
Visste du att ...

Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata har utrett den digitala 

säkerheten inom den offentliga 
förvaltningen

• bedömning av datasäkerheten och dess 
 aktualitet med standardiserade metoder
• stöd från ledningen.
 Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata upprätthåller nätverk för digital 
säkerhet och utvecklar god praxis för att förbättra 
den digitala säkerheten inom den offentliga för-
valtningen. 

om behovet av en mer entydig definition. 
 Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina 
Kinnunen berättade att målet med strategin för 
Österbottens välfärdsområde är att klient- och 
patientsäkerheten ska vara av toppklass i Nor-
den.  

Utvecklingslinjen för vårdrelaterade 
infektioner har startat

Experter samlades för att diskutera 
klientsäkerheten inom socialvården, 

plock ur programmet

På den internationella handhygiendagen den 
5 maj startade en utvecklingslinje för vård-
relaterade infektioner vid Utvecklingscentret för 
patient- och klientsäkerhet. 
 Utvecklingslinjens mål är att föra fram de 
viktigaste faktorerna som påverkar förekomsten 
av vårdrelaterade infektioner samt aktuella frågor. 
Ett syfte med utvecklingslinjen är också att ut-
veckla ett nationellt ”infektionsbekämpningspass” 

Föregångare inom digital säkerhet känneteck-
nades av
• snabb observation och snabbt agerande vid 
 avvikelser i datasäkerheten samt snabb åter-
 gång till normalläget
• regelbunden övning och utbildning om digital 
 säkerhet
• identifiering, kategorisering och regelbunden 
 bedömning av moment som är kritiska för 
 verksamheten 

Träffen hölls via Teams den 16 april och in-
leddes av professor Aini Pehkonen från Östra 
Finlands universitet. Hon höll ett anförande om 
utvecklingen av klientsäkerheten som en del av 
social- och hälsovårdstjänsterna.
 Professor emerita Anneli Pohjola talade om 
utmaningarna med begreppet klientsäkerhet och 

för att förenhetliga kompetensnivån och påvi-
sandet av den. Målgruppen är alla yrkesgrupper 
inom social- och hälsovårdssektorn samt patienter 
och övriga klienter. 
 Genom att förenhetliga och utveckla metoder-
na för bekämpning av infektioner kan vi förbättra 
patient- och klientsäkerheten inom vården.
Om du vill delta i utvecklings- och forsknings-
linjernas verksamhet, kontakta noharm@vshp.fi. 
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Visste du att ...

Den nationella lägesbilden och uppföljningsförfarandena för patient- 
och klientsäkerheten utreds i ett projekt, som inleddes våren 2020 

av ett konsortium som leds av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Syftet med handboken Säker läkemedelsbehandling är att 
ge stöd till alla enheter som utför läkemedelsbehandling 

för att trygga en säker läkemedelsbehandlingsprocess och 
ge anvisningar om hur och varför man bör upprätta en plan 
för läkemedelsbehandlingen. Den nya handboken innehåller 

också en modell för planen för läkemedelsbehandling. 

Patient- och klientsäkerhetens 
läge och uppföljning utreds

Ny version av handboken Säker 
läkemedelsbehandling utkom i februari

Med hjälp av den finansiering för utrednings- 
och forskningsverksamhet som samordnas av 
Statsrådets kansli produceras information som 
stöd för beslutsfattande, faktabaserat ledarskap 
och verksamhetspraxis.
 Ett mål för projektet är att utveckla och 
testa en övergripande modell för uppföljning av 
patient- och klientsäkerheten och ett förslag till 
finländska minimistandarder för mätning och 

När planen för läkemedelsbehandling upprät-
tas är det viktigt att verksamhets- och arbets-
enheterna identifierar sin egen läkemedelsbe-
handlingsprocess och de risker som hänför sig till 
den. I planen för läkemedelsbehandling bör man 
beskriva hurdan och hur krävande läkemedels-
behandling enheten utför och vilken kompetens 
den kräver. Läkemedelsbehandling utförs i många 
olika verksamhetsmiljöer, så handboken ger en-
dast få anvisningar för specifika enheter. 

utvärdering av patient- och klientsäkerheten. Re-
sultaten ger möjlighet att utvärdera patient- och 
klientsäkerhetens nivå i Finland.
 Till projektkonsortiet hör utöver Vasa sjuk-
vårdsdistrikt även Egentliga Finlands sjukvårds- 
distrikt, Institutet för hälsa och välfärd samt 
Nordic Healthcare Group. Avsikten är att projek-
tet ska vara slutfört senast den 31 december 2021. 

 I den nya handboken framhävs för första 
gången den farmaceutiska kompetensens be-
tydelse för säkerställandet av en säker läke-
medelsbehandling och handboken betonar också 
arbetsgivarens ansvar mer än tidigare. Arbetsgi-
varen ansvarar till exempel för att säkerställa att 
arbetstagarna har tillräcklig läkemedels-
kompetens i relation till hur krävande läkemedels-
behandlingen är. 

https://tietokayttoon.fi/-/potilas-ja-asiakasturvallisuuden-tilannekuva-ja-seurantamenettelyt 

Säker läkemedelsbehandling: Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling (SHM 2021/7)
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