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Kvaliteten och 
patientsäkerheten är 

viktiga för patientens skull
Jag heter Sanna-Maria Kivivuori och jag inleder artikelserien Från 
experten. Jag är docent i barnhematologi och barnonkologi och 
Finlands första kvalitetsöverläkare. Jag leder HUS Kvalitets- och 
patientsäkerhetsenhet LAAPO.

När jag arbetar med kvalitet och patient-
säkerhet inom HUS känner jag att jag följer 
mitt kall, precis som då jag tidigare arbetade 
som barncancerläkare. Högre kvalitet förbättrar 
patientorienteringen, minskar svinnet och sänker 
kostnaderna. Kvalitet och patientsäkerhet är frå-
gor som bör föras fram via positivt tänkande och 
lyckade insatser. På HUS har vi ett bra driv inom 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 
 Vi strävar efter att främja alla dimensioner 
av kvalitet på bred front: tillgång, rättidighet, 
effektivitet, verkningsgrad, patientorientering 
samt patient- och personalsäkerhet. Vi är 27 000 
medarbetare inom HUS och antalet patientbesök 
är cirka 2,7 miljoner per år, så händelserna är 
många. Varje medarbetares kontakt med patien-
ten under dennas besök bör hålla hög kvalitet.

LAAPO är en arbetsfylld och energisk 
enhet

Vid Kvalitets- och patientsäkerhetsenheten 
LAAPO, som jag leder, arbetar bland annat en 
patientsäkerhetschef, en läkare med ansvar för 
medicinteknisk säkerhet, en kvalitetschef  och en 
koordinator för säker läkemedelsbehandling. 
 Vårt största projekt är att införa ett kvali-
tetssystem som omfattar alla yrkesgrupper och 
funktioner inom HUS. Vi kommer att skaffa 
JCI, som är det mest använda kvalitetssystemet 
för sjukhus i hela världen. I kvalitetskraven ingår 
många krav på patientsäkerheten. Införandet av 
ett kvalitetssystem är förebyggande kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete i dess bästa form. 

Mätning av kvalitet och 
patientsäkerhet inom HUS

Vi har 16 kvalitetsindikatorer, vilket innebär att 
alla delområden av kvaliteten mäts på något 
sätt. De ingår i HUS strategiska och operativa 
indikatorer. Bland dessa övergripande indikatorer 

mäts patientsäkerheten bl.a. genom att följa med 
andelen anmälningar om en farlig situation som 
drabbade patienten. Det här är en viktig indi-
kator, eftersom antalet anmälningar om tillbud 
korrelerar med en god patientsäkerhetskultur på 
enheten. Tanken är förstås att andelen anmäl-
ningar om situationer som drabbade patienten 
ska minska. 
 Jag tycker det kunde räcka med färre indika-
torer, men den här kompromissen har vi bestämt 
oss för just nu. Inom LAAPO följer vi med kvali-
tetsindikatorerna månatligen för varje resultat-
enhet och sjukvårdsområde och försöker reagera 
på icke-önskade signaler. 
 Inom HUS mäts den medicinska kvaliteten 
mycket heltäckande med hjälp av kvalitetsregister.

Ny strategiperiod 

Jag tycker de viktigaste utvecklingsobjekten inom 
patientsäkerheten under den nya strategiperioden 
2022‒2026 är följande: 
• Mätning: Att utreda vilka indikatorer som 
 används i Finland, på vilket sätt och på vilka 
 organisationsnivåer samt att gruppera indi-
 katorerna på ett vettigt sätt – detta skulle ge 
 bra tilläggsinformation på nationell nivå. 
 Mätning av hela kvaliteten bör inte blandas in 
 här.
• Att inkludera primärvården i utvecklingen av 
 patientsäkerheten.
• Att inkludera socialvården i utvecklingen av 
 patientsäkerheten.
 Inom arbetet för bättre kvalitet och patient-
säkerhet går vi säkrast i rätt riktning, om vi tänker 
på frågan ur patientens perspektiv. 
 Det är fint att patientsäkerheten utvecklas och 
framhålls. Det är viktigt att förena de berörda 
parterna på nationell nivå och därmed öka dis-
kussionen. 

19

N
O

 H
A

R
M

  
 |
  
 E

n
 t

id
n

in
g

 o
m

 k
lie

n
t-

 o
c
h

 p
a
ti

e
n

ts
ä
k
e
rh

e
t


