
 
 

 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 
Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet 
noharm@vshp.fi 
Hietalahdenkatu 2-6 
65130 Vaasa 

ABSTRAKTIKUTSU / ABSTRAKTBJUDAN (på svenska nedan)  
Potilas- ja asiakasturvallisuuden III kansallinen seminaari 2.‒3.9.2021 
Pohjanmaan IV sosiaali- ja terveystieteiden päivät 18.–19.11.2021 

Hyvä potilas- ja asiakasturvallisuuden tutkija ja opinnäytetyön tekijä 

No Harm Bothnia -verkosto järjestää kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuuden III seminaarin 
aluksi torstaina 2.9.2021 klo 9:00‒11:00 posterisession, jossa tutkijoilla ja opinnäytetyön 
tekijöillä on mahdollisuus esitellä tuloksiaan tai tutkimussuunnitelmiaan.  

Posterisessio on avoin kaikille ja se pidetään Vaasan keskussairaalan luentosali Kotkassa, 
osallistua voi myös Teamsissä. Posterin voi esittää suullisesti tai seinäposterina suomeksi, 
ruotsiksi tai englanniksi. Näyttelyyn kelpaavat myös jo aikaisemmin muualla esitetyt posterit. 

Suullisesti esitettäväksi valitaan noin 6‒8 abstraktia. Suullisen posterin kesto on 10‒12 
minuuttia, eli noin 3‒5 esitysdiaa. Moderaattoreina ovat professori Tuija Ikonen ja 
kehittämisylihoitaja Susanne Salmela Vaasan sairaanhoitopiiristä. 

Seinäposterit ovat esillä koko seminaarin ajan. Yhteensä esitettäväksi mahtuu 24 posteria, jotka 
ovat kooltaan enintään 116 x 76 cm tai 98 x 68 cm. Ilmoita oman seinäposterisi mitat. 

Ilmoittaudu 16.8. mennessä Tuija Ikoselle (tuija.ikonen@vshp.fi). Lähetä yhteystietosi ja 
abstrakti tai kuva valmiista posterista. Kerro myös, missä se on esitetty aikaisemmin ja haluatko 
esitellä posterin suullisesti. Hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse 20.8. mennessä. 

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilas--ja-
asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/.  

Samalla voit tarjota abstraktisi Pietarsaaressa pidettävien IV Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveystieteiden päivien No Harm Bothnia -sessioon 19.11. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan 
tiedepäivien Abstraktikirjassa. Lisätietoja: https://www.sochv.jakobstad.fi/vrk-forskare-
studerande/sochalsovet-dagar/ 
 

Tervetuloa! 
 
Tuija Ikonen, tuija.ikonen@vshp.fi, 040 579 548 
Susanne Salmela, susanne.salmela@vshp.fi, 044 323 2402 
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ABSTRAKTBJUDAN 
III Nationella seminariet för patient- och klientsäkerhet 2.‒3.9 2021 
IV Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten 18–19.11.2021 
 
Bästa forskare och studerande i lärdomsprovsskede 

No Harm Bothnia nätverket ordnar en postersession i början av den III nationella seminariet för 
klient- och patientsäkerhet torsdagen den 2.9 2021, kl. 9‒11 då forskare och studerande har 
möjlighet att framföra sina resultat eller sina forskningsplaner.  

Postersessionen är öppen för alla och ordnas i auditoriet Örn på Vasa centralsjukhus, du kan 
även delta via Teams. Postern kan presenteras muntligt eller som väggposter på finska, svenska 
eller engelska. Även tidigare presenterade posters är välkomna. 

Till den muntliga presentationen väljs ca 6‒8 abstrakt. Längden på den muntliga presentationen 
är 10‒12 minuter med max 3‒5 slides. Professor Tuija Ikonen och utvecklingsöverskötare 
Susanne Salmela leder sessionen. 

Väggposters finns till påseende under hela seminariet 2.‒3.9. Det ryms 24 posters, som till sin 
storlek får vara 116 x 76 cm tai 98 x 68 cm. Meddela storleken på din poster. 

Anmäl dig före 16.8 till Tuija Ikonen (tuija.ikonen@vshp.fi) med kontaktuppgifter och abstrakt 
eller en bild av den färdiga postern. Berätta också var den tidigare har blivit presenterad och 
om du vill framföra postern muntligt. Godkännande meddelas per e-post före 20.8.  

Programmet och anmälning till seminariet: https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/centret-for-
patient--och-klientsakerhet/.  

Du kan även lämna in ett abstrakt för No Harm -sessionen den 19.11, vilken ordnas i samband 
med Österbottens IV social- och hälsovetenskapsdagar i Jakobstad 18–19.11.2021. Godkända 
abstrakt publiceras i vetenskapsdagarnas Abstraktbok. 

Tilläggsuppgifter: https://www.sochv.jakobstad.fi/vrk-forskare-studerande/sochalsovet-dagar/ 

Välkommen! 
 
Tuija Ikonen, tuija.ikonen@vshp.fi, 040 579 548 
Susanne Salmela, susanne.salmela@vshp.fi, 044 323 2402 
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