
Klient- och patientsäkerhetsstrategin

Text: Hanna Toiviainen 
programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret

Genomförandet av 
den nationella klient- 
och patientsäkerhets-

strategin inleddes 
I februari publicerade Social- och hälsovårdsministeriet 
den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin och 

dess genomförandeplan 2022–2026. Visionen för 
strategin är ”Finland är modelland inom klient- och 
patientsäkerhet 2026 – vi undviker skador som går 
att undvika”.

Vision: Finland är modelland inom klient-och patientsäkerhet 2026
- vi undviker skador som går undvika

Vi stärker och skapar förutsättningar för ett nationellt och regionalt säkerhetsarbete

Strategisk spets 1

Tillsammans med 
klienterna och 

patienterna

Strategisk spets 2

Välmående och 
kompetent personal

Strategisk spets 3

Säkerheten först vid 
alla organisationer

Strategisk spets 4

Vi förbättrar det som 
redan finns

Mål 1.1
Vi ökar delaktighet för att 

förbättra säkerheten

Mål 2.1
Vi säkerställer 

säkerhetskunskaper och 
deras förbättring under 

hela karriären

Mål 3.1
Öppen och tillgänglig 
information styr vår 
verksamhet och ökar 

säkerhet

Mål 4.1
 Vi ökar läkemedelsbe-
handlingens säkerhet 
genom gemensamma 

rutiner

Mål 1.2
Vi främjar klient- och 

patientsäkerhetsarbete i 
samma takt

Mål 2.2
Vi skapar säkerhets 
genom att främja 

arbetshälsa

Mål 3.2
Vi säkerställer 

distanstjänster och 
digitala tjänster som är 

trygga för alla

Mål 4.2
Vi sörjer för säkerheten 

vid använding av 
utrustning och 

informationssystem

Mål 1.3
Klienternas, patienternas 

och närståendes 
erfarenheter styr utveckling 

av våra tjänster

Mål 2.3
Vi förbättrar säkerheten 
genom aktivt ledarskap

Mål 3.3
Säkerhetskultur ligger 

till grund för vår 
verksamhet

Mål 4.3
Vi förenhetligar god infek-
tionsbekämpningspraxis
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Strategin utarbetades under fjolåret. För ut-
arbetandet ansvarade en styrgrupp som tillsattes 
av Social- och hälsovårdsministeriet och en ar-
betsgrupp som utsågs av styrgruppen. Klient- och 
patientsäkerhetscentret bidrog med stöd i plane-
ringsarbetet.

I arbetet deltog hundratals representanter för 
social- och hälsovården samt andra berörda grup-
per. På webbplatsen Utlåtande.fi gavs ca 70 utlå-
tanden om utkastet till strategin.

– Vi är mycket nöjda över att många sakkunniga 
med olika bakgrund medverkade i utarbetandet av 
strategins och genomförandeplanens innehåll, be-
rättar Klient- och patientsäkerhetscentrets direk-
tör Tuija Ikonen.

Enligt Ikonen fördes diskussioner också med 
representanter för inrättningar inom statsförvalt-
ningen angående formuleringen av de nationella 
målen och åtgärderna.

– Vi har försökt beskriva genomförandet så att 
ansvarsfördelningen är tydlig och det är lätt att 
börja planera. Mina första intryck av hur plane-
ringsgrupperna har kommit igång är positiva. Det 
är glädjande att se hur teamen med personer från 
olika organisationer och med olika yrkesbakgrund 
har tagit sig an sin uppgift.

Strategin har fyra spetsar
Var och en av de fyra strategiska spetsarna 
innehåller tre mål. För varje mål har det utsetts 
en egen planeringsgrupp som planerar genomför-
andet.

Planeringsgruppen består av en ordförande, en 
projektchef, två medlemmar och en facilitator. Ar-
betet för de strategiska spetsarna leds av så kallade 
spetskoordinatorer, som liksom facilitatorerna ar-
betar vid Klient- och patientsäkerhetscentret. 

Medlemmarna i planeringsgrupperna kommer 
från olika delar av landet och arbetar inom social- 
och hälsovårdens servicesystem, utbildningsorga-
nisationer, organisationer samt privata och tredje 
sektorn. 

Regelbundna träffar redan i kalendern
Planeringsgrupperna hade en gemensam första 
träff i mars. Då presenterades centrets verksamhet 
samt strategins mål, åtgärder och uppföljningsin-
dikatorer. Vi gick igenom gruppernas rutiner, 
medlemmarnas roller och det nätverksformade 
arbetssättet. Gruppernas interna och inbördes ar-
bete präglas av öppenhet, respekt och förtroende. 

Vid träffen i maj presenterade planeringsgrup-
perna konkreta färd- och tidsplaner. Den tredje 

gemensamma träffen ordnas i slutet av året och där-
efter två gånger per år. 

Ordförandena för planeringsgrupperna träffas i 
augusti och oktober och därefter ungefär varannan 
månad.  

Vi informerar om hur genomförandet av strategin 
framskrider på Klient- och patientsäkerhetscentrets 
webbplats www.klientochpatientsakerhetscentret.fi. 

Hjälp vid beredningen av 
välfärdsområdena
Medarbetarna på centret kommer gärna till er för 
att presentera genomförandet av strategin till exem-
pel för beredande och beslutsfattande organ inom 
välfärdsområdena samt för att berätta om den hjälp 
och det stöd som centret kan erbjuda vid beredning-
en av välfärdsområdena.

Centret har bland annat startat ett nytt natio-
nellt nätverk som stöder genomförandet av strategin 
inom välfärdsområdena. 

Inom nätverket:
1. presenterar vi lösningar för välfärdsområde-

nas ledningsstrukturer för att säkerställa kli-
ent- och patientsäkerhetssystemen och gör en 
sammanfattning av dessa 

2. utarbetar vi en modell för välfärdsområde-
nas avtal om köpta tjänster och utläggning av 
tjänster, så att frågor som gäller klient- och pa-
tientsäkerhet beaktas i avtalen

3. utarbetar vi en stomme för välfärdsområde-
nas program för egenkontroll och planerna 
för egenkontroll vid serviceenheter. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163858
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http://www.klientochpatientsakerhetscentret.fi

