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NO HARM

Exceptionella tider sätter 
klient- och patientsäker-
heten på prov

Källa

O’Brien N, Shaw A, Flott K, Leatherman S, Durkin M. Safety in fragile, conflict-affected, and vulnerable settings: An evidence 
scanning approach for identifying patient safety interventions. J Glob health 2022;12:04018. jogh-12-04018.pdf

Under de senaste två åren har vi ställts in-
för situationer som få av oss har kunnat förutse. 
Pandemin var ännu inte över, när Europa blev en 
krigsskådeplats. En aldrig tidigare 
skådad mängd flyktingar har soli-
dariskt inkvarterats i många länder, 
också sådana där systemet för social 
trygghet samt hälso- och sjukvård 
fortfarande är under utveckling. 
Vår trygghet och säkerhet prövas av 
flera olika fenomen samtidigt.

Redan före det som hänt under 
våren levde minst två miljarder 
människor i instabila, konfliktbe-
nägna och sårbara förhållanden. 
Klimatförändringen förutspås orsa-
ka allt mer politisk osäkerhet under 
de närmaste åren och inskränka möjligheterna för 
dem som redan lever under eländiga omständig-
heter. Det är svårt, eller ibland omöjligt, att upp-
rätthålla den sociala tryggheten och patientsäker-
heten. Människans anpassningsförmåga är ändå 
otrolig och den sociala gruppens kraft bär oss ge-
nom extrema situationer. 

Jämfört med de globala problemen borde det 
för oss i det rika Finland inte vara särskilt svårt att 
få ordning på våra egna trygghets- och säkerhets-
risker. Ändå fylls den allmänna debatten av nöd-
ställda barn och brister inom barnskyddet, äld-
re som lämnas ensamma utan skäligt stöd, dålig 

tillgång till och svårigheter att få missbrukar- och 
mentalvård samt brist på kompetent personal. Den 
sociala tryggheten och tillgången till säker vård 

äventyras titt som tätt även utan den 
extra press som löneförhandlings-
metoderna medför.

Senast nu borde vi fundera på vad 
som är viktigt för oss finländare. Un-
der bättre tider är det klokt att förbe-
reda sig för exceptionella omständig-
heter. I vilket slags samhälle vill vi bo 
i framtiden och hur kan vi vara större 
än vår storlek i världen? Det globala 
ömsesidiga beroendet tvingar oss att 
arbeta för en bättre trygghet och sä-
kerhet överallt. Det finns inga åskå-
darplatser. Om vi är passiva möjlig-

gör vi en dålig utveckling både på nära håll och 
någon annanstans. 

I den här tidningen ger vi en inblick i några ut-
satta grupper i vårt eget land. Experterna berät-
tar vad som har gjorts eller vad man kunde göra 
om en klient eller patient inte kan sägas ha det väl 
ställt. Det går inte alltid att reparera det som är 
trasigt, men man kan alltid fråga ”Vad är viktigt 
för dig?”. 

Tuija Ikonen
direktör
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http://klientochpatientsakerhetscentret.fi/
https://jogh.org/wp-content/uploads/2022/03/jogh-12-04018.pdf

