
Text: Hanna Toiviainen 
programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret

Programchefen för 
strategin presenterar sig

Jag heter Hanna Toiviainen och jag 
började som programchef på Klient- 
och patientsäkerhetscentret i början 
av februari.

Jag ansvarar för att planera och verkställa upp-
gifter som gäller genomförandet av den nationella 
klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026. Till 
mina uppgifter hör att koordinera det nationella ut-
vecklingsarbetet, följa med och utvärdera resultaten 
samt ordna evenemang. Jag medverkar också i kom-
munikationen om strategin och fungerar som före-
dragande och sakkunnig i de organ som styr genom-
förandet av strategin.

Till utbildningen är jag filosofie doktor (folkhälsa) 
och magister i samhällsvetenskaper. Jag disputerade 
vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet 
2007 på ämnet ”Konsumerism, patienters och konsu-
menters aktivitet samt särskilt läkares erfarenheter av 
och syn på patienter som konsumenter”. Jag avlade 
doktorandstudier inom fyra nationella forskarskolor. 

Mina rötter finns i Karelen, Lappland och Uleå-
borg och för tillfället bor jag i Mellannyland. Jag ar-
betar i huvudsak vid centrets kontor i Helsingfors. 

Jag har tidigare arbetat bland annat som plane-
ringschef, gruppchef  och överinspektör vid Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 
Valvira och dess föregångare Rättsskyddscentralen 
för hälsovården 2008–2022, som direktör vid Regi-
onförvaltningsverket i Norra Finland 2018–2020, 
som utvecklingschef  på Finlands Konsumentförbund 
2007–2008 och över tio år som forskare vid Forsk-
nings- och utvecklingscentralen för social- och hälso-
vården Stakes, numera Institutet för hälsa och välfärd 
(THL). 

Utveckling och förnyelse har legat mig nära hjärtat 
redan i mina tidigare uppdrag. Även i säkerhetsfrå-
gor vill jag arbeta sektorsövergripande, multiprofessi-
onellt och tvärvetenskapligt. Jag värdesätter nätverk, 
kommunikation och samarbete med alla berörda 
grupper. 

Toiviainen H. (2007). Konsumerismi, potilaiden ja kuluttajien 

aktiivinen toiminta sekä erityisesti lääkäreiden kokemukset 

ja näkemykset potilaista kuluttajina (doktorsavhandling). 

Helsingfors: Helsingfors universitet. 

På webben: https://helda.helsinki.fi/bitstream/

handle/10138/20383/konsumer.pdf?sequence=1
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