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Patientsäkerhetsmeddelande 3/2014 
Patientsäkerhetsmeddelandet utkommer 

fyra 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.

Marina Kinnunen och Auvo Rauhala fick ett erkännande för sitt långsiktiga och mångprofessio-

nella främjande av patientsäkerheten. I flera år har Marina och Auvo utfört ett banbrytande och 

nationellt anmärkningsvärt arbete för patientsäkerheten.
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Då patienten förstår vad 
vården går ut på kan hon 
bättre delta i vården och 
fatta beslut kring den. 

Grattis Auvo 
Rauhala och 

Marina 
Kinnunen!

441 822
Painotuote
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Pris för ett gott 
patientsäkerhetsarbete
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LedareLedare

Inom hälso- och sjukvården är patientsäker-

heten inte isolerad från den övriga verksam-

heten utan har integrerats i hela verksam-

heten, från ledarskapet till organisationskul-

turen, såväl på vårt sjukhus som i samarbetet 

mellan olika organisationer. 

Samarbetet som bedrivs inom specialupptag-

ningsområdet ska enligt lag främja produkti-

viteten och effektiviteten men även kvaliteten, 

patientsäkerheten och effektfullheten inom 

hälso- och sjukvården. Därutöver bör alla verk-

samhetsenheter ha tillräckliga ekonomiska re-

surser, personalresurser och kunskaper för att 

kunna upprätthålla en högklassig och patient-

säker verksamhet. I lagen betraktas patientsä-

kerheten alltså i en vidare mening och ges där-

för en stor tyngd.

Verksamhetsidén för Västkustens miljondis- 

trikt är att distriktet ska garantera jämlika och 

effektiva tjänster genom att utnyttja befintliga 

gemensamma resurser, vid sidan av Åbo uni-

versitets kunnande,  för att främja hälsan och 

välmågan hos befolkningen på västkusten. 

Inom ramen för strategiarbetet som omfattar 

hela specialupptagningsområdet planerar vi 

hur vi ska fördjupa vårt samarbete. Dessa pla-

ner omsätts i praktiken genom avtalet om ord-

nande av sjukvård. I avtalet nämns ordet ”pa-

tientsäkerhet” ett trettiotal gånger. Redan det 

är ett tecken på att säkerheten vid sidan av kva-

liteten, effektfullheten och kostnadskontrollen 

är en viktig del av patientvården inom special-

sjukvården. Vi bistår även patientsäkerhetsar-

betet inom primärvården och tillsammans ar-

rangerar vi utbildningar. Likaså baserar sig den 

framtida planeringen av personalbehovet i spe-

cialupptagningsområdet på de krav som måste 

bemötas med anledning av patientsäkerheten. 

Då det gäller patientsäkerheten har vårt sjuk-

vårdsdistrikt en särskild roll att spela, i och 

med att vi enligt ovan nämnda avtal sörjer för 

koordineringen av kvalitetsledningen och pa-

tientsäkerhetsplaneringen inom specialupp-

tagningsområdet.

En artikel i detta patientsäkerhetsmeddelande 

beskriver noggrannare samarbetet inom speci-

alupptagningsområdet för att främja patientsä-

kerheten.   

Tanken är att vi blir starkare även inom pa-

tientsäkerhetsområdet då vi arbetar tillsam-

mans mot ett gemensamt mål!

Auvo Rauhala
chefsöverläkare

Vasa centralsjukhus

Samarbetet ska 
främja kvaliteten, 

patientsäkerheten och 
effektfullheten inom 

hälso- och sjukvården. 

Samarbetet och 
patientsäkerheten inom 
specialupptagningsområdet 
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Patientsäkerhet

Åbo, Björneborg och Vasa har mycket gemen-

samt, såsom till exempel närheten till havet 

och en vacker skärgård. Betraktat ur ett hälso- 

och sjukvårdsperspektiv hör vi även till sam-

ma specialupptagningsområde, som består av 

Egentliga Finlands, Satakunda och Vasa sjuk-

vårdsdistrikt. I alla dessa sjukvårdsdistrikt har 

man redan i åratal arbetat med patientsäker-

het. 

I samband med bildandet av specialupptag-

ningsområdet skrevs ett avtal om hur sjukvår-

den ska ordnas inom området. I avtalet fick Va-

sa sjukvårdsdistrikt i uppgift att ansvara för 

koordineringen av kvalitetsledningen och pa-

tientsäkerheten i specialupptagningsområdet. 

För att främja frågan tillsattes en samarbets-

grupp bestående av respektive distrikts chefs-

överläkare, administrativa överskötare och en 

ansvarig som koordinerar patientsäkerhetsar-

betet. 

Målet med arbetet är att förenhetliga och stan-

dardisera de styrdokument, anvisningar och 

förfaringssätt som uppgjorts för att säkerstäl-

la kvalitetsledningen och patientsäkerheten, 

uppföljningen av patientsäkerhetskunskaper-

na och säkerhetsnivån. Syftet är att se till att 

säkerheten i den vård som ges patienter och 

klienter i specialupptagningsområdet på väst-

kusten ska säkerställas så enhetligt som möj-

ligt, utan att glömma de organisationsspecifika 

särdragen. Ordförandeskapet i samarbetsgrup-

pen innehas under gruppens hela mandatperi-

od av Vasa sjukvårdsdistrikt. Samarbetsgrup-

pens mandatperiod sträcker sig över avtalets 

hela giltighetstid (2013 – 2016).

De personer som ansvarar för koordineringen 

av patientsäkerheten samarbetar tätt även ut-

anför de officiella möten som hålls av samar-

betsgruppen. I varje sjukvårdsdistrikt utnyttjas 

samma rapporterings- och uppföljningsprax-

is, och samma verktyg används för säkerstäl-

landet av patientsäkerheten, såsom ISBAR och 

WHO:s kirurgiska checklista. Eftersom våra 

problem och utmaningar också visat sig vara 

likartade, är målet att i fortsättningen utöka 

det ömsesidiga lärandet samt att dela med oss 

av erfarenheter och bra förfaringssätt. Målet är 

att få till stånd en säker västkust där patienter 

och kunder får en högklassig vård på alla verk-

samhetsenheter inom Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde. 

Marina Kinnunen 
administrativ överskötare 

Vasa sjukvårdsdistrikt

Karolina Peltomaa
kvalitetschef 

Vasa sjukvårdsdistrikt

– en säker västkust 

Va sa sjukvårdsdistrikt 
ansvarar för koordinering-

en av kvalitetsledningen 
och pa tientsäkerheten 
i specialupptagnings- 

området. 

Patientsäkerhet

Patientsäkerheten inom 
ÅUCS-specialupptagningsområde  
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HjärtkirurgiHjärtkirurgi

I snart ett år har det i offentligheten förts en 

hjärtkirurgidiskussion som har varit svårbe-

härskad för alla medverkande parter. I och med 

att parterna har bestått av patienter, övriga in-

vånare, politiker, patientföreningar, myndighe-

ter, hälso- och sjukvårdspersonal både i regio-

nen och på vårt sjukhus, nationella och utländ-

ska sakkunniga, pressen, sjukhusledningen, vår 

egen personal på hjärtkirurgin och inhyrda ki-

rurger har redan själva argumenteringen blivit 

svår att hantera. Samma motiveringar har för 

en del varit svårförståeliga och har lett till grava 

missförstånd, för andra har de varit enkla, men 

också simplifierade och därmed felaktiga, sam-

tidigt som de av andra har upplevts som krän-

kande eller sårande och vice versa.

En faktor som lyfts är patientsäkerheten. Då 

jag själv fått frågan från medier, bekymrade pa-

tienter, anställda och tillsynsmyndigheter har 

saken inte varit enkel, framförallt då det ver-

kar omöjligt att förmedla budskapet i medier-

na utan felaktiga tolkningar. Som chefsöverlä-

kare är det jag som ändå ansvarar för att leda 

och övervaka specialsjukvården som vårt sjuk-

hus erbjuder, och därmed ansvarar jag också 

för patientsäkerheten, i enlighet med 32 § i la-

gen om specialiserad sjukvård och 57 § i hälso- 

och sjukvårdslagen.

Patientsäkerheten kan betraktas från flera 

olika perspektiv. Vi kan se på vår historia: Hur 

många farliga situationer har inträffat där pa-

tientsäkerheten har äventyrats. Det grövsta 

jämförelsetalet är naturligtvis antalet dödsfall, 

men det finns många fler och känsligare jäm-

förelsetal att jämföra. I dessa jämförelser har vi 

emellertid klarat oss bra tack vare vår personal 

på hjärtkirurgin och vårt patientsäkerhetsarbe-

te. Och de fall, där det har behövts en operation 

på universitetssjukhus, har kunnat förutses och 

patienterna har remitterats för operation.

Förutom att ty sig till historieuppgifter använ-

der sig tillsynsmyndigheterna även av process-

beskrivningar, det vill säga hur patientsäkerhe-

ten har iakttagits i verksamhetsprocesser och 

ledningen av verksamheten.

Resursallokering är ett tredje perspektiv. Enligt 

lag ska patientsäkerhet även beaktas så att till-

räckliga resurser allokeras för verksamheten. 

Det ska finnas tillräckligt med personal, utrust-

ning och kompetens. 

Det fjärde perspektivet är verksamhetsvoly-

men. Patientsäkerheten är alltså även fförknip-

pad med ett krav om en tillräcklig volym i verk-

samheten, för att personalen ska förmå upprätt-

hålla och utveckla sitt kunnande, särskilt det 

mångprofessionella kunnandet i nödsituationer.  

Myndigheter övertygas alltså inte enbart av att 

dödsfallsstatistiken ser bra ut, utan kraven är 

mycket mera omfattande och mångfacetterade. 

Tillsynsmyndigheterna nöjer sig inte bara med 

våra svar, utan vill även ha utlåtanden av opar-

tiska nationella sakkunniga, t.ex. Valviras sta-

digvarande sakkunniga i hjärtkirurgi. 

Naturligtvis är frågan om den hjärtkirurgiska 

verksamhetens fortsättning mer komplex och 

handlar om mer än patientsäkerhet. 

Det är likafullt viktigt att vår personal in-

om hjärtkirurgin vet att deras verksamhet ut-

ifrån ett historiskt perspektiv, liksom ur ett 

processperspektiv, bevisligen kan sägas vara 

patientsäker. Vår hjärtkirurgiska verksam-

het har trots allt en fin historia och ett gott 

anseende som inte försvinner någonstans 

oberoende av vad som sker med hjärtkirur-

gin, i den jakt på kostnader och den förvir-

ring som råder inom den specialiserade sjuk-

vården, social- och hälsovårdsstrukturen 

och det nationella hållbarhetsunderskottet. 

 

Auvo Rauhala
chefsöverläkare

Hjärtkirurgin och 
patientsäkerheten
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Klarspråk Klarspråk

I Satakunda sjukvårdsdistrikt har man lagt 

märke till att anvisningar avsedda för patien-

ter inte alltid är så tydliga, varför det lätt upp-

står missförstånd. I värsta fall leder ett miss-

förstånd till att patienten drabbas av en farlig 

situation. Dessutom leder det här till resursslö-

seri och tilltagna kostnader. En förståelig infor-

mation gagnar såväl patienten som sjukvårds-

distriktet. Därför har Satakunda sjukvårdsdi-

strikt satsat på att använda klarspråk i bland 

annat patientanvisningarna. 

Klarspråk är en språkform, där innehållet, vo-

kabulären och strukturen har omarbetats för 

att bli förståeligare och läsvänligare än vanligt 

språkbruk. Mottagaren kan på så sätt snabbt 

och enkelt tillägna sig information i ett om-

fattande informationsflöde. Klarspråk betjä-

nar särskilt dem med lässvårigheter och/eller 

svårigheter med läsförståelse. I klarspråksstra-

tegin för åren 2014–2018 som publicerades år 

2014 (Selkokeskus 2014) bedömde man att 10 

% av befolkningen i Finland dagligen behöver 

texter på klarspråk och antalet tilltar hela ti-

den. 

Klarspråk kan minska risken för att patienten 

inte förstår de anvisningar som hon får. Saker-

na förklaras enkelt och tydligt. Dessutom har 

man strukit facktermer och förklarat svåra 

ord. Då patienten förstår vad som görs kan hon 

bättre delta i den egna vården och beslutfattan-

det som berör hennes vård. Patienten upplever 

sig likvärdigare i interaktionen med sakkunni-

ga inom medicin och vårdarbete.

Anvisningarna i klarspråk testades innan de 

togs i bruk. Responsen var positiv. Studerande 

inom social- och hälsovårdsområdet på en yr-

keshögskola jämförde den ursprungliga anvis-

ningen med den på klarspråk. En studerande 

bedömde texten på följande sätt:

”Anvisningen skriven på klarspråk är lättare för ögat 

att läsa. Huvudpunkterna lyfts fram på ett tydliga-

re sätt. Den största skillnaden ligger i stämningen. 

Stämningen tilltar under läsningen och blir kvar in-

ombords. Då man däremot läste anvisningen på all-

mänspråk väcktes en känsla av nervositet och räds-

la. Många nya saker/ord. … Svåra ord hade raderats 

från anvisningen skriven på klarspråk. Det kändes 

som om själva anvisningen lugnade ner en inför en 

svår situation. Precis som den skulle ha sagt att allt 

blir bra, det här hjälper och vi ska nog klara av det 

här.”

Anvisningarna på klarspråk har fått bra res- 

pons av patienter. Tydligheten och kärnfullhe-

ten har uppskattats. Därutöver har patienterna 

framfört att det är svårt att ställa tilläggsfrågor 

till läkare och skötare. Å ena sidan vill man in-

te ödsla på vårdpersonalens tid och å andra si-

Klarspråk förbättrar  
patientens ställning och säkerhet

dan är man rädd för att ställa dumma frågor. Detta framhäver vikten av den skriftliga patientanvis-

ningen och kravet på tydlighet.

Satakunda sjukvårdsdistrikt publicerar sin nya webbplats inom kort, där man har satsat på förstå-

eligheten. En stor del av informationen avsedd för patienter och klienter har skrivits på klarspråk.

Ytterligare information om klarspråk och dess möjligheter:
Viesti perille – Selko-opas kunnille (KAKS - Kunnallisalan kehittämisssäätiö, 2013): 

http://www.kaks.fi/node/6443

Selkokielen strategia 2014-2018 (Selkokeskus, 2014): 
http://papunet.net/selkokeskus/selkokeskus/selkokielen-strategia-ja-tarvearvio/

Riikka Törnroos
projektplanerare

Klarspråksprojektet

Tarja Kippo
patientombudsman/projektplanerare

Patientsäkerhetsprojektet

Satakunta sjukvårdsdistrikt

”Få av oss äldre förstår om texten 
innehåller flera ord på latin, vilket är 

vanligt i läkarutlåtanden. Å andra sidan 
vill jag betona att vi äldre noggrant lyssnar 

på vad läkare och skötare säger, men 
oberoende av hur bra vi förstår det när vi 

hör det, börjar vi genast undra vad de egent-
ligen sade genast då vi har vi kommit hem. … 

Ett stort tack. Tack vare det här slipper 
man många frågor och antaganden.”

”Om man 
ändå kunde få 

allt så här klart 
uttryckt.”

”Här finns svar på alla 
de frågor som man i det 
här skedet vill veta. Man 

behöver inte störa läkarnas 
och vårdpersonalens arbete 

med frågor.”
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SäkerhetSäkerhet

hållanden, och i år är det dags för en omfattan-

de cybersäkerhetsövning. För sjukvårdsdistrik-

ten innebär övningen bland annat att utreda 

säkerheten i de egna datanäten och korrigera 

eventuella svagheter, för att kunna trygga pa-

tientsäkerheten och den nödvändiga vården. 

Övningarna utgör en del av sjukvårdsdistrik-

tens kontinuitetshantering och är dessutom ef-

fektiva utbildningar för personalen. 

Regionförvaltningsverket håller övningar en 

gång per år, men sjukvårdsdistriktet övar på 

specialsituationer och störningssituationer så-

väl internt som med viktiga samarbetsparter 

flera gånger om året, precis som ansvarsfulla 

aktörer bör göra. I och med att sjukvårdsdis- 

triktets verksamhetsområde är synnerligen vik-

tigt för att vi ska ha ett välmående, säkert och 

jämlikt samhälle betyder det här att alla sjuk-

vårdsdistrikt utgör centrala aktörer i samtliga 

störningssituationer. 

Regionförvaltningsverket fungerar inte bara 

som en tillsynsmyndighet gentemot sjukvårds-

distriktet och dess kunder. Regionförvaltnings-

verket samarbetar och vidtar även föregripan-

de åtgärder för att främja rådande, aktuella och 

vägande frågor. Förberedelser inför störnings-

situationer, förändringar i omvärlden och dess 

följder ligger i fokus i regionförvaltningsver-

kets och sjukvårdsdistriktets ständigt föränder-

liga framtid. 

Tarja Wiikinkoski
direktör för ansvarsområdet för 

räddningsväsendet och beredskapen

Regionförvaltningsverken i västra och 

inre Finland

Tätt samarbete
i beredskapsfrågor

Regionförvaltningsverken i västra och inre 

Finland bedriver tillsammans med Vasa sjuk-

vårdsdistrikt ett långsiktigt samarbete i syfte 

att trygga såväl den hälsofrämjande verksam-

heten och patientsäkerheten som den speciali-

serade sjukvården i sin helhet. Sjukvårdsdistrik-

tet tar sig an säkerheten via en omfattande sä-

kerhetssyn och tryggar patientsäkerheten med 

talrika olika metoder som omfattar fysiska fak-

torer, en kompetent personal och ett omfattan-

de samarbete med det kringliggande samhället. 

Regionförvaltningsverket kan lätt instämma 

i denna syn då verket främjar enskilda indivi-

ders välbefinnande med hjälp av verktyg som 

ska trygga helhetssäkerheten. 

Helhetssäkerheten kan beskrivas som ett mål-

tillstånd där människor lever i en rättvis och 

trygg livs- och arbetsmiljö under olika ålders-

stadier. Helhetssäkerheten är förutom ett mål-

tillstånd även en befintlig realitet – alltid då vi 

mår bra och litar på vår framtid kan vi konsta-

tera att vi är lyckliga i ett säkert samhälle. 

Helhetssäkerheten måste dock upprätthållas 

och här behövs allas insats. Sjukvårdsdistrik-

tet har bedrivit och bedriver ett föregripande 

och fräscht samarbete inom ramen för region-

förvaltningsverkets helhetssäkerhetsfrämjande 

arbete. Syftet är att trygga välbefinnandet, häl-

san och rättssäkerheten, men även att förebere-

da sig på oväntade eller oönskade situationer, 

som ända kräver planering. I samarbetet kring 

beredskapen och störningssituationer behövs 

resurser och synpunkter från såväl myndighe-

ter, sjukvårdsdistrikt och kommuner som frivil-

ligorganisationer och församlingar. Regionför-

valtningsverket vill vara en aktör som möjlig-

gör och samordnar samarbetet mellan nämnda 

aktörer samt de aktörer som upprätthåller kri-

tiska infrastrukturer såsom elnät och vattenför-

sörjning. 

Sjukvårdsdistriktets och centralsjukhusets 

mångsidiga uppgiftsområde utgör en stor ut-

maning för att se till att verksamheten löper 

tryggt och säkert. Sjukvårdsdistriktet har dess-

utom en ansenlig uppgift med att säkerställa en 

smidig kedja inom hälsovårdens och den speci-

aliserade sjukvårdens beredskapsarbete. I sam-

band med att social- och hälsovårdens servi-

cestruktur förändras måste även denna uppgift 

tryggas. Regionförvaltningsverket bistår till-

sammans med social- och hälsovårdsministeriet 

sjukvårdsdistrikten i deras beredskapsarbete. 

Regionförvaltningsverket erbjuder årligen 

sjukvårdsdistrikten olika möjligheter att delta 

i övningar kring störningssituationer tillsam-

mans med andra samhällsaktörer. Ifjol övade 

sjukvårdsdistriktet tillsammans med regionför-

valtningsverket inför oväder och svåra väderför-
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God praxis 

Enheternas sköljrum är i allmänhet små rum 

där såväl rena som smutsiga föremål förva-

ras. Dessutom används de av många personer. 

Sköljrum är således platser förknippade med 

en stor smittofara ifall instruktioner inte följs.

Inom social- och hälsovårdsverket i Jakobstad 

sköts städningen på en del enheter av Jakob-

stads tekniska verk och på andra enheter av 

kommunen, varför städanvisningarna och del-

vis även städkemikalierna varierar. Med anled-

ning av detta har städinstruktören och hygien-

skötaren utarbetat städrekommendationer och 

hygienanvisningar för kommunerna.

Då hygienskötaren besökte ålderdomshem och 

avdelningar upptäckte hon stora brister i städ-

ningen och den arbetsordning som användes i 

sköljrum. Även arbetsfördelningen mellan skö-

tare och anstaltsvårdare var delvis diffus då det 

gällde sköljrumsuppgifter. Anvisningar hade 

fästs på väggar och dörrar i sköljrummen, och 

dessutom lagrade man obehöriga föremål, så-

som blomkrukor och söndriga föremål, i skölj-

rummen.

På hösten 2013 besökte hygienskötaren näs-

tan alla enheter och höll en avdelningstim-

me om användningen av sköljrum. På avdel-

ningstimmen genomgicks sköljrumsrutiner, 

kontrollen av tvättmaskinen Deko, resultat av 

Hygicult-prov och repetition av korrekta hand-

lingsmönster. Dessutom repeterades korrekt 

handhygiensrutin. I hygienmappen finns nog-

granna anvisningar om arbeten som utförs i 

sköljrummen. Dessa anvisningar förvarades i 

sköljrummet eller i kansliet i mappar som in-

te användes särdeles aktivt. Därför utarbetades 

nu en förkortad version av skötseln av skölj-

rummet, där varje sak skrevs ner på en kon-

trollista. Kontrollistan hängdes sedan upp på 

ett blädderblock på väggen i sköljrummet och 

finns nu lättillgängliga.

Hygienskötaren ska ännu besöka enheterna 

under 2014 för att kontrollera att blädderblock 

för anvisningarna i sköljrummet har gjorts 

upp, och även kontrollera hur anvisningarna 

hörsammas. För tillfället håller vi på att lära 

oss hur arbetsmomenten i sköljrummet ska ut-

föras på rätt sätt med hjälp av dessa anvisning-

ar, men även via utbildningar. I nästa skede gör 

vi upp kontrollistor för alla arbeten förknippa-

de med sköljrummet.

Marketta Koskela
överskötare

social- och hälsovårdsverket 

Jakobstad 

Anvisningar
för sköljrum

– tydligare arbetsfördelning och 
förbättrad sjukhushygien

God praxis 

15

Under God praxis -vinjetten 
presenterar vi välfungerande 

tillvägagångssätt eller 
arbetssätt som främjar 

patientsäkerheten. 

God praxis
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ISBAR i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt:

Tryggande av patientsäkerheten 
över organisationsgränser

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är det 

tredje största sjukvårdsdistriktet i Finland. 

Sjukvårdsdistriktet har 470 000 invånare som 

inom den specialiserade sjukvården betjä-

nas av ett universitetssjukhus och sex andra 

sjukhus. Åbo universitetssjukhus och de öv-

riga sjukhusen har sammanlagt cirka 1 370 

vårdplatser och ungefär 6 500 anställda. Sjuk-

vårdsdistriktet består av 29 medlemskommu-

ner.

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har 

patientsäkerheten främjats systematiskt från 

och med år 2009. Patientsäkerhetsplanen god-

kändes i samband med att hälso- och sjuk-

vårdslagen trädde i kraft år 2011, varefter sä-

kerhetsledningen har utgjort en del av var-

dagen på sjukhuset. HaiPro har använts från 

och med år 2007. Operationsteamets checklis-

ta användes på åtgärdsavdelningar till 92 pro-

cent enligt statistik från år 2013. Vid utvär-

deringen av patientsäkerheten fästs särskild 

uppmärksamhet vid såväl de negativa händel-

sernas antal och karaktär, som vid utvärde-

ringen av verksamhetskulturen.  

En systematisk identifiering av farliga situ-

ationer och avvikelser samt en systematisk 

verksamhetsutveckling utgör en väsentlig del 

av arbetet för att främja patientsäkerheten i 

organisationen. År 2013 gjordes drygt 6 000 

HaiPro-anmälningar inom den specialisera-

de sjukvården och 4 300 anmälningar inom 

primärvården. Den vanligaste rapporterade 

händelsen var förknippad med läkemedelsbe-

handling (38,9 %) och den näst vanligaste rap-

porterade händelsen var förknippad med kom-

munikation och informationsutbyte (18,9 %). 

Uppmärksamhet har fästs vid informations-

utbytet och dess smidighet även utanför rap-

porteringssystemen. Utmaningar förknippa-

de med datasystem och där tillhörande funk-

tionsstörningar tvingar personalen att även 

lägga vikt vid muntlig rapportering, för att 

trygga att patienten får den information hon 

behöver. 

Utmaningarna som berör informationsut-

bytet är oftast förknippade med gränsytorna 

mellan de olika organisationerna och över-

flyttningarna av patienter. På den senaste ti-

den har det i allt högre grad fästs uppmärk-

samhet vid informationsutbytet mellan den 

specialiserade sjukvården och primärvården, 

för att få kommunikationen att löpa smidi-

gare då patienter överflyttas från en organisa-

tion till en annan. Speciellt bristande och dif-

fusa medicineringsuppgifter och anvisningar 

om den fortsatta vården har upplevts som fak-

torer som äventyrar patientsäkerheten. Men 

även identifieringen av patienter i samband 

med överflyttningssituationer har skapat ut-

maningar. Patienter kan sakna id-armband, 

och förmår inte alltid berätta vem de är. 
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ISBAR

Statistik JANUARI – JUNI 2014

HaiPro-anmälningar inom Vasa sjukvårdsdistrikt

2012 2013 2014

ANMÄLNINGAR/VERKSAMHETSENHET

Vasa sjukvårdsdistrikt 2 113 2 400 2 420

Vasa centralsjukhus 774 813 799

Primärvård 1 339 1 587 1 621

VASA CENTRALSJUKHUS

Drabbade patient Tillbud

44 %

56 %

Anmälningar
774

2012
Anmälningar

813

56 %

44 %
2013

Anmälningar
799

58 %

42 %
2014

PRIMÄRVÅRD

Drabbade patient Tillbud

Anmälningar
1 339

2012

80 %

20 %

Anmälningar
1 587

2013

74 %

26 %

Anmälningar
1 621

2014

68 %

32 %

Patienter kan sakna 
id-armband, och förmår 

inte alltid berätta vem 
de är. 

För att förbättra informationsutbytet och förenhetliga den muntliga rapporteringen har den s.k. 

ISBAR-metoden tagits i bruk, för att betjäna såväl den specialiserade sjukvården som primärvården. 

Innehållet i checklistorna har skapats av regionens patientsäkerhetskontaktpersoner och anställ-

da som deltar i det praktiska arbetet. Det viktiga är att i rapporteringslägen systematiskt gå ige-

nom alla punkter på kortet och bekräfta att mottagaren också har förstått saken rätt. Även patien-

tens identitet blir bekräftad med hjälp av checklistan. Checklistan befinner sig för tillfället i en pi-

loteringsfas i regionens kommuner och tanken är att den ska tas i dagligt bruk ännu under hösten 

2014. Vid behov kan listan omarbetas utgående från praktiska behov och personalens önskemål. 

De preliminära erfarenheterna bland personalen har varit positiva och ibruktagningen har invän-

tats med iver. 

Det är viktigt att utveckla primärvårdens och specialsjukvårdens verksamhetsmodeller och tillvä-

gagångssätt, för att trygga förutsättningarna för en säker patientvård oberoende av vårdande orga-

nisation. För att effektivera det regionala samarbetet har ett samarbetsforum för patientsäkerheten 

skapats i sjukvårdsdistriktet, där man tillsammans behandlar och främjar viktiga frågor. Med hjälp 

av den öppna och aktiva dialogen mellan den specialiserade sjukvården och primärvården blickar 

man även mot framtiden och skapar en grund för hur de framtida förändringarna inom social- och 

hälsovården ska hanteras. 

Mari Viljanen-Peuraniemi 
tf. överskötare

tf. patientsäkerhetschef

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
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VASA CENTRALSJUKHUS

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT 
FÖRHINDRA ATT HÄNDELSEN UPPREPAS

OMEDELBARA ÅTGÄRDER SOM 
VIDTOGS I SITUATIONEN

5 %

17 %4 %

20 %

13 %

16 %11 % 1 %

Information/diskussion om det inträffade

Förs vidare till högre nivå

Utvecklingsåtgärd planeras

Inga åtgärder

Ingen information

Inget åtgärder har 
ännu valts

Inga åtgärder har 
ännu valts

67 %

Åtgärd som korrigerar 
avvikelsen/felet

Övervakning av patienten/informering 
av patienten

Åtgärder som lindrar följder och 
förhindrar tilläggsskador

47 %

4 %3 %

15 %

25 %

6 %
17 %

4 %

Information/diskussion om det inträffade

Förs vidare till högre nivå

Utvecklingsåtgärd planeras

Inga åtgärder

Ingen information

Inget åtgärder har 
ännu valts

Inga åtgärder 
har ännu valts

Åtgärd som korrigerar 
avvikelsen/felet

Övervakning av patienten/informering 
av patienten

Åtgärder som lindrar följder och 
förhindrar tilläggsskador

PRIMÄRVÅRD

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT 
FÖRHINDRA ATT HÄNDELSEN UPPREPAS

OMEDELBARA ÅTGÄRDER SOM 
VIDTOGS I SITUATIONEN

51 %

33 %

41 %


