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 Inledning 

 

Kvalitetsrapporten för 2021 är den tionde årliga sammanställningen av det planenliga utvecklingsarbete 

som gjorts på organisationsnivå vid Vasa centralsjukhus för att upprätthålla och främja en högklassig 

och säker vård. Den är samtidigt den första rapporten som innehåller en del regionala uppgifter om 

verksamheten inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde, som infördes vid ingången av 

2022. Vasa sjukvårdsdistrikt har genom åren satsat på att producera högklassiga och säkra tjänster för 

sin befolkning, och målet kommer att vara det samma i fortsättningen också för Österbottens 

välfärdsområde. Kvalitet uppstår inte utan systematiskt arbete, så kvalitetsrapporten utgör ramen för 

utvecklingsarbetet. Även 2021 har varit ett utmanande år med tanke på utveckling, och på grund av den 

globala pandemisituationen har man varit tvungen att ändra organisationens processer flera gånger 

under året. Samtidigt har beredningen av den nya organisationen krävt personalresurser och det har 

genomförts flera utvecklingsprojekt med anknytning till införandet av det nya välfärdsområdet.  

Vid beredningen av välfärdsområdet har man satsat på att utveckla kvalitetsarbetet och införa ett 

kvalitetssystem i hela Österbotten.  

 

I rapporten dokumenteras det gångna året av olika sakkunniga, samtidigt som en sammanställning av 

utvecklingsområdena för det kommande året presenteras. Syftet med rapporten är att öka 

transparensen samt att ge såväl personalen som patienter och anhöriga en bild av servicens nivå och 

utvecklingsarbetet vid Vasa centralsjukhus. Kvalitetsuppgifterna följs med under hela året och för att 

undvika kvalitetsavvikelser pågår utvecklingsarbetet kontinuerligt. 

 

Kvalitetsrapporten godkänns av ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde och överlämnas till 

styrelsen för kännedom. 
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 Kvalitetsarbetet 

 

Vid Vasa centralsjukhus, Vasa stads social- och hälsovårdstjänster och social- och hälsovårdsverket i 

Jakobstad används kvalitetsprogrammet SHQS, som är avsett särskilt för social- och hälsovården. I de 

södra delarna av området infördes kvalitetssystemet i fyra kommuner, Närpes, Malax, Korsnäs och 

Kaskö, samt inom de psykosociala tjänsterna inom K5. I Kristinestad infördes SHQS två år tidigare. 

Systemet bygger på självutvärderingar som utförs årligen samt på interna och externa auditeringar. För 

att kvalitetserkännandet ska hållas i kraft förutsätts det att organisationen årligen genomför 

underhållsauditeringar och med tre års mellanrum en kvalitetsauditering. År 2021 genomfördes en 

underhållsauditering i alla kommuner. 

 

År 2020 övergick Vasa stad från att bedriva kvalitetsarbetet separat för varje resultatområde till en 

enhetlig kvalitetsledning för hela sektorn. En gemensam kvalitetsauditering för hela vårdsektorn gjordes 

2019 och i enlighet med planen genomfördes en underhållsauditering i oktober 2021. Metodutbildningar 

och utbildningar för interna auditörer har ordnats i hela Österbotten. 

 

I slutet av 2021 ombads social- och hälsovårdscheferna och enheternas kvalitetsansvariga inom Vasa 

stad fylla i en webropol-enkät om kvalitetsledningsarbetet. Syftet med enkäten var att samla in 

erfarenheter av kvalitetsarbetet och önskemål inför den nya organisationen. Utifrån resultaten kan man 

konstatera att kvalitetsarbetet anses vara en meningsfull och värdefull del av utvecklingsarbetet. Också 

utmaningar framkom och i synnerhet påpekades knappa resurser och tidsbrist. Enligt svaren finns det 

behov av regelbunden fortbildning och av att göra hela personalen delaktig. I och med den nya 

organisationen hoppas man att kvalitetsarbetet kan förankras i arbetskulturen vid varje enhet, så att det 

inte är bara chefen eller den kvalitetsansvariga som utför det. Man hoppades att anvisningar och 

kontaktuppgifter med anknytning till säkerhet ska vara mer lättillgängliga i fortsättningen. Haipro-

handläggarna och ansvarspersonerna önskade sig fortbildning om behandling av anmälningar, 

rapportering och statistikföring när den nya organisationen införs. 

 

I den södra delen av området deltog 54 personer i metodutbildningen och 20 personer i utbildningen för 

interna auditörer 2021; deltagarna kom från olika kommuner. Efter utbildningarna har införandet av 

kvalitetssystemet inletts via självutvärderingar inom olika enheter. 

När det gäller självutvärderingarna i samband med införandet av kvalitetssystemet finns det för 2021 till 

följd av kommuneras olikhet vissa skillnader i enhetsstrukturen och i antalet enheter i utvärderingarna. 

När Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet kommer man att förenhetliga strukturerna och 

antalet självutvärderingar inom hela området. 
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2.1. Kvalitetstävlingen 

 

Genom en kvalitetstävling som uppmuntrar till kvalitetsutveckling söker Vasa centralsjukhus nya 

innovationer och arbetsmodeller som gör arbetet smidigare. Syftet med tävlingen är framför allt att hitta 

nya arbetssätt, som är patienten till nytta och som också kan spridas till andra arbetsenheter. 

Tävlingsarbetet får ha vilket tema som helst. Kvalitetstävlingen är öppen för alla enheter och den årliga 

vinnaren utses av Vasa centralsjukhus kvalitetsteam enligt i förväg angivna kriterier. Enligt responsen 

från de externa auditeringarna är kvalitetstävingen en styrka för organisationen och ett bra sätt att lyfta 

fram ny praxis. 

  

År 2021 gick förstapriset i kvalitetstävlingen till barnavdelningen vars tema var säkerställande av 

kompetensen vid intensivövervakningen av nyfödda. Till arbetets värde bidrog 

patientsäkerhetsperspektivet och aktiveringen av hela personalen. Andrapriset gick till den regionala 

hjälpmedelscentralen för utveckling av serviceprocessen. Tredjepriset gick till fysiatriska avdelningen 

och jourpolikliniken för deras gemensamma arbete om fysioterapeuten vid jouren. Fjärdepriset gick i år 

till sjukhushygienenheten för dess utvecklingsarbete kring uppföljningen av handhygienen. 

 

  

2.2. Auditeringar 2021  

 

Vasa centralsjukhus underhållsauditering genomfördes i maj 2021 för att bibehålla SHQS-

kvalitetserkännandet. Enligt auditörernas observationer var centrala styrkor bland annat det lyckade 

genomförandet av olika åtgärder med anknytning till covid-19-situationen. Personalen har varit flexibel, 

yrkeskunnig och engagerad i utvecklingen av verksamheten och upprätthållandet av kundnöjdheten. 

Man har också satsat på chefsarbetet. Dessutom fick man beröm för att riskbedömningarna i 

samkommunens ledning har framskridit och genomförts i enlighet med ansvarsuppgifterna. De interna 

auditeringarna planeras och genomförs väl och resultaten av dem analyseras systematiskt. Därtill 

konstaterades det att organiseringen av Österbottens välfärdsområde har framskridit enligt tidsplanen 

och att området har fått en servicestrategi. 

 

När det gäller utveckling visade auditeringen att organisationen borde ta hjälp av strategisk planering 

för att förbättra på tillgången till personal inom vissa specialområden. Det konstaterades också att 

sjukhuset borde ha bättre praxis för registrering av muntlig kundrespons och lägga större vikt vid att 

bokföra och identifiera avvikelser i medicintekniska produkter. I fråga om processarbetet observerades 
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det att bristen på målnivåer för processerna syns i många sammanhang och att anvisningarna för 

processbeskrivningar bör kompletteras. Det ansågs också vara viktigt att bokföra vem som bär ansvar 

för planering och uppföljning av auditeringsverksamehten. Vid den här auditeringen antecknades två 

begäranden om tilläggsuppgifter och sju utvecklingsrekommendationer. 

 

De interna auditeringarna är en del av kvalitetssystemet och genomförs med organisationens egna 

resurser. Vid Vasa centralsjukhus valdes processernas kontaktytor som tema för hösten 2021, eftersom 

man ville utreda vilka ändringsbehov integreringen av social- och hälsovårdstjänsterna medför. 

Dessutom ville man utreda på vilket sätt socialtjänsternas kontaktyta är sammankopplad med de 

nuvarande processerna. Enligt observationerna var kännedomen om till exempel socialvårdens 

kontaktytor stor, men samarbetet vid kontaktytorna syntes inte i särskilt hög grad i de nuvarande 

processbeskrivningarna. Samarbetet försvårades i synnerhet av separata datasystem och problem i 

informationsgången. Det nya välfärdsområdet ansågs ändå ge möjlighet till ett intensivare teamarbete 

och en minskning av överlappande funktioner. 

 

 

Underhållsauditeringen för Vasa stads social- och hälsosektor samt Laihela samarbetsområde 

genomfördes i oktober 2021 för att bibehålla SHQS-kvalitetserkännandet. Vid underhållsauditeringen 

konstaterades styrkorna vara att verksamheten följer strategin och genomförs väl samt att personalens 

engagemang är stort. Den kontinuerliga kvalitetsförbättringen förankras allt kraftigare i praktiken. 

Systemet för kvalitetsledning har införts systematiskt och ledningens syner har varit heltäckande. De 

interna auditeringarna har gjorts i kors mellan olika enheter och man har gjort bra sammanfattningar om 

dem. Klientråden konstaterades införa en ny och fräsch synvinkel på utvecklingen av tjänsterna. 

 

Vid underhållsauditeringen konstaterades det vara bra att resultatområdet för hem- och anstaltsvård 

efter ledningens syn hade gjort upp en tydlig handlingsplan där man fastställt ansvarsfördelningen och 

noterat att kvalitetsmålet hade uppnåtts. Inom de sociala tjänsterna gav den rehabiliterande 

arbetsverksamheten inom socialarbetet för vuxna ett gott exempel på ett medarbetarorienterat 

utvecklingsarbete, där överlappande arbete ströks, arbetsfördelningen utvecklades och rollen som 

handledare inom den rehabiliterande arbetsverksamheten inriktades mer på klienterna vid enskilda 

rehabiliteringsplatser samtidigt som social handledning gavs mer utrymme i handledarnas 

arbetsbeskrivning. Inom hälsotjänsterna konstaterades åtgärderna för att förbättra 

tidsbokningsprocessen ha varit verkningsfulla. Till exempel har det visat sig vara nödvändigt att ha en 

konsulterande läkare i hälsotjänsternas tidsbokning och det har underlättat bl.a. vårdbedömningen när 

en läkare hela tiden finns tillgänglig. Den konsulterande läkaren betjänar alla hälsostationer. 
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Som tilläggsuppgift begärdes en plan över hur Österbottens välfärdsområde tänker säkerställa 

förankringen av kvalitetspolitiken och kvalitetsmålen i fortsättningen. Frågor som gäller introduktionen 

av personalen har planerats väl, men i dokumenteringen av introduktionen fanns brister på varje nivå 

inom organisationen. Också detta önskade man att den kommande organisationen inom Österbottens 

välfärdsområde uppmärksammar.  

 

Inom Vasa stads social- och hälsotjänster genomfördes en intern auditering i april 2021. Olika enheter 

auditerade varandra, och temat var säkerhetsledning. På grund av det rådande covid-19-läget ordnades 

de interna auditeringarna helt och hållet på distans via Teams. En sammanfattning av resultaten 

behandlades på ett möte med de interna auditörerna, i kvalitetsgruppen och på ett möte med sektorns 

ledningsgrupp. Auditörerna och de auditerade enheterna ombads fylla i en webropol-enkät, vars resultat 

bifogades till auditeringsresultaten. Enligt rapporten om de interna auditeringarna var säkerhetsfrågorna 

inte i sin ordning. Resultaten pekade i synnerhet på allvarliga brister i utrymmessäkerheten. 

Arbetsmodellerna och processerna vid olika enheter är olika. Det finns ett stort behov av enhetliga 

processer och anvisningar och av utsedda ansvarspersoner. Det ansågs finnas en risk för att de 

varierande arbetssätten äventyrar klient- och patientsäkerheten och arbetarskyddet särskilt vid 

övergången till Österbottens välfärdsområde. 

 

I Jakobstad gjordes en extern underhållsauditering i maj 2021. Interna auditeringar har gjorts 

regelbundet under årets lopp. Vid den externa auditeringen gavs 10 utvecklingsrekommendationer och 

en begäran om tilläggsuppgifter gällande dokumentering och uppföljning av introduktionen på 

arbetsplatsen. Introduktionspraxisen har nu nedtecknats och presenterades för chefen i november 

2021. Det har också konstaterats att de flesta utvecklingsrekommendationerna kommer att granskas, 

behandlas och korrigeras, eftersom vi övergår till samkommunen för Österbottens välfärdsområde 2022.  

 

2.3. Lean 

 

Enligt vår strategi utgör lean grunden för utvecklingen av organisationen. Implementeringen av lean i 

hela organisationen har fortsatt under verksamhetsåret 2021. Covid-19-pandemin har emellertid 

påverkat lean-arbetets förlopp. Också personalomsättningen har påverkat lean-arbetet i någon mån. 

Flera planerade utbildningsevenemang och projekt har skjutits upp på grund av begränsningar gällande 

deltagarantalet. För lean-projekten krävs i viss mån fysiska möten, till exempel i samband med 

värdeflödeskartläggningarna. Dessutom har organisationen och personalen naturligtvis fokuserat på att 

hantera pandemin. Vissa lean-projekt har trots allt gått att genomföra under året. Processutvecklingen 

kring det nya H-huset har fortsatt framgångsrikt under året. 
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I lean-projekten för 2021 syntes konsekvenserna av covid-19-pandemin tydligt. Största delen av 

träffarna hölls på distans och med hjälp av fotografier och videor.  

 Ögonpoliklinikens lean-arbete slutfördes så när som på uppföljnings- och utvärderingsmötet 
(orsaken till dröjsmålet var stora resursändringar i slutet av 2021). Utvärderingsmötet kommer 
att hållas den 20 januari 2022. 

 Projektet för standardisering av servicestigen för remissbehandling har fortsatt och processen 
har blivit smidigare och remisspraxisen har förenhetligats. Till exempel ges inte längre några 
pappersremisser och processen har beskrivits. 

 Ett projekt för standardisering av behandlingslinjen och servicestigen för neurologiska patienter 
inleddes den 14 oktober 2021 och fortsätter under 2022. Processen har beskrivits och 
utvecklingen inleds. 

 Hemlinjeprojektet kunde inte inledas 2021, eftersom enheten lider av stor personalbrist, men 
det planeras starta under 2022.  

Vårt mål är att kunna erbjuda intern utbildning och olika lean-spel för att förbättra sakkunskapen, 

kunnandet och förståelsen för lean. 

 Patientsäkerhet 

 

Beredningen av den nya gemensamma organisationen, Österbottens välfärdsområde, har fortsatt 

intensivt under senare halvan av 2021 även i fråga om säkerställande av patient- och klientsäkerheten. 

Eftersom hela socialvården kommer att höra till välfärdsområdet används i framtiden den allmänna 

benämningen klient oavsett om det är frågan om tjänster inom primärvården, socialvården eller den 

specialiserade sjukvården. Det framtida målet är kunna erbjuda jämlik, kompetent och säker vård och 

service. 

Under året har centret också arbetat med den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin för 2022–2026. 

Namnet ändrades till Klient- och patientsäkerhetscentret den 1 december 2021.  

 

3.1. Rapportering av farliga situationer 

 

Under 2021 antecknades 2 131 anmälningar om farliga situationer eller säkerhetsobservationer för 

Vasa centralsjukhus del i systemet för rapportering av farliga situationer, och patienter eller anhöriga 

har gjort 97 anmälningar till Vasa centralsjukhus. Som jämförelse kan nämnas att 7 641 

säkerhetsobservationer har rapporterats i hela sjukvårdsdistriktet. 

 

Att farliga situationer anmäls aktivt är en del av en fungerande egenkontroll inom organisationen. En 

stöttande och öppen säkerhetskultur har stor betydelse för att upprätthålla anmälningsaktiviteten. Som 

en del av en öppen anmälningskultur infördes hösten 2021 en möjlighet att göra anmälan under eget 

namn. 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

 

Inom Vasa stad görs anmälningarna om farliga situationer via systemet HaiPro och 

anmälningsaktiviteten har bibehållits på samma goda nivå som tidigare. Antalet anmälningar 2021 var 

sammalagt 2 560 (år 2020: 2 569). Av anmälningarna gällde 70,8 procent situationer där händelsen 

drabbade en klient eller patient, medan 26,2 procent var anmälningar om tillbud. Alla anmälningar 

gjordes av personalen. Under 2021 har klienter, patienter och anhöriga inte kunnat göra anmälningar 

direkt i HaiPro.  

 

Inom Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad gjordes under 2021 totalt 1 857 klient- och 

patientsäkerhetsanmälningar, medan motsvarande siffra 2020 var 1 934. Inom socialvården gjordes 46 

anmälningar (2,1 %), inom hälso- och sjukvården 497 (26,8 %), inom äldreomsorgen 1 290 (69,5 %) 

och inom övrig verksamhet 24 (12,9 %). 

 

Det södra serviceområdet inom Österbottens välfärdsområde omfattar tjänsterna i Närpes, Kristinestad, 

Kaskö, Malax och Korsnäs. En del av Kristinestads tjänster har via ett avtal bolagiserats i bolaget 

Bottenhavets Hälsa, vars ägare under 2021 var Kristinestad, Pihlajalinna terveys och Vasa 

sjukvårdsdistrikt. Antalet HaiPro-anmälningar 2021 inom hela det södra området uppgick till 656. Totalt 

inlämnades 476 anmälningar om händelser som drabbade patienten, 121 om tillbud och 45 om andra 

observationer eller utvecklingsförslag. 

 

3.2. Nuläget för utvecklingsobjekten 2021 vid Vasa centralsjukhus 

 

Minskning av antalet fallolyckor 

Handlingsprogrammet för att minska fallolyckor har fortsatt under 2021. Minskningen av fallolyckor är 

det första nationella pilotprojektet för vårdarbetssensitiva kvalitetsindikatorer. Särskilt under 2020–2021 

har man satsat på dokumenteringen av fallolyckor, vilket vid en statistisk granskning syns i form av en 

ökad dokumentering, men det finns också en obalans jämfört med uppföljningen av fallolyckor via 

rapporteringssystemet HaiPro, där antalet bokförda fallolyckor är större. 

 

Den medicintekniska säkerheten har främjats genom att enligt en enhetlig modell utarbeta innehållet 

i apparatpasset. De enhetliga modellerna för apparatpasset systematiserar introduktionen i olika 

apparater och med hjälp av modellerna kan ett enhetligt apparatpass införas i hela Österbottens 

välfärdsområde. Under 2021 har pilotprojektet för det digitala apparatpasset omfattat den specialiserade 

sjukvårdens bäddavdelningar och passet har tagits i bruk på centralsjukhusets dialysavdelning, 

dagenhet och barnavdelning. För nästa år planeras en stegvis utvidgning av projektet till sjukhusets 

serviceområde för akutvård samt ett pilotförsök på bäddavdelningar inom primärvården. 
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Säker läkemedelsbehandling främjas med fokus på standardiserad dokumentering. 

3.3. Patientsäkerhets- och arbetarskyddsrundvandringar  

 

Avsikten med patientsäkerhets- och arbetarskyddsrundvandringarna är att vartannat år kartlägga 

enheternas situation i fråga om patientsäkerhet och arbetarskydd. Säkerhetsrundvandringarna förrättas 

i samarbete med patientsäkerhetskoordinatorerna, arbetarskyddsfullmäktige och hygienskötarna. 

 

I början av 2021 förhindrade pandemiläget fortsättningsvis patientsäkerhets- och 

arbetarskyddsrundvandringarna, men i maj kunde rundvandringarna på Vasa centralsjukhus 

vårdenheter fortsätta. Efter den långa pausen inleddes rundvandringarna nu med nya intervjufrågor, 

och under året genomfördes 16 rundvandringar. Planeringen av det nya välfärdsområdets verksamhet 

begränsade kapaciteten för rundvandringar i slutet av året. 

 

De frågor som kartlades under året gällde för patientsäkerhetens del hur väl vårdpersonalen känner till 

och följer olika anvisningar om patientvård. Personalen tillfrågades hur man ska agera i undantagsfall 

och huruvida personalen anser att läkemedelsbehandlingen vid enheten följer organisationens 

anvisningar. I fråga om arbetarskyddet kartlades det hur väl personalen känner till möjligheten att göra 

en arbetarskyddsanmälan. Samtidigt informerades personalen om syftet med dessa rapporter samt om 

vad rapporterna innehåller och hur rapporteringen går till. Hygienskötarna frågade om vårdpersonalen 

känner till begreppet sedvanliga skyddsåtgärder, vad en antibiotikatrigger är och varför den är viktig 

samt på vilket sätt och till vem man i samband med förflyttning och transport ska anmäla om en patient 

har en infektion eller är bärare av mikrober. 
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Bild 1. Positiva och negativa observationer under säkerhetsrundvandringarna 2021  

 

Eftersom välfärdsområdets verksamhet utvidgas betydligt under 2022 och det finns många sektorer att 

satsa på, bör resursfördelningen övervägas noggrant och därför hålls åtminstone tillfälligt en paus i 

säkerhetsrundvandringarna.  

 

3.4. Typer av farliga situationer  

 

Vid Vasa centralsjukhus dokumenterades under 2021 flest farliga situationer med anknytning till 

informationsutbyte och kommunikation. Av alla anmälningar gällde 25,3 procent informationsutbytet. 

Farliga situationer med anknytning till informationsutbyte var den vanligaste anmälningstypen även de 

föregående åren. Majoriteten av de rapporterade problemen med anknytning till informationsutbyte 

gällde liksom förut dokumentering av patientuppgifter samt muntlig kommunikation. 

 

Också anmälningar om avvikelser vid läkemedelsbehandling har länge hört till de vanligaste typerna av 

anmälningar. Även 2021 var händelser med anknytning till läkemedelsbehandling den näst vanligaste 

(19,8 %) anmälningstypen. Avvikelser vid läkemedelsbehandling är vanligast vid administrering av 

läkemedel (30,9 % av alla anmälningar om läkemedelsbehandling), men antalet anmälningar om 

ordinering av läkemedel har ökat (18,74 %). Den tredje vanligaste avvikelsen inträffar vid delning av 

läkemedel (16,2 %), medan anmälningarna om dokumentering av läkemedel (12,5 %) har minskat klart 
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jämfört med de senaste åren. Också inom den nya händelsetypen för avvikelser vid granskning och 

dokumentering av hemmediciner inlämnades flera anmälningar (6,48 %). Antalet olycksfall och 

fallolyckor bland patienter har igen ökat sedan de föregående åren. Totalt 227 fallolyckor har 

rapporterats, och därtill 77 olycksfall där patienten har fallit ner. Satsningen på förebyggandet av 

fallolyckor bör fortsätta. 

 

Tabell 1. Anmälningar om farliga situationer vid Vasa centralsjukhus åren 2015–2021. Siffrorna inom 

parentes är en del av patientsäkerhetsforskningen, och de anmälningarna har alltså inte gjorts av 

vårdpersonalen. 

 

ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal anmälningar  1874 1672 1911 

(123 i 

anknytni

ng till 

forsknin

g) 

2528 

(258 i 

anknytni

ng till 

forskning

) 

2156 2301 2192 

Anmälningar från 

patienter 

39 31 60 86 109 102 101 

Tillbud/negativ 

händelse 

52 % 

42 % 

53 % 

47 % 

39 % 

57 % 

28 % 

59 % 

29,5 % 

53,2 % 

29,5 % 

50,7 % 

27,5 % 

56 % 

Läkemedels- och 

vätskebehandling 

24 % 26 % 24 % 22 % 20,6 % 19,8 % 19,1 % 

Informationsutbyte 24 % 25 % 33 % 26% 33% 27,9% 25,3% 

Olycksfall % 

Fallolyckor (st.) 

8 % 

95 

9 % 

97 

9 % 

138 

10,5 % 

193 

10,3 % 

171 

12,9 % 

206 

14,9 % 

227 

Måttlig skada 5,3 

% 

5,4 

% 

10,9 % 9,7 % 5,2 % 5 % 8,2 % 

Allvarlig skada 0,6 

% 

0,5 

% 

1,4 % 1 % 0,2 % 0,5 % 0,6 % 
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Inom Vasa stads social- och hälsosektor samt Laihelas samarbetsområde gjordes sammanlagt 2 560 

HaiPro-anmälningar under 2021. 

Tabell 2. De vanligaste anmälningstyperna inom Vasa stads social- och hälsosektor samt Laihelas 

samarbetsområde 

Typ av anmälning Antal (st.) Undertyp antal 

Olycksfall 1 434  Fallolyckor 1 102 (76,8 %) 

Läkemedels- och 

vätskebehandling 

666  Administreringsfel 454 (68,2 %) 

Våld 130      

  

Att påverka avvikelserna vid läkemedelsbehandling har varit ett fortgående utvecklingsprojekt i området 

redan i många år och inspektioner gällande läkemedelsbehandlingen har förrättats regelbundet vid 

enheterna. Eftersom våldet har ökat har förutseende och minimering av dylika situationer varit ett 

utvecklingsobjekt under 2021. Med anknytning till det utvecklades säkerhetskulturen, larmsystemen 

förnyades och personalen utbildades bl.a. genom Mapa-utbildning på stadssjukhuset och Avekki-

utbildningar inom resultatområdet för socialarbete och familjeservice. 

 

Tabell 3. De vanligaste anmälningstyperna vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad  

Typ av anmälning Mängd % 

 Olycksfall  44,49  

 Läkemedels- och vätskebehandling  24,12  

 Informationsutbyte och behandling av uppgifter  11,78  

 

Tabell 4. De vanligaste anmälningstyperna vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad enligt område 

Typ av anmälning Socialvård Hälso- och sjukvård Äldreomsorg 

Olycksfall 6,12 % 27,17 % 53,36 % 

Läkemedels- och 

vätskebehandling 

63,27 % 24,4 % 22,8 % 

Informationsutbyte 

eller behandling av 

uppgifter 

2,04 % 21,07 % 8,04 % 

Angiven orsak ”annan” 18,37 % 8,32 % 7,38 % 

  

Av HaiPro-anmälningarna inom Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad gällde 377 (20,3 %) tillbud, 

1 235 (66,51 %) händelser som drabbade patienten samt 245 (13,19 %) övriga observationer eller 

utvecklingsförslag.  
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I det södra området gällde den vanligaste typen av anmälningar om negativa och farliga händelser 

olycksfall, av vilka de klart flesta gällde fallolyckor. Näst mest anmälningar gjordes om läkemedels- och 

vätskebehandling och tredje mest om informationsutbyte och behandling av uppgifter. I anmälningarna 

2021 uppgavs 82 procent ha inträffat på boendeenheter och i deras utrymmen. Enligt bedömningar 

verkar de negativa händelserna i viss mån bero på faktorer i lokalerna och verksamhetsmiljön samt på 

faktorer som gäller personalens kompetens, utbildning och introduktion. En liten andel av fallen ansåg 

man också kunde ha förhindrats genom att ändra på rutinerna.  

 

Tabell 5. Södra området, faktorer som bidragit till händelsen 

Faktorer som bidragit till händelsen Antal (st.) 

 Patienten själv eller en anhörig  203  

 Arbetsmiljön, resurser, redskap  37 

 Arbetstagarens kompetens, utbildning, 

introduktion 

18 

 

Tabell 6. Omedelbara åtgärder som vidtagits i södra området 

Åtgärd Antal (st.) 

 Åtgärd för att korrigera avvikelse eller fel 172 

Observation av eller information till 

klienten/patienten 

 261 

Åtgärder för att lindra följderna eller förhindra 

ytterligare skada 

152 

 

 

Vid förebyggandet av farliga situationer bör man framöver satsa på att förebygga fallolyckor och därmed 

förbättra patientsäkerheten. Merparten av händelserna sker i patientrummen och därför bör lösningar 

som stöder klienternas säkerhet införas. I rapporterna nämns också resursernas och redskapens 

inverkan på händelserna. Det står alltså klart att man för att förbättra säkerheten och kvaliteten på 

boendeenheterna bör satsa på tillräckliga resurser och eventuella redskaps kvalitet och skick. Man bör 

utreda förebyggande tekniska lösningar och möjligheter att förebygga fallolyckor. Tekniska lösningar 

fungerar också nattetid, då enheterna har mindre personal på plats som kan garantera invånarnas 

säkerhet. Det är också viktigt att utveckla personalens kompetens och ge nya och tillfälliga medarbetare 

en grundlig introduktion i arbetet. Kompetensutvecklingen bör bedömas regelbundet och dokumenteras 

både för chefsarbetet och för medarbetarnas eget bruk.  
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3.5. Allvarliga farliga situationer 

 

Vid Vasa centralsjukhus slutfördes under 2021 utredningen av 4 allvarliga farliga situationer, medan 

några förutredningar inleddes. Omfattande utredningar har gjorts om olika patientfall och 

vårdprocesser. 

 

Tabell 7. Allvarliga farliga situationer per område 

Område Anmälningar om allvarliga farliga situationer 

(st.) 

Vasa centralsjukhus  4 

Jakobstadsregionen  7 

Vasa stads social- och hälsosektor samt Laihelas 

samarbetsområde 

  

Södra området (Närpes, Kristinestad, Kaskö, 

Korsnäs, Malax)  

 3 

 

Saker som bör förbättras inom organisationen är bland annat en tillräcklig och tydlig kommunikation 

samt en tydlig fördelning av vårdansvaret, liksom även en grundläggande introduktion till alla slags 

metoder i synnerhet i exceptionella situationer. I två utredningar framhävdes vikten av att stötta 

personalen efter en oväntad och tragisk händelse. Nästa år fortsätter planeringen av införandet av en 

handlingsmodell för att stötta personer som varit med om en allvarlig händelse, Second victim-

protokollet. 

 

3.6. Apparatvård  

 

Utvecklingen av säkerheten inom apparatvården har fortsatt inom ett pilotprojekt, där det digitala 

apparatpasset införs även på sjukhusets bäddavdelningar. Under 2021 har alla vårdenheter utsett en 

egen utrustningsansvarig och dessa har deltagit i två utbildningar, en på våren och en på hösten. De 

utrustningsansvariga har ombetts göra en apparatinventering på sin egen enhet och uppdatera 

apparatregistret i samarbete med den tekniska enheten som en del av kartläggningen av enhetens 

apparater inför övergången till det digitala apparatpasset. Qreform har utarbetat apparatpassets 

strukturerade programinnehåll utgående från de introduktionsprogram som har inletts vid enheterna. 

Enheterna har granskat programinnehållet i apparatpasset och några färdiga pass har tagits i bruk för 
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introduktion och förnyelse av utrustningskompetensen. Riktlinjer för digitaliseringen av apparatpasset 

har uppgjorts och de har godkänts av ledningsgruppen för sjukvården. 

Under året har flera både gemensamma och separata träffar ordnats med bäddavdelningarna för att 

säkerställa att implementeringen fortsätter vid enheterna. 

 

På grund av det spända läget inom akutvården, till stor del till följd av coronapandemin, kunde 

pilotprojektet inte utvidgas dit, utan i slutet av året inleddes pilotförsök på dialysavdelningen, 

barnavdelningen och åtgärdsenheten. Projektet fortsätter 2022, då ett pilotförsök enligt planerna ska 

genomföras även inom primärvården. 

 

3.7. Läkemedelsbehandling  

 

Under 2021 har centralsjukhuset fortsättningsvis satsat på att utveckla dokumenteringen. Ett checkkort 

för hemmedicinering har lagts fram och dess digitala version har förmedlats till dem som ansvarar för 

läkemedelsbehandlingen. Checkkortet vidareutvecklas enligt välfärdsområdets behov. Riktlinjerna för 

dokumentering har uppdaterats och vid operations- och anestesienheten har man infört den digitala 

anestesijournalen ANTTI, varmed också läkemedelsbehandlingen under och efter en operation 

dokumenteras direkt i det digitala patientjournalsystemet. Anvisningen Dokumentationspraxis i Eskos 

läkemedelsdel har publicerats som en del av planen för läkemedelsbehandling. Under 2022 är planen 

att förankra dokumenteringspraxisen inom arbetsenheterna. Utarbetandet av ett introduktionsmaterial 

om läkemedelsbehandling har inletts. Ett smart läkemedelsskåp har testats på hjärtavdelningen. På den 

kirurgiska bädddavdelningen T2 gjordes en avhandling pro gradu om införande av tjänster inom klinisk 

farmaci vid utskrivningen av kirurgiska patienter och i en annan avhandling pro gradu kartlades 

riskläkemedlen vid Vasa centralsjukhus. Utgående från kartläggningen kommer man under 2022 att 

sammanställa anvisningar om riskläkemedel för sjukhustjänsterna.  

De nya LOVe-provkriterierna har tagits i bruk och provverkstäder har inletts vid Vasa centralsjukhus. 

LOVe-digi har testats på A3 och dialysen och tas i bruk på fler avdelningar på Vasa centralsjukhus 2022 

och i mån av möjlighet även vid andra enheter inom välfärdsområdet, när Laatuportti blir mer bekant. 

När välfärdsområdet införs är det viktigt att skapa strukturer för utveckling av säkerheten vid 

läkemedelsbehandling och att sammanställa en gemensam handbok om uppgörande av planer för 

läkemedelsbehandling samt planer för läkemedelsbehandling för varje sektor. En utmaning kommer att 

vara att kulturen kring och kunskaperna om säker läkemedelsbehandling är på väldigt olika nivå, så 

under de närmaste åren bör man satsa på att utveckla dessa. 

 

3.8. Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet 
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Centrets arbetsformer etablerades. Vid sidan av samordnings-, utvecklings- och utbildningsuppgifter 

användes mest resurser på beredningen av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin och 

dess handlingsprogram (2022–2026). För strategiarbetet ordnades en enkät och åtta verkstäder 

(närmare 1 000 deltagare) samt ett flertal träffar med representanter för Social- och 

hälsovårdsministeriet och dess institut i olika sammansättningar. Centret deltog också i skrivandet av 

strategin och som föredragande i olika styr- och arbetsgrupper. 

Sakkunnignätverket (297 medlemmar) sammanträdde 9 gånger och centret ordnade 15 

utbildningseftermiddagar (60–90 deltagare). Centret hade sju utvecklings- och forskningslinjer. I 

seminariet den 2–3 september deltog 236 personer. Huvudtalarna kom från WHO och Sverige. Temat 

för patientsäkerhetsdagen den 17 september var säkerheten för mödrar och nyfödda. I den medverkade 

23 organisationer, 44 orter och 451 webbinariedeltagare. 

De medicine studerande som utlokaliserats till Vasa fick smågruppsutbildning i patientsäkerhet. En 3 

studiepoängs kurs utarbetades i samarbete med VAMK, Novia och Åbo universitet. En sakkunniggrupp 

för sociala sektorn tillsattes. 

Personalen förstärktes med en specialplanerare (utbildning och forskning) den 1 november, och i 

december utsågs en programchef för förankringen av strategin från och med 2022. Namnet ändrades 

till Klient- och patientsäkerhetscentret den 1 december 2021. En förnyelse av den visuella profilen 

inleddes. 

Statsrådets kansli publicerade VN TEAS-projektets rapport om patient- och klientsäkerhetens lägesbild 

och indikatorer. I publiceringsträffen deltog cirka 230 personer. Huvudtalare var Göran Henriks från 

Jönköping. 

 

3.9. Utvecklingsåtgärder för kvalitetsledning och klient- och patientsäkerhet 

 

Tabell 8. Utvecklingsåtgärder och ansvar för kvalitetsledning och säkerhet 2022–2023 

Utvecklingsåtgärd Åtgärd  Ansvarsperson  Tidsplan 

Implementering av 

planer för 

kvalitetsledning 

Publicering av och 

information om planer 

för kvalitetsledning och 

klientsäkerhet  

Utbildningar för varje 

delområde enligt 

teman  

Plan för intern 

auditering 

Kvalitets- och 

övervaknings- 

personal  

Ansvar för förankringen 

enligt förmanslinjen  

  

2022–2023 
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Publicering av och 

information om 

årsklocka för kvalitet 

Implementering av 

arkivbildningsplan för 

kvalitetsledning 

Genomförande av 

auditeringar och 

självutvärderingar 

Externa auditeringar 

enligt 

kvalitetssystemet 

SHQS 

Genomförande av 

självutvärderingar och 

utbildning för dem 

enligt behov i hela 

området  

Genomförande av 

interna auditeringar 

  

Kvalitetsdirektör 

Kvalitetsplanerare 

Kvalitetskoordinatorer 

Ansvar enligt 

förmanslinjen  

  

2022 

Införande av indikatorer 

för uppföljning av klient- 

och patientsäkerhet 

(TEAS-projektet)  

Uppgörande av plan 

för omfattande 

införande av 

indikatorer för klient- 

och patientsäkerhet  

  

Kvalitetsdirektör  

Kvalitetsarbetsgrupp  

Utvecklingsöverläkare  

2022–2024  

Införande och 

implementering av 

system för anmälning av 

farliga situationer och 

missförhållanden i hela 

Österbotten  

 (HaiPro och Spro)  

  

  

Utarbetande av 

anvisningar  

Anordnande av 

utbildningar  

Uppföljning av 

införandet  

  

Kvalitetsdirektör  

Regionala servicechefer  

Säkerhetskoordinator  

2022  

Förenhetligande och 

implementering av 

Uppdatering av 

planerna för varje 

Arbetsgrupper för 

läkemedelsbehandling  

2022  
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planer för 

läkemedelsbehandling  

sektor enligt den nya 

organisationsmodellen  

Uppdatering av 

enhetsspecifika planer  

Koordinator för 

läkemedelssäkerhet  

Utökande av 

klienternas delaktighet 

och beaktande av 

klientens röst  

  

  

  

Skapande av 

strukturer för 

klientdelaktighet  

Planering av 

organisationssamarbet

e  

Införande av 

kundresponssystem  

  

Sektorsdirektörer  

Kundservicechef  

Organisationskoordinato

r  

Regionala servicechefer  

2022–2023  

Förenhetligande av 

hygienanvisningar  

och utveckling av 

modeller för 

hygienuppföljning  

Utarbetande av 

anvisningar om rutiner 

och arbetsmodeller 

samt utbildning 

sektorsvis enligt den 

nya 

organisationsmodellen  

Hygienskötare  2022–2023  

Beskrivning av 

processerna i den egna 

och den köpta 

serviceproduktionen 

samt skapande av 

program för 

egenkontroll 

Avtal om 

kontrollprocesser och 

utarbetande av 

processbeskrivningar 

Riktlinjer för kontroll av 

egen och köpt 

serviceproduktion  

Skapande av modell 

för kontrollbesök  

Sektorsdirektörer  

Kontrollchef  

Inspektörer  

2022  

  

 

4. Riskbedömning 

 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Med riskbedömningarna strävar man efter att öka riskmedvetenheten och rikta fokus på förebyggande 

verksamhet. Systematisk riskbedömning är en viktig del av organisationens egenkontrolls- och 

kvalitetsarbete. 

 

4.1 Regelbunden riskbedömning 

 

Patientsäkerheten bedöms som en del av helhetssäkerheten i säkerhetsbedömningarna. I de årliga 

säkerhetsriskbedömningarna kan man konstatera att bedömningen av strategiska risker har varit 

aktivare 2021 än tidigare år. Också i planeringen av den nya organisationen har riskbedömningar gjorts 

regelbundet. 

 

4.2. Bedömning av risker i samband med förändring 

 

Patientsäkerhetssynvinkeln granskas i alla förändringssituationer som en del av förändringsplaneringen. 

Vid en förändring av betydande inverkan på verksamheten utförs en separat riskanalys, i vilken 

eventuella hotfaktorer identifieras, riskerna i anknytning till dem bedöms och tillräcklig beredskap 

säkerställs. Riskerna bedöms vittomfattande med beaktande av eventuella konsekvenser för 

patienterna, de anställda, omgivningen och organisationen.  

 

Riskbedömningen för förändringar 2021 präglas av planeringen av välfärdsområdet samt beredskapen 

inför pandemin och pandemins inverkan på sjukhusets verksamhet. 

 

Vid planeringen av välfärdsområdet har riskbedömning gjorts under hela planeringstiden. Under våren 

2021 bedömdes de mest kritiska riskerna vara samordningen av olika funktioner områdesvis och 

fastställandet av fungerande samarbetsformer. Bristen på vårdpersonal innebär också utmaningar för 

anordnandet av verksamheten och tjänsterna. En måttlig risk utgjordes av den stora arbetsmängden 

och begränsade tiden i planeringsskedet. Att få personalen engagerad i den stora förändringen 

upplevdes också som en måttlig risk, liksom de utmaningar som it-systemen medför. Också 

samarbetsformerna i kontaktytorna uppfattades som en risk, om ingen fungerande samarbetsmodell 

kan fastställas i tid. 

 

De utförda riskbedömningarna sammanfattas i tabellen nedan. Totalt 18 riskbedömningar gjordes. 

Riskernas storlek fastställs genom att bedöma hur allvarlig (1–5) risken är, hur sannolik (1–5) den är 

och vilka skyddsmekanismer (1–5) som finns. Det största risktalet kan alltså vara 125 poäng. De högsta 

riskpoängen gällde inköpsenheten samt minskningen av antalet bäddavdelningsplatser. 
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Tabell 9. Riskbedömningar 2021. 

Föremål för riskbedömningen Serviceområde Antal risker Riskpoäng i 

medeltal 

Införande av anestesidatasystemet 

Antti 

Akutvård 1 45 

Införande av digitalt apparatpass Administration 3 30 

Införande av digitalt 

läkemedelstillstånd 

Administration 3 13 

Ändring av läkemedelsprocessen 

inom psykiatrin 

Psykiatri 6 42 

Operativa risker inom administration 

och underhåll 

Administration 25 31 

Strategiska risker inom 

administration och underhåll 

Administration 28 33 

Ekonomiska risker inom 

administration och underhåll 

Administration  14 27 

Ekonomiska risker inom 

administration och underhåll 

Administration 10 34 

Risker inom inköpsenheten Administration 3 67 

Planering av välfärdsområdets 

telefonväxel 

Administration 6 35 

Centrala risker vid beredningen av 

välfärdsområdet 

Administration 19 42 

Riskbedömning av välfärdsområdets 

patientdatasystem 

Administration 7 42 

Riskbedömning av 

coronavaccinationer 

Akutvård 8 27 

Riskbedömning av robot för 

läkemedelsdata 

Akutvård 23 11 

Minskning av antalet platser på 

bädddavdelningar 

Vård på 

bäddavdelning 

4 62 

Vård av covid-patienter på jouren Akutvård 4 40 

Centralisering av 

läkemedelsbehandling 

 9 13 

Sjukhustjänster i välfärdsområdet  8 44 
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Bild 2. Riskklasser 

 

Riskklass 5: Åtgärder måste vidtas omedelbart, oberoende av kostnaderna. Riskklass 4: Åtgärder måste 

vidtas utan dröjsmål. Riskklass 3: Risken ska minimeras. Riskklass 2: Risken ska hållas under uppsikt, 

åtgärder enligt övervägande. Riskklass 1: Risken inses, inga åtgärder. 

 

5. Vårdarbete 

 

Trots covid-19-pandemin har sjukhuset arbetat aktivt och långsiktigt med att utveckla vårdarbetet. Under 

2021 var prioriteringarna inom utvecklingen av vårdarbetet bl.a. att förbättra vårdpersonalens 

kompetens inom läkemedelsbehandling, att förenhetliga praxisen för säkerställande av kompetensen, 

att förbättra basvårdens kvalitet, att ta i bruk sensitiva indikatorer för vårdarbetet på bred front och att 

förbättra kvaliteten på dokumenteringen av vårdarbetet. Största delen av utbildningarna om vårdarbetet 

ordnades på distans på grund av begränsningarna för sammankomster. En del av utbildningarna 

spelades in. Två regionala kvalitetsdagar om vårdarbete ordnades på distans, den första i maj och den 

andra i oktober. Huvudteman för utbildningen var bl.a förebyggande av fallolyckor och undernäring, 

bedömning och dokumentering av risken för dessa samt smärtlindring och bedömning och 

dokumentering av smärta. Träffar för de dokumenteringsansvariga inom vårdarbetet ordnades en gång, 

var sin träff för polikliniker, bäddavdelningar och psykiatri. 
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5.1 Praxis för säkerställande av läkemedelskompetensen 

 

Den 1 januari 2021 infördes nya rutiner och anvisningar för säkerställande av det praktiska kunnandet 

om läkemedelsbehandling, dvs. avläggande av LOVe-prov. Under året infördes de nya rutinerna på hela 

sjukhuset via omfattande utbildningar. LOVe-verkstäder för avläggande av de praktiska proven infördes 

i oktober 2020. Under 2021 fick verkstäderna en bra start, och verksamheten etablerades. Utöver 

verkstaden i simulationsrummet på sjukhuset i Sandviken inleddes verkstadsverksamhet också inom 

psykiatrin i Roparnäs i maj. Under året ordnades totalt 31 verkstäder (Sandviken 21 och Roparnäs 10). 

I verkstäderna deltog 157 skötare (Sandviken 118, Roparnäs 39). Responsen om verkstäderna har varit 

väldigt bra, och verksamheten upplevs viktig och nödvändig.  

 

Den digitala processen för säkerställande av kunnandet inom läkemedelsbehandling, som startade som 

ett pilotförsök i november 2020, har framskridit systematiskt. I det digitala programmet för uppnående 

av kunnande inom läkemedelsbehandling ska de olika faserna i processen för säkerställande av 

vårdpersonalens kunnande inom läkemedelsbehandling integreras i Laatuportti. Vid utgången av 2021 

har programmet för uppnående av kunnande om läkemedelsbehandling tagits i bruk vid fem 

vårdenheter. Under 2022–2023 tas programmet i bruk vid alla vårdenheter på sjukhuset, varefter det 

stegvis tas i bruk inom hela Österbottens välfärdsområde när användarutbildningar har ordnats. 

 

5.2. Utveckling av basvården 

 

I maj, som en del av STEPPI-projektet, genomfördes på sjukhusets bäddavdelningar (8) en enkät för 

kartläggande av basvårdens kvalitet i nuläget. Föregående motsvarande enkät gjordes i mars 2020. 

Vardera gången ombads skötarna bedöma hur kvaliteten uppnås för olika delområden (12) inom 

basvården på deras egen enhet på skalan 0–10 (uppnås dåligt = 1, uppnås bra = 10). Totalt inkom 

82/206 svar (år 2020 = 122). Det sammanlagda enkätdeltagandet var den här gången lägre, 39,8 

procent (år 2020 = 57 procent). Det sammanlagda medelvärdet för basvårdens kvalitet var 8,3 (år 2020 

= 8,1). Av basvårdens delområden bedömdes kvaliteten uppnås bäst inom andning, aseptik, rörelse och 

ställningsvård samt smärtlindring = 8,6 (år 2020 fick andning det högsta värdet = 8,5). Kvaliteten 

bedömdes uppnås sämst inom munvård 7,5 (år 2020 munvård = 6,5). Utgående från resultaten 

bedömdes basvårdens kvalitet nu vara bättre inom flera delområden och en klar förbättring märktes i 

synnerhet inom munvården, som varit föremål för evidensbaserad utveckling. 

 

Under 2021 kompletterades patientjournalsystemet Esko med nya och viktiga delar som förbättrar 

patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Eskos förnyade bakgrundsuppgiftstjänst togs i bruk i maj och 

anestesijournalsystemet Antti i början av november. Personalen erbjöds flera utbildningar om dessa. 
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Utöver indikatorerna VAS (för bedömning av smärtnivå), Braden (för bedömning av risken för trycksår) 

och PEWS (poängsystem för tidig varning hos barn) infördes i september tre nya kliniska indikatorer i 

Esko: FRAT för bedömning av fallrisken samt NRS2002 (vuxna) och Strongkids (barn) för bedömning 

av risken för undernäring. I samband med att FRAT togs i bruk infördes också en evidensbaserad 

mångprofessionell anvisning för förebyggande av fallolyckor. En expert på vårdarbete besökte 

enheterna för att utbilda dem om hur indikatorn och anvisningen används. För barnavdelningen 

sammanställdes en egen Strongkids-anvisning. En näringsterapeut ubildade personalen om hur 

indikatorn Strongkids används. Anvisningen för NRS2002 tas i bruk i början av 2022. Kännedomen om 

och användningen av de sensitiva indikatorerna för vårdarbetet har ökat i jämn takt. När indikatorerna 

integreras i patientjournalsystemet blir de smidigare att använda samtidigt som vårdkvaliteten förbättras. 

Mätningarna med de kliniska indikatorerna 2020 och 2021 beskrivs i tabell 10 (Källa: Esko, kliniska 

indikatorer). Statistiken omfattar inte eventuella riskbedömningar som gjorts på pappersblankett.  

 

 

 

Klinisk indikator Mätgånger år 2021 Mätgånger år 2020 Förändring 

+/- 

VAS 10 108 9430 +678 

Braden 125 134 -9 

FRAT 51 - - 

NRS2002  130 - - 

Strongkids 5 - - 

PEWS 341 430 -89 

Tabell 10. Kliniska indikatorer, mätningar 2021 och 2020. 

 

En mångprofessionell arbetsgrupp för akut smärta bildades på sjukhuset i februari, eftersom det hade 

konstaterats att det fanns brister och utvecklingsbehov i den akuta smärtlindringen. Arbetsgruppen 

utarbetade bl.a. anvisningar om bedömning och dokumentering av akut smärta, utbildningsmaterial och 

en anvisning om smärtbehandling utan läkemedel. En behövlig allmän anvisning om 

läkemedelsbehandling vid akut smärta torde färdigställas i början av 2022. Som en del av utvecklingen 

av behandlingen av akut smärta inledde operations- och anestesiavdelningen en undersökning vid sin 

enhet där man utreder den postoperativa smärtlindringspraxisens nuläge, dvs. hur smärtlindringen 

mäts, genomförs och dokumenteras. Resultat från denna undersökning torde fås under 2022. 

 

Trots coronarestriktionerna satsade man även under 2021 kraftigt på implementeringen av den 

resursorienterade verksamhetsmodellen för kinestetik. Kinestetikansvariga utsågs på sex avdelningar. 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Tack vare det långsiktiga implementeringsarbetet och den målinriktade verksamheten har kännedomen 

om kinestetikmodellen och dess fördelar ökat på sjukhuset. Under 2021 höll kinestetikutbildaren fem 

grundkurser i kinestetik (46 deltagare), en fördjupad kurs (9 deltagare) och en utbildning för chefer (6 

deltagare). Nämnvärt är att Suomen kinestetiikkayhdistys ry beviljade avdelningen för krävande 

rehabilitering ett kvalitetscertifikat i kinestetik den 17 december 2021 som den första avdelningen för 

specialiserad sjukvård i Finland. Det är en fin prestation, som uppmuntrar andra enheter att gå i samma 

spår. 

 

Inom ramarna för utskrivningsskötarverksamheten ordnades tre samarbetsträffar med Vasa stad och 

en träff med privata serviceproducenter på deras begäran. Temat för träffen var en trygg hemkomst 

efter sjukhusvistelsen. Patientens flytt till fortsatt vård och utskrivningsprocessen utvecklades under året 

enligt principerna för trygg utskrivning. På hösten inleddes pilotförsöket Uoma i samarbete med Vasa 

stad. Uoma är ett digitalt patientförflyttningssystem, som automatiskt skickar begäranden om 

patientförflyttningar till de önskade mottagarna. Uoma förbättrar patientsäkerheten (bl.a. via checklistor), 

förbättrar kommunikationen mellan olika aktörer och bidrar till en smidigare och effektivare samordning 

av patientförflyttningar. 

 

5.3. Samarbetet inom specialupptagningsområdet 

 

Specialupptagningsområdets projekt för utveckling och forskning om basvårdens kvalitet, projektet 

STEPPI (2016–2020) för hälsofrämjande basvård, avslutades i slutet av 2020. Projektets mål var att 

förbättra och utveckla en högklassig basvård genom evidensbaserad kunskap. Projektet nådde goda 

resultat, och därför beslutade ledningsgruppen för projektet att starta projektet STEPPI II, Terveyttä 

tuottava perushoito 2021–2025. STEPPI-symposiet, som har skjutits upp flera gånger på grund av 

coronaläget, ordnades på distans från Åbo den 25 november. Responsen om evenemanget var mycket 

positiv och deltagarna önskade sig fler liknande evenemang. Vasa centralsjukhus representerades av 

kinestetikutbildaren med en presentation och poster om kinestetik samt av intensivvårds- och 

övervakningsavdelningen med en poster om STEPPI-utvecklingsarbetet. 

 

Uppladdningen av vårdanvisningar på webbplatsen Hoito-ohjeet.fi fortsatte i samarbete med Egentliga 

Finlands och Satakunta sjukvårdddistrikt. Under året ordnades tre verkstäder där man utarbetade 

patientanvisningar som uppfyller tillgänglighetskraven och laddade upp dem på webbplatsen Hoito-

ohjeet.fi.  

 

5.4. Nationellt samarbete 
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Vasa centralsjukhus deltar i det nationella samarbetsnätverket HoiVerKe för samutveckling av 

vårdarbetet sedan 2019. Jämförelsematerialet med vårdarbetssensitiva indikatorer (fallolyckor, första 

gradens trycksår) är en del av det kvalitetsregister som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd 

(THL). Uppgifter om fallolyckor antecknades dagligen och uppgifter om trycksår en gång i månaden på 

åtta bäddavdelningar vid Vasa centralsjukhus.  

 

Under 2021 bokfördes 278 fallolyckor, av vilka 60 hörde till klasserna 2–5, dvs. 1,16 fall per 1 000 

vårddygn. Föregående år (2020) var motsvarande siffra för tre månader 78, av vilka 35 hörde till 

klasserna 2–5, dvs. 2,03 per 1 000 vårddygn. Under 2021 bokfördes 304 fallolyckor i HaiPro (227 hade 

fallit omkull och 77 hade fallit ner). För 36 patienter och klienter gjordes en bedömning av risken för 

fallolyckor (Frat), och 16 patienter hade förhöjd risk och 18 mycket hög risk. 

 

Under 2021 undersöktes huden på 1 234 patienter (n = 1 581), av vilka 95 patienter hade trycksår av 

kategori 2–5 (n = 158) och punktprevalensen var 7,70. På sjukhuset uppstod ca 30 trycksår och vid 

enheterna 24. Av dessa trycksår var 10 respektive 9 av kategori 2–5 (andelen som uppstod på sjukhus 

var 0,81 och andelen som uppstod på enheterna var 0,79). Avdelningarna rapporterade att apparaterna 

hade orsakat 32 trycksår. Föregående år (2020) undersöktes huden på 84,9 procent av patienterna på 

bäddavdelningar, och hos 51 patienter hittades totalt 56 trycksår (hos 40 patienter trycksår av kategori 

1).  

 

Patientrespons om vårdarbetet (HoPP) eller om situationer där patienterna har varit i kontakt med 

vårdarbetet insamlades i en veckas tid vid fyra olika tillställningar. HoPP-indikatorn (©HUS) bygger på 

resultaten i kundnöjdhetsenkäter vid HUS, patientklagomål och genomförda studier. Indikatorn har 

utvecklats i samarbete med dem som utvecklar vårdarbetet och med patientrådet vid HUS 

Cancercentrum, och påståendena godkändes av ANCC (American Nurses Credentialing Center) 2017. 

Antalet svar var sammanlagt 203, och 99 procent av svaren hade inlämnats av patienten själv. Andelen 

män och kvinnor var ungefär lika stor. Det fanns 23 påståenden och resultaten varierade mellan 4,13 

och 4,93. På frågan om patienterna skulle rekommendera sjukhuset eller enheten om deras vänner eller 

familj behövde samma typ av behandling eller undersökning var svaret 4,81 på skalan 1–10. 

 

NES-enkäten (Nurse Engagement Surveys) gjordes våren 2021 (den korrigerades inte i fråga om 

deltagande yrkesgrupper) och resultaten var liksom tidigare goda (≥ 4) (år 2020 > 4,3) för olika 

summavariabler (grunderna för högkvalitativ verksamhet, ledarskap, autonomi, mångprofessionellt 

samarbete, skötarnas samarbete, professionell utveckling, nödvändiga resurser, övriga faktorer som 

påverkar engagemanget, engagemang). För påståendet om övriga faktorer som påverkar 

engagemanget hade medelvärdet sjunkit till 3,99 från 4,89 föregående år. 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

 

Anvisningarna om bokföring av fallollyckor och trycksår har förtydligats och uppdaterats, och i 

anvisningen nämns också att en bedömning av risken för fallolyckor (Frat) bör övervägas. Enligt planen 

ska mätning av risken för undernäring (NRS 2002) inledas hösten 2022, och mätningar av smärta (VAS) 

inleds senare. För att det ska gå att jämföra uppgifter mellan universitetssjukhusen och centralsjukhusen 

har det utvecklats kriterier för avdelningskoder, som även omfattar psykiatrin. Koderna för psykiatrin är 

ännu under utveckling. Uppgifterna insamlas nu för hand på varje avdelning (fallolyckor och trycksår), 

och undersöknings- och utvecklingsöverskötaren sammanställer dem för hand och kodar avdelningarna 

innan uppgifterna sänds till HUS. Uppgifterna borde fås automatiskt ur patientjournalerna eller HaiPro 

för att personalen inte ska behöva utföra dubbelt arbete. Fler indikatorer är under utveckling. Inom 

nätverket HoiVerKe används endast begreppet fallolyckor, och det ger uppgifter om nivån på den skada 

som fallet gett upphov till (klass 1–5). I HaiPro antecknas däremot hur många patienter som har fallit 

omkull eller fallit ner och det görs en bedömning av fallrisken, men begreppet Frat bör införas i HaiPro. 

Begreppsanvändningen kring fallolyckor bör förenhetligas. 

6. Säkerhetsledning  

 

Säkerhetsledningen ska inte vara en separat säkerhetsfunktion, utan handlar om att säkerställa att 

verksamheten fortgår tryggt och enligt kraven i alla situationer, som en naturlig del av riskhanteringen 

som helhet. Säkerhetsledningen är en del av organisationens kvalitetssystem och riskhantering och den 

förenar alla säkerhetens delområden.  

  

Utgångspunkten för verksamheten inom säkerhetsledning är att klienterna och patienterna har rätt att 

få den vård de behöver under trygga och säkra omständigheter och att de anställda kan arbeta på ett 

säkert sätt i hälsosamma utrymmen. Genom förebyggande hantering av och åtgärder för 

riskhanteringen strävar man efter att säkerställa verksamhetens kontinuitet i alla situationer. 

Säkerhetsledningen är en del av utvecklingen av arbetsplatsens säkerhet och av ett gott ledarskap. 

Dess inverkan syns bland annat i personalens engagemang, arbetsklimatet, förbättringen av 

produktionskvaliteten och förebyggandet av olycksfall. Med hjälp av säkerhetsledning kan man också 

påverka arbetstillfredsställelsen och sjukfrånvaron. 

  

6.1. Säkerhetsarbete 

  

Säkerheten består av medvetenhet om säkerheten, god yrkeskompetens, noggranna arbetsmetoder 

samt vaksamhet och initiativkraft att observera och avlägsna faktorer som försämrar säkerheten 

Säkerheten främjas bland annat genom upplysning och rådgivning samt via säkerhetsledning och 
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personalledning. Ett gott säkerhetsarbete minskar antalet olycksfall och störningar och gör det lättare 

att orka med arbetet. Ett gott säkerhetsarbete består av små saker och val i vardagen. 

  

Ett gott säkerhetsarbete handlar bl.a. om att betona kommunikationens betydelse, regelbundet 

kontrollera säkerhetskunskaperna samt skapa och stötta en gemenskap med positiv inverkan på 

säkerheten på arbetsplatsen. Vid identifieringen och bedömningen av risker utnyttjas den egna 

personalens breda kompetens samt samarbete med myndigheter och andra berörda grupper. 

 

 

  

6.2. Utvecklingsåtgärder 2022 

  

En plattform för säkerhetsplaner skapas för hela välfärdsområdet (fastighets- och enhetsnivå). Den 

gemensamma plattformen ska innehålla handlingskort och anvisningar. Anvisningarna förenhetligas 

och styrdokument sammanställs. Säkerhetsplanen ska innehålla bl.a. en räddningsplan och en 

utredning om utrymningssäkerheten. 

  

Personalens säkerhetskompetens ska sammanställas till en helhet och nytt innehåll utarbetas. Vi 

kommer att utveckla säkerhetskompetensen via säkerhetsutbildningar, såsom säkerhetspromenader, 

avdelningslektioner och en övergripande säkerhetsdag, som omfattar en övning i förstahandssläckning  

  

En handlingsmodell för situationer där det förekommer hot och våld publiceras.  

  

6.3. Beredskap och framförhållning 

  

Under 2022 inleds arbetet med att utveckla en helhetsberedskap inom välfärdsområdet. Det nationella 

och regionala samarbetet och anvisningarna styr utarbetandet av planerna. En regional riskbedömning 

görs enligt de kommande anvisningarna. Riskbedömningen bygger på en nationell riskbedömning. 

Beredskapsplaneringen är övergripande och beaktar också andra än medicinska störnings- och 

undantagssituationer. För välfärdsområdet kommer man att utarbeta anvisningar och handlingskort för 

olika nivåer. Arbetet inleds med en utredning om nuläget hos enheterna inom välfärdsområdet i fråga 

om beredskap och framförhållning. 

  

Samarbetet med ÅUCS specialupptagningsområde är fortsättningsvis regelbundet. Arbetsgruppen för 

ett beredskapscentrum för social- och hälsovården fortsätter sitt arbete med att planera beredskapen 

och framförhållningen inom de nya välfärdsområdena. 
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Man utreder hur olika medier kan användas och vilket behovet av utbildning är. Dessa är bl.a. Virve, 

Krivat och eventuellt något annat system för kritisk kommunikation och larm. 

 

 

7. Patientombudsmannens verksamhet 

 

Under 2021 tog färre personer kontakt med patientombudsmannen än året innan. En statistikföring 

kan innehålla ett flertal telefonsamtal och andra kontakter, vilket inte framgår som siffror i statistiken.  

 

Det totala antalet kontakter var 455 stycken, av vilka 365 riktades till Vasa centralsjukhus.Av 

kontakterna var 90 stycken svåra att rikta till någon bestämd avdelning, t.ex. för att kontakten gällde 

andra sjukhus eller hälsovårdscentraler eller för att den person som tog kontakt inte berättade eller 

inte ville avslöja var hen hade blivit vårdad. Till samma grupp räknas de personer som inte känner till 

kontaktuppgifterna till patientombudsmannen för den egna vårdplatsen. 

 

Under 2021 var de viktigaste ämnesområdena vård, negativt bemötande, säkerhet, vårdtillgång och 

informationstillgång. 
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7.1 Kontakternas fördelning 

 

Bild 3. Ämnesområdena för patienternas kontakter till patientombudsmannen 

 

Majoriteten av kontakterna till patientombudsmannen tas per telefon och av patienten, och även 

anhöriga tar kontakt. Övriga sätt att ta kontakt är e-post, brev eller besök. En kontakt utgår alltid från 

kundens behov. 

 

 

 

Vård 
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Bild 4. Kontakter i anknytning till vård. 

 

Missnöje med erhållen vård framgår i kontakterna, totalt 254 kontakter. 

 

Negativt bemötande 

 

 

Bild 5. Kontakter i anknytning till bemötande. 

 

Patienterna tar oftast kontakt med patientombudsmannen och klagar främst på läkares bemötande i 

vården. Också anhöriga upplever negativt bemötande på samma sätt som patienterna, men tröskeln för 

att anmäla till patientombudsmannen kan vara högre. År 2021 gjordes 208 anmälningar i anknytning till 

bemötande, medan motsvarande siffra år 2019 var 192. 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet 

 

 

Bild 6. Kontakter i anknytning till säkerhet. 
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Vi visualiserar säkerheten för andra året i följd. Den största orsaken till kontakter visade sig vara 

säkerheten vid åtgärder. Otrygghet är en subjektiv upplevelse, och anmälaren uppger ofta otrygghet i 

samband med en annan anmälan om osäkerhet. Antalet anmälningar om läkemedelssäkerhet var 44. 

Under kategorin övrigt samlades bl.a. kontakter i anknytning till en diagnos eller fördröjd diagnos. 

Sammanlagt inkom 207 kontakter i anknytning till säkerhet. 

 

Vårdtillgång 

 

 

 

 

 

Bild 7. Kontakter i anknytning till vårdtillgång. 

 

Vårdtillgången diskuteras ofta med kunderna och då avses i synnerhet tillgången till läkare, vilket 

kunderna funderar mycket på. År 2021 togs 94 kontakter i frågan. År 2020 var motsvarande siffra 103. 

 

 

Informationstillgång 
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Bild 8. Kontakter i anknytning till informationstillgång.  

 

Informationstillgång hänger mycket starkt ihop med vård och vårdbeslut. Det är mycket viktigt att ge 

patienten tillräcklig information om vården och vårdalternativen, eftersom det inverkar starkt även på 

vårdbeslutet och självbestämmanderätten.  

 

I Jakobstadsregionen kontaktades patientombudsmannen sammanlagt 192 gånger. De främsta 

orsakerna 2021 var vård och bemötande. 

 

Bild 9. Kontakterna i Jakobstadsregionen. 

 

Inom Vasa stads social- och hälsosektor och Laihela samarbetsområde ökade antalet kontakter till 

patientombudsmannen jämfört med föregående år. En kontakt kan innebära flera samtal eller besök om 

samma ärende. Dessa syns inte i siffror i statistiken. Av kontakterna togs 60 per telefon, 24 per e-post 

och 5 via besök som inte hade överenskommits på förhand. Största delen av kontakterna togs av 

patienten eller klienten själv, men också de anhöriga tog kontakt.  

 

Antalet nya kontakter var 89 (år 2020: 78 st.). De främsta orsakerna var missnöje med vården, 

vårdtillgången och säkerheten samt negativt bemötande. En kontakt utgår alltid från kundens behov. 
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Bild 10. Orsakerna till kontakter till patientombudsmannen i Vasa.  

 

Med vårdtillgång avsågs i regel tillgången till läkarvård. Missnöje med vården gällde servicens smidighet 

och den erhållna vården. När det gäller säkerheten dominerade frågor om läkemedelssäkerheten, vilka 

helt och hållet handlade om vaccinationerna mot covid-19. Frågorna om negativt bemötande fördelade 

sig ganska jämnt mellan patienter och anhöriga och gällde främst läkarnas bemötande. Skötarnas 

arbete på hälsovårdscentralerna fick särskilt beröm. 

 

Vid nästan varje kontakt gavs vägledning åt personen som tog kontakt. Mest vägledning gavs om hur 

man gör en anmärkning, en patientskadeanmälan eller en anmälan om läkemedelsskada. I 25 fall 

kontaktade patientombudsmannen händelseplatsen och antingen utredde patientens ärenden eller 

förde responsen vidare på patientens begäran. 

Patientombudsmannen känner inte till hur många patienter som har gjort en anmärkning, en 

patientskadeanmälan eller en anmälan om läkemedelsskada. 

 

 

7.2. Socialombudsmannen 

 

Socialombudsmannens verksamhet bygger på lagen om klientens ställning och rättigheter inom 

socialvården (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2000/20000812). Varje kommun ska utse en 

socialombudsman eller ordna verksamheten tillsammans med andra kommuner. Socialombudsmannen 

ska ge klienterna råd i frågor som gäller socialvården och klientens rättigheter och betjänar klienter inom 

både den offentliga och den privata socialvården. Socialombudsmannen kan kontaktas också av 

klientens närstående och andra anhöriga. Socialombudsmannen roll är att ge råd, och hen kan inte fatta 

beslut eller bevilja förmåner. Socialombudsmannen kan inte heller ändra på ett beslut som fattats av en 

tjänsteinnehavare eller myndighet. 
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Inom Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad fick socialombudsmannen in sammanlagt 98 ärenden 

att behandla. I de flesta fallen (49) var det klienten själv som tog kontakt, i 33 fall en anhörig, i 10 fall en 

anställd och i 6 fall andra parter. Antalet kontakter har ökat betydligt jämfört med de senaste åren (2020: 

74 st., 2019: 51 st., 2018: 17 st. och 2017: 22 st.). 

 

 

Bild 11. Orsakerna till kontakter i Jakobstadsregionen. 

 

De flesta kontakterna gällde äldreomsorgen (32 st.), medan 18 ärenden gällde servicen för barnfamiljer 

och 18 det sociala arbetet bland vuxna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Skadebeslut 
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Serviceområdet  

för akutvård 

 

6 

 

1 

 

10 

 

3 

Serviceområdet  

för öppenvård 

 

6 

 

2 

 

14 

 

18 

Diagnostik 

(serviceområde) 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

Serviceområdet 

för rehabilitering 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Serviceområdet 

för kvinnor och barn 

 

2 

 

0 

 

2 

 

5 

Serviceområdet 

för psykiatri 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

Serviceområdet 

för bäddavdelningar 

 

21 

 

14 

 

44 

 

33 

sammanlagt 36 17 71 62 

Tabell 11. Ersatta och icke-ersatta patientskadebeslut. 

 

Patienterna har anvisats att i ärenden som berör patientsäkerhet även göra HaiPro-anmälningar. I vissa 

fall har patienterna i stället för anmärkning enligt eget val kunnat ge respons med hjälp av 

klientresponssystemet. 

 

Beslut 2018 

VCS 

2019 

VCS 

2020 

VCS 

2021 

VCS 

Ersatta sakskador  

8 

 

7 

 

11 

 

7 

 

Anmärkningar 

 

 

65 

 

83 

 

82 

 

84 

Klagomålsbeslut 

Valvira 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Klagomålsbeslut 

Regionförvaltningsverket 

 

0 

 

6 

 

7 

 

6 

Tabell 12. Ersatta sakskador samt anmärkningar och klagomål. 

 

Under 2021 har riksdagens justitieombudsman fattat ett beslut som gäller organisationen. 

Patientombudsmannen agerar på det sätt som lagen förutsätter genom att ge råd, anvisningar och hjälp 
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samt information om de ovan beskrivna frågorna. Patientombudsmannen verkar också för att patientens 

rättigheter ska främjas och tillgodoses inom Österbottens välfärdsområde. 

 

 

8. Klient- och patientrespons 

 

År 2021 inkom via responssystemet QPro totalt 2 599 klientkommentarer. Antalet har minskat de två 

senare åren. Orsaken till minskningen är att ingen respons har getts via klientresponsterminalerna. De 

(13 st.) har av hygienskäl varit ur bruk sedan slutet av mars 2020 på grund av covid-19-pandemin. År 

2019 kom 27 procent av kommentarerna (1 384 st.) in via terminalerna, medan motsvarande andel år 

2020 var 8,8 procent (255 st.) och år 2021 endast 1 procent. Under 2021 har respons har getts digitalt 

via webbplatsen och på en pappersblankett. Under 2021 fick personalen också möjlighet att registrera 

respons som klienterna har gett muntligen. De anställda som har fått muntlig respons kan förmedla den 

via QPro till den enhet som klienten vill ge respons om. Under året registrerades totalt 65 muntliga 

kommentarer. Nästan alla muntliga kommentarer var beröm. 

 

År 2021 var medeltalet för all respons som inkom till sjukhuset 4,7 på en skala från 1 till 5. Medeltalet 

har varit det samma redan sex år i rad, sedan 2016. Jämfört med 2020 bedömdes tre påståenden en 

aning mer negativt: ”Jag fick behandling eller vård enligt den överenskomna tidtabellen”, ”Besluten om 

min vård fattades i samråd med mig” samt ”Personalen bemötte mig väl.”  

 

Vårt strategiska mål är bland annat en god kvalitet och goda upplevelser. Av dem som besvarade frågan 

”Personalen bemötte mig väl” var 93 procent helt eller delvis av samma åsikt. Helt eller delvis av annan 

åsikt var 5 procent, dvs. 118 personer. I vår strategi betonas också tvåspråkig service. År 2021 var 96,0 

procent helt eller delvis av samma åsikt på frågan ”Jag fick vård eller service på eget modersmål.” År 

2020 var motsvarande siffra 96,4 procent. År 2021 var 2,5 procent, dvs. 58 personer, helt eller delvis av 

annan åsikt. 
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Bild 11. Jämförelse mellan tjänst eller vård som erhållits under vårdperiod eller besök år 2020 och 2021. 

Det övre värdet gäller år 2020 och det nedre år 2021. 

 

NPS-värdet (Net Promoter Score) mäts med påståendet ”Jag kan rekommendera vårdenheten för mina 

nära anhöriga”. Frågan besvaras på skalan 10–0. Enligt skalan innebär vitsord 10–9 att man 

rekommenderar, 8–7 att man är passiv och vitsord 6–0 att man ger kritik. Utgående från svaren på 

påståendet om rekommendation fås NPS-värdet med hjälp av en för ändamålet planerad matematisk 

formel. Antalet svar med kritik minskar rekommendationstalet kraftigt. NPS-värdet är mellan -100 och 

100. Ett NPS-värde över 50 är bra. 
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Bild 12. Rekommendation enligt NPS-värde. 

 

År 2021 var NPS-värdet för hela sjukhuset 77, dvs. utmärkt. Frågan hade besvarats av 2 103 personer. 

År 2020 var NPS-värdet 80 och frågan hade besvarats av 2 452 personer. Minskningen i mängden 

inkommen respons år 2021 avspeglas direkt i antalet svar på NPS-frågorna. I svaren för hela sjukhuset 

rekommenderar över 84,8 procent vårdenheten för sina nära anhöriga. Cirka 7 procent är passiva, 

medan 8,2 procent är kritiska.  

 

 

 

Bild 13. Antalet svar på NPS-påståendet år 2021. 

 

 

 

8.1. Handläggning av respons 
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All respons handläggs på enheterna av handläggare. På enheterna har utnämnts en handläggare för 

vårdsidan och en för läkarsidan. Vid behov har enhetens handläggare även möjlighet att föra responsen 

vidare till en högre chefsnivå.  

 

De öppna svaren i klientresponsen har analyserats av enheternas responshandläggare. De 

utvecklingsförslag som klienterna ger har delats in i kategorier enligt följande: 

 

 

 

Bild 14. Analys av utvecklingsförslag i klientrespons. 

 

Ungefär 20 procent av utvecklingsförslagen gäller frågor i anknytning till personalen. Knappt 20 procent 

av all analyserad respons pekade på behov av utveckling inom informationstillgång och 

informationshantering. I personalens arbete ansågs det finnas mest att utveckla i fråga om bemötande 

och kundbetjäning (60 procent). Också personalens lyssnande, stöd och uppmuntran samt tillförlitlighet 

bör utvecklas.  

 

Beträffande informationstillgång och informationshantering ansåg klienterna att det viktigaste 

utvecklingsobjektet var både muntlig och skriftlig information. Det är viktigt att utveckla de muntliga och 
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skriftliga anvisningarna så att de är tillräckliga och begripliga. Att utveckla informationstillgången kring 

vårdarrangemangen ansågs vara det näst viktigaste när det gäller informationstillgången.  

 

I fråga om vård och betjäning har responsgivarna önskat utvecklingsåtgärder i fråga om vård, effektivitet, 

yrkeskompetens och trygghet, men de har också gett beröm.  

 

All respons föranleder inte åtgärder, men det rekommenderas att enhetens personal behandlar 

responsen regelbundet. Handläggarnas uppgift är att förmedla informationen till hela enhetens personal 

med jämna mellanrum. Positiv respons ökar medarbetarnas motivation och uppmuntrar dem att fortsätta 

sitt goda arbete. Negativ respons bör ses som utvecklingsobjekt som man också kan lära sig något av.  

 

 

Bild 15. Handläggning av respons 

 

Till följd av responsen har man planerat utvecklingsåtgärder, som kan gälla förändringar i arbetssätt 

eller arbetsmetoder, förbättringar i informationsutbytet, utbildning, ledarskap eller annan utveckling. 

Figuren nedan visar utvecklingsåtgärder som har genomförts med anledning av respons som införts i 

responssystemet. 

 

Bild 16. Planerade utvecklingsåtgärder. 
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Jämfört med den totala mängden inkommen respons är mängden dokumenterade utvecklingsåtgärder 

minimal. Detta förklaras delvis av den stora mängden positiv respons, som inte föranleder 

utvecklingsåtgärder. Målet är ändå att den respons som innehåller utvecklingsförslag ska leda till att 

verksamheten förbättras. 

 

Inom Vasa stads social- och hälsosektor och Laihela samarbetsområde gjordes ingen systematisk 

insamling av respons från klienter och patienter under 2021. Roidu-systemet som använts tidigare var 

inte längre tillgängligt. Respons har sporadiskt lämnats in muntligt och i någon mån elektroniskt via Vasa 

stads responstjänst. 

Man deltog i THL:s nationella klientresponsenkät våren 2021, men dess resultat är ännu inte tillgängliga. 

 

Inom Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad insamlades respons av klienter, patienter och anhöriga 

för att utvärdera och utveckla vården. Roidu-systemet har använts för detta ändamål sedan sommaren 

2018. År 2021 inlämnades totalt 1 915 svar (jfr 1 915 svar år 2020 och 5 648 svar år 2019). Den 

drastiska minskningen kan åtminstone delvis bero på coronapandemin.  

Kundnöjdheten mättes med NPS-mätare. Klienterna ombads ge ett vitsord på skalan 0–10 för 

påståendet ”Jag kan rekommendera den här vården och servicen för andra.” NPS-värdet kan variera 

från –100 till 100. Målet för NPS-värdet inom social- och hälsovårdsverkets område är 50. Hela 

organisationens NPS-värde år 2021 var 63,76 (n = 1 377). Föregående år var motsvarande siffra 60. 

Påståendet ”Jag kan rekommendera den här vården och servicen för andra” åtföljs av en av två 

tilläggsfrågor beroende på vad klienten har svarat. Om klienten har gett vitsordet 0–8, ställs frågan ”Vilka 

delområden inom dessa tjänster bör utvecklas?”. Om klienten har gett vitsordet 9–10, ställs frågan ”Vad 

var det som fungerade bra?”.  

Klienterna har också möjlighet att kommentera fritt. Kommentarerna är vanligen positiva och personen 

är nöjd med vården. Negativ respons och missnöje gäller främst kötiderna. Kötiderna är ibland långa, 

även om personen har beställt tid på förhand. 

 

8.2. Klientrådets verksamhet 2021 

 

Klientrådet har verkat vid Vasa centralsjukhus sedan 2013. Dess andra fyraårsperiod avslutades den 

31 maj 2021. Våren 2021 höll klientrådet ett ordinarie möte. Därtill höll klientrådet en friare 

periodavslutning med middag. 

 

Vid sitt möte den 8 mars 2021 fick klientrådet en utredning om hur de förslag som det inlämnat under 

sin mandatperiod har genomförts. Klientrådet diskuterade bildandet av ett eller flera klientråd inom den 
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nya välfärdssamkommunen. Man diskuterade om den regionala represenationen i råden och 

möjligheten att bilda råd för varje sektor. Rådet ansåg att idén om särskilda råd för varje sektor vore bra. 

Som andra alternativ föreslog rådet att man kan bilda ett större råd med kvoter för olika sektorer. Då 

kunde rådet bilda en gemensam åsikt i olika frågor. Sektorernas representanter skulle också kunna 

representera klientrådet vid andra möten inom sin sektor.  

 

Det är viktigt att annonserna om ansökan till klientrådet publiceras i flera olika kanaler, så att man får 

sökande i olika ålder och med olika bakgrund. Till exempel en annons i en dagstidning når inte 

nödvändigtvis ungdomar som vill vara med.  

 

I slutet av året beslutades det att Österbottens välfärdsområde får tre klientråd för olika sektorer och 

ansökan till råden inleddes i november. Annonserna publicerades i alla lokaltidningar i området och i 

olika kanaler i sociala medier. Ett stort antal ansökningar inkom. Valet görs i början av 2022.  

 

 

9. Dataskydd 

 

Vid behandlingen av personuppgifter följs dataskyddslagstiftningen. De omfattande och 

mångdimensionella specialbestämmelserna kring behandlingen av personuppgifter medför egna 

utmaningar för tillämpningen av lagstiftningen och för helhetsuppfattningen. Behandlingen av 

personuppgifter är en del av den specialiserade sjukvårdens arbete. Inom dataskyddet satsar man på 

förebyggande arbete, och dataskyddsfrågor bör beaktas redan i ändrings- och planeringsskedet. 

Riskerna vid behandlingen av personuppgifter bör bedömas, behandlas och dokumenteras. 

 

9.1. Dataskyddet vid Vasa centralsjukhus 

 

Ansvarsskyldigheten är en central princip i dataskyddsförordningen. Vid Vasa centralsjukhus strävar 

man efter att aktivt identifiera risker i dataskyddet. För att skydda personuppgifterna har vi infört 

nödvändiga åtgärder. Syftet med ansvarsskyldigheten är att öka förtroendet och visa att sjukhuset 

respekterar dataskyddet för de personer vars personuppgifter behandlas. 

Vid Vasa centralsjukhus används Datasäkerhet HaiPro för registrering och uppföljning av 

informationssäkerhetsincidenter. Man kan ändå konstatera att anmälningsaktiviteten är ganska låg. 

Under året gjordes 68 anmälningar. Antalet anmälningar berättar inte hela sanningen om hur 

behandlingen av personuppgifter fungerar vid Vasa centralsjukhus. Med hjälp av den interna kontrollen 

gjordes granskningar av behandlingen av personuppgifter. I vårdenheternas arbetsutrymmen 

fokuserade granskningen främst på att personuppgifterna behandlades konfidentiellt och säkert.  
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Vid egenkontrollen kontrollerade man att det fanns en vårdrelation eller en annan saklig grund för 

behandlingen. Användningen av patientregistret i kärndatasystemet kontrollerades med hjälp av 

användningsloggarna i Esko. Användningen av separata system och andra system som ska övervakas 

övervakades via den automatiserade loggövervakningsappen LogMonitor. Användningsloggdata för 

patientuppgifterna följdes och kontrollerades i efterhand. 

 

Informationssäkerhetsincidenter 

2021 

Datasäkerhet HaiPro-

anmälningar 

Incidenter som upptäckts 

vid egenkontroll och 

uppföljning av 

användningsloggdata 

 

St. 

 

 

68 

 

14 

Anmälningar till 

tillsynsmyndighet 

 

12 

 

0 

 

Tabell 13. Informationssäkerhetsincidenter och antal. 

 

Den största dataskyddsrisken på sjukhuset gäller utskrivning av dokument. Över hälften av alla 

HaiPro-anmälningar om datasäkerhet gällde sekretessbrott.  

 

 

Bild 17. Olika typer av informationssäkerhetsanmälningar. 

 

Vasa centralsjukhus har utarbetat en plan för egenkontroll av informationssäkerhet och dataskydd. 

Sjukhusdirektören ansvarar för att planen följs. Planen för egenkontroll uppdaterades inte 2021. Genom 
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de olika delområdena för informationssäkerhets- och dataskyddskontroll kan man hantera i synnerhet 

risker i anknytning till informationssäkerheten. Det centrala målet är att de som producerar tjänsterna 

ska känna till och iaktta förfarandena för dataskydd och informationssäkerhet vid behandlingen av klient- 

och patientuppgifter. Egenkontrollen av informationssäkerheten och dataskyddet sammanhänger också 

med certifieringen och de centrala kraven för datasystemen och Kanta-

informationsförmedlingsservicen. En del av informationssäkerhets- och dataskyddskraven 

sammanhänger med användningen av de riksomfattande Kanta-tjänsterna (THL).  

 

9.2 Den registrerades rättigheter och hur de tillgodoses 

 

Enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning har den registrerade rätt att få tillgång till sina uppgifter. En 

undertecknad kontrollbegäran ska inlämnas till Vasa centralsjukhus patientjournalarkiv. Under det 

gångna året inlämnades 440 kontrollbegäranden till patientjournalarkivet. Antalet begäranden var 12 

procent färre än året innan. Från och med ingången av 2021 postades slututlåtanden och vårdrespons 

inte längre aktivt till alla patienter. Vårdenheterna informerar vid varje besök att utlåtandena kan läsas i 

Kanta-tjänsten.  

Enligt artikel 5 i dataskyddsförordningen ska personuppgifterna vara korrekta och om nödvändigt 

uppdaterade. Den personuppgiftsansvariga ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att 

personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas 

utan dröjsmål. Totalt 53 begäranden om rättelse av personuppgifter inlämnades till patientjournalarkivet, 

vilket var 20 procent mindre än föregående år. 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina 

personuppgifter raderade till exempel i en situation där uppgifterna inte längre är nödvändiga för det 

ursprungliga ändamålet. Den här rätten föreligger ändå inte om den personuppgiftsansvariga har en 

rättslig förpliktelse att utföra en uppgift som kräver behandling av personuppgifter eller om behandlingen 

är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvariga. I fråga om Vasa 

centralsjukhus verksamhet kan rätten att bli bortglömd gälla till exempel en person som deltagit i 

frivilligarbete. EU:s dataskyddsförordning tillämpas inte på personuppgifter om avlidna personer. 

 

9.3 Uppföljning och mätning 

 

Med tanke på informationssäkerheten och dataskyddet ska skyddet, uppföljningen och förvaringen av 

logguppgifter vara regelbunden och systematisk. Korrekt genomförda möjliggör loggarna och en pålitlig 

loggmiljö en kontinuerlig dokumentering av händelsekedjan och autentisering av händelserna. 

Beroende på storleken på organisationens klientregister, antalet datasystem, antalet användare samt 
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antalet transaktioner kan logghanteringen vara en mycket omfattande och krävande process. Som stöd 

för logghanteringen har en logghanteringspolicy för Vasa centralsjukhus utarbetats. I den tas ställning 

till förvaringsmetod och förvaringstid för loggarna, till roller i anknytning till hanteringen av loggar samt 

till logghanteringen och behovet av hantering. 

I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Vasa sjukvårdsdistrikt för verksamhetens lagenlighet. 

Ett dataskyddsombud verkar som sakkunnig och hjälper ledningen och personalen i ärenden som gäller 

dataskydd. Dataskyddsombudet genomförde loggövervakning i enlighet med den övervakningsplan 

som godkänts av arbetsgruppen för dataskydd. Ordförande för arbetsgruppen för dataskydd var 

dataadministrationsöverläkaren. Övriga medlemmar i arbetsgruppen var it-chefen, två överskötare, en 

jurist, patientombudsmannen, dataskyddschefen och byråsekreteraren för patientjournalarkivet. 

Arbetsgruppen sammanträdde fyra gånger år 2021. 

 

Inom egenkontrollen följde man upp att behandlingen av uppgifter grundar sig på en vårdrelation eller 

annan saklig grund. Övervakningen av användningen av separata system och andra system som ska 

övervakas sköttes med hjälp av det automatiserade loggövervakningssystemet LogMonitor. Genom 

slumpmässigt urval granskades månatligen användningshändelserna i patientdatasystemen för tio 

arbetstagare och användningslogguppgifterna för sex patienter. Incidentrapporter kördes för sökning av 

anhörigas uppgifter. Anmärkningar till personalen om att det i vår organisation är förbjudet att läsa egnas 

och anhörigas uppgifter gjordes 14 gånger. Incidentrapporter från Kunta-Esko skickades till 

medlemskommunerna varannan månad. 

En lyckad kontroll förutsätter att användarbehörigheten kontrolleras. Personer i chefsuppgifter hade 

skyldighet att följa upp användningen av patientuppgifter och anmäla eventuella dataskyddsrisker. År 

2021 inkom 31 begäranden från klienter om utredning av användningslogguppgifter i patientregistret. 

På basis av dessa begäranden hämtade man retroaktivt högst två år gamla logguppgifter. I enlighet 

med den interna utredningsprocessen behandlades 6 misstankar om olovlig användning av uppgifter. 

Dataskyddsombudet granskade de begärda logguppgifterna och sände eventuella misstankar om 

missbruk till chefen för vidare utredning samt informerade dataadministrationsöverläkaren, 

chefsöverskötaren, chefsöverläkaren och sjukvårdsdistriktets direktör. Ett sammandrag över 

utredningens resultat gavs till klienten. Två begäranden om utredning kom från polisen. 
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Bild 17. Användningsloggbegäranden från klienter. 

 

9.4 Bedömning och utveckling av dataskyddet 

 

För rapportering och uppföljning av informationssäkerhetsincidenter användes systemet Datasäkerhet 

Haipro. Som personuppgiftsansvarig ska Vasa centralsjukhus dokumentera alla 

personuppgiftsincidenter, orsakerna till dem, en beskrivning av händelserna, vilken inverkan 

personuppgiftsincidenten fick, andra konsekvenser och vidtagna korrigerande åtgärder. Med hjälp av 

dokumentationen kan tillsynsmyndigheten kontrollera att dataskyddsförordningen har följts. 

Den största dataskyddsrisken på sjukhuset är handlingar som skrivs ut. I och med 

organisationsförändringen ökar antalet anställda. Inom Österbottens välfärdsområde arbetar 7 000 

personer, så det finns skäl att satsa på utbildning och information för personalen.  

 

 

 

Bild 18. Olika typer av begäranden om uppgifter 2014–2020. 
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Dataskyddsombudet höll endast åtta olika utbildnings- och avdelningstimmar, både för sjukhusets 

personal och för samarbetspartner. Ett samarbetsmöte hölls med dataskyddsombuden inom Vasa 

sjukvårdsdistrikt, och två möten hölls på distans via Teams. 

 

10.  Sjukhushygien 

  

Anmälningar om infektioner vid Vasa centralsjukhus 2021 

 

År 2021 Infektioner  Vårddygn Inf/1000 vd 

Vårdrelaterade 

infektioner 

1052 70568 14,91 

  

Samhällsrelaterade 

infektioner 

9824 70568 139,21 

  

Tabell 13. Antal infektioner i relation till antalet vårddygn 2021. 

 

I genomsnitt anmäldes 88 vårdrelaterade infektioner per månad. Antalet vårdrelaterade infektioner per 

tusen vårddygn minskade något jämfört med 2020. Antalet samhällsrelaterade infektioner var högre 

än 2020. 

 

Vårdrelaterade infektioner 

  

2020 

antal 

2021 

Infektioner i operationssår 

Ytlig, djup, operationsområde/organinfektion 

  

189 

  

189 

  

Infektioner i mag-tarmkanalen 

  

138 

  

119 

  

Urinvägsinfektioner 

  

147 

  

139 

Lunginflammation 

Övriga infektioner i de övre och nedre luftvägarna 

143 

35 

131 

40 

Blododlingspositiv sepsis 

Klinisk sepsis 

Eventuell sepsis hos nyfödd 

69 

15 

60 

65 

15 

68 

Infektion NAS 

Annan infektion 

68 

29 

69 

32 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

  

Infektion i öga, öra, näsa och munhåla 

  

60 

  

86 

  

Blodkärlskanylinfektion 

  

24 

  

11 

  

Hjärt- och blodkärlsinfektion 

  

5 

  

2 

  

Infektion i centrala nervsystemet 

  

1 

  

1 

 Tabell 14. Vårdrelaterade infektioner 2021. 

 

 

Infektioner i operationssår var som vanligt den största vårdrelaterade infektionsgruppen. Antalet 

infektioner var ungefär det samma som föregående år. Antalet infektioner i mag-tarmkanalen och 

antalet urinvägsinfektioner minskade. Av de stora grupperna minskade också antalet fall av 

lunginflammation och blododlingspositiv sepsis en aning.  

 

 

 

Infektioner i ledprotes 2020 % 2021 % 

Totalprotes i höftled     

  

– ytlig infektion 

0 0 

  

– djup infektion 

0 0 

  

– infektion i 

operationsområde/organ 

0,5 0,8 

Ledprotes i knä     

  

– ytlig infektion 

1,4 1,5 

  

– djup infektion 

0 0 

  

– infektion i 

operationsområde/organ 

0 1,1 

 Tabell 15. Infektioner i ledprotes. 
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Antalet infektioner i ledproteser är fortsättningsvis på en låg och bra nivå. Vid ledprotesoperationer i 

axeln uppstod inte en enda infektion i fjol och inte heller under de senaste åren.  

  

  

Clostridioides difficile är den bakterie som tidigare kallades Clostridium difficile och den är den största 

orsaken till antibiotikadiarré. Sjukdomen återkommer lätt och kan orsaka sjukhus- och 

anstaltsepidemier. Antalet samhällsrelaterade infektioner (Avo) orsakade av Clostridioides difficile 

minskade och antalet vårdrelaterade infektioner (HLI) bibehölls. Fallen är inte relaterade till epidemier, 

och inte en enda hypervirulent stam påträffades. Det är typiskt för mikroben att dess förekomst går i 

vågor och incidensen kan också påverkas av hur aktivt det tas prover och hur antimikrobiella läkemedel 

används. 

  

 

I förhållande till antalet vårddygn har både antalet vårdrelaterade (HLI) och antalet samhällsförvärvade 

(Avo) fall av blododlingspositiv sepsis hållits på ungefär samma nivå. Flest fall av vårdrelaterad sepsis 

orsakades av E coli (15 st.), näst flest av Staphylococcus aureus (11 st.) och tredje flest av 

Staphylococcus viridans (7 st.). Övriga mikrobfynd är endast enstaka eller några av samma sort (1–5 

st.). 

 

 

Influensavaccinationer 

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar arbetsgivaren att se till att sjukhuspersonal som vårdar 

riskpatienter låter vaccinera sig mot säsongsinfluensan varje år. Genom att låta sig vaccineras mot 

influensan främjar man patientsäkerheten och en god vård samt förebygger eget och anhörigas 

insjuknande.  

Via ePiikki-programmet på intranet och på tv-apparaterna i matsalarna i Sandviken och Roparnäs har 

man kunnat följa med hur vaccinationstäckningen framskrider. Vaccinationsnoteringarna i programmet 

ePiikki görs av företagshälsovårdarna i samband med vaccineringen. 

  

Vaccinationstäckningen anmäls och statistikförs enligt antalet vaccinationer vid utgången av 2021. 

Vaccinationsuppföljningen torde förändras till nästa säsong, då vi övergår till välfärdsområdet. 

Statistiken över influensavaccinationer omfattar inte anställda vid Teese eller Fimlab. 

  

Vasa centralsjukhus mål för vaccinationstäckningen är 90 procent. Målet uppnåddes på nio enheter. 

Dessa är dagkirurgiska avdelningen och preoperativa polikliniken, onkologiska polikliniken, 

inremedicinska polikliniken, barn- och ungdomspsykiatriska poliklinikerna, barnpolikliniken och 

barnneurologiska enheten, terapeuter och experter, bäddavdelningen T3, dagenheten och VCS 

anställda i Jakobstad. Totalt utfördes 1 098 vaccinationer (år 2020: 1 337 st.). Antalet vaccinerade 
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läkare var 176 (år 2020: 201), skötare 742 (år 2020: 922) och övriga anställa 180 (år 2020: 214). Dessa 

vaccinationer ger i sin helhet ett medelvärde på 58 procent för vaccinationstäckningen. Föregående år 

uppnåddes det högsta medelvärdet för vaccinationstäckningen, dvs. 70 procent. År 2021 blev 

vaccinationstäckningen tyvärr lägre. 

 

Minskningen märks i alla yrkesgrupper. Bland läkarna minskade vaccinationstäckningen med 11 

procentenheter, bland skötarna med 14 procentenheter och bland övriga yrkesgrupper med 10 

procentenheter. I sin helhet sjönk vaccinationstäckningen bland VCS anställda med 12 procentenheter. 

  

Alla som tog vaccinet fick en måltidskupong som tack för att de bidrar till patientsäkerheten. 

På grund av coronapandemin ordnades vaccinationerna vid Vasa centralsjukhus enligt THL:s 

rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt på personalens egna arbetsenheter. 

Företagshälsovårdarna vid TTBotnia vaccinerade vid Vasa centralsjukhus enheter i Vasa. Det var också 

möjligt att få vaccinet på TTBotnias mottagning på tidsbeställning, precis som i Jakobstad och 

Kristinestad.  

Vid vaccineringen iakttogs rekommendationerna om handhygien, säkerhetsavstånd och munskydd. 

Hygienskötarna, kommunikationsenheten och VCS ledning informerade om de sex allmänna 

vaccinationstillfällena i november–december via intranet.  

  

Den viktigaste informationskanalen för influensavaccinkampanjen för personalen var intranet, som 

kompletterades av affischer och e-post. Vissa enheter har därtill fått THL:s broschyrer om 

influensavaccinationen till både anställda och patienter.  

  

Vaccinationstäckningen bland personalen varierar mellan de olika serviceområdena. Den här säsongen 

har den varit högst inom serviceområdena för rehabilitering, läkare och sakkunniga samt öppenvård. 

Lägst har vaccinationstäckningen varit inom serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner, 

serviceområdet för förvaltning och serviceområdet för försörjning. 

  

Personalen har haft möjlighet att ta influensavaccinet också vid samma tillfälle som coronavaccinet. 

  

10.1. Multiresistenta mikrober inom Vasa sjukvårdsdistrikt 

  

År 2021 var antalet nya ESBL-fynd något lägre än året innan. ESBL uppträder oftast som 

urinvägsinfektion, men även helt symptomfritt smittbärande förekommer.  

  

MRSA upptäcks i allmänhet i kliniska odlingsprov, men en del av de positiva fynden hittas vid 

screeningar. Under det gångna året registrerades 6 fall av multiresistenta gramnegativa stavbakterier 

som hör till MDRGR-klassen. Två fall av CPE dokumenterades 2021. Två fall av VRE upptäcktes. För 
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närvarande finns i sjukvårdsdistriktet cirka 1 650 personer som är bärare av multiresistenta mikrober. I 

fjol var antalet 1 600. 

  

Fynd av en multiresistent mikrob dokumenteras av hygienskötarna i SAI-registret, som förs i enlighet 

med lagen om smittsamma sjukdomar. Dessutom gör hygienskötarna en riskinformationsanteckning i 

patientinformationen i Esko. Anmälan om fyndet görs också till patientens hemkommun. Patienten får 

information och anvisningar om fyndet via den enhet som har tagit provet.  

  

På universitetssjukhusen förekom inga epidemier orsakade av olika multiresistenta mikrober, varför inte 

heller någon omfattande screening gjordes bland patienterna inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Endast 

enstaka exponeringar har förekommit vid vårdperioder inom andra sjukvårdsdistrikt, men inga smittor 

har konstaterats till följd av dessa. Man screenar även i övrigt för multiresistenta bakterier bland patienter 

som kommer in för sjukhusvård, eftersom resandet, invandringen och antalet sjukhusvistelser i utlandet 

fortsätter att öka. VCS anvisningar för screening av multiresistenta mikrober uppdaterades senast i 

slutet av 2019 och under 2021 publicerades ett processchema för MDR.  

 

  

10.2. Uppföljning av förbrukningen av handdesinfektionsmedel (appen eDesi) 

 

Målet för förbrukningen av handdesinfektionsmedel vid bäddavdelningsvård är fortfarande 100 

ml/vårddygn. År 2020 var förbrukningen 50,7 ml/vårddygn och under 2021 steg förbrukningen något till 

51,4 ml/vårddygn. Förbrukningen per avdelning varierade från 30 till 97 ml/vårddygn.  

På intensivvårds- och övervakningsavdelningen var förbrukningen 133 ml/vårddygn, vilket är en klar 

minskning jämfört med år 2020, men mängden ligger fortfarande klart över målet.  

Per operation användes i genomsnitt 95,4 ml handdesinfektionsmedel. Även den här siffran är något 

lägre än 2020, då mängden var 104,9 ml. Inte heller målet på 100 ml/operation uppnåddes.  

Coronapandemin och satsningen på handhygien har uppenbarligen inte längre ökat förbrukningen av 

handdesinfektionsmedel. Därför bör man fundera på nya metoder för att effektivisera handhygienen.  

  

10.3 Observation av handhygienen via appen eHuuhde 

 

På Vasa centralsjukhus har systematisk observation av handhygienen gjorts vid en del avdelningar 

sedan hösten 2019 och under 2021 anslöts även de övriga somatiska avdelningarna. Ansvaret för 

observationen av handhygienen ligger hos enheternas utbildade observatörer och chefer. 

Hygienskötarna utbildar observatörerna. Syftet är att förbättra handhygienen och patiensäkerheten, 

vilket kan påverkas via observationerna. Observationen gäller alla yrkesgrupper som deltar i vården och 

undersökningarna. På enheterna finns affischer som påminner om den här viktiga saken. 
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Under 2021 dokumenterades totalt 3 894 observationer av handhygienen i eHuuhde. Flest 

observationer gjordes på bäddavdelningarna. Målet är 30 observationer per månad på varje enhet, men 

inte ens närapå alla enheter nådde målet. Mest aktiva var de kirurgiska bäddavdelningarna, 

jouravdelningen Y1A och specialgeriatriska avdelningen. Vid operationsenheten, röntgen och jouren 

gjordes ytterst få observationer. Av den kirurgiska handdesinfektionen vid operationer och ingrepp 

gjordes endast 8 observationer, så utifrån de resultaten kan inga slutsatser dras. Den rådande covid-

19-pandemin kan ha påverkat enheternas resurser för observation. 

Läkarna använder fortfarande för kort tid på handdesinfektion i olika situationer. I regel var tiden under 

20 sekunder. Bland skötarna var tiden i regel över 20 sekunder och ibland 30 sekunder. En godkänd 

prestation varar 20 sekunder, men det finns en stark rekommendation om att handdesinfektionsmedlet 

ska masseras in i 30 sekunder. Tiden för kirurgisk handdesinfektion är 3 minuter. 

Vid observationen iakttas också riskfaktorer för handhygien, vilka fortfarande förekommer hos både 

läkare och skötare varje månad. Till riskfaktorerna hör armband, armbandsur, långa ärmar, ringar och 

nagellack. Alla dessa är förbjudna vid patientarbete, eftersom de förhindrar en adekvat handhygien. Vid 

observationerna iakttas också en adekvat och korrekt användning av skyddshandskar och i 84 procent 

av observationerna bedöms handskarna ha använts korrekt. De här resultaten kan studeras i realtid i 

appen eHuuhde på centralsjukhusets intranet under hela året. 

Centralsjukhusets hygienskötare (enheten för sjukhushygien) deltog i centralsjukhusets kvalitetstävling 

2021 på temat observation av handhygienen vid Vasa centralsjukhus via appen eHuuhde och placerade 

sig på fjärde plats. Prispengarna användes till ett studiebesök på sjukhuset Nova i Jyväskylä och för 

inköp av handböcker om städning till enheten. 

  

Hygienskötarnas konsultationer 

För de tre hygienskötarna vid centralsjukhuset var 2021 lika skyndsamt som det första pandemiåret 

2020. Antalet telefonsamtal minskade en aning, men betydligt fler personer tog kontakt per e-post.  

  

Nätverket för hygienkontaktpersoner 

Hygienskötarna leder nätverket för hygienkontaktpersoner vid centralsjukhuset. Utbildningar för dem 

ordnas några gånger per år. Hygienskötarna informerar dem aktivt om ändringar i hygienanvisningarna 

och hygienpraxisen. En del av kontaktpersonerna registrerar infektioner i SAI-programmet och en del 

gör också observationer av handhygienen (eHuuhde) eller bådadera. De utgör en viktig länk mellan 

hygienskötarna och enheterna. 

  

Pandemiarbete 

Under det gångna året har hygienskötarna vid centralsjukhuset deltagit i utarbetandet och 

uppdateringen av covid-19-anvisningar samt i samarbetsmöten med bl.a. THL varje vecka, så att Vasa 

centralsjukhus och regionen har kunnat sammanställa aktuella covid-19-anvisningar för att säkerställa 

klient-, patient- och personalsäkerheten. Man har också ordnat utbildning om användningen av 
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skyddsutrustning och hygienskötarnas kunskaper har utnyttjats vid upphandlingen av skyddsutrustning. 

Olika typer av coronakonsultationer har förekommit ofta och man har skrivit pressmeddelanden och 

informerat många olika samarbetspartner. Att inleda och genomföra coronavaccinationerna i synnerhet 

för vårdpersonalen i samarbete med företagshälsovården var en viktig uppgift för att uppnå en tillräcklig 

vaccinationstäckning bland vårdpersonalen. Hygienskötarna har varit representerade i både 

centralsjukhusets egen och den regionala pandemiarbetsgruppen. Covid-19-pandemin har spelat en 

stor roll i hygienskötarnas arbete också under 2021. 

  

 

 

VSVD:s landskaps- och sjukhushygienfrågor 

  

Man har skapat ett eget nätverk av hygienkontaktpersoner i landskapet, med vilkas hjälp man strävar 

efter att öka medvetenheten om sjukhushygienfrågor och genom sin egen verksamhet främja kvaliteten 

och patientsäkerheten. Med hjälp av hygienkontaktpersonerna förmedlas information om 

infektionsbekämpning samt de senaste nyheterna och meddelandena om mångsidig sjukhushygien till 

landskapen. Hygienskötarna har också kontaktats från landskapen fler gånger än tidigare år.  

  

Hygienskötarna uppdaterar anvisningarna om sjukhushygien på webbplatsen Hoito-ohjeet.fi, där alla 

sjukhusets vårdanvisningar ska laddas upp i framtiden. Trots pandemin har hygienskötarna i samarbete 

med infektionsläkarna ordnat regionala utbildningsdagar på distans.  

  

Till framtidsplanerna hör att utvidga användningen av ePiikki till hela välfärdsområdet. Planeringen 

inleds genast i början av 2022. Man planerar också gemensamma hygienanvisningar för hela 

välfärdsområdet. 

 

10.4. Hygienarbetet i Jakobstadsregionen 

 

Bäddavdelningarna 2021 

Antalet vårdrelaterade infektioner på bäddavdelningarna var ungefär detsamma som 2020. År 2021 

satsade alla enheter på handhygien och korrekt användning av skyddsutrustning. Utbildningar 

ordnades, men färre än föregående år på grund av resursbrist. 

På en och samma avdelning kan det finnas patienter från många specialområden. Användningsgraden 

är hög, och det är ofta brist på isoleringsrum. Det finns allt fler patienter som behöver eget rum och egen 

toalett. Antalet epidemier vid enheterna har minskat klart. 

Vårdrelaterade infektioner vid sjukhusvård (bäddavdelning) 
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År 2021 Infektioner (n) Vårddygn 

sammanlagt 

Infektioner/  

1 000 vårddygn 

2020 

 

Vårdrelaterade 

infektioner 

 

202 

 

 

34176 

 

5.9 

 

5.9 

 

Tabell 16. Vårdrelaterade infektioner vid avdelningsvård i Jakobstadsregionen. 

 

 

Vårdrelaterad infektion 2021 Antal sammanlagt 2020 

Urinvägsinfektion 95 99 

Gastroenterit 1 2 

Lunginflammation 36 44 

Hudinfektion 13 14  

Ögoninflammation/konjunktivit  8 19 

Sårinfektion efter ingrepp 4 1 

Sepsis, blododlingspositiv 4 7 

Sepsis, klinisk 0 1 

 

Tabell 17. Vanliga vårdrelaterade infektioner – Antal (n) sammanlagt per infektionstyp 

(Jakobstadsregionen) 

 

Urinvägsinfektionerna är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. De utgör ca 47 procent av alla 

vårdrelaterade infektioner (2020: 44 procent). Av alla urinvägsinfektioner hade 12 (cirka 13 procent) 

samband med kateter, ingen med Cystofix och 2 (2 procent) med engångskateter. Inte en enda 

urinvägsinfektion hade samband med en åtgärd. Vården av kateterpatienter bör preciseras, liksom 

aseptiken vid införandet av en kateter. Det finns anvisningar att tillgå, och kirurgiska polikliniken 

uppdaterar dem. Vid Social- och hälsovårdsverket arbetar en uroterapeut. 

 

Infektioner efter ingrepp 

Från och med den 1 januari 2018 har ingrepp utförts endast i lokalbedövning (åtgärdspolikliniken). 

Ingreppen görs på operationsavdelningen. Infektioner som uppstår efter ingrepp är sårinfektioner – 

sammanlagt fyra ytliga sårinfektioner efter ingrepp. Statistiken kommer från SAI-programmet. Andelen 

sårinfektioner i relation till alla ingrepp är 0,6 procent (2020: 0,3 procent).  
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Tabell 18. Sårinfektioner vid ingrepp i Jakobstadsregionen. 

 

I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016 började man registrera alla infektioner efter 

undersökningar, behandlingar osv. 2018. Under 2021 registrerades vårdrelaterade infektioner vid 

följande enheter: urinvägsinfektion (1), dialysinfektion (0), endometrit (0) (2020: 3). 

 

 

Tabell 19. Vårdrelaterade infektioner efter undersökning och behandling. 

 

Blododlingspositiv sepsis 

Antalet fall av vårdrelaterad blododlingspositiv sepsis var 3 (2020: 7). En infektion hade samband med 

en perifer venkanyl. 

Vid social- och hälsovårdsverket används ett slutet system (Qsyte) i förebyggande syfte när det är fråga 

om perifera iv-kanyler och därtill används en förfylld spruta med koksalt för att hålla kanylen öppen. 

Porten kan skyddas med desinficerande Swabcap. Vasa centralsjukhus anvisningar följs vid skötseln 
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av andra katetrar och portar. År 2021 infördes också mätaren Vip Score vid social- och 

hälsovårdsverkets enheter. Avdelningarna, hemsjukhuset och poliklinikerna har fått utbildning, och 

skriftliga anvisningar finns i hygienmappen, dvs. bland anvisningarna i Inside. God handhygien och 

aseptik vid införandet av en kanyl, skötseln av en kanyl och användningen av Qsyte bör följas vid alla 

vårdenheter och vid hemvård.  

 

Säsongsinfluensa: inga positiva fall av A- eller B-influensa uppdagades på enheterna eller hos 

befolkningen 2021.  

 

Clostridium difficile: öppenvård – vårdrelaterade 

År 2016 härjade en Clostridium difficile-epidemi vid enheterna, inklusive ribotyp 027. En precisering av 

hygienrutinerna, extra kontroller av sköljmaskinerna och anskaffning av en Nocolyse-apparat gav 

resultat och antalet vårdrelaterade Clostridium difficile-infektioner har hållits lågt. Vårdrelaterade 

Clostridium difficile-infektioner förekommer, men i mindre utsträckning. Antalet Clostridium-bärare inom 

öppenvården som diagnostiserats på avdelningen har minskat 2021.  

 

Multiresistenta mikrober 

 

Tabell 20. Multiresistenta bakterier i Jakobstadsregionen. 

 

Den största MDR-mikrobgruppen är ESBL, framför allt EColi ESBL. Antalet nya bärare har minskat 

jämfört med 2020.  

 

Inom öppenvården hittas många nya ESBL-bärare, i synnerhet bland personer som fått vård utomlands 

och bland utlänningar. Antalet fynd av Klebsiella pneumoniae ESBL har ökat. Ett fall av CPE 
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2015 27 2 1 
 

2 
     

2016 37 0 1 0 10 0 0 0 1 4 

2017 35 2 1 0 18 0 0 0 0 2 

2018 35 1 0 0 19 0 0 0 0 1 

2019 27 1 1 0 15 0 0 0 0 1 

2020 33 4 2 0 19 0 0 0 0 1 

2021 31 5 0 1 19 1 2 0 0 0 
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uppdagades. År 2021 hittades 19 nya bärare av MRSA. Antalet är detsamma som 2020. MRSA 

förekommer främst hos utlänningar och personer som fått vård utomlands. De flesta nya bärarna 

upptäcks via screening.  

 

Vårdrelaterade infektioner inom äldreomsorgen 

En SAI-registreringsansvarig har utsetts för varje enhet. Alla har fått intern utbildning. Vid varje enhet 

finns hygienansvariga. Vid boendeenheterna gjordes hygienutredningar och inspektionsrundor. Under 

2020–2021 gjordes dessa endast sporadiskt. 

 

Antalet vårdrelaterade infektioner ökade vid alla enheter inom äldreomsorgen 2021. På grund av 

coronapandemin satsade alla enheter på handhygien och korrekt användning av skyddsutrustning. 

Utbildningar ordnades. Vid boendeenheterna vårdades coronapositiva och coronaexponerade 

personer. Också coronakluster har förekommit, varvid både invånare och anställda har insjuknat. 

Coronan har medfört stor belastning för enheternas personal, även för stödtjänsterna (städningen).  

 

Urinvägsinfektionerna är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom äldreomsorgen. De flesta 

urinvägsinfektionerna har inte samband med kateter. Vården av personer med inkontinens bör betonas. 

Under 2021 ökade också antalet lunginflammationer och hudinfektioner inom äldreomsorgen. 

Gastroenterit förekom inte. 

 

Socialvårdens enheter (personer med funktionsnedsättning och mentalvård) 

 

Hygienkartläggningarna vid socialvårdens boendeenheter inleddes hösten 2018 och fortsatte till våren 

2019. Cheferna inom socialvården fick en skriftlig rapport med förbättringsrekommendationer, 

hygienanvisningar och en rekommendation att följa antalet vårdrelaterade infektioner i enlighet med 

lagen om smittsamma sjukdomar. Vid alla enheter inom socialvården har en hygienkontaktperson 

utsetts. Hösten 2020 infördes SAI-programmet vid boendeenheterna Hagaborg och Maya. I juni 2021 

infördes SAI-programmet vid boendeenheten Ankaret. Övriga enheter dokumenterar vårdrelaterade 

infektioner och inledda antibiotikabehandlingar för hand på en vanlig lista. Största delen av infektionerna 

är urinvägsinfektioner, hudinfektioner och ögoninflammationer. Under 2021 rapporterades inga 

infektioner vid enheterna för personer med funktionsnedsättning.  

 

Vid enheterna för mentalvård registrerades sammanlagt 14 vårdrelaterade infektioner 2021. Vanligast 

var urinvägsinfektioner och hudinfektioner. Antalet infektioner var 1 per 1000 vårddygn. 
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Hygienskötaren har ordnat intern hygienutbildning för olika enheter inom hela organisationen när det 

har varit möjligt. De flesta utbildningarna hänförde sig till covid-19 och handlade bl.a. om hur man klär 

på och av sig skyddsutrustningen. Förbrukningen av handdesinfektionsmedel uppföljs kontinuerligt vid 

våra enheter. 

 

10.5. Hygienarbetet i Vasa och Laihela 

 

En prevalensundersökning om antalet infektioner utfördes även i år vid enheter för effektiverat 

serviceboende för äldre, både kommunala och köpta tjänster, samt vid hälsocentralsjukhusets 

bäddavdelningar i Vasa och Laihela. Årets prevalensundersökning gjordes den 29 september 2021. Av 

totalt 18 enheter besvarade 16 enkäten, dvs. cirka 89 procent. Spridningen av multiresistenta bakterier 

är en summa av många tillfälligheter. Man använder antibiotika, handhygienen (skötarnas och 

patienternas/invånarnas) kan vara bristfällig och i synnerhet på serviceboenden bor personerna nära 

varandra. Vid boende i en hemlik miljö är hygiennivån inte alltid densamma som på sjukhus, men 

personalen arbetar så säkert som det är möjligt i den miljön. En del av mikrobbärarna på de effektiverade 

serviceboendena har blivit bärare redan innan de flyttade dit, en del först efteråt. Hygienrutinerna har 

betonats och personalen har fått utbildning. 

 

MDR-FYND Nya fynd 2021 2020 

MRSA 26 35 

ESBL E.Coli 40 62 

ESBL K. Pneumoniae 5 3 

ESBL Proteus Vulgaris 2 0 

Tabell 21. MDR-fynd i Vasa–Laihela-regionen. 

 

 

11. Vårdtyngd 

 

Under 2021 har Vasa centralsjukhus använt vårdtyngdsklassificering som mätare för vårdarbetet på 16 

(17) olika vårdenheter. Med hjälp av systemet för vårdtyngdsklassificering kan skötarnas 

arbetsbelastning observeras. Varje enhet upprättar månatligen en rapport, med hjälp av vilken man 

följer med hur den optimala vårdtyngden förverkligas enligt vårdtyngd per skötare, hur dagarna har varit 

i relation till det optimala, hur vårdtyngdsklassfördelningen har förverkligats samt hur fördelningen 

beträffande vårdarbetets delområden har varit. I den månatliga, skriftliga rapporten ingår också 
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verksamhetsanalys, utförda och planerade åtgärder, effekter av tidigare åtgärder samt en analys av 

ledarskapsåtgärderna. Sammanfattningsvis kan man konstatera om 2021 att de nya enheter som har 

infört vårdtyngdsklassificeringen har utbildat sin personal och gjort parallellklassificeringen. En del har 

tyvärr inte gjort den och bl.a. bekämpningen av covid-19-pandemin har tagit upp en del av den tid som 

borde ha använts för utbildning och ärendena har inte framskridit. De enheter som redan har använt 

vårdtyngdsklassificering en längre tid har gjort Paoncil-mätningen, så mätningen av vårdtyngden och 

den information som den ger är aktuella i relation till personalmängden och antalet bäddplatser. Under 

2021 ordnades ingen utbildning. Under 2021 fokuserade man på att göra Paoncil-mätningar vid 

enheterna och på att ”köra in” nya enheter och hjälpa dem att göra vårdtyngdsklassificeringen. 

12. Strålbehandling 
 

Strålbehandlingen fortsatte trots pandemin. Antalet patienter har varit detsamma som de föregående 

åren, alltså drygt 1 000 patienter. Vid strålbehandlingskliniken i Vasa vårdas patienter med 

evidensbaserade behandlingsmetoder. Metodernas effekt har alltså bevisats i kliniska 

patientundersökningar. En stor del av behandlingsmetoderna används också vid TAYS eller ÅUCS. 

 

För strålbehandlingsklinikens behandlings- och bildtagningsapparater finns kvalitetskontrollprogram, 

enligt vilka apparaternas egenskaper övervakas med tester och mätningar. I enlighet med programmen 

görs mätningar varje dag, vecka, månad och år. År 2021 gällde myndighetsgranskningen 

behandlingsapparaten L2 (årsmodell 2018). Granskningarna utförs av en inspektör från 

Strålsäkerhetscentralen (STUK). Vid samma besök granskades klinikens CT-apparat för planering av 

strålbehandlingen och klinikens strålbehandlingsverksamhet. 

 

Strålbehandlingsklinikens gamla behandlingsapparat L1 Varian Clinac iX (årsmodell 2009) ersattes med 

en ny apparat 2021. Särskilt viktigt för verksamheten är att apparaternas strålningsegenskaper kan 

justeras. Då kan patienter flyttas från en behandlingsapparat till en annan utan att strålbehandlingarna 

måste omplaneras. Under serviceåtgärder och felsituationer kan behandlingarna därmed fortgå utan 

dröjsmål. 

 

Efter en offertrunda valde man att införskaffa en ny behandlingsapparat av modellen Varian Truebeam. 

Upphandlingsavtalet undertecknades i juni. Den gamla strålbehandlingsapparaten togs ur bruk i början 

av juni, varefter patienterna för tre behandlingsapparater behandlades med två apparater. Därför 

infördes ett särskilt eftermiddagsskift för röntgenskötarna. 
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Den nya apparaten var färdiginstallerad i början av oktober. Efter det gjordes ännu mätningar av 

behandlingsapparatens strålningsegenskaper samt övriga tester och kontroller som ska göras vid 

mottagandet. Innan apparaten togs i bruk gjorde dessutom en inspektör från STUK en inspektion vid 

ibruktagande av strålbehandlingsapparat i enlighet med förordningen. Efter det inleddes behandlingarna 

med den nya strålbehandlingsapparaten sista veckan i oktober. 

 

Enligt lagen ska arbetstagare som deltar i strålningsverksamhet genomgå strålskyddsutbildning och 

kompetensupprätthållande fortbildning. Mängden utbildning fastställs i en förordning som anger antalet 

timmar för olika yrkesgrupper. Fortbildning om strålskydd ges på strålbehandlingskliniken och på andra 

enheter vid det egna sjukhuset. Strålskyddsutbildning ges också vid finländska och utländska 

konferenser och utbildningar om strålbehandling. 

 

Under 2021 har pandemin fortfarande försvårat anordnandet av strålskyddsutbildning. Lyckligtvis har 

en del konferenser kunnat ordnas på distans, liksom också en del utbildningar. Under en lugn period i 

pandemin kunde bl.a. Sädehoitopäivät ordnas på normalt sätt. På det hela taget har det varit svårare 

att uppfylla utbildningskraven och det har krävts en del specialarrangemang, såsom 

distansföreläsningar. 

 

Vid strålbehandlingskliniken rapporteras avvikelser via HaiPro. Alla tillbud och avvikelser rapporteras 

också genast till den strålskyddsansvariga (överfysikern). På så sätt kan eventuella korrigerande 

åtgärder vidtas redan under behandlingen. År 2021 inträffade inga sådana avvikelser som behöver 

anmälas till Strålskyddscentralen. 
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