
Visste du att …

Centret hjälper och stöder 
beredningen av välfärdsområdena

Klient- och patientsäkerhetscentret har 
bildat ett nationellt sakkunnignätverk, som har 
sammanställt beskrivningar av hur klient- och 
patientsäkerheten bör beaktas i välfärdsområde-
nas ledningsstrukturer och förfaranden samt i av-
tal med privata tjänsteproducenter. Beskrivningar-
na finns på centrets webbplats. 

1. Ledningsstrukturer med fokus på förfaran-
den inom klient- och patientsäkerhet och 
tillsyn
https://klientochpatientsakerhetscentret.fi/for-ex-
perter-och-studerande/natverk-och-arbetsgrupper/
nytt-natverk-modellerar-strukturer-och-kontroll/led-
ningsstrukturer/ 

2. Avtalsstyrning 
https://klientochpatientsakerhetscentret.fi/for-ex-
perter-och-studerande/natverk-och-arbetsgrupper/
nytt-natverk-modellerar-strukturer-och-kontroll/av-
talsstyrning/  

Mer information fås av Klient- och patientsäkerhetscentrets 

servicechef Jaana Kalliokoski, jaana.kalliokoski@ovph.fi

Det är frågan om en specialkompetens som ad-
ministreras av Läkarförbundet, och också Tand-
läkarförbundet har anslutit sig till programmet. 
Syftet med specialkompetensen är att förbättra 
hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet 
genom att öka läkarnas och tandläkarnas intresse, 
aktivitet, kompetens, nätverkande och kontakt, ut-
bildning och forskning inom området.

Specialistkompetensen administreras av Patient- 
och klientsäkerhetsföreningens läkarsektion och 

Läkarförbundets underavdelning för förvaltnings- 
och chefsläkare inom hälso- och sjukvården.

Läkare och tandläkare kan anmäla sig till ut-
bildningsprogrammet, och när de har avlagt det 
kan de ansöka om specialkompetens.

Inom en övergångstid (till och med 29.4.2024) 
kan specialkompetens beviljas också via ett undan-
tagsförfarande till läkare och tandläkare som re-
dan har tillräckliga insikter och uppvisar obestrid-
liga bevis på långsiktigt och aktivt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete. 

Läkare och tandläkare har möjlighet 
att ansöka om specialistkompetens 

inom kvalitet och patientsäkerhet inom 
hälso- och sjukvården

Mer info på webbplatsen om specialkompetensen  

https://th-laatu-potilasturvallisuus.yhdistysavain.fi/
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Samjourens grundskola förbättrar 
patientsäkerheten

Samjourens grundskola är en utbildnings-
period som utformades 2019 av specialist-
läkarutbildarna inom allmänmedicin vid HUS 
Akuten. Tack vare den får nyblivna jourläkare ett 
gott seniorstöd och möjlighet att i lugn och ro sätta 

sig in i den mångprofessionella ar-
betsmiljön på akuten. 

Utbildningen ökar läkarnas 
jourkompetens och medveten-
het om möjligheterna i jour-
miljön. Därmed förbättras 
identifieringen av risksituatio-

ner på jouren, liksom medve-

tenheten om hur jouren används ändamålsenligt.
Ett mål med studieperioden är också att förbätt-

ra patientsäkerheten. Utbildningarna och de frågor 
som tas upp i det praktiska arbetet går hand i hand 
med WHO:s lärandemål för patientsäkerhet. 

Responsen om de här perioderna, som har kun-
nat genomföras med tillräckliga resurser, har varit 
utmärkt och det har varit lätt att rekrytera deltagare. 
Formatet har redan använts åtminstone i Kuopio. 
Minna Halinen, som kom på idén, är också aktiv 
i sociala medier. Du hittar henne på Instagram @
minnahalinenyle. 
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