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”När det är fråga om elsäkerhet kan en liten
tanklöshet få vittgående konsekvenser.”
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Patientsäkerhetsmeddelande utkommer tre
gånger per år i Vasa sjukvårdsdistrikt. Tanken är
att lyfta fram viktiga, aktuella frågor om säkerhetshantering, men även få varje arbetsenhet att
se över sin egen verksamhetssäkerhet utgående
från de händelser och teman som presenteras i
patientsäkerhetsmeddelandet.

Vasa sjukvårdsdistrikt
vill främja
patientsäkerheten på
riksnivå

@VCS_VKS

linkedin.com/company/vcs-vks
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PATIENTSÄKERHETSPRIS

Ständig utveckling
för patientens bästa
AVDELNINGSSKÖTARE Bodil Mäki på kirurgisk
avdelning 3 beviljades ett patientsäkerhetsdiplom för de insatser som hon gjort för att
utveckla vården i kundorienterad riktning.
Under hennes ledning har verksamheten
ständigt utvecklats med patientens
bästa i åtanke, vilket också märks i
den kundrespons som inkommit till
enheten. Bodil är alltid beredd att
testa nya saker tillsammans med
sin personal. Dessutom kommer
hon aktivt också med förslag till
nya och säkrare tillvägagångssätt.

Fint
gjort
Bodil!
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LEDARE

Vasa sjukvårdsdistrikt vill
främja patientsäkerheten
på riksnivå
TEXT Mari Plukka, kvalitetsdirektör, Vasa centralsjukhus
TEXT Tuija Ikonen, forskningsdirektör, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
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I VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT har man arbetat långsiktigt för att främja kvaliteten och
patientsäkerheten i området, och under det
här årtiondet kommer arbetet att bäras av allt
bredare axlar. Redan år 2008 anställde Vasa
centralsjukhus den första patientsäkerhetskoordinatorn i Finland. Sedan dess
har patientsäkerheten och kvaliteten utvecklats målmedvetet i hela
distriktet.

I sin strategi har Vasa sjukvårdsdistrikt uttalat
att distriktet vill främja forskning i patientsäkerhet men också sådana åtgärder som har
till syfte att utveckla patientsäkerheten. Det
nationella sakkunnigseminarium som Vasa
centralsjukhus arrangerade i augusti 2019,
och som lockade till sig över 80 sakkunniga från hela Finland, kan nog ses
som ett startskott för det här arbetet.

”First,
do no
harm”

Internationellt har patientsäkerheten främjats redan i ett tjugotal
år med hjälp av olika program.
Men i Finland måste vi sorgligt nog
konstatera att vi under de senaste
åren inte haft någon som ansvarat för samordningen av de insatser som görs inom det
här området. Efter projektet Patientsäkerhet
genom kunskap och färdighet som Institutet för hälsa och välfärd genomförde under
åren 2011–2015 har det inte funnits någon på
riksnivå som ansvarat för samordningen av
detta viktiga arbete. Under de senaste åren
så har patientsäkerheten tydligast främjats av
Patientsäkerhetsföreningen i Finland, där Vasa
sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen
fungerade som ordförande för föreningens
sakkunnigsektion till slutet av år 2019.

De inbjudna sakkunniga som deltog i
seminariet bildar numera det s.k. No
Harm-nätverket. Namnet på nätverket
hänvisar till Hippokrates, läkekonstens
fader, och det faktum att han i sin ed
utgår från att man alltid ska arbeta
för patientens bästa och inte vålla patienten
skada.

No Harm-nätverket arbetar under det utvecklingscenter som Vasa centralsjukhus grundat
för patient- och klientsäkerhetsarbetet. För
tillfället bygger centrets verksamhet på fyra
olika utvecklingslinjer som syftar till att främja
säkerheten i vården. Och inom ramen för
centrets forskningslinjer vill man utreda vad
man kan lära sig av dödsfall som inträff at på
sjukhus men också genomföra en övergripande nivåmätning av patientsäkerheten i Finland.
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Därutöver samarbetar man på riksnivå med att
främja tillvägagångssätt som kan användas för
att bekräfta kompetensen i vården. I linje med
det första utvecklingstemat ska man skapa en
nationell modell för hur man ska bekräfta personalens apparatkunskaper. Och i linje med
det andra utvecklingstemat ska man utreda
hur man kan förebygga sådana farliga situationer som överhuvudtaget kan förhindras. Det
första steget i detta arbete är att se till att patienter identifieras korrekt. Genom användning
av korrekta identifieringssätt kan man undvika

många farliga situationer, liksom fall där patienter utsätts för fel åtgärd eller undersökning
eller där patienter ges fel läkemedel.
I november 2019 började Tuija Ikonen som
forskningsdirektör vid Utvecklingscentret
för patient- och klientsäkerhet. På centrets
webbsidor kan du ta del av den verksamhet
som bedrivs via Utvecklingscentret för patientoch klientsäkerhet men också andra aktuella
frågor som berör patient- och klientsäkerhet.

SÄKER VERKSAMHET

I en magnetresonanstomograf
(MRT-apparat) är
magnetfältet alltid påkopplat
TEXT Eini Niskanen, chefsfysiker, röntgen, Vasa centralsjukhus
TEXT Reijo Autio, överläkare, röntgen, Vasa centralsjukhus
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TILL SIN STYRKA är magnetfältet i magnetresonanstomografen, eller ”magnetkameran”,
cirka 30 000 gånger starkare än jordklotets
magnetfält. Magnetfältet i apparaten är alltid
påkopplat, även när apparaten inte används
för bilddiagnosticering eller trots att den inte
verkar vara påslagen.
Magnetfältet attraherar ferromagnetisk metall.
I dörren till undersökningsrummet kan man
inte se eller känna fältet, men när man går
närmare apparaten så drar apparaten till sig

”Patienten
undersöks inte
utan en tillförlitlig
förundersökning.”

alla metallföremål med
en stor hastighet. Det kan
uppstå farliga situationer
i samband med undersökningar om ett föremål som
dras mot MRT-apparaten
råkar träff a patienten.
Exempelvis syreflaskor
som används vid administrering av tilläggssyre
är mycket farliga, till och
med dödande, om de tas
in i undersökningsrummet. Till och med sjukhussängar, stolar, rollatorer och andra liknande
föremål har förorsakat
olyckor. Men även små
föremål, som saxar, kan
orsaka svåra skador om de träff ar en människa. Med andra ord, ta aldrig in ett metallföremål i rummet!
Före en patient kan remitteras till en magnetundersökning måste man utreda om patienten har metall i sin kropp. Magnetfältet kan få
metall att röra på sig eller värmas upp och på
så sätt ge patienten en brännskada. All metall
förhindrar inte en undersökning. Exempelvis

© Bo Lind
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Personalen hann inte hindra en anhörig från att ta med sig en sadelstol i undersökningsrummet.
Lyckligtvis kom man undan med blotta förskräckelsen: ingen skadades och till och med stolen kunde
bändas loss från apparaten med hjälp av fyra män.

implantat av titan är trygga, men exempelvis vissa stimulatorer eller pacemakrar kan
utsätta patienten för farliga situationer och
därför förhindra en undersökning. På grund
av patientsäkerhetsrelaterade orsaker kan en
patient inte undersökas om hon eller han inte
genomgått en tillförlitlig förundersökning.
Dessutom är det viktigt att förundersökningen
görs i god tid före undersökningen så att den

inte på grund av tidsbrist ska bli bristfällig
eller inhiberad i sista stund.
De anvisningar som fås av MRT-personalen
måste alltid hörsammas. Fråga personalen
om du inte är säker på hur du ska gå till väga.
Säkerhet och kvalitet gagnar oss alla!

GOD PRAXIS

Elsäkerheten i
sjukhusets vardag
TEXT Toni Ahola, elingenjör, Vasa centralsjukhus
TEXT Petri Luoma, sjukhusingenjör, Vasa centralsjukhus

Sjukhusets vardag inrymmer
många olika element där
även elsäkerheten måste tas i
beaktande. Element där en liten
tanklöshet kan få betydande
konsekvenser.
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VISSTE DU ATT skarvsladdar bara ska
användas för att förlänga en sladd inte
för att förgrena en sladd? För långa skarvsladdar utgör en brandrisk!
... man i närheten av syreanslutningar
inte får använda elutrustning som eventuellt kan slå gnistor, såsom eluttag? Syre är
en explosiv gas!
... sjukhusets eluttag är färgkodade av
en bestämd orsak?
• En orange ram visar att vägguttaget är försett
med en obruten jordanslutning.
• En grön ram visar att vägguttaget är försett
med jordanslutning och kopplat till reservkraften.
• En blå ram visar att vägguttaget är kopplat
till reservkraften, som kopplas på inom 15
sekunder i händelse av ett elavbrott.
• En vit ram visar att vägguttaget är ett normalt
eluttag som vi alla har hemma..

... när rikselnätet drabbas av ett elavbrott så för sjukhusets egna sex reservkraft sgeneratorer ström till kritisk utrusning
inom 15 sekunder. I dylika situationer så
fungerar de eluttag som är försedda med en
orange, grön och blå ram. Eluttagen försedda
med en vit ram fungerar inte.
... du genast ska göra en felanmälan via
Medusa-programmet när du upptäcker
en defekt elapparat eller elinstallation. En
defekt elutrustning eller -installation kan vara
livsfarlig!
... om medicinsk personal använder
Crocks skor i medicinska utrymmen kan
vissa patienter utsättas för livsfara. Statisk
elektricitet kan döda!
... man enligt rekommendationer inte
ska använda eller förvara mobila enheter
i närheten av medicinsk utrustning. Det rekommenderade avståndet är cirka 50 centimeter.
... mobila enheter bara får laddas i vägguttag som är försedda med en vit ram.

SÄKER LÄKEMEDELSBEHANDLING

Opioider
– Högriskläkemedel
TEXT Annika Valtola, provisor, Vasa centralsjukhus

OPIOIDER ANVÄNDS vid behandling av smärta
när man inte kan lindra smärtan i tillräcklig
grad med hjälp av antiinflammatoriska läkemedel (Hilli 2008). Opioider
hör till s.k. högriskläkemedel, vilket innebär att
medicineringsavvikelser
kan få allvarliga konsekvenser, men också att smärtbehandlingen kan misslyckas
på grund av verkningslöshet eller att en för hög
effekt kan orsaka sedation,
hypotension, illamående,
andningsförlamning, koma
eller till och med död (ISMP
2007, HNS 2018).

”Behandlingen
med opioider
inledas
försiktigt,
särskilt i
samband med
vården av
äldre personer.”

De risker som är förknippade med användningen
av opioider beror såväl på
läkemedlets farmakodynamiska och farmakokinetiska egenskaper som på de risker som är
förknippade med det praktiska arbetet. Vid
användning av opioider bör man också beakta
tolerans, beroende och risken för missbruk.
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En fortlöpande behandling med opioider får
inte avslutas abrupt utan behandlingen måste
avslutas stegvis för att undvika abstinenssymtom. När det gäller de synergieffekter som
är förknippade med opioiderna bör särskild
uppmärksamhet fästas vid exempelvis samanvändningen av tramadol och andra serotonerga läkemedel (risk för serotoninsyndrom)
samt den eventuella minskningen i effekten av
starka opioider när de samanvänds med svaga
opioider (kodein, tramadol).
Förutom att opioiderna har varierande läkemedelsspecifika egenskaper, så är också
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doseringsbehovet mycket individuellt, vilket
kan bero på exempelvis ålder, genetiska polymorfier, njur- och
leverfunktionen,
andra läkemedel
som är i bruk men
också på att utbytet
av sådana opioider
som intas oralt
varierar från individ
till individ (Hamunen och Kontinen
2012, Hamunen 2018). I och med detta så
måste behandlingen med opioider inledas
försiktigt, särskilt i samband med vården av
äldre personer.

tionen. Opioider och/eller administreringsväg
måste utbytas när den opiod som patienten
normalt använder
sig av inte kan administreras på vanligt
sätt, eller då man
behöver en bättre
analgesi eller vill
minska biverkningar, eller i synnerhet
vid långvarig behandling på grund
av praktiska orsaker eller sväljproblem (Hilli
2008). I samband med bytet måste man iaktta
de dosförändringar som är förknippade med
läkemedels- och läkemedelsformsspecifika
skillnader samt det läkemedel som eventuellt
används för behandling av smärtgenombrott
(Hamunen och Kontinen 2012).

”Undvik handskrivna
och muntliga
ordinationer.”

Särskild uppmärksamhet bör fästas i samband
med byte av opioider, eftersom effekten varierar mellan olika administreringsvägar. I och
med detta så är det synnerligen riskfyllt att
låta bli att ange administreringssätt i ordinaKÄLLOR:
HAMUNEN K, KONTINEN V. OPIOIDIN
VAIHTAMINEN. FINNANEST 45(5):460-4, 2012
HAMUNEN K: OPIOIDIN JA OPIOIDIN
ANNOSTELUREITIN VAIHTAMINEN. KÄYPÄ HOITO
-SUOSITUS 16.2.2018. WWW.TERVEYSPORTTI.FI
HILLI J: OPIOIDIEN EKVIANALGEETTISET
ANNOKSET. SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 63(7):627632, 2008
HUS-APTEEKIN YLEISOHJE: SUUREN RISKIN
LÄÄKKEET AIKUISPOTILAILLA HUS:SSA. 22.3.2018
VERSIO 3.0
ISMP HIGH ALERT MEDICATION FEATURE:
REDUCING PATIENT HARM FROM OPIATES.
22.2.2007 (VIITATTU 6.11.2019). HTTPS://
WWW.ISMP.ORG/RESOURCES/HIGH-ALERTMEDICATION-FEATURE-REDUCING-PATIENTHARM-OPIATES
LEINO T, VUORINEN E, ASOLA R, KOISTINEN P:
FENTANYYLILAASTARI KROONISEN SYÖPÄKIVUN
HOIDOSSA. SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 10.10.1999
29/1999 VSK 54 S. 3499 – 3503

Opioider är s.k. LASA-läkemedel, vilket
innebär att de kan påminna om varandra till
utseende och/eller namn, men skillnaden i
styrka kan vara tiofaldig (exempelvis Morphin
2 mg/ml vs. 20 mg/ml inj., Oxynorm 1 mg/
ml vs. 10 mg/ml orallösning). Hydromorfon
(Palladon) och morfinhydroklorid låter lika,
men hydromorfon är fem gånger mer potent än
morfinhydroklorid. Oxikodon finns både som
kapsel och som långverkande depottablett.
Depotpreparatet får inte krossas eller halveras
på grund av risken för överdosering (Tradolan
retard, som får halveras, utgör ett undantag).
Användningen av fentanylplåster är förknippad med risker, bland annat i samband med
byte av plåster och läkemedelsform. Fentanyl
är cirka hundra gånger starkare än morfin och
lagras i huden, varför halten halveras efter
att behandlingen har avslutats inom cirka 16
timmar, med ett variationsintervall på 2–22
timmar (Leino mm. 1999). I och med detta kan
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smärtlindringen, men även eventuella biverkningar, pågå i 12–24 timmar efter att plåstret
har avlägsnats, samtidigt som symtomen på
överdosering yppas först 12 timmar efter att
plåstret har fästs på huden.
Via skadad hud kan absorptionen av fentanyl
vara femfaldig, varför plåstret måste fästas på
frisk hud. Dessutom kan äldre personer och
personer i dåligt skick samt lever- och njursjuka personer ha en hämmad clearence i fråga
om fentanyl. När man övergår från i.v.-administrering till fentanylplåster ska infusionshastigheten halveras till 12 timmar och infusionen
avslutas 24 timmar efter att plåstret har fästs

på huden. När man övergår från en oralt intagen, långverkande opiod till fentanylplåster
ska den sista per os-dosen ges samtidigt med
att man fäster det första fentanylplåstret på
huden (Hamunen 2018). När man övergår från
fentanylplåster till en oralt intagen opiod ska
den första dosen av den långverkande opioden ges 8–12 timmar efter att fentanylplåstret
har avlägsnats för att undvika överdosering.
Fentanylplåster ska bytas med 72 timmars
mellanrum och det gamla plåstret ska alltid
avlägsnas innan man lägger på ett nytt plåster. Här måste man också ta i beaktande att
plåstret kan ha rört sig på huden, vilket kan
vara svårt att upptäcka på grund av färgen.

HUR KAN MAN MINSKA RISKERNA I PRAKTIKEN?
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Ta reda på när patienten
senast har tagit eller fått
sin medicin.
Dokumentera alltid också
de läkemedel som getts på
överflyttningsdagen.
Avgränsa läkemedelssortimentet och/eller förvara
LASA-läkemedel tillräcklig
långt ifrån varandra.
Förordna doserna i milligram, inte i millimeter,
prata inte om ”millin”.
Undvik handskrivna och
muntliga ordinationer.

Dubbelkontrollera ordination och läkemedelsutdelning, ta stöd
av motsvarighets- och
konverteringstabeller för
opioider.
Ange alltid administreringsväg och läkemedelsform i
ordinationen.
Läkaren ska själva dokumentera sin ordination på
medicinbladet i det elektroniska patientdatasystemet.
Fäst följande minnesregel
på dörren till narkotikaskåpet: ” Om du håller på att
ta en outspädd injektion
av någon opiod i en spruta
som är större än 1 ml, så är
dosen vanligen för stor”.

Kontrollera dosen på datorn
innan administrering, inte
bara via läkemedelskortet
eller på något annat motsvarande sätt.
Använd oralspruta (exempelvis Oxynorm).
Dokumentera alltid var
plåstret har lagts (exempelvis höger arm), vilken dag
och vilken dag plåstret har
bytts.
Avlägsna alltid det gamla
plåstret innan du lägger på
ett nytt.
Använd etiketter om tillsatt
läkemedel omsorgsfullt,
skriv ut dem via medicineringsprogrammet.
Ha motgift (naloxon) till
handa.

Statistikuppgifter
Antalet HaiPro-anmälningar (2018-2019)
VASA CENTRALSJUKHUS

PRIMÄRVÅRDEN

2019
17 %

6%

53 %

Anmälningar
2 156 st

2019
73 %

Anmälningar
5 790 st

29 %

20 %

2018

6%

59 %

14 %

2018
73 %
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21 %

Anmälningar
2 526 st

Anmälningar
5 103 st

Patient
inblandad
Tillbud

28 %

Annan
iakttagelse

VSVD
Utvecklingsåtgärd planeras angående
7%
1%

55 %

14 %

11 %

Verksamhetssätt och förfaringssätt
Datatekniska och tekniska system och
apparater

Totalt
427 st

Information och kontakt
Utbildning
Ledning
Annan utvecklingsåtgärd

11 %

Statistikuppgifter
Antalet HaiPro-anmälningar 2019
VSVD
Typ av händelse: Förknippad med läkemedels- och vätskebehandling

9%

2%
1%
1%
2%
6%

Fel i medicinens framställning
Beställningsfel
Leveransfel

9%

Förvaringsfel
Ordinationsfel

43 %

Registeringsfel

Totalt
1 721 st

Utdelningsfel
Administreringsfel
Oväntad reaktion

26 %
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Ej kännt / Inte utvalt

VSVD
Typ av händelse: Förknippad med informationsflöde
5%

8%
22 %
Förknippad med diagnostisering
Förknippad med vårdarrangemang

Totalt
1 141 st

Förknippad med administration av
patientdata (dokumentation)

31 %

Förknippad med muntlig information
och kommunikation

35 %

Ej kännt

