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Utgångspunkter för tillsyn


Patientsäkerheten försäkras bäst på grundnivå


EGENKONTROLL av verksamhetsidkarna




Myndighetskontroll när arbetsgivarens åtgärder inte räcker

Missnöje med vård


1. Göra anmärkning själv till verksamhetsenheten: primäråtgärd



2. Klagomål till myndigheten är sekundär
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Undantag: Valvira undersöker klågomål då det misstänks att felaktig vård lett till att
patienten avlidit eller fått allvarliga bestående skador
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Påföljder för felaktig förfarande
1. Administrativ styrning
2. Disciplinära åtgärder dvs skriftlig varning

3. Säkerhetsåtgärder


begränsa/frånta rätten att utöva yrket eller att använda
yrkesbeteckning
-
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Till exempel begränsa
-

rätten att ordinera läkemedel eller

-

utöva yrket under ledning och tillsyn av en
legitimerad yrkesutbildad person
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Skriftlig varning
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Den enda disciplinära åtgärden som används i Finland



33 § Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården
-

yrkesutbildad person har vid utövningen av yrket handlat
mot lag eller med stöd av lag utfärdade bestämmelser
eller föreskrifter eller i sin uppgift annars

-

gjort sig skyldig till felaktighet eller försummelse och är
felaktigheten eller försummelsen

-

inte sådan att han eller hon ska åtalas vid domstol, kan
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ge
honom eller henne en skriftlig varning.
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Skriftlig varning

Maria Färkkilä



Kan ges tillsammans med administrativ styrning och säkerhetsåtgärder



Man kan inte ge en skriftlig varning för en brottslig handling för vilken
en straffsrättslig påföljd dömts



Handlat mot lag men bara vid utövningen av yrket


Inte på fritid



Myndigheten kan ta hänsyn till brottet och utreda yrkesutbildade
personens hälsotillstånd och arbetsförmåga
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Skriftlig varning de vanligaste fallen
1.

2.

Arbeta påverkad
1.

Påverkan av rusmedel försvagar väsentligt yrkesutbildade personens
funktionsförmåga och riskerar patientsäkerheten

2.

Yrkesutbildade personen har handlat felaktigt och mot sina yrkesskyldigheter

När yrkesutbildade personen redan har fått administrativ styrning men
inte ändrar sin praxis
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Till exempel föra patientjournal eller ordinera läkemedel (läkemedel som
påverkar det centrala nervsystemet, alkohol och opioider, morfin osv) på
oadekvat sätt
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Statistik
Nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och
hälsovården
Beslutpraxis 2010-2016
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