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PATIENTSÄKERHETSPRIS

Väl genomförd 
beredskaps-
planering 
inför pandemin 

VASA CENTRALSJUKHUS överskötare på 
serviceområdet för akutvård, Saija 

Seppelin, gavs ett patientsäker-
hetsdiplom för hennes utmärkta 
insatser i beredskapsplanering-
en av coronaviruspandemin.

Många planer utarbetades 
om beredskapen inför 
pandemin i syft e att trygga 
att patienterna kan ges en 
bra vård och att persona-
len har den kompetens 

som den behöver. Ett 
särskilt tack till Saija 
och hennes team för 
det ihärdiga arbetet 

och det målmedvetna 
ledarskapet. 

Grattis 
Saija! 
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LEDARE

En välmående 
personal 
orkar också 
koncentrera sig på 
patientsäkerhet 

PATIENTSÄKERHET går hand i hand med en 
säker arbetsmiljö. De fenomen som i dag präg-
lar arbetslivet, 
det vill säga det 
splittrade arbets-
livet, de ständiga 
förändringarna 
och eff ektivering-
en av arbetet får 
konsekvenser som 
ofrånkomligen 
påverkar arbets-
hälsan och ställer till utmaningar för arbetar-
skyddet. Därför är det viktigt att vi utvecklar 
tillvägagångssätt som främjar vårdpersona-
lens förmåga att orka i sitt arbete. Med hjälp 
av gemensamma spelregler och genom att 
utveckla kommunikationen, teamarbetet och 
tillvägagångssätten i organisationen kan vi 
främja samarbetet i vår mångprofessionella 
verksamhet men också bidra till att främja en 
bra och säker vård.

Genom att göra personalen medveten om den 
koppling som fi nns mellan patientsäkerhet 

och välmående 
i arbetet kan vi 
skapa en fram-
tida arbetsmiljö 
där det är bra att 
arbeta och där ris-
kerna för misstag 
är minimerade.

I samband med 
årets patientsäkerhetsdag kommer även WHO 
(World Healthcare Organization) att ta fasta på 
personalens ork och hur den påverkar patient-
säkerheten. Vecka 38 kommer det här temat 
att framhävas på olika evenemang i Vasa och 
runtom hela världen.

Vi samarbetar tätt för att personalen ska må 
bra och patienterna ska få en säker vård.  

TEXT Sari Ala-Heikkilä, arbetarskyddsfullmäktig 
TEXT Lenita Fjellström-Nygård, arbetarskyddsfullmäktig
TEXT Timo Toivonen, säkerhetschef
TEXT Mari Plukka, kvalitetsdirektör

Den internationella 
patientsäkerhetsdagen fi ras 

den 17 september 2020.
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AKTUELLT

Hälsningar från Aster Bothnia!

BEHOVET Behovet av ett gemensamt och 
integrerat klient- och patientdatasystem inom 
Vasa sjukvårdsdistrikt 
har identifi erats under 
en längre period. Aktiva 
utvecklandet av klientfo-
kuserad verksamhet samt 
behovet av att ytterligare 
stöda utvecklandet av pa-
tientsäkerheten med hjälp 
av ett gemensamt datasys-
tem och för att ytterligare 
kunna svara på de framtida 
behoven var några av de orsakerna varför Vasa 
sjukvårdsdistrikt beslöt att delta i den gemen-
samma konkurrensutsättningen av ett nytt 
modernt datasystem tillsammans med fyra 

andra organisationer (KSSHP, Essote, SiunSote 
och VSVD). Mellersta Finlands sjukvårdsdi-

strikt (KSSHP)  samordnade 
konkurrensutsättningen 
tillsammans med KL- Kun-
tahankinnat. Under våren 
avslutades upphandlingsfa-
sen i val av  Cerner Ireland 
ltd till leverantör.

Våren 2020 har inrymt utö-
ver avtalsförhandlingar med 
leverantören,  grundande av 

projektkontor, utformning av namn och rekry-
tering av projektpersonal såväl till Österbotten 
som till kundorganisationen som stationeras i 
Jyväskylä. 

TEXT Mirjam Jern-Matintupa, förändringsledare, hälsovård, mirjam.jern-matintupa@vshp.fi 
TEXT Carola Wisur-Hokkanen, projektchef, hälsovård, carola.wisur-h@vshp.fi 

De regionala 
särbehoven 

kommer att tas 
i beaktande.

Projektet genomförs i olika faser. Planeringsprojektet kommer att vara cirka 12 
månader och påbörjas i september 2020 var nya arbetssätt  defi nieras, dessa 
kommer att fungera som grund för det nya datasystemet. 

04 / 2021

Planering

Planeringsprojekt

BekräftelseDefiniering

07 / 202109 / 2020 11 / 2020
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Kundorganisationen i Jyväskylä heter Aster 
och projektorganisationen i Österbotten heter 
Aster Bothnia. Bekanta dig med vår hemsida 
där du kan hitta mera information om projekt-
kontorets verksamhet och vem som jobbar i 
Aster Bothnia: www.asterbothnia.fi    

Det nya datasystemet är et så kallad anpass-
ningsbart system. Detta innebär att den justeras 
enligt våra arbetssätt, därför bör vi  granska 
arbetssätten för att kunna svara på de behov 
och utmaningar som social- , hälso- och sjuk-
vården kommer att möta.  Denna fas kallas för 
defi niering och till det  behöver vi sakkunniga 
(social-, hälsovårds- och sjukvårdspersonal) 
från alla områden och alla kommuner för att 
klargöra de nuvarande arbetssätten och be-

skriva regionens tjänster. Slut-
resultatet förs till en gemensam 
diskussion med de tre andra 
sjukvårdsdistrikten, vareft er 
den gemensamma slutproduk-
ten presenteras för leverantö-
ren. De regionala särbehoven 
kommer att tas i beaktande. 

Förnyande av verksamhets-
processer  och ett gemensamt 
datasystem kan medverka 
i  förbättrandet av klient- och 
patientsäkerheten genom att 
förbättra informations flöde 
mellan professionella.  Förutom 
det gemensamma datasyste-
met är även automatisering av 
informationsöverföring, eller 
olika typer av styrfunktioner 
som alarmerar om farosituatio-
ner och påpekar användaren 
att handla enligt patientsäker-
hetsföreskrift er är bara några 
fi nesser som kan medverka i 
ökandet av klient- och patient-

säkerheten. Patientsäkerhet aspekt kommer 
att vara en del av alla de nya arbetssätten som 
defi nieras under hösten.  

Det regionala projektet samordnas av Aster 
Bothnia, men för att uppnå ett gott resultat be-
hövs det ett omfattande regionalt samarbete 
mellan alla yrkespersoner inom social-, hälso- 
och sjukvården. Det är en unik möjlighet att 
delta och påverka  framtida arbetssätt. Det 
fi nns olika sätt och roller genom vilken man 
kan delta i projektet.   Mera information om 
hur man kan delta fi nns på vår hemsida, 
www.asterbothnia.fi .

Kontakta gärna ifall du har frågor gällande 
projektet eller om du är intresserad av att delta  
i projektet. 
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Rehabilitering som ges i rätt tid 
främjar patientsäkerheten

DET HÖR TILL en bra patientsäkerhetspraxis 
att vi tryggar den insjuknades funktionsför-
måga eft er genomförda vårdinterventioner. Vi 
har alltså ett ansvar för det vi 
gör, men också för det som vi 
låter bli att göra. En försum-
melse kan leda till att personen 
behöver mer omsorg, tyngre 
boendeservice eller mer av de 
andra tjänster som tillhanda-
hålls inom social- och hälso-
vården. Dessutom kan det leda 
till missnöje med vården och 
fler klagomål.

Alla yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården 
måste ge akt på patientens 
funktionsförmåga och i syn-
nerhet om funktionsförmågan 
verkar bli sämre. Sakkunniga på 
rehabilitering förmår se patien-
tens rehabiliteringspotential. De kan erbjuda 
stöd och handledning när den som är i behov av 
rehabilitering ska fastställa sina mål för rehabi-
literingen. I den här processen utgår man från 
kundens behov. 

Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen ska 
rehabiliteringen bilda en funktionell helhet 
tillsammans med den vård som behövs. 
Behovet av medicinsk rehabilitering samt 
rehabiliteringens mål och innehåll ska anges 

TEXT Hedvig Grannas-Honkanen, rehabiliteringsöverläkare

Sakkunniga
kan erbjuda stöd 
och handledning 

när den som 
är i behov av 

rehabilitering 
ska fastställa 
sina mål för 

rehabiliteringen.

i en individuell, skrift lig rehabiliteringsplan.  
Planen skapar en sakhelhet som bygger på de 
bedömningar och utlåtanden som gjorts av en 

läkare och bedömningsteamet 
inom den off entliga hälso- och 
sjukvården. Rehabilitering 
utgör en del av välfärdssyste-
met och en högklassig vård. 
För att den här processen ska 
lyckas måste många aktörer 
tillhandahålla obrutna tjäns-
ter och förmåner i rätt tid.

Bedömning av rehabilite-
ringsbehov. Den utrednings-
process som används för att 
kartlägga rehabiliteringsmöj-
ligheterna är kongruent för 
alla åldersgrupper. När det 
gäller barn och unga har man 
som mål att de ska få det stöd 
som de behöver för deras 

utveckling med beaktande av variationer och 
förseningar i deras utveckling. När det gäller 
arbetsföra personer har man som mål att de 
ska förmå delta i arbetslivet, men också att 
trygga deras arbetsförmåga. När det gäller 
äldre personer och personer med funktions-
nedsättning har man som mål att de ska kunna 
leva och bo så självständigt som möjligt. Målet 
för samtliga grupper är att ge dem en möjlighet 
att leva ett socialt liv. 

HÖGKLASSIG VÅRD
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Bedömningen av rehabiliteringsbehovet borde 
göras i rätt tid i samband med vården. Vasa 
centralsjukhus serviceområde för rehabilite-
ring ser till att patienten får den kartläggning, 
bedömning och handledning som patienten 
behöver oberoende av på vilken vårdenhet pa-
tienten vårdas. Vasa centralsjukhus satsning 
på personalens kompetens i kinestetik säker-
ställer att patienten får en vård som aktiverar 
och engagerar patienten. 

På avdelningen för krävande rehabilitering vår-
dar man i synnerhet patienter som är i behov 
av mångprofessionellt kunnande. Merparten 
av dem som vårdas på avdelningen är neurolo-
giska och ortopediska patienter.

Rehabiliteringsplan. Den behandlande läkaren 
inom den off entliga hälso- och sjukvården an-
svarar för att patienten får vård, en mångpro-
fessionellt uppgjord rehabiliteringsplan och 
genomförd rehabilitering. De uppgift er som 
hänför sig till rehabiliteringen införs i datasys-
temet på ett blad med bokstavsförkortningen 
KUN och med åtgärdskoden R14.10. Finansie-
ringen av rehabiliteringen är mångfacetterad, 
varför den som ordnar rehabiliteringen måste 
vara medveten om hur den medicinska rehabi-
literingen fi nansieras; eft ersom fi nansieringen 
omfattar bland annat hälso- och sjukvården, 
FPA, staten och försäkringsbolag. Rehabilite-
ringsprocessen är tätt kopplad till varierande 
sociala förmåner, och för arbetsföra personer 
kan det tidvis bli aktuellt att byta jobb (yrkes-
inriktad rehabilitering). Det är läkarens uppgift  
att upprätta de utlåtanden som behövs i dylika 
lägen. För att uppnå ett bra och vittomfattande 
resultat behövs också den kompetens som 
tillhandahålls av rehabiliteringshandledare 
och socialarbetare. Under långa rehabilite-
ringsprocesser fungerar de som samordnare, 
samtidigt som de följer med patienten under 
hela rehabiliteringsprocessen. 

Ordande av rehabilitering. Rehabiliteringen 
borde ges så nära patientens vardag som 

möjligt. I Vasa sjukvårdsdistrikt har man 
dragit upp riktlinjer för olika terapier. Det här 
betyder att man fastställt begrepp, skyndsam-
hetsgrader, dokumentationssätt och uppfölj-
ningsmätare till stöd för växelverkan mellan 
terapeuter och läkare. I sista hand är det den 
off entliga hälso- och sjukvården som ansvarar 
för att den uppgjorda rehabiliteringsplanen 
blir omsatt i praktiken - oberoende av fi nansie-
ringskanal.  Primärt strävar man eft er att ordna 
rehabiliteringen på den hälsovårdscentral som 
ligger närmast patienten. Ifall hälsovårdscen-
tralen inte har de resurser som behövs för 
att trygga rehabiliteringskvaliteten eller om 
hälsovårdscentralen inte har den kompetens 
som behövs för att förverkliga den planerade 
rehabiliteringsperioden måste rehabiliteringen 
skötas genom köptjänster. Användningen av 
köptjänster kräver alltid en rehabiliterings-
plan.
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Köptjänster ska primärt anskaff as mot service-
sedel, men i enskilda fall kan man även ty sig 
till betalningsförbindelse. Det fi nns servicese-
delproducenter runtomkring hela Österbotten 
och alla kommuner i distriktet kan redan i 
det här skedet ansluta sig till det system som 
förvaltas av sjukvårdsdistriktet och som har 
gemensamma fastställda regler och värden. 

Hjälpmedelstjänster. En adekvat hjälpmedels-
service som tillhandahålls i rätt tid utgör en 
väsentlig del av patientens rehabilitering. Vår 
regionala hjälpmedelscentral har förenhetligat 
tillgången till hjälpmedel samt gjort hjälpme-
delsbedömingarna mångsidigare och jämli-
kare. I vårt specialupptagningsområde har 
hjälpmedlen konkurrensutsatts för att uppnå 
ekonomiska skalfördelar.

I och med integrationen av social- och häl-
sovården kommer det bli ännu viktigare att 
kunderna i allt större utsträckning kan få de 
tjänsterna som de behöver från en och samma 
lucka. De socialtjänster som hänför sig till 
funktionsnedsättningar, såsom ombyggnader 
av bostäder samt de bedömningar och beslut 
som måste fattas i dylika lägen borde kunna 
göras mångprofessionellt, exempelvis i sam-
band med bedömningen av det övergripande 
hjälpmedelsbehovet.

Sammanfattningsvis. Med varierande reha-
biliteringsåtgärder kan man erbjuda den som 
behöver rehabilitering målinriktad rehabili-
tering för en viss tid. När man konstaterar att 
personen inte längre behöver rehabilitering så 
övergår ansvaret för de vardagliga rutinerna på 
personen och den närmaste kretsen. 
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Hur kan man undvika 
medicineringsavvikelser 
inom primärvården och på 
serviceboenden?
TEXT Jenni Isotalo, provisor, planerare

MEDICINERINGSAVVIKELSER har identifi erats 
som den största enskilda faktorn som även-
tyrar patientsäkerheten inom hälso- och 
sjukvården. Läkemedelsbehandling 
är förknippad med många av de risker 
som hänför sig till mänsklig verksamhet 
i allmänhet, men även själva medicinerna 
utgör risker i vården. Ålderstigna patienter 
är sköra och särskilt benägna att drabbas av 
de olägenheter som är förknippade med med-
icineringsavvikelser. Men även multisjuka och 
multimedicinerade hör till riskgruppen när det 
gäller medicineringsavvikelser. Å andra sidan 
så är det viktigt att läkemedelsbehandlingen 
är eff ektiv och säker för att funktionsförmågan 
hos äldre personer ska kunna bevaras.

I de regionala HaiPro-anmälningarna som 
gjordes i Österbotten år 2018–2019 var ut-
delningsfel (48 %) och administreringsfel (28 
%) oft ast förekommande. Administreringsfel, 
där en patient exempelvis ges någon annan 
patients mediciner är medicineringsavvikelser 
som alltid kan förhindras (never events). Oft a 
beror dylika avvikelser på en bristfällig iden-
tifi ering av patienten. Identifi eringen borde 
i första hand göras med hjälp av patientens 
personbeteckning. Även om man exempel-
vis på boendeenheter inte använder sig av 

SÄKER LÄKEMEDELSBEHANDLING
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Identifi eringen borde i 
första hand göras med 

hjälp av patientens 
personbeteckning. Även 

om man exempelvis 
på boendeenheter 

inte använder sig av 
patientarmband så 

kunde man gärna förse 
patienternas dosetter 
med ansiktsfoton och 

således identifi era 
patienterna med hjälp 

av fotografi er.

patientarmband så kunde man gärna förse 
patienternas dosetter med ansiktsfoton och 
således identifi era patienterna med hjälp av 
fotografi er. Utdelningsfel kan undvikas genom 
att mekanisera dosdispenseringen. På så sätt 
kan man också frigöra resurser för det egentli-
ga vårdarbetet.

På enheter där man använder dosdispense-
ringspåsar borde man fästa uppmärksamhet 
vid planeringen av medicineringsprocessen. 
De skyddsmekanismer som fi nns inbakade 
i användningen av dosdispenseringspåsar, 

liksom datum, administreringstid, namnet på 
den som fått medicinen, namnen och doserna 
på de mediciner som fi nns i påsen och den 
korrekta ordningen att använda påsarna går 
förlorade om påsarna tas ur lådan och öppnas 
i förväg. 

I den rutinmässiga verksamheten kan olika 
kontrollistor, såsom exempelvis beskrivningar 
av hur sällan använd medicineringsutrustning 
fungerar, och dubbelkontroll där exempelvis 
muntliga ordinationer upprepas av kollegan 
eller där man låter en kollega kontrollera 
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vända exempelvis HaiPro-anmälningar till att 
identifi era vilka riskläkemedel som används 
på enheten och vilka risker som är förknippade 
med dessa läkemedel betraktat från såväl ett 
läkemedelssäkerhets- och medicinerings-
säkerhetsperspektiv - det vill säga som en 
process där man dokumenterar riskläkemedlen 
och de skyddsmekanismer som är förknippade 
med dem i läkemedelsbehandlingsplanen.

Varierande sväljproblem och andra svårig-
heter som exempelvis svårigheter att tugga 
tabletter ställer till stora utmaningar i läkeme-
delsbehandlingen av äldre personer. När man 
doserar ett läkemedelspreparat i någon annan 
form än i den avsedda formen, såsom i form 
av en krossad tablett eller när man avviker 

insulindosen innan man injicerar det i pa-
tienten användas för att främja säkerheten. 
Dessutom ska man heller inte glömma vikten 
av en välgjord läkemedelsbehandlingsplan 
som personalen gjorts förtrogen med genom 
introduktion. Om läkemedelsbehandlingspla-
nen beskriver hela läkemedelsbehandlings-
processen med säkerhetsrutiner, risker, ansvar 
och skyldigheter så fungerar den som en bra 
guide för personalen om hur läkemedelsbe-
handlingen kan genomföras på ett tryggt sätt. 
Dessutom är det bra att inrymma exempelvis 
alla kontrollistor som används på enheten i 
läkemedelsbehandlingsplanen, för då funge-
rar planen som ett dokument som sedan kan 
användas i det vardagliga arbetet. På varje 
verksamhetsenhet är det all anledning att an-

SÄKER LÄKEMEDELSBEHANDLING
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från anvisningarna om hur ett läkemedel 
ska framställas så räknas det också som en 
medicineringsavvikelse. Det borde alltid vara 
det sista alternativet att krossa en tablett, 
varför man i dylika fall borde överväga att byta 
ut läkemedlet mot ett annat läkemedel som 
är lättare att svälja eller att byta administre-
ringsväg genom att till exempel använda ett 
medicinplåster. Det är viktigt att man ser över 
ändamålsenligheten i medicineringen. Kan 
exempelvis blodtrycksmedicineringen lättas 
eller kan eventuellt en del av medicinerna 
avslutas för en patient som varit sängliggande 
en längre tid? 

Det här gäller även för personer som tuggar 
sina läkemedel. I värsta fall kan en dylik avvi-

kelse leda till en allvarlig biverkning. Om man 
krossar entero- och depotpreparat som är av-
sedda att frigöra det verksamma ämnet lång-
samt så kan det leda till att läkemedlets eff ekt 
går förlorad, biverkningar eller till och med en 
livsfarlig överdosering. Enligt en avhandling 
i Finland anmälde till och med en tredjedel 
av skötarna att de någon gång krossat dylika 
preparat mot gällande anvisningar. Ibland kan 
ett läkemedel med dräglig smak bli så illasma-
kande eft er att det har krossats att patienten 
inte vill svälja det. När preparaten sedan 
blandas med maten för att de ska bli lättare att 
administrera så väcks patientens misstanke 
mot maten, vilket sedan leder till undernäring. 
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid valet 

av läkemedelsform för pa-
tienter som får sin näring via 
näs-magslang eft ersom tunna 
slangar lätt täpps till.

I samband med överflyttningar 
av patienter så är risken högst 
för att det ska uppstå medici-
neringsavvikelser. Det är ock-
så extremt viktigt att patien-
tens medicineringsuppgift er 
flyttar med patienten till nästa 
vårdplats och att den mottag-
ande enheten informeras om 
ändringar i medicineringen.  

Medicineringen av äldre 
patienter borde bedömas med 
ett halvårs mellanrum. I och 
med att läkarresurserna är 
knappa kan man vid dylika 
bedömningar dra nytta av far-
maceuter, eft ersom de har den 
kompetens som krävs för att 
bedöma patienternas läkeme-
delsbehandling. 
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Anmälningar av farliga 
situationer utvecklar 

verksamheten
TEXT Merja Jutila, 

patientsäkerhetskoordinator
TEXT Mari Plukka, 

kvalitetsdirektör
TEXT Päivi Nurmi, 

patientsäkerhetskoordinator

SÄKER VERKSAMHET 

ETT SJUKHUS ÄR en komplicerad verksamhets-
miljö och ibland så händer det saker som man 
inte vill att ska hända. Ibland så kan de bero 
på avvikelser, dvs. situationer där man inte 
följt de normala tillvägagångssätten. Dylika 
avvikelser kan leda till farliga situationer. 
Då man i vården upptäcker en avvikelse som 
förorsakar eller kunde ha förorsakat en farlig 
situation ska man göra en anmälning av en 
farlig situation, dvs. en s.k. HaiPro-anmälning. 

”Verksamheten kan inte utvecklas 
enbart genom att dokumentera 

farliga situationer, utan det 
viktigaste är att man reagerar 
på anmälningarna och vidtar 

korrigerande åtgärder.”
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att en intravenös kanyl drogs bort från 
världsmarknaden. Tack vare produk-
tutveckling fi ck man en säkrare och 
hållbarare produkt.

att en kontrollista för utskrivning togs 
i bruk. Genom att använda en kontrol-
lista så löper utskrivningen alltid på 
samma sätt och alla viktiga saker blir 
iakttagna. Målet är att patienten ska 
kunna utskrivas tryggt.

att läkemedel dubbelkontrolleras. 
Dubbelkontroll innebär att mediciner 
som ges till patienter alltid kontroll-
eras av två skötare. Dubbelkontroll 
vid utdelning av läkemedel reducerar 
antalet misstag.

att sugapparater testas i samband 
med byte av engångsprodukter. Beho-
vet av att rengöra en patients luft vägar 
med hjälp av en sug kan uppstå akut, 
därför är det viktigt att sugapparaten 
är korrekt monterad och är klar att 
användas. 

att läkemedelslådor lämnas på ett 
standardiserat sätt på apoteket, varför 
de beställda läkemedlen alltid hittas 
på samma plats och exempelvis kylva-
ror snabbare fås i kylskåp.

att förvaringen av syreflaskor utmärk-
tes på ett tydligare sätt. Nu är förva-
ringsplatserna för fulla och tomma 
flaskor bättre utmärkta, varför man 
på enheterna inte längre råkar i lägen 
där det bara fi nns tomma flaskor på 
avdelningen.

VISSTE DU ATT ANMÄLNINGAR AV FARLIGA 
SITUATIONER PÅ VASA CENTRALSJUKHUS 
LEDDE TILL:

Anmälningen av den farliga situationen ska 
sedan handläggas på den enhet där avvikel-
sen inträff at. Det lönar sig alltid att anmäla en 
farlig situation för i bästa fall kan man åtgärda 
en avvikelse som upprepade gånger inverkat 
störande på arbetet eller vården av patienter, 
vilket igen gör att arbetet börjar löpa smidigare 
och patientsäkerheten blir bättre. Dessutom 
är det också bra att anmäla flaskhalsar, ifall 
de utgör en säkerhetsrisk  i det vardagliga 
arbetet. Utan aktiva observationer är det svårt 
att utveckla verksamheten.

Vasa centralsjukhus anställda anmäler aktivt 
farliga situationer och tillbud. Dessa anmäl-
ningar skickas sedan till enheternas förmän 
som spelar en synnerligen viktig roll i hand-
läggningen av de inkomna anmälningarna. Det 
bästa sättet att handlägga farliga situationer 
är att göra det i mångprofessionellt samarbete 
och ta med personalen i planeringen av de 
korrigerande åtgärderna. Med hjälp av den 
mångprofessionella handläggningen kan man 
också främja säkerhetskulturen på enheten 
genom att öppet handlägga de situationer 
som anmälts. Det är synnerligen viktigt att 
varje anställd vågar framföra sin oro och sina 
observationer.

Oft a avslöjar farliga situationer också problem 
i processer, varför de åtgärder som man vidtar 
för att åtgärda den farliga situationen även 
åtgärdar processen. En process som inte fung-
erar är som en gillrad fälla som gör att farliga 
situationer uppstår även om personalen följer 
givna anvisningar. 
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En anmälning av en farlig situation kräver alltid att den handläggs aktivt på den enhet där den 
avvikande händelsen har inträff at. Utan åtgärder försvinner inte problemet. De som handlägger 
anmälningar spelar en viktig roll för hur säker verksamheten är på enheten.

1. FALLEXEMPEL

En patient skulle ges långverkande insulin. Hemma använde patienten sig av Tresiba med en styr-
ka på 200IU/ml och en dos på 70-90 IU x1/dygn. På avdelningen och i sjukhusets sortiment fanns 
det bara Tresiba med en styrka på 100IU/ml. 

På avdelningen räknade man fram att dosen måste vara tvåfaldig, dvs. 140IU, eft ersom styrkan 
på det läkemedel som fanns till förfogande var lägre (100IU/ml). Den skötare som gav läkemedlet 
hade ännu bekräft at av andra skötare att hon hade räknat rätt. Patienten gavs alltså 140IU. Cirka 
en timme senare förstod skötaren som gett läkemedlet att hon hade räknat fel: patienten hade 
fått en dubbeldos av insulin. 

Insulin administreras alltid i internationella enheter (IU) med dosspruta eller insulinpenna. Insulin-
koncentrationen (IU/ml) inverkar inte på den mängd enheter som ska administreras. När man ad-
ministrerar samma mängd enheter av ett svagare insulin så blir vätskevolymen i sprutan däremot 
tvåfaldig i jämförelse med ett starkare insulin.

UTVECKLINGSÅTGÄRD

Utbildning arrangeras för personalen om det nya insulinet.

2. FALLEXEMPEL 

Vid en måltid fastnade en köttbit i patientens svalg. Patientens tillstånd försämrades och hon 
skickades till akuten där köttbiten avlägsnades med hjälp av endoskopi.

UTVECKLINGSÅTGÄRD

Matkonsistensen för alla boende kartlades, och utbildning arrangerade för personalen om nödsi-
tuationer.

3. FALLEXEMPEL 

En patient på en demensenhet öppnade en nödutgångsdörr som inte var försedd med larm eller 
något hinder på handtaget.

UTVECKLINGSÅTGÄRD

Alla ytterdörrar försågs med larmutrustning.

Utvecklingsåtgärder som 
vidtas utgående från 
HaiPro-anmälningar
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2020 2020

2019 2019

Patient 
inblandad

Tillbud

Annan 
iakttagelse

Statistikuppgift er
Antalet HaiPro-anmälningar (2019-2020)

VASA CENTRALSJUKHUS PRIMÄRVÅRDEN

51 % 66 %20 %
9 %

30 % 25 %

52 % 72 %18 %

30 %

21 %

Anmälningar
1 148 st

Anmälningar
2 978 st

Anmälningar
1 132 st

Anmälningar
3 006 st

7 % 17



Statistikuppgift er

VASA CENTRALSJUKHUS

PRIMÄRVÅRDEN

89 st

30 st

Verksamhetssätt och förfaringssätt  

Datatekniska och tekniska system, 
apparater och förnödenheter   

Information och kontakt    

Utbildning 

Ledning 

Annan utvecklingsåtgärd 

Verksamhetssätt och förfaringssätt  

Datatekniska och tekniska system, 
apparater och förnödenheter   

Information och kontakt    

Utbildning 

Ledning 

Annan utvecklingsåtgärd 

0 st

2 st

11 st

10 st

Utvecklingsåtgärd planeras angående

Utvecklingsåtgärd planeras angående

18 st

12 st

13 st

3 st

34 st

6 st

Anmälningar
132 st

Anmälningar
59 st
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