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Patientsäkerhetsmeddelande 1/2017 
Patientsäkerhetsmeddelandet utkommer 

2–4 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.

Innehåll



Personalen på strålbehandlingsavdelningen premierades för det fortlöpande utvecklingsarbete som 

den gjort för att främja patientsäkerheten. Enhetens personal har visat att den har en beredskap att 

reagera på tillbud, samtidigt som personalen aktivt har arbetat för att utveckla patientsäkerhetskul-

turen.

Patientsäkerhetspriset gick till 
strålbehandlingsenheten

Patientsäkerhetspris 
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Grattis 
till strål- 

behandlings- 
avdelningen



Ledare
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Portväktare 
för patientsäkerhet
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Ledare

Avdelningssekreterarna spelar en större roll 

för vårdresultatet än vad man vanligtvis tror. 

Trots att de inte själv deltar i några egentli-

ga vårdåtgärder är det många vårdrelaterade 

ärenden som går via deras händer. Då en pa-

tient överfl yttas för fortsatt vård är det ofta 

avdelningssekreteraren som bekräfta att alla 

nödvändiga handlingar skickas vidare och 

att allt annat nödvändigt har blivit gjort. De-

ras arbetsinsats spelar en viktig roll för 

patientsäkerheten. Avdelnings-

sekreteraren är enhetskans-

liets härskare och port-

väktare för patientsä-

kerheten. 

Camilla Sjöman 
arbetar som avdel-

ningssekreterare 

på Vasa central-

sjukhus hjärtav-

delning. Hon är 

en så kallad kansli-

sekreterare, vilket i 

praktiken betyder att 

hon arbetar med bland 

annat patientjournaler, tids-

bokningar och remisser. Den andra 

sekreteraren på enheten arbetar i huvudsak 

med att renskriva läkarnas dikteringar. Camil-

la har arbetat på Vasa centralsjukhus i över 25 

år och har levt med hela den stora förändring 

som skett i avdelningssekreterarnas arbete 

under de här åren. Många av förändringarna 

märks direkt i form av en bättre patientsäker-

het. Den största och viktigaste utvecklingen 

har skett inom datatekniken. I stället för att 

köa till arkivet för att få faxa iväg papper fi nns 

merparten av uppgifterna tillgängliga för alla 

och hela tiden i elektronisk form. Tekniken 

har dessutom gjort det svårare att göra miss-

tag, vilket naturligtvis är bra.

En erfaren avdelningssekreterare kan ock-

så identifi era dolda patientsäkerhetsrisker 

i patientens process. Numera så vårdar man 

patienter från många olika specialiteter på 

en och samma avdelning och läkarna rondar 

på olika tid. Det här gör det svårt att hålla sig 

ajour med alla nya ordinationer och upp-

gifter samt att få alla nödvändiga 

undersökningar beställda i 

tid. Nyanställningar in-

om alla yrkesgrupper 

utgör också en risk 

av ett slag innan de 

nya anställda har 

lärt sig jobbet. Ca-

milla anser att de 

största patientsä-

kerhetsriskerna är 

stress, jäkt och av-

brott i arbetet, vilket 

kan leda till att något 

viktigt blir ogjort. Hon 

anser också att man aldrig 

kan vara för noggrann då det 

gäller patientsäkerhet. Det alltid 

bättre att dubbelkolla än att lita på att nå-

got har blivit gjort. Avdelningssekreterarna 

förväntas ofta också veta nästan allt om det 

som sker på enheten. Camilla besväras inte ett 

dugg av att hon får för många frågor. I stället 

poängterar hon att det alltid är bäst att fråga 

om man inte vet eller är säker på något. 

Mari Plukka
Pia Haglund

Portväktare 
för patientsäkerhet

De största patientsäkerhets-
riskerna är stress, jäkt och 

avbrott i arbetet.
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Forskningsprojekt

I år genomförs det ett omfattande forsk-
nings- och utvecklingsprojekt i patientsä-
kerhet på vårt sjukhus. Målet är naturligtvis 
att främja patientsäkerheten på sjukhuset. 
En negativ händelse som inträffar i vården 
är den tredje vanligaste dödsorsaken i t.ex. 
USA, och vi kan heller inte slå oss för bröstet 
och tro att vi har det bättre.

Vi vill fortsättningsvis vara föregångare i pa-

tientsäkerhet inom sjukhusvården i vårt land. 

Tanken är att vi genom att samarbeta med 

myndigheterna ska främja patientsäkerhe-

ten i hela vårt land genom att bland annat ta 

bruk en ny metod vid utredning av dödsfall. 

Dylika metoder används rutinmässigt i flera 

andra länder där patientsäkerheten ligger på 

en högre nivå än i Finland. Med den här nya 

metoden vill vi skapa en mera omfattande bild 

av den roll som olika negativa händelser spelar 

i samband med dödsfall för att vi ska kunna 

göra våra processer allt patientsäkrare.  

Vårt projekt är synnerligen vittomfattande 

och övergripande. Vi kommer att granska pa-

tientsäkerheten med hjälp av alla tillgängliga 

mätare, och som sagt har vi också lanserat nya 

mätare. Vårt mätarsortiment omfattar de Hai-

Pro-anmälningar som anställda och patienter 

gör, GTT, farliga situationer som förorsakats 

av apparater, vårdrelaterade infektioner, men 

också anmärkningar, klagomål, patientska-

deanmälningar, Hilmo-registreringar, utred-

ningar av patientsäkerhetskulturen samt 

ovan nämnda tilläggsutredningar som görs 

i samband med dödsfall. År 2017 kommer vi 

dessutom att utreda träffsäkerheten hos de 

riskbedömningar som görs i förväg för att fö-

Patientsäkerheten främjas 
i ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt

Vi vill fortsättningsvis vara före-
gångare i patientsäkerhet inom 

sjukhusvården i vårt land. 
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Forskningsprojekt
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rebygga händelser som kan äventyra patient-

säkerheten. 

Vi har fått de främsta experterna vid uni-

versitetssjukhusen att medverka i projektet: 

Forskningen leds av Risto P. Roine som är 

professor i patientsäkerhet vid Östra Finlands 

universitet. Dessutom medverkar utvärde-

ringsöverläkare, docent Tuija Ikonen från 

Åbo universitetssjukhus i forskningsgruppen. 

Från vårt sjukhus deltar förutom underteck-

nad även chefsöverskötare Marina Kinnunen, 

ansvarsområdesdirektörerna Peter Nieminen 

och Christian Kantola, anestesiläkare Heli 
Ylihärsilä, kvalitetschef Mari Plukka samt 

patientsäkerhetskoordinatorerna Linda Styris 

och Merja Jutila. Dessutom deltar infektionsö-

verläkare Juha Salonen också i projektet i frå-

ga om infektionskomplikationer. Åtminstone 

två doktorsavhandlingar ska göras på basis av 

det omfattande material som kommer att er-

hållas i samband med forskningsprojektet.tt

Det kan också hända att vi inom ramen för 

projektet måste besvära dig med att fylla i ex-

empelvis en blankett om du råkat delta i vår-

den av en patient som avlidit på sjukhuset, där 

du genom att kryssa i rutor och besvara frågor 

får ge din egen syn på dödsfallet. Under det 

här året kommer vi aktivt att främja patientsä-

kerheten också i övrigt, varför vi hoppas att du 

med en synnerligen låg tröskel ska ta kontakt 

med patientsäkerhetsutvecklingsteamet om 

du är bekymrad över något som anknyter till 

patientsäkerheten

Genom att undersöka och utveckla patient-

säkerheten tryggar vi våra patienters liv och 

hälsa, samtidigt som vi tryggar vårt sjukhus 

framtid i den allt hårdare konkurrensen och 

i ett läge där kvaliteten på sjukhusen jämförs 

öppet. 

Auvo Rauhala
Chefsöverläkare
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Aktuellt

Utvecklingsarbetet började med at presentera 

för klientrådet hur en hemförlovningsprocess 

går till samt vilka kontrollistor personalen an-

vänder sig av. Därefter utarbetade klientrådet 

fram en kontrollista för patienten, vars upp-

gift är att fungera som stöd under hemförlov-

ningen. 

Kontrollistan delas till de patienter vilka man 

uppskattar att kommer hemförlovas under 

samma dag. Efter att kontrollistan varit i bruk, 

evaluerades vårdpersonlens erfarenheter av 

kontrollistan. 

Personalen ansåg användningen av kontrol-

listan var en positiv förbättring av hemförlov-

ningarna.

1. Saker klarnar bättre för patienten på 
sjukhuset. 

2. Kontrollistan hjälper patienten att kom-
ma ihåg att fråga upp viktiga saker.

3. Patienten är bättre förberedd på hem-
förlovningen.

4. Besparar patienten från telefonsamtal 
då hon/han kommit hem .

5. Kontrollistan tjänar främst yngre pa-
tienter som är inne på avdelningen fl era 
dagar.

Vårdpersonalens erfarenheter av användning-

en av kontrollistan är att den underlättar ar-

betet, försäkrar att vårdaren gått igenom all 

information som är viktig för patienten. Kon-

trollistan kan även ges åt patientens anhöri-

ga. Kontrollistan är inte standardiserad, utan 

utgår ifrån patientens individuella situation.

A3 ger kontrollista 
åt patienter för att trygga 
hemfärden
Idén om att utarbeta en kontrollista för patienten inför hemfärden kom från 
en patient respons, var patienten skrev att han hade önskat mera praktisk 
information om hemförlovningen. Formningen av utvecklingsiden presenterades 
för klientrådet som erbjöd sig att delta i planeringen. 
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Aktuellt

Kontrollistan utvecklas kontinuerligt, bland annat har man modifi erat kontrollistan så att det fi nns 

rum för både vårdarens och patientens anteckningar, text mängden har reducerats och den fi nns i 

alla patientrum på avdelningen. Kontrollistan har även publicerats på nätet.

 

Den direkta Responsen av patienterna har varit positiv. Patienterna har använt kontrollistan som 

stöd för att komma ihåg att ställa de viktigaste frågorna under läkarronden. Till exempel ringde 

en patient på och bad om att få en likadan kontrollista som rumskamraten hade blivit tilldelad.

Evaluering av kontrollistan ur patientperspektivet återstår. Utgående från personalen erfarenheter 

rekommenderas patientens kontrollsta inför hemförlovning eftersom patientsäkerheten förbättras.

Avdelningens vårdpersonal från kirurgisk avdelning A3

Med hjälp av kontrollistan 
kommer patienterna ihåg 

att ställa de viktigaste 
frågorna under 

läkarronden.
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Sårvård

Ett trycksår är en lokal skada i hud och/
eller den underliggande vävnaden. 
Såret uppstår vanligtvis där ben ligger 
nära huden och förorsakas av tryck eller 
en kombination av tryck och skjuvning 
(töjning). Trycksår kan uppstå snabbt 
och hos patienter i olika åldrar bland 
annat inom akut- och långvården samt 
inom primärvården.

Uppkomsten av trycksår är förknippad med 

många faktorer. Genom att identifi era riskfak-

torerna i ett tidigt skede och genom att vidta 

förebyggande åtgärder kan huden hållas hel. 

Riskfaktorer, såsom tryck, skjuvning samt pa-

tientens oförmåga att ändra på sin ställning 

borde beaktas genast då patienten tas in för 

vård.

Över hälften av trycksåren upptäcks inte 
Ett trycksår förorsakar patienten smärta och 

lidande, hämmar funktionsförmågan, försäm-

rar livskvaliteten och förlänger sjukhusvistel-

sen. Komplikationer som kan uppstå vid tryck-

sår är bland annat sårinfektioner och blodför-

giftningar, men i värsta fall kan de också öka 

risken för dödsfall. Behandlingen av trycksår 

är en långvarig process. 

Primärskötarna på vårdavdelningarna vid Va-

sa centralsjukhus deltog i den internationella 

trycksårsveckan genom att kontrollera huden 

på alla patienter som var intagna på deras eg-

na enheter för att bedöma risken för att pa-

tienterna ska drabbas av ett trycksår.

Resultatet av prevalensen
Prevalensen utfördes på 11 enheter under vil-

ken man bedömde totalt 161 patienters risk 

att drabbas av trycksår. I 22 fall bedömde 

man att patienten riskerade att drabbas av ett 

trycksår. Sammanlagt 28 patienter hade hud-

förändringar som antingen var eller kunde 

vara en början till ett trycksår.

Av dessa 28 stycken hade tre patienter redan 

drabbats av ett trycksår innan de kom till sjuk-

huset. Trycksåret var varken den egentliga or-

saken till att patienten kom till sjukhuset eller 

för att patienten vårdades på sjukhuset. Hos 

fem patienter hittade man hudförändringar 

på hälar, hos två på skinkorna och hos åtta pa-

tienter i sacrum. Begynnande trycksår hitta-

des också på bland annat bröstkorgen, händer, 

öron och fotknölar.

>>

Identifi ering 
av trycksår kräver 
yrkeskunskap
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Sårvård

Riskfaktorer, såsom tryck och 
patientens oförmåga  att 

ändra på sin ställning
borde beaktas genast då 
patienten tas in för vård.
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Sårvård

De upptäckta hud- och vävnadsskadorna be-

dömdes med en s.k. trycksårshelper. I fjorton 

fall behandlades de upptäckta hud- och väv-

nadsskadorna med smörjning och lägesvård. 

Hos en del patienter använde man sig av sår-

vårdsprodukter i preventivt syfte. Vid genom-

gången av patienternas vårdplaner upptäckte 

man att riskfaktorerna för trycksår dokumen-

teras bristfälligt och att riskmätaren inte an-

vänds.

Sammanfattning av resultaten:
För att man ska förmå förebygga uppkom-
sten av trycksår måste man först identifi e-
ra de patienter som riskerar att drabbas 
av trycksår. Risken att drabbas av trycksår 
borde bedömas genast då patienterna kom-
mer in för vård samt upprepas alltid då det 
sker förändringar i patientens hälsotillstånd. 
Riskbedömningen borde göras med bland 
annat den mätare som används vid bedöm-
ning av undernäring (NRS) samt med hjälp 
av Bradenskalan. För att trygga vårdkontinu-
iteten ska mätresultatet och behandlingspla-
nen dokumenteras i journalhandlingen. 

TEXT: Carola Wisur-Hokkanen

Lise-Lott Södergård (väns.), Barbro Gunell, Marian-

ne Åström-Back och Helena Smulter genomförde 

en prevalens under den internationella trycksårs- 

veckan.

magliggande

ryggliggande

sidliggande

Liggande ställning med 
upplyft sänggavel 
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Antalet HaiPro-anmälningar år 2016

Vasa centralsjukhus Inom primärvården

Laboratorie-
undersökningar 
och andra 
undersökningar

Laboratorie-
undersökningar och 
andra undersökningar

Olycksfall

12 %

1 %

59 %
23%

22 %24 %

8 %

13 %

33 %

5 %
Olycksfall

Övriga

Övriga

Problem
i informations-
utbytet

Problem
i informations-
utbytet

Läkemedels- och
vätskebehandling

Läkemedels- och
vätskebehandling

Händelsetyp Händelsetyp

Vasa centralsjukhus Inom primärvården

Nära ögat-
situationer

Nära ögat-
situationer

Drabbade
patient

Drabbade
patient

53 % 29 %

47% 71 %

Anmälningar

4 362
Anmälningar

1 672

Statistikuppgifter
Statistik
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Statistik

Bidragande
faktorer

VASA
CENTRALSJUKHUS

Bidragande
faktorer

PRIMÄRVÅRDEN

  Inte känd 22 %

  Kommunikation och informationsspridning 19 %

  Tillvägagångssätt 16 %

  Patienter och närstående 14 %

  Arbetsmiljön, -redskap och resurser 12 %

  Utbildning och introduktion, kunskaper 8 %

  Verksamheten i teamet/gruppen 4 %

  Apparater och förnödenheter 3 %

  Läkemedel 1 %

  Organisationen och ledningen 1 %

  Patienter och närstående 36 %

  Inte känd 36 %

  Kommunikation och informationsspridning 8 %

  Tillvägagångssätt 7 %

  Arbetsmiljön, -redskap och resurser 6 %

  Utbildning och introduktion, kunskaper 3 %

  Apparater och förnödenheter 2 %

  Läkemedel 1 %

  Verksamheten i teamet/gruppen 1 %

  Organisationen och ledningen 0 %


