
Katselet nyt juuri uutta 
kansallista verkkolehteä, 
jota julkaisee Potilas- ja 
asiakasturvallisuuden 
kehittämiskeskus.  

NO HARM 
on uusi lehti 
asiakas- ja 
potilas-
turvallisuudesta
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Lehti tukee verkostoissa tehtävää työtä kerto-
malla ajankohtaisia asioita asiakas- ja potilastur-
vallisuudesta sekä levittämällä tutkittua tietoa ja 
hyviä käytäntöjä. 
 Lehti on tarkoitettu sote-alan ammattilaisille 
ja se julkaistaan digitaalisessa muodossa verkossa 
suomeksi ja ruotsiksi. Ensimmäinen numero il-
mestyy kesäkuussa ja toinen loppuvuodesta 2021. 
Lehti on maksuton.  

Juuret Potilasturvallisuustiedotteessa

Vaasan sairaanhoitopiiri on julkaissut No Harm 
-lehden edeltäjää eli Potilasturvallisuustiedotetta 
alueellaan vuodesta 2009 lähtien. Tiedote oli 
aluksi yhden A4:n mittainen, mutta muuttui pian 
laajemmaksi julkaisuksi, joka ilmestyi painettuna 
versiona ja verkkosivuilla.  Nyt tiedote muuttuu 
verkkolehdeksi, jonka levikkialueena on koko 
Suomi. 
 Potilasturvallisuustiedotteen päätoimittajana 
toimineen Mari Plukan mukaan tiedote on 
ollut sairaanhoitopiirin alueella aktiivisesti luettu 
julkaisu. 
	 ‒	Se	on	ollut	toimiva	kanava	luoda	laajempaa	
käsitystä siitä, miten moniulotteinen asia potilas-
turvallisuus on. 

 Tiedotteen avulla levitettiin tietoa ajankoh-
taisista turvallisuusasioista ja nostettiin esiin 
havaittuja turvallisuusriskejä. Siinä esiteltiin myös 
kehittämistyötä ja Pohjanmaan alueen hyviä 
käytänteitä. Turvallisuuskulttuuria vahvistettiin 
kertomalla onnistumisista turvallisuuden edistä-
misessä. Eri teemoja tuotiin turvallisuusnäkökul-
masta esiin mielenkiintoisten aiheiden avulla. 
	 ‒	Tätä	perinnettä	jatkaa	nyt	kansallisella	ta-
solla No Harm -lehti, toteaa Plukka tyytyväisenä. 

”Do No Harm”

Viestikapula julkaisusta siirtyy nyt Potilas- ja 
asiakasturvallisuuden kehittämiskeskukselle. 
Samalla toimituskunta uusiutuu. Lehden nimi No 
Harm viittaa terveydenhuollon ammattihenkilön 
eettiseen periaatteeseen välttää toiminnassaan 
vahingon aiheuttamista. 
	 ‒	Säilytämme	sen,	mikä	on	hyväksi	havaittua.	
Laajennamme aiheita kaikkialla Suomessa ja kan-
sainvälisestikin tehtävään laadun ja turvallisuuden 
edistämiseen, kertoo uuden lehden päätoimittaja 
Tuija Ikonen. 

Kuulemme mielellämme juttu- ja 

kehitysehdotuksia! Niitä voi lähettää 

osoitteella noharm@vshp.fi 
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Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

Suomesta 
potilasturvallisuuden 

mallimaa

Tunnetko jo alueesi 
potilasturvallisuus-

lähettilään? 

Simulaation avulla 
turvallisuusoppia 

valmistuville 
lääkäreille 
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