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Klientsäkerheten 
bygger på identifiering 
av multiprofessionella 

servicebehov

Metoderna och modellerna 
för att identifiera 
multiprofessionella 
servicebehov varierar mellan 
olika områden. Det finns 
inte nödvändigtvis några 
gemensamt överenskomna 
modeller för det.  

Det kan vara svårt att identifiera de social- och 
hälsovårdsklienter som har nytta av en multipro-
fessionell samordning av tjänster. Att identifiera 
ett multiprofessionellt servicebehov är ändå viktigt 
med tanke på klientsäkerheten – om det förbises 
kan det ha allvarliga konsekvenser för klientens 
välbefinnande och hälsa.  

Välfärdsområdena bör göra upp 
modeller för identifiering av 
servicebehovet
Välfärdsområdet bör kunna identifiera de kli-
entgrupper och klienter som behöver multipro-
fessionella tjänster, samordna social- och hälso-
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Docent, HvD Hanna Tiirinki är deltidsanställd 
arbetslivsprofessor i klientsäkerhet 

inom social- och hälsovården vid Åbo 
universitet. Hon är också docent inom 

system för välfärdstjänster vid Lapplands 
universitet. Tiirinki är ledande forskare vid 

Olycksutredningscentralens utredningsgren 
för social- och hälsovårdsolyckor. Hon 

har många års erfarenhet av forsknings- 
och utvecklingsuppdrag med anknytning 

till kvalitet och effektivitet, patient- 
och klientsäkerhet samt integration av 

servicesystem.

vårdstjänster och fastställa servicehelheter och 
servicekedjor. 

Välfärdsområdena bör bedöma med vilka me-
toder och på vilka villkor de kan hitta de perso-
ner som behöver multiprofessionella tjänster. Med 
tanke på klientsäkerheten är det viktigt att utreda 
om de befintliga modellerna för identifiering av 
multiprofessionella servicebehov är tillräckliga, på 
vilka förutsättningar och villkor olika modeller och 
verktyg fungerar samt hur de kan tillämpas för oli-
ka klientgrupper inom välfärdsområdena.

Individuella servicekedjor
Välfärdsområdet bär ansvar för att klienternas so-
cial- och hälsovårdstjänster samordnas till helhet-
er. Fastställandet, styrningen och uppföljningen av 
servicehelheterna och servicekedjorna är en fort-
gående flerstämmig process, där det viktigaste är 
att lyssna på klienten. 

En individuell multiprofessionell servicehelhet 
består av flexibla och anpassbara servicekedjor. 
Till klientsäkerheten hör bland annat att tjänster-
na tillhandahålls vid rätt tidpunkt och motsvarar 
de individuella servicebehoven. Till exempel att 
ett behov av psykisk hälsovård noteras i tid och 
tillgodoses vid rätt tidpunkt kan vara kritiskt för 
individen eller familjen: Om det förbises kan det 
ha allvarliga och livslånga konsekvenser för livs-
kvaliteten, hälsan och välbefinnandet. 

Dolda klientsäkerhetsrisker bör 
identifieras
Identifieringen av ett multiprofessionellt servicebe-
hov bygger på en kombination av praktiska, evi-
densbaserade och lagenliga förutsättningar, som i 
sin tur bidrar till klientsäkerheten. 

Välfärdsområdena bör kunna identifiera också 
dolda klientsäkerhetsrisker och symtom. Orsaker-
na till dem bör utredas proaktivt redan innan all-
varliga följder uppkommer. 

Genom att utreda händelser som har äventyrat 
klient- och patientsäkerheten kan man hitta svaga 
punkter såväl i identifieringen av servicebehovet 
som i servicehelheterna och servicekedjorna. När 
klientsäkerhetsincidenter med allvarliga följder in-
träffar kan också myndigheten göra en säkerhets-
utredning. Olycksutredningscentralen har infört 
en utredningsgren inom social- och hälsovård för 
att kunna utreda fall med synnerligen allvarliga 
följder.  

När både klientsäkerhetsriskerna och servicebe-
hovet har identifierats står vi på samma startlinje. 
Vad händer efter det i det dagliga arbetet för att 
garantera och förbättra klientsäkerheten?  
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