
Tidningens redaktion består av Tuija Ikonen, Tarja Pajunen 
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Text: Ulla Kalliokoski, kommunikationsplanerare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

Chefredaktören Tuija Ikonen leder Utveck-
lingscentret för patient- och klientsäkerhet och är 
professor i patientsäkerhet vid Åbo universitet, 
stationerad i Vasa sjukvårdsdistrikt. Hon har lång 
erfarenhet av kliniskt arbete som thorax- och 
kärlkirurg och senare av utvecklings- och förvalt-
ningsuppgifter inom hälso- och sjukvården, som 
forskare och utbildare. Tuija är också sakkunnig 
vid Patientförsäkringscentralen. 
 Tarja Pajunen har arbetat med sakkunnig-
uppdrag i olika social- och hälsovårdsorganisatio-
ner i närmare 20 år och är nu specialsakkunnig 
på centret. Tarja främjar patienternas och kli-
enternas delaktighet och organiserar samarbetet 
med olika nätverk och organisationer. Hon är 
också ledare för utvecklingslinjen Never events 
och medverkar bl.a. i det nationella Nätverket för 
läkemedelsinformation.
 Redaktionschef  för tidningen är kommunika-
tionsplaneraren Ulla Kalliokoski, vars arbete 
på centret går ut på att utveckla och genomföra 
kommunikationen. Hon har lång erfarenhet både 

av kommunikation och av olika offentligt finansie-
rade utvecklingsprojekt. 
 Mari Plukka är kvalitetsdirektör i Öster-
bottens välfärdsområde och ägnar sig för tillfället 
åt doktorandforskning inom patientsäkerhet vid 
Åbo Akademi. I grunden är Mari hematologisk 
sjukskötare och har avlagt högre yrkeshögskole- 
examen inom ledning och utveckling av social- 
och hälsovården. Hon har också varit aktiv inom 
Patientsäkerhetsföreningen i Finlands sakkunnig- 
sektion.
 Medicine doktor Saara Ketola är biträdan-
de överläkare på Ledprotessjukhuset Coxa. Hon 
är specialist i ortopedi och traumatologi och sak-
kunnigläkare inom ledproteskirurgi. Vid sidan av 
det kliniska arbetet arbetar Saara som sjukhusets 
patientsäkerhetsdirektör. 
 Finlands patient- och klientsäkerhetsförening 
rf  har tilldelat förtjänsttecknet för patientsäkerhet 
till Saara Ketola och Tuija Ikonen 2020 samt till 
Tarja Pajunen och Mari Plukka 2017.  
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