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NO HARMåtervinningen
NO HARM -återvinningen presenterar beprövade
verktyg för klient- och patientsäkerhet. Välj ett verktyg,
en idé eller en handlingsmodell som din organisation
kan använda i klient- och patientsäkerhetsarbetet.
Återvinningen är öppen för alla som har goda
erfarenheter av klient- och patientsäkerhetsförfaranden
och vill dela med sig av dem. Skicka tipsen till NO
HARM-tidningens redaktion!

Checklistor ökar säkerheten
Hälso- och sjukvården har tagit lärdom från luftfarten. Ett av dess verktyg för säkerställande av säkerheten är checklistan.
Checklistor används för att säkerställa arbetsfaser som är kritiska för säkerheten. Inom hälso- och
sjukvården används de i många funktioner, såsom
operationssalar, åtgärder och till exempel när patienter ska flyttas eller skrivas ut.
Med hjälp av listorna kan vi minska mängden
mänskliga misstag, men de utesluter ändå inte helt
att misstag kan ske. Den största risken när det gäller
checklistor är användarens attityd.

När man inför checklistor är det särskilt viktigt
att användarna förstår varför listorna används och
förbinder sig att använda dem korrekt. Listorna bör
också innehålla anvisningar om vad man ska göra om
man upptäcker en avvikelse när man går igenom listan.
Checklistorna är ett stöd för personalen och de ersätter inte introduktionen.

Anvisningar om begränsningsåtgärder
inom somatisk sjukhusvård och
boendeservice för äldre
Anvisningarna togs i bruk inom samkommunen
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2020. De utarbetades i mångprofessionellt samarbete för hälso- och
sjukvårdstjänsterna, tjänsterna och rehabiliteringen
för äldre samt social- och familjetjänsterna.
Anvisningarna har förenhetligat arbetsmetoderna och bokföringen. Information om be-

gränsningsåtgärder bokförs på fliken RAJOIT i patientdatasystemet och rapporterna fås via chefens
skrivbordsapplikation.

Mer information: Mari Plukka, kvalitetsdirektör,
Vasa sjukvårdsdistrikt/Österbottens
välfärdsområde, mari.plukka@vshp.fi

Mer information:
Minna Aho, patientsäkerhetskoordinator,
minna.aho@phhyky.fi

Maria Virkki, kvalitets- och
patientsäkerhetsöverläkare, maria.virkki@phhyky.fi

Kom ihåg Hotus vårdrekommendationer
och evidenstips!
Hotus vårdrekommendationer är evidensbaserade
rekommendationer som sammanställts av sakkunni-

ga. Syftet med rekommendationerna är att förbättra
patientsäkerheten genom att förenhetliga praxisen
och höja vårdarbetets kvalitet.

Beskrivningen av metoder för
säkerställande av identifieringen
är färdig
Beskrivningen innehåller metoder för att säkerställa
identifieringen av personer som anlitar social- och
hälsovårdstjänster och tar upp frågan såväl ur vårdpersonalens som ur klientens och patientens perspektiv.
I beskrivningen preciseras principerna och metoderna för identifiering bl.a. inom öppenvården, på

sjukhus, vid distribution av läkemedel samt vid distanstjänster och hantering av uppgifter i digitalt format.
I beskrivningen för klienter och patienter betonas
vars och ens egen roll och ansvar för att säkerställa
identifieringen. I beskrivningen betonas att identifieringen bör göras upprepade gånger, att klienter och
patienter själva ska tillhandahålla sina personuppgifter och att uppgifterna alltid ska kontrolleras på två
sätt.

Mer information: https://www.hotus.fi/
vardrekommendationer

Läs beskrivningen på Klient- och
patientsäkerhetscentrets webbplats.
www.klientochpatientsakerhetscentret.fi

25
NO HARM | En tidning om klient- och patientsäkerhet 2/2021

Seija Suokas, patientsäkerhetskoordinator,
seija.suokas@phhyky.fi

