Inspektionsberättelse för verksamhetsenhet
inomden privata hälso- och sjukvården
Förhandsinspektion
1 (6)
Ifylls av myndigheten
Dnr

1 Serviceproducent
Serviceproducentens namn

FO-nummer

Postadress

Postnummer

Postort

Telefon

Fax

E-postadress

2 Verksamhetsenhet/Stationsplats för sjuktransporten
Verksamhetsenhetens namn

Serviceenhetens gatuadress

Postnummer

Postort

Kommun inom vilken serviceenheten är belägen

Telefon

Fax

E-postadress

3 Ansvarig föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna
Namn

Telefon

Mobiltelefon

Fax

E-postadress

4 Tidpunkt för inspektionen
/

20

kl

-

5 Närvarande vid inspektionen

PB 43, 00521 Helsingfors

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon: 0295 209 111
Telefax: 0295 209 704

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

6 Inspektionslistor
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Utvärderingsobjekt

Ja

Nej

Observationer/överenskommes

1 Lokaliteter
Vårdrum:
- Vårdrummets minsta yta är 12 -16 m2 och
ventilationen är tillräcklig
- Vårdrummet har tillräcklig ljudisolering
Tillräckliga utrymmen för klienter
(nya utrymmen bör ha inva-WC, om det finns
fler än tre mottagningsrum)
Inredningsmaterialen är ändamålsenliga och lätta att
hålla rena
Belysningen är tillräcklig
Ventilationen för andra utrymmen än operationssalar
1-2 liter/s/ m2, väntrum och behandlings- och undersökningsrum 3 l/s/m2
Tandläkarutrymmen har nätansluten vård- och
undersökningsutrustning och utrymmena bör
klassificeras som behandlingsrum, antingen
klass 2 b eller 3 b. Klassen påverkar när byggnads
inspektion utförs.
För elanläggningar av klasserna 2b och 3b bör
utarbetas en underhålls- och serviceplan.
Personalutrymmena är tillräckliga (omklädning, hygien,
socialutrymmen)
Det finns ett separat städskåp med eget avlopp och
låsbar förvaring av tvättmedel
I vårdrummet/-rummen finns vattenpost för
handtvätt
Separat plats finns för instrumentvård
Lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), förutsättning för tillståndet är ändamålsenliga lokaliteter och anordningar 3§,
och rekommendationer och bestämmelser i publikationen: Hälsovårdscentraler och hälsostationer RT 96-10596, byggnadsstiftelsen 1996 och miljöministeriet/Finlands byggbestämmelsesamling del D2, C1
(Kommunens byggnadsinspektion övervakar nya lokaler):
- Elsäkerhetslagen (220/2004), Elsäkerhetsförordningen (323/2004) och handels- och industriministeriets beslut 335/2004
(för elutrymmens installationskrav finns Finlands Standardiseringsförbunds standard SFS-6000-7-710):
- Arbetarskyddslagen (738/2002) och statsrådets förordning 577/2003 samt RT-kortet, anvisningar om klädtvätt- och
wc-utrymmen.
- Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre. SHM:s publikation 2008:4
- Utvecklingsrekommendation om boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården, SHM:s publikation 2007:13.
Utvärderingsobjekt

Ja

Nej

Observationer/överenskommes

2 Apparater
- Sjuktransporttjänster (se separat bilaga
”Ambulansens utrustning”)
- Bruks- och serviceanvisningar för maskiner och
apparater
Ljushärdare:
- Testning av ljushärdaren har utförts regelbundet
och dokumenterats
- Om LED-ljushärdare används,
- personalen vet när patienten kan utsättas för
fara (apparatens bruksanvisning)
- vid behov kan patienterna ha
skyddsglasögon som filtrerar blått ljus
Amalgamavskiljare finns i vårdapparaten
Det finns uppföljning av temperaturen i värmeskåpen
och kylskåpen (om material förvaras i dem)
Det finns ett systematiskt förfarande för anmälan och
uppföljning av risksituationer som uppstår i samband
med användningen av produkter och utrustning för
hälso- och sjukvård
Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)
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Utvärderingsobjekt

Ja

Nej

Observationer/överenskommes

2 Apparater (fortsätter)
Strålsäkerhetscentralens (STUK) anvisningar:
Anvisning 3.1 1999 Användning och övervakning av tandröntgenapparater, uppgifter om kvalitetskontroll av tandröntgenverksamheten ska finnas apparat-/rumspecifikt.
Registreringsbevis för röntgenapparaten finns
Röntgenteststycke och paketen finns
Kvalitetssäkring har utförts
Uppgifterna finns på blanketten
Använda filmer har sparats
Utvärderingsobjekt

Ja

Nej

Observationer/överenskommes

3 Läkemedel och vårdmaterial
- Plan för läkemedelsbehandling (Säker läkemedelsbehandling, SHM:s publikation 2007:15)
- Läkemedel och vårdmaterial förvaras enligt
anvisningarna.
- Nycklarna till läkemedelsskåpet och läkemedelsrummet och tillträdeskontrollen har ordnats så att
obehöriga inte kan komma åt läkemedlen.
Bokföringspraxisen för HCI-läkemedel är
ändamålsenlig
För material som används finns:
- säkerhetsdatablad
- bruksanvisningar
Sista användningsdag eller giltighetstid för material
som används finns
Läkemedlen är inte föråldrade
Läkemedelsverkets föreskrift 5/20 (17.12.2002) punkt
4.2
förvaring av läkemedlen:
- läkemedlen förvaras i låsta, tillräckligt stora och
ändamålsenliga utrymmen och avskilt från andra
produkter.
- Nycklarna till läkemedelsskåpet eller -rummet och
tillträdeskontrollen har ordnats så att obehöriga
inte kan komma åt läkemedlen.
Läkemedelsverkets föreskrift 5/20 (17.12.2002) punkt 4.2 förvaring av läkemedlen
Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
Material och läkemedel:
- SHM:s förordning om förskrivning av läkemedel (726/2003)
Utvärderingsobjekt

Ja

Nej

Observationer/överenskommes

4 Patienthandlingar
Förvaring, tillgänglighet och sekretess av patientuppgifter och -handlingar har säkrats, hur?
(lösenord, säkerhetskopieringar, låsta arkivskåp)
- Registerbeskrivning har gjorts upp enligt
personuppgiftslagens 10 §
- Patienten informeras om behandling av
personuppgifter enligt personuppgiftslagens 24 §
En datasekretessansvarig har utsetts
Sekretess av röntgenbilder och gipsmodeller har
säkrats, hur?
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om patienthandlingar (298/2009), och handbok för upprättande och förvaring av
journalhandlingar 2001:3 samt personuppgiftslagen (523/1999)
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Utvärderingsobjekt

Ja

Nej

Observationer/överenskommes

Nej

Observationer/överenskommes

5 Arbetarskydd
Man har identifierat risk- eller olägenhetsfaktorer som
beror på arbete, arbetsmiljö och arbetsförhållanden
Man presenterar risk- eller olägenhetsfaktorerna eller
minimerar deras inverkan, det finns t.ex. tydliga anvisningar för att vårda patienter som smittar via blodet
Man iakttar kontinuerligt arbetsmiljön och arbetssättens säkerhet samt inverkan på genomförda åtgärder               
Arbetsgivarens skyldigheter har uppfyllts
Det finns tillräckligt med ändamålsenliga
förrådsutrymmen.
Patientkansliet och kontorsutrymmena har
reservutgång/flyktväg för arbetstagare bl.a. för
faro- och hotsituationer
Utgångarna och räddningsvägarna är fria
Arbetarskyddslagen (738/2002), 27 och 32§
Räddningslagen (379/2011)
Arbetarskyddslagen, arbetsgivarens skyldigheter bl.a. (9§ och 10§)
Utvärderingsobjekt

Ja

6 Övriga omständigheter som ska inspekteras
Räddningslagen (379/2011) och SR:s förordning om
räddningsväsendet (787/2003), Finlands Byggbestämmelsesamling del E1 punkt 11.7:
- kommunens brandmyndighet har godkänt
säkerhetsutredningen
- släckningsfilt finns
Patientskadelagen (585/1986): Skador i vården, anvisningar:
- metod för behandling av patientskada finns tillgänglig
Lagen om patientens ställning och rättigheter
(785/1992) 3 kap. 10 § anmärkning och 11 §; vid en
verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård ska utses en
patientombudsman, anmärkning och patientombudsman:
- enheten har en utsedd patientombudsman
- i väntrummet finns besked om vem som är patient-
ombudsman och hans/hennes kontaktuppgifter
Språklagen (423/2003), ett privat företag eller en privat
yrkesutövare erbjuder tjänster till kommunala inrättningar och organisationer (köptjänst)
- patienterna erbjuds svenskspråkiga tjänster
- broschyrerna/affischerna finns på svenska
Statsrådets förordning och föreskrift om klassificering
och märkning av avfall (1390/1993):
- det finns en utredning om avfallshanteringen i vilken
beaktas förpacknings- och märkningsanvisningarna för
specialavfall inom hälso- och sjukvården:
- skärande och stickande avfall
- läkemedelsavfall
- biologiskt avfall
- smittförande avfall
Läkemedelsverkets publikationsserie 1/2003, anvisningar. Övrig rengöring och avfallshantering, hantering av problemavfall, man
har kommit överens om förfarande/fortsatt hantering
- amalgam
- blyfolier
- framkallare och fixerare
- skärande avfall, t.ex. engångsknivar och kanyler
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Utvärderingsobjekt

Ja

Nej

Observationer/överenskommes

6 Övriga omständigheter som ska inspekteras (fortsätter)
Anvisning SS 1.7/17 februari 2003: Strålskyddsutbildning inom hälsovården:
- det finns information om utbildning för person som
använder strålning; innehåll och mängd av utbildningen
- utbildningen motsvarar kravet
LÄKEMEDELSVERKETS ANVISNINGAR:
Läkemedelsverkets publikationsserie 1/2003, anvisningar: Hygienen i munhälsovården
- hygienpraxis uppfylls vid instrumentvård
- EU-normer, (tvättmaskin och autoklav för instrument,
tvättmaskinen är desinficerande, håller temperaturen
vid 95 grader i över 2 min eller vid 85 grader i 10 min,
testning av autoklaven med färgindikatorer, sporampuller och vakuummätning med Bowie-Dick)
- hygienbehandling av laboratoriearbeten, röntgen-		
bilder och prover överensstämmer med anvisningarna
- handhygienen överensstämmer med anvisningarna,
skyddshandskar och handdesinfektion
- det finns en hygienplan
Läkemedelsverket, En trygg vårdenhet – Modell för riskhantering inom hälsovårdens enheter, anvisning: Riskhantering, förstahjälpsberedskap:
- överenskommet agerande vid återupplivning, t.ex.
att kalla på hjälp
- överenskommet agerande vid hotfull situation
- det finns tydliga anvisningar för vård av patienter med
sjukdomar som smittar via blodet
Läkemedelsverket, En trygg vårdenhet – Modell för
riskhantering inom hälsovårdens enheter, Hälso- och
sjukvårdens anvisning om riskhantering:
- verksamheten har uppföljts
- en riskanalys har gjorts

7 Sammanfattning och slutsatser
Inga anmärkningar angående utrymmen eller utrustning
Följande anmärkningar finns angående utrymmen och/eller utrustning:
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8 Ytterligare information

Underskrift
Underskrift av inspektionsberättelsen. Underskrift av hälsovårdscentralens ansvariga läkare eller ansvariga tandläkare.
Förordningen om privat hälso- och sjukvård (744/1990) 4 § 1 mom. 1 punkten
Inspektionsberättelsen överlämnas till serviceproducenten som med sin egen startanmälan skickar en kopia av den till ifrågavarande tillståndsmyndighet
Samkommun/hälsovårdscentral

Ort och tid

Underskrift av inspektionsberättelsen

Namnförtydligande

Spara
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