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1. Yleistä

Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma perustuu

terveydenhuoltolain (§ 8) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen vaatimuksiin. Vaasan

keskussairaalan laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosuunnitelma on esitelty

pääpiirteissään Kuva 1:ssa.

LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN TÄYTÄNTÖÖNPANON

SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA

Laadunvarmistus LAATUJÄRJESTELMÄ Laadunvarmistus

ja prosessityö POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ        ja prosessityö

Itsearvioinnit POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄVÄT Itsearviointi

     MENETELMÄT JA KÄYTÄNNÖT

Sisäiset auditoinnit

             POTILASTURVALLISUUDEN                      Sisäiset auditoinnit

         TOIMENPIDEOHJELMA Ulkoinen ylläpito-

Ulkoinen ylläpito- auditointi

auditointi

KEHITTÄMISSUOSITUKSET

AUDITOINNEISTA

LAADUNTUNNUSTUS

Kuva 1 Vaasan keskussairaalan laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma

(myöhemmin laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma)
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Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma koostuu seuraavista osasta:

Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikka kuvaa toiminnan kehittämisen tavoitteet Vaasan

sairaanhoitopiirin alueella. Johtoryhmä vastaa politiikan kehittämisestä ja päivittämisestä.

Politiikan hyväksyy sairaanhoitopiirin hallitus.

Laatujärjestelmän avulla tarkastetaan palvelujärjestelmän rakenne, palveluprosessit ja vai-

kuttavuus systemaattisesti käyttämällä SHQS-arviointikriteeristöä. Samalla tehdään jatkuvaa

kehittämistyötä.

Potilasturvallisuusjärjestelmä on toimintatapojen kokonaisuus, joka on ohjeistettu ja kuvattu

organisaatiotasolla ja jolle on asetettu tavoitteeksi potilasturvallisuuden edistäminen, kehittäminen,

potilasturvallisuuteen liittyvä koulutus ja tiedottaminen sekä määriteltyjen

potilasturvallisuustapahtumien seuranta, analysointi ja raportointi. Potilasturvallisuusjärjestelmä

on osa turvallisuusjohtamisjärjestelmää, jolla turvallisuutta kehitetään kokonaisvaltaisesti.

Potilasturvallisuusjärjestelmän laatimisesta ja päivittämisestä vastaa turvallisuuden ohjausryhmä.

Järjestelmän hyväksyy sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä. Järjestelmä päivitetään vuosittain

helmikuussa.

Potilasturvallisuutta edistävät menetelmät ja käytännöt ovat yksityiskohtaisia

potilasturvallisuuden edistämiseen liittyviä menettelytapoja ja toimintaohjeita, jotka koskevat koko

organisaatiota tai erillisiä yksiköitä. Niiden laatimisesta ja ylläpidosta vastaavat yksiköiden

esimiehet ja vastuuhenkilöt sekä organisaatiotasolla asiantuntijat.

Potilasturvallisuuden toimenpideohjelma tehdään vuosittain laaturaportin yhteydessä.

Laatimisesta vastaa potilasturvallisuuden ohjausryhmä, ja sen hyväksyy sairaanhoitotoiminnan

johtoryhmä.

Toimintakäsikirja löytyy organisaation intranetin etusivulta. Kaikki toimintaa ohjaavat ja

tukevat dokumentit löytyvät toimintakäsikirjasta. Kaikki laadunhallintaa ohjaavat dokumentit

sisältyvät toimintakäsikirjaan.

Turvallisuussuunnitelma löytyy toimintakäsikirjasta sekä www-sivulta, josta myös

potilaat ja muut organisaatiot voivat sitä lukea. Kuva 2. Raportoinnin vuosisuunnitelma ja

vastuut, kuvaa laadunhallinnan prosessien vastuutukset ja raporttien ja suunnitelmien suunnitellut

palautus- ja päivitysajankohdat.
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Kuva 2. Raportoinnin vuosisuunnitelma ja vastuut
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Osa I. LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA

1.1 Vaasan sairaanhoitopiirin laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikka

Hyvällä laadulla tarkoitetaan Vaasan sairaanhoitopiirissä potilaan tarpeesta lähtevää hyvää,

turvallista, vaikuttavaa ja saatavilla olevaa hoitoa. Toiminnan arvoperustana on potilas-/

asiakaslähtöinen hoito, ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus.

Potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, hänen yksilölliset tarpeensa ja

toiveensa huomioiden.

Turvallinen ja hyvä hoito toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Siinä hyödynnetään olemassa olevia

voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö ja tiedonkulku hoitoon osallistuvien tahojen,

potilaiden ja omaisten välillä on saumatonta. Toiminnassa huomioidaan henkilöstön hyvinvointi ja

riittävät toimintaedellytykset hyvän hoidon antamiseen.

Ammattitaitoinen henkilökunta toteuttaa hoidon turvallisesti ja sujuvana prosessina soveltaen

näyttöön tai hyviin hoitokäytäntöihin perustuvia ja vaikuttavia menetelmiä. Tavoitteena on

toiminnan jatkuva kehittäminen ja toiminnan riskien säännöllinen arviointi, jotta

estettävissä olevia, hoitoprosessin poikkeamasta johtuvia haittoja ei tapahdu

yhdellekään potilaalle. Hyvän hoidon lopputuloksena on saamaansa hoitoon ja kohteluun

tyytyväinen potilas.

Sairaanhoitopiirissä potilasturvallisuus on yhteinen asia, ja se edellyttää johdon ja koko

henkilökunnan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä saumatonta yhteistyötä eri

toimintayksiköiden välillä. Myös hallituksen hyväksymä VKS 2025 strategia sitoo toiminnan näihin

tavoitteisiin.

1.1.1 Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttaminen

Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttaminen edellyttää organisaation kaikilla tasoilla

systemaattista työtä, joka tukee laadukkaan ja turvallisen hoidon kokonaisuutta, eri

ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintatapojen kehittämistä. Seuraavassa on kuvattu

johdon, esimiesten ja työntekijöiden vastuut laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttamiseksi.

Organisaation johdon ensisijainen vastuu on toiminnan suunnittelu, seuranta,

toimintalinjaukset ja resursointi. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttamisessa johto
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§ tuo esiin laadun ja potilasturvallisuuden ensisijaisina arvoina toiminnassa sekä tukee

avoimen ja oikeudenmukaisen potilasturvallisuuskulttuurin kehittymistä

§ kirjaa potilasturvallisuuden edistämisen toimenpiteet ja vaikutukset vuosittain

toimintakertomukseen

§ suuntaa organisaation strategiset tavoitteet potilaiden tarpeiden mukaisesti ja seuraa

potilaskeskeisyyden toteutumista

§ arvioi päätöksenteossa suunniteltujen toimien vaikutukset potilasturvallisuuteen,

vallitseviin toimintatapoihin, resursseihin ja osaamisvaatimuksiin

§ seuraa potilasturvallisuuden kehitystä asetettuihin mittareihin nähden ja käyttää niihin

perustuvaa seurantatietoa toiminnan kehittämisessä

§ varmistaa, että ajantasaiset ja tarpeen mukaiset prosessikuvaukset, hoitoprotokollat sekä

hoitoketjut on laadittu ja käytettävissä.

Esimiesten ensisijaisina tehtävinä ovat toiminnan sujuvuuden varmistaminen, seuranta ja

kehittäminen. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttamisessa esimiehet

§ ylläpitävät työyksikössä avointa keskustelua laadusta ja potilasturvallisuudesta tukien

syyllistämättömän ilmapiirin kehittymistä

§ kannustavat laatupoikkeamien ja vaaratapahtumien raportointiin ja kehittävät toimintaa

palautteen perusteella

§ pitävät säännöllisesti esillä laatu- ja potilasturvallisuusasiat työpaikkakokouksissa,

henkilöstöpalavereissa ja osastotunneilla sekä sitoutuvat seuraamaan yksikön

seurantataululle valittuja mittareita päivitysvälin mukaisesti. Lisäksi he antavat

henkilöstölle mahdollisuuden tuoda esille omat näkemyksensä toiminnan

kehittämistarpeista.

§ vastaavat seurantataululle kirjattujen kehitysideoiden priorisoinnista ja niiden

toteuttamisesta.

§ panostavat kaikkien henkilöstöryhmien sitouttamiseen yhteisiin toimintatapoihin.

Täydennyskoulutuksella tuetaan henkilöstön tiimityötaitoja.

§ varmistavat, että toimintayksikössä on selkeä perehdyttämisohjelma sijaisille ja uusille

työntekijöille sekä valvovat sen noudattamista. Lisäksi esimies suunnittelee uusille

työntekijöille osallistumisen organisaation moniammatilliseen perehtymisohjelmaan.

Henkilöstön riittävä perehdytys ennen uusien menettelytapojen, hoitokäytäntöjen tai

laitteiden käyttöönottoa huomioidaan.

§ antavat rakentavaa palautetta henkilöstölle säännöllisesti ja oikea-aikaisesti.
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Henkilöstön ensisijaisena tehtävänä on potilaskeskeisen hoidon toteuttaminen, seuranta ja

kehittäminen. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttamisessa henkilöstö

§ toteuttaa hoidon turvallisesti soveltaen näyttöön tai hyviin hoitokäytäntöihin perustuvia ja

vaikuttavia menetelmiä

§ varmistaa, että yhteistyö ja tiedon kulku hoitoon osallistuvien tahojen välillä on saumatonta

§ osallistuu laadun ja potilasturvallisuuden seurantaan sekä toiminnan kehittämiseen

(raportointi ja palaute)

§ varaa potilaalle riittävästi aikaa, jotta potilaalle voidaan antaa tarvittava selvitys hänen

terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista

sekä muista seikoista, joilla on merkitystä hoitopäätösten kannalta

§ sopii hoidosta yhteisymmärryksessä potilaan ja mahdollisesti hänen omaistensa tai

läheistensä kanssa

§ antaa potilaalle tietoa siitä, miten hän voi antaa palautetta hoidostaan

§ huolehtii omien tietojen ja taitojen jatkuvasta kehittämisestä ja ajantasaisuudesta

osallistumalla täydennyskoulutukseen.

§ esittää omia kehittämisideoitaan yksikön toiminnasta ja kirjaa ne seurantataululle.

1.2 Potilasturvallisuuskulttuuri

Terveydenhuollossa turvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja yhteisön tapa toimia aina siten, että

varmistetaan potilaiden saaman hoidon turvallisuus. Sen taustalla on yhteisössä jaettu merkitysten

ja ymmärryksen järjestelmä, joka sisältää yksilöllisen ja yhteisen sitoutumisen toiminnan laadun ja

potilasturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Potilasturvallisuuskulttuuri sisältää

potilaiden

turvallista hoitoa edistävän systemaattisen toimintatavan sekä sitä tukevan johtamisen, arvot ja

asenteet. Johdolla ja esimiehillä on erityinen asema avoimen ja oikeudenmukaisen

potilasturvallisuuskulttuurin edistämisessä.

Vaasan keskussairaalassa seurataan potilasturvallisuuskulttuuria tekemällä potilasturvallisuus-

kulttuurin arviointi kolmen vuoden välein.

Seuraava turvallisuuskulttuurin arviointi  tehdään vuonna 2020.

Avoin potilasturvallisuuskulttuuri näkyy keskussairaalan henkilökunnan

toiminnassa seuraavasti:
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· Turvallisuutta pidetään aitona arvona, joka otetaan huomioon päätöksenteossa ja

päivittäisessä toiminnassa. Turvallisuus ilmenee yksikön käytännöissä, dokumenteissa,

keskusteluissa ym. asiana, joka on positiivisessa mielessä merkityksellinen organisaatiolle.

Se on tärkeää, koska turvallinen toiminta on oikein ja hienoa. Lisääntynyt turvallisuus

motivoi ja innostaa. Turvallisuus ymmärretään monimutkaiseksi ja systeemiseksi ilmiöksi.

Turvallisuutta pidetään toiminnassa syntyvänä ominaisuutena, jonka eteen on tehtävä

jatkuvasti työtä. Yksikössä vallitsee käsitys siitä, että turvallisuus on muutakin kuin

vaaratapahtumien puuttumista. Yksikössä huomioidaan se, että monet eri tahot (yksilöt,

yksiköt jne.) vaikuttavat hoidon turvallisuuteen yhdessä. Turvallisuudessa on erilaisia

näkökulmia (esim. potilasturvallisuus, työturvallisuus, tietoturvallisuus), jotka ovat

toisaalta erillisiä, mutta joilla on kytköksiä toisiinsa. Vaarat ja perustehtävän vaatimukset

ymmärretään hyvin. Henkilöstöllä on hyvä käsitys siitä, mitä asioita tulee hallita, jotta

perustehtävä voidaan hoitaa hyvin ja toimintaan liittyviä vaaroja hallita. Kukin taho tietää,

millaisia turvallisuusriskejä kulloiseenkin työhön liittyy.

· Yksikössä ollaan tietoisia toiminnan epävarmuuksista ja valppaita riskejä kohtaan. Vaikka

toimintaa kehitetään koko ajan, yksikössä vallitsee käsitys tietojen ja toimintamallien

epätäydellisyydestä. Yksikössä siedetään epävarmuuden esiin tuomista ja kannustetaan

kyseenalaistavaan työskentelytapaan. Riskejä kartoitetaan hyödyntäen erilaista osaamista

ja käytäntöjä, koska tiedostetaan, että uusia ja tunnistamattomia vaaramekanismeja voi olla.

Yksikössä hyödynnetään henkilöstön näkemyksiä vaarojen tunnistamiseksi.

· Vastuu kannetaan koko organisaation toiminnasta. Yksikössä vallitsee käsitys, että

jokaisella on mahdollisuus ja velvollisuus toimia hoidon turvallisuutta edistävällä tavalla.

Vastuuta kannetaan koko organisaation toiminnasta, ei vain omasta tai yksikön

toiminnasta. Vaikka tehtäväkuvaukset ja vastuut on selkeästi määritelty, yksikössä on halua

ja kykyä ylittää nämä rajat, jos se on turvallisuuden kannalta tarpeellista.

· Toiminta on organisoitu hallittavalla tavalla. Työt pystytään tekemään laadukkaasti.

Yksikössä on riittävät resurssit tehdä työ hyvällä laatutasolla ja suunnitelmien mukaisesti.

Henkilömäärä, osaamistaso, vastuunjako ja työprosessien tuntemus ovat oikealla tasolla.

Työympäristö, aikataulu ja työvälineet ovat toimintaan tarkoituksenmukaiset.

Poikkeustilanteetkin pystytään hoitamaan suhteellisen hallitusti.
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Osa II. LAATU- JA

POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ

2. Laadunhallinta

Potilasturvallisuus on osa organisaation kokonaisvaltaista laadun- ja riskienhallintaa.

Laatujärjestelmä tukee turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Laatujärjestelmän avulla valvotaan

turvallisuusjohtamisjärjestelmän toteuttamista ja siihen liittyvien vaatimusten noudattamista

organisaatiossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelmaa (SHQS) käytetään Vaasan

keskussairaalassa laatujärjestelmän viitekehyksenä. Itsearvioinnit tehdään kerran vuodessa.

Sisäiset auditoinnit tehdään kerran vuodessa, ylläpitoauditointi vuosittain ja sertifikaatin uusinta

kolmen vuoden välein. Näiden menettelyiden avulla varmistetaan ja arvioidaan myös

potilasturvallisuussuunnitelman toteutuminen käytännössä. Laadunhallinnan vuosittainen

aikataulu löytyy toimintakäsikirjan vuosikellosta. Laatujärjestelmään liittyvät itsearvioinnit ja

auditoinnit toteutetaan sähköisellä alustalla Laatuportissa.

Laatujärjestelmän toiminta on kuvattu toimintakäsikirjan osassa Sairaanhoitopiirin SHQS-

laatujärjestelmä. linkki

linkki Johdon katselmuksen ohjeistukseen ja aikataulutukseen.

2.1 Prosessit ja toiminnan kehittäminen

SHQS-laatujärjestelmä edellyttää hoitoon liittyvien prosessien potilaslähtöistä kuvaamista

laadukkaan ja potilasturvallisen hoidon turvaamiseksi. Prosessikuvauksissa huomioidaan potilaan

eteneminen eri prosessivaiheissa, eri toimijoiden työnjako ja tehtävät sekä prosessivaiheiden

rajapinnat, jotka ovat potilasturvallisuuden kannalta kriittisiä kohtia. Prosessikuvauksissa kuvattu

hoitaminen perustuu Käypä hoito -ohjeisiin ja tieteellisesti tutkittuun tietoon ja hyviin

käytänteisiin. Kuvauksiin liitetään ajan tasalla olevat hoito-ohjeet ja muut dokumentit.

Prosessikuvauksilla ja ohjeilla mahdollistetaan yhdenmukaisten toimintatapojen toteutuminen ja

tunnistettujen turvallisuusriskien hallinta ja riittävä tiedonkulku kaikkien hoitoon osallistuvien

osalta. Jokainen ammattihenkilö on velvollinen noudattamaan sovittuja toimintatapoja. Esimiehen

tehtävä on varmistaa, että potilasturvallisuuden riskienhallintaan liittyvät käytänteet on kuvattu
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myös prosessien osalta ja henkilökunnalla on edellytykset niiden soveltamiseen. Esimiesten tulee

varmistaa riittävä osaaminen sekä ymmärrys yhteisten toimintatapojen merkityksestä

potilasturvallisuudelle. Potilaan hoitoon liittyvät prosessit päivitetään vuosittain tai Käypä hoito

-ohjeiden muuttuessa ne päivitetään vastuuhenkilön toimesta yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Prosessien kehittämisessä potilaan näkökulma pyydetään asiakasraadilta tai prosessien omistajat

ottavat kehitystyöhön mukaan potilaita tai omaisia.

Prosessikuvaukset, hoitoketjut ja prosessien hallinta

Kuvatut hoitoketjut, työnjakosopimukset ja alueelliset hoito-ohjelmat löytyvät toimintakäsikirjan

osasta palveluprosessit ja hoitoketjut. linkki

2.2 Toiminnan seuranta ja kehittäminen

Toiminnan seurantaa ja kehittämistä tukemaan on suunniteltu seurantataulu. Seurantatauluja

kehitetään seuraavina vuosina, jotta ne tukisivat päivittäisjohtamista tehokkaammin.

Seurantataulun tarkoitus on antaa yksiköille mahdollisuus havaita mittaustietoon perustuvia

kehittämiskohteita. Myös kehittämistoimenpiteistä aiheutuvaa muutosta arvioidaan

seurantataulun sisältämän tiedon avulla. Toiminnan kehittäminen on ohjeistettu toteutettavaksi

seuraamalla jatkuvan kehittämisen periaatetta (seuranta, analyysi, toimenpiteet, arviointi ja

palaute). Seurantataulu on kaksiosainen, toinen osa koostuu toiminnan seurannasta ja toinen

kehitysideoista sekä niihin liittyvistä tavoitteista. Tarkempaa tietoa seurantataulusta ja siihen

liittyvästä toiminnasta löytyy seurantataulun ohjeistuksesta.

Toiminnan seuranta

 Toimintaa kehitetään kolmesta eri näkökulmasta;  laatua potilaalle, henkilökunnan suosittelema ja

taloudellisesti kestävä.  (Taulukko 1). Jokaista näkökulmaa varten on valittu toiminnan kannalta

keskeisimmät menestystekijät ja menestystekijöille niiden tilaa kuvaavat mittarit (indikaattorit).

Yksiköitä on ohjeistettu asettamaan realistiset tavoitetasot mittareille. Mittareiden suositeltava

päivitysväli on useimmiten kaksi kuukautta, mitattavan tekijän luonteesta riippuen.

Seurantataululle on valittu yhtenäiset mittarit kaikkiin Vaasan keskussairaalan yksiköihin.

Mittareita tulee kuitenkin muokata vastaamaan yksikön luonnetta niin, että mitattavat tekijät ovat

yksikön toiminnan kannalta merkityksellisiä.
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Taulukko 1 Vaasan keskussairaalan yhteiset mittarit

Näkökulma Mittari

Laatua

potilaalle

Prosessin läpimenoaika

Asiakkaiden tyytväisyys

Asiakkaiden suosittelema hoitopaikka

Odotusajat

Hoitoon pääsy, hoidon aloituksen odotus

Hoitoon liittyvien infektioiden kokonaismäärä (SAI)

Henkilöstö Hoitoisuus/hoitaja (Rafaela)

Sairauspoissaolot

Henkilökunnan suosittelma hoitopaikka

Koulutuspäivämäärät

Talous Talousarvion toteutuminen

Toteutuneet suoritteet (hoitopäivät, DRG-pisteet, toimenpidemäärät jne.)

*Jokaisen yksikön täytyy määritellä omat toimintaan soveltuvat prosessimittarit, koska kaikki

hoitoprosessit ovat yksilöllisiä.

Kehitysidea-kaavake

Seurantataululla on kehitysidean-kaavake, johon jokaisella työntekijällä on oikeus käydä

kirjaamassa oman yksikkönsä toimintaan liittyviä kehitysehdotuksia. Ne voivat liittyä esimerkiksi

käytännön työstä tai mittaustuloksista esiin nousseisiin toiminnan puutteisiin. Yksikön esimies

priorisoi kehitysideat pisteyttämällä, ja tarkoituksenmukaisimmat ideat valitaan toteutettaviksi.

Kaavakkeen avulla voidaan myös osoittaa toteutetut kehitystoimenpiteet ja jakaa parhaat ideat

hyödynnettäviksi sairaalan muihin yksiköihin.

2.3 Prosessien kehittäminen– LEAN

Toimintaympäristön muutoksia heijastava prosessien kehittäminen on oleellinen osa laatua ja

potilasturvallisuutta. Pääprosessien kuvaamisen lisäksi keskussairaalassa kehitetään prosesseja

potilaslähtöisiksi Lean filosofian opeilla. Kehitystoiminnan keskiössä on potilas ja potilaalle

tuotettu arvo. Sairaanhoidon ammattihenkilöt kehittävät prosessista sujuvia ja toimeenpanevat

kehittämänsä muutokset. Lean –ideologian avulla yksiköt kehittävät prosessejaan Lean-

valmentajien avulla. Henkilöstön omaksuttua Lean kehittämisen idean, on jatkuva parantaminen

aidosti mahdollista. Lean filosofian ymmärrettyään henkilöstö ottaa suuremman roolin prosessien
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päivittäisestä kehittämisestä, Lean henkilöstön tarjotessa jatkuvaa valmennusta Lean filosofiasta ja

sen menetelmistä. Näin potilasturvallisuus ja laatu integroidaan osaksi prosesseja.

Lean –kehittämisen vastuut ovat seuraavat:

· Yksiköiden esimiehet yhdessä palvelu- ja vastuualueiden johdon kanssa: Kehitettävien

prosessien ehdotus ja kehittämisen resursointi

· Johtoryhmä: Raportointi ja etenemisen seuranta

3. Johtamisjärjestelmä

Laadun ja potilasturvallisuuden systemaattinen kehittäminen perustuu aktiiviseen tiedon

hankintaan ja käsittelyyn sekä siihen perustuvaan toiminnan kehittämiseen. Jatkuvan seurannan

ja arvioinnin tavoitteena on tunnistaa mahdolliset potilasturvallisuuden riskit ennalta ja varmistaa

riittävä varautuminen niin, että haittatapahtumat voidaan välttää.

Potilasturvallisuuden kehittämiseen liittyvä tiedonhankinta perustuu

· potilasturvallisuuden indikaattorien seurantaan

vaaratapahtumien raportointiin ja tutkintaan

· riskien arviointiin

· potilaspalautteeseen

Toiminnan kehittämisen pääasiallisia alueita ovat

· työympäristön, välineiden ja laitteiden kehittäminen

· työprosessien ja toimintatapojen kehittämien

· osaamisen kehittäminen.

Laadun ja potilasturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen perustuu linjaorganisaation ja

asiantuntijoiden, sekä eri työryhmien väliseen jatkuvaan yhteistyöhön (Error! Reference

source not found.). Työryhmien ja asiantuntijoiden vastuulla on seurata potilasturvallisuuden

kehitystä ja analysoida siihen liittyvää tietoa. Tiedon analysoinnin perusteella laaditaan suosituksia

potilasturvallisuuden kehittämiseksi linjaorganisaation päätöksenteon ja kehittämistoimien tueksi.

Linjaorganisaation vastuuhenkilöt vastaavat suositusten toimeenpanosta. Linjaorganisaatio,

asiantuntijat ja työryhmät arvioivat yhdessä toimenpiteiden vaikutuksia ja tarvittaessa määrittävät

lisätoimia laadun ja hoidon turvallisuuden riskien hallintaan.
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Kuva 3 Potilasturvallisuusjärjestelmä perustuu asiantuntijoiden sekä työryhmien ja linjaorganisaation

tiiviiseen yhteistyöhön

3.1 Organisaatio ja vastuuhenkilöt

Laadun ja potilasturvallisuuden täytäntöönpano perustuu seuraavien toimielinten toimintaan:

· Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä

· Vastuuhenkilöt/Viranhaltijat

· Asiantuntijat sekä laadun ja potilasturvallisuuden työryhmät

Potilasturvallisuuden toimeenpanovastuu on linjaorganisaation johdolla, viranhaltijoilla ja

vastuuhenkilöillä. Heidän työtään toiminnan kehittämisessä tuetaan potilasturvallisuuden

seurannasta ja koordinoinnista vastaavien henkilöiden ja työryhmien toimesta. Kokonaisvastuu

potilasturvallisuudesta on organisaation johdolla, mutta jokainen ammattihenkilö vastaa omassa

työssään potilasturvallisuuden näkökulman huomioon ottamisesta. Jokaisen viranhaltijan ja

vastuuhenkilön tulee varmistaa johtamisellaan ja toiminnallaan, että työntekijöillä on

mahdollisuus tehdä työnsä laadukkaasti ja turvallisesti.

3.1.1 Johtoryhmät

Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmän vastuulla on varmistaa, että

Tiedon hankinta

Tiedon

analysointi

Riskien arviointi

Toimenpide-

suositukset

Vaikutusten

arviointi

Suositusten

toimeenpano

Vastuiden

määrittely

Asiantuntijat ja työryhmät

Linjaorganisaatio

Asiantuntijat/työryhmät ja

linjaorganisaatio yhdessä
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· toimintaan on varattu riittävät resurssit laadukkaan ja turvallisen hoidon tuottamiseksi

· turvallisuuteen ja laatuun liittyvät vastuut organisaatiossa on selvästi määritelty

· vastuuhenkilöillä on edellytykset tehtäviensä hoitamiseen.

Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä vastaa Vaasan keskussairaalan potilashoidon ja sitä

tukevien toimintojen kokonaislaadun ja potilasturvallisuuden edellytyksistä huolehtimalla

optimaalisista resursseista suhteessa hyväksyttyyn toimintaan. Johtoryhmä käyttää päätöksensä

perustaksi ajantasaista, laatu- ja potilasturvallisuusindikaattorien antamaa arviointitietoa.

Johtoryhmä koordinoi ja yhteen sovittaa ydintoimintaa ja sitä tukevia tukitoimintoja laadukkaan ja

potilasturvallisen hoidon varmistamiseksi. Johtoryhmä toimeenpanee ylläpitoauditoinnin ja

sertifikaatin uusinta-auditoinnin kehittämissuositukset sekä laatu- ja potilasturvallisuuden että

turvallisuuden toimeenpano-ohjelman toimenpiteet.

Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä koordinoi ja yhteen sovittaa potilashoitoa ja sitä tukevia

toimintoja palvelu-ja vastuualuetasolla toimintaan osoitettujen resurssien puitteissa laadukkaan ja

potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi. Johtoryhmä käyttää päätösten ja toimenpiteidensä

perustaksi laaturaportin toimenpideohjelmaa ja potilasturvallisuusindikaattorien antamaa

arviointitietoa. Johtoryhmä käsittelee laaturaportin toimenpideohjelman ja varmistaa, että

itsearviointien sekä sisäisten ja ulkoisten auditointien perusteella annetut kehitystoimenpiteet

toteutetaan.

3.2.2 Vastuuhenkilöt ja viranhaltijat

Kokonaisvastuu toiminnan laadusta ja potilasturvallisuudesta on johtajaylilääkärillä. Hänen

vastuullaan on varmistaa, että potilasturvallisuuden ja laadun hallinta toteutuu yhdenmukaisesti

koko organisaatiossa. Laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmien tuki ja koordinointitehtävien

työnjako on koostettu ohessa.

Johtajaylihoitajan tehtävänä on varmistaa riittävät edellytykset potilasturvallisen ja laadukkaan

hoitotyön toteuttamiseen. Lisäksi johtajaylihoitaja vastaa strategisella tasolla laatu- ja

potilasturvallisuussuunnitelmien kehittämisestä.

Tietohallintoylilääkärin tehtävänä on varmistaa, että potilastietojärjestelmien käytössä

huomioidaan potilasturvallisuusnäkökohdat ja että potilaiden tekemistä erilaisista valituksista

saatu tieto käytetään potilasturvallisuuden edistämiseen.
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Vastuualueenjohtajan tehtävänä on varmistaa riittävät resurssit ja edellytykset

potilasturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen omalla vastuualueellaan yhdessä palvelualueen

johdon kanssa.

Ylilääkärit vastaavat omissa hoitolinjoissaan sekä erikoisaloillaan hoidon laadusta ja

potilasturvallisuudesta. Ylilääkärin vastuulla on varmistaa, että hoidossa noudatetaan näyttöön

perustuvaa lääketiedettä ja käypä hoito -suosituksia ja että hoitolinjassa on huomioitu

potilasturvallisuuden varmistaminen siihen osallistuvien yksiköiden sisällä sekä niiden välisessä

yhteistoiminnassa.

Ylihoitajien ja osastonhoitajien tehtävänä on organisoida hoitotyö laatu- ja

potilasturvallisuussuunnitelman linjausten mukaisesti ja käyttää toimintaan varatut resurssit

optimaalisesti laadukkaan ja potilasturvallisen hoitotyön toteuttamiseen sekä hyödyntää saatu

potilaspalaute kehitystyössä. Ylihoitajat ja osastonhoitajat vastaavat hoitohenkilökunnan

osaamistason ylläpidosta niin, että se vastaa hoitotyön tarvetta.

Kehittämispäällikkö vastaa kokonaisvaltaisesti prosessien kehittämisestä organisaatiossa ja

rajapinnoilla.

Laatusuunnittelija vastaa laatujärjestelmän toimintaan liittyvien käytännön toimintojen

ylläpitämisestä sekä kehittämisestä. Hän tukee yksiköitä laatutyön suunnittelussa, toteutuksessa ja

arvioinnissa sekä ajantasaisen dokumentaation ylläpitämisessä. Laatusuunnittelijan vastuulla on

myös vuosittaisten auditointien sekä itsearviointien organisointi.  Lisäksi laatusuunnittelija toimii

prosessien hallinnan ja kehittämisen tukihenkilönä. Lisäksi hän vastaa laatujärjestelmän

ylläpidosta ja kehittämisestä Vaasan keskussairaalassa.

Laatupäällikkö vastaa potilasturvallisuusjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä Vaasan

keskussairaalassa. Lisäksi hän vastaa potilasturvallisuuden kehittämisen koordinoinnista koko

sairaanhoitopiirin alueella. Tehtävänä on myös ohjata potilasturvallisuuden seurannasta ja

kehittämisestä vastaavien työryhmien toimintaa ja tukee linjaorganisaatiota kehittämistoimien

toteuttamissa. Lisäksi hänen vastuullaan on vaaratapahtumien raportointijärjestelmän ylläpito ja

kehittäminen, potilaiden ilmoittamismenettelyt, riskien arviointi, potilasturvallisuuden

kehittämissuositusten toimeenpanon seuranta, potilasturvallisuuskoordinaattoreiden,

potilasturvallisuus- ja lääkehoitovastaavien toiminnan ohjaaminen ja koordinoiminen.
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 Laatu- ja potilasturvallisuuden koordinointitehtävien työnjako 2019-2020

Osa-alue Vastuuhenkilö

· Prosessien kehittäminen organisaatioissa ja
rajapinnoilla

· Lean
· Lean verkoston koordinointi, koulutukset ja tapaamiset
· Lean sisäinen konsultti ja tuki yksiköihin (projektit)
· ERVA lean yhteistyö

· Hoitajamitoituksen kehittäminen
· Mittaristo tuki kehitykseen, QlikView, Exreport,

Cressida
· H-talon toiminnallisuus ja prosessit, Lean ajattelu ja

simulointi
· Digitalisaation kehittäminen
· TK yksikkön rakentaminen ja kehittäminen
· Riskienhallinnan kehittäminen ja suorittaminen
· Erinäinen kehittämistoiminnan tuki ja vetäminen
· InHouse yhtiön TeeSe Botnian sisäinen vastuuhenkilö

Kehittämispäällikkö

Tony Pellfolk

· Laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmän hallinta ja
kehittäminen kokonaisuudessaan
· Käytännön toimijoiden tuki potilasturvallisuuden

kehittämisessä
· Laadun- ja potilasturvallisuussuunnitelman

täytäntöönpanon suunnitelman ylläpitäminen ja seuranta
· Potilasturvallisuus- ja lääkehoitovastaavien toiminnan

koordinointi
· Potilasturvallisuuskoordinaattoritoiminnan ohjaus
· Laatu- ja turvallisuusjärjestelmien pääkäyttäjätyö ( HaiPro,

Laatuportti)
· GTT, vakavien tutkinta
· Case Manager toiminnan kehittäminen
· Potilasturvallisuustiedote
· CRM
· Ulkoiset auditoinnit, sisäiset auditoinnit
· Riskienarviointi ja riskienhallinta
· Eri työryhmien toiminta
· ERVA alueen yhteistyö
· Alueellinen yhteistyö, koordinointi, Pak-Lak

Laatupäällikkö

Mari Plukka

· Tutkimus
· Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
· Value based health care

Suunnittelupäällikkö

Pia Wik

· Asiakaslähtöisyys
· Asiakasraatitoiminnan organisointi
· Asiakaspalautejärjestelmä QPro
· Palvelualueraportointien (asiakaspalautteet, pam-

yhteydenotot, HaiProt, muistutukset) koordinointi
2x/vuosi

· Asiakaspalvelutyöryhmä, sihteeri
· Asiakaslähtöisyysohjelma, organisaatiokulttuurin ja

asiakasosallisuuden kehittäminen
· Asiakaspalveluvastaavien toiminta yhdessä

laatusuunnittelijan kanssa
· Kansallinen ja ERVA asiakaslähtöisyyden kehittämisyhteistyö
· Potilasinfotyöryhmä

Asiakaspalvelupäällikkö

Sari West
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· Palvelupisteen toiminnan kehittäminen
· Palveluneuvojien antama digituki
· Yhteistyössä OLKA-toiminnan kanssa vapaaehtoistyön

kehittäminen.
· Järjestö 2.0 ohjausryhmän jäsen ja järjestöyhteistyö.
· Kokemustoimijuuden hyödyntämisen kehittäminen
· Kotilinjan jatkokehitys

· Esimiestehtävät:
· palveluneuvojat, potilasasiamiehet ja Kotilinjan työntekijät
· Potilaskuljettajat

· Potilaskuljettajien työyksikön kehittäminen
· Alueellinen osallisuuden kehittämisen työryhmä.

· Vähemmistökielinen lautakunta, esittelijä /sihteeri
· Saavutettavuus-hankkeen projektipäällikkö vuoden

loppuun asti?
Suunnittelee ja koordinoi viestinnän toimintaa ja
markkinointia:

· Viestintästrategia ja toimintasuunnitelma
· Hankkeiden viestintä
· Ostopalveluiden hankinta ja yhteistyön koordinointi
· Kotikäynti-lehden päätoimittaja
· Verkkopalveluiden päävastuu
· Visuaalisen ilmeen johtaminen
· Sosiaalisen median kanavat
· Mediayhteistyö
· Viestintätiimin työnjohdolliset tehtävät, HUOM. ei esimies

Viestintäpäällikkö
Masa Heli

· IT-strategia ja toimintasuunnitelma
· budjetointi
· yhteistyö 2M-IT:n kanssa
· uudet IT-hankinnat ja projektit
· IT-järjestelmien päivitykset
· kokonaisarkkitehtuuri
· APTJ

IT Johtaja
Pia Haglund

· IT-alueellinen koordinointi
· APTJ

Alueellinen IT Johtaja
Kimmo Tiira

Utvecklingsprojekt inom digitalisering
· Distansmottagningar och distanskonsultationer
· Processer – Vårdstigar
· Samarbete med primärvårdsenheten
· Teledermatoskopi
· Processer- Vårdstigar
· Digitukipilot tillsammans med Österbottens förbund
· Verksamhetsplan
· Handbok

THL-köuppgifter och rapportering (tillsammans med T.Piikkilä)
Mätare:

· eOdotus
· ePiikki
· eDesi

Lean
VCS Digi-kontaktperson inom Österbottens social- och
hälsovårdsområde

Planerare
Sofi Sandås

Studerande inom hälso- och socialområdet
· Organisationsansvarig för Jobiili och CLES
· CLES-mätare och uppdatering
· Allmän introduktionen för vård-studerande och läkarkandidater
· Språkintervjuer med studerande från nursing-programmet

Utvecklingsöverskötare
Susanne Salmela
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· Samarbete med praktikkoordinatorer och kliniklärare
· www-sidorna för studerande
· Temaområden för lärdomsprov
· Studerandeplatser och –handledning
· Utbildning för studerandeansvariga och –handledare
· Mätning av handledningskompetensen i samarbete med
· Regelbundna träffar med studerandeansvariga
· Interprofessionellt lärande (IPL)
· Implementering och förankring av modellen på enheter tillsammans

med Eija Kalliokoski
· Evidensbaserad verksamhet
· Uppföljningsmöten, utbildning
· Arbetsrum för evidensbaserad verksamhet
· Intranet – Vårdarbete
· VALOPE – Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen

kehittämisverkosto/Det riksomfattande nätverket för
studerandehandledning.

· Hoitotyön tutkimusohjelman verkosto
· Kansallinen kehittämistoimijoiden verkosto.
· Kansallinen tutkimusprojekti/Nationellt forskningsprojekt:

Painehaavojen ehkäisy ja esiintyminen erikoissairaanhoidossa.
· HoiVerKe-verkosto = Hoitotyön kansallinen vertaiskehittäminen.
· Hoitotyön sensitiiviset mittarit & laaturekisteri.
· STEPPI-hanke

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta
Omistajaohjaus

Hallinnon suunnittelija
Paula Granbacka

· Lean
· Lean verkoston koordinointi, koulutukset ja tapaamiset
· Lean sisäinen konsultti ja tuki yksiköihin

· Laitteiden keskittämisen projekti
· Lääkitysturvallisuus työn koordinointi

· Lääkehoitovastaavien tapaamiset
· Turvallinen lääkehoito –työryhmän sihteeri ja valmistelija
· Lääke-HaipRot
· Lääkitysturvallisuuden kehittäminen (mm.

kirjaamiskäytännöt)
· Hallinnon sihteerin tehtävät

· KY-JORY
· Vastuualuejohtajien kokous

· Riskinarvioinnit

Suunnittelija
Jenni Isotalo

· QPR Prosessikuvaukset
· QPR Arkkitehtuuripankki
· Järjestelmien hallinta, pääkäyttäjä

· HaiPro / QPro
· Webropol
· Laatuportti
· Potilasturvallisuusportti
· Moodle

· Webropol –kyselyiden luominen
· Laatujärjestelmään kuuluvat itsearvioinnit ja kehittämiskohteet
· Sisäiset auditoinnit
· Ulkoiset auditoinnit
· Laatujärjestelmään kuuluvien auditointien ja arviointien

käytännönjärjestelyt
· Laatutiimi
· Laatukilpailu
· Intranetin ja www-sivujen päivittäminen ja kehittäminen oman

Laatusuunnittelija
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Turvallisuuspäällikkö vastaa riskienarvioinnin koordinoinnista ja organisoinnista sekä

kokonaisturvallisuudesta ja toimii samalla työsuojelupäällikkönä.

vastuualueen osalta
· Potilaspolut
· Asiakaspalveluvastaavat
· Suosittelumittaukset
· LOVe-tentit
· Alueellinen yhteistyö; PakLak
· Toimintakäsikirjan päivittäminen, hallinta ja kehittäminen
· Toimintalukutilastojen koostaminen Kuntaliitolle
· Hoitoonpääsytietojen koostaminen THL:lle

Asiakas- ja potilas tietojärjestelmä hanke:
· Tarjouspyyntö
· Hankesuunnitelman laatiminen
· Hankkeen suunnittelu ja organisointi

Esko potilastietojärjestelmä:
· Päivitys/kehittäminen/ uusien versioiden käyttöönotot (yhdessä

2M-it)

Projektipäällikkö /Carola Wisur-
Hokkanen

Hoitotyön ja hoitohenkilöstön ammatillisen osaamisen
kehittäminen:

· Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja edistäminen
· Hoitotyön mittarit (mittareiden implementointi NEWS, PEWS)
· Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen ja kouluttaminen

(kirjaamisvastaavat)
· Perushoidon laatupäivien suunnittelu
· Lääkehoidon osaamisen vahvistaminen ja varmistaminen

(LOVe-vastaava, LOVe-verkostotapaamiset, turvallinen
lääkehoito)

· Sähköisen hoitotyön perehdytyssuunnitelman kehittäminen
palvelualueittain
· ERVA-alueen yhteistyö:
· Hoito-ohjeet.fi; Hoito-ohjeiden tallennustyön koordinointi,

koulutus, ohjaus ja tuki yksiköille
· STEPPI-hanke, Terveyttä edistävä perushoito, steppi-agentit
· Hoitotyön kansallinen vertaiskehittäminen

· Kotiutusprosessin ja potilaan jatkohoitoon siirtymisen
kehittäminen
· Kotiutushoitajatoiminnan tukeminen ja koordinointi
· Jatkohoitoon siirtyvät potilaat (15Y, siirtoviivepotilaat)

· Case Manager toiminnan kehittäminen
· Kinestetiikka -toiminnan koordinointi, kehittäminen ja

jalkauttaminen
· Dream Broker –videot yhteistyössä viestinnän kanssa: ohjaus ja

tuki yksiköille
· Yksiköiden kehittämisprojektien tukeminen (Lean-

toimintamalli, Lean-valmennus)

Hoitotyön asiantuntija /
Anne Jaskari
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Potilasasiamiehet neuvovat ja ohjaavat potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalahenkilökuntaa

potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.  Asiakaspalvelupäällikkö vastaa asiakasraadin

toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä sekä potilas-/asiakaspalautejärjestelmän ylläpidosta.

Tietosuojavastaava toimii terveydenhuollon toimintayksikössä johdon ja henkilökunnan

erityisasiantuntijana. Tietosuojavastaavan tehtävänä on auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan

hyvä henkilötietojen käsittelytapa ja erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka avulla

voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille.

Hygieniahoitajat ja infektiolääkäri toimivat yhteistyössä hoitoon liittyvien infektioiden

ennaltaehkäisemiseksi kehittämällä sairaalahygieniatoimintaa. He ylläpitävät infektioiden

torjuntaan liittyviä toimintaohjeita. Hygieniahoitajat auttavat henkilökuntaa siirtämään tiedon

käytännön hoitotyöhön. Yhdessä osaston kanssa infektiotilanteita seuraamalla pystytään ripeästi

puuttumaan havaittuihin muutoksiin. Infektiolääkäri ja hygieniahoitajat toimivat asiantuntijana

koko sairaanhoitopiirin alueella.

3.2.3 Asiantuntijatehtävät

Potilasturvallisuuskoordinaattorit vastaavat potilasturvallisuuden koordinoinnista palvelu-ja

vastuualueilla. Heidän tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta yhteistyössä linjaorganisaation

kanssa ylläpitämällä ja kehittämällä palvelu- ja vastuualueita koskevia tiedonhankinnan,

seurannan ja riskien hallinnan menettelytapoja. Potilasturvallisuuskoordinaattorit raportoivat

vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin potilasturvallisuuden kehittymisestä

oman palvelualueen johdolla. Lisäksi koordinaattorit tapaavat säännöllisesti oman palvelualueensa

ylihoitajan. Potilasturvallisuuskoordinaattoreille on varattu työaikaa joka toinen viikko yksi

työpäivä.

Potilasturvallisuusvastaava toimii potilasturvallisuuden asiantuntijana omassa työyksikössään.

Hänen tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta yhteistyössä yksikön esimiesten kanssa

ylläpitämällä ja kehittämällä yksikön toimintaan liittyviä tiedonhankinnan, seurannan ja riskien

hallinnan menettelytapoja sekä yksikön potilasturvallisuusohjeistusta.

Potilasturvallisuusvastaaville järjestetään säännöllisiä tapaamisia 3-4 kertaa vuodessa, jossa

informoidaan ajankohtaisista asioista, joista potilasturvallisuusvastaavien tulee informoida omassa

työyksikössään ja olla mukana uusien toimintatapojen implementoinnissa.

Lääkehoitovastaavat arvioivat ja kehittävät oman työyksikkönsä lääkehoitoa. He vastaavat

yksikön lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta yhteistyössä osastonhoitajan ja vastaavan lääkärin



	 	 Toimintakäsikirja		PÄIVITETTY	5.11.2019	

	 	 M.P	

Vaasan	keskussairaala	 Potilasturvallisuusjärjestelmä	 	24

kanssa. Heidän tehtävänään on edistää lääkehoidon vaaratapahtumien raportointia, lääkehoitoon

liittyvien riskien tunnistamista sekä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen soveltamista

toiminnassa. Lääkehoitovastaaville järjestetään säännöllistä koulutusta 3-4 kertaa vuodessa.

Koulutuksissa informoidaan ajankohtaisista asioista, joista lääkehoitovastaavien tulee informoida

oman työyksikkönsä henkilökuntaa ja olla mukana myös uusien toimintatapojen

implementoinnissa.

Sisäiset auditoijat toimivat organisaation laatujärjestelmän mukaisesti sisäisten auditointien

toteuttajina. Heidän tehtävänä on arvioida sisäisten auditointien avulla, kuinka

potilasturvallisuusjärjestelmä toimii ja asettaa tarpeen mukaan yksiköille kehitysvaatimuksia

potilasturvallisuussuunnitelmaan perustuen.

3.2.4 Työryhmät

Turvallisuuden ohjausryhmä koostuu potilasturvallisuuden asiantuntijoista ja

linjaorganisaation edustajista. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata turvallisuuden hallintaa ja

kehittämistä ennaltaehkäisevällä turvallisuustyöllä, säännöllisillä riskien arvioinneilla, korjaavilla

toimenpiteillä ja organisaation turvallisuustason hyvällä tilannetietoisuudella. Turvallisuuden

ohjausryhmään kuuluu sairaanhoitopiirin johtaja (pj), johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja,

hallintojohtaja, valmiuspäällikkö, tietohallintoylilääkäri, laatupäällikkö ja turvallisuuspäällikkö.

Potilasturvallisuustyöryhmä koostuu eri yksiköiden työntekijöistä.

Potilasturvallisuustyöryhmän tarkoituksena on ohjata Vaasan keskussairaalan

potilasturvallisuuden kehittämis- ja tutkimustyötä. Työryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma

potilasturvallisuuden kehittämiselle. Työryhmä saa tiedon kehittämistarpeelle eri kanavia pitkin

saaduista tiedoista.  Työryhmän tehtävän on laatia tarvittavat toimenpideohjelmat

potilasturvallisuuden edistämiselle huomioiden kansallisen potilasturvallisuusstrategian

painopisteet. Lisäksi työryhmä tukee potilasturvallisuuden tutkimustyötä. Työryhmän

puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin johtaja ja mukana on vastuu- ja palvelualueiden johtajia,

lääkäreitä eri erikoissalolta, apteekkari sekä potilasturvallisuuskoordinaattoreita.

Laadun ja potilasturvallisuuden alueellinen kehittämisryhmä tukee laadun ja

potilasturvallisuuden kehittämistä koko sairaanhoitopiirin alueella. Kehittämisryhmä tukee

käytäntöjen yhtenäistämistä, arvioi laadun ja potilasturvallisuuden tasoa alueella sekä avustaa

kehittämistoimien käytäntöön implementointia. Ryhmässä on mukana laatupäällikkö,

laatusuunnittelija, jokaisen perusterveydenhuollon yksikön edustaja, oppilaitosten
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(ammattikorkeakoulut, ammattiopistot) edustajat, sekä ensihoidon

potilasturvallisuuskoordinaattori. Vaasan keskussairaala vastaa potilasturvallisuuden alueellisen

kehittämisryhmän toiminnan koordinoinnista.

Potilasturvallisuuden alueellinen työryhmä edistää potilasturvallisuutta koko

sairaanhoitopiirin alueella. Työryhmä koostuu sairaanhoitopiirin kuntien nimeämistä lääkäreistä.

Alueellisen työryhmän tehtävänä on tunnistaa potilasprosessien vaaran paikat ja kehittää

potilasprosessien sujuvuutta havaittujen riskien pohjalta.

Turvallinen lääkehoito -työryhmä yhtenäistää sairaalaan lääkehoitoon liittyviä käytäntöjä ja

parantaa lääkehoidon turvallisuutta. Ryhmä koostuu keskussairaalan eri yksiköiden

moniammatillisesta edustuksesta. Ryhmä arvioi lääkehoidon turvallisuutta ja siihen liittyviä riskejä,

antaa suosituksia lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseen sekä ylläpitää Vaasan

sairaanhoitopiirin Turvallinen lääkehoito -oppaan sisältöä ja tiedottaa siihen liittyvistä

muutoksista

Hygieniatyöryhmä seuraa infektiotilanteita ja infektioiden torjuntatyön toteutumista sairaalassa

sekä epidemioiden esiintymistä sairaanhoitopiirin alueella. Tarvittaessa ehdotetaan muutoksia

hoitokäytäntöihin tai toimintaohjeisiin. Sairaanhoitopiirin käyttöön tulevat uudet

sairaalahygienian toimintaohjeet hyväksytään työryhmässä ennen niiden julkaisemista.

Hygieniatyöryhmä organisoi tartunnan torjuntaan liittyvien lakisääteisten määräysten

toteuttamisen sairaalassa.

Sähköisten potilastietojen käytön valvontatyöryhmä valvoo sähköisten potilastietojen

käyttöä Vaasan sairaanhoitopiirin sairaaloissa terveydenhuollon toimintayksiköille asetettujen

velvoitteiden mukaisesti. Työryhmään kuuluvat tietohallintoylilääkäri, IT-johtaja, juristi,

toimistosihteeri, kaksi ylihoitajaa ja   tietosuojavastaava.

Turvallisuustyöryhmän tehtävänä on koordinoida VSHP:n turvallisuuspolitiikan osa-alueita ja

vastata johdolle kokonaisturvallisuuden kehittämisestä, lakien täytäntöönpanon mukaisesta

valvonnasta osana linjaorganisaatiota sekä parantaa turvallisuusasioiden hoitoa joka tasolla

päivittäistoiminnassa. Turvallisuustyöryhmä koordinoi sisäistä turvallisuuskoulutusta yhdessä HR-

yksikön kanssa.

Potilasturvallisuusselvitysryhmä vastaa potilasturvallisuusselvitysprosessista. Selvityksessä

analysoidaan yksittäisiä vakavia vaaratapahtumia tai laajempia läheltä piti- ja haittatapahtumien

sarjaa. Tavoitteena on kehittää potilasturvallisuutta organisaatiossa ja estää vastaavanlaisten
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tilanteiden tapahtuminen tulevaisuudessa. Ryhmä koostuu systeemianalyysiin koulutetuista

lääkäreistä ja sairaanhoitajista.

GTT-arviointiryhmä koostuu Global Trigger Tool analyysimenetelmän toteuttamisesta

vastaavista potilasturvallisuuskoordinaattoreista ja tulosten hyväksymisestä vastaavista lääkäreistä

sekä johtajaylilääkäristä ja sihteeristä. GTT-arviointityöryhmä vastaa GTT-menetelmään

perustuvasta haittatapahtumien seurannasta ja tulosten raportoinnista. Lisäksi arviointiryhmä

tekee arvioinnin pohjalta kehittämissuosituksia potilasturvallisuuden kehittämisen tueksi.

3.2 Toiminta- ja taloussuunnittelu

Vaasan keskussairaalassa potilasturvallisuusnäkökulma huomioidaan päätöksenteossa ja

toiminnan kehittämisessä. Potilasturvallisuuden riskejä arvioidaan osana päätösten valmistelua

(tarvittaessa tehdään erillinen riskianalyysi). Päätöksenteossa hyödynnetään potilasturvallisuuden

asiantuntijoiden ja työryhmien suosituksia.

3.2.1. Laadun ja potilasturvallisuuden seuranta

Seuranna

n aihe

Seurannan toteutus Vastuuhenkilö Seurantav

äli

Vastuuyksikkö-

taso

Laatutyö

Potilas-

turvallisuus

Itsearviointi

laatujärjestelmän

kriteeristöjen avulla.

Kehittämisalueiden

määrittäminen.

Indikaattorien kehitys

Merkittävimmät

vaaratapahtumat

(annetut suositukset,

suoritetut

toimenpiteet).

Tunnistetut riskit ja

Osastonhoitaja,

Osastonhoitaja,

Vastaava lääkäri,

Potilasturvalli-

suusvastaava

->määrittelevät

vastuut ja

x 1/vuosi

x 1/

kuukausi
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Potilas-

palaute

niihin varautuminen.

Organisaatiotason

kehittämishankkeiden

toteutuminen

yksikössä.

Hoitoon liittyvät

infektiot.

Indikaattoreiden

kehitys. Tarvittaessa

kehitystoimenpiteiden

suunnittelu

seurannan jatkuvan

laadunparannuksen

periaatteiden

mukaan.

Osastonhoitajat Jatkuva

seuranta

Palvelu- ja

vastuualuetaso

Laatutyö

Potilas-

turvallisuus

Potilas-

palaute

Sisäiset auditoinnit

Ylläpitoauditoinnit

Päätöksenteko

auditoitavista osa-

alueista.

Potilasturvallisuuden

kehityksen seuranta

Tuki ja yhteistyö

potilasturvallisuus-

vastaavien kanssa.

Palautteen seuranta

Vastuualueen

johtaja ja ylihoitaja

Laatupäällikkö

Vastuualueen

johtaja ja ylihoitaja

x 1 /vuosi

X 1/ vuosi

Organisaatio-

taso

Laatutyö ja

potilas-

turvallisuus

Kokonaisvaltainen

kehittäminen koko

organisaatiossa.

Seurantatyötä tukevat

asiantuntijat ja eri

työryhmät.

Sairaanhoitotoimin

nan johtoryhmä
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Päätöksenteko

sisäisten ja

ylläpitoauditointien

linjauksista.

3.2.2 Laaturaportti

Kerran vuodessa laaditaan laaturaportti. Raportti sisältää tilannekatsauksen edellisen vuoden

seurannasta ja toimenpiteistä. Lisäksi raportissa esitetään toimenpideohjelma seuraavan vuoden

kehittämisalueista ja laadun ja potilasturvallisuuden koulutusalueista. Raportin laatiminen

tehdään koko organisaation läpikäyvänä prosessina, jossa yksiköiden tekemät raportit toimivat

pohjana koko organisaation raportin laatimiselle (Taulukko 2).

Vastuuyksiköissä laatu- ja potilasturvallisuuskeskusteluita ja riskienarviointia käydään

säännöllisesti osana yksikön kokous- yms. käytäntöjä pitkin vuotta. Raportissa tarkastellaan

laadun ja turvallisuuden tasoa sovituilla mittareilla mitattuna sekä yksiköiden kehittämistoimien

tilaa ja toteuttamista. Raportointi auttaa yksikköä systemaattiseen ja säännölliseen turvallisuuden

tarkasteluun. Lisäksi raporttia käytetään palvelu- ja vastuualueilla sekä organisaatiotasolla

asetettaessa laadun ja turvallisuuden toiminnallisia ja tulostavoitteita seuraavalle vuodelle.

Raportti koostetaan sähköisen työkalun avulla Laatuportissa,  osana laatujärjestelmään kuuluvaa

itsearviointia.

Taulukko 2 . Laaturaporttiin koostettavien tietojen raportoinnin tasot

Raportin sisältö Vastuuhenkilö ja

päätöksenteko

Seurantaväli

Vastuuyksikkö

-

taso

Itsearviointi ja

kehittämissuositukset.

Potilasturvallisuusriskit ja

vaaratapahtumat.

Potilaspalaute.

Yhteenveto yksikön tilanteesta

laadun ja potilasturvallisuuden

näkökulmasta.

Infektioraportti.

Potilasturvallisuus-

vastaava kokoaa.

Yhteistyö

osastonhoitajan ja

vastaavan lääkärin

kanssa.

Yksikössä tehdään

päätöksiä tarvittavista

x1/ vuosi

31.11 mennessä
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Riskien arviointi

toimenpiteistä.

Turvallisuuspäällikkö

Palvelu- ja

vastuualuetas

o

Yhteenveto yksikkökohtaisista

raporteista.

Sairaalahygieniaraportti.

Potilasasiamiesraportti.

Turvallisuusraportti

Tietosuojaraportti

Arviointi potilasturvallisuuden

johtamiseen ja organisointiin

liittyvistä kehittämistarpeista.

Laatupäällikkö kokoaa

yhteenvedon.

Palvelu- ja

vastuualueen johto

päättää

palvelualuetason

toimenpideohjelman

x1/ vuosi

31.12 mennessä

Organisaatio-

taso

Yhteenveto palvelu- ja

vastuualueiden raporteista.

Sairaalahygieniaraportti.

Potilasasiamiesraportti.

Turvallisuusraportti

Tietosuojaraportti

Hilmo-raportti.

Arviointi potilasturvallisuuden

johtamiseen ja organisointiin

liittyvistä kehittämistarpeista.

Asiakaspalauteraportti

Laatusuunnittelija ja

laatupäällikkö

kokoavat palvelu- ja

vastuualueiden

hyväksymistä

raporteista

yhteenvedon

sairaanhoitotoiminnan

johtoryhmälle tiedoksi.

Sairaanhoitotoiminnan

johtoryhmä tekee

päätökset

toimenpideohjelmasta

organisaatiotasolla.

x1/ vuosi

31.3. mennessä

3.2.4 Seurantatietoon perustuva riskien hallinta ja toiminnan kehittäminen

Potilasturvallisuuden seurannalla ylläpidetään esimiesten ja henkilöstön käsitystä

potilasturvallisuuden tilasta ja kehitetään toimintaa tunnistettujen riskien hallitsemiseksi.

Seurantatietoon perustuen pyritään tunnistamaan mahdollisia vaaratekijöitä, arvioimaan niihin
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liittyviä riskejä ja päättämään toimista riskien hallitsemiseksi. Tarkempi kuvaus seurannan ja

kehittämisen vaiheista ja niihin liittyvistä tekijärooleista on kuvattu Taulukko 3: ssa

Taulukko 3 Seurantatiedon käsittely osana riskien hallintaa

Vaihe Tekijät Tarkoitus ja tavoitteet

Seurantatiedon kerääminen,

käsittely ja arviointi.

Tilastollisten analyysien ja

yhteenvetojen laatiminen.

Potilasturvallisuuden

seurantaraportin

koostaminen.

Potilas-/asiakaspalaute

Yksikkötaso:

- Potilasturvallisuusvastaavat

- Lääkehoitovastaavat (lääkehoito)

- Yksikön esimiehet

Palvelu-ja vastuualuetaso:

- Potilasturvallisuuskoordinaattorit

Organisaatiotaso:

- Laatupäällikkö, Turvallisuus

ohjausryhmä,

Kerätä kokonaisvaltaisesti

potilasturvallisuuden

seuranta- ja arviointitietoa

havainnolliseen ja

jatkokäsittelyä helpottavaan

muotoon.

Seurantaraporttien käsittely.

Riskien arviointi,

johtopäätösten tekeminen ja

suositusten laatiminen

potilasturvallisuuden

kehittämiseksi.

Yksikkötaso:

- Yksikön esimiehet ja

potilasturvallisuusvastaavat

Palvelu-ja vastuualuetaso :

- Palvelu-ja vastuualuetason johto

potilasturvallisuuskoordinaattorien

kanssa

Organisaatiotaso:

- Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä

laatupäällikön kanssa

- Turvallisuuden ohjausryhmä

- Potilasturvallisuustyöryhmä

- Turvallinen lääkehoito -ryhmä

Arvioida toiminnan riskejä.

Tunnistaa

potilasturvallisuuden

kehittämisen kannalta

merkittävimmät tarpeet ja

määritellä tarvittavat

toimenpiteet.

Toimenpiteistä päättäminen,

vastuiden määrittely,

toimenpidesuunnitelman

laatiminen

Yksikkötaso:

- Yksikön esimiehet

Palvelu-ja vastuualuetaso:

 Palvelu-ja vastuualuetason johto

Organisaatiotaso:

- sairaanhoitotoiminnan

johtoryhmä

Päättää kehittämistoimista

ja määritellä vastuut ja

aikataulu niiden

toteuttamiselle. Johto ottaa

päätöksellään vastuun

riskien hyväksymisestä tai

niiden hallintaan

vaadittavista toimenpiteistä.

Sovittujen toimenpiteiden

toteuttaminen ja raportointi

Toteuttamisesta vastaava(t) henkilö(t) tai

työryhmä(t).

Sovittujen toimenpiteiden

toteuttaminen selkeästi
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sovitun

toteuttamisaikataulun

mukaan

koordinoidun

toteuttamissuunnitelman

mukaan vastuutettujen

henkilöiden toimesta.

Toteutuksen seuranta

sovitun

raportointimenettelyn

mukaan.

Vaikutusten seuranta

sovittujen mittarien

perusteella. Raportointi

toimenpiteiden

vaikuttavuudesta.

Yksikkötaso:

- Potilasturvallisuusvastaavat

- Lääkehoitovastaavat (lääkehoito)

Palvelu-ja vastuualuetaso:

- Potilasturvallisuuskoordinaattorit

Organisaatiotaso:

- Laatupäällikkö

- Turvallisuuden ohjausryhmä

Arvioida tehtyjen

toimenpiteiden vaikutuksia

vaikuttavuuden

arvioimiseksi ja

mahdollisten lisätoimien

määrittelemiseksi.

Raportointi kokemusten

hyödyntämiseksi laajemmin.

3.4 Työympäristö ja tekniset resurssit

Työympäristön kehittäminen on keskeinen osa pitkävaikutteista potilasturvallisuuden kehittämistä.

Työympäristöstä poistetaan aktiivisesti potilasturvallisuutta vaarantavat tekijät ja varmistetaan

sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuus. Osana laitteiden käyttöönottoa määritellään

vaadittava perehdyttäminen laitteiden käyttöön. Koulutus uusiin laitteisiin järjestetään siten, että

kaikilla asianosaisilla on siihen mahdollisuus osallistua. Yksikön esimiehet arvioivat määräajoin

tarvetta laitteiden käyttöön liittyvän ylläpitokoulutuksen järjestämiselle riittävän osaamisen

varmistamiseksi. Laitehoidon pätevyys suoritetaan laitepassilla, joka on yksikkökohtaisesti

määritelty. Kehityksen alla on kansallinen digitaalisen laitepassin malli, jota pilotoidaan Vaasan

keskussairaalassa.

linkki

4. Riskien hallinta

Riskien hallinta on keskeinen osa systemaattista potilasturvallisuuden kehittämistä. Vaasan

keskussairaalan laatuohjelma SHQS:n yksikkökriteeristössä on kirjattuna, että riskikartoituksia
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tulee tehdä ja tulokset käsitellä sekä riskien merkitys tulee arvioida. Vaatimuksena on, että

vaaratekijät on tunnistettu, riskin suuruus arvioitu ja riskien raja-arvot määritelty sekä riskit

luokiteltu ja vaihtoehdot analysoitu.

Keräämällä aktiivisesti tietoa potilasturvallisuuteen vaikuttavista uhkatekijöistä pyritään

määrittämään niihin liittyvät riskit ja riskien hallintaan vaadittavat toimet, jotta mahdolliset

vaaratapahtumat voidaan ehkäistä ennalta. Riskien hallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä

menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään

toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskien

hallinnassa keskeistä on, että kukin toiminta- ja työyksikkö tunnistaa omaan toimintaansa liittyvät

riskit ja arvioi riskien vakavuutta ja toteutumisen todennäköisyyttä. Tämän perusteella

määritetään toimet riskien hallitsemiseksi. Riskien arviointia varten luotua toimintamallia

suositellaan käytettäväksi sekä toimintayksikkö- että työyksikkötasolla. Riskien tunnistamista

voidaan suorittaa Kuva 4, esitetyn mukaisesti.

Kuva 4. Vaarojen tunnistamisen tyypilliset lähteet.
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Riskien arviointia tehdään sekä ennakoiden että reaktiivisesti (jälkikäteen).

Reaktiivinen riskien arviointi suoritetaan

- osana yksittäisen vaaratapahtuman käsittelyä

- osana vaaratapahtumajoukon tarkastelusta esiin nousevan ongelman käsittelyä

- osana potilas-/asiakaspalautteen käsittelyä

Ennakoiva riskien arviointi suoritetaan

- osana toimintaan kohdistuvien muutosten suunnittelua

- osana toiminnan normaalia kehittämistä erillistä toiminnan osa-aluetta koskien

4.1 Vaara- ja haittatapahtumien käsittely

Vaaratapahtumien käsittely on kuvattu kohdassa 5.3. Vaara- ja haittatapahtumien käsittelyssä ei

rajata tarkastelua pelkästään tapahtuneisiin vaaratilanteisiin, vaan havaittuja läheltä-piti-

tilanteissa tunnistettuja riskejä tulee käsitellä myös ennakoiden pienentämällä riskiä.

Haittatapahtuma tai muu potilashoitoon liittyvä vaaratilanne nostaa aina esiin yhden tai useampia

riskejä. Tapahtuma aiheutui usean tekijän vaikutuksesta, jotka kaikki altistivat osaltaan

tapahtuman syntyyn.

4.1.1 Vaaratapahtuman riskin arviointi (Haipro)

Yksittäisen vaaratapahtuman riskianalyysin tavoitteena on arvioida tapahtumaan liittynyt riski

jatkotoimenpiteitä varten. Yksittäiseen vaaratapahtumaan liittyvän riskin suuruus arvioidaan

osana vaaratapahtumailmoituksen käsittelyä. Riskin suuruus määritellään tapahtuman seurausten,

todennäköisyyden ja suojausten perusteella. Tapahtumalle annettu riskikerroin määritellään

HaiPro-järjestelmään käsittelystä vastaavan henkilön tai ryhmän toimesta. Riskien hallintaan

liittyvät suositukset määritellään HaiPro-järjestelmään tai erilliseen tapahtumasta laadittavaan

tutkintaraporttiin.

Riskin todennäköisyyden arvioinnissa huomioidaan olemassa olevat riskin hallintaan liittyvät

käytännöt ja turvallisuuden hallintakeinot. Seurausten arvioinnissa tarkastellaan tapahtuman

tyypillisiä seurauksia.

4.2 Vaara- ja haittatapahtumien säännöllinen seuranta

Tietoa vaara- ja haittatapahtumista kertyy myös organisaatioon sisäisten raportointikanavien tai

ulkoisten toimijoiden kautta esimerkiksi potilaspalautteina, muistutuksina ja/tai kanteluina.
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Tietoon tulleita vaaratapahtumia tulisi tarkastella laajemmin kuin yksittäisinä tapahtumina riskien

tunnistamiseksi. Vaara- ja haittatapahtumien tarkastelun tavoitteena on tunnistaa

potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä ja määritellä vaadittavia toimenpiteitä riskienhallintaan.

Säännöllinen seuranta on sekä reaktiivista, että ennakoivaa riskien hallintaa.

Vaaratapahtumailmoituksiin perustuen seurataan tyypillisiä tapahtumatyyppejä ja trendejä,

tarkastellaan mitkä tekijät ovat myötävaikuttaneet tapahtumiin ja mihin seurauksiin tapahtumat

ovat johtaneet. Tapahtumajoukon esiin tuomiin tietoihin perustuen arvioidaan toimintaan

vaikuttavia uhkatekijöitä sekä tyypillisiä vaaran aiheuttavia. Tarkastelun perusteella voidaan

kirjata riskejä, jotka koskevat laaja-alaisesti koko organisaatiota.

4.3 Turvallisuuskävelyt

Työssä esiintyvien vaara- ja haittatekijöiden selvittäminen ei rajaudu pelkästään tapahtuneiden

vaaratilanteiden tarkasteluun, vaan työympäristö, prosessien ja toimintatapojen sisältämiä vaaroja

on tarkkailtava myös ennakoiden ja jatkuvasti, vaikka vaaratilanteita ei olisikaan sattunut.

Ennakoivalla riskien tunnistamisella saatetaan havaita sellaisia turvallisuusuhkia, joita

vaaratilanneraporteista ei nouse esiin.

Kävelyiden tarkoituksena on mitata säännöllisesti työyksikön työympäristön keskeisiä

turvallisuusasioita ja antaa seurantatietoja fyysisen työympäristön turvallisuuden tasosta.

Turvallisuuskierrokset ovat osa sairaalamme laatujärjestelmää. Turvallisuuskävelyitä tekevät

potilasturvallisuuskoordinaattorit sekä työsuojeluvaltuutetut. Kierroille kutsutaan myös mukaan

vastuu- ja palvelualueen johtajat yksikön esimiesten lisäksi. Turvallisuuskävelyiden raportti

käydään läpi osana johdon katselmusta.  Kävely tehdään vuosittain.

4.4 Riskien tunnistaminen, riskikartoitukset

Vastuuyksiköissä arvioidaan toiminnan riskejä kerran vuodessa. Vuosittaisessa riskien arvioinnissa

riskejä tunnistetaan kolmikanavaisesti:

1. Haipro-järjestelmän antaman tiedon perusteella, turvallisuusarviointi koosteista sekä

palvelualuetasolla käydyn keskustelun pohjalta tunnistetuista riskeistä suoritetaan

riskikartoitus.

2.Muutostilanteiden riskien arviointi suoritetaan aina ennen muutosta.

3.Prosessien riskien arviointi suoritetaan osana prosessien kehittämistä. Prosessin omistaja

vastaa riskien arvioinnista osana prosessin kehittämistä.
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Ennakoiva riskien arviointi on osa jatkuvaa toiminnan kehittämistä sekä yksikkö-, alue- että

organisaatiotasolla. Johto ja/tai yksikön esimiehen vastuulla on päättää, mitkä riskit ovat

hyväksyttäviä ja mitä toimenpiteitä vaaditaan riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle.

4.4.1 Säännölliset riskianalyysit

Yksikkötaso Yksikkötasolla esimiehet ja potilasturvallisuusvastaavat käsittelevät

säännöllisesti yksikön toimintaan kohdistuviin vaaratapahtumiin ja

potilas-/asiakaspalautteisiin liittyviä riskejä ja päättävät niiden

hallinnan vaatimista toimista yksikössä. Turvallisuusarviointi tehdään

vuosittain osana itsearviointia.

Vastuu-/palvelualuetaso Riskien tunnistaminen ja arviointi tapahtuu palvelu- ja vastuualueilla

yhteistyössä palvelualueen johdon ja potilasturvallisuuden ja laadun

vastuuhenkilöiden kanssa. Riskien systemaattinen arviointi suoritetaan,

kuten muutostilanteiden ja prosessien riskien arvioinnin pääkohdat 5.-8

(ks. 4.4.2 ja 4.4.3). Alueen johto päättää riskien hallinnan vaatimista

toimista ja määrittää menettelytavan niiden toteuttamiselle.

Organisaatiotaso Turvallisuuden ohjausryhmä seuraa alueiden potilasturvallisuus-

raporttien pohjalta laajemmin vaaratapahtumien kehitystä organisaa-

tiossa, arvioi toiminnan riskejä ja raportoi niistä sairaanhoitotoiminnan

johtoryhmälle. Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä päättää tarvittavista

toimenpiteistä riskianalyysin perusteella.

4.4.2 Muutostilanteiden riskianalyysit

Potilasturvallisuusnäkökulmaa tarkastellaan kaikissa muutostilanteissa osana muutoksen

suunnittelua. Merkittävästi toimintaan vaikuttavassa muutoksessa suoritetaan erillinen

riskianalyysi, jossa tunnistetaan mahdolliset uhkatekijät, arvioidaan niihin liittyvät riskit ja

varmistetaan riittävä varautuminen niihin. Muutostilanteiden tunnistaminen ja niihin liittyvä

riskien arviointi tapahtuu seuraavan taulukon mukaisesti.

Yksikkötaso Yksikkötasolla esimiehet ja potilasturvallisuusvastaavat nostavat ylös

tulevia muutoksia, joihin on syytä tehdä riskienarviointi.
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Vastuu-/palvelualuetaso Vastuu- ja palvelualuetasolla johtajat käynnistävät riskienarvioinnin

havaittuaan merkittäviä muutoksia, joihin voi sisältyä riskejä.

Organisaatiotaso Turvallisuuden ohjausryhmä ja sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä

käynnistää muutosriskien arviointeja havaitessaan organisaatiotason

muutoksia.

Riskejä arvioidaan laaja-alaisesti huomioiden mahdolliset vaikutukset potilaiden, henkilöstön,

ympäristön ja organisaation kannalta. Tässä dokumentissa on kuvattuna eritoten

potilasturvallisuuden ja laadun näkökulma. Riskianalyysin lopputuloksena määritellään tarvittavat

toimenpiteet riskien hallintaan osana muutoksen toteuttamista.

Seuraavassa on esitetty yleinen toimintatapa potilasturvallisuuden riskien arviointiin muutoksen

kohteesta ja laajuudesta riippuen.

Riskien arvioinnin pääkohdat.

1. Nimetään tarkasteltava muutos, rajataan muutoksen vaikutusalue.

2. Moniammatillisen tiimin rekrytointi – kaikki muutokseen osallistuvat, tarvittavat

asiantuntijat mukana, silloin kun heitä tarvitaan

3. Moniammatillinen tiimi kuvaa muutoksen pääkohdat auki yhdessä.

4. Riskit listataan jokaisesta tunnistetusta uhka kohdasta Laatuporttiin

5. Määritetään riskin kriittisyys – riskin kriittisyyteen käytetään kolmea näkökulmaa: 1. riskin

realisoitumisen todennäköisyys, 2. riskin realisoituessa tapahtuvan haitan vakavuus, 3.

riskin tämän hetkiset suojausmekanismit. Määritys tapahtuu kohdan 4.5. taulukon

mukaisesti.

6. Tulokset arvioidaan – tiedostetaan kriittisimmät riskit, eli ne riskit, jotka ovat saaneet

suurimman arvon kriittisyyden suhteen.

7. Suunnitellaan toimet riskin kriittisyyden pienentämiseksi – riskin pienentämiseksi pyritään

vaikuttamaan joko pienentämällä riskin realisoitumisen haittoja tai todennäköisyyttä tai

suurentamalla nykyisien riskin estomenetelmien todennäköisyyttä saada riski kiinni ennen

kuin se realisoituu.

8. Riskianalyysiin kirjataan myös tarvittavat toimenpiteet riskienhallintaan sekä niiden

toteuttamisvastuut.

9. Organisaation riskirekisteri muodostuu kirjatuista riskeistä Laatuporttiin.

Taulukko 4on kuvattuna muutoksen kohteet ja vastuut riskien arvioinnista.
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Taulukko 4 Potilasturvallisuuden riskien arviointi eri muutostilanteissa

Muutoksen kohde Potilasturvallisuuden huomioiminen muutoksen hallinnassa

Koko organisaatiota

koskevat muutokset,

hoitopolkuja koskevat

muutokset, merkittävät

tiloja, laitteita ja

järjestelmiä koskevat

muutokset

Potilasturvallisuuden huomioiminen sairaanhoitotoiminnan

johtoryhmän päätökseen perustuvissa muutoksissa varmistetaan

seuraavasti:

- Johtoryhmä nimeää henkilön/työryhmän arvioimaan

muutokseen liittyvät riskit.

- Riskien arvioinnista vastaava henkilöt/työryhmä raportoi

riskianalyysin tulokset sairaanhoitotoiminnan johtoryhmälle.

- sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä päättää riskien hallinnan

vaatimista toimista osana muutoksen toteuttamista.

Työyksikköä koskevat

muutokset

Potilasturvallisuusnäkökulma huomioidaan yksikön toimintaa

koskevissa muutoksissa seuraavasti:

- Yksikön esimiehet ja potilasturvallisuusvastaava arvioivat

suunnitellun muutoksen mahdollisia vaikutuksia

potilasturvallisuuteen ja päättävät vaadittavista toimista

riskienhallinnassa.

- Tarvittaessa suoritetaan tarkempi riskianalyysi suunnitellusta

muutoksesta.

Yksittäiset laitteita ja

tarvikkeita tai lääkkeitä

koskevat muutokset

Potilasturvallisuusnäkökulman huomioidaan laitteita, tarvikkeita tai

lääkkeitä koskevissa muutoksissa seuraavasti:

- Laitteiden ja järjestelmien käyttöergonomia ja yhteensopivuus

huomioidaan hankintapäätöksissä

- Osana uusien laitteiden käyttöönottoa määritellään vaadittava

perehdyttäminen laitteiden käyttöön ja järjestetään perehdytys

siten, että kaikilla asianosaisilla on mahdollisuus osallistua

siihen.

- Yksikön esimiehet arvioivat säännöllisesti laitteiden käyttöön

liittyvän osaamisen säilymistä ja järjestävät ylläpitokoulutusta

henkilöstölle määräajoin riittävän osaamisen varmistamiseksi.

Muutostilanteiden suunnittelussa puhutaan usein myös jatkuvuudenhallinnasta.

Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla organisaatio ennalta

suunnitelluilla ja toteutetuilla järjestelyillä ja johtamismalleilla hallitsee erilaiset toimintaansa
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uhkaavat häiriötilanteet. Häiriötilanteiden varalle varmistetaan esimerkiksi kriittisten

kumppaneiden kyky toimia korvaavana resurssina mahdollisissa häiriötilanteissa.

Jatkuvuudenhallinnan avulla luodaan varmuus toimia häiriötilanteissa ja nopeuttaa

häiriötilanteesta toipumista.

4.4.3 Hoitoprosessien riskianalyysit

Hoitoprosessien riskien arviointi on tärkeä osa prosessien määrittelyä, kehittämistä ja niiden

muutosten hallintaa. Riskien arviointi tulisi toteuttaa moniammatillisessa työryhmässä.

Hoitoprosessien riskianalyysin vaiheet:

1. Prosessin valinta – nimetään tarkasteltava prosessi, rajataan prosessi määrittämällä

prosessin alkupiste ja loppupiste.

2. Moniammatillisen tiimin rekrytointi – kaikki prosessiin osallistuvat, tarvittavat

asiantuntijat mukana, silloin kun heitä tarvitaan.

3. Moniammatillinen tiimi kuvaa prosessin pääkohdat auki yhdessä.

4. Riskit listataan jokaisesta prosessin kohdasta Laatuporttiin

5. Määritetään riskin kriittisyys – riskin kriittisyyteen käytetään kolmea näkökulmaa: 1. riskin

realisoitumisen todennäköisyys, 2. riskin realisoituessa tapahtuvan haitan vakavuus, 3.

riskin tämän hetkiset suojausmekanismit. Määritys tapahtuu kohdan 4.5. taulukon

mukaisesti.

6. Tulokset arvioidaan – tiedostetaan kriittisimmät riskit, eli ne riskit, jotka ovat saaneet

suurimman arvon kriittisyyden suhteen.

7. Suunnitellaan toimet riskin kriittisyyden pienentämiseksi – riskin pienentämiseksi pyritään

vaikuttamaan joko pienentämällä riskin realisoitumisen haittoja tai todennäköisyyttä tai

suurentamalla nykyisien riskin estomenetelmien todennäköisyyttä saada riski kiinni ennen

kuin se realisoituu

8. Riskianalyysiin kirjataan myös tarvittavat toimenpiteet riskienhallintaan sekä niiden

toteuttamisvastuut. Kirjaukset tehdään Laatuporttiin.

Potilasturvallisuusnäkökulma huomioidaan toimintatapojen ja prosessien kehittämisessä

seuraavasti:

- Hoitoprosesseja suunniteltaessa arvioidaan niihin liittyvät riskit potilasturvallisuuden

näkökulmasta huomioiden erityisesti potilaan siirtoihin liittyvät työvaiheet sekä

tiedonkulun varmistaminen eri yksiköiden ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä.

- Potilasturvallisuuden riskit tuodaan esille suunnitellun toimintatavan/prosessin

kuvauksessa ja perusteluissa.
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- Potilasturvallisuuden kannalta kriittisiin työvaiheisiin/toimenpiteisiin määritellään

menettelytapa, jolla saadaan hallintaan mahdollinen inhimilliseen virheeseen liittyvä riski.

- Toimintatapa arvioidaan siltä osin, että se on käytännön työn kannalta riittävän sujuva ja

mahdollinen noudattaa.

- Sovittu toimintatapa kirjataan yksikön sisäiseksi työohjeeksi tai yleiseksi toimintaohjeeksi,

joka on helposti henkilöstön saatavilla.

- Henkilöstöä tiedotetaan sovitusta menettelytavasta sekä tarvittaessa järjestetään

henkilöstön koulutus ennen uuteen toimintatapaan siirtymistä.

4.5 Riskin suuruuden määrittäminen

Tunnistettujen riskien merkittävyyttä on arvioitava suhteessa niiden vaikutuksiin, toteutumisen

todennäköisyyteen ja olemassa oleviin suojauksiin. Näiden tekijöiden muodostamasta yhtälöstä

syntyy riskin suuruus ennen riskin hallinnaksi tehtyjä toimenpiteitä. Riskin suuruus ohjaa

priorisoimaan toimenpiteet niiden vaarojen hallintaan, jotka aiheuttavat suurimman uhan

potilaiden turvallisuudelle. Korkean riskiarvon saavat tapahtumat edellyttävät usein välittömiä

toimia, koska riskin hallintaa on parannettava heti. Usein toimenpiteisiin sisältyykin välittömät

korjaavat toimenpiteet, sekä pysyvämmät muutokset, joilla riski hallitaan tulevaisuudessa.

Potilasturvallisuusriskien arvioinnissa käytetään yleisesti viisiportaista asteikkoa,

jossa toisella ulottuvuudella arvioidaan tapahtuman todennäköisyyttä ja toisella sen vakavuutta.

Taulukko 5 on huomioitu myös kolmas ulottuvuus, olemassa olevat suojaukset, joiden toimivuutta

arvioidaan osana riskin kriittisyyttä.

 Taulukko 5 Riskien pisteyttämisen kriteeristö.

Vakavuus Todennäköisyys Suojaukset

Pistearv

o

Kriteerit Pistearvo Kriteerit Pistearvo Kriteerit

1

(erittäin

vähäine

n haitta)

Olematon haitta, lähinnä

epämukavuutta Esim. alle

25% asiakkaista

huomaa/kokee haitan.

1

(harvinain

en)

Tapahtuu tuskin koskaan,

satunnainen vaaratilanne.  1

per 50 000

hoitokontaktia/tmp/käynti/p

v  tai  vähemmän.  TAI  1  per  2

vuotta tai harvemmin.

1 (haitta on

estettävissä

käyttämällä

olemassa

olevia

suojauksia)

On olemassa

suojaus, jota estää

haitan syntymisen.

Suojausta tai

suojamekanismia ei

voi ohittaa.
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2

(vähäine

n haitta)

Lieviä vammoja ja

vaikutuksia, jotka eivät

vaadi hoitoa. Esim. yli

75% asiakkaista havaitsee

haitan.

2

(epätoden

näköinen)

Esiintyy harvoin.

Tapahtumien toistuminen ei

ole odotettavissa, mutta se on

mahdollista.   1  per  25  000

hoitokontaktia/tmp/käynti/p

v. TAI 1-2 per 1 vuosi.

2 (olemassa

olevilla

suojauksilla

saadaan

haitta

todennäköis

esti

estettyä)

Suojauksen

ohittaminen tai

käyttämättä

jättäminen jää

todennäköisesti

kiinni seuraavissa

suojauksissa,

työvaiheissa tai

tarkastuspisteissä.

3

(kohtala

inen

haitta)

Pieni haitta tai vamma,

joka vaatii pieniä

toimenpiteitä tai

sairaalassaoloaika pitenee

yli 3vrk. Asiakas on

tyytymätön.

3

(mahdolli

nen)

Tapahtuma esiintyy toisinaan.

1 per 10 000

hoitokontaktia/tmp/käynti/p

v. TAI 3-5 per 1 vuosi

3 (olemassa

olevilla

suojauksilla

haitta

saadaan

satunnaises

ti estettyä)

Suojauksia on

käytössä, mutta ne

on mahdollista

ohittaa tai jättää

käyttämättä.

Seuraavissa

työvaiheissa tai

tarkastuspisteissä

haitan syntymistä ei

välttämättä

huomata.

4

(merkitt

ävä

haitta)

Kohtalainen vamma tai

sairaus, joka vaatii

ammattilaisen apua tai

sairaalassaoloaika pitenee

4-15 vrk tai tapahtuma

koskee pientä

potilasryhmää. Asiakas on

TODELLA tyytymätön.

4

(todennäk

öinen)

Tapahtuma esiintyy usein. 1

per 5 000

hoitokontaktia/tmp/käynti/p

v  tai.  TAI  6-12  per  1  vuosi.

Kerran kuukaudessa tai

kerran kahdessa

kuukaudessa.

4 (olemassa

olevilla

suojauksilla

on

epätodennä

köistä saada

haitta

estettyä)

Suojaukset

perustuvat yksilön

tarkkuuteen ja

valppauteen sekä

silmämääräiseen

havainnointiin.

5

(vakava

haitta)

Tapahtuma johtaa

kuolemaan tai vakavaan

haittaan tai pysyvään

vammautumiseen tai

tapahtuma vaikuttaa

suureen potilasjoukkoon

tai vamma joka johtaa

pitkäaikaiseen

työkyvyttömyyteen tai

sairaalassaoloaika pitenee

yli 15vrk. Asiakkaalle

täysin hyväksymätön

tapahtuma, jota ei saa

koskaan tapahtua.

Organisaatiolle vakava

5 (varma) Tapahtuu jatkuvasti ja

uusiutuu todennäköisesti

lähiaikoina.

1 per 2 000

hoitokontaktia/tmp/käynti/p

v tai vähemmän. TAI

tapahtuu joka viikko tai joka

toinen viikko tai useammin.

5 (haitan

estoon ei

ole

suojauksia

tai

suojauksien

toimivuus

on

harvinaista)

Suojauksia ei ole tai

haitta saadaan

selville vain

satunnaistarkastuksi

lla.
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imagohaitta.

4.6 Riskin merkittävyyden kartoittaminen, toimenpiteiden valinta ja

toteuttaminen

Kuva 5 mukaisesti riski voi saada riskipisteitä välillä 1-125. Arvon 125 ollessa kriittisin riski, joka

vaatii välitöntä reagointia. Kaikki vakavuusluokan 5 saaneet riskit käsitellään kriittisinä

riskeinä ja näiden riskipistelukua pyritään pienentämään. Kaikkia riskejä ei voida eikä

kannatakaan käsitellä välittömästi.

VSHP:n riskienhallintapolitiikan mukaisesti riskit käsitellään seuraavan ohjeen mukaan:

Riskiluokka 5: Toimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi, kustannuksista riippumatta.

Riskiluokka 4: Toimenpiteet aloitettava viivytyksettä.

Riskiluokka 3: Riskiä pienennetään.

Riskiluokka 2: Riskiä pidetään silmällä, toimenpiteet harkinnan mukaan.

Riskiluokka 1: Riski tiedostetaan, ei toimenpiteitä.

Pienennettävät riskit otetaan käsittelyyn suuruusjärjestyksessä. Kriittisimmän arvon saaneet riskit

sekä kaikki vakavuusluokka 5 arvon saaneet riskit käsitellään ensiksi. Näille edellä mainituille

riskeille määritellään toimenpiteet riskin kriittisyyden pienentämiseksi. Käytännössä siis pyritään

vaikuttamaan joko riskin vakavuuteen, todennäköisyyteen tai suojaukseen. Mikäli pystytään

vaikuttamaan osaan näistä (vakavuus, todennäköisyys ja suojaus) tai kaikkiin, se pyritään

toteuttamaan.
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Kuva 5. Riskiluokat.

Ei hyväksyttäviä riskejä ovat esimerkiksi Vaasan keskussairaalan riskienhallinta- ja

turvallisuuspolitiikan mukaisesti:

- Potilasturvallisuuden pettäminen siten, että aiheutetaan potilaan menehtyminen tai

potilaalle aiheutuu vakavaa haittaa

- työtapaturma josta seuraa ihmishengen menettäminen tai vaikealaatuinen vamma

- välitöntä hoitoa vaativan potilaan hoitotoiminnan häiriintyminen

- keskeisen osaamisen menettäminen pysyvästi

- taloudellinen menetys noin 2 prosenttia budjetoiduista kokonaistoimintamenoista

- maineen tai luottamuksen menetys niin, että merkittäviä asiakkuuksia menetetään

tai sidosryhmien luottamus sairaanhoitopiirin johtoon tai toimintakykyyn järkkyy.

Kun riskin merkittävyys on kartoitettu, on sovittava tarvittavista toimenpiteistä. Riskien arvioinnin

ideana on käyttää riskin suuruutta toimenpiteiden kohdistamisen perusteena. Suurimpien riskien

pienentäminen tai poistaminen on etusijalla turvallisuustoimenpiteitä toteuttaessa.

Riskin pienentämiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttaminen on osa riskienhallintaa.

Tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset keinot riskien pienentämiseksi. Toimenpiteen

arvioinnissa on luontevaa tarkastella sen toteuttamisen mahdollisuuksia, kuten kustannuksia tai
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muita edellytyksiä, sekä toimenpiteen vaikuttavuutta. Pelkkä tiedottaminen tunnistetusta riskistä

ei riitä toimenpiteeksi, jolla riskiä voidaan pienentää, vaan jotain pitää tehdä havaitulle

vaaratekijälle ja joko pyrkiä poistamaan se tai vähentämään sen aiheuttamien seurausten

todennäköisyyttä tai vakavuutta.

.

Kuva 6 Priorisointimatriisi

Yllä olevan Kuva 6 avulla toimenpide-ehdotuksia voidaan arvioida niiden tärkeyden ja vaikeuden

mukaan. Taulukon avulla toimenpiteet voidaan jakaa neljään luokkaan:

A (Helppo ja tärkeä) Helppoja toimenpiteitä, joilla saadaan paljon aikaan. Kannattaa hoitaa

heti kuntoon.

B (Vaikea mutta tärkeä) Vaikeampia toimenpiteitä kuin A-kohdassa,

mutta tärkeytensä takia tulee hoitaa kuntoon.

Työ kannattaa kuitenkin suunnitella kunnolla ja

etsiä kustannustehokkaita toimenpiteitä asian

hoitamiseksi.

C (Vähän tärkeä mutta helppo) Toimenpide ei ole kovin tärkeä,

mutta sen toteuttaminen on helppoa.

Pieniä parannuksia kannattaa aina tehdä.

D (Vähän tärkeä ja vaikea) Liian hankaliin toimenpiteisiin ei kannata ryhtyä, mikäli toimenpiteillä

saavutettava hyöty on vähäinen. Tilannetta on kuitenkin seurattava ja

tarvittaessa arvioitava tilanne uudelleen.

4.7 Seuranta ja arviointi
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Seurannan tavoitteena on valvoa ja arvioida toimenpiteiden toteutumista ja seurata tilanteen

muuttumista. Toimenpiteiden jälkeen tulee arvioida vuoden kuluttua uudelleen niiden riskien

suuruus, joihin toimenpiteillä on ollut vaikutusta. Täten voidaan todentaa toimenpiteiden

vaikuttavuutta turvallisuustasoon. Organisaation johdolle riskitason nykytila on oleellinen tieto.

Laatuporttiin muodostuu kirjatuista riskeistä riskirekisteri, josta riskienhallinnan kehittymistä

voidaan seurata. Riskienseurannan vastuu on ylimmällä johdolla.

5. Raportointi ja ilmoitusjärjestelmät

Potilasturvallisuustietoa kerätään viranomaistietokantoihin ja toimijalähtöisesti ylläpidettyihin

rekistereihin. Näiden kaikkien rekistereiden ja järjestelmien tuottamaa tietoa arvioidaan ja

analysoidaan erikseen ja näin muodostetaan kokonaisnäkemys potilasturvallisuuden nykytilasta ja

kehityksestä. Vaaratapahtumien raportoinnista Vaasan keskussairaalassa on ohjeistettu

johtajaylilääkärin ohjeella (7.5.2014)

Potilasturvallisuuden kehitystä seurataan säännöllisesti Taulukko 6 kuvattujen

potilasturvallisuuden indikaattorien avulla. Indikaattorien tuottama seurantatieto raportoidaan

laaturaportissa.

Taulukko 6 Vaasan keskussairaalassa seurattavat potilasturvallisuusindikaattorit ja seurantamenettelyt

Yleiset

potilasturvallisuusindikaattorit

Seurantamenettely / -

järjestelmä

Tavoitetaso

Haittatapahtumien kokonaismäärä ja

laatu

- Haittatapahtumat/ 1000

hoitopäivää

- Haittatapahtumat/ 100

hoitojaksoa

- Hoitojaksojen määrä, jossa

haittatapahtuma esiintyy (%)

- Haittatapahtumien

vakavuuden aste

- Ehkäistävissä olevien

haittatapahtumien määrä (%)

Retrospektiivinen potilasasiakirja-

analyysi

- tilastolliset analyysit

- laadullinen arviointi

HILMO

§ (seurantamenettely

kehityksessä)

Tavoitetaso:-

Vaaratapahtumien kokonaismäärä ja

laatu Vaaratapahtumailmoitukset

Tavoitetaso: Ilmoitusten

kokonaismäärä ei vuositasolla
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- Vaaratapahtumien

kokonaismäärä

- Kohtalaisen tai merkittävän

riskin ilmoitusten määrä

- Vakavat tapahtumat

- Merkittävimmät

tapahtumatyypit

(HAIPRO)

- tilastolliset analyysit

- laadullinen arviointi

saa tippua enempää kuin 7 %.

Yksikkötasolla laskua ei saa

olla vuositasolla yli 25%.

Vapaaehtoinen vaaratapahtumien

ilmoittaminen (raportointikulttuuri)

- Ilmoittamisaktiivisuus

(kokonaismäärä)

- Ilmoittamiskynnys (Läheltä

piti -ilmoitusten suhteellinen

osuus)

Vaaratapahtumailmoitukset

(HAIPRO)

- tilastolliset analyysit

- laadullinen arviointi

Tavoitetaso: Läheltä piti-

tilanteiden määrä ilmoitusten

kokonaismäärästä tulee olla

yli 60 %

Vaaratapahtumien käsittely

- Tapahtumasta ilmoittaminen

potilaalle

- Lakisääteisten ilmoitusten ja

potilaiden

vaaratapahtumailmoitusten

käsittelyn vasteajat

Vaaratapahtumailmoitukset

(HAIPRO)

- tilastolliset analyysit

- laadullinen arviointi

Kantelut, muistutukset,

potilasvahinkoilmoitukset

- yhteenvetoraportit

- auditointiraportit

- potilas-/asiakaspalautteet

Tavoitetaso:

Vaaratapahtumien käsittelyn

viive ei saa olla yli 2 viikkoa.

Infektiot

Infektioiden määrä ja laatu

       -      Hoitoon liittyvät infektiot /

1000 hoitopäivää

- Infektiomäärät

infektioluokittain

- Infektioon liittyvät riskitekijät

- Mikrobilääkkeiden

käyttökohteet

-

Infektioilmoitukset (SAI)

- tilastolliset analyysit

- laadullinen arviointi

- yhteenvetoraportit

Benchmarking (SIRO)

        - antaa mahdollisuuden

vertailla

           valtakunnalliseen

infektiotasoon

Tavoitetaso:Kansalliset

tavoitetasot

Käsihygienia

- Käsidesinfektioaineen

kulutus

- Käsihygienian toteutumisen

- Kulutuksen seurantaraportti

- Havainnointiraportti

- Käsidesinfektion testauslaite

Tavoitetaso: Tavoitteena

kulutukselle on 100 ml

vuodeosastoilla,

teho/valvontaosastolla sekä
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havainnointi

- Käsihygienian toteutuksen

testaus

- Käsihygienian itsearviointi

Sairaalassa seurataan

käsihuuhdekulutusta eDesi –

sovelluksen avulla.

leikkauksissa. Vuodeosastoilla

käsihuuhdekulutus

suhteutetaan hoitopäiviin ja

leikkausosastoilla tehtyihin

leikkauksiin. Muissa

somatiikan yksiköissä

seurataan ainoastaan

käsihuuhteen

kokonaiskulutusta.

Lääkehoito

Vaaratapahtumien määrä ja laatu

- Lääkehoidon

vaaratapahtumien

kokonaismäärä

- Kohtalaisen tai merkittävän

riskin ilmoitusten määrä

- Vakavat tapahtumat

- Merkittävimmät

tapahtumatyypit

Vaaratapahtumailmoitukset

(HAIPRO)

- tilastolliset analyysit

- laadullinen arviointi

HILMO

§ (seurantamenettely

kehityksessä)

Tavoitetaso: Lääkehoidon

vaaratapahtumailmoituksista

läheltä piti- tilanteiden osuus

tulee olla yli 70%.

Vakavia lääkehoidon

vaaratilanteita selvitetään

aina perusteellisesti

juurisyiden löytämiseksi.

Kirurgia

Komplikaatiot kirurgisessa hoidossa

- Haittatapahtumien

kokonaismäärä ja laatu

- Vakavat tapahtumat

- Merkittävimmät

tapahtumatyypit

Kirurgisen tarkistuslistan käyttö%

Vaaratapahtumailmoitukset

(HAIPRO),

Retrospektiivinen potilasasiakirja-

analyysi

- tilastolliset analyysit

- laadullinen arviointi

HILMO

§ (seurantamenettely

kehityksessä)

Ecomed

(seurantamenettely kehityksessä)

OIS tietojärjestelmästä

(kehityksessä)

Tavoitetaso: Kirurgisten

komplikaatioiden

kirjaamisaktiivisuuden

nostaminen Hilmoon.

Kirurgisen tarkistuslistan

käyttöaste 100%.

Vaaratapahtumien määrä ja laatu

- Kirurgisiin toimenpiteisiin

liittyvien vaaratapahtumien

kokonaismäärä

- Kohtalaisen tai merkittävän

Vaaratapahtumailmoitukset

(HAIPRO)

- tilastolliset analyysit

- laadullinen arviointi

Tavoitetaso: Kirurgisiin

toimenpiteisiin liittyvien

vaaratilanteiden

ilmoitusaktiivisuuden

nostaminen. Vakavat
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riskin ilmoitusten määrä

- Vakavat tapahtumat

- Merkittävimmät

tapahtumatyypit

HILMO

§ (seurantamenettely

kehityksessä)

kirurgiset vaaratapahtumat

tulee selvittää perusteellisesti

juurisyiden löytämiseksi.

Laitteet ja tarvikkeet

Laitteiden toimintakunto ja

turvallisuus

- Laitteiden toimintakuntoon

liittyvät poikkeamat

Laitteiden käyttö

- Laitteiden käyttöön liittyvät

vaaratapahtumien määrä

- Merkittävimmät

tapahtumatyypit

Laitteita koskevat ilmoitukset

- seurantaraportit

Vaaratapahtumailmoitukset

(Valvira & HaiPro)

- tilastolliset analyysit

- laadullinen arviointi

Tavoitetaso:

Ilmoitusaktiivisuus ei

vuositasolla saa laskea yli

10 %.

Vakavat laitehoidon

vaaratapahtumat tulee

selvittää perusteellisesti

juurisyiden löytämiseksi

Potilasturvallisuuskulttuuri

Potilasturvallisuuskulttuuri

yksilötasolla

- Turvallisuusmotivaatio

- Ymmärrys vaaroista

- Ymmärrys turvallisuudesta

- Vastuu turvallisuudesta

- Työn hallinta

Potilasturvallisuuskulttuuri yksikön ja

organisaation tasolla

- Johtaminen ja

esimiestoiminta

- Turvallisuudesta viestiminen

- Resurssien hallinta

- Osaamisen varmistaminen

- Yhteistyön hallinta

- Tiedon kulun hallinta

- Muutosten hallinta

- Organisaation oppimisen

varmistaminen

Turvallisuuskulttuurikysely

- seurantaraportit

- laadullinen arviointi

Tavoitetaso:

Turvallisuuskulttuurikyselyn

tulokset ovat joko samat tai

paremmat kuin aiempina

vuosina.

5.1 Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset
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Muistutuksista, kanteluista ja potilasvahinkoilmoituksista kertyvää tietoa hyödynnetään

oppimiseen myös koko organisaatiossa. Ne täydentävät kokonaisnäkemystä potilasturvallisuuden

tilasta organisaatiossa. Muistutuksista ja kanteluista etsitään laadun, asiakaspalvelun ja

potilasturvallisuuden näkökulmista kehittämistä kaipaavia asioita, jotka nostetaan palvelualueiden

raporttiin. Henkilökunta informoi potilaita ja omaisia heidän oikeuksista tehdä ilmoituksia ja he

informoivat myös potilasasiamiehestä. Lisäksi keskussairaalassa on käytössä esite

Potilasturvallisuus yhteinen asia, jossa on koottu kaikki mahdollisuudet antaa palautetta tai

ilmoittaa vaaratapahtumista.

5.2 Hoitoilmoitustietokanta

Terveyshaittaan johtavista vaaratapahtumista ilmoitetaan sairaaloiden hoitoilmoitusjärjestelmään

(HILMO). HILMOon kirjataan komplikaatiodiagnoosi, haittavaikutuksen tyyppi sekä mahdollisesti

aiheutuvat uusintatoimenpiteet. Lisäksi järjestelmään kirjataan hoidon haittavaikutus.

Hoitoilmoitusrekisterin tiedonkeruussa hoidon haittavaikutuksella tarkoitetaan terveydenhuollon

ammattihenkilön antamaan hoitoon tai suorittamaan toimenpiteeseen liittyvää odottamatonta

seuraamusta, joka aiheuttaa keskimäärin odotettavissa olevaan hoidon tulokseen verrattuna

• objektiivista haittaa potilaalle

• hoidon keston pidentymistä

• lisääntyneitä hoitokustannuksia.

Operatiivisessa hoidossa haittavaikutus on erityisesti myös myöhempi suunnittelematon samaan

vaivaan tai sairauteen liittyvä uusintatoimenpide. Kaikki lakisääteiset ilmoitusmenettelyt on koottu

Taulukko 7.

Taulukko 7 Lakisääteiset ilmoitusmenettelyt ja tiedon hyödyntäminen

Ilmoitusjärjestelmä Käsittelijä Tiedon hyödyntäminen Tarkemmat

ohjeet

Kantelu Vastuualuejohtajat

ja ylihoitajat sekä

asianosaiset

Käydään läpi kanteluun

kohdistuneissa

työyhteisöissä sekä

vuosittain laatu- ja

potilasturvallisuusraportissa

potilasasiamiehen ja

asikaspalvelupäällikön

Toimintakäsikirja
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toimesta.

Kolmannesvuosittaiset

koosteet palvelualueiden

ylihoitajille toiminnan

kehittämisen tueksi ja

asiakasnäkökulman

huomioimiseksi.

Potilasvahinkoilmoitus Vastuualuejohtajat

sekä asianosaiset

Käydään läpi kanteluun

kohdistuneissa

työyhteisöissä sekä

vuosittain laatu- ja

potilasturvallisuusraportissa

potilasasiamiehen toimesta.

Toimintakäsikirja

HILMO THL Laatupäällikkö seuraa

HILMO-ilmoitusten

kehitystä ja raportoi siitä

keskussairaalan johdolle

vuoden  välein johdon

potilasturvallisuusraportissa

Toimintakäsikirja

5.3 Vaaratapahtumien raportointi

Vaaratapahtumailmoitukset tallennetaan Haipro-järjestelmään, johon jokaisella työntekijällä on

mahdollisuus tehdä vaaratapahtumailmoitus intranetin tai potilastietojärjestelmän kautta.

Järjestelmään kertynyt tieto on luottamuksellista eikä sitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Ilmoitettavia asioita ovat kaikki hoitoon liittyvät vaaratapahtumat, jotka aiheuttivat tai jotka

olisivat voineet aiheuttaa haittaa potilaalle. Vaaratilanteista ja turvallisuusriskeistä tulee ilmoittaa

ainakin silloin, kun

· ilmoitus voi johtaa potilasturvallisuuden paranemiseen

· muut voivat oppia ilmoituksen kautta saatavasta tiedosta

· toimintajärjestelmä ja sen sisältämät turvallisuuden hallintakeinot eivät toimineet

tarkoitetulla tavalla.

Vaaratapahtumailmoitus tehdään Haipro-järjestelmään, vaikka samasta tilanteesta olisi raportoitu

lakisääteisiä ilmoittamismenettelyjä käyttäen.
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Vaaratapahtumailmoituksen käsittely

Ilmoitukset käsitellään ja luokitellaan alustavasti sovitun vastuunjaon mukaisesti

tapahtumayksikössä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ilmoitukset käsitellään aina siinä yksikössä, jossa vaaratapahtuma on tapahtunut, joten

tarvittaessa ilmoitus siirretään käsiteltäväksi oikeaan yksikköön. Käsittelijä voi siirtää yksikön

toimintaa laajempaa kokonaisuutta koskevat ilmoitukset käsiteltäväksi ylemmälle tasolle palvelu-

tai vastuualueella. Valmiiksi käsitelty ilmoitus voidaan myös niin halutessa lähettää ylemmälle

tasolle tiedoksi.  Yksittäisen ilmoituksen käsittely on kuvattu erillisessä ohjeessa. linkki

Vaaratapahtuman tutkinta

Vaaratapahtuman tutkinnan toteuttamistapa perustuu tapahtumatyyppiin (merkityksellisyys

toiminnan kehittämisen kannalta) sekä tapahtumaan liittyneeseen riskiin. Tapahtuman tutkinnan

laajuudesta ja toteuttamistavasta päättää johtajaylilääkäri.

Tapahtuman riskiin perustuvassa tutkinnan organisoinnissa käytetään kolmea käsittelytasoa riskin

suuruuden mukaan. Tasot on esitelty Taulukko 8.

Taulukko 8 Vaaratapahtumien käsittelytasot

Riskin suuruus Vaaratapahtuman tutkinnan toteuttaminen

1 Tilastoidaan ja luokitellaan paikallisesti käsittelijän toimesta.

Suoritetaan niissä tilanteissa, joissa tapahtumaan liittyvä riski on

merkityksetön ja tapahtuma ei vaadi välittömiä toimenpiteitä.

2-3 Tapahtuman analysointi ja toimenpidesuositukset paikallisesti käsittelijän

sekä tarvittaessa 1–2 asiantuntijan toimesta (esim. tulosalueen

potilasturvallisuuskoordinaattori tai tulosalueen johto).

Suoritetaan niissä tilanteissa, joissa potilaalle aiheutunut tai potentiaalinen

haitta on lievä tai kohtalainen.

Tutkinnassa hyödynnetään systeemianalyysimallia ja myötävaikuttaneiden

tekijöiden viitekehystä.

Tapahtumien kulku, myötävaikuttaneet tekijät sekä tutkinnan perusteella

tehdyt johtopäätökset ja suositukset kirjataan Haipro-järjestelmään tai
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erilliseen tutkintaraporttiin.

4-5 Systeemianalyysin mukainen tutkinta erikseen nimettävän selvitysryhmän

toimesta.

Suoritetaan niissä tilanteissa, kun potilaalle aiheutunut tai potentiaalinen

haitta on vakava.

Tapahtumien kulku, myötävaikuttaneet tekijät sekä tutkinnan perusteella

tehdyt johtopäätökset ja suositukset kirjataan erilliseen raporttiin.

Tapahtuman tutkinta suoritetaan luottamuksellisesti. Käsittelyssä tunnistetaan erilaiset

mahdollisuudet vastaavan tapahtuman syntyyn sekä niihin myötävaikuttavat tekijät, arvioidaan

tapahtumaan liittyviä riskejä ja niihin varautumista sekä tarkastellaan tapahtumaan liittyvien

organisaatiotekijöiden vaikutusta.

5.4 Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset

Potilaan ja omaisen on mahdollista tehdä vaaratapahtumailmoitus. Ilmoitus tehdään joko

sähköisenä Haipro-järjestelmään sairaalan www-sivujen kautta tai valmiilla lomakkeella.

Ilmoitukset käsitellään samalla periaatteella kun henkilökunnan tekemät HaiPro-ilmoitukset.

Pääasiallisena tavoitteena on tapahtumasta oppiminen ja vastaavien tilanteiden välttäminen

tulevaisuudessa. Käsittely ei vaadi erillisiä lausuntoja tapahtumasta. Ilmoitukset käsitellään

kahden viikon kuluessa ja johtopäätökset kirjataan HaiPro-järjestelmään.

5.5 Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset

Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta joka on johtanut tai olisi

voinut johtaa potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen on aina tehtävä

vaaratilanneilmoitus Valviralle.  Ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava vaaratilanteesta niin

pian kuin mahdollista. Valviran  vaarataphtumailmoituksen voi tehdä suoraan sähköisesti samalla

kuin tekee HaiPro-ilmoituksen, linkki Valviran sivuille löytyy vaaratapahtumailmoituksesta.

Tehtäessä vaaratilanneilmoitus suoraan HaiPon kautta, jää myös sähköisesti tieto

vaaratapahtumista järjestelmään.
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Ammattimaisen käyttäjän on TLT-lain 629/2010 25§:n mukaan ilmoitettava terveydenhuollon

laitteen ja tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta, joka johtuu laitteen tai tarvikkeen

ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä,

riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka käytöstä.

Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun laitteen tai tarvikkeen osuus tapahtumaan on epäselvä.

Tapahtumasta on ilmoitettava myös valmistajalle tai tämän edustajalle, koska valmistajalla on

ensisijainen vastuu tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Säteilyä synnyttävien laitteiden käyttöön

liittyvistä poikkeavista tapahtumista ja vaaratilanteista on lisäksi ilmoitettava

Säteilyturvakeskukselle säteilylain  592/1991 perusteella. linkki säteilylakiin

Laitteita ja tarvikkeita koskevasta turvallisuudesta vastaa organisaation sairaalainsinööri.
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5.6 HaiPro-järjestelmään tehtyjen poikkeamailmoitusten

käsittelylinjaukset

Taulukko 9. HaiPro-järjestelmään tehtyjen poikkeamailmoitusten käsittelylinjaukset

POIKKE

A-MA-

TYYPPI

ILMOITTAJA KÄSITTELIJÄ KÄSITTELYAIK

A

KÄSITTELYTAPA

Potilas-

turvallisuus

-vaara-

tapahtumat

Henkilökunta,

vaaratapahtuman

havaitsija.

Ilmoitus voidaan tehdä

omalla nimellä tai

ilman.

Vaaratapahtumasta on

aina ensisijaisesti

ilmoitettava myös

asianosaisille.

Myös

potilasasiamiehet

voivat tehdä

ilmoituksia, potilaan

yhteystiedot saattavat

olla ilmoituksessa.

Tapahtumayksikön

osastonhoitaja,

apulaisosastonhoita

ja ja yksiköstä

vastaava lääkäri.

Toivottavaa

osallistaa

käsittelyyn myös

henkilökuntaa.

Kuukauden kuluessa.

Lisäksi ilmoituksista

nousevat

kehittämiskohteet

tulee käydä läpi

henkilökunnan

kanssa kerran

kuukaudessa.

Määräaikainen

seuranta kerran

vuodessa laatu- ja

pot.turv.raportissa

Tietoja käsitellään

luottamuksellisesti.

Pääasiallinen tarkoitus

pohtia miten

tapahtuma syntyi ja

miten organisaation

toimintaa tulisi

kehittää vastaavien

tapahtumien ennalta

ehkäisemiseksi ja

toiminnan

kehittämiseksi.

Laitteisiin

liittyvät

vaara-

tapahtumat

Henkilökunta,

vaaratapahtuman

havaitsija.

Vaaratapahtumasta on

aina ensisijaisesti

ilmoitettava myös

asianosaisille ja

mahdollista huoltoa

yms. varten ilmoitus

tehdään myös RYHTI-

vikailmoitusohjelmaan

.

Sekä läheltä –piti- että

HaiPro -ilmoitukset

käsitellään valmiiksi

tapahtumayksikössä.

Sähkö- ja

lääkintätekniikan

käsittelijät seuraavat

laitteista tehtyjä

ilmoituksia ja

siirtävät tarvittaessa

ilmoitukset edelleen

Valviralle

käsiteltäväksi

Vaaratilanteesta on

ilmoitettava niin pian

kuin mahdollista.

Vakavasta

vaaratapahtumasta

on

ilmoitettavavälittömä

sti esimiehelle, sekä

Valviralle10

vuorokauden

kuluessa. Muista

vaaratilanteista 30

vuorokauden

TLT lain §25 mukaan

vaaratapahtumasta

pitää myös ilmoittaa

valmistajalle tai

valtuutetulle

edustajalle

vaaratilanteesta.

Sähköverstas auttaa

ilmoituksen teossa.
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5.7 Potilaspalautejärjestelmä

Potilaalla on mahdollisuus antaa palautetta sekä sähköisen että paperisen palautelomakkeen avulla.

Palautteet annetaan anonyymisti, mutta palautteen antajalla on mahdollisuus kirjoittaa

palautteeseen myös yhteystietonsa, jos hän toivoo yhteydenottoa. Palautteen antaja saa vastauksen

palautteeseensa tällöin kahden viikon kuluessa. Palautteet käsitellään yksiköiden

osastokokouksissa säännöllisesti ja tarvittaessa niihin puututaan suunnittelemalla

kehittämistoimenpiteitä. Yksiköt raportoivat saamansa palautteet jotka raportoidaan hallitukselle

vuosittain osana laaturaporttia. Yksiköiden raporteista muodostetaan koko palvelu- ja

vastuualuetasoa kuvaava potilas/asiakaspalaute. Vuosittain koostetaan myös koko sairaalan saama

palaute suunnittelijan toimesta. Sairaaloiden palvelun laadun valtakunnallista vertaamisen vuoksi

palautelomakkeeseen on sisällytetty valtakunnallisesti sovitut viisi kysymystä Palveluvaakaa varten.

haittatapahtumat on

ilmoitettava myös

Valviraan.

kuluessa.

Henkilöstön

työturvalli-

suus: läheltä

piti -

tapahtumat

(työ-

tapaturmat

tulevai-

suudessa)

Henkilökunta,

Tilanteen kokenut

henkilö

Tapahtumayksikön

osastonhoitaja,

apulaisosastonhoita

ja ja yksiköstä

vastaava lääkäri.

Ylemmällä tasolla

työsuojelupäällikkö

.

1 kk tapahtumasta.

Määräaikainen

kooste kerran

vuodessa.

Potilaiden

vaarata-

pahtuma-

ilmoitukset

Potilas, omainen,

Potilasasiamies,

potilaan/omaisen

valtuuttamana.

Laatupäällikkö

siirtää ilmoitukset

tapahtuma-

yksiköihin.

Tapahtumayksikön

käsittelijät

selvittävät

tapahtuman ja

käsittelevät

ilmoituksen.

Tapahtumayksikön

käsittelijöillä on kaksi

viikkoa aikaa käsitellä

ilmoitus. Käsittelijät

voivat itse antaa

palautteen potilaalle

tai sitten

laatupäällikkö antaa

palautteen potilaalle.

Pääasiallinen tarkoitus

pohtia, miksi

tapahtuma tapahtui ja

miten vastaava tilanne

estettäisiin

tulevaisuudessa.

Lisäksi potilaalle

annetaan tieto siitä,

miten toimintaa

aiotaan kehittää.
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5.7  Asiakaspalautejärjestelmä

QPro-palautejärjestelmään saadaan asiakaspalautteita sähköisesti Vaasan keskussairaalan www-

sivujen, yksiköissä olevien asiakaspalautepäätteiden sekä paperilomakkeiden kautta. Yksiköissä

olevat palautelaatikot tyhjennetään säännöllisesti ja paperilomakkeella annetut palautteet

tallennetaan QPro-järjestelmään manuaalisesti. Palautteet annetaan anonyymisti, mutta

palautteen antajalla on mahdollisuus kirjoittaa palautteeseen myös yhteystietonsa, jos hän toivoo

yhteydenottoa. Palautteen antaja saa vastauksen palautteeseensa tällöin kahden viikon kuluessa.

Palautteet edellyttävät käsittelyä sähköisessä QPro-järjestelmässä. Jokaiseen yksikköön on nimetty

palautteen käsittelijä. Hoitoyksiköissä palautteen käsittelijäksi on yleensä nimetty osastonhoitaja ja

lääkäri.  Yksikön palautteen käsittelijät voivat sopia, kuka ottaa yhteyttä palautteen antajaan. Jos

kyse on hoitotyöhön tai hoitohenkilökuntaan liittyvästä palautteesta on yhteydenottaja tavallisesti

osastonhoitaja. Lääkäriin tai lääketieteelliseen hoitoon liittyvässä palautteessa yhteydenottaja on

osaston vastaava lääkäri. Palautteet käsitellään yksiköiden osastokokouksissa säännöllisesti ja

tarvittaessa niihin puututaan suunnittelemalla kehittämistoimenpiteitä. QPro-järjestelmässä

palautteen käsittelykenttään merkitään, onko palautteen antajalle vastattu ja mitä

kehittämistoimenpiteitä palautteen johdosta on päätetty ryhtyä tekemään.

Yksiköiden raporteista muodostetaan koko palvelu- ja vastuualuetasoa kuvaava

potilas/asiakaspalaute, joka raportoidaan hallitukselle vuosittain osana laaturaporttia.

Asiakaspalautelomakkeessa palautteen antajalta kysytään lupa palautteen julkaisemiseen Vaasan

keskussairaalan www-sivuilla, jossa osa luvan saaneista palautteista julkaistaan. Sairaaloiden

palvelun laadun valtakunnallista vertaamisen mahdollistamiseksi palautelomakkeeseen on

sisällytetty valtakunnallisesti sovitut asiakaspalautekysymykset. Yhteinen kansallinen alusta

palautteiden vertailuun ei ole vielä käytössä.

5.8 Vakavien vaaratapahtumien ilmoittaminen ja käsittely

5.8.1 Vakavasta vaaratapahtumasta ilmoittaminen

Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi vakavasta vaaratapahtumasta.

Vakavaksi vaaratapahtumaksi luokitellaan haittatapahtuma tai haittavaikutus, joka

· johti tai olisi voinut johtaa kuolemaan tai hengenvaaraan

· johti tai olisi voinut johtaa sairaalahoidon aloittamiseen tai jatkamiseen sekä huomattavia

terveysvaikutuksia
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· aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa merkittävän tilapäisen tai pysyvän vamman, haitan, tai

toimintakyvyn heikkenemisen, synnynnäisen anomalian tai epämuodostuman.

Vakavaan haittatapahtumaan liittyväksi merkittäväksi haitaksi luetaan lisäksi tilanteet, joissa

potilaalle on suoritettu virheellinen toimenpide tai toimenpidekohde on ollut väärä, hoito on

annettu väärälle potilaalle tai määrätty hoito on jäänyt merkittäviltä osin antamatta. Kaikki

psykiatrisen  hoitosuhteen aikaiset itsemurhat selvitetään selvitystyöryhmän toimesta.

5.8.2 Potilasturvallisuusselvitys

Potilasturvallisuusselvitystä käytetään vakavan vaaratapahtuman tutkintaan. Vaaratapahtumien

selvitysprosessissa selvitetään yksittäisiä vaaratapahtumia tai laajempia läheltä piti- ja

haittatapahtumien sarjaa. Tavoitteena on kehittää potilasturvallisuutta organisaatiossa ja estää

vastaavanlaisten tilanteiden tapahtuminen tulevaisuudessa.

Selvitykseen haluttava vaaratapahtuma ilmoitetaan omalle esimiehelle, johtajaylilääkärille tai

laatupäällikölle. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Selvitykseen otettavia asioita

saatetaan ottaa myös (henkilökunnan ja potilaiden) HaiPro-ilmoitusten pohjalta tai esimerkiksi

kanteluiden tai muistutusten pohjalta nousevista asioista.

Potilasturvallisuuskoordinaattorit ja laatupäällikkö voivat tarvittaessa tehdä alustavaa esiselvitystä

mahdollisesta vakavasta vaaratapahtumasta. Varsinaisen selvityksen aloittamisesta päättää

johtajaylilääkäri. Selvitykseen otetuista vaaratapahtumista tiedotetaan yksiköille, joita

vaaratapahtumat koskevat. Potilaalle ja/tai omaiselle ilmoitetaan tapauskohtaisesti.

Vaaratapahtumien tapahtumakulun selvittämisestä vastaa potilasturvallisuuden koordinoija ja

potilasturvallisuuskoordinaattorit avustavat tehtävässä. Tarvittaessa vaaratapahtumien

selvitysryhmän lääkärit osallistuvat selvitykseen ja haastatteluiden sekä analyysin tekemiseen.

Johtajaylilääkäri päättää selvitykseen osallistuvat.

Selvitysryhmän jäsen on jäävi osallistumaan tutkintaan, jos hän on ollut hoitosuhteessa potilaaseen

ajanjaksona, johon selvitys kohdistuu. Lisäksi sukulaisuus- ja ystävyystapauksissa työryhmän

jäsenen on syytä jäävätä itsensä. Esimies on jäävi osallistumaan selvitykseen, jos hän on suorassa

esimiessuhteessa selvitettävän tapahtuman henkilöihin tai jos selvityksen puolueettomuuden

katsotaan muusta syystä vaarantuvan.
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Selvitysten loppulausunto hyväksytään työryhmässä, jonka jälkeen suositukset esitetään selvitys-

prosessissa mukana olevalle yksiköille, palvelu- ja vastuualuetason johdolle ja organisaation

johtoryhmälle mahdollisia toimenpiteitä varten. Yksikköön annetaan selvitystyön päätteeksi

dokumentti, johon on kirjattu suositeltavat toimenpiteen. Toimenpiteet on vastuutettu ja

aikataulutettu. Tulokset esitetään myös tutkittavan kohteen yksikön henkilöstölle. Toimenpiteiden

seurannasta vastaa laatupäällikkö. Potilaalle/omaisille kerrotaan suosituksista, joita selvityksen

pohjalta on annettu.

Tutkituista tapauksista saatu oppi saatetaan tiedoksi henkilökunnalle esimieskokouksissa eri

koulutustilaisuuksissa.

Selvitysprosessin kulku

- Johtajaylilääkärin  tai johtajaylihoitajan päätöksen perusteella käynnistetään selvitys ja

johtajaylilääkäri tai johtajaylihoitaja nimeää kokoonpanon, jolla selvitystä aletaan tehdä.

- Informoidaan yksikköä/yksiköitä, joita selvitysprosessi koskee.

- Potilaalle/omaisille kerrotaan selvityksen aloittamisesta tapauskohtaisesti tutkintaryhmän

toimesta. Lisäksi omaisia ja tai potilasta haastatellaan, jos katsotaan, että siihen on tarve.

- Selvitysprosessin aikana kuvataan seuraavat asiat:

o Tapahtuman kuvaus

o Tapahtumien kulku potilasasiakirjoista

o Haastattelut yms. tiedonhankinta

o Tapahtumakaavio

o Johtopäätökset

Kaikki dokumentit tehdään ilman potilaan henkilötietoja ja myös henkilöstöä yksilöivät tiedot

poistetaan. Dokumenttien käyttäminen muiden selvityslausuntojen antamiseen (esimerkiksi

kanteluiden, potilasvahinkoilmoitusten) on sallittua ainoastaan silloin, jos haastatellulta on siihen

kysytty lupa. Ilman lupaa ei saa käyttää selvitysprosessissa syntyneitä dokumentteja. Pääasiallinen

tarkoitus selvityksellä on tukea toiminnan kehittämistä, jotta vastaavaa ei pääse tapahtumaan.

5.8.3 Vakavien vaaratapahtumien jälkihoito

Vakavat hoitovahingot käsitellään sekä potilaan, omaisten että henkilökunnan kanssa.
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Tarkemmat ohjeet tapahtumien jälkihoidosta ovat toimintakäsikirjan seuraavissa osissa:

Tapahtuma käsittely henkilöstön ja potilaan kanssa. linkki

5.9 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta

Infektiotiedot kerätään kaikista potilaista, joille hoitojakson aikana tai siihen liittyen ilmenee

infektio. Hoitoon liittyvien infektioiden aktiivinen seuranta vähentää potilaiden riskiä saada

infektio. Luotettavan tiedon edellytys on yhteisten infektiomääritelmien noudattaminen.

5.9.1. Infektioiden ilmoittaminen

- Ilmoitus infektiosta tehdään seurantajärjestelmään potilasta hoitavassa yksikössä.

Infektioilmoituksen kriteerit ovat kliiniset infektion oireet, mikrobilääkityksen aloitus tai

positiivinen bakteeriviljelylöydös.

- Potilastietojärjestelmän lääkelista tunnistaa mikrobilääkkeet ja automaattinen heräte kysyy

mikrobilääkkeen käyttötarkoituksen sekä infektioluokan.

- Osastojen lisäksi myös hygieniahoitaja osallistuu aktiivisesti tapausten etsimiseen ja

ilmoittamiseen positiivisten viljelytulosten ja hoitojakson jälkeisten infektioilmoitusten

perusteella.

- Hoitoon liittyvät infektiot tulevat lyhentyneiden hoitojaksojen vuoksi yhä useammin ilmi

vasta kotiutuksen jälkeen. Kotiutuksen jälkeisen seurannan kohteena ovat ensisijaisesti

leikkausalueen sekä synnyttäjien ja vastasyntyneiden infektiot. Pinnalliset

leikkaushaavainfektiot havaitaan yhä useammin terveyskeskusten tai muun hoitopaikan

tekemän ilmoituksen perusteella.

5.9.2. Seurantatiedon hyödyntäminen

Infektioiden seurantaohjelma antaa mahdollisuuden seurata hoitoon liittyvien infektioiden

esiintyvyyttä realiaikaisesti sekä lisäksi avohoitoinfektioita ja mikrobilääkkeiden käyttöä

infektiopotilaiden hoidossa. Ohjelma hyödyntää muista käyttöjärjestelmistä saatua lisätietoa

täydentäen potilaan infektiotietokantaa. Seuranta on keskeinen ja välttämätön osa infektioiden

torjuntatyötä.  Ilman seurantatietoja on vaikea suunnata ehkäisytoimenpiteitä oikein ja arvioida

toimien vaikuttavuutta. Infektioiden seuranta kattaa kaikki hoitojakson aikana ilmenneet infektiot.

Suunnattua seurantaa tehdään tarvittaessa esim. korkean riskin potilaille. Tämä lisää

toiminnan tehokkuutta, koska seuranta keskittyy infektioihin, joiden riskitekijät ovat tiedossa.
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Palaute tuloksista annetaan hoitavaan yksikköön määräaikaisten osastoraporttien muodossa tai

tilanteen niin vaatiessa välittömästi epidemian tai merkittävän löydöksen tullessa ilmi. Poikkeamat

infektiofrekvenssissä vaativat lisäselvityksiä ja puuttumista tilanteeseen. Palaute tuloksista

analysoidaan hoitavassa yksikössä ja tarvittaessa yhteistyössä infektiolääkärin kanssa.

5.9.3. Valtakunnallinen sairaalainfektioiden seurantaohjelma (SIRO)

Oman sairaalan infektiomääriä arvioidaan myös vertaamalla niitä kansallisen aineiston

keskimääräisiin infektiolukuihin. Osallistumme sairaalainfektioiden kansalliseen seurantaan

antamalla tiedot sairaalassa esiintyvistä veriviljelypositiivisista bakteremioista, Clostridium

difficile -ripulitapauksista sekä leikkaushaavainfektioista proteesikirurgiassa.

6. Henkilöstön osallistuminen

Henkilöstöllä on mahdollisuus saada säännöllisesti tietoa potilasturvallisuuden kehityksestä

organisaatiossa ja työyksikössä. Heitä informoidaan potilasturvallisuuteen liittyvistä

ajankohtaisista asioista, jaetaan tietoa tunnistetuista potilasturvallisuusriskeistä sekä tuodaan

esille perusteita potilasturvallisuuden edistämiseen liittyvistä ohjeista ja suosituksista. Tiedon

jakamisessa hyödynnetään organisaation sisältä saatavaa tietoa sekä kansallisia ja kansainvälisiä

tietovarantoja.

6.1 Tiedotus

Potilasturvallisuudesta tiedotetaan henkilöstölle säännöllisesti erilaisin menettelyin.

Tiedottaminen ylläpitää henkilöstön tietoisuutta ajankohtaisista potilasturvallisuuteen liittyvistä

asioista sekä varmistaa tietoisuuden tunnistetuista riskeistä ja niiden hallintaan liittyvistä ohjeista.

Alla kuvatuilla tiedottamismenettelyillä pyritään varmistamaan, että henkilöstölle jaettava tieto on

riittävää, ajantasaista ja helposti saatavilla. Tiedottamiseen liittyvät vastuut on kuvattu

tiedonkulun varmistamiseksi.

Tiedottamismenettelyt Kuvaus / vastuut
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Potilasturvallisuustiedote Koko organisaatiota koskevissa potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa

henkilöstöä informoidaan Potilasturvallisuustiedotteella.

Potilasturvallisuustiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa Vaasan

sairaanhoitopiirin alueella ja se nostaa esiin tärkeitä, ajankohtaisia

asioita potilasturvallisuuden hallinnasta. Tiedotteissa esitetyt

tapahtumat ja teemat käydään jokaisessa työyksikössä henkilöstön

kanssa läpi yksiköiden esimiesten toimesta, tarkastellen oman toiminnan

turvallisuutta.

Vastuut:

Laatupäällikkö vastaa tiedotteen laatimisesta ja jakelusta. Tiedotteen

sisällön valmistelee ja hyväksyy potilasturvallisuustyöryhmä.

Keskussairaalan www-sivut Ammattilaisille ja opiskelijoille on potilasturvallisuusosio www-sivuilla.

Sivuilla on kaikki tärkeät tiedot  liittyen

potilasturvallisuussuunnitelmaan, turvalliseen lääkehoitoon, LOVeen,

HaiProhon ja kirurgiseen tarkistuslistaan sekä

potilasturvallisuustiedotteet ja erilaiset ohjeet.

Vastuut:

Sivujen päivittämisestä vastaa laatupäällikkö yhdessä laatusuunnittelijan

kanssa.

Extranet-sivut Sivustolla on oma potilasturvallisuusosio, josta löytyy

asiantuntijaryhmien tiedot ja materiaalit, työryhmien pöytäkirjat, kaikki

ohjeet sekä yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat.

Vastuut:

Sivujen päivittämisestä vastaa laatupäällikkö yhdessä laatusuunnittelijan

kanssa.

Sairaalahygienialla on omat sivut, joista löytyy henkilökunnan käyttöön

infektioiden torjuntaan keskeiset toimintaohjeet sekä potilasohjeita

liittyen tiettyihin tarttuviin tauteihin.

Vastuut:

Sivujen päivittämisestä vastaa hygieniahoitaja. Päivitetyt ohjeet

tarkistetaan yhteistyössä infektiolääkärin kanssa tai
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hygieniatyöryhmässä.

Intranet-sivut Sivustoilla on turvallisuussivut, jonne on koottu kokonaisturvallisuuden

näkökulmasta kaikki tärkeät dokumentit. Potilasturvallisuudesta löytyvät

kaikki tärkeät dokumentit linkitettynä.

Vastuut:

Sivujen päivittämisestä vastaa laatupäällikkö yhdessä laatusuunnittelijan

kanssa.

Laatuportti Laatukäsikirja sisältää potilasturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja

toimintamenetelmät.

Vastuut:

Laatusuunnittelija päivittää käsikirjaan potilasturvallisuutta koskevat

osiot päivittää laatupäällikkö. Yksikkökohtaisten ohjeiden päivitysvastuu

on yksikön esimiehillä.

Viranomaistiedotteet

(VALVIRA, THL, tms.)

Johtajaylilääkäri ja johtajaylihoitaja vastaanottavat viranomaistiedotteet

ja jakavat ne asiasisällön mukaan eteenpäin organisaatiossa joko suoraan

kaikille työntekijöille tai esimiehille edelleen välitettäväksi (sähköposti-

tai paperitiedotteet).

Vastuut:

Johtajaylilääkäri ja johtajaylihoitaja vastaavat siitä, että tiedote saavuttaa

kaikki tarvittavat henkilöt.

Sähköpostitiedotteet Sähköpostitiedotteella pyritään tiedottamaan henkilöstöä

mahdollisimman nopeasti välittömästi toiminnassa huomioitavasta

potilasturvallisuusasiasta. Sähköpostitiedote voi perustua havaittuun

potilasturvallisuusriskiin rajattuun toiminnan alueeseen liittyen tai

koskea yleisesti koko toimintaa.

Vastuut:

Koko henkilöstölle suunnatun tiedotteen laatimisesta ja jakelusta vastaa

johtajaylilääkäri tai hallintoylihoitaja. Tulosaluetta tai yksikköä

koskevista tiedotteista vastaa tulosalueen johtaja tai yksikön esimies.

Taulukko 7. Potilasturvallisuuden tiedottamismenettelyt henkilöstölle
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6.2 Työpaikkakokoukset ja henkilöstökeskustelut

Taulukko 10 Potilasturvallisuus kokouskäytännöissä

Esimieskokoukset Potilasturvallisuusasioista tiedotetaan säännöllisesti

esimieskokouksissa.

Johtajaylilääkäri ja johtajaylihoitaja vastaavat potilasturvallisuuteen

liittyvän tiedon jakamisesta ylilääkäri- ja ylihoitajakokouksissa.

Henkilöstökokoukset Tietoa potilasturvallisuudesta levitetään myös keskustelemalla

henkilökunnan kanssa säännöllisesti työpaikkakokouksissa.

Tavoitteena on motivoida henkilökuntaa potilasturvallisuuden

kehittämiseen.

Yksiköstä vastaavan lääkärin ja osastonhoitajan vastuulla on varmistaa,

että työpaikkakokouksissa/osastotunneilla käsitellään säännöllisesti

potilasturvallisuuden kehitystä yksikössä, tunnistettuja riskejä ja niihin

varautumista sekä henkilöstön esiin tuomia kehittämisehdotuksia.

Keskusteluissa ilmenneet kehittämistarpeet kirjataan

kokouspöytäkirjaan ja käsitellään yksikön johdon toimesta sekä tarpeen

mukaan yksikön potilasturvallisuusvastaavan kanssa. Mikäli

keskusteluissa herännyt asia koskee laajemmin organisaation

toimintaa, välitetään tieto palvelu-ja vastuualuetason johdolle yksikön

esimiesten tai potilasturvallisuusvastaavan välityksellä palvelualueen

potilasturvallisuuskoordinaattorille, joka vie asian turvallisuuden

ohjausryhmän käsiteltäväksi.

7. Perehdyttäminen ja koulutus

Jokaisella ammattihenkilöllä tulee olla tehtävän vaatima koulutus ja osaaminen sekä riittävät

tiedot ja taidot, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti ja hyvin. Työnantaja varmistaa, että

jokaiselle työntekijälle, myös lyhytaikaisissa työsuhteissa toimiville tai ulkopuolisten

palvelutoimittajien henkilöstölle, tarjotaan riittävä, hänen työtehtävänsä ja asemansa edellyttämä

perehdytys. Perehdytyksestä huolehditaan myös työtehtävien muuttuessa tai pitkään työvapailla
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olleiden työhön palaavien työntekijöiden kohdalla. Jokaisen työntekijän tulee myös itse huolehtia

osallistumisestaan organisaation perehtymisohjelmaan.

Organisaatiossa huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja ammatillisesta kehittymisestä

mahdollistamalla osallistuminen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Henkilöstöllä on mahdollisuus

työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistua riittävästi heille järjestettyyn

täydennyskoulutukseen. Niissä tehtävissä, joissa ammattihenkilön tulee säännöllisesti osoittaa

riittävä osaaminen, tulee olla selkeä menettelytapa osaamisen seurantaan ja varmistamiseen.

7.1 Laatu- ja potilasturvallisuuskoulutus

Osaamiseen sisältyy kliinisen osaamisen lisäksi potilasturvallisuusosaaminen, jolla tarkoitetaan

tietoisuutta potilasturvallisuuden riskeistä sekä niiden hallintaan liittyvistä turvallisuutta

edistävistä käytännöistä ja kykyä soveltaa niitä työssä. Koulutus ylläpitää henkilöstön tietoisuutta

potilasturvallisuuden kehityksestä ja tunnistetuista riskialueista, edistää potilasturvallisuuden

hallinnan periaatteiden soveltamista yhdenmukaisesti toiminnassa sekä tukee uusien

potilasturvallisuutta edistävien käytäntöjen juurtumista toimintaan. Potilasturvallisuuden

vastuuhenkilöiden, esimiesten ja johdon tulee lisäksi saada tehtävien edellyttämää

täydennyskoulutusta potilasturvallisuudesta.

Peruskoulutus potilasturvallisuudesta tehdään verkkokoulutuksena, ja se sisältyy myös

keskussairaalan perehtymisohjelmaan. Verkkokoulutus sisältää myös osion, jossa tutustutaan

laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmaan sekä suoritetaan sitä

koskeva verkkokurssi. Vuosittain sairaalassa järjestetään potilasturvallisuuskoulutusta tarpeen

mukaan ja lisäksi jokaisessa yksikössä sisältyy työtehtävään ja työyhteisöön perehtymiseen

potilasturvallisuuden kannalta tärkeät menettelytavat.

Keskussairaalassa toteutetaan CRM (crew resource management) koulutusta omien sisäisten

kouluttajien ja implementoijien voimin. Koulutus toteutetaan erillisinä luentoina sekä osana

perehdytysohjelmaa. Tavoitteena on tiimityötä ja kommunikaatiotaitoja edistämällä ehkäistä

vaaratapahtumien syntymistä ja parantaa potilaan hoidon laatua ja turvallisuutta.

Potilasturvallisuuskoordinaattorit ja potilasturvallisuusvastaavat saavat lisäksi vuosittain

täydennyskoulutusta tehtäviinsä.
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Vuosittain laaturaportin yhteydessä kirjataan myös ne osa-alueet, joita koulutukseen tulee

potilasturvallisuuden näkökulmasta seuraavana vuonna sisältyä.

7.2 Perehdytys

Vaasan keskussairaalassa perehtyminen jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

· organisaatioon perehtyminen

·  työtehtävään perehtyminen

· työyhteisöön ja työyksikköön perehtyminen.

Organisaatiotason perehtyminen suoritetaan moniammatillisessa perehtymisohjelmassa. Uusi

työntekijä löytää perehtymisohjelmansa Alma-työpöydän kautta, johon myös kirjataan suoritetut

kokonaisuudet. Organisaatiotason perehtymisohjelma sisältää potilasturvallisuuden

verkkokoulutuksen sekä lähiopetusta laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmistä ja turvallisesta

lääkehoidosta.

Työyksikköön ja työtehtävään perehtymisen osalta tulee jokaisessa yksikössä olla suunnitelma siitä,

miten varmistetaan, että työntekijällä on työn tekemiseen vaadittava pätevyys ja osaaminen, sekä

kirjallinen perehdytyssuunnitelma, jossa potilasturvallisuusnäkökulma on huomioitu (uudet

työntekijät, sisäiset siirrot sekä työhön palaavat).

Perehdytys sisältää seuraavat potilasturvallisuuteen liittyvät asiakohdat:

Työyksikön toimintaa koskien:

· Työyksikössä sovellettavat turvallisuutta edistävät käytännöt

· Työyksikön poikkeus- ja hätätilanneohjeistus

· Työyksikössä tunnistetut keskeisimmät potilasturvallisuusriskit

· Yleisimmät vaaratapahtumatyypit ja niihin varautuminen

Työtehtävää koskien:

· Työtehtävään liittyvät vastuut

· Työtehtävään liittyvät turvallisuutta edistävät käytännöt

· Yhteistoimintaan liittyvät käytännöt

Henkilöstön siirtyessä työyksiköiden välillä tai siirtyessä toiseen työtehtävään, suoritetaan

perehdytys yllä kuvatun mukaan joko työyksikön toimintaa ja/tai työtehtävää koskien.
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Yksikön esimiehet määrittelevät erillisen suunnitelman henkilöstön perehdyttämiselle seuraavissa

tilanteissa:

· Työhön palaava henkilö (poissaolon pituuden mukaan)

· Uusien järjestelmien tai laitteiden käyttöönotto

· Toimintamenetelmiä koskevat muutokset

7.2.1 Potilasturvallisuuden varmistaminen opiskelijan toimiessa laillistetun

ammattihenkilön tehtävässä

Yksikön esimiehillä on velvollisuus varmistaa, että opiskelijan toimiessa laillistetun

ammattihenkilön tehtävässä täyttyvät valtioneuvoston asetuksessa nro 104 / 14.2.2008,

3 § ”Lääketieteen opiskelijan toimiminen laillistetun ammattihenkilön tehtävässä” kuvatut

vaatimukset.

Yksikön esimiehen vastuulla on

a. tarkistaa opiskelijan opintosuoritukset

b. arvioida opiskelijan edellytykset toimia kyseisessä sijaisuudessa

c. tarkentaa opiskelijan tehtävänkuvaus hänen tietojensa ja taitojensa mukaiseksi

d. seurata, ohjata ja valvoa opiskelijan työtä ja tarvittaessa välittömästi puuttua

epäkohtiin

e. nimittää opiskelijalle ohjaaja.

Sairaanhoitajien osalta tarkemmat ohjeet on kuvattu toimintakäsikirjassa ”määräaikaiset ja

opiskelijat, jotka toimivat tilapäisenä hoitohenkilöstönä”.

8. Potilaan ja läheisten osallistuminen

Potilaan hoitoon liittyvät riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan heti hoidon alkuvaiheessa.

Riskeistä ja riskitasoista kerrotaan potilaalle ja niistä keskustellaan ja ne käsitellään yhteistyössä

potilaan ja henkilöstön kesken. Potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Potilaalle annetaan ymmärrettävällä tavalla tietoa hänen sairaudestaan ja sen hoidosta, erityisesti

lääkehoidosta. Potilaan kanssa keskustellaan hoitoon liittyvistä riskeistä ja odotettavissa olevista
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tuloksista. Potilaan niin halutessa tällaista tietoa annetaan myös potilaan luotetulle henkilölle,

omaiselle tai läheiselle. Potilasta kuunnellaan ja hän osallistuu hoitonsa suunnitteluun ja

toteutukseen.

Vaasan keskussairaalassa  toimii asiakasraati. Asiakasraadin toiminnan tavoitteena on

potilaskeskeisyyden lisääminen Vaasan keskussairaalassa. Asiakasraati kokoontuu 3–6 kertaa

vuodessa/tarpeen mukaan. Asiakasraadin tehtävänä on tukea keskussairaalan tavoitetta

potilaskeskeisen hoidon tarjoamisessa ja tuoda ajatuksia sairaalan toiminnan kehittämiseen.

Raadin tapaamisista tehdään julkilausumia, jotka annetaan sairaalan toiminnan kehittämisen

tueksi. Asiakasraadin toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöisyyden lisääminen Vaasan

keskussairaalassa. Raadin tehtävänä on tukea keskussairaalan tavoitetta asiakaslähtöisen hoidon

tarjoamisessa ja tuoda palveluiden käyttäjien ajatuksia sairaalan toiminnan kehittämiseen.

Asiakasraati kokoontuu 3-6 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Asiakasraadin yhteisestä

näkemyksestä kirjoitetaan julkilausuma, joka annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten asiasta

riippuen kyseiselle vastuuhenkilölle ja tiedoksi myös sairaanhoitopiirin hallitukselle.

8.1 Asiakasraati

Asiakasraadin tarkoituksena on potilas- ja asiakaslähtöisyydenlisääminen Vaasan

keskussairaalassa. Raadin tehtävänä on esitteiden, oppaiden, hoitoketjujen ja –prosessien arviointi

potilaan/asiakkaan näkökulmasta sekä potilaan/ asiakkaan hoitoon ja palveluun vaikuttavien

tekijöiden arviointi, kehittämisehdotuksien antaminen sekä työskentely muulla tavalla potilas- ja

asiakaslähtöisyyden edistämiseksi.

Asiakasraadin toiminnan organisoinnista vastaa asiakasraatityöryhmä. Kokouksissa

puheenjohtajana toimii asiakasraatityöryhmän jäsen. Raati voi ottaa käsiteltäväkseen sekä

sairaalan henkilökunnan että kansalaisten ehdottamia asioita. Asioita voi antaa asiakasraadin

kokouksen käsittelyyn Vaasan keskussairaalan Palvelupisteestä saatavilla ja Vaasan

keskussairaalan www-sivuilta tulostettavilla aloitelomakkeilla.

Asiakasraatityöryhmä valitsee asiakasraatiin 10 - 15 Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuvaa iän,

sukupuolen, asuinalueen ja kielen puolesta mahdollisimman hyvin sairaanhoitopiirin asukkaita

edustavaa henkilöä. Raadin jäseniltä edellytetään positiivista asiakaslähtöisten potilaskeskeisten

palveluiden kehittämishenkisyyttä. Raadin kokoonpanosta vastaa asiakasraatityöryhmä, joka

täydentää tarvittaessa raadin kokoonpanoa. Raadin jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan

(valtuustokausi). Jos raadin jäsen haluaa irtisanoutua raadin jäsenyydestä kesken kauden, tulee
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hänen ilmoittaa asiasta kirjallisesti asiakasraatityöryhmälle. Asiakasraatityöryhmä valitsee

tarvittaessa hänen tilalleen uuden jäsenen.

Toimintakauden päättyessä haetaan uusia raadin jäseniä Kotikäynti-lehdessä ilmoittamalla,

ilmoituksella Vaasan keskussairaalan www-sivuilla ja muulla kampanjoinnilla. Uusi asiakasraati

nimettiin vuoden 2018 alussa. Asiakasraatiin voidaan valita myös aikaisemmin asiakasraadissa

jäseninä olleita henkilöitä, mutta myös heidän tulee toimittaa kirjallinen hakemus asiakasraadin

jäseneksi hakuaikana. Aikaisemmin mukana olleiden jäsenten mahdollisuus tulla valituksi raatiin

on yhtä suuri uusiin jäseniin verrattuna.

8.2 Hoitosuunnitelma

Potilaan terveys- ja hoitosuunnitelmaan kootaan potilaan kaikki terveysongelmat sekä niihin

suunnitellut toimet yhdeksi kokonaisuudeksi. Suunnitelman lähtökohtana on potilaan kokema

hoidon tarve ja asettama tavoite. Hoitosuunnitelma on potilasturvallisuuden kannalta keskeinen

asiakirja, jonka avulla turvataan potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa ja sen riskien

ymmärtäminen sekä potilaan omahoidon onnistuminen. Sen avulla voidaan koordinoida eri

sairauksien hoidot turvallisesti ja varmistaa hoitojen yhteensopivuus ja toteutus.

Potilas ja terveydenhuollon ammattihenkilö laativat suunnitelman yhteistyössä ottaen huomioon

kuitenkin, että vain lääkäri voi päättää lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja

hoidosta. Toisaalta potilaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta hoidosta, jolloin häntä voidaan hoitaa

muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Hoitosuunnitelmaa laadittaessa potilaalle annetaan tietoa hänen sairauksistaan ja niiden

hoitovaihtoehdoista sekä niihin liittyvistä riskeistä. Hoitosuunnitelmassa sovitaan myös niistä

asioista, joista potilas itse huolehtii hoidossaan.

8.3 Haittatapahtumien käsittely

Potilaalle kerrotaan, kehen hän voi ottaa yhteyttä potilasturvallisuutta koskevissa asioissa. Jos

potilaalle on koitunut hoidon seurauksena haittatapahtuma, tästä kerrotaan avoimesti potilaalle.

Tapahtuma ja sen mahdolliset seuraukset käydään läpi potilaan, ja potilaan niin toivoessa, hänen
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läheistensä kanssa. Vaasan keskussairaalassa on käytössä esite Avoimuus on valttia, jossa on

kuvattu toimenpiteet haittatapahtuman jälkeen. linkki avoimuuden hyvät käytänteet

8.4 Tiedotus ja ohjaus potilaille ja omaisille

Potilasturvallisuudesta tiedotetaan potilaille ja omaisille säännöllisesti erilaisin menettelyin.

Tavoitteena on tuoda esiin potilaiden ja omaisten mahdollisuuksia osallistua turvallisuuden

varmistamiseen. Alla kuvatuilla tiedottamismenettelyillä pyritään varmistamaan, että potilaille ja

omaisille jaettava tieto on riittävää, ajantasaista ja helposti saatavilla. Tiedottamiseen liittyvät

vastuut on kuvattu Taulukko 11 tiedonkulun varmistamiseksi.

Taulukko 11 Potilasturvallisuuden tiedottamismenettelyt potilaille

Tiedottamiskanavat Kuvaus / vastuut

Keskussairaalan www-

sivut

Potilaille ja omaisille on verkkosivuilla tärkeää tietoa, jolla voi

vaikuttaa oman ja omaisten hoidon turvallisuuteen.

Vastuut:

Sivujen päivittämisestä vastaa laatupäällikkö

yhdessä potilasturvallisuuskoordinaattoreiden kanssa.

Potilasturvallisuuden

huonetaulut

Jokaisessa yksikössä on potilasturvallisuuden huoneentaulu, jossa on

tärkeitä asioita, joiden avulla potilas voi osallistua hoidon

turvallisuuden varmistamiseen.

Vastuut:

Yksiköiden esimiehet varmistavat, että yksiköissä on huoneentaulut

potilaiden nähtävillä.

Kotikäynti-lehti Vaasan sairaanhoitopiirin alueella julkaistaan Kotikäynti-lehteä, jonka

välityksellä tiedotetaan potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista

säännöllisesti.

Vastuut:

Laatupäällikkö yhdessä tiedottajan ja

potilasturvallisuuskoordinaattoreiden kanssa vastaa siitä, että tärkeät

asiat potilasturvallisuuden näkökulmasta välittyvät väestölle

säännöllisesti.
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Kutsukirje Kutsukirjeissä tuodaan esiin myös turvallisuuden kannalta

merkityksellisiä osa-alueita kuten lääkehoidon turvallisuuteen liittyviä

asioita.

Vastuut

Jokaisella yksiköllä on vastuu arvioida kutsukirjeitä

potilasturvallisuuden näkökulmasta säännöllisesti ja kehittää sisältöä

kertyneen palautteen avulla.

Potilasturvallisuus on

yhteinen asia -ohjekirja

Jokaisessa yksikössä on potilaiden ja omaisten saatavilla ohjekirjanen,

jossa on mainittu kaikki potilaiden mahdollisuudet ilmoittaa

tyytymättömyytensä hoitoon.

Vastuut

Jokainen esimies varmistaa, että yksikössä on saatavilla ohjekirjasia ja

haittatapahtuman sattuessa tiedot annetaan potilaille ja omaisille.

Lääkekortti Jokaisessa yksikössä on jaettavana paperisia lääkekortteja potilaiden

työkaluksi pitää lääkitystietonsa ajan tasalla. Vaihtoehtoisesti potilaat

voivat käyttää www.lääkekortti.fi-sivustoa.

Vastuut

Jokainen esimies varmistaa, että yksikössä on saatavilla lääkekortteja.

Lääkitystietojen ajantasaisuudesta ja tietojen mukana kuljettamisen

tärkeydestä tiedotetaan potilaille ja omaisille.

Julkaistut oppaat Potilaan opas turvalliseen hoitoon .

Potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Avoimuuden hyvät käytännöt

9. Alueellinen yhteistyö

VSHP huolehtii laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnittelun koordinoinnista Tyks erva-

alueella. Tätä toimintaa tukemaan on perustettu alueellinen laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmä,

jonka puheenjohtajana toimii VSHP:n edustaja. Ryhmän jäseninä toimivat johtajaylilääkärit,
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hallintoylihoitajat sekä potilasturvallisuuden koordinoinnista vastaavat henkilöt kustakin

sairaanhoitopiiristä. Ryhmän toiminnasta on sovittu sopimuskauden ajaksi.

Tyksin erva-alueella valmistellaan sopimuskaudella yhteinen politiikka ja suunnitelma

laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta terveydenhuoltolain 8. §:n ja sen

nojalla annettuun asetukseen pohjautuen. Politiikka ja suunnitelma käsitellään sairaanhoitopiirien

johtoryhmissä. Tavoitteena on, että hyväksyttyjä laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden

varmistamisen periaatteita sovelletaan yhtenäisesti kaikissa sairaanhoitopiireissä, myös

perusterveydenhuolto ja soveltuvin osin sosiaalitoimi huomioiden.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueellista yhteistyötä laatu- ja potilasturvallisuustyössä on kuvattu

palveluiden järjestämissuunnitelmassa. Alueellisessa laadun- ja potilasturvallisuuden

kehittämisryhmissä ovat mukana edustajat kaikista alueen sairaaloista ja terveyskeskuksista,

pelastuslaitokselta ja koulutusorganisaatioista. Alueellinen yhteistyö on kuvattu

toimintakäsikirjan kohdassa Yhteistyö.
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Osa III. MUUT LAADUN JA POTILASTURVALLISUUDEN

TOIMINTA- JA TOIMINTATAPAOHJEET

Osa potilasturvallisuuden varmistamiseen liittyvistä menettelytavoista on kuvattu erillisessä

toimintasuunnitelmassa. Vaasan keskussairaalassa on määritelty seuraavat potilasturvallisuuteen

liittyvät toimintasuunnitelmat:

Toimintasuunnitelman

nimi

Kuvaus Vastuuhenkilö(t) /

sijainti

Lääkehoitosuunnitelma Suunnitelma lääkehoidon turvallisuuden

varmistamiseksi. Sisältää yleisen

suunnitelman sekä yksikkökohtaiset

lääkehoitosuunnitelmat.

Yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat

päivitetään vuosittain viimeistään helmikuun

loppuun mennessä ja tallennetaan

ekstranetiin.

Turvallinen lääkehoito –

työryhmä /

Lääkehoitovastaavat

(yksikkötaso)

Ektsranet-

potilasturvallisuus-

lääkehoitosuunnitelmat

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma sisältää

erityisyksiköiden varautumissuunnitelmat

toimintahäiriöiden varalle.

Turvallisuuspäällikkö/

Toimintakäsikirja

Valmiussuunnitelma Yleinen valmiussuunnitelma sisältää

suunnitelman sairaalan valmiudennostolle

suuronnettomuustilanteissa sekä

valmiustilanteen laajenemisen

sairaanhoitopiirin alueelle.

Valmiuspäällikkö

Toimintakäsikirja

Infektioiden

torjuntasuunnitelmat

Hygieniahoitaja

Perehtymisohjelma Organisaation perehtymisen ohjelma

Työyksikön perehtyminen

Työtehtävään perehtyminen

Laatupäällikkö

Yksikön esimies

Yksikön esimies

Taulukko 11. Potilasturvallisuuden varmistamiseen liittyvät muut toimintasuunnitelmat
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10. Muut erilliset toimintatapaohjeet

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi on sovittu yhteisistä menettelytavoista ja toimintaohjeista,

jotka koskevat koko organisaatiota tai erillisiä yksiköitä. Niiden laatimista ja ylläpidosta vastaavat

yksiköiden esimiehet ja vastuuhenkilöt. Toimintatavat on kuvattu tarkemmin keskussairaalan

www- sivuilla ja toimintakäsikirjassa. Organisaatiotason yhteisiä toimintatapoja ovat mm.

seuraavat:

LOVen menettelytavat

Potilaan tunnistaminen

Kotiutuksen tarkistuslista hoitajalle/lääkärille

Lääkkeenanto potilaalle kun havaitset virheen

Määräaikaiset ja opiskelijat, jotka toimivat tilapäisenä hoitohenkilöstönä

Kirurginen tarkistuslista

RIS

Lääkehoidon kirjaamisen linjaukset

ISBAR käytännöt

11. Potilasturvallisuuden toimenpideohjelma

Potilasturvallisuuden toimenpideohjelma laaditaan vuosittain laaturaportin yhteydessä.

Toimenpideohjelmassa on aina seuraavan vuoden laadun- ja potilasturvallisuudenhallinnan

kehittämisen painospistealueet ja konkreettiset toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt ja aikataulu.

Raportista myös selviää edellisen vuoden ohjelman kehittämisalueiden tilanne.

12. Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman ylläpito
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Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanonsuunnitelman laatimisesta ja

täytäntöönpanosta vastaa organisaation johto. Suunnitelman sisältöä arvioidaan

säännöllisesti ja päivitetään toimintavaatimusten muuttuessa siten, että se palvelee parhaalla

tavalla johdonmukaista laadun- ja potilasturvallisuuden kehittämistä. Politiikan hyväksyy

sairaanhoitopiirin hallitus. Potilasturvallisuusjärjestelmän laatimisesta ja päivittämisestä

vastaa turvallisuusohjaustyhmä. Järjestelmän hyväksyy johtoryhmä. Potilasturvallisuuden

toimenpideohjelman sekä yksityiskohtaisten potilasturvallisuuden edistämiseen liittyvien

menettelytapojen ja toimintaohjeiden, jotka koskevat koko organisaatiota tai erillisiä

yksiköitä, laatimisesta ja ylläpidosta vastaavat yksiköiden esimiehet ja vastuuhenkilöt.

Lääkehoitosuunnitelma ja turvallinen lääkehoito-opas päivitetään  lokakuun loppuun

mennessä  ja laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma  päivitetään syyskyyn loppuun

mennessä.


