
Du läser just nu en ny 
nationell nättidning 
från Utvecklingscentret 
för patient- och 
klientsäkerhet.

Tidningen stöder nätverkens arbete genom att 
informera om aktuella frågor inom klient- och 
patientsäkerhet och sprida evidensbaserad kun-
skap och god praxis. 
 Tidningen är avsedd för professionella inom 
social- och hälsovården och ges ut i digitalt 
format på nätet på finska och svenska. Det första 
numret utkommer i juni och det andra i slutet av 
2021. Tidningen är avgiftsfri.  

Rötter i Patientsäkerhetsmeddelandet

Vasa sjukvårdsdistrikt har gett ut den här tidning-
ens föregångare Patientsäkerhetsmeddelandet 
inom sitt område sedan 2009. Meddelandet var 
till en början en sida långt, men blev snart en mer 
omfattande publikation som utkom både i tryckt 
format och på nätet. Nu omvandlas meddelandet 
till en nättidning med hela Finland som sprid-
ningsområde. 
 Mari Plukka, som var chefredaktör för 
Patientsäkerhetsmeddelandet, berättar att medde-
landet lästes mycket aktivt inom sjukvårdsdistrik-
tet. 
 – Det var en fungerande kanal för att skapa 
en bredare uppfattning om vilken mångdimensio-
nell fråga patientsäkerhet är. 

 Med hjälp av meddelandet ville man sprida 
information om aktuella säkerhetsfrågor och lyfta 
fram observerade säkerhetsrisker. I det presen-
terades också utvecklingsarbetet och god praxis 
inom Österbotten. Säkerhetskulturen förstärktes 
genom att berätta om lyckade insatser för att 
förbättra säkerheten. Olika teman presenterades i 
intressanta artiklar med fokus på säkerheten. 
 – Den här traditionen förs nu vidare på 
nationell nivå i No Harm-tidningen, konstaterar 
Plukka nöjt. 

”Do No Harm”

Publikationens stafettpinne ges nu över till Ut-
vecklingscentret för patient- och klientsäkerhet. 
Samtidigt förnyas redaktionen. Tidningens namn 
No Harm syftar på den etiska principen om att 
de som arbetar inom hälso- och sjukvården ska 
undvika att orsaka skada i sitt arbete. 
 – Vi bevarar det som har konstaterats vara 
bra. Vi breddar innehållet så att det omfattar 
främjande av kvalitet och säkerhet i hela landet 
och även internationellt, berättar den nya tid-
ningens chefredaktör Tuija Ikonen. 

Vi tar gärna emot artikel- och 

utvecklingsförslag! De kan skickas 

på adressen noharm@vshp.fi 
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