
NO HARM-återvinningen presenterar beprövade verktyg för 
klient- och patientsäkerhet. Här kan du hitta ett verktyg, en 
idé eller en modell för klient- och patientsäkerhetsarbetet 
inom din egen organisation.

Återvinningen är öppen för alla som har goda erfarenheter 
av klient- och patientsäkerhetsförfaranden och vill dela 
med sig av dem. Skicka in dina tips till NO HARM-tidningens 
redaktion till adressen noharm@ovph.fi!

NO HARM-
återvinningen
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Temamånad introducerar klient- och 
patientsäkerhetsstrategin
Vid Uleåborgs universitetscentralsjukhus inleddes 
förankringen av den nya klient- och patientsäker-
hetsstrategin med en temamånad kring patient-
säkerhet i november.

Under temamånaden framhävdes kompe-
tens om patientsäkerhet via olika evenemang, till 
exempel webbinarier, produktpresentationer och 
verkstäder. Evenemangen fanns i en patientsäker-
hetstemakalender, som marknadsfördes aktivt. 

Målet med temamånaden var att förstärka per-
sonalens patientsäkerhetskompetens och säkerhets-

kultur via evenemang med låg tröskel och att införa 
en tankemodell för kontinuerligt upprätthållande 
och utveckling av patientsäkerheten. 

Mer information: 

Servicechefer och experter på kliniskt vårdarbete 

vid OYS somatiska enhet

Sami Sneck, bedömningsöverskötare, 

patientsäkerhetsambassadör inom 

specialupptagningsområdet för Uleåborgs 

universitetscentralsjukhus 

sami.sneck@ppshp.fi   

Checklista för professionellt bruk av 
apparater och utrustning för hälso- och 
sjukvård
Med hjälp av checklistan för professionellt bruk kan 
enhetscheferna kontrollera att verksamheten vid 
den egna enheten följer lagen om medicintekniska 
produkter. Listan bör gås igenom en gång per år 
och om någon punkt inte uppfylls på den egna en-
heten, ska nödvändiga åtgärder planeras. 

Med säkerhetschecklistan kan 
man kontrollera klient- och 
patientsäkerheten på sin egen enhet
Säkerhetschecklistan inbegriper de viktigaste om-
rådena inom klient- och patientsäkerheten: aktu-
ella planer för egenkontroll och patientsäkerhet, 
aktuella planer för läkemedelsbehandling, genom-
förande av läkemedelsbehandling, medicintekniska 
produkter, infektionssäkerhet, introduktion av nya 
medarbetare och kontroll av deras yrkeskompetens, 
utbildning enligt personalens behov, behandling av 

kundrespons, brand- och räddningssäkerhet, data-
skydd och datasäkerhet samt anordnande av utbild-
ning i första hjälpen. Därtill finns en separat check-
lista för infektionssäkerhet. 

Mer information: 

Minna Ylönen, HvD, överskötare, 

patientsäkerhetskoordinator, 

servicehelheten för välfärd, Åbo 

minna.ylonen@turku.fi

Säkerhetspromenader garanterar 
klient- och patientsäkerheten
Syftet med de medicintekniska säkerhetsprome-
naderna är att säkerställa en trygg användning av 
medicintekniska produkter. 
• Genomförs enligt en förhandsplan och check-

lista för promenaderna. 
• Ordnas av patientsäkerhetskoordinatorn och 

driftchefen för medicinteknisk service. Från en-
heterna deltar chefen och den person som an-
svarar för de medicintekniska produkterna. 

• Promenaden sammanfattas i en rapport: vad är 
i sin ordning och vad bör utvecklas. Rapporten 
behandlas vid linjeledningens möten och infor-
mationen sprids till andra enheter. 

• Efter den överenskomna tiden kontrollerar man 
att utvecklingsåtgärderna har vidtagits. 

Mer information: 

Minna Ylönen, HvD, överskötare, 

patientsäkerhetskoordinator, 

servicehelheten för välfärd, Åbo, 

minna.ylonen@turku.fi

 

Mer information: 

Minna Ylönen, MD, överskötare, 

patientsäkerhetskoordinator, 

servicehelheten för välfärd, Åbo 

minna.ylonen@turku.fi
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