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Innehåll I den här tidningen kan du läsa om samexistensen 
mellan människor och teknologi och om hur 

säkerheten i det här samspelet garanteras.
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Ledare

NO HARM

Säkerheten i samexistensen 
mellan människor och 
teknologi
I logon för den nya klient- och patientsäkerhets-
strategin finns en människa i en hand. Figuren sig-
nalerar trygghet och omsorg. Social- och hälsovår-
den är ändå inte enbart mänsklig vård och omsorg. 
Också medicintekniska produkter och datasystem 
hör till vardagen. Vi använder också digitala lösning-
ar. Få av oss kommer att tänka på att läkemedlen är 
noggrant kontrollerade produkter från 
den kemiska industrin. Högteknologi 
de också.

Säkerhetsavvikelser i produkter och 
datasystem beror ofta på användaren. 
När mängden teknik ökar blir förebyg-
gandet av sådana avvikelser avgörande 
för säkerheten. Det behövs gemensam-
ma kriterier och modeller för kompe-
tens och introduktion. Nätverket för 
medicinteknisk säkerhet är ett gott ex-
empel på delad sakkunskap, vars pär-
lor presenterades vid konferensen om 
medicinteknisk säkerhet i oktober.  

Redan i årtionden har man arbetat för bättre lä-
kemedelssäkerhet. Läkemedelsbehandling ska be-
visligen ha effekt och får inte medföra orimliga bi-
verkningar. Läkemedlets färd innan det tas i bruk är 
väldokumenterad och säkerhetsriskerna kontrollera-
de. När ansvaret för läkemedlet övergår till yrkesper-
sonerna inom hälso- och sjukvården och till använ-
darna, är den föreliggande läkemedelsbehandlingen 
en svårkontrollerad process full av fallgropar. Det är 
inte utan orsak som temat för WHO:s patientsäker-
hetsdag var Medication Safety.

För att öka säkerheten vid läkemedelsbehandling i 
Finland sammanställs instruktioner för hur riskläke-
medel ska identifieras i praktiken. 

När det gäller användningen av digitala metoder 
och distanstjänster finns det ett skriande behov av 
gemensamma kvalitets- och säkerhetskriterier samt 
arbetsmodeller och skyddsåtgärder som garanterar 
säkerheten utgående från en riskbedömning. Ett 
mål i klient- och patientsäkerhetsstrategin är att 
alla ska erbjudas trygga distanstjänster och digi-

tala tjänster. En del av befolkningen 
kan inte eller har inte möjlighet att 
använda dessa serviceformer. Dessa 
personer bör garanteras möjlighet till 
fysiska närtjänster eller, om de så vill, 
till vägledning och rådgivning om 
hur nya tekniska lösningar används. 
Också personalen behöver utbild-
ning.

Även om vi idag är yrkesperso-
ner, kan det i morgon vara vi som 
är patienter. I varje nummer av vår 
tidning berättar vi också om använ-
darnas upplevelser av tjänsterna. När 

behovet av olika slags tjänster ökar kan en Case 
Manager ‒ en klientchef  ‒ vara till hjälp. På det 
nationella seminariet fick vi höra hur vi kan spa-
ra resurser och kostnader, om vi beaktar klientens 
mångahanda behov och ser till att hen får tillgång 
till rätt tjänster under tillräckligt lång tid. Då kan vi 
hantera de ökande vårdkostnaderna på ett sätt som 
är till nytta för användarna och bidrar till bättre 
säkerhet.  

Klient- och patientsäkerhetsstrategins handlings-
program för välfärdsområdena är snart färdigt. 
Klient- och patientsäkerhetscentret gör också en 
sammanfattning av det första strategiåret. Mycket 
nytt har påbörjats, en del har redan blivit färdigt. 
Ett stort antal experter, beslutsfattare, ledare och 
användare har vandrat en längre eller kortare bit 
med oss. Tack till er alla!

Tuija Ikonen 
direktör 

Klient- och patientsäkerhetscentret

En tidning om klient- och patientsäkerhet 
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Läkemedels-
säkerhet i 
patientens vardag

I Finland fästs stor vikt vid läkemedlens 
kvalitet och säkerhet, och även förvaringen 
och transporten av produkterna kontrolleras. 
Vi kan lita på att produkterna är säkra. I 
hemmet är läkemedelssäkerheten däremot 
för det mesta på klientens eget ansvar. 

Text: Anna-Greta Tiira
HUS erfarenhetsexpert

Klientens röst
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Som tidigare apotekare (provisor) vet jag hur 
viktigt arbete apoteken gör när det gäller läkeme-
delsrådgivning. Vi ger många råd, men kunden 
minns kanske bara några av dem. Vi berättar ock-
så om priserna och Fpa-ersättningarna. 

Borde man ändå fundera på om vårt snåriga 
regelverk har fått så stor fokus på säkerhet att vi 
glömmer bort att utgå från patienten och de frå-
gor som är viktigast för lä-
kemedelssäkerheten i varje 
enskilt fall?

Ytterligheter inom 
läkemedelssäkerheten
I tjugoårsåldern reste min 
son omkring i Laos med sin 
vän, och i vissa bergsbyar 
fick de övernatta i hövding-
ens hydda. En av hövding-
arna ville ha läkemedel i ut-
byte. Min pojke förstod inte 
riktigt och funderade om det 
var tryggt att ge honom en 
karta med ibuprofentablet-
ter. Hövdingen var krävan-
de och fick sina läkemedel. 
Vilket slags ”vård” månne 
byborna fick när de blev sjuka? Kanske det här 
exemplet är en av ytterligheterna när det gäller lä-
kemedelssäkerhet.

En av mina kunder på apoteket var däremot 
en äldre dam som använde flera läkemedel. Hon 
var mycket noggrann med att följa anvisningar-
na bland annat om hur många timmar det ska gå 
mellan olika läkemedel. Flera gånger om dagen 
ställde hon in klockan så att den ringde när hon 
skulle ta sina läkemedel. Kanske gav det min kund 
en känsla av trygghet, eller så kändes det menings-

fullt för henne. Jag gick ändå igenom vilka läke-
medel hon kunde ta samtidigt, så att hon också 
fick tid över för annat.

Användarens röst är viktig
Nu när jag själv är en multisjuk patient inom 
specialistvården förstår jag hur viktigt det är att 
hälso- och sjukvården tar hänsyn till klientens liv, 

värderingar och vardag. Hur 
kan man få klienten att ta 
sitt läkemedel på ett säkert 
sätt som passar hens livsstil 
– precis som hen brygger sitt 
morgonkaffe varje dag? 

En av mina vänner är 
tvungen att ta flera läkeme-
del, och hen hade ett förslag: 
hen skulle gärna uträtta sina 
apoteksärenden med sam-
ma farmaceut varje gång. 
Hen kunde till och med tän-
ka sig att vänta på sin tur lite 
längre i så fall. Det skulle 
vara lättare för min vän att 
gå igenom problem med lä-
kemedelsbehandlingen med 
en egenfarmaceut, som re-

dan vet mycket om hens liv och de svårigheter 
som sjukdomarna medför.

Varje patient är expert på sitt eget liv. Patienten 
är den enda som deltar i vårdkedjan från början 
till slut. För att kunna genomföra vården behövs 
naturligtvis också patientens åsikt. Att både in-
formation och sakkunskap är tillgängliga för alla 
som medverkar i vården – också patienten är en 
av dem – är ytterst viktigt för läkemedelssäkerhe-
ten. 
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Utvecklat inom nätverket
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Tydlig och flerspråkig 
handledning i trygg an-
vändning och anskaffning 
av läkemedel 
Handboken med anvisningar för 
trygg läkemedelsbehandling 
innehåller viktiga anvisningar om 
hur man använder läkemedel på ett 
tryggt sätt. Sammanfattningar av 
handboken har gjorts på flera olika 
språk. De finns både i elektronisk 
form och som tryckbara filer på 
Fimeas webbplats.

Handboken Anvisningar för trygg läkemedels-
behandling riktar sig till läkemedelsanvändare bo-
satta i Finland och innehåller information om trygg 
användning av läkemedel, läkemedelsersättningar 
och apoteksbesök samt anskaffning av läkemedel. 
Det nationella läkemedelsinformationsnätverket har 
utarbetat handboken och uppdaterat den på finska 
och svenska i början av 2022 och den har dessutom 
publicerats på engelska. Samtidigt har man utarbe-
tat tre sammandrag av handboken, som har översatts 
till flera olika språk:

• Trygg användning av läkemedel och dess 
språkversioner: finska (lättläst), svenska och 
engelska, arabiska, kurdiska, somaliska, est-
niska och ryska

• Läkemedelsersättningar och apoteksbesök och 
dess språkversioner: finska (på lättläst språk), 
svenska och engelska, arabiska, franska, estnis-
ka och ryska

• Anskaffning av läkemedel i Finland och dess 
språkversioner: finska (lättläst), svenska och 
engelska, arabiska, dari, kurdiska, ryska och 
somaliska

Språkversionerna av handbokens 
sammanfattningar stöder personer med 
olika modersmål som bor i Finland
Det finns ett tydligt behov av ett flerspråkigt och 
lättfattligt material om läkemedelsanvändning. Sam-
mandraget ”Läkemedelsersättningar och uträttande 
av ärenden på apoteket” är avsett för personer med 

finländsk personbeteckning och därmed rätt till lä-
kemedelsersättningar. I sammandraget ”Anskaff-
ning av läkemedel i Finland” beskrivs anskaffning-
en av läkemedel i Finland för personer som inte har 
en finländsk personbeteckning, såsom flyktingar 
och asylsökande.

De finskspråkiga texterna är lättlästa
Selkokeskus har godkänt den finskspråkiga tex-
ten som lättläst språk och gett tillstånd att använ-
da logotypen för lättläst text i handboken och dess 
sammanfattningar. Lättläst språk är lättare än all-
mänspråk och hjälper till exempel personer med 
utvecklingsstörning, personer med cirkulationsstör-
ningar i hjärnan eller personer med ett främman-
de språk som modersmål som först lär sig finska att 
förstå texten. Samtidigt hjälper den dock många 
människor som förstår allmänspråket i komplicera-
de och svårförståeliga frågor som gäller läkemedels-
behandlingar och apoteksbesök.

Handboken fungerar också som stöd 
för genomförandet av en närståendes 
läkemedelsbehandling
Handboken ger praktiska och tydliga anvisningar 
om till exempel patientens roll i genomförandet av 
sin läkemedelsbehandling, doseringen av läkeme-
del, hur läkemedelsbehandlingen lyckas och följs 
upp samt tillförlitliga källor för läkemedelsinforma-
tion. I handboken beskrivs dessutom hur läkeme-
del ersätts i Finland, vad läkemedelstaket och läke-
medelsutbytet innebär samt hur det går att uträtta 
ärenden på apoteket för någon annans del. Hand-
boken fungerar också som stöd för till exempel när-
stående- och närståendevårdare i genomförandet 
av en närståendes läkemedelsbehandling. 

Läs mer:

För allmänheten: Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling

https://www.fimea.fi/web/sv/for_allmanhet/ratt_anvandning_

av_lakemedel/anvisningar-for-trygg-lakemedelsbehandling 

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation

https://www.fimea.fi/web/sv/utveckling/

lakemedelsinformation/natverket-for-lakemedelsinformation
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Säker 
läkemedelsbehandling 
tema för internationella 
patientsäkerhetsdagen

Text: Marianne Kuusisto
koordinator för säker läkemedelsbehandling, Klient- och patientsäkerhetscentret

Den 17 september är WHO:s internationella 
patientsäkerhetsdag. I Finland firas den som klient- och 
patientsäkerhetsdagen.  
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Årets tema var säker läkemedelsbehandling och 
sloganen ”Medicinering i trygga händer”. Målet 
var att sprida kunskap om risker vid läkemedelsbe-
handling, att förbinda olika aktörer att förebygga 
avvikelser som hänför sig till läkemedelsbehand-
ling och att minska läkemedelsrelaterade skador. 

Klienter, patienter och anhöriga uppmuntrades 
att agera aktivt för en säker läkemedelsbehandling. 

Evenemang runt om i Finland
Dagen arrangerades av SHM och Klient- och 
patientsäkerhetscentret i samarbete med Fimea, 
THL, sjukvårdsdistrikt, välfärdsområden, sjukhus, 
apotek, städer och patient- och fackorganisationer. 

På många håll ordnades en hel temavecka om 
säker läkemedelsbehandling. 

Plock ur programmet: 
• Utbildningar och posterpresentationer ord-

nades för personalen.
• Studerande gjorde uppgifter på temat. 
• Hedersomnämnanden tilldelades personer 

och handlingar för förtjänstfulla insatser 
inom klient- och patientsäkerhetsarbetet. 

• Sjukhusens OLKA-punkter gav information 
om hur man gör upp en läkemedelslista. 

• En ny VARO-kurs (Genomför säker läkeme-
delsbehandling) lanserades.

• På webbplatsen publicerades en video om 
patientens och klientens delaktighet i sin 
egen läkemedelsbehandling och annat ma-
terial om klient- och patientsäkerhet. 

• Man ordnade kundkvällar, där experter 
medverkade i diskussionen. 

• Man mötte klienter och patienter i sjukhu-
sets eller hälsovårdscentralens aula och dis-
kuterade säker läkemedelsbehandling. 

• Öppna apoteken delade ut checklistor för 
lyckad läkemedelsbehandling, läkemedelslis-
tor och information om tillförlitliga källor 
för läkemedelsinformation.

Den 17 september belystes bl.a. följande 
objekt med temafärgen orange: 

• äppelträdsallén i Hyvinge
• entrén till det nya sjukhuset i Kajanaland
• stadshuset i S:t Michel 
• huvudentrén och flaggstängerna vid central-

sjukhuset i S:t Michel 
• södra fasaden på barnsjukhuset vid Uleå-

borgs universitetscentralsjukhus och fasaden 
på byggnaden Konsti

• huvudentrén till Norra Karelens central-
sjukhus

• SuPers kontor
• Tammerfors universitets centralsjukhus hu-

vudcampus (F-byggnadens vägg mot Teis-
kontie)

• Biblioteksbron i Åbo
• Vasa centralsjukhus H-hus och gång- och 

cykelbron över Alskatvägen i Vasa

Du kan läsa mer om hur dagen firades på webb-
platsen www.klientochpatientsakerhetscentret.fi.

Webbinarium med rekordpublik
Dagens nationella evenemang var webbinariet 
”Medicinering i trygga händer”, som ordnades den 
15 september av Klient- och patientsäkerhetscen-
tret tillsammans med SHM och andra aktörer.

Webbinariet öppnades av social- och hälsovårds-
minister Hanna Sarkkinen. Anföranden hölls av 
experter från Fimea, THL, Birkalands sjukvårdsdi-
strikt och Kauhavan ykkösapteekki. Därtill ingick 
ett patientanförande. Temat för paneldebatten var 
uppdaterad läkemedelsbehandling. 

Webbinariet lockade hela 543 åhörare, vilket var nytt rekord. 

Inspelningen kan begäras på adressen noharm@ovph.fi.  
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Aktuellt inom nätverket

Nationell klassificering 
underlättar identifieringen 
av läkemedel med hög risk

Text: Elsi Similä 
HvM, farmaceut, yrkeslärare, projektchef, Fimea

Den nationella klassificeringen av riskläkemedel är en förteckning över 
läkemedel med hög risk, vilka kräver särskild uppmärksamhet inom social- 

och hälsovården. Klassificeringen stöder det kliniska beslutsfattandet 
om läkemedelsbehandlingar samt planeringen och genomförandet av 

läkemedelsbehandlingar i olika faser av behandlingsprocessen.

Den nationella klassificeringen av riskläke-
medel är en generisk klassificering och innehåller 
bara en del av de viktigaste läkemedlen med hög 
risk. Varje organisation och enhet bör ändå fast-
ställa vilka de centrala riskläkemedlen i den egna 
verksamheten är.

– I det här skedet är tanken att klassificering-
en ska passa för många olika verksamhetsmiljöer 
inom social- och hälsovården. Framöver är det 
möjligt att göra egna versioner till exempel för oli-
ka verksamhetsmiljöer och patientgrupper, förkla-
rar projektchefen Elsi Similä på Fimea.

Faktainnehållet sammanställs med 
Delfi-metoden
I studiens enkäter eftersträvas enighet om vilka 
läkemedel och läkemedelsgrupper som ska ingå 
i riskläkemedelsklassificeringen samt om vilka de 
centrala riskerna med läkemedlen är och hur de 
kan hanteras. Till respondenter valdes 61 experter 
på riskläkemedel från olika yrkesgrupper. 

– Det har varit mycket inspirerande att samar-
beta med våra sakkunniga. De har bidragit med 
viktig sakkunskap och synpunkter på faktainnehål-
let genom att besvara enkäten, berättar Similä.

De potentiella högriskläkemedel som ingick i 
studien utvaldes utifrån internationella klassificer-
ingar och litteratur. I den första enkätomgången 
kommenterades läkemedlen av 51 experter, som 
också hade möjlighet att föreslå nya läkemedel.

Under de två kommande Delfi-omgångarna går 
vi närmare in på de centrala läkemedelssubstan-
serna i de läkemedel som ingår i klassificeringen 
eller på risker i läkemedelsbehandlingen och me-
toder för att hantera riskerna.  

Riskläkemedelsklassificeringen 
färdigställs i början av 2023
Den nationella klassificeringen av riskläkemedel 
utarbetas i samarbete med Klient- och patient-
säkerhetscentret inom ett projekt som startades 
av Fimea i mars 2022. Arbetet leds av en pro-
jektgrupp med 13 experter inom medicin, vård-
vetenskap och farmaci med särskilda kunskaper 
om riskläkemedel. 

Projektet tillgodoser det behov som påpekas i 
Klient- och patientsäkerhetsstrategin av att utveck-
la databaser som stöder en säker användning av 
läkemedelspreparat och läkemedel. 

Den färdiga nationella riskläkemedelsklassificer-
ingen publiceras på Fimeas webbplats i början av 
2023 och integreras senare också i Fimeas Läke-
medelssöktjänst, liksom databasen Medicin75+. 
Under projektet utarbetas också en plan för hur 
informationen ska integreras i stödsystemen för 
beslutsfattandet och i patient- och klientdatasyste-
men. 

https://www.fimea.fi/web/sv/

soktjanster_och_forteckningar/nationell-klassificering-av-

risklakemedel 

10

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 

2
/2

0
2
2

https://www.fimea.fi/web/sv/soktjanster_och_forteckningar/nationell-klassificering-av-risklakemedel
https://www.fimea.fi/web/sv/soktjanster_och_forteckningar/nationell-klassificering-av-risklakemedel
https://www.fimea.fi/web/sv/soktjanster_och_forteckningar/nationell-klassificering-av-risklakemedel


©
 m

a
iju

e
m

ili
a
p

h
o

to
g

ra
p

h
y

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 

2
/2

0
2
2



Från experten

Fimea har mångsidiga 
uppgifter i arbetet för bättre 

patientsäkerhet
Text: Ulla Kalliokoski

kommunikationsplanerare, Klient- och patientsäkerhetscentret
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Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 
förnyade sin organisation våren 2022. Bakom förnyelsen låg den 
nya strategin och en värld som ständigt förändras. 

Den nya organisationen består av tre ansvars-
områden: Försäljningstillstånd, Tillsyn och tillgång 
samt Säkerhet och effektivitet. De stöds av Gemen-
samma tjänster, Kommunikationstjänster samt Ut-
veckling och informationstjänster. 

Direktören för ansvarsområdet Tillsyn och till-
gång Johanna Nystedt berättar att syftet med 
organisationsförändringen var att optimera funk-
tionerna och effektivisera arbetet ytterligare. För-
ändringen bidrar till en ökad kommunikation och 
mer samarbete såväl inom Fimea som med ut-
omstående parter. Dessutom säger de nuvarande 
namnen mer om huvuduppgifterna inom varje 
ansvarsområde. 

”Tack vare den nya strukturen kan vi bättre än 
förut främja våra strategiska huvudmål, som är be-
tjänande expertis, smidig och möjliggörande verk-
samhetskultur samt nationell och internationell ef-
fektivitet”, tillägger Nystedt. 

Tillsyn, vägledning och rådgivning
Ansvarsområdet Tillsyn och tillgång arbetar med 
tillsyn över läkemedelsbranschen, tillståndsproces-
ser och tillsyn över transplantat från människor, 
men även med tillsyn över medicintekniska pro-
dukter. Den sistnämnda uppgiften överfördes från 
Valvira till Fimea vid ingången av 2020.

Till Fimeas huvuduppgifter inom den medicin-
tekniska tillsynen hör marknadsövervakning av 
medicintekniska produkter, och för tillfället arbetar 
man mycket med vägledning och rådgivning om 
tillämpningen av de nya MD- och IVD-förord-
ningarna*. ”De nya förordningarna innebär en 
klar förbättring av patientsäkerheten när det gäller 
medicintekniska produkter”, betonar Nystedt och 
förklarar att det just därför ansågs nödvändigt att 
övergå från en direktivbaserad styrning till en styr-
ning som bygger på förordningar.

Nystedt berättar att en viktig del av den medi-
cintekniska säkerheten utgörs av förfarandet för an-
mälning av farliga situationer.

”Via anmälningarna får vi signaler då någon 
apparat har orsakat eller misstänks ha orsakat en 
patientsäkerhetsrisk eller en farlig situation. Till 
exempel om vi får flera svaga signaler om samma 

apparat börjar vi utreda saken närmare. Vi får 
också snabbt signaler från EU:s myndighetsnät-
verk, så det internationella samarbetet är ytterst 
viktigt också i det här sammanhanget”, fortsätter 
Nystedt. 

Fältets röst blir hörd
Direktören för ansvarsområdet Säkerhet och ef-
fektivitet Piia Vuorela säger att Fimea övervakar 
läkemedelspreparatens säkerhet och marknadsfö-
ringen av läkemedel. Tillsynsmandatet fastställs i 
lagen, men man vill också höra fältets röst och ut-
veckla verksamheten utgående från den. Vuorela 
har redan lovat olika berörda grupper att Fimea 
vill vara en smidig och dynamisk myndighet.

Som exempel nämner Vuorela riskläkemedels-
projektet och databasen Medicin 75+. Riskläke-
medelsprojektet fick sin början för två år sedan, 
när handboken Säker läkemedelsbehandling gavs 
ut och yrkespersoner inom social- och hälsovården 
framförde önskemål om en klassificering av risk-
läkemedel. (Projektet presenteras på sidan 10‒11 i 
den här tidningen.) Databasen Medicin 75+ hjäl-
per i sin tur vårdpersonalen att välja lämpliga lä-
kemedel för personer över 75 år, i synnerhet inom 
primärvården. 

Nytta av kunskapen
Nystedt och Vuorela berättar att man snart lanse-
rar en webbplats med information om de uppgifter 
och tjänster inom Fimea som är till särskild nytta 
för välfärdsområdena. Avsikten är att webbplatsen 
ska vara färdig när välfärdsområdena införs. 

Nystedt önskar att konceptet med ett nationellt 
datalager för läkemedelsinformation vidareut-
vecklas, liksom den kunskapsbaserade ledningen. 
När kunskapen kan utnyttjas och kombineras bätt-
re och i större utsträckning, kan den också bidra 
till bättre patientsäkerhet. 

*) MD-förordningen (förordning om medicintekniska 

produkter) EU/2017/745, IVD-förordningen (förordning 

om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik) 

EU/2017/746
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Utvecklarens röst

Utbildning, introduktion 
och kompetens ansågs 
vara viktigast att utveckla 
inom den medicintekniska 
säkerheten
Text: Annika Takala
läkare med ansvar för 
medicinteknisk säkerhet, HUS

I början av oktober ordnades 
en nationell kongress om 
medicinteknisk säkerhet i 
Helsingfors. I en publikomröstning 
ansågs utbildning, introduktion 
och kompetens vara de viktigaste 
utvecklingsobjekten inom den 
medicintekniska säkerheten. Den 
medicintekniska kompetensen 
betonades också i många 
anföranden.

Den största gruppen på kongressen var an-
vändarna av medicintekniska produkter, men 
bland deltagarna fanns också ett flertal företag 
som säljer eller tillverkar medicintekniska pro-
dukter samt representanter för medicinteknik och 
upphandling. Särskilt glädjande var att också per-
soner som ansvarar för klient- och patientsäker-
heten medverkade, eftersom det är via dem man 
kan vidta åtgärder som förbättrar den medicin-
tekniska säkerheten. 

När publiken fick rösta om vad som är viktigast 
att utveckla inom den medicintekniska säkerhe-
ten blev resultatet utbildning, introduktion och 
kompetens. Klient- och patientsäkerhetsstrategins 
planeringsgrupp för medicinteknisk säkerhet fick 
därmed publikens stöd för prioriteringarna vid 
genomförandet. 
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Den medicintekniska kompetensen betonades i 
många inlägg som evenemangets bärande tema. 
Direktören för Klient- och patientsäkerhetscentret 
Tuija Ikonen föreslog i sin presentation att god 
praxis inom medicinteknisk säkerhet kunde spri-
das via centrets plattformar. 

Kriser och reglering påverkar 
tillgången till medicintekniska 
produkter
Den försämrade tillgången till energi till följd av 
pandemin och kriget i Ukraina har visat hur sår-
bara de globala leveranskedjorna är. Energikrisen 
förutspås få särskilt stora konsekvenser för indu-
strin och därmed också för tillverkarna av medi-
cintekniska produkter. Sjukhusen har reservkraft-
system som används vid avbrott i det allmänna 
elnätet, men de som använder medicintekniska 
produkter hemma bör förbereda sig på alternativa 
metoder. 

De medicintekniska produkterna berörs också 
av en annan stor förändring: EU-förordningarna 
om tillverkning och marknadsföring av medicin-
tekniska produkter och medicintekniska produkter 
för in vitro-diagnostik börjar tillämpas. Förord-
ningarna förutsätter att tillverkarna har syste-
matiska metoder för hantering av kvaliteten och 
riskerna vid tillverkningen. Det nya regelverket 
medför tilläggskostnader för hela kedjan av eko-
nomiska aktörer och därmed också för vårdgivar-
na. Det kan leda till att produkter med låg vinst 

och liten åtgång försvinner från marknaden, när 
tillgången till produkter som följer det gamla re-
gelverket upphör 2025. Under kongressen disku-
terades det därför om vi borde försöka förutsäga 
brister och börja fylla hyllorna.

Vilken medicinteknisk produkt är 
viktigast?
Jag får ofta frågan vilka medicintekniska produk-
ter som är viktigast och därför bör beaktas i be-
redskapsplaneringen. Ett sätt att analysera frågan 
är att fundera på om produkten påverkar en enda 
patient åt gången eller en hel grupp. 

All behandling inleds med diagnostik, där la-
boratorieanalyser och bilddiagnostiska undersök-
ningar spelar en viktig roll. Diagnostiska apparater 
har stor betydelse även vid undantagsförhållanden, 
även om undersökningsmetoderna kan prioriteras 
annorlunda under andra omständigheter. 

Vikten av att bekämpa infektioner minskar inte 
ens under undantagsförhållanden. För att rengö-
ra och sterilisera kirurgiska instrument och andra 
flergångsartiklar krävs såväl fungerande apparatur 
för instrumentvård som el och rent vatten. 

Det är svårare att välja mellan produkter som 
används samtidigt för samma patient, men i alla 
lägen bör vi kunna garantera patientens tillgång 
till syre. Om bristen på energi och pengar försäm-
rar utbudet, blir de viktigaste apparaterna de som 
just då är tillgängliga. Utan medicintekniska pro-
dukter kan vi inte ge vård och omsorg. 
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Text: Päivi Metsäniemi 
generalsekreterare, Duodecim

Högklassiga distanstjänster 
kräver medvetet ledarskap

Distans- och e-tjänster bör 
granskas och utvecklas 
systematiskt ur samma 
kvalitetsperspektiv som övrig 
verksamhet inom hälso- och 
sjukvården. Då kan man 
säkerställa att tjänsterna 
motsvarar klienternas behov på 
ett smidigt, kostnadseffektivt 
och säkert sätt. Organisationerna 
behöver verktyg för att nå det 
här målet.

Våren 2020 tog den finländska hälso- och 
sjukvården ett enormt digitalt språng – ofrivilligt, 
till följd av pandemin, och i huvudsak oförberett 
(1). Olika metoder för att uträtta ärenden på dis-
tans infördes i snabb takt. Det man främst tänkte 
på i fråga om patientsäkerheten var om ett besök 
inom hälso- och sjukvården utsatte personen för 
covid-19. Övriga kvalitetsperspektiv, såsom data-
säkerhet, dataskydd och annan patientsäkerhet, 
fick mindre uppmärksamhet. 

I den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin 
betonas patientsäkerheten vid distans- och e-tjäns-
ter (2). Det behövs, för ofta slår verkligheten till 
efter den första ivern över en ny innovation. Det 
visar sig att den nya rutinen inte tål närmare 

granskning, och det krävs insatser för att inkludera 
den i vardagen (3). Distansmottagningens kvalitet, 
patientsäkerhet, kostnader, kundnöjdhet och per-
sonalnöjdhet bör följas upp och utvecklas kontinu-
erligt. 

Många faktorer påverkar 
distansverksamhetens kvalitet
Man måste beakta bland annat den utvalda tek-
nikens datasäkerhet och användarvänlighet, data-
skyddsfrågor och personalens kompetens. Också 
patientens kompetens är viktig. Det ska vara lätt 
att anlita distanstjänster och få hjälp när det be-
hövs. Patienterna måste också kunna välja att ut-
rätta ärenden på plats om de så vill. Har man tänkt 
på patientens förmåga och vilja, besvärets typ och 
varaktighet och vårdens kontinuitet? 

Man bör komma överens på förhand hur vissa 
situationer ska hanteras, såsom behovet av antibio-
tika och HCI-läkemedel, praxis för sjukskrivning 
och skrivande av intyg. Man bör också fundera på 
hur man vid behov ber patienten besöka en fysisk 
mottagning.

Kostnaderna är ett kapitel för sig. Offentliga 
sektorns upphandlingsförmåga var kanske inte på 
topp när pandemin slog till och tvingade oss att 
ta det digitala språnget. Man valde lösningar vars 
kostnadsstruktur inte tål granskning. Kostnaderna 
för program blev ytterligare en utgiftspost, utan att 
man kunde skära ner på något – till exempel rums- 
eller tidsanvändningen. I framtiden kommer större 
anordnare att kunna utnyttja distansmottagning-
ens faktiska potential ännu bättre, såsom oberoen-
det av geografiskt avstånd, en tillräcklig volym och 
utrymmesfrågor.

Nätverksgäst
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Hänvisningar: 

1. Vesa Jormanainen: COVID-19 sai terveyspalvelut digiloikkaan, SLL 24–32/2021

2. SHM: Klient- och patientsäkerhetsstrategi och genomförandeplan 2022–2026

3. Ozgur Dedehayir, Martin Steinert: The hype cycle model: A review and future 

directions, Technological Forecasting and Social Change, 108/2016

4. Nätkursen Etävastaanotto, Oppiportti, Kustannus Oy Duodecim. 

https://www.oppiportti.fi/op/dvk00223/avaa

Checklista till hjälp
För att vi ska få ut den förväntade nyt-
tan av distanstjänster inom social- 
och hälsovården krävs mer forskning. 
Dessutom behövs det verktyg för de 
organisationer som för tillfället kämpar 
med de här frågorna. Som en del av för-
ankringen av klient- och patientsäkerhets-
strategin arbetar vi därför på en checklista 
som ska hjälpa producenter av distans-
tjänster att kontrollera att de har bedömt 
tjänsternas kvalitet ur alla synvinklar. 
Redan nu kan man förbättra sin kom-
petens t.ex. med hjälp av en nätkurs 
på Oppiportti (4). Det krävs med-
vetet ledarskap för att distans-
tjänsterna ska bli en naturlig 
och nyttig del av varda-
gen inom social- och 
hälsovården. 
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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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Internationella nyheter

Case Management-
modellen till hjälp när 
tjänsterna överbelastas
Text: Maria Virkki
MD, EMBA, ledande sakkunnig, Klient- och patientsäkerhetscentret, 
kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare, Päijänne-Tavastlands 
välfärdssamkommun

Patientförsäkringscentralen 
får årligen in ungefär 9 000 
patientskadeanmälningar, av vilka 
var fjärde leder till att patienten 
får ersättning. En fjärdedel av de 
skador som ersätts har orsakats av 
att antingen vården eller diagnosen 
har fördröjts, eller båda. Kan Case 
Management-modellen hjälpa i 
sådana fall?

En orsak till att tjänsterna överbelastas är att de 
akuta jourtjänsterna och vårdavdelningarna kontinu-
erligt belastas av klienter och patienter för vilka de 
här tjänsterna inte är ändamålsenliga med tanke på 
vården som helhet. Det här så kallade svängdörrs-
fenomenet, som beror på bristande samordning av 
vården, är frustrerande för den jäktade vårdperso-
nalen. Brådska och stress äventyrar också klient- och 
patientsäkerheten.

Att patienter och klienter söker vård i onödan eller 
på fel ställe, att tjänsterna överbelastas och att kostna-
derna för hälso- och sjukvård ökar är inte enbart ett 
finländskt fenomen. I USA började man söka en lös-
ning på det här problemet redan för trettio år sedan 
när vårdavdelningstjänsterna inom den specialiserade 
sjukvården överbelastades. Ärendet påskyndades ock-
så av ändringar i de kostnadsersättningar som utbeta-
lades via försäkringsbolagens finansieringssystem. 

Cunninghams seminarieföredrag följdes 
av cirka 400 personer. Under sitt besök i 
Finland talade han också för tjänstemän 
vid Social- och hälsovårdsministeriet och 
Finansministeriet samt för direktörer inom 
HUS och de blivande välfärdsområdena.

© Johannes Tervo
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Hur förbättras vårdens kontinuitet och 
planmässighet i USA? 
Klient- och patientsäkerhetscentret bjöd in ex-
perten på hälso- och sjukvårdsledning L. Greg 
Cunningham (CEO, American Case Manage-
ment Association) till det Nationella klient- och 
patientsäkerhetsseminariet i september 2022. Han 
berättade hur sjukhusen i USA har lyckats mins-
ka svängdörrsfenomenet, förkorta vårdperioderna, 
sänka vårdkostnaderna per patient och förbättra 
patienternas engagemang i vården – utan att kva-
liteten och säkerheten har lidit. Under årens lopp 
har modellen införts på 1 500 sjukhus i USA. 

På seminariet presenterade Cunningham Case 
Management-modellen, vars syfte är att förbättra 
vårdens planmässighet och kontinuitet. Arbetet 
utförs av en Case Manager (CM), det vill säga en 
klientchef, som kartlägger patientens nuvarande 
vårdsituation och de utmaningar som den medför. 
Man söker svar bland annat på frågan om varför 
patienten ständigt återkommer till tjänster som 
inte är ändamålsenliga för hen. 

Efter kartläggningen inleds den egentliga sam-
ordningen av vården. CM utgör en länk mellan pa-
tienten, de anhöriga och vårdpersonalen på vård-
enheterna. CM gör också upp en plan för den fort-
satta vården i samråd med de andra aktörerna. 

Patienten och de anhöriga engageras i 
planen
Det är viktigt att få patienten och de anhöriga att 
förbinda sig till planen och att stötta patienten tills 
utmaningarna är övervunna. Därför behöver CM 
bl.a. goda samarbets- och kommunikationsfärdig-
heter, en stark yrkeskompetens, bred arbetserfa-
renhet och god kännedom om servicesystemet och 
servicenätverken. 

I USA kan de som arbetar som CM ha en bak-
grund som sjukskötare eller socialarbetare och de 
arbetar parvis på sjukhusen. För alla intagna pa-
tienter bedöms behovet av en övergripande sam-
ordning av vården inom 24 timmar från att patien-
ten har anlänt till sjukhuset.

I Finland har man goda erfarenheter av mo-
dellen vid jouren och rehabiliteringen åtminstone 
på Vasa centralsjukhus samt vid jouren, specialist-
vårdens poliklinik- och vårdavdelningstjänster och 
tjänsterna för äldre inom Päijänne-Tavastlands 
välfärdssamkommun. 

När arbetet lyckas är det till fördel för alla 
parter. Tack vare case management-verksamheten 
underlättas klientens eller patientens väg i service-
systemet, kvaliteten förbättras och kostnaderna 
sjunker. Den här modellen kunde tas i bruk inom 
alla social- och hälsovårdstjänster i Finland. 
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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

22

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 

2
/2

0
2
2

mailto:noharm%40ovph.fi?subject=


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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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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Lästips Anteckna i kalendern 

Minna Laukkavirtas 
doktorsavhandling: 
Towards better patient safety: 
Patient injuries in vascular surgery

Heidi Vanjusovs 
doktorsavhandling: 
Saatavilla, mutta ei 
saavutettavissa? 
Sosiaalioikeudellinen tutkimus 
päihdepalveluihin pääsystä

Klient- och patientsäkerhetscentrets webbinarieserie No 
Harm Bothnia åren 2023 – Resan till modelland för klient- och 
patientsäkerhet 2026 fortsätter

https://klientochpatientsakerhetscentret.fi/evenemang-och-
utbildningar/no-harm-bothnia-webbinarier/ 

Nationell kvalitetsdag, kvalitetsförbättring inom specialistvården

12.1.2023, Teams 

Evenemanget ordnas av HUS

Läkardagarna

25–27.1.2023, Helsingfors

https://laakaripaivat.fi/2023/ 

48. Infektioidentorjuntapäivät

14–15.3.2023, Seinäjoki

infektioidentorjunta.fi 

Läkemedelsdagens huvudevenemang:

Webbinariet Nycklar till en lyckad läkemedelsbehandling

16.3.2023

https://www.fimea.fi/web/sv/-/lakemedelsdagen-firas-den-16.3.2023-
redan-for-tionde-gangen 

SOSTEtalk!

26–27.4.2023, Jyväskylä

https://www.soste.fi/suurtapahtuma/sostetalk-2/ 

Webbinarium på WHO:s handhygiendag 

5.5.2023

www.klientochpatientsakerhetscentret.fi

Morgonwebbinarium om patienternas delaktighet i undersökningar 

10.5.2023 kl. 8.30–10

Webbinariet ordnas av en arbetsgrupp som är gemensam för 
Forskningsnätverket RATTI, EUPATI Finland och Nätverket för 
läkemedelsinformation.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare

15 –17.5.2023, Copenhagen, Denmark

https://internationalforum.bmj.com/copenhagen/

Modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026 
– tillsammans med organisationerna

24.5.2023, Zoom-webbinarium

Webbinariet ordnas av SOSTE och Klient- och 
patientsäkerhetscentret.

V Nationella seminariet om klient- och patientsäkerhet 

7–8.9.2023, Vasa

http://www.klientochpatientsakerhetscentret.fi 

World Patient Safety Day

17.9.2023

www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day 

ICPSQH 2023: 17. International Conference on Patient Safety and 
Quality Healthcare

4–5.11.2023, Amsterdam, Netherlands

waset.org/patient-safety-and-quality-healthcare-conference-in-
november-2023-in-amsterdam 

Fler internationella evenemang:

https://conferenceindex.org/conferences/patient-safety

I avhandlingen be-
skrivs patientskador 
som inträffat inom kärl-
kirurgin i Finland och 
de faktorer som bidra-
git till dem. I studien 
utreddes också vilka 
konsekvenser skadorna 
fått för patienterna och 
det bedömdes om det 
skulle ha varit möjligt 
att förebygga patient-
skadorna.  

I avhandlingen ut-
reddes vilka hinder 
som kan uppkomma 
när det gäller missbru-
kartjänsternas tillgäng-
lighet. 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8838-9 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4625-6 

Ändringar möjliga
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