
Planering av utbildning

Samarbete kring 
kompetens för 
yrkespersoner

Text: Johanna Tulonen-Tapio
chefredaktör för Oppiportti, Duodecim
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Patientsäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne såväl för den 
som arbetar inom vården som för var och en av oss, senast 

när vi själva är i behov av undersökning och vård. Duodecim 
Oppiportti hjälper yrkespersoner att utveckla sin kompetens 

inom klient- och patientsäkerhet. 

I vardagen kan det vara svårt att hinna delta 
i utbildningar precis när de ordnas. Avståndet kan 
göra att man inte har möjlighet att åka längre bort 
på utbildningar eller att det totalt sett går åt för 
mycket tid för korta utbildningar. 

I Duodecim Oppiportti är det enkelt för yrkes-
personer att utbilda sig samt upprätthålla och ut-
veckla sina kunskaper oberoende av tid och plats. 
Alla uppgifter om avlagda utbildningar sparas på 
användarkontot, där de vid behov lätt kan kont-
rolleras. Innehållen stöder den nya klient- och 
patientsäkerhetsstrategin i synnerhet i fråga om 
utveckling av yrkespersoners kompetens, säker-
hetskompetens, distans- och e-tjänster, medicintek-
nisk säkerhet, läkemedelssäkerhet och infektions-
bekämpning. 

Utbildning om patientsäkerhet kan 
betraktas på olika sätt
Utbildningsinnehållet om själva patientsäkerhe-
ten och dess centrala begrepp och verktyg utgör 
grunden för kompetensen. Den kompletteras med 
modeller och praxis. Högst upp kommer upprätt-
hållandet av den patientsäkerhetskompetens som 
behövs i det egna yrket. 

I Oppiportti finns en helhet om patientsäkerhet 
med nio webbkurser och en lärobok. I tjänsten 
finns också föreläsningshelheten ”Potilasturval-
lisuustaidot lääkärin työssä”, som sammanställts i 
samarbete med Klient- och patientsäkerhetscent-
ret och ger läkare och tandläkare som börjar på en 
ny arbetsplats grundläggande kunskaper om pa-
tientsäkert arbete. Dessa ger dig enkelt de grund-
läggande kunskaperna!

Patientsäkerheten kan också betraktas via klien-
tens och patientens stig. Hur kan man agera säkert 
i olika skeden? Nätkursen Potilaan tunnistamisen 
hyvät käytännöt, som färdigställts i samarbete med 
Klient- och patientsäkerhetscentret, handlar om 
identifieringen av patienten genast i början av sti-
gen. När rätt patient har identifierats, är det första 
skedet klart. 

Utbildningar om medicinteknisk 
säkerhet och säker 
läkemedelsbehandling
I Oppiportti finns utbildningar om 35 medicintek-
niska produkter som används vid allt från patient-
nära testning till intensivvård. De här utbildning-
arna ger baskunskap om de allmänna principerna 
och metoderna för användningen av produkten. 
De innehåller självstudiematerial och en webbten-
tamen om varje produkt eller produktgrupp. I pro-
duktutbildningarna ingår också en exempelblan-
kett för påvisande av kunskaper på arbetsplatsen.

I Oppiportti finns innehåll om säker läkemedels-
behandling för olika yrkesgrupper. Det finns också 
en praktisk nätkurs om Terveysporttis läkemedels-
databaser och hur de kan användas i den dagliga 
vården av patienter. 

Vilket slags utbildningsinnehåll 
önskar du?
Duodecim Oppiportti innefattar nätkurser, pro-
duktutbildningar, e-läromedel, VR-övningar samt 
webbinarier och föreläsningar. 

Oppiportti erbjuder mycket innehåll 
även om följande skeden: 
• Bedömning av vårdbehov per telefon, 

distansmottagning, vårdplan och 
riktlinjer för vård. 

• Patientsäkerheten i fall som börjar via 
jouren kan behandlas bl.a. med hjälp 
av följande nätkurser: Ensihoidon 
potilasturvallisuus, Päivystystilanteet 
kotihoidossa, Turvallinen potilassiirto, 
Peruselintoimintojen systemaattinen 
arviointi ABCDE-periaatteella, 
Sairaalapotilaan delirium, 
Kaatumisten ehkäisy, Yleistilan laskun 
syiden selvittely ja jatkohoidon 
suunnittelu samt Turvallinen kotiutus.
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