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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

Klient- och patientsäkerhetscentret
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Text: Ulla Kalliokoski
kommunikationsplanerare, 

Klient- och patientsäkerhetscentret

Centret fick ny profil 
och webbplats

Centret fick en ny visuell profil
Den nya logotypens symboldel föreställer en 
människogestalt med öppen famn. Man kan också 
se en våg, som symboliserar rättvisa och trygghet. 
I mitten bildas bokstaven i som symboliserar kun-
skap och forskning.

Centrets huvudfärger är blått och orange. Den 
blå färgen står för säkerhet och trygghet, medan 
den orange står för värme och empati.

Den nya profilen har planerats av KMG Tur-
ku och bygger på den visuella profilen för centrets 
värdorganisation Österbottens välfärdsområde. 

Webbplatsen förnyades
Centrets nya visuella profil syns nu också på vår 
förnyade webbplats. Den har byggts upp med en 
egen layout i anknytning till Österbottens välfärds-
områdes webbplats. 

Webbplatsen är centrets informationshemvist. 
Där finns den mest aktuella informationen bland 
annat om genomförandet av den nya klient- och 
patientsäkerhetsstrategin och centrets övriga verk-
samhet. 

Sidorna konstruerades av Poutapilvi. 

Följ www.klientochpatientsakerhetscentret.fi 

Innehållet utvecklas kontinuerligt.

4

N
O

 H
A

R
M

  
 |
  
 E

n
 t

id
n

in
g

 o
m

 k
lie

n
t-

 o
c
h

 p
a
ti

e
n

ts
ä
k
e
rh

e
t 

1/
2
0

2
2

http://klientochpatientsakerhetscentret.fi/


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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Klientens röst

Ingen är ett problem 
eller en diagnos utan en 

värdefull människa

Text: Päivi Rissanen 
specialsakkunnig, 

Centralförbundet för Mental Hälsa

”På sjukhuset går jag fram och tillbaka i korridoren.
Jag bara går och går. Balkongdörrarna i vardera ändan 

av korridoren är låsta, förstås. Jag fortsätter mitt rastlösa 
vandrande, och det är ingen som stoppar mig.”

Så beskrev jag sommaren 1994 i min dag-
bok. När jag skrev det visste jag lyckligtvis inte 
att jag skulle nöta avdelningskorridorer i sju år 
till, att jag skulle bli en långvarig patient på det 
psykiatriska sjukhuset och slutligen ett hopplöst 
fall. Sjukdomen avbröt min framtid och gjorde 
mitt liv till en evig mardröm full av ångest, räds-
lor, kval och ändlösa sjukhuskorridorer.

Min nya egenvårdares fråga ”Päivi, vill du 
tillbringa resten av ditt liv på sjukhuset?” fick 

mig att stanna upp. Den fick mig att funde-
ra på vad jag vill. Frågan gläntade på dör-
ren till något nytt. Den erbjöd mig hopp, en 
möjlighet till något annat. Först var hoppet 
bara en glimt av något – något okänt som var 
bättre än nuet. Mitt svar var det första ste-
get mot den dag då jag kunde sammanställa 
ett akademiskt paket, en doktorsavhandling, 
av mina erfarenheter, mina känslor och mitt 
eget liv under flera årtionden. 
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Rehabiliteringspusslet
De låsta dörrarna och sjukhusets väggar gav 
mig trygghet och omsorg, när jag själv inte 
kunde ta hand om mig själv och min trygg-
het. Nu är jag glad över dem. Lås, väggar, 
vårdförsök, mediciner och diagnoser kunde 
ändå inte bota mig. Viktigare var möten, 
samtal, goda klientrelationer, kamratstöd 
och meningsfull sysselsättning. 

Det centrala vid rehabiliteringen var 
framför allt möjligheten att påverka mitt liv, 
att fatta beslut och att förändra saker själv. 
För det andra var det viktigt att rehabilite-
ringen utgick från mina resurser och styrkor. 
För det tredje var min rehabilitering som ett 
pussel som det tog lång tid att lägga. Ofta 
krävs det tålamod av en själv, av dem som 
hjälper och av servicesystemet. Slutligen ska 
målet med rehabiliteringen vara en möjlig-
het att leva sitt liv med eller utan sjukdomen 
och symtomen, men att leva ett så gott, me-
ningsfullt, personligt och aktivt liv som möj-
ligt inom de egna krafternas gränser. 

Det finns inga hopplösa fall
Under de senaste åren har det talats myck-
et om erfarenhetsexperter och delaktighet. 
För mig var arbetet som erfarenhetsexpert 
ett sätt att komma upp ur den grop som jag 
hade fallit ner i när jag insjuknade. Kärnan 
i uppgiften som erfarenhetsexpert blev att 
vända de svåra och ångestfyllda upplevel-
serna till en resurs. I min doktorsavhandling 
blev de forskningsmaterial och en studie 
som gav ett nytt perspektiv på psykisk sjuk-
dom, rehabilitering, identitetsförändring 
och förhoppningsvis också hopp. 

Jag hoppas nämligen att min berät-
telse åtminstone visar att det inte finns 
några hopplösa fall. Inte innan man 
har försökt ytterligare en gång. Och 
å andra sidan att varje patient och 

klient innerst inne är en värdefull människa, 
ingen är ett problem eller en diagnos. Och allra 
viktigast är kanske det att jag var en lika värde-
full människa då jag låg fastspänd på sjukhuset 
som nu när jag är en akademiskt utbildad spe-
cialsakkunnig på Centralförbundet för Mental 
Hälsa. 

  

 
Rissanen P. (2015). Toivoton tapaus? Autoetnografia 

sairastumisesta ja kuntoutumisesta 

(doktorsavhandling). Helsinki, 

Kuntoutussäätiö. 

https://kuntoutussaatio.fi/

assets/files/2021/04/Paivi_

Rissanen.pdf 
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Till stöd för ledningen

Servicecheferna säkerställer att tjänsterna 
fungerar smidigt och att informationen går fram 
mellan olika parter. De bildar ett regionalt nätverk 
där de deltar bland annat i utvecklingen och tillsy-
nen över verksamheten. Via dem införs och verk-
ställs välfärdsområdets säkerhets- och kvalitets-
information.

Hjälp redan vid planeringen av 
välfärdsområdet
Kvalitetsdirektör Mari Plukka berättar att ser-
vicecheferna bidrog redan vid planeringen av väl-
färdsområdet med att samla in information och 
skapa en regional bild.

– De var till stor nytta i många konkreta frågor, 
eftersom de känner till personalen, lokalerna och 
tjänsterna i sin region. Vi kan vända oss till dem 
om vi till exempel vill kartlägga situationen i hela 
Österbotten. 

Regionala 
servicechefer iakttar 

verksamhetens kvalitet 
med kundens ögon

Text: Ulla Kalliokoski 
kommunikationsplanerare, 

Klient- och patientsäkerhetscentret

I februari år 2021 utsågs fem regionala servicechefer 
för Österbottens välfärdsområde. I deras uppgifter som 

sakkunniga framhävs samarbete och en nära kontakt med 
samkommunen, kommunerna, invånarna, 

beslutsfattarna och personalen. 

Även om Österbotten är ett ganska litet välfärds-
område – nu ingår frivilligt 13 kommuner och näs-
ta år 14 kommuner – varierar ändå befolkningen 
och dess behov och struktur. Det finns ganska sto-
ra skillnader inom välfärdsområdet, konstaterar 
Plukka. 

– Till exempel i ett område finns många in-
vandrare och i ett annat fler barn och eller äldre 
personer. Dessutom finns det tydliga språkgränser 
runt områdena. Via servicecheferna kan vi beakta 
särdragen i olika områden. 

Enligt Plukka kan vi nu i början klart se hur tidi-
gare organisationer har arbetat: vilka frågor de har 
arbetat med och vilka prioriteringar de har haft. 

– Med hjälp av servicecheferna kan vi hitta väl-
fungerande modeller som kan tas i bruk inom hela 
välfärdsområdet. Och samtidigt hittar vi också så-
dant som fungerar sämre och kan utveckla det via 
benchmarking.  

8

N
O

 H
A

R
M

  
 |
  
 E

n
 t

id
n

in
g

 o
m

 k
lie

n
t-

 o
c
h

 p
a
ti

e
n

ts
ä
k
e
rh

e
t 

1/
2
0

2
2



Som spindlar i nätet 
Servicecheferna är med i påverkansorgan, vars 
uppgift är att engagera kunderna. Sådana är till 
exempel de lagstadgade råden och klientråden. 
Servicecheferna fungerar också som kontaktper-
soner gentemot organisationerna i regionen. 

Mari Plukka berättar att servicecheferna följer 
med anmälningarna om farliga situationer och 
deltar i tillsynsbesök, så de har en uppfattning om 
situationen i regionen och eventuella utmaningar. 
De följer med kundnöjdheten och fungerar som 
stödpersoner för enheternas chefer i arbetet med 
kvalitetssystemet. 

De regionala servicecheferna är som spindlar i 
nätet, beskriver Plukka. De väver ett nät över kom-
mungränserna och möjliggör därmed integratio-
nen av tjänster inom välfärdsområdet. 

– Nu kan vi få en bättre helhetsuppfattning om 
klienternas och patienternas servicestigar och göra 
ändringar bättre än tidigare, eftersom vi tillhör 
samma organisation och drar åt samma håll. 

Inom Österbottens 
välfärdsområde arbetar fem 

regionala servicechefer: Johanna 
Skarper, Annika Ikkala-Västi, 
Åsa Nyberg-Sundqvist, Tarja 
Koukkunen och Tiia Krooks.
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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

11

N
O

 H
A

R
M

  
 |
  
 E

n
 t

id
n

in
g

 o
m

 k
lie

n
t-

 o
c
h

 p
a
ti

e
n

ts
ä
k
e
rh

e
t 

1/
2
0

2
2

http://www.klientochpatientsakerhetscentret.fi


Internationella nyheter

Under coronapandemin har det varit brist på vård- och 
skyddsartiklar, vilket har utsatt såväl patienter som medarbe-
tare för fara. Medarbetarna har dessutom varit rädda för att 
de själva ska insjukna och för att sprida sjukdomen till andra 
patienter eller sin familj. Pandemin har också framhävt den 
hälsomässiga ojämlikheten.

Under pandemin har rapporteringen av negativa händelser 
minskat klart. Det har inte funnits tid för patientsäkerhets-
rutinerna och man har avstått från att göra säkerhetsrund-
vandringar, hålla enhetsmöten och göra anmälningar om ne-
gativa händelser.

En stark patient-
säkerhetskultur framhävs 
i exceptionella situationer

Ett långsiktigt patientsäkerhetsarbete 
har minskat antalet negativa 
händelser inom vården, men under 
coronapandemin har indikatorerna tyvärr 
visat på en försämring. Vårdpraxisen och 
säkerhetsanvisningarna har förändrats 
hela tiden, och det har inte varit möjligt 
att vårda patienterna utgående från 
evidensbaserad kunskap. 

Text: Saara Ketola 
specialist i ortopedi och 
traumatologi, sakkunnigläkare 
inom ledproteskirurgi, biträdande 
överläkare, patientsäkerhetsdirektör, 
Ledprotessjukhuset Coxa
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Enligt statistiken har antalet negativa 
händelser ändå varit större än vanligt:
• Trycksår (ökning upp till 40 procent, med 

anknytning till medicintekniska produkter, på 
bröstkorgen och ansiktet hos patienter som 
vårdats på mage)

• Infektioner med anknytning till central 
venkateter

• Urinvägsinfektioner med anknytning 
till kateter

• Fallolyckor (i synnerhet på internmedicinska 
avdelningar, kanske beroende på besöksrestrik-
tioner, behovet av skyddsutrustning samt min-
dre patientkontakt och närvaro i patientrum-
men)

• Fel vid läkemedelsbehandling (i synner-
het gällande läkemedel som ska spädas, kanske 
på grund av avvikande tillrednings- och utdel-
ningspraxis för att inte behöva klä av och på 
skyddsutrustning)

Även antalet anmälningar om tillbud 
på grund av brist på kunskap eller kompetens 
har ökat (ersättande personal har tvingats vår-
da patienter som den i vanliga fall inte vårdar). 

Den elektiva kirurgin har skurits ner planenligt 
och samtidigt har också arbetserfarenheten minskat. 
Om kunskapsnivån sjunker kan det öka risken för 
fel i framtiden. Också vårdskulden inom den elek-
tiva verksamheten är till nackdel för patienterna.

Hela hälso- och sjukvårdssystemet har fått slita 
hårt. Det har krävts ihärdighet, ork och flexibilitet 
av både individer och organisationer. I exceptio-
nella situationer framhävs vikten av anvisningar 
och säkerhetsrekommendationer. Det har visat sig 
finnas brister och oväntade problem i systemen. 
Personalen uppger att kvaliteten och patientsäker-
heten i vårdarbetet har försämrats.

Nyckelkravet på individ-, team- och 
organisationsnivå är: 
• Förutseende – förmåga att förutse att något 

negativt kan inträffa

• Prestation – förmåga att förebygga att en ne-
gativ situation förvärras

• Återhämtning – förmåga att återhämta sig 
efter en svår händelse

Betydelsen av en stark patientsäkerhetskultur 
framkommer i synnerhet i exceptionella situatio-
ner. Säkerheten och kvaliteten ska vara inbyggda 
i organisationernas strategier. De ska kunna mätas 
och förbättras. 

Kan man ändå säga att covid-19, även om den 
har varit en utmaning, samtidigt också är en möjlig-
het för oss?

Den har visat social- och hälsovårdens starka sid-
or. Säkerhetskulturen, transparensen och humanite-
ten bör byggas på och förstärkas ytterligare. Här har 
vi inte råd att vänta tills pandemin är slut. 
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Utvecklarens röst

Från kris till 
kris – hur 
skyddar vi 
dem som har 
det sämre 
ställt?

Text: Elina Lindström, Finlands Kommunförbund 
och Päivi Nurmi-Koikkalainen, Institutet för hälsa 
och välfärd

Coronapandemin är inte över i 
Finland eller någon annanstans 
i världen, tvärtom. Utöver 
coronakrisen har även kriget i 
Ukraina medfört ett behov av 
en ny slags beredskap även i 
Finland. 

Päivi Nurmi-Koikkalainen 
och Elina Lindström 
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Det händer vid centret

Sakkunniggruppen för 
sociala sektorn stöder 
utvecklingen av klient- 
och patientsäkerheten 
I slutet av fjolåret grundades en sakkunniggrupp för sociala 
sektorn. En av dess uppgifter är att främja genomförandet av 
den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin. Gruppen 
arbetar för att den sociala sektorns perspektiv ska beaktas 
bättre och för att olika klientgruppers behov ska identifieras 
vid utvecklingen och förbättringen av klientsäkerheten inom 
socialservicen.  

I arbetsgruppen ingår klientrepresentanter 
och sakkunniga från hela landet inom olika sekto-
rer av socialvården: barnskydd, tjänster för barnfa-
miljer, socialt arbete bland vuxna, missbrukar- och 
mentalvårdsarbete, tjänster för äldre, tjänster för 
personer med funktionsvariationer, familjerättslig 
service och stöd för integration samt utbildning 
inom sociala sektorn. 

Klienten deltar i planeringen av 
tjänsterna 
Från och med den 1 januari 2023 ansvarar väl-
färdsområdena för att anordna och producera so-
cial- och hälsovårdstjänster för områdets medlem-
mar via egen serviceproduktion och i samarbete 
med serviceproducenter inom första och tredje 
sektorn. Alla serviceproducenter omfattas av sam-
ma bestämmelser och anvisningar för klient- och 
patientsäkerheten.

Värdegrunden 
för socialvården 
bygger på att varje 
klient ska bemötas 
som individ och på ett 
människovärdigt sätt. 
Tjänsterna ska ordnas 
utifrån klientens behov 
och så att de fungerar så 
bra som möjligt. Från första 
början deltar klienten själv i 
planeringen av servicen i sam-
råd med dem som tillhanda-
håller tjänsterna. Servicen bör 
inledas med det som klienten har 
fört fram. 

Text: Erkki Penttinen 
sektordirektör, Österbottens välfärdsområde
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Skyldigheten att måna om 
klientsäkerheten är lagstadgad
För socialservicens del ingår skyldigheten att måna 
om klientsäkerheten i lagen om yrkesutbildade per-
soner inom socialvården, vars syfte är att främja 
klientsäkerheten och socialvårdsklienters rätt till 
socialvård av god kvalitet och till gott bemötande. 
Med klientsäkerhet avses att tjänsterna ska organi-
seras, produceras och genomföras så att klientens 
fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska trygghet 
inte äventyras och i enlighet med lagstadgade skyl-
digheter samt etiskt hållbara principer och metoder. 

Yrkesutbildade personer inom socialvården stö-
der sig på evidensbaserad kunskap och yrkesetiska 
principer och är ansvariga för arbetets kvalitet inför 
sina klienter och deras familjer, sin arbetsplats, sitt 
samarbetsnätverk och hela samhället. Klientsäker-
heten väger tungt i klientarbetet. 

 

© Österbottens välfärdsområde
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Från experten

Tjänster för språkliga 
och kulturella 

minoriteter i ett 
mångfaldigt Finland

Text: Kati Turtiainen 
universitetslektor, 

Jyväskylä 
universitet, Karleby 

universitetscenter 
Chydenius

En förutsättning för att likvärdiga tjänster ska lyckas 
är att de som anlitar tjänsterna har förtroende för de 

professionella. När man betjänar minoriteter ställs man 
inför situationer som kräver specialkompetens. Den här 
informationen bör vara lättillgänglig i servicestrukturen.
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Den frivilliga och påtvingade rörligheten i 
vår globaliserade värld märks inom alla tjänster. 
Under de senaste årtiondena har vi fått stor kun-
skap om social- och hälsovårdstjänster för olika 
språkliga och kulturella minoriteter. Kunskapen 
är ändå inte särskild utbredd och osäkerhet före-
kommer i synnerhet vid betjäningen av personer i 
utsatt ställning (Anis & Turtiainen 2021). 

Tjänsternas universella utgångspunkter ser ut 
att fördunkla principerna i diskrimineringslagen 
och jämställdhetslagen. Bristen på jämlika tjänster 
märks till exempel i form av omedvetna förhand-
suppfattningar med anknytning till minoritetssta-
tusen. Det kan leda till att personer som tillhör 
en minoritet inte får sina rättigheter tillgodosed-
da och inte erbjuds de tjänster som de behöver. 
Hindren kan också vara strukturella och gälla till 
exempel anvisningarna för tjänsterna eller brist 
på tolkning. Under de senaste åren har också den 
utdragna processen för uppehållstillstånd gjort det 
svårare för många invandrare att integreras i Fin-
land och få tillgång till tjänster. (ibid.)

En god serviceupplevelse skapar 
förtroende
Lyckade serviceupplevelser uppstår vid förtroen-
defulla möten i vardagen. För att bygga upp ett 
förtroende krävs tid, kontinuitet, förmåga att fråga 
och lyssna samt en känsla av att man blir hörd. Då 
får alla parter en gemensam uppfattning om servi-
cebehovet och de åtgärder som behövs. 

Goda serviceupplevelser utgör grunden för en 
förtroendefull relation. De här upplevelserna har 
långtgående följder för hur trovärdig myndighets-
information upplevs vara såväl i enskilda fall som 
rent allmänt när det gäller information om folk-
hälsa och hälsofrämjande. (Hiitola, Anis & Turti-
ainen 2018; Turtiainen 2012.) 

Kompetens en del av 
servicestrukturerna
Vid utvecklingen av tjänster bör man fokusera på 
att hitta de personer och grupper som i nuläget 
inte nås av tjänsterna och utveckla redskap för att 
nå dem. För att utöka kompetensen krävs utbild-
ning och möjlighet till faktabaserad konsultation 
eller arbetshandledning (Anis & Turtiainen 2021). 

Alla kan inte och behöver inte heller vara exper-
ter på specialsituationer. Sådana situationer kan 
vara till exempel krävande situationer inom barn-
skyddet under en asylprocess, servicebehoven hos 
ett barn som anlänt ensam utan vårdnadshavare, 
tillgodoseendet av rättigheter med anknytning till 

asylprocessens lagenlighet, tjänster för pappers-
lösa och svårigheter vid familjeåterförening. Också 
personer som levt som flyktingar en längre tid och 
svårt traumatiserade personer behöver ett inten-
sivt mångprofessionellt stöd. 

En viktig framtida utmaning är att samla kom-
petens för specialsituationer inom välfärdsområde-
na och i olika strukturer för forskning och utveck-
ling. Forskningsdata och specialkompetens bör 
vara lättillgängliga för alla som behöver dem, så 
att tjänsterna kan utföras enligt vars och ens behov 
och med respekt för minoriteternas rättigheter. 

 
Källor

Anis, Merja & Turtiainen, Kati 2021. Social Workers’ Reflections 

on Forced Migration and Cultural Diversity—Towards Anti-

Oppressive Expertise in Child and Family Social Work. Social 

Sciences, 10(3), 79.

Hiitola, Johanna, Anis, Merja & Turtiainen, Kati (toim.) 

2018. Maahanmuutto, palvelu ja hyvinvointi. Kohtaamisissa 

kehittyviä käytäntöjä. Tampere: Vastapaino.

Turtiainen, Kati 2012. Possibilities of trust and recognition 

between refugees and authorities: resettlement as a part of 

durable solutions of forced migration. University of Jyväskylä.

Docenten inom forskning om 
immigrationsarbete Kati Turtiainen 

har över tjugo års erfarenhet av 
arbete med invandrare. Sedan 

2014 har hon varit lärare och 
forskare i socialt arbete vid 

Jyväskylä universitet, vid Karleby 
universitetscenter Chydenius. 
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Text: Hanna Tiirinki 
arbetslivsprofessor, 
Åbo universitet, docent, 
Lapplands universitet, 
ledande forskare, OTKES

Från andra publikationer

Klientsäkerheten 
bygger på identifiering 
av multiprofessionella 

servicebehov

Metoderna och modellerna 
för att identifiera 
multiprofessionella 
servicebehov varierar mellan 
olika områden. Det finns 
inte nödvändigtvis några 
gemensamt överenskomna 
modeller för det.  

Det kan vara svårt att identifiera de social- och 
hälsovårdsklienter som har nytta av en multipro-
fessionell samordning av tjänster. Att identifiera 
ett multiprofessionellt servicebehov är ändå viktigt 
med tanke på klientsäkerheten – om det förbises 
kan det ha allvarliga konsekvenser för klientens 
välbefinnande och hälsa.  

Välfärdsområdena bör göra upp 
modeller för identifiering av 
servicebehovet
Välfärdsområdet bör kunna identifiera de kli-
entgrupper och klienter som behöver multipro-
fessionella tjänster, samordna social- och hälso-
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Docent, HvD Hanna Tiirinki är deltidsanställd 
arbetslivsprofessor i klientsäkerhet 

inom social- och hälsovården vid Åbo 
universitet. Hon är också docent inom 

system för välfärdstjänster vid Lapplands 
universitet. Tiirinki är ledande forskare vid 

Olycksutredningscentralens utredningsgren 
för social- och hälsovårdsolyckor. Hon 

har många års erfarenhet av forsknings- 
och utvecklingsuppdrag med anknytning 

till kvalitet och effektivitet, patient- 
och klientsäkerhet samt integration av 

servicesystem.

vårdstjänster och fastställa servicehelheter och 
servicekedjor. 

Välfärdsområdena bör bedöma med vilka me-
toder och på vilka villkor de kan hitta de perso-
ner som behöver multiprofessionella tjänster. Med 
tanke på klientsäkerheten är det viktigt att utreda 
om de befintliga modellerna för identifiering av 
multiprofessionella servicebehov är tillräckliga, på 
vilka förutsättningar och villkor olika modeller och 
verktyg fungerar samt hur de kan tillämpas för oli-
ka klientgrupper inom välfärdsområdena.

Individuella servicekedjor
Välfärdsområdet bär ansvar för att klienternas so-
cial- och hälsovårdstjänster samordnas till helhet-
er. Fastställandet, styrningen och uppföljningen av 
servicehelheterna och servicekedjorna är en fort-
gående flerstämmig process, där det viktigaste är 
att lyssna på klienten. 

En individuell multiprofessionell servicehelhet 
består av flexibla och anpassbara servicekedjor. 
Till klientsäkerheten hör bland annat att tjänster-
na tillhandahålls vid rätt tidpunkt och motsvarar 
de individuella servicebehoven. Till exempel att 
ett behov av psykisk hälsovård noteras i tid och 
tillgodoses vid rätt tidpunkt kan vara kritiskt för 
individen eller familjen: Om det förbises kan det 
ha allvarliga och livslånga konsekvenser för livs-
kvaliteten, hälsan och välbefinnandet. 

Dolda klientsäkerhetsrisker bör 
identifieras
Identifieringen av ett multiprofessionellt servicebe-
hov bygger på en kombination av praktiska, evi-
densbaserade och lagenliga förutsättningar, som i 
sin tur bidrar till klientsäkerheten. 

Välfärdsområdena bör kunna identifiera också 
dolda klientsäkerhetsrisker och symtom. Orsaker-
na till dem bör utredas proaktivt redan innan all-
varliga följder uppkommer. 

Genom att utreda händelser som har äventyrat 
klient- och patientsäkerheten kan man hitta svaga 
punkter såväl i identifieringen av servicebehovet 
som i servicehelheterna och servicekedjorna. När 
klientsäkerhetsincidenter med allvarliga följder in-
träffar kan också myndigheten göra en säkerhets-
utredning. Olycksutredningscentralen har infört 
en utredningsgren inom social- och hälsovård för 
att kunna utreda fall med synnerligen allvarliga 
följder.  

När både klientsäkerhetsriskerna och servicebe-
hovet har identifierats står vi på samma startlinje. 
Vad händer efter det i det dagliga arbetet för att 
garantera och förbättra klientsäkerheten?  

 
Källor 

Koivisto J & Tiirinki H (toim.) (2020) Monialaisen 

palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali-, terveys- 

ja työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- 

ja tutkimustoiminta 2020:38. http://urn.fi/

URN:ISBN:978-952-287-908-0  

Koivisto J, Liukko E, Tiirinki H & Lyytikäinen M (2020) 

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja 

seurannan käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 

11/2020. https://www.julkari.fi/handle/10024/140708    

Olycksutredningscentralen (2021) Olycksutredningscentralen 

har inrättat en utredningsgren inom social- och hälsovård. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/sv/index/aktuellt/

meddelanden/2021/olycksutredningscentralenharinrattatenut

redningsgreninomsocial-ochhalsovard.html 
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NO HARM-återvinningen presenterar beprövade verktyg för 
klient- och patientsäkerhet. Välj ett verktyg, en idé eller en 
handlingsmodell som din organisation kan använda i klient- och 
patientsäkerhetsarbetet. 
Återvinningen är öppen för alla som har goda erfarenheter av 
klient- och patientsäkerhetsförfaranden och vill dela med sig av 
dem. Skicka tipsen till NO HARM-tidningens redaktion!

NO HARM- 
återvinningen

Enkelt säkerhetstest

Säkerheten kan observeras på många olika sätt. Ett 
sätt att ta upp säkerhetsfrågor till diskussion är det 
här säkerhetstestet som är lätt att genomföra. Där 
går man regelbundet igenom följande frågor med 
personalen: 
• Vilken allvarlig farlig situation kommer sanno-

likt att inträffa härnäst inom din organisation 
eller enhet?

• Varför vet du det?
• Vad gör du för att förhindra det?
• Hur vet du att du agerar så att händelsen kan 

förhindras tack vare dina åtgärder? 

På det här sättet får man goda tips och hittar även 
små saker som kan förbättras. Samtidigt engageras 
personalen i säkerhetsarbetet och det blir lättare att 
nå det gemensamma målet. 

Mer information: 

 kvalitetsdirektör Mari Plukka, Österbottens 

välfärdsområde, mari.plukka@ovph.fi
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Trafikljus för säkerhetskultur 
– Vi lär oss av att lyckas

Arbetet för att förbättra säkerheten handlar inte bara 
om att undvika fel och risker eller försöka kontrollera 
riskerna. Vi kan förbättra säkerheten genom att ta 
lärdom av hur vi har klarat av besvärliga omständig-
heter. 

Genom att följa med avvikelser och tillbud får man 
viktig information om vilka säkerhetsrisker som före-
kommer och på vilket sätt säkerheten bör utvecklas. 

Säkerhetskulturen inom en organisation kan be-
dömas enligt trafikljusmodell. Ju bättre förberedd en 
organisation eller enhet är på olika situationer, desto 
bättre kan säkerheten upprätthållas.

Betydande överdoser av insulin kan 
förebyggas med rätt rutiner
En betydande överdos av insulin (mer än 10-faldig) är 
en avvikelse som alltid går att undvika genom följan-
de försiktighetsåtgärder: 
• I insulinordinationen ska ”enhet” alltid skrivas ut 

i sin helhet och inte med någon förkortning.
• Kort- och långverkande insulin ska förvaras se-

parat och man bör vara noggrann även med hur 
varje klients insulin förvaras. 

• Insulin ska alltid doseras direkt med kommer-
siella insulinpennor. Om insulinpennor inte är 
tillgängliga eller om man gör en infusion, ska en 
insulinspruta användas. 

Säkerheten vid insulinbehandling förbättras också 
av en god intern kommunikation, tydlig arbetsfördel-
ning vid blodsockermätning och insulindistribution 
samt god introduktion i basvård vid diabetes. 

Mer information:  

Jenni Isotalo, koordinator för säker läkemedels-

behandling, Österbottens välfärdsområde, 

jenni.isotalo@ovph.fi 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja 

seurantamenettelyt (Patient- och klientsäkerhetens 

lägesbild och uppföljningsförfaranden): 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/

handle/10024/163632/VNTEAS_2021_68.

pdf?sequence=1&isAllowed=y

NHS: Recommendations from National Patient Safety 

Agency alerts that remain relevant to the Never Events 

list 2018: https://www.england.nhs.uk/wp-content/

uploads/2020/11/Recommendations-from-NPSA-

alerts-that-remain-relevant-to-NEs-FINAL.pdf

Handbok om säkerställande av 
medicinteknisk kompetens
Handboken ”Lääkinnällisten laitteiden turvallinen 
käyttö – opas laiteosaamiseen varmistamiseen” som 
sammanställts av en mångprofessionell och sektors-
övergripande arbetsgrupp presenteras vid Social- 
och hälsovårdsministeriet under våren 2022. 

Syftet med handboken är att fastställa nationella 
kriterier för säkerställande av medicinteknisk kompe-
tens och den innehåller verktyg för fastställande av 
sådana kriterier utifrån en riskbedömning. Handbo-
ken kan utnyttjas vid beredningen av välfärdsområ-
dena.

I patient- och klientsäkerhetsstrategin 2017–2021 
betonades medicinteknisk säkerhet som en viktig 
del av en säker vård, omsorg och service. Enligt 
strategins genomförandeplan behövs det nationellt 
fastställda kriterier för att garantera en säker an-
vändning av medicintekniska produkter. 

Mer information:

 Merja Jutila, patientsäkerhetskoordinator, 

Klient- och patientsäkerhetscentret, 

merja.jutila@ovph.fi 

Säkerhet = få fel och risker 
 Funktionsstörningar och fel som begås av 
individer elimineras. 
Säkerhet = kontroll över risker 
 Sannolikheten för risker elimineras eller 
minskas.
Säkerhet = förmåga att lyckas under va-
rierande omständigheter
Vi observerar säkerheten och reagerar i 

tid på signaler!  

Mer information: 

Mari Plukka, kvalitetsdirektör, 

Österbottens välfärdsområde,

 mari.plukka@ovph.fi  
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Visste du att …

Vad är viktigt 
för dig?

Text: Saara Ketola 
specialist i ortopedi 

och traumatologi, 
sakkunnigläkare inom 

ledproteskirurgi, 
biträdande överläkare, 

patientsäkerhetsdirektör, 
Ledprotessjukhuset Coxa  

För 10 år sedan föreslog Michael J. Barry att vi 
borde fråga ”Vad är viktigt för dig?” istället för 
”Vad har du för besvär?” Ämnet har gett upphov 
till en temadag som nu firas i nästan 50 länder.
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”Vad är viktigt för dig?” är en enkel, men sam-
tidigt stark fråga. Det är viktigt att lyssna och höra 
vad den andra svarar på frågan. Det som är viktigt 
för patienterna bör vara viktigt också för oss.  

Att ställa upp mål är en väsentlig del av vården 
och rehabiliteringen. Ibland kan målet vara en 
skidresa till Lappland, ibland att promenera till 
favoritkaféet på hemgatan. Redan att fundera på 
vad som är viktigt är ett avgörande steg på vägen 
mot målet. 

Vad är viktigt för dig?-tanken har konstaterats 
förbättra vårdresultaten, få patienten att tro på 
vården och vara ett tecken på respekt. En positiv 
vårdupplevelse höjer vårdens kvalitet och förbätt-
rar därmed också arbetskulturen och upplevelsen. 
Den uttrycker samhörighet mellan människor och 
visar vad som gör livet betydelsefullt. För att nå 
bästa möjliga vårdresultat behövs inte alltid stora 
saker; det finns mycket som är enkelt att ordna, om 
det finns vilja och kunskap. 

 
Ett humant bemötande är viktigt 
Coronapandemin har berövat oss på sociala kon-
takter och möjligheten att besöka en sjuk anhörig. 
På avdelningar för allvarligt sjuka patienter har fa-
miljens och de närståendes frånvaro varit allra trå-
kigast. Därför har till exempel intensivvårdsavdel-
ningar ordnat möjligheter till virtuella besök, där 
den anhöriga kan delta via videolänk. Att höra en 
bekant röst hjälper ofta bättre än alla mediciner. 
Att ta farväl utan att kunna krama och röra vid 
varandra är förkrossande. I livet slutskede har man 
ändå försökt erbjuda patienten till exempel musik 
eller uppläst text som är viktig för hen.  

På ledprotessjukhuset Coxa firades ”Vad är 
viktigt för dig?”-dagen första gången 2018. Per-
sonalens kampanjknappar visar att vi verkligen 
vill höra svaret och agera enligt det. På patientens 
knapp finns det plats för ett svar eller önskemål. 
Patienterna ser också varandras önskemål och får 
både samtalsämnen och kamratstöd av personer i 
samma situation.  

Planerna för fysioterapin görs upp utgående 
från patienternas mål. I patienternas svar har det 
förekommit önskemål om att kunna cykla, plocka 
svamp och ta hand om sin trädgård. Allra bäst 

minns jag målet att kunna hälsa på maken på vård-
hemmet eller kunna gå till butiken på egen hand. 

Temadagarna har fått ett positivt mottagande. 
Diskussionen har fått både patienter och medar-
betare på gott humör. 

Fråga – lyssna – agera
 NO HARM-tidningen utmanar läsarnas ar-

betsplatser att delta i det här temat. I år firas den 
internationella Vad är viktigt för dig?-dagen den 
9 juni. 

Och visst kan man ju också fråga sina kollegor 
vad som är viktigt för dem. Varje person som be-
höver tjänster är viktig. Du är viktig! 

 
Referens 

Shared Decision Making – The Pinnacle of Patient-
Centered Care. 

Barry et al. The New England Journal of Medicine, 
March 1, 2012 

 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMp1109283  
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Lästips Anteckna i kalendern

Anssi Kuosmanens doktorsavhandling:
Patient safety culture in forensic psychiatric 
care – health care staff perceptions

Johanna Pulkkinens 
doktorsavhandling:
Väkivallan uhan hallinta Suomessa sosiaali- 
ja terveydenhuoltoalan työssä

IV nationella seminariet om klient- och 
patientsäkerhet
Tema: Säkerhetsrisker vid psykiska störningar 
och drogmissbruk samt förebyggande av dem
1–2.9.2022, Vasa

www.klientochpatientsakerhetscentret.fi

World Patient Safety Day/No Harm Bothnia-
webbinarium
15.9.2022

www.klientochpatientsakerhetscentret.fi

World Patient Safety Day
Tema: Säker läkemedelsbehandling

17.9.2022

https://www.who.int/news-room/events/
detail/2022/09/17/default-calendar/world-
patient-safety-day-2022 

NSQH - Nordic Conference on Research in 
Patient Safety and Quality in Healthcare

29–30.9.2022 Jönköping, Sweden

https://ju.se/en/collaboration/events-and-
conferences/conferences/nsqh---nordic-
conference-on-research-in-patient-safety-and-
quality-in-healthcare.html  

Nationell kongress om medicinteknisk 
säkerhet
6–7.10.2022, Helsingfors

www.hus.fi/haku/tapahtumat

ICPSQH 2022: 16. International Conference on 
Patient Safety and Quality Healthcare

18–19.11.2022, Singapore, Singapore

waset.org/patient-safety-and-quality-
healthcare-conference-in-november-2022-in-
singapore 

Fler internationella evenemang: 
https://conferenceindex.org/conferences/
patient-safety

No Harm Bothnia-webbinarierna hösten 2022: 
15.9, 22.9, 6.10, 27.10, 3.11, 17.11, 1.12

I studien undersöktes pa-
tientsäkerhetskulturen vid 
rättspsykiatriska sjukhus.  

Syftet med studien är att 
beskriva hur hot om våld 
hanteras inom social- och 
hälsovårdssektorn i Finland. 
Studien utredde hur hante-
ringen av hot om våld kunde 
förbättras. I studien utreddes 
också om medarbetarnas 
och chefernas upplevelser 
om nivån på hanteringen av 
hot om våld skiljer sig från 
varandra samt hur tillsyns-
åtgärder från arbetarskydds-
myndigheten påverkar tillsy-
nen av ett ärende. 

Ge respons!  
Hur många stjärnor ger du 

artiklarna i tidningen?
https://forms.office.com/r/Fz608n00Ns

https://erepo.uef.fi/bitstream/
handle/123456789/26423/urn_isbn_978-952-61-

4321-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.utupub.fi/handle/10024/151570

Förändringar möjliga
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