, klientantal och klientomsättning 

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

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

klientresponsterminal, genom vilka 27 % av kommentarerna lämnades in.  

 

År 2019 var målet för medeltalet för klientresponsen > 4.7. År 2019 var medeltalet för all 

respons som inkom till sjukhuset 4. 7 på en skala från 1 till 5. Medeltalet har varit det samma 

fyra år i rad, sedan år 2016. Medeltalen för de olika frågorna var mycket likadana som år 2018, 

men något mer positiva bedömningar gjordes år 2019 på påståendena ”Personalen bemötte 

mig väl” och ”Mina undersökningar och behandlingar genomfördes enligt överenskommen 

tidtabell”.  

 

Enligt verksamhetsplanen är målet att 99 % av klienterna är nöjda med de språkliga 

tjänsterna. I år har 96,6 % varit antingen helt eller delvis av samma åsikt beträffande 

påståendet ”Jag fick vård eller betjäning på mitt modersmål.” År 2018 var motsvarande andel 

95 %. 
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Figur 3. Jämförelse mellan tjänst/vård som erhållits under vårdperiod eller besök år 2019 

och 2018. Det övre värdet gäller år 2019 och det nedre år 2018. 

 

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

vårdenheten till 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. 

 

  

Figur 4. Rekommendation enligt NPS-värde. 
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Figur 5. Antalet svar på NPS-påståendet år 2019 jämfört med 2018. 

 

År 2019 var NPS-värdet för hela sjukhuset 79, dvs. utmärkt. Påståendet besvarades av 

4 312 personer. År 2018 var NPS-värdet 73 och antal personer som svarade på påståendet 

3 781. Målet för år 2019 var att NPS-värdet skulle vara över 80. Målet nåddes inte helt, 

trots att NPS förbättrades jämfört med året innan. År 2019 svarade totalt 629 personer 

fler än år 2018 med värdet 9 eller 10 på NPS-påståendet (d.v.s. att de kunde 

rekommendera vårdenheten för sina nära anhöriga). Antalet passiva (7-8) och kritiska svar 

(0-6) har minskat. I svaren för hela sjukhuset rekommenderar över 86 % vårdenheten för 

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

 

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

hösten 2019. De utvecklingsförslag som klienterna ger har delats in i kategorier enligt 

följande: 

 

Figur 6. Analys av utvecklingsförslag i klientresponsen 

 

Ungefär 21,3 % av utvecklingsförslagen gäller frågor i anknytning till personalen, i vilka 

klienterna önskar en utveckling av bemötande och kundbetjäning (49 st.). Även lyssnande, 

stöd och uppmuntran samt pålitlighet behöver utvecklas. Fyra personer anmärkte på 

personalmängden.  
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 Figur 7. Utvecklingsförslag gällande personalen. 

 

Beträffande informationsutbyte och informationshantering ansåg klienterna att de viktigaste 

utvecklingsobjekten var både muntlig och skriftlig information. Vikten av utveckling 

beträffande klienternas möjlighet att få sköta sina ärenden på modersmålet och beträffande 

förmedling av information i anknytning till vårdarrangemang betonades i tolv svar. 
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Figur 8. Utvecklingsobjekten informationsförmedling och informationshantering. 

 

I anknytning till vård och service gavs beröm för god vård och förmedlades önskan om 

tillräckligt med tid för att även beakta anhöriga och vårdens effekt. Figuren nedan illustrerar 

föreslagna utvecklingsobjekt för vård och service. 

 

 

Figur 9. Utvecklingsförslag beträffande vård och service. 

 

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

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

underlättar handläggarnas arbete på enheterna. Då dokumenteras handläggningen av 

responsen under kolumnen ”inga åtgärder”. I annat fall rekommenderas att responsen 

handläggs regelbundet tillsammans med enhetens personal. Enhetens handläggare har 

till uppgift att med jämna mellanrum förmedla informationen från responsen till alla 

anställda på enheten. Positiv respons ökar personalens motivation och uppmuntrar att 

fortsätta det goda arbetet. Negativ respons bör ses som föremål för utveckling, vilken man 

kan ta lärdom av.  
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Figur 10. Handläggning av respons 

 

Utifrån responsen har man planerat utvecklingsåtgärder, vilka 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 11. Planerade utvecklingsåtgärder. 

 

Jämfört med den totala mängden inkommen respons är mängden dokumenterade 

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

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

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

förklaras det ringa antalet utvecklingsobjekt av att utvecklingsåtgärder inte har 

dokumenterats, även om man har genomfört sådana. Jämfört med år 2018 har man år 2019 

lyckats öka mängden dokumenterade utvecklingsåtgärder en aning. 
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Det är tänkt att responsen ges anonymt, men klienten har getts möjlighet att skriva sitt namn 

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

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

 Klientrådets verksamhet år 2019 
 

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

verksamhet i början av år 2017 och fortsätter fram till slutet av år 2020. Klientrådet har under 

år 2019 haft fyra möten, under vilka rådet har gett sina resolutioner. 

 

18.3.2019  

Ärenden:  Aktuella ärenden, sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen 

Imagemarknadsföring riktad till kunder 

 Planering av kundobservationer på enheter 

 

Under punkten aktuella ärenden berättade sjukvårdsdistriktets direktör för rådet om hur 

planeringen av H-huset framskrider och om planerna på att grunda en välfärdssamkommun. 

Målet är också fortfarande att beviljas status som ett sjukhus med omfattande jour.  

 

Kommunikationschefen bad rådet om klientsynvinkeln för genomförande av 

imagemarknadsföring. Rådet lyfte fram många positiva saker, vilka kan tas med i 

marknadsföringen. Rådmedlemmarna tog också ställning till hurdan marknadsföring som är 

lämplig och känns bra när objektet är ett sjukhus. Klientrådets förslag och synpunkter 

fungerar som stöd för kommunikationen och som anvisning vid planeringen av 

marknadsföringen. 

 

Klientrådet har önskat samarbete med enheterna och föreslagit att de gärna kan besöka 

enheterna och ge utvecklingsidéer. På mötet startade planeringen av 

klientrådsmedlemmarnas observationer genom utarbetandet av en preliminär 

observationsschablon.  
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12.6.2019 

Ärenden:  Aktuella ärenden, chefsöverskötare Arja Tuomaala  

Planeringen av Vasa centralsjukhus kundapotek   

Planering av kundobservationer på enheterna 

 

Chefsöverskötaren berättade att Finlands nya regering har lovat att Vasa centralsjukhus ska 

beviljas status som ett sjukhus med omfattande jour. Även planeringen av en 

välfärdssamkommun för Vasa sjukvårdsdistrikts område fortgår.  

  

Apotekaren och provisorn i Vasa centralsjukhus sjukhusapotek deltar i planeringen av H-

husets kundapotek och önskade att rådet ger kundens synpunkter på vad som förväntas av 

ett kundapotek i sjukhusets lokaler. Rådet föreslog att man beträffande öppettiderna skulle 

beakta de kundströmmar som sjukhusets verksamhet medför, såsom poliklinikernas 

öppettider, tidpunkterna för utskrivning av patienter, personalens arbetstider samt statistik 

över när kunder rör sig i sjukhuset. Placeringen på sjukhusområdet betjänar sjukhusets 

kunder på ett ypperligt sätt, men även invånarna i Sandviken. Vid en placering av 

kundapoteket i H-huset bör säkerhetsfrågor beaktas samt parkering i närheten av apotekets 

ytterdörr. Den primära uppgiften och tyngdpunkten är att i apoteket kunna köpa de 

läkemedel som har ordinerats på sjukhuset, gärna även mer sällsynta mediciner. Rådet 

föreslår att apotekets tjänster utvidgas till att omfatta hemkörning av läkemedel.  

Rådets resolution och förslag har getts till apotekaren och provisorn för användning vid 

planeringen av kundapoteket. 

 

Under mötet fortsatte rådet även planeringen av kundobservationer. 

 

21.10.2019  

Ärenden: Rapport om kundobservationer 

  

På vårens sammanträden planerade klientrådet de kundobservationer som sedan 

genomfördes 2–12.9.2019. Enheterna hade fått anmäla sitt intresse att delta i 

kundobservationerna. Avsikten var att testa hur ändamålsenligt rådmedlemmarna och de 
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observerade enheterna upplevde det att kunder på detta sätt medverkar i utvecklandet av 

verksamheten. Observationerna genomfördes med hjälp av en observationstabell som hade 

planerats av rådmedlemmarna. De bekantade sig med enheternas allmänna utrymmen samt 

den verksamhet och process som kunde observeras. De utvärderade inte vården av 

patienter/kunder. Observationer genomfördes på följande enheter: dagkirurgin, A3 – kirurgis 

bäddavdelning, fysiatriska avdelningen, avdelning 2 och den barnpsykiatriska polikliniken.  

Varje enhet observerades av två rådmedlemmar. De presenterade sin rapport för 

ansvarspersonen på den observerade enheten och rapporten gavs också till enheten i 

efterhand.  

  

Alla observatörspar påpekade att skyltningen borde förbättras och förtydligas. Skyltningen 

borde vara enhetligare och ses över som en större helhet.  

 

Klientrådets medlemmar ansåg att observationerna var meningsfulla. Representanterna från 

enheterna berättade att det alltid är intressant och bra att enheten får ta del av 

utvecklingsförslag från kundens synvinkel. 

 

9.12.2019 

Ärenden: Aktuellt om planeringen av H-huset, planerare Camilla Ahlskog  

Distanstjänster för sjukhusets kunder tillhandahållna av öppenvårdsapotek – förslag 

gällande Remomedi-appen  

Patientombudsmannaverksamheten vid Vasa centralsjukhus  

Vårdresponsen och behandlingen av personuppgifter på VCS 

 

 

Klientrådet fick höra om det aktuella läget angående planeringen av H-huset.  

 

Vasa centralsjukhus sjukhusapotekare ville höra klientrådets åsikt om appen Remomedi som 

föreslagits för sjukhuset. Det är fråga om en mobilapp, med vars hjälp man kan uträtta 

apoteksärenden. Med appen kan man beställa läkemedel till avhämtningsfack eller apotek, 

eller beställa hemleverans. Tanken skulle vara att det i sjukhusets aula skulle finnas 

avhämtningsfack i likhet med en postautomat.  Under mötet diskuterades livligt om hur 
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klientrådet förhåller sig till avhämtningsfack i förhållande till ett traditionellt apotek. 

Klientrådet var enigt om att avhämtningsfack inte kan ersätta ett apotek, och ståndpunkten 

motiverades i resolutionen. Apotekaren använder klientrådets ställningstagande i sitt svar till 

den aktör som gett förslaget. 

 

Vasa centralsjukhus patientombudsmän redogjorde för patientombudsmännens verksamhet, 

patientens rättigheter samt olika responskanaler och besvärsvägar. Klientrådet konstaterade 

att kunderna skulle behöva information om möjligheten att få hjälp av 

patientombudsmannen och på vilket sätt patientombudsmannen vid behov kan hjälpa dem. 

Patientombudsmännen får en resolution av rådet. 

 

Datasekretesschefen redogjorde för EU:s dataskyddsförordning och de lagar som anknyter till 

dataskydd. Patientens rätt till information, rätt till att rätta och radera uppgifter har stadgats 

i lag. Datasekretesschefen ville veta hurdana erfarenheter klientrådet har av behandlingen av 

personuppgifter vid Vasa centralsjukhus. Rådmedlemmarna svarade skriftligt på 

datasekretesschefens frågor. Rådmedlemmarna hade i regel positiva erfarenheter av hur 

personuppgifter behandlas på Vasa centralsjukhus. Rådet gav kritik angående det varierande 

antalet fel som görs av olika yrkesgrupper samt den korthuggna inställningen när patienten 

får sin diagnos. I patientvården identifieras inte de psykiska faktorerna till fullo, utan 

vårdpersonalens uppfattning fastställer hur den förhåller sig till patienten. 

Informationsutbytet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården är ett av de 

största problemen. Patienttexterna borde vara tydligare skrivna. Patientjournalarkivets 

tjänster kunde marknadsföras mer och de borde vara lättare att hitta. Datasekretesschefen 

fick rådets svar beträffande hanteringen av personuppgifter i sin användning. 

 

Dessutom uttryckte rådet sin oro över att tung trafik fortfarande kör via korsningen av 

Sandviksgatan och Skolhusgatan och inte via Handelsesplanaden, Korsholmsesplanaden och 

Skolhusgatan. Klientrådet är bekymrat över den tilltagande trafiken på sjukhusområdet och 

önskade att Vasa stad och centralsjukhuset ska vidta åtgärder i tid. Rådets oro framfördes till 

den tekniska direktören för kännedom. 
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9.1. 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 på sjukhusets 

webbplats. 

 

 Dataskydd 
 

Vid hanteringen av personuppgifter måste bestämmelserna i dataskyddsförordningen följas. 

Den 1 januari 2019 trädde den nya dataskyddslagen i kraft, varvid personuppgiftslagen 

upphävdes. 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. 

 

Förutom dataskyddslagen ändrades lagstiftningen gällande kvalitetsregister den 1 maj 2019. 

Enligt denna lagstiftning gäller ändringarna såväl lagen om sekundär användning av 

personuppgifter inom social- och hälsovården som lagen om ändring av lagen om Institutet 

för hälsa och välfärd (553/2019). De nya bestämmelserna ökade avsevärt användbarheten för 

kvalitetsdata och förändrade THL:s roll samt förutsatte åtgärder av aktörer som upprätthåller 

olika kvalitetsregister. Beträffande VSVD:s kvalitetsregister gjordes anmälan till THL före den 

30 november 2019. 

 

Den allmänna lagen om informationshantering inom den offentliga sektorn, 

Informationshanteringslagen, godkändes den 18 mars 2019. Lagen trädde i kraft den 1 januari 

2020. Under ledning av sjukhusets jurist startade ett samarbetsprojekt för implementering av 

informationshanteringslagen. I lagen fästs uppmärksamhet vid offentlig 

informationshantering såsom informationshanteringens systematik, rekommendationskrav, 
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användning av informationslager, effektivisering av informationsutbyte, förvaring och 

arkivering av handlingar samt frågor i anknytning till informationsmaterialens livscykel.  

 

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 i Vasa centralsjukhus observeras en säkerhetsöverträdelse, 

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.   

 

Under verksamhetsåret 2019 mättes förtroendet för behandlingen av persondata även med 

hjälp av klientrådet. Rådmedlemmarnas erfarenheter av VCS:s behandling av personuppgifter 

var i regel positiva. Kritik gavs angående användning av klarspråk, eftersom facktermerna 

upplevdes svåra att förstå. Rådet gav negativ respons på det varierande antalet fel som görs 

av olika yrkesgrupper samt den korthuggna inställningen när patienten får sin diagnos. I 

patientvården identifierades inte de psykiska faktorerna till fullo, utan vårdpersonalens 

uppfattning fastställde hur den förhåller sig till patienten. Informationsutbytet mellan 

primärvården och den specialiserade sjukvården upplevdes vara ett av de största problemen. 

I klientrådet lyftes också fram att det är svårt att hitta patientjournalarkivet och man önskade 

att sjukhuset bättre kunde marknadsföra patientjournalarkivets tjänster. Vasa centralsjukhus 

behandling av personuppgifter är enligt rådmedlemmarna pålitlig. 

 

 

Tabell 14. Informationssäkerhetsincidenter 
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Informationssäkerhetsincidenter  

2019 

Datasäkerhet HaiPro 

anmälningar 

Självövervakning och 

uppföljning av 

användarlogguppgifter 

avvikelser 

 

Antal 

 

 

129 

 

12 

Anmälan till tillsynsmyndighet  

25 

 

0 

 

Intern utredning / 

utvecklingsförslag 

 

2 

 

12 

 

 

Tabellen ovan beskriver dataskyddsavvikelser verksamhetsåret 2019. Avvikelserna har 

använts vid riskbedömningar gällande behandling av personuppgifter våren 2019. Vårt 

sjukhus största dataskyddsrisk är till över 70 % brott mot tystnadsplikt och utskrivna 

handlingar. En journalhandling skrivs ut och skickas till fel adress samt skrivna minneslappar 

som används som hjälp vid vårdarbetet kan falla eller annars hamna så att utomstående kan 

se dem. 

 

Figur 12. Typer av dataskyddsavvikelser 
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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 

(THL). Sjukhusets självövervakningsplan uppdaterades under innevarande verksamhetsår, 

men sjukhusledningens godkännande överfördes till följande år. 

 

10.2. Den registrerades rättigheter och hur de förverkligas 

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

dataskyddsförordning. Begäran om inspektion ska framföras med egen underteckning till 

Vasa centralsjukhus patientjournalarkiv. Under det gångna året lämnades 462 begäranden 

om inspektion av egna uppgifter till patientjournalarkivet. 

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

uppdaterade och den personuppgiftsansvarige måste genomföra alla möjliga rimliga åtgärder 

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

personuppgifter avlägsnas eller korrigeras utan dröjsmål. Det inkom 59 begäranden om 

korrigering av personuppgifter till patientjournalarkivet. 

Klientrådets medlemmar använde gärna Mina Kanta, men önskade att vårdrespons skickas 

hem per post. Användningen av Mina Kanta fick kritik angående bristfälliga uppgifter, 

laboratorie- och röntgenundersökningar samt för dröjsmål i överföringen av uppgifter. Mina 

Kanta fick beröm för snabb uppdatering av läkemedelslistan. Enligt klientrådsmedlemmarnas 

erfarenheter var vårdresponserna rätt dokumenterade. Av klientrådets medlemmar hade 

bara några gjort rättelsebegäran och det hade gått smidigt att genom skriftlig begäran ändra 

uppgifterna. 
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Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvariga få sina personuppgifter 

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

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

uppfyller en rättslig förpliktelse att utföra verksamhet som förutsätter behandlingen av 

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

personuppgiftsansvarige. Rätten att bli bortglömd kan i VCS:s verksamhet gälla till exempel 

en person som har utfört frivilligarbete. EU:s dataskyddsförordning tillämpas inte för avlidna 

personers uppgifter. 

Under evenemanget En dag för patientens rättigheter den 10 april 2019 hölls i auditoriet 

Grågås en öppen föreläsning om patientens rättighet till information. 

 

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 stor och krävande process. Som stöd för logghanteringen har 

en policy utarbetats för Vasa centralsjukhus. I den tas ställning till förvaringsmetod och 

förvaringstid för loggarna, roller i anknytning till hanteringen av loggar samt till 

logghanteringen och behovet av hantering. 

En personuppgiftsansvarig för en verksamhetsenhet inom hälsovården ansvarar för att 

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

och personal i ärenden förknippade med dataskydd. Den dataskyddsansvariga genomförde 

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

övervakning av användning av elektroniska patientuppgifter. Som ordförande för 

arbetsgruppen för övervakning av användning av elektroniska patientuppgifter verkade 

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

överskötare, en jurist, dataskyddschefen och byråsekreteraren för patientjournalarkivet. 

Arbetsgruppen sammanträdde fyra gånger år 2019. 
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I användningsövervakning på eget initiativ av en verksamhetsenhet inom hälso- och 

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

annan saklig grund. Användningen av patientregistret i kärndatasystemet övervakades med 

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

andra system som ska övervakas sköttes med hjälp av det automatiserade 

loggövervakningssystemet LogMonitor. Patientuppgifternas användarlogguppgifter följdes 

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

urval granskades regelbundet månatligen användningshändelserna i patientdatasystem för 

tio arbetstagare och användarlogguppgifterna för sex patienter. De slumpmässiga urvalen 

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

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

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

skickades till de dataskyddsansvariga i Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner. 

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

av den regelbundna självövervakningen. 

 

För en lyckad övervakning krävs dessutom användarbehörighetskontroll. Personer i 

förmansuppgifter hade skyldighet att följa upp användningen av patientuppgifter och anmäla 

eventuella dataskyddsrisker. År 2019 inkom 35 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. Den 

dataskyddsansvariga granskade de begärda logguppgifterna och vid eventuella misstankar 

om missbruk hänvisades till förmannen för fortsatt utredning samt informerades 

dataadministrationsöverläkaren, administrativa överskötaren och sjukvårdsdistriktets 

direktör. Patienten/klienten gavs ett sammandrag över utredningens resultat. En begäran om 

användarlogguppgifter gällde det nationella hälsoarkivet, i vilket kunden ville ha uppgift om 

all behandling och visning av uppgifter under två års tid. 
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Figur 13. Begäranden om logguppgifter 

Den dataskyddsansvariga höll 22 olika utbildnings- och avdelningstimmar för såväl sjukhusets 

personal som klienter. Ett samarbetsmöte hölls med de dataskyddsansvariga inom Vasa 

sjukvårdsdistrikt. 

 

10.4. Bedömning och utveckling av dataskyddet 

 

För rapportering och uppföljning av datasäkerhetsavvikelser 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 129 datasäkerhet 

HaiPro-anmälningar. För att underlätta uppföljningen har den dataskyddsansvariga 

dokumenterat de framkomna datasäkerhetsavvikelserna i Datasäkerhet HaiPro-systemet och 

fört ett separat manuellt register, i vilket anmälningar till dataskyddsmyndigheterna har 

dokumenterats för sig och anmälningar som inte har lämnats till myndigheterna för sig. 

 

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

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

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

arbetssätt och minska mängden utskrifter på sjukhuset. 
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Satsningar måste göras på utbildning av och information till personalen. Det är skäl att tillägga 

datasäkerhet som ett ämne i det multiprofessionella introduktionsprogrammet för nya 

arbetstagare. För den regelbundna datasäkerhetsutbildningen av personalen skulle det löna 

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

uppföljning av utbildningarna.  

 

  Sjukhushygien 

 

11.1. Anmälning av infektioner 2019 

 
Tabell 15. Infektionstyper. 

År 2019 Infektioner Vårddagar Inf./1000 vd 

 

Vårdrelaterade 

infektioner 

 

1056 

 

75524 

 

13,98 

 

Samhällsrelaterade 

infektioner 

 

11456 

 

75524 

 

151,69 

 

I genomsnitt har 88 vårdrelaterade infektioner per månad anmälts. Antalet vårdrelaterade 

infektioner per tusen vårddagar har minskat något. Relationstalet år 2019 är 13,98, medan 

det var 15,42 året innan. Antalet samhällsrelaterade infektioner har däremot varit en aning 

högre år 2019, nämligen 151,69/1000 vårddagar, medan motsvarande relationstal året innan 

var 150,51.  

 

Tabell 16. Vårdrelaterade infektioner 

 

Vårdrelaterade infektioner 

 

2018                         

antal 

2019 

Infektioner i operationssår   
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Ytlig, djup, operationsområde/organinfektion 205 177 

 

Infektion i mag-tarmkanalen 

 

130 

 

167 

 

Urinvägsinfektion 

 

164 

 

125 

Lunginflammation 

Övriga infektioner i de övre och nedre 

luftvägarna 

136 

50 

122 

48 

Blododlingspositiv sepsis 

Klinisk sepsis 

Eventuell sepsis hos nyfödd 

53 

10 

55 

56 

14 

55 

Infektion NAS 

Annan infektion 

 

159 

73 

53 

Infektion i könsorgan  

45 

 

46 

 

Hud- och mjukdelsinfektion 

 

52 

 

30 

 

Infektion i öga, öra, näsa och munhåla 

 

69 

 

59 

 

Blodkärlskanylinfektion 

 

17 

 

17 

 

Hjärt- eller blodkärlsinfektion 

 

9 

 

9 

 

Infektion i centrala nervsystemet 

 

1 

 

4 

 

Infektioner i operationssår är åter den största vårdrelaterade infektionsgruppen. Antalet har 

minskat något jämfört med året innan. Antalet infektioner i mag-tarmkanalen har stigit 

ungefär lika mycket som antalet infektioner i operationssår har minskat. Detta kan delvis 

handla om en tolkningsfråga. En infektion efter en operation har kunnat tolkas som en 

infektion i mag-tarmkanalen, när till exempel en tarmsutur har brustit.  
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Antalet urinvägsinfektioner minskade åter till samma nivå som två år tidigare. På grund av 

ökningen i fjol satsade vi under våren i den regionala hygienutbildningen på förebyggande av 

urinvägsinfektioner. Antalet lunginflammationer minskade klart. Antalet blododlingspositiva 

sepsis ökade en aning. Oklara infektioner eller infektioner som hör till gruppen annan 

infektion minskade klart liksom även hud- och mjukdelsinfektioner. Övriga grupper höll sig 

beträffande antalen på samma nivåer som året innan.  

 

Tabell 17. Infektioner i ledprotes 

 

Infektioner i ledprotes 

 

2018 % 2019 % 

 

Totalprotes i höftled 

  

 

-ytlig sårinfektion 

 

0,82 

 

0 

 

-djup sårinfektion 

 

0 

 

0,43  

 

-operationsområdes-/ 

organinfektion 

 

0,41 

 

0 

 

Ledprotes i knäet 

  

 

-ytlig sårinfektion 

 

0,68 

 

0 

 

-djup sårinfektion 

 

0 

 

1,43 

 

-operationsområdes-/ 

organinfektion 

 

0,68 

 

0,36 
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Beträffande infektioner i ledproteser förekommer en liten förändring jämfört med 

föregående år. Vid tidpunkten för upprättandet av denna rapport har inte en enda ytlig 

infektion anmälts. Däremot förekom flest djupa infektioner. Allvarligare och mer betydande 

operationsområdes-/organinfektioner förekom endast i liten utsträckning inom 

ledprotesoperation i knäet, men inte alls i totalprotesoperationer. Infektionsprocenten för 

protes i höftled är bra, men gällande ledprotesoperation i knäet är procenten högre än det 

riksomfattande medeltalet, vilket är 1 %. Vid ledprotesoperationer i axel förekom inga 

infektioner, liksom även de två föregående åren (inte med i tabellen).  

 

 

Figur 14. Blododlingspositiva sepsis i vård- och samhällsrelaterade infektioner 

 

I relation till antalet vårddagar har både vård- och samhällsrelaterade 

blododlingspositiva sepsis ökat i antal det gångna året. Ökningen är emellertid måttlig 

beträffande vårdrelaterade sepsis. Antalet är nu ungefär det samma som år 2017.  
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Figur 15. Samhälls- och vårdrelaterade clostridium difficile på Vasa centralsjukhus år 

2015–2019. 

 

 

Antalet dokumenterade vårdrelaterade clostridium difficile-fall är färre under det 

gångna året än föregående år. Orsaken till detta kan vara att det år 2019 även i övrigt 

förekom färre infektioner, vilket ledde till att användningen av antibiotika var lägre. 

För clostridium difficile är det även i övrigt typiskt att förekomsten går i vågor. Därtill 

har man reagerat på tidigare års epidemier och effektiviserat försiktighetsåtgärder 

och städning, vilket således kan ha minskat mängden clsotridium difficile-infektioner. 

Mängden samhällsförvärvade clostridium difficile-fall är ungefär den samma som 

tidigare år. 

11.2. Multiresistenta mikrober 

 

v.15 v.16 v.17 v.18 v.19

Avo 25 27 23 19 16

HLI 60 62 77 37 25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
n

ta
l

Samhälls- och vårdrelaterade clostridium 
difficile på VCS 2015-2019



58 
 

 

      

Figur 16. Multiresistenta mikrober i Vasa sjukvårdsdistrikt år 2015–2019. 

 

År 2019 var antalet nya ESBL-fynd på samma nivå som året innan. I SAI-registret har 

emellertid 40 fler ESBL-fynd dokumenterats för år 2019 än i denna tabell, eftersom det i 

VCS:s register saknades 40 st. fall som tidigare år konstaterades i Jakobstadsregionen, 

vilka fördes in i juni 2019. ESBL framkommer oftast som urinvägsinfektion, men även helt 

symptomfritt smittbärande förekommer. Smittan kan spridas till exempel via livsmedel, 

och resande ökar risken för att smittas.  

Antalet MRSA-fynd har varit lägre än året innan, men i ett av VSVD:s serviceboenden 

uppstod en epidemi, med totalt sju stycken nya fynd. Epidemin sysselsatte sjukhusets 

hygienenhet hösten 2019 och arbetet med epidemin fortsätter. MRSA upptäcks ofta i 

kliniska odlingsprov, men en del av de positiva fynden är förknippade med screeningar. 

Under det gångna året har tre fall av multiresistenta gramnegativa stavbakterier som hör 

till MDRGR -klassen registrerats. Ett CPE-fall har också dokumenterats år 2019. CPE är en 

mycket problematisk mikrob, om den sprider sig i sjukhuset. 

 

I universitetssjukhusen har det förekommit epidemier orsakade av olika multiresistenta 

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

anvisningar av hygienskötarna.  Man screenar även i övrigt multiresistenta bakterier bland 

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

sjukhusvistelser i utlandet fortsätter att öka. 
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11.3. Influensavaccinationstäckningen bland personalen 

 

      

Figur 17. Influensavaccinationstäckningen bland personalen på VCS 

 

Influensavaccinationstäckningen bland vårdpersonalen minskade jämfört med föregående 

år, medan den däremot ökade en aning bland läkarna. Gruppen ”övrig personal” utför inte 

omedelbart vårdarbete, varför vaccinationstäckningen för deras del inte spelar en lika 

avgörande roll som för läkarnas och vårdpersonalens del. Till övrig personal hör inte t.ex. 

anstaltsvårdare, eftersom de inte är VCS:s egna anställda. Totalt 60 enheter har 

dokumenterats i ePiikki, av vilka man endast på tio enheter uppnådde målet på 90 %. Lagen 

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

vårdar riskpatienter varje år låter sig vaccineras mot säsongsinfluensan. I år uppnåddes 

emellertid inte vaccinationstäckningsmålet på alla de enheter där patienter med 

immunitetsbrist eller influensa vårdas.   
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Figur 18. Influensavaccinationstäckning enligt de olika serviceområdena. 

 

 

Personalens vaccinationstäckning varierar mellan de olika serviceområdena, men lägst är 

den på psykiatrin.  

I oktober-november ordnades för personalen fem stycken motiverande föreläsningar om 

influensa och influensavaccination, men antalet deltagare var lågt. 

Influensavaccinationsdagar för personalen ordnades i november-december totalt något 

flera än året innan, och de ordnades i högre grad även i enheternas egna lokaler. 

Vaccinationspunkter ordnades även på psykiatriska enheten och på Dammbrunnsvägen, 

och dessutom kunde man låta vaccinera sig även på företagshälsovårdens mottagning, 

liksom i Jakobstad och Kristinestad. Totalt ordnades 28 stycken vaccinationstillfällen i VCS:s 

lokaler.  

Den viktigaste influensavaccinationskampanjen riktad till personalen har skett via intranet, 

och dessutom har man spridit information med hjälp av affischer, via högtalarna och per 

e-post. Den viktiga frågan har också lyfts fram av informationsenheten i sociala medier. 

Hygienskötarna har koordinerat och arrangerat vaccinationstillfällena tillsammans med 

företagshälsovården. 
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11.4. Uppföljning av förbrukningen av handdesinfektionsmedel 

 

Mängden förbrukat handdesinfektionsmedel har under ett par års tid följts upp med hjälp av 

appen eDesi. Utvecklingen av programmet har stött på utmaningar, men nu får man fram 

önskade uppgifter rätt bra i programmet. På bäddavdelningarna och i intensivvården följs 

förbrukningen upp genom att man jämför mängderna beställd handdesinfektion med 

vårddagarna. Målet för förbrukningen är 100 ml/vårddag. Förbrukningen av 

handdesinfektionsmedel följs också upp för operationernas del, och målet ökades i år till 100 

ml/operation. På poliklinikerna följer man endast med beställd litermängd/enhet och att de 

beställda mängderna inte börjar minska.  

 

Under det gångna året var förbrukningen av handdesinfektionsmedel på bäddavdelningarna 

21–72 ml/vårddag, och genomsnittet är således 35,1 ml/vårddag. Inom vården av 

barnsjukdomar kom man närmare målet, men på de övriga bäddavdelningarna var 

förbrukningen under 40 ml/vårddag. Det är således lång väg kvar till målet. På 

intensivövervakningsenheten översteg den totala förbrukningen glädjande nog målet, som är 

100 ml/vårddag. Vissa sjukhus i Finland har redan höjt förbrukningsmålet för intensivvård till 

200 ml/vårddag. Vi följer med situationen på vårt sjukhus och överväger en eventuell ökning 

av målförbrukningen efter innevarande år. Inom operationer användes i genomsnitt 86,5 ml 

handdesinfektionsmedel per operation. I talet ingår både s.k. stora operationssalen och 

dagkirurgin. Det finns ett visst utrymme för förbättring inom användningen av 

handdesinfektionsmedel även i anknytning till operationer.  

 

 Appen eDesi visar kvantitativa uppgifter om den beställda mängden 

handdesinfektionsmedel. Utförligare uppgifter om användningssituationen och 

användningstiden för handdesinfektionsmedel måste granskas med andra metoder. Den 

information som fås via eDesi kan speglas mot resultaten av handhygienobservationer samt 

förekomsten av infektioner. På så vis får man en bättre helhetsbild av patientsäkerheten i 

anknytning till hygien. Under innevarande år lanseras på vårt sjukhus appen eHuude, som 

åskådliggör situationerna för genomförande av handhygien och därigenom användningen av 

handdesinfektionsmedel.  
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11.5. Sjukhushygien år 2020 

 

År 2020 fortsätter sjukhushygienenheten att delta i patientsäkerhetsrundvandringar och 

satsar på temat handhygien. Observationerna av handhygien starter med hjälp av appen 

eHuude i samarbete med hygienkontaktpersonerna. Sjukhushygienteamets nyaste 

hygienskötare har fått grundläggande introduktion och fortsätter utvecklingen av 

hygienfrågorna i landskapets inrättningar.  

 

 Vårdtyngd  
 
Under år 2019 har man på Vasa centralsjukhus använt vårdtyngdsklassificering som mätare 

för vårdarbetet på tio (10) olika vårdenheter.  

Med hjälp av systemet för vårdtyngdsklassificering kan skötarnas arbetsbörda observeras. 

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

optimala vårdtyngden/skötare, hur dagarna har varit i relation till det optimala, hur 

vårdtyngdsfördelningen har sett ut, samt hurdan fördelningen av vårdarbetets delområden 

har varit. I den månatliga rapporten utreds också skriftligen en analys av verksamheten, 

utförda och planerade åtgärder, effekter av tidigare åtgärder, samt en analys av 

ledningsåtgärderna. 

Ett sammandrag av det gångna året visar att på alla enheter har mindre än 50 % av 

vårddagarna legat över det optimala. Det betyder att vid en granskning av hela året har 

vårdtyngden mer än 50 % av vårddagarna varit under det optimala samt på optimal nivå   

 

Under år 2019 fattades i organisationen beslut om ibruktagande av en ny Hoiq-mätare. 

Enheterna utbildades på hösten och den nya mätaren togs i användning genast i början av år 

2020. Den nya Hoiq-mätaren motsvarar ännu bättre behoven för dagens vårdarbete. 
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12.1. Bäddavdelningar 

 

Figur 19. Vårdtyngden på bäddavdelningarna 

 

12.2. Barn- och kvinnoavdelningar 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 20. Vårdtyngd på barn- och gynekologiavdelningar 
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13. Strålbehandling  
 
År 2019 behandlades något under tusen patienter på strålbehandlingsenheten. De största 

patientgrupperna som får strålbehandling är bröstcancer-, prostatacancer- och 

lungcancerpatienter. 

 

Med den nya strålbehandlingsapparaten (Truebeam Linac 2) som installerades år 2018 togs 

nya bildtagnings- och behandlingsmetoder i bruk, och dessa egenskaper uppdaterades i 

början av år 2019 även beträffande den andra gamla strålbehandlingsapparaten (Truebeam 

Linac 3). Detta möjliggjorde bl.a. ibruktagandet av en ny, kortare strålbehandling för en viss 

del av prostatacancerpatienterna år 2019. Lämpliga patienter med låg- och medelhög risk kan 

nu ges strålbehandling med högre engångsdos (6,1 Gy) varannan dag under sju 

behandlingsgånger (s.k. fraktion). Detta är möjligt, eftersom man med den nya 

bildtagningsmetoden kan säkerställa strålningens riktning i realtid under strålbehandlingen. 

 

Den nya strålbehandlingsapparatens s.k. sexdimensionella behandlingsbord möjliggör även 

behandling av objekt med besvärligare placering i hjärnan med stereotaktisk strålbehandling. 

Dessa behandlingar kunde man börja ge i början av år 2019. Metoden används även vid vissa 

icke stereotaktiska långa strålbehandlingar av hjärntumörer. 

 

Vid strålbehandling av bröstcancer har antalet behandlingar också minskat för en avsevärd 

del av bröstcancerpatienterna. Till de patienter, i vilkas behandling används så kallad 

förstärkningsdos på området av operationshålan, började man år 2019 ge denna 

förstärkningsdos integrerat under hela strålbehandlingen. Härigenom minskar antalet 

behandlingar för patienten med 5–8 behandlingar. Strålbehandlingens längd för dessa 

patienter är nu antingen 15 eller 18 behandlingsgånger i stället för tidigare 20–30 gånger. 

 

Allt ibruktagande av nya strålbehandlingsmetoder föregås av noggrann testning och kontroll. 

Alla strålbehandlingsmetoder som används vid strålbehandlingspolikliniken är i användning 

vid jämförelsekliniker, vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och/eller Tammerfors 

universitetssjukhus (TAYS). Ett undantag utgörs av den ovan nämnda korta sju gångers 

strålbehandlingen av prostatacancer. Metoden i fråga grundar sig på en omfattande 
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undersökning som gjorts i Sverige, i vilken patientmaterialet och de använda 

strålbehandlingsapparaterna är samma som här i Vasa. Efter omsorgsfull förhandsanalys och 

kvalitetssäkring togs metoden således i bruk även i Vasa. 

 

År 2019 utförde Strålsäkerhetscentralen (STUK) periodisk granskning av två gamla 

strålbehandlingsapparater. STUK granskar strålbehandlingsapparaterna med två års 

intervaller, och CT-apparaterna med tre års intervaller. Dessutom utför STUK en granskning 

av strålbehandlingsverksamheten med fem års intervaller. 

 

För strålbehandlingsklinikens behandlings- och bildtagningsapparater finns egna 

kvalitetsövervakningsprogram, enligt vilka apparaterna genomgår regelbundna 

kvalitetsövervakningar. Med hjälp av kvalitetsövervakningsprogrammen kan man på ett 

pålitligt och uppdaterat sätt säkerställa att apparaterna och systemen fungerar korrekt. 

 

Trots att strålbehandlingsklinikens alla strålbehandlings- och bildtagningsapparater fungerar 

pålitligt, börjar den äldsta behandlingsapparatens (iX Linac 1) teknik utgöra en begränsning 

för dess användningsduglighet vid de mest krävande behandlingarna. Det var i fjol tio år sedan 

denna behandlingsapparat installerades. Den äldsta behandlingsapparaten kan inte användas 

vid stereotaktiska strålbehandlingar, och inte vid de allra kortaste (7 gånger) 

prostatastrålbehandlingarna, under vilka bildtagning under behandlingen är nödvändiga. 

Dessutom representerar den äldsta behandlingsapparaten förra generationens teknik, och 

det är därför inte möjligt att uppdatera den i enlighet med de nyaste apparaterna. 

 

Enligt lagen ska för strålbehandlingspersonal ordnas tillräckligt strålskydd och yrkesmässig 

kompletterande utbildning. Detta sker genom utbildning som ordnas både på 

strålbehandlingspolikliniken och i det egna sjukhuset samt genom besök utanför sjukhuset, 

t.ex. på olika konferenser och utbildningar. 

 

Strålbehandlingspoliklinikens strålbehandlingspersonal (röntgenskötare, onkologer, 

sjukhusfysiker) deltar i utbildningar och kongresser utanför sjukhuset bl.a. på 

Radiografidagarna, Onkologidagarna, Strålsäkerhetsdagarna och Strålbehandlingsdagarna. 

Förutom detta får personalen yrkes- och strålsäkerhetsutbildning på internationella 
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konferenser, t.ex. på utbildningar som ordnas av ESTRO (European Society of Therapeutic 

Radiation and Oncology) och på ESTRO:s kongress. 

 

Dessutom är användarutbildningen som ordnas av strålningsapparaternas tillverkare till 

tillämpliga delar strålsäkerhetsutbildning. 

 

Strålbehandlingspersonalens utbildning dokumenteras på strålbehandlingskliniken och 

verksamhetsutövaren ansvarar för att utbildningen är tillräcklig. För utvärderingen och 

dokumenteringen av utbildningarna ansvarar överfysikern, som även fungerar som den 

strålsäkerhetsansvarige (STV) som förutsätts för säkerhetstillståndet. 

 

Rapporteringen av avvikande situationer i strålbehandling görs i HaiPro-systemet, liksom i 

hela sjukhuset. Förutom detta behandlas avvikande situationer även i klinikens egen process. 

Denna praxis har gällt i närmare tjugo år, och möjliggör, förutom att man lär sig av avvikande 

situationer, även att man justerar den pågående strålbehandlingen för att kompensera för 

avvikelsen. På så vis får patienten, trots en avvikelse, den föreskrivna strålbehandlingen i sin 

helhet. 
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