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1. Laadunhallinnan kehittäminen
Kuntayhtymän laatupolitiikka hyväksyttiin hallituksessa 5.10.2021 ja se lisättiin osaksi potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelmaa.
Kuntayhtymässä otettiin vuoden 2021 aikana käyttöön myös SHQS laatuohjelman mukaiset
laadun itsearvioinnit. Kuntayhtymässä nimettiin jokaiseen työyksikköön laatukoordinaattorit, jotka koulutettiin SHQS laatuohjelman käyttöön. Laatukoordinaattorit koordinoivat työyksikköjensä itsearviointeja. Muutamaa yksikköä lukuunottamatta itsearvioinnit saatiin
tehtyä suunnitelusti vuoden loppuun mennessä.
Itsearvioinneissa arvioitiin työyksikön laatua kolmen eri kokonaisuuden osalta; johtaminen,
voimavarojen hallinta ja prosessien hallinta. Kokonaisuudessaan itsearviointien tulokset olivat hyviä. Itsearvioinneissa tunnistettiin yhteensä 508 kpl erilaisia kehittämistehtävää. Johtamisen osa-alueeseen tunnistettiin 287 kehittämistehtävää, voimavarojen hallintaan 79 ja
prosessien osa-alueeseen 140. Kehittämistehtävät kohdistuivat jokaiselle vastuualueelle.
Työyksiköt vastuuttivat ja aikatauluttivat tunnistetut kehittämistehtävät. Osa kehittämistehtävistä saatiin myös jo toteutettua vuoden 2021 aikana.

2. Potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitukset vuonna 2021
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2021 yhteensä 1927 potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvää vaaratapahtumailmoitusta. Ilmoitusten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 71:lla ilmoituksella. Suurin muutos tapahtui hoito- ja hoivapalveluissa, joissa
ilmoitukset vähenivät 106:lla ilmoituksella.
Ilmoituksista suurin osa (65 %) tapahtui potilaalle/asiakkaalle ja loput (35 %) olivat läheltä
piti –tilanteita. Läheltä piti -tilanteiden määrä suhteessa tapahtuneisiin vaaratapahtumiin,
on pysynyt kutakuinkin ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoitteena on, että läheltä piti –tilanteiden osuus olisi suurempi. Suurimman osan ilmoituksista teki hoito- ja hoivahenkilöstö. Lääkäreiden ilmoitusaktiivisuus laski edellisestä vuodesta; 31 vaaratapahtuma ilmoituksesta 16 ilmoitukseen.

1.1 Yleisimmät vaaratapahtumatyypit
Kuviossa 1 on kuvattu yleisimmät, raportoidut vaaratapahtumatyypit vuonna 2021. Raportoitujen kaatumisten määrä on ollut kuntayhtymässä laskusuhtanteinen vuodesta 2018 lähtien ollen vuonna 2021 369 kpl (vuonna 2018 raportoitiin 669 kpl, vuonna 2019 534 kpl ja
vuonna 2020 411 kpl). Tämä on hyvä suunta ja kertoo osittain kuntayhtymässä aktiivisesti
tehtävästä kaatumisten ehkäisytyöstä.
Lääke- ja nestehoitoon liittyvät vaaratapahtumailmoitukset on vähentyneet edellisen vuoden 563 ilmoituksesta 481 ilmoitukseen. Näistä suurin osa oli antovirheitä (60%, 288 kpl),
joka tarkoitti yleisimmin sitä, että lääke, neste tai verituote jäi antamatta potilaalla/asiakkaalle (82 kpl) tai se annettiin vääränä ajankohtana (44 kpl).
Lääkkeen jaossa tapahtuneita virheitä raportoitiin 76 kpl (16 %). Jakovirheistä yleisimpiä olivat ne, että lääke oli jaettu väärän vahvuisena (24 kpl) tai se oli jäänyt kokonaan jakamatta
(21 kpl). Lääkkeen määräysvirheitä ilmoitettiin 9 kpl ja lääkkeen kirjaamisvirheitä 21 kpl.
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Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyviä ilmoituksia tehtiin yhteensä 300 kpl, joista vähän vajaa kolmasosa (31 %) koski potilastiedonhallintaa (esim. puutteellinen, puuttuva tai
epäselvä potilastieto) ja hieman vajaa kolmasosa (28 %) liittyi hoidon järjestelyihin (esim.
ajanvaraus tekemättä, lähete tekemättä tai väärä/ virheellinen potilasohje). Tiedonkulkuun
liittyvät vaaratapahtumailmoituksien määrä on edelliseen vuoteen verrattuna hieman laskenut.

Kuvio 1. Vaaratapahtuma ilmoitusten tapahtumatyypit.

1.2 Vaaratapahtumien seuraukset
Vajaassa puolessa ilmoituksista (46 %, 890 kpl) potilaalle/asiakkaalle asti päätyneistä vaaratapahtumista ei aiheuttanut potilaalle/asiakkaalle haittaa. Reilun neljännes (30 %) potilaista
koki lievää haittaa, kohtalaista haittaa koki 8 % ja vakavan haitan 0,3 % potilaista. Vakavan
haitan kokeneita oli 5 potilasta/asiakasta. Nämä tapaukset liittyivät mm. kaatumisen seurauksena tulleisiin murtumiin.
Suurin osa (61 %) vaaratapahtumista aiheuttivat lisätyötä tai vähäisiä hoitotoimia työyksiköissä. Lisäkustannuksia koitui 3% tapauksista. Potilaan hoito pitkittyi vaaratapahtuman
seurauksena n. 3% tapauksista.
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1.3 Vaaratapahtumien hoitaminen, riskienarviointi sekä myötävaikuttavat tekijät
Vaaratilanteet hoidettiin suurelta osin (81 %) niiden henkilöiden toimesta, jotka tilanteessa
olivat läsnä. 78 tapauksessa pyydettiin lisähenkilökuntaa, joko omalta osastolta/työyksiköstä, toiselta osastolta/työyksiköstä tai hälytettiin lääkäri paikalle. Ulkopuolista apua hälytettiin 65 tapauksessa. Ulkopuolisia avunlähteitä olivat esimerkiksi vartija ja poliisi.
Yli puolessa (56 %) tapauksessa vaaratilanteiden arvioitiin aiheuttavan vähäisen riskin potilaalle. Merkittäviä riskejä tunnistettiin 19 ilmoituksessa ja vakavia riskejä 1 ilmoituksessa.
Kuviossa 2 on kuvattu vaaratapahtumien syntyyn myötävaikuttavia tekijöit. Suurimpana (30
%) tekijänä tunnistettiin potilas ja läheiset. Näitä tekijöitä olivat mm. potilaan sairauden vakavuus ja pulmallisuus sekä potilaan sekavuus, päihtymys, väkivaltaisuus tai kognition lasku.
Reilussa neljännessä (24 %) vaaratapahtumista myötävaikuttavaksi tekijäksi tunnistettiin
toimintatavat ja työmenetelmät. Kommunikointi ja tiedonkulku olivat myötävaikuttavina tekijöinä noin joka kymmenennessä (11 %) vaaratapahtumassa.

Kuvio 2. Vaaratapahtumaan myötävaikuttaneet tekijät (suhteellinen %-osuus).

1.4 Vaaratapahtumista oppiminen ja kehittämistoimenpiteet
Ilmoituksen käsittelyvaiheessa käsittelijää pyydetään miettimään, miten vaaratapahtuman
toistuminen voitaisiin välttää. Noin 77% (943 kpl) vaaratapahtumista käsiteltiin yksikön sisällä. Yksikön ulkopuolelle asia vietiin 42 tapauksessa ja keskustelua muiden prosessiin liittyvien tahojen kanssa käytiin 20 tapauksessa. Ylemmälle tasolle (esim. päällikölle) kuntayhtymän sisällä käsiteltäväksi vietiin 125 ilmoitusta, joka on noin 43% enemmän kuin edellisenä vuonna.
Varsinaisia kehittämistoimenpiteitä oli suunniteltu 835 ilmoituksessa, joka tarkoittaa, että
vajaa puolet (43 %) vaaratapahtumista johti kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteiden määrän kasvu oli laskusuhtanteinen ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen (kuvio 3).
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Kuvio 3. Kehittämistoimenpiteiden osuus kaikista kuntayhtymän ilmoituksista.
Kehittämistoimenpiteistä suurin osa kohdistui toimintatapaan ja menettelyyn (470 kpl),
joita olivat esimerkiksi lonkkahousujen käyttöönotto, tukikaiteiden lisääminen, tiedonkulun
parantaminen, koulutuksen järjesstäminen muistisairaan potilaan hoitoon (kuvio 4).

Kuvio 4. Kehittämistoimenpiteiden kohdistuminen.

3. Potilaan ilmoittamat potilasturvallisuusilmoitukset Haipro järjestelmään
Potilailla on ollut mahdollisuus vuoden 2011 alusta lähtien tehdä potilasturvallisuusilmoitus,
joko internetin kautta tai sitten paperisena jokaisessa työyksikössä. Potilaat/asiakkaat ilmoittivat vuoden aikana 25 vaaratapahtumaa. Potilaiden tekemien ilmoitus on ollut kasvussa johtuen osittain potilaiden ja heidän valveutuneisuuden kasvun myötä, mutta edelleen ilmoituksia tulee kuntayhtymään verrattain vähän. (Kuvio 5). Ilmoituksista kaikki 25 oli luokiteltu läheltä piti –tilanteiksi.
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Kuvio 5. Potilaiden/omaisten tekemät vaaratapahtumailmoitukset.
Suurimmassa osassa ilmoituksia potilaalle ei koitunut vaaratapahtumasta haittaa lainkaan.
Kehitystoimenpiteisiin johti 22% potilaiden / omaisten tekemät ilmoitukset.

4. Turvallisuuskulttuuri kyselyn tulokset
Kuntayhtymässä on tehty säännöllisesti potilas- ja asiakasturvallisuuskyselyitä hoito- ja hoivatyötä tekeville työntekijöille joka toinen vuosi vuodesta 2015 lähtien (vuonna 2015, 2017).
Vuonna 2019 toteutettuun kyselyyn vaihdettiin käytettäväksi sama mittari, joka on käytössä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä.

5. Johdon potilas- ja asiakasturvallisuuskävelyt
Kuntayhtymässä aloitettiin keväällä 2019 johdon potilas- ja asiakasturvallisuuskävelyt. Niiden tarkoituksena on lisätä työntekijöiden ja johdon välistä vuoropuhelua turvallisuusasioissa
sekä osoittaa johdon sitoutumista potilas- ja asiakasturvallisuusasioiden edistämiseen. Toimintamalli koostuu työyksikön saamasta ennakkotehtävästä, sen läpikäymisestä, työyksikössä käytävästä keskustelusta sekä kehittämiskohteiden määrittelystä ja niiden aikatauluttamisesta. Tämän lisäksi sovitaan seurantapalaveri noin puolen vuoden päähän, jossa arvioidaan sovittujen kehittämiskohteiden toteutuminen.
Vuonna 2019 tehtiin terveyspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden vastuualueilla yhteensä
kuusi johdon potilas- ja asiakasturvallisuuskävelyä. Vuonna 2020 ja 2021 oli tarkoitus laajentaa kävelyitä hoidon- ja hoivan vastuualueille, mutta COVID19 pandemian vuoksi niitä ei voitu
pitää suunnitellusti.
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6. Potilasvahingot vuosina 2000–2021
Lähde: Potilasvahinkoportti, Potilasvakuutuskeskus

Alla potilasvahinkoilmoitusten määrä sekä korvattujen potilasvahinkojen määrä potilasvakuutuskeskuksen tilastoista vuosittain (kuva 6).
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Kuva 6. Potilasvahinkoilmoitusten sekä korvattujen potilasvahinkojen määrä.
Potilasvahingoista maksetut korvaukset ovat olleet laskusuuntaisia vuodesta 2013 alkaen aina
vuoteen 2017 saakka. Vuonna 2018, 2019 ja 2020 potilasvahingoista maksetut korvaukset
nousivat edellisiin vuosiin verrattuna hieman.

Kuva 7. Korvatut potilasvahingot euroina.
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7. Tavoitteiden toteuma vuonna 2021
1. Tavoite: SHQS laatuohjelman mukaiset itsearvioinnit tehdään syyskuun 2021 loppuun
mennessä
Toteuma: laatuohjelman mukaiset itsearvioinnit saatiin tehtyä 90% valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Kolmessa yksikössä ei itsearviointia vielä oltu tehty vuoden loppuun
mennessä. Itsearviointien pohjalta tunnistettiin paljon eri kehiittämiskohteita joista osa
saatiin toteutettuakin jo vuoden 2021 aikana. Osa kehittämiskohteista on aikataulutettu
vuodelle 2022.
2. Tavoite: Liitetään jo olemassa olevaan potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaan laatunäkökulma
a. Laaditaan kuntayhtymään laatupolitiikka
b. Kuvataan kuntayhtymän laadunhallinta
Toteuma: Kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman päivitettiin suunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymässä laadittiin laatupolitiikka ja kuvattiin laadunhallinta
osana potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelmaa. Hallituksen jaosto käsitteli suunnitelman lokakuussa 2021. Suunnitelman jalkautus tapahtui vastuualuejohtajien, tehtäväaluepäälliköiden sekä esihenkilöiden toimesta.
3. Tavoite: Vakavien vaaratapahtumien tutkintoja tehdään, jos niille on aihetta
Toteuma: vakavien tutkintoja tehtiin vuoden aikana 2 kappaletta
4. Tavoite: Potilas- ja asiakasturvallisuuskävelyt hoidon- ja hoivan vastuualueella
Toteuma: Koronatilanteesta johtuen potilas- ja asiakasturvallisuuskävelyitä ei järjestetty
kuluvan vuoden aikana.
5. Tavoite: Valvontasuunnitelman laatiminen, yhtenäistäminen ja jalkauttaminen
Toteuma: Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteinen valvontasuunnitelma
käsiteltiin yhtymähallituksessa 12.10.2021. Samanaikaisesti kuntayhtymään nimettiin
valvonnan ohjausryhmä ja valvontaa koordinoiva valvontatiimi. Terveydenhuollon valvontaan saatiin osa-aikainen työntekijä. Valvonnan yhtenäistämistä aloitettiin tekemään
loppuvuodestaja työ siltä osin jatkuu vuonna 2022.

8. Tavoitteet vuodelle 2022






Jatketaan SHQS laatuohjelman itsearvioinnissa tunnistettuja kehittämistoimenpiteiden tekemistä
Vakavien vaaratapahtumien tutkintoja tehdään, jos niille on aihetta
Potilas- ja asiakasturvallisuuskävelyt hoidon- ja hoivan vastuualueella
Jatketaan valvonnan kehittämistä koko kuntayhtymän osalta
Osallistutaan tulevan hyvinvointialueen potilas- ja asiakasturvallisuuden suunnitteluun
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