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VALO-programmet inkluderar
apoteken i det nationella arbetet för
säker läkemedelsbehandling
Avsikten med VALO, dvs. apotekens nationella program för säker läkemedelsbehandling, är att
utveckla apotekens kunskap om säker läkemedelsbehandling och främja säker läkemedelsbehandling inom öppenvården i samarbete med alla som
är delaktiga i läkemedelsbehandlingen.
Systemet HaiPro för rapportering om avvikelser har tagits i bruk på apoteken under hösten. I
början av 2022 görs ett pilotförsök med att sända
avvikelseanmälningar mellan apoteken och övriga

enheter inom social- och hälsovården. Samtidigt
planeras samarbetsmetoder för att utveckla läkemedelsbehandlingens säkerhet i sin helhet, utgående från fakta.
VALO-programmet är ett samprojekt inom
Finlands Apotekareförbund och Klient- och patientsäkerhetscentret. Forskningen inom programmet bedrivs av en forskargrupp vid Helsingfors
universitet.

E-biblioteket Helli erbjuder material om
patientsäkerhet och kvalitetsarbete
Det riksomfattande e-biblioteket Helli tillhandahåller digitalt material för sjukvårdsdistriktens och vårdsamkommunernas personal.
Materialet kan användas på datorer i organisationernas nätverk med hjälp av IP-autentisering.

På andra ställen kan de nås via OpenAthensfjärråtkomst. Användarnamn för fjärråtkomst skapas själv i organisationens nätverk.
Bibliotekets sökspråk är engelska, men det
finns också en del material på finska.

https://helli.virtuaalikirjasto.fi/

Vid öppna universitetet vid
Östra Finlands universitet
erbjuds grundstudier i klient- och
patientsäkerhet 25 sp
och patientsäkerheten samt en säker informationshantering ur ett mångprofessionellt perspektiv.
Studierna består av fem studieperioder, som
ordnas flexibelt via nätet och kan avläggas vid sidan av arbetet.

Mer information: planerare Kukka-Maaria Kokkonen, kukka-maaria.kokkonen@uef.fi
https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/avoin-yo-asiakas-ja-potilasturvallisuuden-perusopinnot-verkko-opinnot-lv-2021-2022

Öppna studier inom klient- och
patientsäkerhet även vid Åbo
universitet, Novia och VAMK
Vid Åbo universitet ordnas en 3 studiepoängs
helhet om grunderna i patientsäkerhet via öppna
universitetet också under våren 2022. Vid Yrkeshögskolan Novia inleds en 3 studiepoängs utbildning på temat Patient- och klientsäkerhet i digitaliseringen av social- och hälsovården och vid
Vaasan ammattikorkeakoulu studieperioden Po-

tilas- ja asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoituessa, 3 sp.
Studierna ordnas i samarbete med Klient- och
patientsäkerhetscentret.
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De mångvetenskapliga studierna lämpar sig
för många yrkesgrupper inom social- och hälsovården och för andra som arbetar med klient- och
patientsäkerhet.
Studierna behandlar begrepp, delområden och
aktörer inom klient- och patientsäkerhet, en högkvalitativ och säker vård och verksamhetskultur ur
olika klientgruppers synvinkel, ledning av klient-

