Tiesitkö, että ...

Digi- ja väestötietovirasto selvitti
digitaalisen turvallisuuden nykytilaa
Julkishallinnon organisaatioiden digitaalisen turvallisuuden edelläkävijöitä yhdisti:
• tietoturvallisuuden poikkeamatilanteiden
nopea havainnointi ja toiminta sekä nopea
palautuminen takaisin normaalitilaan
• digitaalisen turvallisuuden säännölliset
harjoitukset ja koulutukset
• toiminnan kannalta kriittisten kohteiden
tunnistaminen, luokittelu sekä säännöllinen
arviointi
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•

tietoturvallisuuden sekä sen ajantasaisuuden
arvioiminen vakiintunein menetelmin
• johdon tuki.
Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää digitaalisen turvallisuuden verkostoja ja kehittää hyviä
käytäntöjä julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden parantamiseksi.

Asiantuntijat kokoontuivat
keskustelemaan sosiaalihuollon
asiakasturvallisuudesta
Poimintoja ohjelmasta: Teamsin välityksellä
16.4. toteutetun tilaisuuden aloitti Itä-Suomen
yliopiston professori Aini Pehkonen pitämällä
alustuksen asiakasturvallisuuden kehittämisestä
osana sote-palveluita.
Emeritaprofessori Anneli Pohjolan puheenvuorossa pohdittiin asiakasturvallisuuskäsitteen

haasteellisuutta sekä tarvetta määritellä käsite
yksiselitteisemmin.
Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina
Kinnunen kertoi Pohjanmaan hyvinvointialueen
strategian tavoitteena olevan, että asiakas- ja potilasturvallisuus ovat Pohjoismaiden huippua.

Kehittämislinja Hoitoon liittyvät
infektiot on käynnistynyt
Kansainvälisenä käsihygieniapäivänä 5.5.
starttasi käyntiin Potilas- ja asiakasturvallisuuden
kehittämiskeskuksen kehittämislinja Hoitoon
liittyvät infektiot.
Kehittämislinjan tavoitteena on tuoda esille
tärkeimpiä hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ja ajankohtaisia
asioita. Lisäksi kehittämislinjan tarkoituksena on
kehittää kansalliseen käyttöön ”Infektioidentor-

juntapassi”, jolla yhdenmukaistetaan osaamisen
taso ja sen osoittaminen. Kohderyhmänä ovat
kaikki sote-sektorin ammattiryhmät sekä potilaat
ja muut asiakkaat.
Infektioiden torjuntakeinojen yhtenäistämisellä ja kehittämisellä voidaan parantaa hoidon
potilas- ja asiakasturvallisuutta.
Jos haluat mukaan kehittämis- ja tutkimuslinjojen toimintaan, ota yhteyttä noharm@vshp.fi.
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Potilas- ja asiakasturvallisuuden
tilannetta ja seurantaa selvitetään
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallista tilannekuvaa ja
seurantamenettelyjä selvitetään hankkeessa, jonka Vaasan
sairaanhoitopiirin johtama konsortio käynnisti keväällä 2020.
Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla
selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella (VN
TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla
johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.
Hankkeessa on tavoitteena kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltainen seurannan malli sekä ehdotus potilas- ja
asiakasturvallisuuden mittaamisen ja arvioinnin

minimistandardeista Suomeen. Tulokset antavat
mahdollisuuden arvioida potilas- ja asiakasturvallisuuden tasoa Suomessa.
Hankekonsortioon kuuluvat Vaasan sairaanhoitopiirin ohella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä
Nordic Healthcare Group. Hankkeen on määrä
valmistua 31.12.2021 mennessä.

https://tietokayttoon.fi/-/potilas-ja-asiakasturvallisuuden-tilannekuva-ja-seurantamenettelyt

Turvallinen lääkehoito -oppaan tavoitteena on tukea kaikkia
lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä lääkehoitoprosessin
turvallisuuden varmistamisessa ja antaa ohjeita siihen,
miten ja miksi lääkehoitosuunnitelma tulee laatia. Uusi opas
sisältää myös lääkehoitosuunnitelman mallipohjan.
Lääkehoitosuunnitelman laatimisessa on
tärkeää, että toiminta- ja työyksiköt tunnistavat
oman lääkehoitoprosessinsa ja siihen liittyvät riskit. Lääkehoitosuunnitelmassa tulee kuvata minkälaista ja kuinka vaativaa lääkehoitoa yksikössä
toteutetaan ja millaista osaamista se edellyttää.
Lääkehoitoa toteutetaan monenlaisissa toimintaympäristöissä, joten oppaassa on vain vähän
yksikkökohtaisia ohjeistuksia.

Uudessa oppaassa on ensimmäistä kertaa
tuotu esille farmaseuttisen osaamisen merkitys
lääkitysturvallisuuden varmistamisessa ja opas
korostaa myös aiempaa enemmän työnantajan
vastuuta lääkitysturvallisuudesta. Työnantaja
vastaa esimerkiksi siitä, että työntekijöiden riittävä
lääkehoito-osaaminen suhteessa lääkehoidon
vaativuustasoon tulee varmistetuksi.
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Turvallinen lääkehoito -oppaan uusi
versio julkaistiin helmikuussa

