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1. Allmänt 

 

Planen för verkställande av kvalitetsledning och patientsäkerhet baserar sig på kraven i hälso- och 

sjukvårdslagen (§ 8) samt social- och hälsovårdsministeriets förordning. Huvuddragen i Vasa cen-

tralsjukhus plan för verkställande av kvalitetsledning och patientsäkerhet presenteras i Bild 1. 

 

 

 

 

Bild 1. Plan för verkställande av kvalitetsledning och patientsäkerhet vid Vasa centralsjukhus (senare kvali-

tets- och patientsäkerhetsplan) 

 

 

Kvalitets- och patientsäkerhetsplanen består av följande delar:  

 

I kvalitets- och patientsäkerhetspolicyn beskrivs målen för hur verksamheten ska utvecklas i 

Vasa sjukvårdsdistrikts område. Ansvaret för utvecklandet och uppdaterandet av policyn bärs av 

ledningsgruppen. Policyn godkänns av styrelsen för sjukvårdsdistriktet.  

 

Med hjälp av kvalitetssystemet granskas såväl strukturen för servicesystemet, serviceproces-

serna som effektfullheten systematiskt utgående från SHQS-systemets utvärderingskriterier. Samti-

digt som man kontinuerligt utför utvecklingsarbete. 
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Patientsäkerhetssystemet utgör en helhet av olika tillvägagångssätt som styrs av instruktioner 

och som beskrivits på organisationsnivå. Fastställda mål har uppställts i syfte att främja och utveckla 

patientsäkerheten samt den utbildning och informationsverksamhet som anknyter till patientsäker-

heten. Därutöver har man beskrivit hur specifika patientsäkerhetshändelser ska uppföljas, analyse-

ras och rapporteras. Patientsäkerhetssystemet utgör en del av det säkerhetsledningssystem som till-

godogörs för att utveckla den övergripande säkerheten. Ansvaret för att patientsäkerhetssystemet 

blir uppgjort och uppdaterat bärs av styrgruppen för säkerhet. Systemet godkänns av ledningsgrup-

pen för sjukvårdsverksamheten. Systemet uppdateras årligen i september. 

 

De metoder och rutiner som är i bruk för att främja patientsäkerheten är detaljerade 

tillvägagångssätt och direktiv som berör antingen hela organisationen eller enskilda enheter. Ansva-

ret för att dessa blir uppgjorda och uppdaterade bärs av enheternas förmän och ansvarspersoner 

samt på organisationsnivå av sakkunniga. 

 

Åtgärdsprogrammet för patientsäkerhet uppgörs årligen i samband med kvalitetsrapporten. 

Ansvaret för att åtgärdsprogrammet uppgörs ligger på styrgruppen för patientsäkerhet, och god-

känns i ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten. 

 

Verksamhetshandboken hittas på den första sidan av organisationens intranät. Alla dokument 

som styr och understöder verksamheten hittas i verksamhetshandboken. Även alla dokument som 

styr kvalitetsledningen inryms finns också i verksamhetshandboken. 

 

Säkerhetsplanen finns i verksamhetshandboken och på webbsidorna, där den kan lä-

sas av såväl patienter som övriga organisationer.  

Bild 2. I årsplanen om rapportering och ansvar fastställs de ansvar som hänför sig till kvalitetsled-

ningsprocesser samt planerade återlämnings- och uppdateringstidpunkter för rapporter och pla-

ner. 
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Bild 2. Årsplan om rapportering och ansvar   
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Del I. KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSPOLICY 

 

1.1 Vasa sjukvårdsdistrikts kvalitets- och patientsäkerhetspolicy 

 

Med god kvalitet avses en bra, trygg, effektfull och tillgänglig vård som utgår från patientens/klien-

tens behov. Värdegrunden för verksamheten baserar sig på en patient-/kundorienterad vård, respekt 

för människovärdet, ansvarsfullhet och rättvisa. Patienten vårdas i samförstånd med henne och med 

iakttagande av hennes individuella behov och önskemål. 

 

Den trygga, högtstående vården verkställs adekvat och i rätt tid.  Befintliga resurser som utnyttjas så 

bra som möjligt. Samarbetet och informationsutbytet mellan de aktörer, patienter och anhöriga som 

deltar i vården sker smidigt. Personalens välbefinnande iakttas i verksamheten, samtidigt som man 

ser till att verksamhetsbetingelserna är tillräckliga för att kunna erbjuda en vård av god kvalitet. 

 

Vården genomförs tryggt och smidigt av en yrkeskunnig personal som tillämpar effektfulla metoder 

som baserar sig på en evidensbaserad eller god vårdpraxis. Målet är att kontinuerligt utveckla 

verksamheten och regelbundet bedöma riskerna i verksamheten, för att skador som 

förorsakats av avvikelser i vårdprocessen, och som kunde ha förhindrats, inte ska 

drabba en enda patient. En god vård resulterar i en patient som är belåten med sin vård och sitt 

bemötande.  

I sjukvårdsdistriktet omfattas patientsäkerheten av hela gemenskapen, men förutsätter att led-

ningen och hela personalen engagerar sig i att uppnå de gemensamma målen, men även att samar-

betet mellan olika verksamhetsenheter fungerar smidigt. Dessutom förbinder den av styrelsen god-

kända strategin VCS 2025 verksamheten till dessa mål. 

 

 

1.1.1 Verkställande av kvalitets- och patientsäkerhetspolicyn 

 

Verkställandet av kvalitets- och patientsäkerhetspolicyn förutsätter ett systematiskt arbete på alla 

nivåer i organisationen, för att det ska främja såväl en högtstående och säker vårdhelhet, samarbetet 

mellan olika yrkesgrupper som utvecklandet av vård- och tillvägagångssätt. Nedan beskrivs ledning-

ens, förmännens och arbetstagarnas ansvar för verkställandet av kvalitets- och patientsäkerhetspo-

licyn. 
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Organisationsledningen ska primärt ansvara för planeringen, uppföljningen, linje-

ringen och resurseringen av verksamheten. Vid verkställandet av kvalitets- och patientsäker-

hetspolicyn ska ledningen: 

 

 lyfta fram kvaliteten och patientsäkerheten som primära värden i verksamheten samt stöda 

utvecklingen av en öppen och rättvis patientsäkerhetskultur 

 årligen, i verksamhetsberättelsen, redogöra för de åtgärder som vidtagits för att främja pati-

entsäkerheten, men även för de effekter som dessa åtgärder har haft  

 styra organisationens strategiska mål utgående från patienternas behov och följa upp hur 

den patientorienterade verksamheten har omsatts i praktiken  

 i samband med beslutsfattande utvärdera hur de planerade åtgärderna inverkar på de be-

fintliga tillvägagångssätten, resurserna och kunskapskraven 

 följa upp utvecklingen av patientsäkerheten utgående från fastställda mätare och använda 

mätningsresultaten för att utveckla verksamheten 

 säkerställa att aktuella och behövliga processbeskrivningar, vårdprotokoll samt vårdkedjor 

har uppgjorts och finns till förfogande. 

 

Förmännens primära uppgift är att säkerställa, följa upp och utveckla smidigheten i 

verksamheten. Vid verkställandet av kvalitets- och patientsäkerhetspolicyn ska förmännen: 

 

 på arbetsenheten upprätthålla en öppen diskussion om kvalitet och patientsäkerhet samt 

främja utvecklingen av en icke skuldbeläggande atmosfär  

 uppmuntra till rapportering av kvalitetsavvikelser och farliga situationer samt utveckla 

verksamheten utgående från den inkomna responsen 

 regelbundet lyfta fram kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor på arbetsplatsmöten, personal-

möten och avdelningstimmar samt förbinda sig vid att följa upp enhetens fastställda mätare 

på uppföljningstavlan i enlighet med det fastställda uppdateringsintervallet. Dessutom ska 

de ge personalen möjlighet att framföra egna åsikter om hur verksamheten kunde utvecklas 

 ansvara för prioriteringen och förverkligandet av de utvecklingsidéer som antecknats på 

uppföljningstavlan 

 satsa på att få att alla personalgrupper engagerade i de gemensamma tillvägagångssätten. 

Personalens kunskaper om teamarbete stöds med fortbildning.  

 säkerställa att det på verksamhetsenheten finns ett klart introduktionsprogram för vikarier 

och nya arbetstagare, samt övervaka att programmet tillämpas Dessutom ska förmännen 

planera hur nyanställda ska delta i organisationens mångprofessionella introduktionspro-

gram. samt se till att personalen i tillräcklig utsträckning ges introduktion innan nya tillvä-

gagångssätt, ny vårdpraxis eller utrustning tas i bruk 
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 regelbundet och i rätt tid ge personalen konstruktiv kritik. 

 

Personalens primära uppgift är att verkställa, följa upp och utveckla den patientori-

enterade vården. Vid verkställandet av kvalitets- och patientsäkerhetspolicyn ska personalen: 

 

 se till att vården verkställs tryggt och med effektfulla metoder som baserar sig på en evi-

densbaserad eller god vårdpraxis  

 säkerställa att samarbetet och informationsutbytet mellan de aktörer som deltar i vården 

sker smidigt  

 delta i uppföljningen av kvaliteten och patientsäkerheten samt i utvecklingen av verksam-

heten (rapportering och respons)  

 reservera tillräckligt med tid för patienten, för att hon eller han i nödvändig utsträckning 

ska kunna upplysas om hennes/hans hälsotillstånd, vårdens och behandlingens betydelse, 

olika vård- och behandlingsalternativ och deras verkningar samt om andra omständigheter 

som har betydelse för vårdbeslut  

 i samförstånd med patienten och eventuellt med patientens anhöriga eller närstående fatta 

beslut om vården  

 upplysa patienten om hur hon eller han kan ge feedback om den egna vården 

 kontinuerligt se till att utveckla och uppdatera sina egna kunskaper och färdigheter genom 

att delta i fortbildning. 

 föra fram egna utvecklingsidéer som anknyter till verksamheten på enheten och anteckna 

dem på uppföljningstavlan. 

 

 

1.2 Patientsäkerhetskultur 

 

Inom hälso- och sjukvården baserar sig säkerhetskulturen på individernas och arbetsgemenskapens 

sätt att alltid agera så att tryggheten i den vård som ges patienter alltid kan säkerställas. Den baserar 

sig på ett kollektivt, ömsesidigt system med betydelse och förståelse, där individer och arbetsgemen-

skapen engagerar sig i att upprätthålla och utveckla kvaliteten och patientsäkerheten i verksamheten.  

Patientsäkerhetskulturen omfattar systematiska tillvägagångssätt som främjar en trygg vård av pa-

tienter, men även det ledarskap, de värden och attityder som bistår denna kultur.   

 

På Vasa centralsjukhus uppföljs patientsäkerhetskulturen med hjälp av en utvärdering av patient-

säkerhetskulturen som genomförs med tre års mellanrum.  
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Följande bedömning av säkerhetskulturen genomförs år 2020.  

 

En öppen patientsäkerhetskultur kan skönjas i personalens verksamhet på följande 

sätt: 

 

 Säkerhet ses som ett genuint värde som tas i beaktande vid beslutsfattande och i den dagliga 

verksamheten. På enheten kommer säkerheten till uttryck i praxis, dokument och diskuss-

ioner osv. i positiv bemärkelse som något betydelsefullt för organisationen. Säkerheten är 

viktig eftersom en säker verksamhet är något rätt och fint. En bättre säkerhet motiverar och 

inspirerar. Säkerhet ses som ett komplicerat och systemiskt fenomen. Samt som en egenskap 

som uppkommer i verksamheten och som kräver kontinuerligt arbete. På enheten uppfattas 

det som att säkerhet utgör något mer än bara ingripanden i farliga situationer. Dessutom är 

man medveten om att många olika aktörer (individer, enheter osv.) tillsammans inverkar på 

säkerheten i vården.  Säkerheten består av olika perspektiv (t.ex. infektionssäkerhet, patient-

säkerhet, arbetarskydd, datasäkerhet) som å ena sidan är separata, men som å andra sidan 

är förenade med varandra. Risker och kraven i den grundläggande uppgiften förstås väl. Per-

sonalen har en god uppfattning om vad man bör behärska för att kunna utföra sin grundläg-

gande uppgift väl och hantera de risker som är förknippade med verksamheten. Respektive 

part vilka säkerhetsrisker som är förknippade med respektive arbetsuppgift.   

 

 På enheten är man medveten om osäkerheten i verksamheten och är på alerten då det gäller 

risker. Även om verksamheten utvecklas hela tiden är man medveten om att uppgifter och 

verksamhetsmodeller är ofullständiga. Dessutom tolererar man att osäkerhet framförs och 

uppmuntrar till ett ifrågasättande arbetssätt. Vid riskkartläggning tillgodogörs varierande 

kompetens och praxis, eftersom man är medveten om att det kan förekomma nya riskmek-

anismer som ännu inte har identifierats. På enheten tar man även till vara på de synpunkter 

som personalen har om identifiering av risker.  

 

 Personalen tar ansvar för all verksamhet som bedrivs i organisationen. På enheten råder det 

en uppfattning om att var och en har en möjlighet och skyldighet att främja säkerheten i vår-

den. Ansvar tas för hela den verksamhet som bedrivs i organisationen, inte bara för den egna 

verksamheten och den verksamhet som bedrivs på enheten. Även om uppgiftsbeskrivning-

arna och befogenheterna är klart definierade vill och förmår man överskrida dessa gränser 

då det krävs med tanke på säkerheten.  
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 Verksamheten är organiserad på ett hanterligt sätt. Kvalitetsmässigt kan arbetet utföras väl. 

Enheten har tillräckliga resurser för att utföra ett högklassigt arbete enligt planerna. Perso-

nalantalet, kompetensnivån, ansvarsfördelningen och kännedomen om arbetsprocesserna 

ligger på rätt nivå. Arbetsmiljön, tidtabellerna och arbetsredskapen är ändamålsenliga med 

tanke på verksamheten. Även undantagssituationer kan hanteras relativt systematiskt.  
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Del II: KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSSYSTEM 

 

2. Kvalitetsledning 

 

Patientsäkerheten utgör en del av den övergripande kvalitets- och riskhanteringen i organisationen. 

Kvalitetssystemet stöder det system som skapats för säkerhetsledning. Med hjälp av kvalitetssyste-

met övervakas genomförandet av säkerhetsledningssystemet och bedöms hur därtill kopplade krav 

iakttas i organisationen. Det kvalitetsprogram som skapats för social- och hälsovårdstjänster (SHQS) 

används som en referensram för Vasa centralsjukhus kvalitetssystem. Självutvärderingar genomförs 

en gång per år. Interna auditeringar utförs en gång per år, underhållsauditeringar genomförs årligen 

och certifikatet förnyas med tre års mellanrum. Med hjälp av dessa förfaringssätt säkerställs och 

utvärderas genomförandet av patientsäkerhetsplanen i praktiken. Tidtabellen för de åtgärder som 

utförs årligen och som anknyter till kvalitetsledningen preciseras i den årsklocka som finns i verk-

samhetshandboken. De självutvärderingar och auditeringar som är förknippade med kvalitetssyste-

met genomförs elektroniskt i Laatuportti.  

 

Den verksamhet som anknyter till kvalitetssystemet har beskrivits i verksamhetshandboken under 

Sjukvårdsdistriktets SHQS-kvalitetsprogram. länk 

 

 

länk Anvisningar och tidtabeller för ledningssyner. 

 

2.1 Processer och verksamhetsutveckling 

 

 

SHQS-kvalitetssystemet förutsätter att vårdrelaterade processer ska beskrivas ur ett patientoriente-

rat perspektiv för att man ska kunna säkerställa att vården genomförs högklassigt och säkert. I dessa 

processbeskrivningar tar man i beaktande hur patienten framskrider genom olika processfaser, hur 

arbetat är fördelat mellan olika aktörer och de olika aktörernas uppgifter samt de gränssnitt som är 

kritiska med tanke på patientsäkerheten i de olika processfaserna. Det vårdarbete som beskrivits i 

processbeskrivningarna baserar sig på rekommendationer om god medicinsk praxis samt vetenskap-

liga rön och goda tillvägagångssätt. Aktuella vårdanvisningar och övriga dokument bifogas till dessa 

beskrivningar. Med dessa processbeskrivningar och anvisningar möjliggör man att de enhetliga till-

vägagångssätten omsätts i praktiken och att de identifierade säkerhetsriskerna blir beaktade samt 

http://intra1.vsvd.local/sairaalamme1/meidan-sairaalamme1/laatu-ja-prosessit/vaasan-keskussairaalan-laatujarjestelma/johdon-katselmukset/
http://intra1.vsvd.local/sairaalamme1/meidan-sairaalamme1/laatu-ja-prosessit/vaasan-keskussairaalan-laatujarjestelma/johdon-katselmukset/
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att informationsutbytet mellan alla de parter som deltar i vårdarbetet hålls på en tillräcklig nivå. 

Varje yrkesutbildad person är skyldig att tillämpa de överenskomna tillvägagångssätten. Förmannen 

har till uppgift att säkerställa att den praxis som anknyter till hanteringen av de risker som är för-

knippade med patientsäkerheten har beskrivits även på processnivå samt att personalen har förut-

sättningar att tillämpa denna praxis. Förmannen bör försäkra sig om att personalen är tillräckligt 

kompetent och medveten om den betydelse som de gemensamma tillvägagångssätten har med tanke 

på patientsäkerheten. Dessa processer som är förknippade med patientvården uppdateras årligen 

eller då rekommendationerna om god medicinsk praxis ändrar av ansvarspersoner och olika aktörer.  

I samband med processutveckling kan klientrådet ge sin syn i frågan för att man i utvecklingspro-

cessen också ska få ett kundperspektiv på processen. Alternativt så kan processägarna engagera pa-

tienter eller anhöriga i utvecklingsarbetet. 

 

Processbeskrivningar, vårdkedjor och processledning   

 

Beskrivna vårdkedjor, avtal om arbetsfördelning och regionala vårdprogram hittas i verksamhets-

handboken under serviceprocesser och vårdkedjor. länk 

2.2 Verksamhetsuppföljning och - utveckling 

 

För att bistå verksamhetsuppföljningen och -utvecklingen har man uppgjort en uppföljningstavla. 

Uppföljningstavlorna utvecklas för att de effektivare ska bistå det dagliga ledarskapsarbetet. Syftet 

med uppföljningstavlan är att ge enskilda enheter en möjlighet att vidta systematiska utvecklingsåt-

gärder som baserar sig på mätresultat. Dessutom möjliggör uppföljningstavlan en uppföljning av de 

förändringar som åstadkommits med de vidtagna åtgärderna. Verksamhetsutvecklingen ska enligt 

anvisningar följa principen om fortlöpande utveckling (uppföljning, analys, åtgärder, utvärdering 

och feedback). Uppföljningstavlan är tudelad, den ena delen beskriver verksamhetsutvecklingen och 

den andra beskriver utvecklingsidéerna samt de mål som anknyter till dessa idéer. Noggrannare in-

formation om uppföljningstavlan och den verksamhet som anknyter till användningen av tavlan hitt-

tas på SHQS-kvalitetsportalen i dokumentet om användningen av uppföljningsmätaren. 

 

Uppföljning av verksamheten 

 

Verksamheten utvecklas utgående från tre olika perspektiv;  kvalitet för kunden, rekommenderas av 

personalen och ekonomiskt hållbar (Tabell 1). För varje perspektiv har man utsett framgångsfaktorer 

som är de viktigaste med tanke på verksamheten men även de mätare som beskriver statusen för 

dessa framgångsfaktorer (indikatorer). Enheterna har instruerats att uppställa realistiska målnivåer 

http://intra1.vsvd.local/sairaalamme1/toimintakasikirja/prosessit-ja-hoitoketjut/
http://intra1.vsvd.local/globalassets/media-sairaalamme--vart-sjukhus/hallinnon-palvelualue---forvaltningen/laatu/seurantataulu/anvandning-av-uppfoljningsmataren.docx
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för dessa mätare. Det rekommenderade uppdateringsintervallet är i allmänhet två månader, bero-

ende på karaktären av den faktor som mäts. För alla enheter vid Vasa centralsjukhus har man utsett 

enhetliga mätare för uppföljningstavlan. Mätarna bör emellertid omarbetas så att de motsvarar en-

hetens karaktär, det vill säga för att de faktorer som mäts är betydelsefulla för den verksamhet som 

bedrivs på enheten. 

 

Tabell 1. Vasa centralsjukhus gemensamma mätare 

Perspektiv Mätare 

 

Kvalitet för 

patienten 

 

Genomströmningstiden i processen 

Kundnöjdhet 

Vårdplatsen rekommenderas av kunderna 

Väntetiderna 

Vårdtillgången, väntetiden tills vården inleds 

Totala antalet vårdrelaterade infektioner (SAI) 

 

 

Personalen Vårdtyngd/skötare (Rafaela) 

Sjukfrånvaron 

Vårdplatsen rekommenderas av personalen 

Antalet utbildningsdagar 

Ekonomin Förverkligandet av budgeten 

Förverkligade prestationer (vårddagar, DRG-poäng, ingreppsantal osv.) 

 

*Varje enhet ska fastställa processmätare som lämpar sig för den egna verksamheten, eftersom alla 

vårdprocesser är individuella. 

 

Blankett för utvecklingsidéer 

 

Uppföljningstavlan innehåller en blankett för utvecklingsidéer, där varje anställd får anteckna egna 

utvecklingsidéer som anknyter till den egna enhetens verksamhet. De kan beröra verksamhetsbrister 

som kommit fram i det praktiska arbetet eller via mätresultaten. Enhetens förman prioriterar ut-

vecklingsidéerna genom poängsättning, och de ändamålsenligaste idéerna omsätts i praktiken. Med 

hjälp av blanketten kan man även påvisa de utvecklingsåtgärder som man har vidtagit och vidarebe-

fordra de bästa idéerna till de andra enheterna på sjukhuset. 
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2.3 Processutveckling – LEAN 

 

Processutveckling som återspeglar förändringar i verksamhetsmiljön utgör en väsentlig del av kva-

litet och patientsäkerhet. På centralsjukhuset strävar man förutom efter att beskriva huvudprocesser 

också efter att utveckla processer i en mera patientorienterad riktning med de principer som omfat-

tas av Lean-filosofin. Fokusen i utvecklingsverksamheten är patienten och det värde som kan erbju-

das patienten. Yrkesutbildade personer inom sjukvården utvecklar processer för att göra dem smi-

diga, men verkställer också de förändringar som de varit med och utvecklat.  

Med hjälp av Lean-ideologin utvecklar enheterna sina processer med stöd av en Lean-tränare. Då 

personalen anammat idén bakom Lean blir det genuint möjligt att kontinuerligt förbättra verksam-

heten. Då personalen fått en förståelse för Lean-filosofin tar den ett ansvar för det dagliga utveck-

landet av processer, samtidigt som Lean-personerna ständigt erbjuder träning i Lean-filosofin och 

dess metoder. På så sätt integreras patientsäkerheten och kvaliteten i processerna.  

 

 

Ansvaret för Lean-utvecklingen kan beskrivas på följande sätt:  

 Utvecklas av enheternas förmän tillsammans med ledningen för respektive service- och an-

svarsområde: Förslag till processer som ska utvecklas och resursering av detta utvecklings-

arbete  

 Ledningsgruppen: Rapportering och uppföljning av framskridning  

3. Ledningssystemet 

 

 

En systematisk utveckling av kvaliteten och patientsäkerheten baserar sig på en aktiv insamling och 

behandling av information samt en därpå baserad utveckling av verksamheten. Syftet med den kon-

tinuerliga uppföljningen och utvärderingen är att man i förväg ska förmå identifiera eventuella risker 

som anknyter till patientsäkerheten och sedan se till att det finns en tillräcklig beredskap för att man 

ska undvika uppkomsten av negativa händelser. 

 

Den informationsinsamling som används för att utveckla patientsäkerheten baserar sig på: 

 En uppföljning av patientsäkerhetsindikatorer 

 Rapportering och undersökning av farliga situationer 

 Riskbedömning 

 Patientrespons 

Då man utvecklar verksamheten är det viktigast att utveckla: 
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 Utveckling av arbetsmiljön, utrustningen och apparaturen 

 Utveckling av arbetsprocesser och verksamhetssätt 

 Kompetensen. 

 

Tryggande och utvecklande av kvalitet och patientsäkerhet baserar sig på ett kontinuerligt samarbete 

mellan linjeorganisationen och sakkunniga samt olika arbetsgrupper (Bild 3). Det ligger på arbets-

grupperna och sakkunniga att följa med utvecklingen av patientsäkerheten och analysera den in-

formation som anknyter till den. Utgående från informationsanalyserna uppgör man rekommendat-

ioner för hur patientsäkerheten ska utvecklas för att den ska stöda både beslutsfattandet och utveckl-

ingsåtgärderna i linjeorganisationen. Det ligger på ansvarspersonerna i linjeorganisationen att se till 

att rekommendationerna blir verkställda. Linjeorganisationen och de sakkunniga samt arbetsgrup-

perna utvärderar tillsammans effekterna av åtgärderna och beslutar vid behov om tilläggsåtgärder 

som behövs för att hantera de risker som är förknippade med kvalitet och vårdsäkerhet.  

 

 

Bild 3. Patientsäkerhetssystemet baserar sig på ett tätt samarbete mellan sakkunniga samt arbetsgrupper och 

linjeorganisationen 

 

3.1 Organisation och ansvariga personer 

 

Verkställandet av kvaliteten och patientsäkerheten baserar sig på den verksamhet som bedrivs i 

följande organ: 
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 Ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten 

 Ansvarspersoner/Tjänsteinnehavare 

 Sakkunniga och arbetsgrupper som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet 

 

Verkställighetsansvaret för patientsäkerheten bärs av linjeorganisationens ledning, tjänsteinneha-

vare och ansvarspersoner. Arbetet som dessa aktörer utför för att utveckla verksamheten stöds av de 

personer och arbetsgrupper som svarar för uppföljningen och koordinationen av patientsäkerheten. 

Det övergripande ansvaret för patientsäkerheten bärs av organisationens ledning, men varje yrkes-

utbildad person ansvarar i sitt eget arbete för att patientsäkerhetsaspekten blir beaktad. Varje tjäns-

teinnehavare och ansvarsperson ska genom sitt ledarskap och sin verksamhet se till att arbetstagarna 

har möjlighet att utföra sitt arbete på ett högklassigt och säkert sätt. 

 

3.1.1 Ledningsgrupper 

 

Ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten har ansvaret för att se till att:  

 verksamheten har tilldelats tillräckliga resurser för tillhandahållandet av en högklassig och 

säker vård 

 ansvarsfrågorna i anknytning till säkerhet och kvalitet i organisationen är klart definierade 

 ansvarspersonerna har de förutsättningar som krävs för att utföra sina uppgifter. 

Ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten ansvarar för att patientvården och de vård-

stödjande funktionerna vid Vasa centralsjukhus har de förutsättningar som behövs för att tillhanda-

hålla en högklassig och patientsäker service genom att se till att dessa funktioner har tillgång till 

optimala resurser i förhållande till den godkända verksamheten. Ledningsgruppen baserar sina be-

slut på aktuell information som baserar sig på kvalitets- och patientsäkerhetsindikatorer. Lednings-

gruppen koordinerar och samordnar kärnverksamheten och de vårdstödjande funktionerna i syfte 

att trygga en högklassig och säker vård. Ledningsgruppen verkställer de utvecklingsrekommendat-

ioner som baserar sig på underhållsauditeringar och de återauditeringar som siktar på kvalitetser-

kännanden samt de åtgärder som anknyter till det verkställighetsprogram som omfattar kvalitets-

ledning och patientsäkerhet samt säkerheten i allmänhet. 

 

Ledningsgruppen för respektive serviceområde och ansvarsområde koordinerar och 

sammanjämkar patientvården och de vårdstödjande funktionerna på serviceområdes- och ansvars-

områdesnivå inom ramen för de resurser som allokerats för denna verksamhet i syfte att tillhanda-

hålla en högklassig och säker vård. Ledningsgruppen baserar sina beslut och åtgärder på de utvär-

deringsuppgifter som fås via verksamhetsprogrammet på Laatuportti men även genom patientsä-

kerhetsindikatorer. Ledningsgruppen behandlar verksamhetsprogrammet på Laatuportti och ser till 
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att de utvecklingsåtgärder som givits i samband med självutvärderingar samt interna och externa 

auditeringar blir omsatta i praktiken. 

 

3.1.2 Ansvarspersoner och tjänsteinnehavare 

 

Sjukvårdsdistriktets direktör ansvarar som organisationens högsta tjänsteman för att patientsäker-

heten tas i beaktande i sjukvårdsdistriktets ledningssystem och utvecklingsverksamhet.  I sjukvårds-

distriktets styrelse och fullmäktige föredrar sjukvårdsdistriktets direktör för de helheter och centrala 

dokument som hänför sig till patientsäkerhet och kvalitetsledning för att de beslut som ska fattas i 

syfte att säkerställa patientsäkerheten i organisationen ska kunna fattas med en tillräcklig informat-

ionsgrund. 

 

Det övergripande ansvaret för kvaliteten och patientsäkerheten ligger på chefsöverläkaren. Han 

har till uppgift att säkerställa att kontrollen av patientsäkerheten och kvaliteten genomförs på ett 

enhetligt sätt i hela organisationen.  

Arbetsfördelningen gällande det stöd och de samordningsuppgifter som anknyter till kvalitets- och 

patientsäkerhetssystemen har beskrivits i tabell 2.  

 

Chefsöverskötaren har till uppgift att se till att det finns tillräckliga förutsättningar för att omsätta 

ett säkert och högklassigt vårdarbete i praktiken. Dessutom ansvarar den chefsöverskötaren, på en 

strategisk nivå, för utvecklandet av kvalitets- och patientsäkerhetsplanerna. 

 

Dataadministrationsöverläkaren har till uppgift att se till att patientsäkerhetsaspekterna tas i 

beaktande vid användningen av patientdatasystem och att den information som fås via patienternas 

klagomål används för att främja patientsäkerheten. 

 

Direktören för ansvarsområdet ska tillsammans med ledningen för serviceområdet se till att 

det finns tillräckliga resurser och förutsättningar för att upprätthålla och utveckla patientsäkerheten 

inom det egna ansvarsområdet. 

 

Överläkarna svarar för vårdkvaliteten och patientsäkerheten inom sina egna vårdlinjer och speci-

alområden. Överläkarna ska se till att vården baserar sig på kunskapsbaserad medicin och rekom-

mendationerna om god medicinsk praxis samt att tryggandet av patientsäkerheten har beaktats i 

vårdlinjen inom de enheter som deltar i vården samt i samarbetet mellan de olika enheterna.  
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Överskötarna och avdelningsskötarna har till uppgift att organisera vårdarbetet utgående från 

riktlinjerna i kvalitets- och patientsäkerhetsplanen och använda de resurser som allokerats för den 

egna verksamheten optimalt för att omsätta en högklassig och säker vård i praktiken samt att tillgo-

dogöra den erhållna patientresponsen i utvecklingsarbetet. Överskötarna och avdelningsskötarna 

ansvarar för att vårdpersonalens kompetens motsvarar det förefintliga behovet i vårdarbetet.  

 

Utvecklingsdirektören ansvarar för det övergripande utvecklandet av processer inom organisat-

ionen och i gränsytan. 

 

Kvalitetsplaneraren ansvarar för upprätthållandet och utvecklandet av de praktiska funktioner 

som anknyter till kvalitetssystemet. Han stöder enheterna i planeringen, verkställandet och utvär-

deringen av kvalitetsarbetet samt för att dokumentationen hålls ajour. Kvalitetsplaneraren ansvarar 

även för organiseringen av årliga auditeringar och självutvärderingar. Dessutom fungerar kvalitets-

planeraren som stödperson vid processhantering och -utveckling. Därutöver ansvarar kvalitetspla-

neraren för underhållet och utvecklandet av kvalitetssystemet vid Vasa centralsjukhus. 

 

Kvalitetsdirektören ansvarar för upprätthållandet och utvecklandet av patientsäkerhetssystemet 

på Vasa centralsjukhus. Dessutom ansvarar hon för koordineringen av det arbete som har till syfte 

att utveckla patientsäkerheten i hela sjukvårdsdistriktet. Uppgiften omfattar även den verksamhet 

som bedrivs i arbetsgrupper som ansvarar för uppföljning och utveckling av patientsäkerheten samt 

stöder linjeorganisationen vid förverkligandet av utvecklingsåtgärder. Hon ansvarar också för upp-

rätthållandet och utvecklingen av systemet för rapportering av farliga situationer samt de förfaran-

den som anknyter till patientanmälningar, riskbedömning och uppföljningen av genomförandet av 

rekommendationer som anknyter till patientsäkerhet samt för handledning och samordning av den 

verksamhet som bedrivs av patientsäkerhetskoordinatorer, patientsäkerhets- och läkemedelsansva-

riga.  

 

Tabell 2. Arbetsfördelningen gällande stöd och samordningsuppgifter som anknyter till kvalitets- 

och patientsäkerhetssystem 

Arbetsfördelningen gällande samordningen av kvalitet- och patientsäkerhetsrelate-

rade uppgifter 2019–2020 

 

 Utveckling av processer i organisationer och gränsytor 

 Lean 

 Samordning, utbildningar och träffar som hänför sig till 

Lean-nätverket 

Utvecklingsdirektör 

Tony Pellfolk 
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 Intern konsultation och stöd för enheter i fråga om Lean 

(projekt) 

 Lean-samarbete inom specialupptagningsområdet 

 Utvecklande av skötardimensionering 

 Mätare till stöd för utvecklingsverksamheten: 

QlikView, Exreport, Cressida 

 H-husets verksamhet och processer, Lean-tankesättet 

och simulering 

 Utvecklande av digitalisering 

 Skapande och utvecklande av en enhet för forskning 

och utveckling 

 Utvecklande och genomförande av riskhantering 

 Diverse stöd för och ledning av utvecklingsverksamhet 

 Intern ansvarsperson för InHouse-bolaget TeeSe Bot-

nia 
  

 Övergripande administrering och utveckling av kvali-

tets- och patientsäkerhetssystemet 

 Stöd till dem som i praktiken utvecklar patientsäkerheten 

 Uppdatering och uppföljning av planen för verkställande av 

kvalitetsledning och patientsäkerhet 

 Koordinering av de patientsäkerhets- och läkemedelsansva-

rigas verksamhet 

 Styrning av den verksamhet som hänför sig till patientsä-

kerhetkoordinatorerna 

 Arbete som hör till huvudanvändaren av kvalitets- och sä-

kerhetssystem (HaiPro, Laatuportti) 

 GTT, utredning av allvarliga fall 

 Utveckling av Case Manager-verksamheten 

 Patientsäkerhetsmeddelandet 

 CRM 

 Externa auditeringar, interna auditeringar 

 Riskbedömning och riskhantering 

 Verksamhet i olika arbetsgrupper 

 Samarbetet inom specialupptagningsområdet 

 Regionalt samarbete, samordning, Pak-Lak 
  

Kvalitetsdirektör 

Mari Plukka 

 Forskning 

 Informationsledning och ledning genom information 

 Value based health care 

Datadirektör  

Pia Wik 
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 Kundorientering 

 Organisering av verksamheten i klientrådet 

 Kundresponssystemet QPro 

 Samordning av serviceområdenas rapporter (kundrespons, 

kontakter med patientombudsmännen, HaiPro-anmäl-

ningar, anmärkningar) 2x/år 

 Klientservicegruppen, sekreterare 

 Kundorienteringsprogrammet, utvecklande av organisat-

ionskulturen och kundinvolveringen 

 Kundbetjäningsanvarigas verksamhet tillsammans med 

kvalitetssekreteraren 

 Utvecklingssamarbete kring kundorientering på riksnivå och 

inom specialupptagningsområdet 

 Patientinformationsgruppen 

 Utvecklande av servicepunktens verksamhet 

 Digistöd som ges av servicerådgivare 

 Utvecklande av volontärverksamheten tillsammans med 

OLKA-verksamheten. 

 Medlem i styrgruppen för organisation 2.0 och förenings-

samarbete.  

 Utvecklande av tillgodogörandet av erfarenhetsaktörer 

 Vidareutvecklingen av Hemlinjen 

 Förmannauppgifter: 

 servicerådgivarna, patientombudsmännen och anställda på 

Hemlinjen 

 Patienttransportörerna  

 Medlem i arbetsgruppen för utvecklande av den regionala invol-

veringen 

 Nämnden för minoritetsspråket, föredragning/sek-

reterare 

 Projektchef för tillgänglighetsprojektet 

Kundbetjäningschef 

Sari West 

Planerar och koordinerar kommunikationsverksamheten och 

marknadsföringen: 

 Kommunikationsstrategi och verksamhetsplan 

 Projektkommunikation 

 Upphandling av köptjänster och samordning av samarbetet 

 Chefredaktör för tidningen Hembesöket 

 Huvudansvarig för nättjänsterna 

 Ledning av det visuella uttrycket 

Kommunikationschef 

Masa Heli 
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 Kanalerna på de sociala medierna 

 Mediesamarbete 

 Ledning av arbetet inom kommunikationsteamet, OBS. inte som 

förman 

 IT-strategi och verksamhetsplan 

 Budgetering 

 Samarbetet med 2M-IT 

 Nya IT-upphandlingar och projekt 

 Uppdateringar av IT-system 

 Helhetsarkitekturen 

 APTJ (klient- och patientdatasystemet) 

IT-direktör 

Pia Haglund 

 Regional koordinering av IT-verksamheten 

 APTJ (klient- och patientdatasystemet) 

Regional IT-direktör 

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  

Mätare:  

 eOdotus 

 ePiikki 

 eDesi 

Lean 

VCS Digi-kontaktperson inom Österbottens social- och hälso-

vårdsområde 

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 

 Samarbete med praktikkoordinatorer och kliniklärare 

 www-sidorna för studerande 

 Temaområden för lärdomsprov 

 Studerandeplatser och –handledning 

 Utbildning för studerandeansvariga och –handledare 

Utvecklingsöverskötare 

Susanne Salmela 
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 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 kehittämisver-

kosto/Det riksomfattande nätverket för studerandehandledning. 

 Hoitotyön tutkimusohjelman verkosto 

 Kansallinen kehittämistoimijoiden verkosto 

 Kansallinen tutkimusprojekti/Nationellt forskningsprojekt: Pai-

nehaavojen ehkäisy ja esiintyminen erikoissairaanhoidossa. 

 HoiVerKe-verkosto = Hoitotyön kansallinen vertaiskehittäminen. 

 Hoitotyön sensitiiviset mittarit & laaturekisteri. 

 STEPPI-projektet 

Intern revision och riskhantering 

Ägarstyrning 

Planerare inom förvaltningen 

Paula Granbacka 

 Lean 

 Samordning, utbildningar och träffar som hänför sig till 

Lean-nätverket 

 Intern konsultation och stöd för enheter i fråga om Lean  

 Projektet för centralisering av apparatur 

 Samordning av det arbete som hänför sig till läkeme-

delssäkerhet 

 De läkemedelsansvarigas sammankomster 

 Sekreterare och beredare i arbetsgruppen för säker läkeme-

delsbehandling 

 Läkemedels-HaiPro 

 Utveckling av läkemedelssäkerheten (bl.a. dokumentat-

ionspraxisen) 

 Uppgifter som hör till sekreterare inom förvaltningen  

 Ledningsgruppen för samkommunförvaltningen  

 Ansvarsområdesdirektörernas sammanträde 

 Riskbedömningar 
  

Planerare 

Jenni Isotalo 

 QPR-processbeskrivningar 

 QPR-arkitekturbanken 
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 Systemhantering, huvudanvändare  

 HaiPro / QPro 

 Webropol  

 Laatuportti  

 Potilasturvallisuusportti 

 Moodle 

 Skapande av Webropol-enkäter 

 Självutvärderingar och utvecklingsobjekt som hänför sig till kva-

litetssystemet 

 Interna auditeringar 

 Externa auditeringar 

 Praktiska arrangemang som anknyter till auditering och utvär-

deringen av kvalitetssystemet 

 Kvalitetsteamet 

 Kvalitetstävlingen 

 Uppdatering och utveckling av intra- och webbsidorna inom ra-

men för det egna ansvarsområdet 

 Patientstigar 

 Kundbetjäningsansvariga 

 Rekommendationsmätningar 

 LOVe-tenter 

 VideoVisit 

 Regionalt samarbete: Pak-lak 

 Uppdatering av verksamhetshandboken, administrering och ut-

veckling 

 Sammanställning av statistik över verksamheten för Kommun-

förbundet (siffror) 

 Sammanställning av uppgifter över vårdtillgång för THL  

  

 

Klient- och patientdatasystemsprojektet: 

 Anbudsbegäran 

 Uppgörande av projektplan  

 Planering och organisering av projektet 

Patientdatasystemet Esko: 

 Uppdatering/utveckling/bruktagning av nya versioner (tillsam-

mans med 2M-it) 
  

Projektchef /Carola Wisur- Hokka-

nen 

Utvecklande av vårdarbetet och vårdpersonalens yrkesinrik-

tade kompetens: 

Sakkunnig inom vårdarbetet 

Anne Jaskari 
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Tabell 2. 

 

Säkerhetschefen ansvarar för koordineringen och organiseringen av riskbedömningar samt för 

den övergripande säkerheten, samtidigt som han fungerar som arbetarskyddschef.  

 

Patientombudsmännen ger patienterna, deras anhöriga och sjukhuspersonalen råd och anvis-

ningar i frågor som gäller patientens ställning och rättigheter.  

 Utvecklande och främjande av den evidensbaserade verksam-

heten   

 Vårdarbetets mätare (implementering av mätare NEWS, PEWS)  

 Utvecklande och utbildning som hänför sig till dokumentationen 

i vårdarbetet 

 Planering av kvalitetsdagar som anknyter till basvård  

 Säkerställande och bekräftande av kompetensen i läkemedelsbe-

handling (LOVe-ansvarig, LOVe-nätverksmöten, säker läkeme-

delsbehandling) 

 Utvecklande av en serviceområdesspecifik introduktionsplan för 

digitalt vårdarbete 

 Samarbetet inom specialupptagningsområdet: 

 Hoito-ohjeet.fi; samordning av lagring, utbildning, handled-

ning och stöd som anknyter till vårdanvisningar 

 STEPPI-projektet, Hälsofrämjande basvård, Steppi-agenter 

 Nationellt nätverksarbete för yrkespersoner inom hälso- och 

sjukvården för utvecklande av vårdarbetet 

 Utvecklande av utskrivningsprocessen och den process som ank-

nyter till förflyttningen av patienten till fortsatt vård 

 Stöd och koordinering av den verksamhet som anknyter till 

KOHO-skötarna  

 Patienter som flyttas för fortsatt vård (15Y, klinikfärdiga pati-

enter) 

 Utveckling av Case Manager-verksamheten  

 Samordning, utveckling och förankring av kinestetik  

 Dream Broker-videor i samarbete med kommunikationen: 

handledning och stöd till enheter 

 Stödjande av enheternas utvecklingsprojekt (Lean-verksamhets-

modellen, Lean-träning) 
  



                                            Verksamhetshandbok UPPDATERAD 23.9.2020 
                                                                        M.P 

Vasa centralsjukhus Patientsäkerhetssystem  26 

 

Den dataskyddsansvariga fungerar som ledningens och personalens sakkunnig vid verksam-

hetsenheterna inom hälso- och sjukvården. Den dataskyddsansvariga har till uppgift att bistå den 

registeransvarige att uppnå en god informationshantering vid handläggning av personuppgifter och 

en hög sekretessnivå som förutsätts i särskilda lagar, i syfte att skapa och vidmakthålla en tillitsfull 

relation mellan den registrerade och den registeransvarige. 

 

Hygienskötarna och infektionsläkarna samarbetar för att främja patientsäkerheten genom 

att utveckla bekämpningen av infektioner både på centralsjukhuset och i hela sjukvårdsdistriktet. 

Hygienkompetensen i sjukvårdsdistriktet som helhet främjas med hjälp av ett nätverk bestående av 

hygienkontaktpersoner. Hygienskötarna upprätthåller de anvisningar som anknyter till infektions-

bekämpning och hjälper personalen att omsätta kunskaperna i praktiken. Då infektionssituation-

erna uppföljs i samråd med enheterna kan man raskt ingripa i upptäckta förändringar. Infektions-

läkaren och hygienskötarna fungerar som sakkunniga i sjukvårdsdistriktets område, och ansvarar 

för egen del för de olika hygienmätarna, såsom SAI-registret samt programmet eDesi, eHandsprit 

och ePiikki. 

 

 

3.1.3 Sakkunniguppgifter 

 

Patientsäkerhetskoordinatorerna svarar för koordineringen av patientsäkerheten inom ser-

vice- och ansvarsområden. Deras uppgift är att främja patientsäkerheten i samarbete med linjeorga-

nisationen genom att upprätthålla och utveckla de tillvägagångssätt som används inom service- och 

ansvarsområden vid anskaffning av information, uppföljning och riskhantering. Patientsäkerhets-

koordinatorerna rapporterar, minst två gånger per år och vid behov även oftare, till ledningen för 

serviceområdet, om de trender som anknyter till patientsäkerheten. Dessutom träffar koordinato-

rerna regelbundet det egna serviceområdets överskötare. En dag varannan vecka är reserverad för 

skötseln av de uppgifter som hör till patientsäkerhetskoordinatorerna. 

 

Patientsäkerhetsansvariga fungerar som sakkunniga i patientsäkerhetsfrågor på de egna arbet-

senheterna. Hon/han har till uppgift att främja patientsäkerheten i samarbete med enheternas för-

män genom att upprätthålla och utveckla de tillvägagångssätt som anknyter till den verksamhet som 

bedrivs på enheten och närmare bestämt till anskaffning av information, uppföljning och riskhante-

ring, men även genom att upprätthålla och utveckla de instruktioner som anknyter till patientsäker-

het. Regelbundna möten arrangeras 3–4 gånger per år för patientsäkerhetsansvariga, där man tar 

upp aktuella frågor och nya rutiner som de patientsäkerhetsansvariga ska informera om på de egna 

arbetsenheterna men också hjälpa till med att implementera. 
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De läkemedelsansvariga har till uppgift att bedöma och utveckla läkemedelsbehandlingen på 

den egna arbetsenheten. De ansvarar tillsammans med avdelningsskötaren och den ansvariga läka-

ren för att planen för läkemedelsbehandling hålls á jour. De har också till uppgift att främja rappor-

teringen av farliga situationer som inträffar vid läkemedelsbehandling och identifieringen av risker 

som är förknippade med läkemedelsbehandling, men även för att den praxis som anknyter till en 

säker läkemedelsbehandling tillämpas i den praktiska verksamheten.   

Regelbundna utbildningar arrangeras 3–4 gånger per år för läkemedelsansvariga. På dessa utbild-

ningar behandlas aktuella frågor och nya rutiner som de läkemedelsansvariga ska informera om på 

de egna arbetsenheterna men också hjälpa till med att implementera. 

 

Apparatansvariga bistår enheternas förmän i det arbete som syftar till att främja apparatsäker-

heten men även i introduktionen i användningen av apparater. De svarar för koordineringen av det 

regelbundna apparatunderhållet samt uppdaterar innehållet i de apparatpass som används på deras 

respektive enheter. De apparatansvariga sammankommer 1–2 gånger per år. 

 

Varje serviceområde har en utsedd kundbetjäningsansvarig. De kundbetjäningsansvariga har till 

uppgift att följa med den kundrespons som inkommer till det egna området. De kundbetjäningsan-

svariga sammankommer några gånger per år för att diskutera hur kundbetjäningen på vårt sjukhus 

kunde förbättras. 

 

De interna auditörerna svarar för genomförandet av auditeringar i enlighet med organisationens 

kvalitetssystem. Deras uppgift är att med hjälp av interna auditeringar bedöma hur patientsäker-

hetssystemet fungerar och vid behov lägga fram utvecklingskrav utgående från patientsäkerhetspla-

nen. 

 

3.1.4 Arbetsgrupper 

 

Styrgruppen för säkerhet består av sakkunniga i patientsäkerhet och representanter för linjeor-

ganisationen. Styrgruppen har till uppgift att styra hanteringen och utvecklingen av säkerheten ge-

nom föregripande säkerhetsarbete, regelbundna riskbedömningar, korrigerande åtgärder och en god 

situationsmedvetenhet om den rådande säkerhetsnivån i organisationen.  

Styrgruppen för säkerhet består av sjukvårdsdistriktets direktör (ordf.), chefsöverläkaren, chefsö-

verskötaren, förvaltningsdirektören, beredskapschefen, dataadministrationsöverläkaren, kvalitets-

direktören och säkerhetschefen. 
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Patientsäkerhetsarbetsgruppen består av anställda från olika enheter. Patientsäkerhetsarbets-

gruppen har till uppdrag att styra det utvecklings- och forskningsarbete som görs kring patientsä-

kerhet på Vasa centralsjukhus. Arbetsgruppen uppgör dessutom en plan för hur patientsäkerheten 

ska utvecklas i organisationen. Arbetsgruppen blir medveten om förefintliga utvecklingsbehov ge-

nom uppgifter som insamlas via olika kanaler. Arbetsgruppen har också till uppgift att uppgöra åt-

gärdsprogram som behövs för att främja patientsäkerheten på basis av de prioriterade områden som 

fastställts i den nationella patientsäkerhetsstrategin. Därutöver stöder arbetsgruppen det forsk-

ningsarbete som görs om patientsäkerhet. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som ordförande för 

den här arbetsgruppen som består av ansvarsområdes- och serviceområdesdirektörer, läkare från 

olika specialiteter, apotekaren samt patientsäkerhetskoordinatorer. 

 

Den regionala utvecklingsgruppen för kvalitet och patientsäkerhet bistår det arbete som 

har till syfte att främja kvaliteten och patientsäkerheten i sjukvårdsdistriktet som helhet. Utveckl-

ingsgruppen bistår förenhetligandet av praxis, utvärderar nivån på kvaliteten och patientsäkerheten 

i distriktet samt bistår arbete då utvecklingsåtgärder ska implementeras i praktiken. Gruppen består 

av kvalitetsdirektören, kvalitetsplaneraren, en representant för varje primärvårdsenhet och repre-

sentanter för läroinrättningarna (yrkeshögskolor, yrkesinstitut) samt den prehospitala akutsjukvår-

dens patientsäkerhetskoordinator. Vasa centralsjukhus ansvarar för koordineringen av den verk-

samhet som bedrivs i den regionala utvecklingsgruppen. 

 

Den regionala utvecklingsgruppen för patientsäkerhet bistår främjandet av patientsäker-

heten i hela sjukvårdsdistriktet. Arbetsgruppen består av läkare som utsetts av kommunerna i sjuk-

vårdsdistriktet. Den regionala arbetsgruppen har till uppgift att identifiera risker i patientprocesser 

och främja smidigheten i patientprocesser utgående från observerade risker. 

 

Arbetsgruppen för säker läkemedelsbehandling standardiserar praxisen för sjukhusets läke-

medelsbehandling och förbättrar säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Gruppen har en multipro-

fessionell representation från olika enheter på centralsjukhuset. Gruppen utvärderar säkerheten i 

läkemedelsbehandlingen och bedömer de risker som är förknippade därmed, ger rekommendationer 

om utvecklingen av säkerheten vid läkemedelsbehandling samt upprätthåller innehållet i handboken 

för säker läkemedelsbehandling i Vasa sjukvårdsdistrikt och informerar om ändringar i innehållet. 

 

Hygienarbetsgruppen följer med infektionsläget och hur infektionsbekämpningen omsätts i 

praktiken på sjukhuset samt med förekomsten av epidemier i sjukvårdsdistriktet. Arbetsgruppen 

består av både skötare och läkare. Vid behov avger gruppen förslag till ändringar i vårdpraxis eller 

verksamhetsdirektiv. Hygienarbetsgruppen organiserar även verkställandet av lagstadgade bestäm-

melser som anknyter till infektionsbekämpningen vid sjukhuset.  
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Arbetsgruppen för övervakning av användning utav elektroniska patientuppgifter 

övervakar användningen av elektroniska patientuppgifter på sjukhus i Vasa sjukvårdsdistrikt i en-

lighet med de förpliktelser som fastställts för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Ar-

betsgruppen består av dataadministrationsöverläkaren, IT-direktören, juristen, en byråsekreterare, 

två överskötare och den dataskyddsansvariga. 

 

Säkerhetsarbetsgruppen har till uppgift att koordinera de olika delområden som omfattas av 

Vasa sjukvårdsdistrikts säkerhetspolicy och inför ledningen ansvara, som en del av linjeorganisat-

ionen, för den övervakning som anknyter till verkställandet av lagar samt för att hanteringen av sä-

kerhetsfrågor förbättras på alla nivåer i den dagliga verksamheten. Säkerhetsarbetsgruppen koordi-

nerar den interna säkerhetsutbildningen i samråd med HR-enheten. 

  

Utredningsgruppen för patientsäkerhet svarar för den process som anknyter till patientsäker-

het. Vid utredningar analyseras enskilda allvarliga, farliga situationer eller mer omfattande serier av 

tillbud och negativa händelser. Avsikten är att främja patientsäkerheten i organisationen och före-

bygga uppkomsten av motsvarande situationer i framtiden. Gruppen består av läkare och sjukskö-

tare som utbildats i systemanalys. 

 

GTT-utvärderingsgruppen består av patientsäkerhetskoordinatorer som ansvarar för genomfö-

randet av Global Trigger Tool-analysen och läkare som ansvarar för godkännandet av resultaten 

samt av chefsöverläkaren och en sekreterare. GTT-utvärderingsgruppen svarar för uppföljningen av 

negativa händelser och för rapporteringen av de resultat som erhållits med hjälp av GTT-metoden. 

Utvärderingsgruppen tar dessutom, utgående från utvärderingen, fram rekommendationer till stöd 

för utvecklingen av patientsäkerheten. 

 

 

3.2 Verksamhets- och ekonomiplanering 

 

Vid Vasa centralsjukhus beaktas patientsäkerhetsperspektivet vid beslutsfattande och verksam-

hetsutveckling. Patientsäkerhetsrisker bedöms i samband med beredningen av beslut (vid behov 

görs en separat riskanalys). Vid beslutsfattande tillgodogörs även de rekommendationer som gjorts 

av sakkunniga och arbetsgrupper som arbetar med patientsäkerhet. 
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3.2.1 Uppföljning av kvalitet och patientsäkerhet 

 

 

 

 

Uppfölj-

ningsob-

jekt 

Uppföljningssätt Ansvarsperson Uppfölj-

ningsin-

tervall 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsenhets-

nivå 

 

Kvalitetsar-

betet 

 

 

 

 

 

Patientsä-

kerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient- 

respons 

Självutvärdering 

med hjälp av kriteri-

erna i kvalitetssyste-

met. Fastställande av 

utvecklingsområden. 

 

Indikatorernas ut-

veckling 

De betydelsefullaste 

farliga situationerna 

(givna rekommendat-

ioner, vidtagna åtgär-

der). 

Identifierade risker och 

vidtagna förberedelser. 

Verkställande av ut-

vecklingsprojekt på or-

ganisationsnivå vid en-

heten. 

Vårdrelaterade infekt-

ioner. 

 

Indikatorernas ut-

veckling. Planering av 

utvecklingsåtgärder vid 

behov 

Avdelningsskötare 

 

 

 

 

 

Avdelningsskötare 

Ansvariga läkaren, 

patientsäkerhets-

ansvariga 

 

-> fastställer 

ansvarsfrågor och 

uppföljningen i en-

lighet med de prin-

ciper som gäller för 

kontinuerlig kvali-

tetsutveckling. 

 

 

 

 

Avdelningsskötare 

x 1/år 

 

 

 

 

 

x 1/månad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortlöpande 

uppföljning 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsar-

betet 

 

Interna auditeringar 

Upprätthållande audi-

teringar 

Ansvarsområdets 

chef och överskö-

tare 

x 1/år 
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Service- och 

ansvarsområ-

desnivå 

 

 

 

 

 

 

 

Patientsä-

kerhet 

 

 

 

 

Patient- 

respons 

 

 

 

Beslut om vilka delom-

råden som ska audite-

ras. 

 

Uppföljning av utveckl-

ingen av patientsäker-

heten 

Stöd ja samarbete 

med de patientsäker-

hetsansvariga. 

 

Uppföljning av respons 

 

 

 

 

Kvalitetsdirektören 

 

 

 

Ansvarsområdets 

chef och överskö-

tare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortlöpande 

uppföljning 

 

 

 

 

 

 

 

Organisations- 

nivå 

 

 

Kvalitetsar-

bete och  

patientsä-

kerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande utveckl-

ingsarbete som omfat-

tar hela organisat-

ionen. 

Uppföljningsarbetet 

understöds av sakkun-

niga och olika arbets-

grupper. 

Beslut om riktlinjerna 

för interna och under-

hållsauditeringar. 

Ledningsgruppen 

för sjukvårdsverk-

samheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Kvalitetsrapport 

 

Kvalitetsrapporten uppgörs en gång per år. Rapporten innehåller en lägesöversikt över fjolårets upp-

följning och åtgärder. Dessutom inrymmer rapporten ett åtgärdsprogram som innefattar utveckl-

ingsområden samt utbildningsområden förknippade med kvalitet och patientsäkerhet under inkom-

mande år. Rapporten uppgörs som en process som omfattar hela organisationen och där de rappor-

ter som uppgjorts på enheterna fungerar som grund för denna övergripande rapport.  

På ansvarsenheterna för man regelbundet under hela året kvalitets- och patientsäkerhetsdiskuss-

ioner samt gör riskbedömningar i enlighet med enhetens mötespraxis och annan praxis. I rapporten 
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granskas kvalitets- och säkerhetsnivån med överenskomna mätare, samtidigt genomgås även enhet-

ernas utvecklingsåtgärder och hur dessa åtgärder har omsatts i praktiken. Den här rapporteringen 

hjälper enheten att skapa en systematisk och regelbunden kontrollmekanism för säkerheten. Därut-

över används denna rapport på serviceområdes- och ansvarsområdesnivå samt på organisationsnivå 

då verksamhets- och resultatmässiga mål ska ställas upp för kvaliteten och säkerheten för inkom-

mande år.  

Rapporten sammanställs med hjälp av ett elektroniskt verktyg på Laatuportti i samband med den 

självutvärdering som görs inom ramen för kvalitetssystemet. 

 

Tabell 3 . Rapporteringsnivåer för de uppgifter som sammanställs i kvalitetsrapporten 

 Rapportens innehåll Ansvarsperson och 

beslutsfattande 

 

Uppföljnings-

intervall 

 

 

 

Ansvars-

enhets- 

nivå 

Självvärderingar och utveckl-

ingsrekommendationer. 

Patientsäkerhetsrisker och far-

liga situationer. 

Patientrespons 

Sammanfattning av läget på 

enheten betraktat ur ett kvali-

tets- och patientsäkerhetsper-

spektiv. 

Infektionsrapporten. 

 

Riskbedömning 

Sammanställs av den 

patientsäkerhetsansva-

riga i samarbete med 

avdelningsskötaren och 

den ansvariga läkaren.  

 

Beslut om behövliga åt-

gärder fattas på en-

heten. 

Säkerhetschefen 

x1/ ggr/år 

Senast den 31.11. 

 

 

Service- och 

ansvarsområ-

desnivå 

 

 

Sammanfattning av de enhets-

visa rapporterna. 

Sjukhushygienrapporten. 

Patientombudsmannens rap-

port. 

Säkerhetsrapport 

Dataskyddsrapport 

Utvärdering av utvecklingsbe-

hov som är förknippade med 

ledningen och organiseringen 

av patientsäkerheten. 

Ledningen för service- 

och ansvarsområdet. 

Fortlöpande uppfölj-

ning. Rapportering i 

samband med lednings-

synen. 

 

Rapportering i 

samband med led-

ningssynen och 

årligen i form av 

en sammanställ-

ning i kvalitets-

rapporten 
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Organisations- 

nivå 

 

 

 

Sammanfattning av service- 

och ansvarsområdenas rappor-

ter. 

Sjukhushygienrapporten. 

Patientombudsmannens rap-

port. 

Säkerhetsrapport. 

Dataskyddsrapport. 

Hilmo-rapport. 

Utvärdering av utvecklingsbe-

hov som är förknippade med 

ledningen och organiseringen 

av patientsäkerheten. 

Kundresponsrapport. 

Chefsöverläkaren och 

chefsöverskötaren rap-

porterar till styrelsen.  

 

Ansvaret för att nöd-

vändiga åtgärder vidtas 

fastställs. 

Rapportering i 

samband med led-

ningssynen och 

årligen i form av 

en sammanställ-

ning i kvalitets-

rapporten 

 

 

 

3.2.3 Riskhantering och verksamhetsutveckling utgående från uppföljningsinformation  

 

Syftet med uppföljningen av patientsäkerheten är att hålla förmännen och personalen medvetna om 

patientsäkerhetens tillstånd och utveckla verksamheten på ett sätt som främjar hanteringen av iden-

tifierade risker. Utgående från uppföljningsinformationen strävar man efter att identifiera potenti-

ella riskfaktorer, bedöma därmed förknippade risker och besluta om de åtgärder som bör vidtas för 

att hantera riskerna. En närmare beskrivning av uppföljnings- och utvecklingsfaser och därmed för-

knippade aktörroller återges i tabell 4. 

 

Tabell 4. Hantering av uppföljningsinformation i samband med riskhantering 

 

Fas Aktör Syfte och mål 

Insamling, behandling och 

utvärdering av uppfölj-

ningsinformation. Upprät-

tande av analyser och sam-

manfattningar. Samman-

ställning av rapport om 

uppföljningen av patientsä-

kerhet.  

Patient-/kundrespons 

Enhetsnivå: 

- Patientsäkerhetsansvariga 

- Läkemedelsansvariga (läke-

medelsbehandling) 

- Enhetens förmän 

Service- och ansvarsområdesnivå: 

- Patientsäkerhetskoordinato-

rer 

Organisationsnivå: 

Helhetsmässigt samla in 

uppföljnings- och utvärde-

ringsinformation i anslut-

ning till patientsäkerhet i 

en åskådlig form som un-

derlättar en fortsatt be-

handling. 
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- Kvalitetsdirektören, styr-

gruppen för säkerhet 

Hantering av uppföljnings-

rapporter. Riskbedömning, 

slutsatser och utformning 

av rekommendationer för 

utvecklingen av patientsä-

kerheten. 

Enhetsnivå: 

- Enhetens förmän och de pati-

entsäkerhetsansvariga 

Service- och ansvarsområdesnivå: 

- Service- och ansvarsområde-

nas ledning tillsammans med 

patientsäkerhetskoordinato-

rerna 

Organisationsnivå: 

- Ledningsgruppen för sjuk-

vårdsverksamheten tillsam-

mans med kvalitetsdirektö-

ren 

- Styrgruppen för säkerhet 

- Patientsäkerhetsarbetsgrup-

pen 

- Arbetsgruppen för säker lä-

kemedelsbehandling 

 

Bedöma riskerna i verk-

samheten. Identifiera de 

viktigaste behoven med 

tanke på utvecklingen av 

patientsäkerheten men 

även fastställa de åtgärder 

som måste vidtas. 

Beslut om åtgärder, fast-

ställande av ansvar, upp-

rättande av en åtgärdsplan 

Enhetsnivå: 

- Enhetens förmän  

Service- och ansvarsområdesnivå: 

- Service- och ansvarsområde-

nas ledning  

Organisationsnivå: 

- Ledningsgruppen för sjuk-

vårdsverksamheten 

Besluta om utvecklingsåt-

gärder och fastställa ansvar 

och en tidtabell för genom-

förandet. Ledningen tar 

med sitt beslut ansvaret för 

accepterandet av risker el-

ler de åtgärder som krävs 

för hanteringen av ris-

kerna. 

Genomförande och rappor-

tering av överenskomna åt-

gärder i enlighet med över-

enskommen tidtabell för 

genomförande 

Person(er) eller arbetsgrupp(er) som 

är ansvariga för genomförandet. 

Genomförande av över-

enskomna åtgärder på ett 

klart sätt enligt en koordi-

nerad plan för genomfö-

rande genom försorg av de 

personer som påförts an-

svaret. Uppföljningen av 
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genomförandet sker enligt 

överenskommen rapporte-

ringsmetod. 

Uppföljning av effekterna 

med överenskomna mä-

tare. Rapportering av åt-

gärdernas genomslags-

kraft. 

Enhetsnivå: 

- Patientsäkerhetsansvariga 

- Läkemedelsansvariga (läke-

medelsbehandling) 

Service- och ansvarsområdesnivå: 

- Patientsäkerhetskoordinato-

rer 

Organisationsnivå: 

- Kvalitetsdirektören 

- Styrgruppen för säkerhet 

Utvärdera effekterna av ge-

nomförda åtgärder för att 

kunna utvärdera åtgärder-

nas genomslagskraft och 

fastställa eventuella till-

äggsåtgärder. Rapportering 

för ett mera omfattande ut-

nyttjande av erfarenhet-

erna. 

 

3.3 Arbetsmiljö och tekniska resurser  

 

Utvecklandet av arbetsmiljön utgör en väsentlig del av det arbete som har till syfte att utveckla pati-

entsäkerheten på lång sikt. Faktorer som äventyrar patientsäkerheten i arbetsmiljön bör avlägsnas 

aktivt och dessutom bör man trygga säkerheten för både patienter och personalen. I samband med 

bruktagning av apparater bör man också fastställa i vilken omfattning introduktion ska ges. Utbild-

ning om nya apparater ska ordnas så att alla vederbörliga personer har möjlighet att delta i utbild-

ningen. Förmännen på enheterna bör med bestämda mellanrum bedöma behovet av upprätthål-

lande utbildning i användningen av apparatur för att trygga ett tillräckligt kunnande.  

För att avklara det s.k. apparatpasset måste man avklara krav som fastställs separat på respektive 

enhet. Som bäst arbetar man med att utveckla ett nationellt, digitalt apparatpass som ska piloteras 

på Vasa centralsjukhus. 

 

länk 

 

 

 

4. Riskhantering 

 

http://intra1.vsvd.local/sairaalamme1/toimintakasikirja/valmius-ja-turvallisuus/
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Riskhantering utgör en central del av det systematiska utvecklandet av patientsäkerheten. I Vasa 

centralsjukhus kvalitetsprogram SHQS har man under enhetskriterierna skrivit in att riskkartlägg-

ningar bör genomföras och att resultat bör handläggas samt att risker bör bedömas. Kravet är att 

farliga omständigheter har identifierats, riskomfattningen har bedömts och gränsvärdena för ris-

kerna har fastställts samt att riskerna har klassificerats och alternativ har analyserats. 

 

Med en aktiv insamling av information om faktorer som äventyrar patientsäkerheten strävar man 

efter att fastställa de risker som är förknippade med dessa faktorer och fastställa de åtgärder som 

krävs för att förebygga eventuella farliga situationer. Med riskhantering avser man de systematiska 

rutiner med vilka man kan identifiera och bedöma de risker som är förknippade med verksamheten 

samt fastställa hur risker kan hanteras, övervakas och regelbundet rapporteras. Det viktigaste vid 

riskhantering är att respektive verksamhets- och arbetsenhet identifierar de risker som är förknip-

pade med den egna verksamheten och bedömer hur allvarliga dessa risker är samt hur sannolikt det 

är att dessa realiseras. Det är på så sätt som man fastställer vilka åtgärder som ska vidtas för att man 

ska kunna hantera de identifierade riskerna. Rekommendationen är att den verksamhetsmodell som 

skapats för riskbedömning ska användas på såväl verksamhetsenheter som arbetsenheter.  

Risker kan identifieras på det sätt som presenteras i bild 4. 

 

 

Bild 4. Typiska källor för identifiering av risker. 
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Riskbedömningar görs både proaktivt och reaktivt (i efterhand). 

 

En reaktiv riskbedömning utförs 

- I samband med handläggningen av en enskild farlig situation.  

- I samband med handläggningen av problem som upptäckts vid granskningen av en anhop-

ning av farliga situationer.  

- I samband med handläggningen av patient-/kundrespons  

En proaktiv riskbedömning utförs 

- I samband med planeringen av verksamhetsförändringar.  

- I samband med den normala utvecklingen av verksamheten när det gäller ett separat del-

område i verksamheten. 

 

4.1 Handläggning av farliga situationer och negativa händelser 

 

Handläggningen av farliga situationer har beskrivits i kapitel 5.3. Vid handläggning av farliga situ-

ationer och negativa händelser begränsas granskningen inte till enbart inträffade farliga situationer, 

varför även de risker som upptäckts i samband med tillbud granskas i förebyggande syfte för att 

minimera riskerna. I samband med en negativ händelse eller någon annan farlig situation som in-

träffat i patientvården framkommer det alltid en eller flera risker. Händelsen är alltid förknippad 

med flera bidragande faktorer som samtliga bidrar till att händelsen inträffade. 

 

 

4.1.1 Bedömning av risken för farliga situationer (HaiPro) 

 

 Syftet med analysen av en riskrelaterad enskild farlig situation är att bedöma risken som är förknip-

pad med händelsen och därmed få underlag för fortsatta åtgärder. Bedömningen av storleken på en 

risk som är förknippad med en enskild farlig situation sker inom ramen för behandlingen av en an-

mälan om en farlig situation. Riskstorleken fastställs på basis av såväl de påföljder som händelsen 

kan få och sannolikheten för att händelsen ska inträffa. Riskkoefficienten för händelsen fastställs i 

HaiPro-systemet av den person eller grupp som ansvarar för handläggningen. Rekommendationer 

för riskhanteringen fastställs i HaiPro-systemet eller i en särskild utredningsrapport som uppgörs 

om händelsen.  
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Vid bedömningen av sannolikheten för att riskerna realiseras är det viktigt att beakta befintliga ru-

tiner och praxis som används vid riskhantering och säkerhetshantering. Vid utvärderingen av kon-

sekvenserna utvärderas de typiska följderna av händelsen. 

 

4.2 Regelbunden uppföljning av farliga situationer och negativa händelser 

 

Information om farliga situationer och negativa händelser fås även via organisationens interna rap-

porteringskanaler och externa aktörer i form av exempelvis patientrespons, anmärkningar och 

och/eller klagomål. De farliga situationer som kommer till kännedom borde granskas mera omfat-

tande än som enskilda händelser för att bidra till identifieringen av risker. Målet med granskningen 

av farliga situationer och negativa händelser är att upptäcka risker som anknyter till patientsäker-

heten och fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas för att man ska förmå hantera dessa risker. En 

regelbunden uppföljning utgör både ett reaktiv och proaktivt sätt att hantera risker.  

 

Utgående från anmälda farliga situationer kan man se vilka typer av händelser som är typiska och 

hur trenderna ser ut, men också vilka faktorer som bidragit till uppkomsten av händelserna och vilka 

följder dessa händelser har fått. Den information som fås via denna uppföljning används till att be-

döma de hot som påverkar verksamheten samt de faktorer som typiskt äventyrar säkerheten. Utgå-

ende från denna inspektion kan man sedan dokumentera de vittomfattande risker som berör hela 

organisationen. 

 

 

 

4.3 Säkerhetsrundvandringar 

 

Utredningen av farliga situationer och negativa händelser är inte enbart begränsad till en genomgång 

av redan inträffade farliga situationer, utan även arbetsmiljön samt de risker som är förknippade 

med processer och rutiner måste granskas proaktivt och kontinuerligt även om inga farliga situat-

ioner har inträffat. Med en proaktiv identifiering av risker kan man upptäcka sådana säkerhetshot 

som inte lyfts fram i rapporterna om farliga situationer. 

 

Syftet med rundvandringarna är att regelbundet mäta de centrala säkerhetsomständigheterna i ar-

betsmiljön på enheten och komma med uppföljningsdata över den rådande säkerhetsnivån i den 

fysiska arbetsmiljön. Säkerhetsrundvandringarna utgör en del av vårt sjukhus kvalitetssystem. Sä-

kerhetsrundvandringarna utförs av patientsäkerhetskoordinatorer och arbetarskyddsfullmäktiga. 

Utöver enhetens förmän kallas även ansvarsområdes- och serviceområdesdirektörerna till dessa 
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rundvandringar. Rapporten om säkerhetsrundvandringarna genomgås i samband med ledningssy-

nen. Rundvandringen förrättas vartannat år.    

4.4 Identifiering av risker, riskkartläggningar 

 

På ansvarsenheter bedöms riskerna en gång per år. Vid den riskbedömning som genomförs årligen 

identifierar man riskerna med en process som omfattar tre informationskanaler:  

1. En riskkartläggning görs på basis av de uppgifter som fås via HaiPro-systemet samt på basis 

av de sammanställningar som uppgörs av bedömningen av säkerhetsläget och de identifie-

rade risker som lyfts fram vid diskussioner på serviceområdesnivå.  

2. I lägen då verksamheten förändras genomför man alltid en riskbedömning innan förändringen 

omsätts i praktiken 

3. Bedömning av de risker som är förknippade med processer genomförs i samband med utveck-

landet av processer. Processägare ansvarar för att riskerna bedöms i samband med process-

utvecklingen. 

 

Den proaktiva riskbedömningen utgör en del av den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten på 

såväl enhets-, områdes- som organisationsnivå. Det ligger på ledningen och/eller enhetens förman 

att besluta vad som är en acceptabel risk och vilka åtgärder som krävs för att risken ska fås på en 

acceptabel nivå. 

 

4.4.1 Regelbundna riskanalyser 

 

Enhetsnivå På enhetsnivå behandlar förmännen och de patientsäkerhetsansvariga 

regelbundet risker förknippade med farliga situationer och patient-/kun-

drespons som riktar sig mot enhetens verksamhet och beslutar om åtgär-

der som är nödvändiga för att hantera riskerna inom enheten. Säkerhets-

bedömningen genomförs årligen i form av en självvärdering. 

 

Ansvars-/serviceområdesnivå  

 

Ansvars-/serviceområdets patientsäkerhetskoordinatorer upprättar re-

gelbundet sammandrag över risker relaterade till farliga situationer och 

överlämnar sammandraget och en framställning av åtgärder som behövs 

för att hantera riskerna till ledningen för området. På service- och an-

svarsområdena sker identifieringen och bedömningen av riskerna i sam-

råd med ledningen för serviceområdet och de personer som ansvarar för 
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patientsäkerheten och kvalitetsledningen. I samband med förändringssi-

tuationer och bedömningen av risker som är förknippade med processer 

genomför man en systematisk riskbedömning på det sätt som beskrivs i 

huvudpunkterna 5–8 (jfr 4.4.2 och 4.4.3). Ledningen för området beslu-

tar vilka åtgärder ska vidtas för att riskerna ska kunna hanteras samt fast-

ställer hur dessa åtgärder ska genomföras.  

 

Organisationsnivå Styrgruppen för säkerhet gör en mera omfattande uppföljning av trenden 

gällande farliga situationer utgående från klinikgruppernas patientsäker-

hetsrapporter, samt utvärderar risker i verksamheten och rapporterar till 

ledningsgruppen. Ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten beslutar 

om nödvändiga åtgärder på basis av riskanalysen.  

 

 

4.4.2 Riskanalyser i förändringssituationer 

 

Patientsäkerhetsaspekten beaktas i alla förändringssituationer som en del av planeringen av föränd-

ringen. Vid förändringar som påverkar verksamheten i stor utsträckning ska en separat riskanalys 

genomföras för att identifiera eventuella riskfaktorer, men även för att bedöma riskerna och säker-

ställa en tillräcklig beredskap för riskerna. Identifieringen av förändringssituationer och bedöm-

ningen av de risker som är förknippade med dessa situationer genomförs i enlighet tabellen nedan.  

 

Enhetsnivå På enhetsnivå lyfter förmän och patientsäkerhetsansvariga upp kom-

mande förändringar som kräver en riskbedömning. 

 

Ansvars-/serviceområdes- 

nivå På ansvars- och serviceområdesnivå ska cheferna initiera en riskbedöm-

ning då de observerat betydande förändringar som kan vara förknippade 

med risker.  

 

Organisationsnivå Styrgruppen för säkerhet och ledningsgruppen för sjukvårdsverksam-

heten ska initiera en riskbedömning då de observerat förändringar som 

berör organisationsnivån. 
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Riskerna bedöms på ett övergripande sätt som beaktar eventuella effekter för såväl patienter, perso-

nal, miljö som organisation. I det här dokumentet betraktas verksamheten i synnerhet från ett pati-

entsäkerhets- och kvalitetsledningsperspektiv. Inom ramen för riskanalysen fastställs även de nöd-

vändiga åtgärder som krävs för att hantera riskerna i samband med att förändringen genomförs.  

 

Nedan presenteras ett allmänt tillvägagångssätt för bedömningen av risker som anknyter till pati-

entsäkerheten utgående från föremålet för och omfattningen av förändringen.  

 

Huvudpunkterna i riskbedömningen.  

1. Fastställande av den förändring som ska bedömas, avgränsning av det område som föränd-

ringen påverkar.   

2. Rekrytering av ett mångprofessionellt team – samtliga aktörer som medverkar i förändringen, 

nödvändiga sakkunniga tillkallas då de behövs  

3. Det mångprofessionella teamet skriver tillsamman ut huvudpunkterna i förändringen.  

4. Riskerna anges för varje identifierat hot och införs i Laatuportti 

5. Fastställande av hur kritiska riskerna är med tanke på verksamheten – i denna bedömning 

används tre perspektiv: 1. Sannolikheten att risken realiseras, 2. Hur allvarliga skador upp-

står ifall risken realiseras, 3. Vilka skyddsmekanismer används för tillfället för att förebygga 

att risken realiseras. Bedömningen sker i enlighet med tabellen i kapitel 4.5. 

6. Resultaten bedöms – de mest kritiska riskerna medvetandegörs, dvs. de risker som fått det 

största värdet i bedömningen av kritiskhet 

7. Planering av de åtgärder som ska vidtas för att minska kritiskheten hos risken – genom att 

minska risken strävar man efter att minimera de skador som uppstår om risken realiseras 

eller sannolikheten för att risken ska realiseras eller genom att förbättra sannolikheten att de 

mekanismer som för närvarande är i bruk för att förhindra realiseringen av risken upptäcker 

risken före den realiseras. 

8. I riskanalysen beskrivs även de åtgärder som är nödvändig för riskhanteringen samt vem som 

ansvarar för att dessa åtgärder blir vidtagna. 

9. De registrerade riskerna sammanställs i form av ett riskregister i Laatuportti. 

 

I tabell 5 beskrivs föremålet för förändringarna och vem som ansvarar för riskbedömningen. 

 

Tabell 5. Bedömning av risker förknippade med patientsäkerheten i olika förändringssituationer 

 

Föremål för föränd-

ring 

Beaktande av patientsäkerheten vid hanteringen av en för-

ändring 
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Förändringar som på-

verkar hela organisat-

ionen, förändringar som 

påverkar vårdstigarna, 

förändringar som påver-

kar utrymmen, appara-

ter och system 

 

Beaktandet av patientsäkerheten vid förändringar som baserar sig på 

beslut fattade i ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten säker-

ställs på följande sätt: 

- Ledningsgruppen utser en person/arbetsgrupp som ska bedöma 

riskerna förknippade med förändringen.  

- De personer/den arbetsgrupp som ansvarar för riskbedöm-

ningen rapporterar resultatet av riskanalysen till ledningsgrup-

pen för sjukvårdsverksamheten.  

- Ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten beslutar om de åt-

gärder som riskhanteringen kräver inom ramen för genomfö-

randet av förändringen. 

 

Förändringar som på-

verkar arbetsenheter 

 

Patientsäkerhetsaspekten beaktas i förändringar som påverkar enhet-

ens verksamhet på följande sätt: 

 

- Enhetens förmän och den patientsäkerhetsansvariga bedömer 

de eventuella effekter som den planerade förändringen har på 

patientsäkerheten och fattar beslut om vilka åtgärder som 

krävs för att hantera riskerna 

- Vid behov utförs en noggrannare riskanalys av den planerade 

förändringen. 

 

Förändringar som på-

verkar enskilda appara-

ter och tillbehör eller lä-

kemedel 

Patientsäkerhetsaspekten beaktas i förändringar som påverkar appa-

rater, tillbehör eller läkemedel på följande sätt: 

- Ergonomin och kompatibiliteten hos apparater och system be-

aktas i upphandlingsbeslut. 

- I anslutning till bruktagningen av nya apparater ska man fast-

ställa hurdan introduktion som behövs för användningen av 

apparaterna, introduktionen ska ordnas så att alla vederbör-

liga har möjlighet att delta.  

- Enhetens förmän bedömer regelbundet kompetensen i anslut-

ning till användningen av apparaterna och anordnar regel-

bundna utbildningar för personalen för att säkerställa en till-

räcklig kompetens 
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I samband med planering av förändringssituationer pratar man ofta också om kontinuitetshantering. 

Med kontinuitetshantering avser man alla de åtgärder med vilka organisationen genom i förväg pla-

nerade och förverkligade arrangemang och ledarskapsmodeller hanterar olika störningssituationer 

som hotar den egna verksamheten. Det här innebär att man inför störningssituationer säkerställer 

att till exempel kritiska kumpaner har en förmåga att fungera som en ersättande resurs i eventuella 

störningssituationer. Med hjälp av kontinuitetshantering skapas en verksamhetssäkerhet som gör 

att verksamheten kan bedrivas i en störningssituation och återhämtningen efter en störningssituat-

ion kan göras snabbare. 

 

 

4.4.3 Riskanalyser för vårdprocesser 

 

Bedömning av risker förknippade med vårdprocesser är en viktig del av det arbete som görs i sam-

band med fastställande och utvecklande av processer samt vid hantering av de förändringar som 

anknyter till dessa processer.  

 

Faserna i en riskanalys som genomförs för att bedöma riskerna i vårdprocesser: 

1. Val av process – den process som ska granskas utses, varefter processen avgränsas genom 

att definiera begynnelsepunkten och slutpunkten för processen.   

2. Rekrytering av ett mångprofessionellt team – samtliga aktörer som medverkar i processen, 

nödvändiga sakkunniga tillkallas då de behövs  

3. Det mångprofessionella teamet skriver tillsammans ut de huvudpunkter som anknyter till 

processen   

4. Riskerna anges separat för varje del av processen och införs i Laatuportti  

5. Fastställande av hur kritiska riskerna är med tanke på verksamheten – i denna bedömning 

används tre perspektiv: 1. Sannolikheten att risken realiseras, 2. Hur allvarliga skador upp-

står ifall risken realiseras, 3. Vilka skyddsmekanismer används för tillfället för att förebygga 

att risken realiseras. Bedömningen sker i enlighet med tabellen i kapitel 4.5. 

6. Resultaten bedöms – de mest kritiska riskerna medvetandegörs, dvs. de risker som fått det 

största värdet i bedömningen av kritiskhet 

7. Planering av de åtgärder som ska vidtas för att minimera kritiskheten hos risken – genom 

att reducera risken strävar man efter att minimera de skador som uppstår om risken reali-

seras eller sannolikheten för att risken ska realiseras eller genom att förbättra sannolik-

heten att de mekanismer som för närvarande är i bruk för att förhindra realiseringen av ris-

ken hjälper till att upptäcka risken före den realiseras. 

8. I riskanalysen beskrivs även de åtgärder som är nödvändiga för riskhanteringen samt vem 

som ansvarar för att dessa åtgärder blir vidtagna. Dessa dokumenteras i Laatuportti. 
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Patientsäkerhetsaspekten beaktas vid utvecklingen av tillvägagångssätt och processer på följande 

sätt: 

- Vid planering av vårdprocesser utvärderas de förknippade riskerna utgående från ett pati-

entsäkerhetsperspektiv, särskilt när det gäller de arbetsfaser som anknyter till patientför-

flyttningar och en tillräcklig, säker informationsförmedling vid samarbete som omfattar 

olika enheter och intressegrupper.  

- Riskerna för patientsäkerheten redovisas i beskrivningen och motiveringarna av det plane-

rade tillvägagångssättet/den planerade processen. 

- För arbetsmoment/åtgärder som är kritiska med tanke på patientsäkerheten fastställs för-

faringssätt med vilka eventuella risker som förknippade med mänskliga fel ska kunna han-

teras. 

- Tillvägagångssättet utvärderas i den utsträckning som det kan omsättas i det praktiska ar-

betet med tillräcklig smidighet 

- Det överenskomna tillvägagångssättet införs i enhetens interna arbetsinstruktion eller som 

en allmän, för personalen lätt tillgänglig instruktion 

- Personalen informeras om det överenskomna tillvägagångssättet och vid behov ordnas ut-

bildning för personalen innan man övergår till det nya tillvägagångssättet 

 

4.5 Fastställande av riskstorlek 

 

Signifikansen av identifierade risker bör ställas i förhållande till deras konsekvenser, sannolikheten 

för att de realiseras och befintliga skyddsmekanismer. Resultatet av den här ekvationen beskriver 

riskstorleken före man vidtagit de åtgärder som gör att risken kan hanteras. Med hjälp av riskstorle-

ken kan man prioritera de åtgärder med vilka man kan hantera de risker som förorsakar det största 

hotet mot patienternas säkerhet. Händelser som får ett högt riskvärde förutsätter ofta omedelbara 

åtgärder, eftersom riskhanteringen i dessa fall måste förbättras genast. Ofta inrymmer dessa ome-

delbara korrigerande åtgärder samt mera permanenta förändringar med vilken risken kan hanteras 

i framtiden. Vid bedömning av patientsäkerhetsrisker använder man sig i allmänhet av en femstegs-

skala, 

På den ena axeln bedöms sannolikheten för att händelsen ska uppstå och på den andra axeln hur 

allvarlig händelsen är. I tabell 6 har man också beaktat en tredje dimension, nämligen befintliga 

skyddsmekanismer, vars ändamålsenlighet bedöms i samband med bedömningen av hur kritisk ris-

ken är. 

 

Tabell 6. Kriterier för poängsättning av risker. 
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Kritiskhet Sannolikhet Skyddsmekanismer 

Poäng-

värde 

Kriterier Poäng-

värde 

Kriterier Poäng-

värde 

Kriterier 

1 (syn-

nerli-

gen 

ringa 

skada) 

Obefintlig skada, 

närmast obehag, t.ex. 

under 25 % av klien-

terna lägger märke 

till/upplever skadan. 

1 (säll-

synt) 

Händer knappast nå-

gonsin, slumpmässig 

farlig situation. 1 per 50 

000 vårdkontakter/in-

grepp/besök/dag eller 

färre. ELLER 1 per 2 år 

eller mera sällan. 

1 (skadan 

kan före-

byggas 

genom 

använd-

ning av 

befintliga 

skydds-

mekan-

ismer) 

Det finns skydd 

med vilka upp-

komsten av en 

skada kan för-

hindras. Skyddet 

eller skyddsmek-

anismen kan inte 

kringgås. 

2 

(ringa 

skada) 

Lindriga skador och 

konsekvenser som 

inte kräver vård. T.ex. 

över 75 % av klien-

terna lägger märke till 

skadan. 

2 (osan-

nolik) 

Förekommer sällan. Inte 

förväntat att händelsen 

upprepas, men möjligt 

att den upprepas. 1 per 

25 000 vårdkontak-

ter/ingrepp/besök/dag 

eller färre. ELLER 1-2 

per 1 år. 

2 (skadan 

kan san-

nolikt för-

hindras 

med be-

fintliga 

skydd) 

Om ett skydd 

kringgås eller 

inte används 

upptäcks den 

sannolikt i sam-

band med nästa 

skydd, arbetsfas 

eller kontroll-

punkt. 

3 

(mått-

lig 

skada) 

Liten olägenhet eller 

skada som kräver små 

åtgärder eller sjuk-

husvistelsen förlängs 

med över 3 dygn. Kli-

enten är missnöjd. 

3 (tänk-

bar) 

Händelsen inträffar 

emellanåt 1 per 10 000 

vårdkontakter/in-

grepp/besök/dag eller 

färre. ELLER 3-5 per 1 

år.  

3 (skadan 

kan 

slump-

mässigt 

förhind-

ras med 

befintliga 

skydd) 

Skydd används, 

men de kan 

kringgås eller så 

kan man låta bli 

att använda dem. 

Uppkomsten av 

skadan upptäcks 

nödvändigtvis 

inte i de följande 

arbetsfaserna el-

ler kontrollpunk-

terna.  
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4 (an-

senlig 

skada) 

Måttlig skada eller 

sjukdom som kräver 

åtgärder av en yrkes-

utbildad person eller 

sjukhusvistelsen för-

längs med 4-15 dygn 

eller en händelse som 

berör en liten patient-

grupp. Klienten är 

ORDENTLIGT miss-

nöjd. 

4 (san-

nolik) 

Händelserna inträffar 

ofta. 1 per 5 000 vård-

kontakter/ingrepp/be-

sök/dag eller färre. EL-

LER 6-12 per 1 år. En 

gång per månad eller en 

gång varannan månad. 

4 (osan-

nolikt att 

skadan 

ska kunna 

förhind-

ras med 

befintliga 

skydd) 

Skydden bygger 

på en individs 

noggrannhet och 

vaksamhet samt 

en ungefärlig ob-

servation. 

5 (all-

varlig 

skada) 

En händelse som le-

der till död eller all-

varlig skada eller per-

manent invalidise-

ring eller en händelse 

som påverkar en stor 

patientgrupp eller en 

skada som leder till 

en långvarig arbetso-

förmögenhet eller en 

händelse där sjuk-

husvistelsen förlängs 

med över 15 dygn. En 

händelse som är full-

ständigt oacceptabel 

för klienten och som 

aldrig skulle få in-

träffa En allvarlig 

imageförlust för or-

ganisationen. 

5 (säker) Dylika händelser inträf-

far kontinuerligt och 

kommer sannolikt att 

upprepas inom den 

närmaste framtiden.  

1 per 2 000 vårdkontak-

ter/ingrepp/besök/dag 

eller färre. ELLER hän-

der varje vecka eller 

varannan vecka eller of-

tare. 

5 (det 

finns inga 

skydd 

som för-

hindrar 

uppkoms-

ten av 

skadan el-

ler så är 

det säll-

synt att 

skydden 

fungerar) 

Det finns inga 

skydd eller så 

upptäcks skadan 

i samband med 

slumpmässiga 

kontroller. 

 

4.6 Fastställande av risksignifikans, val och vidtagande av åtgärder  
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I enlighet med bild 5 kan en risk få riskpoäng mellan 1-125. Där värdet 125 motsvarar den mest kri-

tiska risken som kräver omedelbara åtgärder. Alla risker i klass 5 handläggs som kritiska ris-

ker och deras riskvärde minskas i den mån det är möjligt. Alla risker kan inte eller behöver 

inte handläggas omedelbart.  

 

I enlighet med VSVD:s riskhanteringspolicy ska riskerna handläggas enligt följande: 

 

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

Riskklass 4: Åtgärder måste vidtas utan dröjsmål. 

Riskklass 3: Risken ska minimeras. 

Riskklass 2: Risken hålls under uppsikt, åtgärder enligt prövning. 

Riskklass 1: Risken inses, inga åtgärder. 

 

Risker som ska minimeras handläggs i storleksordning. Risker som fått det mest kritiska värdet samt 

alla risker i klass 5 handläggs först. För dessa ovan nämnda risker ska man fastställa vilka åtgärder 

som ska vidtas för att minska kritiskheten. I praktiken strävar man alltså efter att påverka riskens 

kritiskhet, sannolikhet eller skyddsmekanism. Ifall man kan påverka något av dem (kritiskheten, 

sannolikheten och skyddsmekanismen) eller alla av dem så ska dessa åtgärder vidtas i den mån som 

dessa kan genomföras. 

 

 

Bild 5. Riskklasser. 

 

I enlighet med Vasa centralsjukhus riskhanterings- och säkerhetspolicy kan nedan varande exempel 

inte anses vara acceptabla risker: 
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 Patientsäkerheten brister så att en patient avlider eller drabbas av en allvarlig skada 

 Ett arbetsolycksfall med den följd att ett människoliv går förlorat eller att en svår skada uppkom-

mer  

 En störning i vårdverksamheten för en patient som kräver omedelbar vård 

 En permanent förlust av en central kompetens 

 En ekonomisk förlust på cirka 2 procent av de budgeterade totala verksamhetsutgifterna 

 En förlust av anseende eller förtroende som får till följd att man blir av med en väsentlig kund-

krets 

 Eller där intressegruppernas förtroende för sjukvårdsdistriktets ledning eller funktionsförmåga 

rubbas 

 

Då risksignifikansen har fastställts bör man fastställa vilka åtgärder som ska vidtas. Tanken bakom 

riskbedömningen är att använda riskstorleken som en grund för hur åtgärder ska riktas. En reduce-

ring eller avlägsning av större risker ges företräde då säkerhetsåtgärder ska omsättas i praktiken. 

 

De åtgärder som vidtas i syfte att minimera riskerna är en del av själva riskhanteringen. Målet är att 

hitta så bra åtgärder som möjligt med vilka riskerna kan minimeras. Vid bedömningen av åtgärder 

är det naturligt att betrakta möjligheterna att omsätta dem i praktiken, såsom kostnader eller övriga 

förutsättningar samt effekten av åtgärden. Det räcker inte med att bara upplysa om en upptäckt risk 

för att minimera den, utan något måste vidtas för att antingen radera eller minimera sannolikheten 

för att risken ska realiseras eller minimera kritiskheten hos risken. 

 

 

Bild 6. Prioriteringsmatris 

 

Med hjälp av bild 6 kan åtgärdsförslag bedömas på basis av viktighet och svårighet. Med hjälp av 

tabellen kan åtgärderna indelas i fyra kategorier: 
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A (Lätt och viktig) Enkla åtgärder med vilka man åstadkommer mycket. Lönt att sätta i 

skick genast. 

B (Svår men viktig) Svårare åtgärder än i punkt A, men som på grund av att de är så viktiga 

  borde fås i skick. 

Det lönar sig emellertid att planera arbetet ordentligt och hitta  kost-

nadseffektiva åtgärder för att åtgärda dylika risker. 

C (Mindre viktig men enkel)  

Åtgärden är inte så viktig, men kan lätt genomföras. 

Det lönar sig alltid att göra smärre förbättringar. 

 

D (Mindre viktig och svår) Det lönar sig inte att skrida till svåra åtgärder, ifall utbytet blir ringa. Si-

tuationen måste emellertid följas upp och bedömas på nytt vid behov. 

 

4.7 Uppföljning och bedömning 

 

Syftet med uppföljningen är att övervaka och bedöma genomförandet av åtgärder och följa upp hur 

situationen förändras. Ett år efter att åtgärder har vidtagits bör man igen bedöma de risker som man 

omfattats av de vidtagna åtgärderna. Således kan man bekräfta hur åtgärderna har påverkat säker-

hetsnivån. För organisationsledningen är informationen om risknivån av central vikt. I syfte att följa 

upp riskhanteringen så skapas det ett riskregister på Laatuportti över dokumenterade risker. Ansva-

ret för riskuppföljningen ligger på den högsta ledningen. 

 

5. Rapportering och anmälningssystem 

 

Patientsäkerhetsuppgifter samlas i myndighetsdatabaser och register som upprätthålls av olika ak-

törer. Uppgifterna i dessa register och system utvärderas och analyseras separat så att dessa åtgärder 

ger en helhetsbild av patientsäkerhetens nuläge och utveckling. I chefsöverläkarens direktiv daterat 

7.5.2014 finns det anvisningar om hur farliga situationer ska rapporteras vid Vasa centralsjukhus. 

 

Patientsäkerheten uppföljs regelbundet med hjälp av de patientsäkerhetsindikatorer som beskrivs i 

tabell 7. De uppföljningsuppgifter som fås genom indikatorer rapporteras i kvalitetsrapporten. 

 

 

Tabell 7. Patientsäkerhetsindikatorer och uppföljningsmetoder på Vasa centralsjukhus  
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 Allmänna indikatorer för pati-

entsäkerhet 

 Uppföljningsmetod/-system  Målnivå 

 Totala antalet negativa händelser och 

händelsernas art 

- Negativa händelser/1000 vår-

dagar 

- Negativa händelser/100 vård-

perioder 

- Antalet vårdperioder där en 

negativ händelse förekommer 

(%) 

- De negativa händelsernas all-

varlighetsgrad 

- Antalet negativa händelser 

som kan förebyggas (%) 

  

 Retrospektiv analys av journalhand-

lingar  

- statistiska analyser 

- kvalitativ bedömning 

 HILMO 

 (uppföljningssystem utveck-

las som bäst) 

  

 Målnivå:- 

 Totala antalet farliga situationer och 

situationernas art 

- Totala antalet farliga situat-

ioner 

- Antalet anmälningar av mått-

lig eller betydande risk 

- Allvarliga händelser 

- De signifikantaste typerna av 

händelser 

  

 Rapportering av farliga situationer 

(HAIPRO) 

- statistiska analyser 

- kvalitativ bedömning 

 Målnivå: Det to-

tala antalet an-

mälningar får på 

årsnivå inte 

minska mer än 

7 %. På enhets-

nivå får sänk-

ningen på års-

nivå inte över-

skrida 25 %. 

 Frivillig rapportering av farliga situat-

ioner (rapporteringskultur) 

- Rapporteringsaktivitet (totalt 

antal) 

- Rapporteringströskel (relativa 

andelen anmälningar av till-

bud) 

  

 Rapportering av farliga situationer 

(HAIPRO) 

- statistiska analyser 

- kvalitativ bedömning 

 Målnivå: Antalet 

tillbud i jämfö-

relse med totala 

antalet anmäl-

ningar bör ligga 

över 60 % 

 Handläggning av farliga situationer 

- Händelsen rapporteras till pa-

tienten 

- Svarstider för handläggningen 

av lagstadgade anmälningar 

  

 Rapportering av farliga situationer 

(HAIPRO) 

- statistiska analyser 

- kvalitativ bedömning 

 Målnivå: Dröjs-

mål i handlägg-

ningen av farliga 

situationer får 
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och patienters anmälningar 

om farliga situationer 

 Klagomål, anmärkningar, patient-

skadeanmälningar 

- sammanfattande rapporter 

- auditeringsrapporter 

- patient-/kundrespons 

inte överskrida 2 

veckor. 

 Infektioner     

 Infektionsantal och -slag 

        - Vårdrelaterade infekt-

ioner/1000 vårddagar 

- Infektionstantal per infekt-

ionsklass 

- Riskfaktorer förknippade med 

infektioner 

- Mikrobläkemedlens använd-

ningsändamål 

- Uppföljning av vaccinations-

täckning 

 Infektionsanmälningar (SAI) 

- statistiska analyser 

- kvalitativ bedömning 

- sammanfattande rapporter  

 

Benchmarking (SIRO) 

        - möjliggör en jämförelse 

med den nationella infektionsni-

vån 

 

 Målnivå: Nation-

ella målnivåer  

 Handhygien 

- Förbrukning av handdesin-

fektionsmedel 

- Observation av hur handhygi-

enen har omsatts i praktiken 

- Testning av förverkligandet av 

handhygieniska åtgärder 

- Självutvärdering av handhy-

gien  

  

 - Uppföljningsrapport om förbruk-

ning 

 - Observationsrapport 

- Apparat för testning av handdesin-

fektion  

  

 Förbrukningen av handdesinfekt-

ionsmedel uppföljs på sjukhuset 

med programmen eDesi och 

eHandsprit. 

Målnivå: Målet 

är att förbruk-

ningen ska vara 

100 ml på vår-

davdelningar, in-

tensiv- och över-

vakningsavdel-

ningen samt i 

samband med 

operationer. På 

vårdavdelningar 

jämförs förbruk-

ningen i förhål-

lande till antalet 

vårddagar och på 

operationsavdel-

ningen i förhål-

lande till antalet 

genomförda op-



                                            Verksamhetshandbok UPPDATERAD 23.9.2020 
                                                                        M.P 

Vasa centralsjukhus Patientsäkerhetssystem  52 

erationer. På öv-

riga somatiska 

avdelningar föl-

jer man bara 

med den totala 

förbrukningen av 

handdesinfekt-

ionsmedel. 

 Läkemedelsbehandling     

 Antalet farliga situationer och situat-

ionernas art 

- Totala antalet farliga situat-

ioner vid läkemedelsbehand-

ling 

- Antalet anmälningar av mått-

lig eller betydande risk 

- Allvarliga händelser 

- De signifikantaste typerna av 

händelser 

  

 Rapportering av farliga situationer 

(HAIPRO) 

- statistiska analyser 

- kvalitativ bedömning 

 HILMO 

 (uppföljningssystem utveck-

las som bäst) 

  

 Målnivå: Ande-

len tillbud i an-

mälningarna av 

farliga situat-

ioner förknip-

pade med läke-

medelsbehand-

ling bör vara 

över 70 %. 

 Allvarliga farliga 

situationer för-

knippade med lä-

kemedelsbe-

handling utreds 

alltid grundligt 

för att hitta de 

grundläggande 

orsakerna.  

 Kirurgi     

 Komplikationer som anknyter till ki-

rurgiska behandlingar 

- Totala antalet negativa hän-

delser och händelsernas art 

- Allvarliga händelser 

- De signifikantaste typerna av 

händelser 

 

 

  

 Rapportering av farliga situationer 

(HAIPRO),  

 RETROSPEKTIV ANALYS AV 

JOURNALHANDLINGAR  

- statistiska analyser 

- kvalitativ bedömning 

 HILMO 

 Målnivå: För-

bättring av regi-

streringen av ki-

rurgiska kompli-

kationer i 

HILMO. 
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Användningen av den kirurgiska kon-

trollistan % 

 (uppföljningssystem utveck-

las som bäst) 

 Ecomed 

(uppföljningssystem utvecklas som 

bäst) 

 

Via OIS-systemet (under utveckling) 

 

 

 

 

Användningen av 

den kirurgiska 

kontrollistan är 

100 %. 

 Antalet farliga situationer och situat-

ionernas art 

- Totala antalet farliga situat-

ioner i samband med kirur-

giska åtgärder 

- Antalet anmälningar av mått-

lig eller betydande risk 

- Allvarliga händelser 

- De signifikantaste typerna av 

händelser 

  

 Rapportering av farliga situationer 

(HAIPRO) 

- statistiska analyser 

- kvalitativ bedömning 

 HILMO 

 (uppföljningssystem utveck-

las som bäst) 

 Målnivå: För-

bättring av an-

mälningsaktivi-

teten i samband 

med farliga situ-

ationer förknip-

pade med kirur-

giska åtgärder. 

Allvarliga kirur-

giska, farliga si-

tuationer bör ut-

redas grundligt 

för att hitta de 

grundläggande 

orsakerna. 

 Apparater och tillbehör     

 Apparaternas funktionsskick och sä-

kerhet 

- Avvikelser förknippade med 

apparaternas funktionsskick 

 Användningen av apparater 

- Antalet farliga situationer för-

knippade med användningen 

av apparater 

- De signifikantaste typerna av 

händelser 

  

 Anmälningar som berör apparater 

- uppföljningsrapporter 

  

 Anmälning av riskhändelser/farliga 

situationer (Fimea & HaiPro) 

- statistiska analyser 

- kvalitativ bedömning 

 Målnivå:  

 Anmälningsakti-

viteten får på 

årsnivå inte 

sjunka under 

10 %. 

 Allvarliga farliga 

situationer för-

knippade med 

apparater och 

tillbehör bör ut-

redas grundligt 

för att hitta de 
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grundläggande 

orsakerna. 

 Patientsäkerhetskultur     

 Patientsäkerhetskulturen på individ-

nivå 

- Säkerhetsmotivation 

- Förståelse för faror 

- Förståelse för säkerhet 

- Ansvar för säkerhet 

- Behärskning av arbete 

 Patientsäkerhetskultur på enhets- och 

organisationsnivå 

- Ledarskap och förmannaverk-

samhet 

- Säkerhetskommunikation 

- Resurshantering 

- Säkerställande av kunnande 

- Samarbetshantering 

- Informationshantering 

- Förändringshantering 

- Säkerställande av inlärningen i 

organisationen 

  

  

  

 Förfrågan om säkerhetskultur 

- uppföljningsrapporter 

- kvalitativ bedömning 

 Målnivå: Resul-

tatet i förfrågan 

om säkerhetskul-

turen är antingen 

det samma eller 

bättre än under 

tidigare år. 

 

5.1 Anmälningar som baserar sig på lagen om patientens ställning och rättig-

heter samt patientskadelagen 

  

Information som samlas om anmärkningar, klagomål och patientanmälningar används för inlär-

ningsändamål inom hela organisationen. De kompletterar helhetsbilden av patientsäkerhetstillstån-

det i organisationen.  

Anmärkningar och klagomål används för att hitta kvalitets-, kundbetjänings- och patientsäkerhets-

relaterade utvecklingsåtgärder som sedan lyfts fram i ansvars- och serviceområdenas rapport. Per-

sonalen informerar patienter och anhöriga om deras rätt att inlämna anmälningar samt informerar 

även om att sjukhuset har en patientombudsman. På centralsjukhuset finns dessutom en broschyr 

Patientsäkerhet gagnar alla, där alla möjligheter att ge feedback och anmäla farliga situationer har 

sammanställts.  
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5.2 Vårdanmälningsdatabas 

 

Farliga situationer som leder till hälsofara anmäls via sjukhusens vårdanmälningssystem (HILMO). 

I HILMO dokumenteras komplikationsdiagnos, typ av negativ händelse samt eventuella återingrepp. 

Även biverkningar av behandlingen dokumenteras i systemet. I samband med insamlingen av de 

data som inmatas i vårdanmälningsregistret avser man med biverkning av behandlingen en sådan 

oväntad påföljd som är förknippad med en behandling eller genomförd åtgärd som har utförts av en 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och som i förhållande till resultatet av behand-

lingen i genomsnitt kan förväntas orsaka: 

• en objektiv skada för patienten 

• en förlängning av behandlingen 

• ökade vårdkostnader. 

  

Inom den operativa vården anses även en oplanerad återoperation för samma besvär eller sjukdom 

vara en biverkning. Samtliga lagstadgade anmälningsrutiner har sammanställts i tabell 8. 

 

Tabell 8. Lagstadgade anmälningsrutiner och tillgodogörande av uppgifter 

 

Anmälningssystem HANDLÄG-

GARE 

Tillgodogörande av 

uppgifterna 

Precisare anvis-

ningar 

Klagomål Ansvarsområdes-

direktörerna och 

överskötarna 

samt vederbörliga 

parter 

Genomgås på de arbetsge-

menskaper som berörs av 

klagomålet samt presente-

ras årligen av patientom-

budsmannen och kundbe-

tjäningschefen i kvalitets- 

och patientsäkerhetsrap-

porten. 

 

Sammanställningar till-

ställs serviceområdenas 

överskötare var tredje må-

nad till stöd för utveckl-

ingen av verksamheten 

Verksamhetshand-

boken 
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och för beaktande av 

kundperspektivet. 

Patientskadeanmälning Ansvarsområdes-

direktörerna samt 

vederbörliga par-

ter 

Genomgås på de arbetsge-

menskaper som berörs av 

klagomålet samt årligen av 

patientombudsmannen i 

kvalitets- och patientsä-

kerhetsrapporten. 

Verksamhetshand-

boken 

HILMO THL Kvalitetsdirektören följer 

med utvecklingen av 

HILMO-anmälningar och 

rapporterar till central-

sjukhusets ledning med ett 

års mellanrum i patientsä-

kerhetsrapporten 

Verksamhetshand-

boken 

 

 

5.3 Rapportering av farliga situationer 

 

Anmälningar om farliga situationer införs i HaiPro-systemet, som varje anställd kan använda för att 

anmäla en farlig situation antingen via intranet eller via patientdatasystemet. Den information som 

införs i systemet är konfidentiell och används inte för andra ändamål. Alla farliga situationer som 

skadade eller kunde ha skadat patienten omfattas av rapporteringen. Farliga situationer och säker-

hetsrisker ska anmälas åtminstone i sådana fall då 

 

 anmälningen kan bidra till att förbättra patientsäkerheten 

 andra kan ta lärdom av den information som fås via anmälningen 

 verksamhetssystemet och de metoder som skapats för att säkerställa säkerheten inte fungerat 

på avsett sätt. 

 

Även i fall då samma händelse har rapporterats med stöd av ett lagstadgat anmälningsförfarande ska 

den farliga situationen anmälas via HaiPro-systemet.  

 

Handläggning av anmälningar av farliga situationer 
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Anmälningarna handläggs och klassificeras utgående från den preliminärt överenskomna ansvars-

fördelningen vid den enhet där den anmälda händelsen inträffat, senast inom en månad från att 

anmälningen har tagits emot. Anmälningarna handläggs alltid på den enhet där den farliga situat-

ionen har inträffat, vilket innebär att handläggningen av händelsen vid behov ska överföras till den 

korrekta enheten. Handläggaren kan överföra anmälningar som omfattar en större helhet än verk-

samheten på ifrågavarande enhet till en högre nivå inom service- och ansvarsområdet. Dessutom 

kan man om man så önskar vidarebefordra en handlagd anmälning till en högre nivå för kännedom.  

Handläggningen av en enskild anmälan har beskrivits i en separat anvisning. länk 

 

Utredning av farliga situationer 

 

Det sätt som en utredning av en farlig situation genomförs baserar sig på händelsetyp (betydelse för 

utvecklingen av verksamheten) samt på den risk som är förknippad med händelsen. Chefsöverläka-

ren beslutar om undersökningens omfattning och genomförandesätt. 

 

Vid organiseringen av riskutredningen används tre behandlingsnivåer utgående från riskens storlek. 

Nivåerna beskrivs i tabell 9.   

 

Tabell 9. Nivåer för handläggning av farliga situationer 

 

Riskstorlek Genomförande av utredning av farlig situation 

 

1 Statistikförs och klassificeras lokalt av handläggaren.  

Genomförs i situationer där risken förknippad med händelsen är obetydlig 

och händelsen inte kräver omedelbara åtgärder. 

 

2-3 Händelsen analyseras och åtgärdsrekommendationer ges på lokalnivå av 

handläggaren samt vid behov av 1–2 sakkunniga (t.ex. klinikgruppens pati-

entsäkerhetskoordinator eller klinikgruppens ledning). 

Genomförs i situationer då den skada som drabbat patienten eller den po-

tentiella skadan är lindrig eller måttlig. 

Vid undersökningen utnyttjas en systemanalysmodell och en referensram 

som inrymmer bidragande faktorer. 

Slutsatser och rekommendationer som baseras på händelseförlopp, bidra-

gande faktorer samt utredningen införs i HaiPro-systemet eller i en separat 

utredningsrapport. 

 

http://intra1.vsvd.local/hoito/potilasturvallisuus/haipro/
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4-5 En utredning som utförs på basis av en systemanalys av en särskilt tillsatt 

utredningsgrupp.  

Genomförs i situationer då den skada som drabbat patienten eller den po-

tentiella skadan är allvarlig. 

Slutsatser och rekommendationer som baseras på händelseförlopp, bidra-

gande faktorer samt utredningen införs i en separat rapport. 

 

 

Utredningen av händelsen sker konfidentiellt. Syftet med handläggningen är att identifiera olika ris-

ker för att en motsvarande situation ska inträffa på nytt samt de faktorer som bidragit till händelsen 

och bedöma de risker som är förknippade med händelsen samt förbereda sig för dessa risker och 

undersöka effekten av de organisatoriska faktorer som är förknippade med händelsen.  

 

5.4 Anmälningar av farliga situationer som inkommit från patienter 

 

Patienter och anhöriga har också möjlighet att anmäla farliga situationer. Anmälan görs antingen 

elektroniskt i HaiPro-systemet via sjukhusets webbsidor eller med en färdig blankett. Dessa anmäl-

ningar handläggs enligt samma principer som de HaiPro-anmälningar som gjorts av personalen. 

Den huvudsakliga målsättningen är att dra lärdom av situationen och undvika motsvarande situat-

ioner i framtiden. Handläggningen kräver inga särskilda utlåtanden om händelsen. Anmälningarna 

handläggs inom två veckor och slutsatserna införs i HaiPro-systemet.  

 

5.5 Anmälningar som anknyter till produkter och utrustning 

 

Farliga situationer som inträffat vid användningen av en produkt för hälso- och sjukvård och som 

har lett till eller kunde ha lett till att patientens, användarens eller någon annans hälsa äventyrades 

ska alltid rapporteras till Fimea.  En yrkesmässig användare ska lämna en rapport om en farlig si-

tuation så fort som möjligt. Anmälningen till Fimea kan göras samtidigt i elektronisk form då man 

gör en HaiPro-anmälan, en länk till Fimeas sida finns på den elektroniska blankett som används 

för att anmäla farliga situationer. Då man gör en anmälning av en riskhändelse via HaiPro lagras 

denna uppgift i elektronisk form även i det system som används för rapportering av farliga situat-

ioner. 

 

Enligt § 25 i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) ska en yrkes-

mässig användare lämna en rapport om riskhändelse som inträffat vid användning av en produkt 
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för hälso- och sjukvård som beror på produktens egenskaper, en avvikelse eller störning i produk-

tens prestanda, brister i märkningen av produkten, en bristfällig eller felaktig bruksanvisning för 

produkten eller användningen av produkten.  

 

En anmälan ska lämnas också om det är oklart vilken andel produkten eller utrustningen har i hän-

delsen. Händelsen ska anmälas också till tillverkaren eller dennes representant, eftersom tillverka-

ren har det primära ansvaret för att en produkt är förenlig med kraven. Enligt strålskyddslagen 

592/1991 ska dessutom avvikande händelser och risksituationer i samband med användningen av 

produkter som avger strålning anmälas till Strålsäkerhetscentralen. länk till strålskyddslagen 

 

Sjukhusingenjören i organisationen ansvarar för den säkerhet som anknyter till produkter och ut-

rustning.  

 

5.6 Handläggning av anmälningar utav avvikelser som införts i HaiPro-systemet 

 

Tabell 10. Handläggning av anmälningar utav avvikelser som införts i HaiPro-systemet 

AVVI-

KELSE- 

TYP 

ANMÄLARE HANDLÄG-

GARE 

HANDLÄGG-

NINGSTID 

HANDLÄGG-

NINGSSÄTT 

Farliga si-

tuationer 

förknip-

pade med 

patientsä-

kerhet 

Personal, den som 

observerat den far-

liga situationen. 

Anmälan kan göras 

antingen med eget 

namn eller utan. I 

främsta hand ska 

även vederbörliga 

alltid informeras om 

en farlig situation. 

Även patientom-

budsmän kan göra 

anmälningar, pati-

entens kontaktupp-

gifter kan finnas i 

anmälan. 

Avdelningssköta-

ren, biträdande 

avdelningssköta-

ren och den lä-

kare som ansva-

rar för verksam-

heten på enheten 

där händelsen in-

träffat. 

Önskvärt att även 

personalen enga-

geras i handlägg-

ningen. 

Inom en månad. 

Dessutom ska de 

utvecklingsmål som 

lyfts fram i anmäl-

ningar genomgås 

med personalen en 

gång per månad. 

Periodvis uppfölj-

ning en gång per år 

i kvalitets- och pati-

entsäkerhetsrap-

porten 

Uppgifterna behand-

las konfidentiellt. 

Det huvudsakliga 

syftet är att fundera 

över hur händelsen 

uppkommit och vad 

som kunde utvecklas 

i verksamheten för 

att motsvarande 

händelser ska kunna 

förebyggas och verk-

samheten ska kunna 

utvecklas. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19910592
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Farliga si-

tuationer 

förknip-

pade med 

apparater 

Personal, den som 

observerat den far-

liga situationen. 

En farlig situation 

ska primärt alltid 

anmälas även till de 

vederbörliga par-

terna och med tanke 

på eventuell ser-

viceåtgärder osv. ska 

anmälan även infö-

ras i Medusa-pro-

grammet. 

Både tillbud och ne-

gativa händelser ska 

anmälas även till 

Fimea. 

 HaiPro-anmäl-

ningarna hand-

läggs alltid färdigt 

på den enhet där 

situationen har 

hänt. Handläg-

garna inom el- och 

medicinteknik föl-

jer upp anmäl-

ningar som läm-

nats om apparater 

och vidarebeford-

rar dem vid behov 

till Fimea för be-

handling. 

En farlig situation 

ska anmälas så fort 

som möjligt. Allvar-

liga riskhändelser 

ska omedelbart 

rapporteras till för-

mannen samt till 

Fimea inom 10 

dygn. Övriga farliga 

situationer ska an-

mälas inom 30 

dygn. 

Enligt § 25 i lagen 

om produkter och 

utrustning för hälso- 

och sjukvård 

(629/2010) ska risk-

händelsen även rap-

porteras till tillver-

karen eller den auk-

toriserade represen-

tanten. Elverkstaden 

bistår i uppgörandet 

av rapporten. 

Persona-

lens ar-

betssäker-

het: Till-

bud 

(arbetso-

lyckor i 

framtiden) 

Personalen, 

Den person som 

upplevt situationen 

Avdelningssköta-

ren, biträdande 

avdelningssköta-

ren och den lä-

kare som ansva-

rar för verksam-

heten på enheten 

där händelsen in-

träffat. 

På högre nivå ar-

betarskyddsche-

fen 

1 månad från hän-

delsen. 

Tidsbestämd sam-

manställning en 

gång per år.  

 

Farliga si-

tuationer 

anmälda 

av patien-

ter 

Patient, anhörig, pa-

tientombudsman, 

befullmäktigad av 

patient/anhörig. 

 

Patientsäkerhets-

koordinatorerna 

överför handlägg-

ningen av anmäl-

ningarna till en-

heterna. 

Handläggarna på 

den enhet där 

Handläggarna på 

ifrågavarande enhet 

har två veckor på 

sig att handlägga 

anmälan. Handläg-

garna kan själva 

svara patienten el-

ler så kan det här 

Det huvudsakliga 

syftet är att fundera 

över varför händel-

sen inträffade och 

hur en motsvarande 

händelse ska kunna 

förhindras i framti-
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5.7 System för kundrespons 

 

Med hjälp av QPro-responssystemet samlar man elektroniskt in kundrespons via Vasa centralsjuk-

hus webbsidor, kundresponsterminaler som finns på enheterna men även med hjälp av pappersen-

käter.  De responslådor som finns på enheterna töms regelbundet och de inkomna enkäterna i pap-

persform lagras manuellt i QPro-systemet. Responsen ges anonymt, men personer som ger respons 

kan även uppge sina kontaktuppgifter om de vill bli kontaktade. I dylika fall får den som gett re-

spons ett svar inom två veckor.  

Responsen måste handläggas i det elektroniska QPro-systemet. För detta finns det utsedda hand-

läggare på varje enhet. På vårdenheter är det i allmänhet avdelningsskötare och läkare som funge-

rar som handläggare.  De som handlägger respons på enheten kan komma överens om vem som 

ska kontakta den som gett feedback. Om responsen hänför sig till vårdarbetet eller till vårdperso-

nalen så kontaktas den som gett feedbacken vanligtvis av avdelningsskötaren. Om responsen hän-

för sig till en läkare eller den medicinska behandlingen besvaras responsen av avdelningens ansva-

riga läkare. Respons behandlas regelbundet på enheternas avdelningsmöten och vid behov vidtar 

man åtgärder genom att planera utvecklingsåtgärder. I handläggningsfältet i QPro-systemet doku-

menterar man om den person som gett feedback har besvarats och vilka åtgärder man tänkt vidta 

på basis av responsen.  

Enheternas rapporter används till att sammanställa en rapport som omfattar samtliga service- och 

ansvarsområdens patient-/kundrespons, vilken sedan årligen förs till styrelsen i samband med kva-

litetsrapporten. I kundresponsenkäten ber man dem som ger respons också om tillåtelse att publi-

cera deras respons på Vasa centralsjukhus webbsidor, eftersom en del av de responser som inkommit 

till sjukhuset publiceras på webben. För att kunna göra en nationell jämförelse av servicen på olika 

sjukhus inrymmer responsblanketten även nationellt överenskomna frågor. Den gemensamma, nat-

ionella plattformen har ännu inte tagits i bruk. 

 

5.8 Anmälning och handläggning av allvarliga farliga situationer 

 

händelsen inträf-

fat utreder det 

skedda och hand-

lägger anmälan. 

göras av kvalitets-

direktören. 

den. Dessutom in-

formeras patienten 

om hur man avser 

utveckla verksam-

heten. 
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5.8.1 Anmälning av allvarlig farlig situation 

 

Personalen är skyldig att omedelbart anmäla en allvarlig farlig situation.  

 

Som allvarlig farlig situation klassificeras en negativ händelse eller biverkning som  

 ledde eller kunde ha lett till döden eller livsfara 

 ledde eller kunde ha lett till inledande av sjukhusvård eller fortsatt sjukhusvård samt avse-

värda hälsoeffekter  

 orsakade eller kunde ha orsakat betydande skada eller men av tillfällig eller bestående natur, 

eller försämrad funktionsförmåga, medfödd anomali eller missbildning. 

 

Som betydande skada förknippad med allvarlig negativ händelse räknas även situationer där felaktig 

åtgärd har utförts på patienten eller objektet för åtgärden har varit felaktigt, behandling har getts till 

fel patient eller ordinerad vård har till betydande del inte getts. Alla självmord som inträffat under 

ett psykiatriskt vårdförhållande utreds i utredningsgruppen. 

 

5.8.2 Patientsäkerhetsutredning 

 

 

En patientsäkerhetsutredning används för att utreda en allvarlig farlig situation. Utredningsproces-

sen för farliga situationer har skapats för utredningen av enskilda farliga situationer eller mer om-

fattande serier av tillbud och negativa händelser. Avsikten är att främja patientsäkerheten i organi-

sationen och förebygga uppkomsten av motsvarande situationer i framtiden. 

 

Den farliga situation som man vill att ska utredas anmäls till den egna förmannen, chefsöverläkaren 

eller kvalitetsdirektören. Anmälan kan göras per telefon eller per e-post. Situationer kan tas till ut-

redning också via HaiPro-anmälningar (gjorda av personal samt patienter) eller exempelvis utgå-

ende från ärenden som lyfts fram i klagomål eller anmärkningar.   

 

Patientsäkerhetskoordinatorerna och kvalitetsdirektören kan vid behov göra en preliminär förun-

dersökning av en potentiellt allvarlig farlig situation. Beslutet om att inleda en egentlig utredning 

fattas av chefsöverläkaren. De enheter som berörs av de farliga situationer som är under utredning 

informeras om utredningen. Patienter och/eller anhöriga informeras från fall till fall. 

 

Kvalitetsdirektören ansvarar för utredningen av farliga situationer och bistås i uppgiften av patient-

säkerhetskoordinatorerna. Vid behov kan läkarna i utredningsgruppen av farliga situationer delta i 
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utredningen, intervjuerna och uppgörandet av analyser. Beslut om vilka ska delta i utredningen fatt-

tas av chefsöverläkaren. 

 

En medlem av utredningsgruppen är jävig att delta i en utredning om hon eller han haft en vårdre-

lation med patienten under den tidsperiod som utredningen gäller. I sådana fall då utredningen be-

rör släktingar eller vänner är det skäl för medlemmarna att anmäla jäv. En förman är jävig att delta 

i en utredning, om hon eller han har en direkt förmannarelation till de personer som deltagit i den 

händelse som är under utredning eller om opartiskheten av utredningen av någon annan orsak kan 

anses äventyras. 

 

Det slutgiltiga utlåtandet angående utredningarna godkänns i arbetsgruppen, varefter rekommen-

dationerna om eventuella åtgärder presenteras för de enheter som deltog i utredningsprocessen, led-

ningen för service- och ansvarsområdet och organisationens ledningsgrupp. Efter utredningen ges 

enheten ett dokument som inrymmer rekommenderade åtgärder. Åtgärderna är schemalagda med 

fastställda ansvarspersoner. Resultaten redogörs även för personalen på den enhet som utretts. An-

svaret för uppföljningen av åtgärderna bärs av kvalitetsdirektören. Patienten/de anhöriga informe-

ras om vilka rekommendationer som getts utgående från utredningen.   

 

De lärdomar som fås genom de utredda fallen vidarebefordras till personalen för kännedom i sam-

band med olika utbildningar. 

 

Utredningsprocessens förlopp 

 

- På basis av chefsöverläkarens eller chefsöverskötarens beslut inleds en utredning och 

chefsöverläkaren eller chefsöverskötaren utser den sammansättning med vilken utred-

ningen ska påbörjas. 

- Den berörda enheten/de berörda enheterna informeras. 

- Patienten/anhöriga informeras från fall till fall av undersökningsgruppen om att en utred-

ning av händelsen har påbörjats. Dessutom intervjuas anhöriga och/eller patienten, om 

man anser det vara behövligt. 

- Under utredningsprocessen ska följande saker beskrivas: 

o Beskrivning av händelsen  

o Händelseförloppet utgående från journalhandlingarna 

o Intervjuer o.d. informationsanskaffning 

o Händelseschema 

o Slutsatser 
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Alla dokument uppgörs utan patientens personuppgifter och alla uppgifter som individualiserar an-

ställda avlägsnas. Dokument får användas för givande av andra utredningsutlåtanden (ex. klagomål, 

patientskadeanmälningar) endast om den intervjuade har givit sitt samtycke till detta. Utan sam-

tycke får dokument som uppkommit under utredningsprocessen inte användas. Det huvudsakliga 

syftet med utredningen är att främja en utveckling av verksamheten så att motsvarande händelser 

inte ska inträffa på nytt. 

 

5.8.3 Eftervård av allvarliga farliga situationer 

 

Allvarliga patientskador handläggs med såväl patienten, anhöriga som personalen.  

 

Noggrannare anvisningar om eftervården av händelser finns i verksamhetshandboken under föl-

jande delområden: 

Behandling av händelser med personal och patienten. länk 

5.9 Uppföljning av vårdrelaterade infektioner 

 

Insamlingen av information om infektioner omfattar alla patienter som drabbats av en infektion un-

der en vårdperiod eller en infektion som anknyter till denna vårdperiod. En aktiv uppföljning av 

vårdrelaterade infektioner minskar patienternas risk att drabbas av infektioner. Användningen av 

enhetliga infektionsdefinitioner är en förutsättning för att uppgifterna ska vara pålitliga. 

 

5.9.1 Anmälning av infektioner 

 

- Anmälan om infektion görs i uppföljningssystemet av den enhet som vårdar patienten. Kli-

niska infektionssymtom, inledning av medicinering med mikrobläkemedel eller ett positivt 

bakterieodlingsfynd utgör kriterier för en infektionsanmälan.  

- Läkemedelslistan i patientdatasystemet identifierar mikrobläkemedel, varefter systemet 

automatiskt frågar om användningssyfte och infektionsklass.  

- Förutom avdelningarna deltar även hygienskötaren, på basis av positiva odlingsresultat och 

infektionsanmälningar som gjorts efter vårdperioder, aktivt i sökningen och anmälningen av 

infektionsfall.  

- På grund av de allt kortare vårdperioderna upptäcks de vårdrelaterade infektionerna allt of-

tare först efter utskrivningen. Efter utskrivning uppföljer man i första hand infektioner i op-

erationsområdet samt infektioner som drabbar föderskor och nyfödda. Infektioner i ytliga 

operationssår upptäcks allt oftare på basis av en anmälning som gjorts av en hälsovårdscen-

tral eller annan vårdinrättning.  

http://intra1.vsvd.local/sairaalamme1/toimintakasikirja/valmius-ja-turvallisuus/
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5.9.2 Tillgodogörande sig av uppföljningsuppgifter 

 

Med det program som används för uppföljning av infektioner kan man följa upp vårdrelaterade in-

fektioner i realtid men även infektioner i öppenvården samt användningen av mikrobläkemedel i 

vården av infektionspatienter. Programmet använder sig av tilläggsuppgifter som fås via andra 

operativsystem och kompletterar därmed patientens infektionsdatabas. Uppföljningen är en viktig 

och nödvändig del av arbetet för att bekämpa infektioner. Utan uppföljningsuppgifter är det svårt 

att rikta förebyggande åtgärder korrekt och att utvärdera åtgärdernas effekt. Uppföljningen omfat-

tar alla infektioner som inträffat under vårdperioder.  

 

Uppföljningen kan vid behov inriktas på t.ex. högriskpatienter. Det här förbättrar verk-

samhetens effektivitet, eftersom uppföljningen då koncentreras på infektioner med kända riskfak-

torer.  

 

 

Feedback om resultaten tillställs den vårdande enheten i form av periodiska avdel-

ningsrapporter eller om situationen det kräver, omedelbart efter att en epidemi eller 

ett signifikant fynd avslöjats. Avvikelser i infektionsfrekvensen kräver tilläggsutredningar eller 

ingripande i situationen. Feedbacken gås igenom på den vårdande enheten och vid behov i samråd 

med infektionsläkaren. Resultaten rapporteras alltid på olika organisationsnivåer ändå upp till den 

högsta ledningen.   

 

5.9.3 Nationellt program för uppföljning av sjukhusinfektioner (SIRO) 

 

Infektionsantalet på det egna sjukhuset utvärderas även genom att jämföra antalet med de genom-

snittliga infektionstalen i det nationella materialet. Sjukhuset deltar i den nationella uppföljningen 

av sjukhusinfektioner genom att förmedla uppgifter om blododlingspositiva bakteremier, Clostri-

dium difficile-diarréfall samt infektioner i operationssår som uppkommit vid proteskirurgi.  

 

6. Personalens engagemang 

 

Personalen har möjlighet att regelbundet få information om hur patientsäkerheten har utvecklats i 

organisationen och på arbetsenheten. Personalen informeras även om aktuella ärenden som ankny-

ter till patientsäkerhet samt om kända patientsäkerhetsrisker. Dessutom lyfter man fram varför an-
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visningar och rekommendationer används för att främja patientsäkerheten. Vid informationsför-

medlingen drar man nytta av den information som fås internt via den egna organisationen samt via 

nationella och internationella informationsreserver.  

 

6.1 Information  

 

Personalen informeras regelbundet om patientsäkerheten på olika sätt. Syftet är att upprätthålla 

personalens medvetenhet om aktuella frågor som anknyter till patientsäkerheten samt för att säker-

ställa att personalen känner till de risker som identifierats och de instruktioner som anknyter till 

hanteringen av dessa risker. Med hjälp av nedan beskrivna informationssätt strävar man efter att 

säkerställa att den information som förmedlas till personalen är tillräcklig, aktuell och lättillgänglig. 

Ansvarsfrågorna i anslutning till informationen beskrivs för att säkerställa informationsför-

medlingen.  

 

 

 

Informationsmetoder Beskrivning/ansvar 

 

Patientsäkerhetsmed-

delande 

I frågor som gäller patientsäkerheten i hela organisationen infor-

meras personalen med ett Patientsäkerhetsmeddelande. Patient-

säkerhetsmeddelandet utkommer tre gånger per år i Vasa sjuk-

vårdsdistrikt. Syftet är att lyfta fram viktiga och aktuella ärenden 

som anknyter till hanteringen av patientsäkerheten. De fall och 

teman som presenteras i meddelandena behandlas genom 

försorg av enheternas förmän inom varje arbetsenhet. Samtidigt 

granskas även säkerheten i den egna verksamheten. 

 

Ansvar: 

Kvalitetsdirektören ansvarar för uppgörandet och distributionen 

av meddelandet. 

 

 

Centralsjukhusets webb-

sidor 

På webbplatsen finns en patientsäkerhetsdel avsedd för profess-

ionella och studerande. Sidorna innehåller all viktig information 

som berör patientsäkerhetsplanen, säker läkemedelsbehandling, 
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LOVe, HaiPro, Kirurgiska kontrollistan men även patientsäker-

hetsmeddelanden och olika anvisningar. 

 

Ansvar: 

Ansvaret för uppdateringen av sidorna bärs av kvalitetsdirektö-

ren tillsammans med kvalitetsplaneraren. 

 

Extranetsidor På extranetsidorna finns en egen patientsäkerhetsdel med in-

formation och material som anknyter till sakkunniggrupper, ar-

betsgruppernas protokoll samt alla anvisningar och enhetsvisa 

planer för läkemedelsbehandling. 

 

Ansvar: 

Ansvaret för uppdateringen av sidorna bärs av kvalitetsdirektö-

ren tillsammans med kvalitetsplaneraren. 

 

Sjukhushygien har egna sidor som innehåller väsentliga direktiv 

som personalen behöver i bekämpningen av infektioner samt pa-

tientanvisningar om vissa smittsjukdomar.  

 

Ansvar:  

Ansvaret för uppdateringen av sidorna bärs av hygienskötarna. 

Uppdaterade instruktioner granskas i samarbete med infektions-

läkaren eller i hygienarbetsgruppen. Instruktioner uppdateras 

även på webbplatsen Hoito-ohjeet.fi. 

 

Intranetsidor På intranetsidorna finns en egen portal för säkerhetsfrågor, där 

alla viktiga dokument med tanke på den övergripande säkerheten 

finns sammanställda. Portalen innehåller länkar till alla viktiga 

dokument som anknyter till patientsäkerheten. 

 

Ansvar: 

Ansvaret för uppdateringen av sidorna bärs av kvalitetsdirektö-

ren tillsammans med kvalitetsplaneraren. 

 

Laatuportti Kvalitetshandboken innehåller instruktioner och handlingsme-

toder som anknyter till patientsäkerhet. 
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Ansvar: 

Kvalitetsdirektören uppdaterar handboken till de delar som berör 

patientsäkerhet. Ansvaret för uppdateringen av enhetsvisa in-

struktioner bärs av enhetens förmän. 

 

Myndighetsmeddelan-

den (Valvira, Fimea, 

THL, e.d.) 

Chefsöverläkaren och chefsöverskötaren tar emot myndighets-

meddelanden och distribuerar dem enligt sakinnehåll vidare i or-

ganisationen eller direkt till alla anställda eller till förmannen för 

vidarebefordran (e-post- eller pappersmeddelanden). 

 

Ansvar: 

Chefsöverläkaren och chefsöverskötaren svarar för att meddelan-

det når alla berörda personer. 

 

E-postmeddelanden Med ett e-postmeddelande kan personalen informeras så snabbt 

som möjligt ett om ett patientsäkerhetsärende som direkt bör be-

aktas i verksamheten. E-postmeddelandet kan basera sig på en 

observerad patientsäkerhetsrisk med anknytning till ett begrän-

sat område av verksamheten eller gälla hela verksamheten.  

 

Ansvar: 

Chefsöverläkaren och den chefsöverskötaren ansvarar för uppgö-

randet och distributionen av meddelanden som riktar sig till hela 

personalen. Chefen för klinikgruppen eller enhetens förman an-

svarar för meddelanden som gäller klinikgruppen eller enheten. 

 

 

Tabell 7. Metoder för informering av personalen i frågor som berör patientsäkerhet 

 

6.2 Arbetsplatsmöten och personaldiskussioner 

 

Tabell 11. Praxis för behandling av patientsäkerhetsfrågor på möten 
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Förmansmöten Patientsäkerhetsfrågor behandlas regelbundet på förmannamö-

ten. 

 

Chefsöverläkaren och chefsöverskötaren svarar för förmedlingen 

av information som anknyter till patientsäkerheten vid överläkar- 

och överskötarmöten. 

 

Personalmöten Information om patientsäkerheten förmedlas också genom regel-

bundna diskussioner med personalen vid arbetsplatsmötena. Syf-

tet är att motivera personalen att utveckla patientsäkerheten.  

 

På enheten är det den ansvarige läkaren och avdelningsskötaren 

som ska se till att man i samband med arbetsplatsmötena/avdel-

ningstimmarna regelbundet behandlar utvecklingen av patientsä-

kerheten på enheten, identifierade risker och beredskapen för 

dessa risker samt utvecklingsförslag som personalen framställt. 

Utvecklingsbehov som framkommit under diskussionerna anteck-

nas i mötesprotokollet och behandlas genom försorg av enhetens 

ledning samt vid behov även tillsammans med enhetens patient-

säkerhetsansvariga. Om ett ärende som tagits upp under diskuss-

ionerna gäller verksamheten i organisationen i en mer omfattande 

utsträckning, förmedlas informationen till ledningen för service- 

och ansvarsområdet via enhetens förmän eller patientsäkerhets-

ansvariga till serviceområdets patientsäkerhetskoordinator som 

för ärendet vidare till styrgruppen för säkerhet för behandling. 

 

7. Introduktion och utbildning 

 

Varje yrkesutbildad person ska ha den utbildning och kompetens som uppgiften kräver samt till-

räckliga kunskaper och färdigheter att utföra arbetet säkert och väl. Arbetsgivaren ska säkerställa att 

varje anställd, även de i korttidsarbete eller personal anställda av externa serviceleverantörer, ges 

tillräcklig introduktion i den omfattning som arbetsuppgiften eller personens ställning kräver. In-

troduktion bör ges även då anställda byter arbetsuppgifter eller återvänder till arbetet efter en lång 

arbetsledighet. Varje anställd ska även själv se till att hon eller han deltar i organisationens intro-

duktionsprogram. 
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Organisationen sörjer för personalens kompetens och yrkesmässiga utveckling genom att göra det 

möjligt för personalen att delta i vidareutbildning och fortbildning. Personalen har, utgående från 

arbetets svårighetsgrad och uppgiftsbeskrivning, möjlighet att delta i fortbildning i tillräcklig om-

fattning. I uppgifter, där yrkesutbildade personer regelbundet ska påvisa att de innehar en tillräcklig 

kompetens, bör det finnas en klar praxis för uppföljning och bekräftande av denna kompetens.  

 

7.1 Kvalitets- och patientsäkerhetsutbildning 

 

Denna kompetens omfattar förutom klinisk kompetens även patientsäkerhetskompetens, med vilket 

man avser en medvetenhet om de risker som anknyter till patientsäkerhet och den praxis som ank-

nyter till hanteringen av dessa risker, för att främja säkerheten, samt en förmåga att tillämpa denna 

praxis i det egna arbetet. Utbildningen upprätthåller personalens medvetenhet om både utveckl-

ingen inom patientsäkerhetsområdet och kända riskområden samt främjar en enhetlig tillämpning 

av de principer som används vid riskhantering och stöder förankringen av ny praxis som främjar 

patientsäkerhet. Personer som ansvarar för patientsäkerheten samt förmän och ledningen bör dess-

utom ges fortbildning om patientsäkerhet i den grad som krävs för deras uppgift. 

 

Den grundläggande utbildningen i patientsäkerhet genomförs i form av en webbaserad utbildning 

som omfattar även centralsjukhusets introduktionsprogram. Den webbaserade utbildningen inne-

håller även ett delområde där man får bekanta sig med planen om verkställande av kvalitetsledning 

och patientsäkerhet och därefter avklara en tent som berör detta område. Patientsäkerhetsutbild-

ning ordnas årligen på sjukhuset vid behov och dessutom innehåller enhetens introduktion i arbets-

uppgiften och arbetsgemenskapen de tillvägagångssätt som är viktiga för patientsäkerheten.  

 

På centralsjukhuset omsätts CRM-utbildningen (crew resource management) i praktiken av egna 

interna utbildare och implementörer. Utbildningen genomförs i form av separata föreläsningar samt 

som en del av introduktionsprogrammet. Genom att främja teamarbete och kommunikationsfärdig-

heter strävar man efter att förhindra uppkomsten av farliga situationer och förbättra kvaliteten och 

säkerheten i vården.  

 

Dessutom ges patientsäkerhetskoordinatorerna och de patientsäkerhetsansvariga årligen fortbild-

ning som anknyter till deras uppgifter. 

 

I den kvalitetsrapport som uppgörs årligen antecknar man även de delområden som ur ett patient-

säkerhetsperspektiv bör tas upp till behandling vid utbildningar som hålls under inkommande år. 
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7.2 Introduktion 

 

Introduktionen på Vasa centralsjukhus är delad i tre delområden: 

 

 Introduktion i organisationen 

  Introduktion i arbetsuppgiften 

 Introduktion i arbetsgemenskapen och arbetsenheten. 

Introduktionen i organisationen ges i samband med ett mångprofessionellt introduktionsprogram. 

Den nya arbetstagaren hittar sitt introduktionsprogram via Alma-arbetsbordet, där även de avkla-

rade helheterna dokumenteras. Introduktionen i organisationen inrymmer en webbaserad utbild-

ning i patientsäkerhet samt närundervisning om kvalitets- och patientsäkerhetssystem samt säker 

läkemedelsbehandling.  

 

För att sörja för introduktionen i arbetsenheten och arbetsuppgiften ska varje enhet ha en plan för 

hur man säkerställer att en anställd har den kompetens och det kunnande som utförandet av arbetet 

kräver samt en skriftlig introduktionsplan där patientsäkerhetsaspekten har beaktats (nya arbetsta-

gare, interna förflyttningar samt anställda som återgår till arbete).  

Introduktionen innehåller följande punkter som berör patientsäkerheten: 

 

Gällande verksamheten vid arbetsenheten: 

 Praxis som tillämpas på arbetsenheten för att främja säkerheten 

 Arbetsenhetens anvisningar för undantags- och nödsituationer 

 De viktigaste patientsäkerhetsriskerna som identifierats på arbetsenheten 

 De vanligaste typerna av farliga situationer och hur man förberett sig inför dessa situationer  

 

Gällande arbetsuppgiften: 

 Ansvar förknippade med arbetsuppgiften 

 Praxis som främjar den säkerhet som anknyter till arbetsuppgiften 

 Praxis som anknyter till samarbetsförfarande 

 

Då arbetstagare förflyttas mellan olika arbetsenheter eller övergår till andra arbetsuppgifter genom-

förs introduktionen i verksamheten och/eller arbetsuppgiften på arbetsenheten på ovan beskrivet 

sätt. 

 

Enheternas förmän ska dessutom i följande situationer fastställa en särskild plan för personalintro-

duktionen: 
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 Då en person som återvänder till arbetet (utgående från frånvarons längd). 

 Vid bruktagning av nya system eller apparater 

 Vid förändringar som påverkar verksamhetsmetoderna 

 

 

7.2.1 Säkrande av patientsäkerhet när studerande är verksamma i legitimerade yrkesutbil-

dade personers uppgifter 

 

Enhetens förman är skyldig att säkerställa att en studerande som är verksam i uppgift för legitime-

rad yrkesutbildad person uppfyller kraven enligt statsrådets förordning nr 104/14.2.2008, 3 § ”Me-

dicine studerandes rätt att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter”. 

 

Enhetens förman ska: 

a. kontrollera studerandens studieprestationer 

b. bedöma studerandens förutsättningar att sköta ifrågavarande vikariat 

c. precisera studerandens uppgiftsbeskrivning så att den motsvarar hennes/hans kun-

skaper och färdigheter 

d. uppfölja, handleda och övervaka studerandens arbete och vid behov omedelbart in-

gripa om olägenheter sker 

e. utse en handledare för den studerande.  

 

Närmare instruktioner för sjukskötare ges i verksamhetshandboken ”visstidsanställda och stu-

derande som arbetar som tillfällig vårdpersonal”. 

 

 

8. Patientens och anhörigas engagemang 

 

Involvering av patienter/klienter innebär att de deltar i utvecklandet av både vården och de kundo-

rienterade tjänsterna.  

 

Patienten åhörs och hon/han deltar i planeringen och genomförandet av vården. Patienten vårdas i 

samförstånd med henne/honom. Patienten ska på ett förståeligt sätt ges information om hennes 

sjukdom och behandlingen av sjukdomen samt särskilt om läkemedelsbehandlingen. Diskussioner 

förs med patienten om de risker som är förknippade med behandlingen och de förestående resulta-

ten. De risker som anknyter till patientvården identifieras och utvärderas i mån av möjlighet redan 
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i inledningsfasen av vården. Patienterna informeras om riskerna och risknivåerna, och de diskute-

ras och behandlas i samråd med patienten och personalen. Denna information förmedlas, om pati-

enten så önskar, till en anhörig, närstående eller av patienten betrodd person. 

 

8.1 Klientrådet 

 

Klientrådet vid Vasa centralsjukhus deltar i utvecklandet av de kundorienterade tjänsterna. Verk-

samheten i klientrådet har som mål att främja kundorienteringen på Vasa centralsjukhus. Rådet har 

till uppgift att stöda centralsjukhusets mål om att sjukhuset ska tillhandahålla en patientorienterad 

vård, men dessutom ska rådet också föra fram de tankar som användarna har om tjänsterna för att 

dessa ska kunna användas till att utveckla verksamheten på sjukhuset. Rådet bedömer broschyrer, 

handböcker, vårdkedjor och -processer samt de faktorer som inverkar på dem betraktat från en pati-

ents/klients perspektiv, och avger förslag till hur verksamheten kunde förbättras eller arbetar på an-

nat sätt för att främja den patient- och kundorienterade verksamheten.  

 

Klientrådet sammankommer 3–6 gånger per år eller efter behov. De åsikter som omfattas i klientrådet 

sammanställs till en resolution som delges för kännedom och för åtgärder till ifrågavarande ansvars-

person, men även till sjukvårdsdistriktets styrelse för kännedom. 

 

Klientrådets verksamhet organiseras av den arbetsgrupp som tillsatts för klientrådet. Vid samman-

träden fungerar en medlem i arbetsgruppen för klientrådet som mötesordförande. Rådet kan ta ären-

den till behandling som föreslagits av sjukhusets personal eller av medborgare. Förslag till ärenden 

som kunde behandlas på klientrådets sammanträden kan ges med de förslagsblanketter som fås via 

Vasa centralsjukhus servicepunkt eller som kan skrivas ut på Vasa centralsjukhus webbplats.  

 

Arbetsgruppen för klientrådet ger ett förslag om 10-15 personer som kan utses till klientrådet och 

som bor i Vasa sjukvårdsdistrikt och som enligt ålder, kön, boningsort och språk representerar sjuk-

vårdsdistriktets invånare så väl som möjligt. Rådmedlemmarna förutsätts ha en positiv inställning 

till utvecklandet av klientorienterade tjänster. Sjukvårdsdistriktets styrelse utser medlemmarna i kli-

entrådet. Ansvaret för rådets sammansättning innehas av arbetsgruppen för klientrådet som vid be-

hov kan komplettera rådets sammansättning. Rådmedlemmarna utses för fyra år åt gången (för en 

fullmäktigeperiod). Om en rådmedlem vill avsäga sitt medlemskap under pågående mandatperiod 
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bör vederbörande meddela detta till arbetsgruppen för klientrådet i skriftlig form. Vid behov kan 

man välja en ny medlem i stället för den medlem som vill avsäga sitt medlemskap.  

 

Då mandatperioden utgått söker mar nya rådmedlemmar genom tidningen Hembesöket och Vasa 

centralsjukhus webbplats samt med hjälp av andra kampanjer. Medlemmar som tidigare varit råd-

medlemmar i klientrådet kan även väljas till rådet på nytt, men också de måste inkomma med en 

skriftlig medlemsansökan innan utgången av den utsatta ansökningstiden. De som tidigare varit 

medlemmar i rådet har en lika stor möjlighet att bli valda till medlemmar som de nya medlem-

marna.  

8.2 Vård- och rehabiliteringsplan 

 

I vård- och rehabiliteringsplanen sammanställs patientens centrala hälsoproblem och vården av dem. 

Det av patienten upplevda vårdbehovet och det mål som patienten ställt för vården utgör utgångs-

punkten för planen. Med tanke på patientsäkerheten utgör vårdplanen ett centralt dokument, med 

vilket man kan säkerställa patientens deltagande i den egna vården och förståelse för risker, men 

även att patientens egenvård blir lyckad. Med hjälp av planen kan behandlingen av olika sjukdomar 

koordineras säkert men även förenligheten och genomförandet av behandlingarna tryggas. 

 

Patienten och yrkespersonerna inom hälso- och sjukvården uppgör en plan i samråd, med iaktta-

gande av att enbart läkare kan besluta om medicinska undersökningar, ställa diagnoser samt besluta 

om vården och behandlingen. Å andra sidan har patienten rätt att vägra ta emot den erbjudna vården 

och behandlingen, varvid patienten kan våras på annat sätt som är godtagbart från medicinsk syn-

punkt. 

 

Då vårdplanen uppgörs ska patienten informeras om hennes/hans sjukdomar och deras vårdalter-

nativ samt de risker som är förknippade med dessa alternativ. I vårdplanen ska man även överens-

komma om vad patienten själv ska sköta om i den egna vården. 

8.3 Handläggning av negativa händelser 

 

Patienten informeras vem hon/han kan kontakta i frågor som berör patientsäkerhet. Om patienten 

råkat ut för en negativ händelse till följd av vården förmedlas det här öppet till patienten. Händelsen 

och de eventuella följderna genomgås med patienten, och om patienten så önskar, med hennes/hans 

närstående. På Vasa centralsjukhus finns det en broschyr Öppenhet en konkurrensfördel, där man 

har beskrivit de åtgärder som ska vidtas efter en negativ händelse. länk avoimuuden hyvät käytänteet 

http://intra1.vsvd.local/globalassets/hoito--sjukvard/vakava-vaaratapahtuma/avoimuuden-hyvat-kaytannot.pdf
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8.4 Information och handledning för patienter och anhöriga 

 

Patienter och anhöriga informeras regelbundet om patientsäkerheten på olika sätt. Syftet är att upp-

lysa patienterna och de anhöriga om möjligheterna att bidra till en förbättrad säkerhet. Med hjälp av 

nedan beskrivna informationssätt strävar man efter att säkerställa att den information som förmed-

las till patienter och anhöriga är tillräcklig, aktuell och lättillgänglig. Ansvarsfrågorna i anslutning 

till informationen beskrivs i tabell 12 för att säkerställa informationsförmedlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12. Metoder för informering av patienter i frågor som berör patientsäkerhet 

 

Informationskanaler Beskrivning/ansvar 

 

Centralsjukhusets webb-

sidor 

Webbsidorna innehåller viktig information för patienter och an-

höriga som de kan använda för att påverka säkerheten i vården. 

 

Ansvar: 

Ansvaret för uppdateringen av sidorna bärs av kvalitetsdirektören 

tillsammans med patientsäkerhetskoordinatorerna. 

 

Anslagstavlor om pati-

entsäkerhet 

 

På varje enhet finns anslagstavlor om patientsäkerhet som inne-

håller viktiga fakta som hjälper patienten att bidra till en bättre 

säkerhet i patientvården. 

 

Ansvar: 

Enhetens förmän säkerställer att enheternas anslagstavlor är syn-

ligt placerade. 
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Tidningen Hembesöket  I Vasa sjukvårdsdistrikt publiceras tidningen Hembesöket, som 

regelbundet innehåller information om frågor som berör patient-

säkerhet. 

 

Ansvar: 

Kvalitetsdirektören svarar tillsammans med informatören och 

patientsäkerhetskoordinatorerna för att fakta som är viktiga med 

tanke på patientsäkerheten regelbundet förmedlas till befolk-

ningen. 

 

Kallelsebrev  Kallelsebrevet innehåller också delområden som är av betydelse 

för säkerheten, exempelvis fakta förknippade med läkemedelsbe-

handling. 

 

Ansvar 

Varje enhet är skyldig att regelbundet utvärdera kallelsebreven 

med tanke på patientsäkerheten och utveckla innehållet utgående 

från erhållen respons.  

 

Handboken  

Patientsäkerhet gagnar 

alla! 

 

På varje enhet ska patienterna och de anhöriga ha tillgång till en 

handbok som innehåller information om alla de möjligheter pati-

enterna har att anmäla missnöje med vården. 

 

Ansvar 

Varje förman ser till att det finns handböcker på enheten och om 

en negativ händelse inträffar ska informationen ges till patien-

terna och de anhöriga. 

Medicinkort På varje enhet finns det medicinkort i pappersform som kan ut-

delas till patienter för att de ska kunna hålla sina medicinuppgif-

ter á jour. Alternativt kan patienterna dra nytta av webbplatsen 

www.lääkekortti.fi. 

 

Ansvar 

Varje förman ser till att det finns medicinkort på enheten. Patien-

ter och anhöriga informeras om vikten av att hålla medicinerings-

uppgifterna à jour och ha dem med sig. 

 

http://www.lääkekortti.fi/
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Publicerade handböcker   Patientens guide för en säker vård 

    Patientsäkerhet gagnar oss alla 

 Riktlinjer för en ökad öppenhet 

 

 

9. Regionalt samarbete 

 

VSVD sörjer för samordningen av kvalitetsledning och patientsäkerhetsplaneringen i Åbo universi-

tetssjukhus specialupptagningsområde. För att bistå denna verksamhet har man tillsatt en regional 

arbetsgrupp för kvalitet och patientsäkerhet, där ordföranden är någon som representerar VSVD. 

Medlemmarna i gruppen är chefsöverläkare, chefsöverskötaren samt personer som ansvarar för 

samordningen av patientsäkerhet i respektive sjukvårdsdistrikt. Verksamheten i gruppen är fast-

ställd för den tid som avtalet är giltigt. 

 

En gemensam policy och plan om verkställande av kvalitetsledningen och patientsäkerheten i Åbo 

universitetssjukhus specialupptagningsområde ska beredas utgående från § 8 i hälso- och sjukvårds-

lagen och den förordning som utfärdats med stöd av denna paragraf. Policyn och planen behandlas 

i ledningsgruppen för respektive sjukvårdsdistrikt. Målet är att de godkända principerna för säker-

ställande av kvalitetsledning och patientsäkerhet ska tillämpas enhetligt i alla sjukvårdsdistrikt, även 

inom primärvården och till tillämpliga delar inom socialväsendet.<0}  

 

Det regionala samarbetet som ansluter till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har beskrivits i 

Vasa sjukvårdsdistrikts plan för ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster. De regionala utvecklings-

grupperna för kvalitet och patientsäkerhet består av representanter för distriktets alla sjukhus, häl-

sovårdscentraler, räddningsverket och utbildningsorganisationer. Det regionala samarbetet har be-

skrivits i verksamhetshandboken under Yhteistyö. 

http://portal/intranet/intranet/fi/Pages/Toimintakasikirja.aspx
http://portal/intranet/intranet/fi/Pages/Toimintakasikirja.aspx
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Del III: ÖVRIGA ANVISNINGAR SOM ANKNYTER TILL VERK-

SAMHETEN OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTTEN FÖRKNIPPANDE 

MED KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET 

 

En del av förfaringssätten för säkerställandet av patientsäkerheten har beskrivits i en särskild verk-

samhetsplan. Följande verksamhetsplaner som anknyter till patientsäkerheten har fastställts vid 

Vasa centralsjukhus: 

 

Verksamhetsplanens 

namn 

Beskrivning Ansvarsperson(er) 

/ position 

Plan för läkemedelsbe-

handling 

En plan för tryggande av säkerheten vid 

läkemedelsbehandling. Innehåller en all-

män plan samt enhetsvisa planer för läke-

medelsbehandling. 

De enhetsspecifika läkemedelsbehand-

lingsplanerna uppdateras årligen senast 

innan utgången av februari månad och 

lagras på extranet. 

Arbetsgruppen för sä-

ker läkemedelsbe-

handling/ Läkeme-

delsansvariga (enhets-

nivå) 

Extranet - patientsä-

kerhet - läkemedelsbe-

handlingsplaner 

 

Säkerhetsplan Säkerhetsplanen innehåller specifika en-

heters beredskapsplaner som uppgjorts 

för störningssituationer. 

Säkerhetschefen/ 

Verksamhetshandbo-

ken 

Beredskapsplan Den allmänna beredskapsplanen innehål-

ler en plan för hur beredskapen vid sjuk-

huset ska höjas vid storolyckor samt då 

beredskapen utvidgas att gälla hela sjuk-

vårdsdistriktet. 

beredskapschef 

Verksamhetshandbo-

ken 

Planer för bekämp-

ning av infektioner 

Olika instruktioner och rumstavlor Hygienskötarna 

Introduktionsprogram Program för introduktion i organisat-

ionen 

 

Introduktion i arbetsenheten 

 

Introduktion i arbetsuppgiften 

Kvalitetsdirektören 

Enhetens förman 

 

Enhetens förman 
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Tabell 10. Övriga verksamhetsplaner som anknyter till säkerställande av patientsäkerheten 

 

10. Övriga separata instruktioner  

För att trygga patientsäkerheten har man fastslagit gemensamma tillvägagångssätt och instruktioner 

som berör hela organisationen eller enskilda enheter. Ansvaret för att dessa uppgörs och uppdateras 

ligger på förmannen och ansvarspersonerna på respektive enhet. Tillvägagångssätten har beskrivits 

närmare på centralsjukhusets webbsidor och i verksamhetshandboken. Nedan nämns några tillvä-

gagångssätt som gäller hela organisationen: 

Säkerställande av kunskaperna i läkemedelsbehandling i Vasa Sjukvårdsdistrikt 

Identifiering av patienter 

Kontrollista för utskrivning för läkare/skötare 

Lääkkeenanto potilaalle kun havaitset virheen 

Määräaikaiset ja opiskelijat, jotka toimivat tilapäisenä hoitohenkilöstönä 

Kirurgisk kontrollista 

RIS 

Riktlinjer för dokumentering av läkemedelsbehandlingar 

ISBAR käytännöt 

 

11. Åtgärdsprogram för patientsäkerhet 

 

Åtgärdsprogrammet för patientsäkerhet uppgörs årligen i samband med kvalitetsrapporten. Åt-

gärdsprogrammet innehåller alltid tyngdpunktsområden och konkreta åtgärder som ska vidtas un-

der inkommande år samt tidtabeller och de personer som ansvarar för dessa åtgärder. Rapporten 

inrymmer även en beskrivning över hur de utvecklingsområden som fastställdes för föregående år 

har fortskridit. 

12. Upprätthållande av kvalitets- och patientsäkerhetsplanen  

 

http://intra1.vsvd.local/sv/sjukvard/patientsakerhet/love/
http://intra1.vsvd.local/sv/sjukvard/patientsakerhet/kotiutuksen-tarkistuslista/
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Suomeksi/Ammattilaiset_ja_rekrytointi/Potilasturvallisuus/Potilasturvallisuussuunnitelma/Potilasturvallisuutta_edistavat_menetelmat_ja_kaytannot
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Suomeksi/Ammattilaiset_ja_rekrytointi/Potilasturvallisuus/Potilasturvallisuussuunnitelma/Potilasturvallisuutta_edistavat_menetelmat_ja_kaytannot
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Suomeksi/Ammattilaiset_ja_rekrytointi/Potilasturvallisuus/Kirurginen_tarkistuslista
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Suomeksi/Ammattilaiset_ja_rekrytointi/Potilasturvallisuus/Potilasturvallisuussuunnitelma/Potilasturvallisuutta_edistavat_menetelmat_ja_kaytannot
http://www.vaasankeskussairaala.fi/WebRoot/1013451/alasivu_alue1.aspx?id=1159724
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Organisationens ledning svarar för att planen för verkställande av kvalitetsledning och patientsäker-

het blir uppgjord och verkställd. Innehållet i planen utvärderas regelbundet och uppdateras då de 

krav som ställs på verksamheten förändrar. Det här för att planen, så bra som möjligt, ska betjäna 

det konsekventa arbetet som har till syfte att utveckla kvaliteten och patientsäkerheten. Policyn god-

känns av styrelsen för sjukvårdsdistriktet. Ansvaret för att patientsäkerhetssystemet blir uppgjort 

och uppdaterat bärs av styrgruppen för säkerhet. Systemet godkänns av ledningsgruppen. Enheter-

nas förmän och ansvarspersoner svarar för uppgörandet och upprätthållandet av åtgärdsprogram-

met för patientsäkerheten samt de detaljerade tillvägagångssätt och instruktioner som uppgjorts för 

att främja patientsäkerheten antingen i hela organisationen eller på enskilda enheter. Läkemedels-

behandlingsplanen och handboken om säker läkemedelsbehandling uppdateras innan utgången av 

oktober månad och kvalitets- och patientsäkerhetsplanen uppdateras innan utgången av september 

månad. 

 

 

 


