
Ledare

Bästa läsare! Vi finländare har utsetts till 
världens lyckligaste folk redan för fjärde gång-
en i följd. Under coronaåret 2020 präglades 
finländarnas attityd av allmänt förtroende och 
nöjdhet med det egna livet, ökad solidaritet och 
omtanke om andra. Vid bedömningen av lyckan 
beaktades också välfärden i samhället och hållbar 
utveckling. Samma faktorer är ett bra recept 
också för kontinuerlig förbättring av patient- och 
klientsäkerheten. Kan vi i fortsättningen vara ett 
föregångsland också inom patientsäkerhet?
 Även om mycket fungerar bra i Finland, finns 
det också saker som kan förbättras. Det finns 
luckor i vår lägesbild av patientsäkerheten. Det 
behövs mera forskning och gemensamt överens-
komna indikatorer, med vilka varje enhet kan 
följa med hur den har lyckats garantera patient- 
säkerheten.
 Av lyckofaktorerna är det framför allt för-
troendet som behövs när vi utvecklar patient- 
säkerheten tillsammans. Med hjälp av förtroende 
bygger vi upp ett expertnätverk som delar med sig 
av kunskap och erfarenhet och lyckas uppnå ut-
vecklings- och forskningslinjernas mål via frivilligt 
samarbete. 
 År 2021 är möjligheternas år också därför 
att det är nu en ny strategi utarbetas. Det krävs 
en gemensam insats för att hitta och välja ut rätt 
utvecklingsmål för den nya klient- och patient-
säkerhetsstrategin. 
 Till följd av coronapandemin har social- och 
hälsovårdspersonalens krafter tidvis blivit hårt 
prövade. En säkerhetshandling är att stötta per-
sonalen i synnerhet då allting inte lyckas. En god 
säkerhetskultur utformas genom att lyssna på och 
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visa respekt för patienten eller klienten, genom 
varje medarbetares dagliga insats, i yrkesöver-
gripande samarbete, med chefernas stöd, utan 
rädsla för att bli anklagad och genom att öppet ta 
lärdom av framgångar och misslyckanden. Till en 
god kultur hör också en handlingsmodell för hur 
man stöttar en medarbetare som har begått ett 
fel. Den högsta ledningens engagemang kan föra 
organisationens klient- och patientsäkerhet till 
nya höjder. 
 Du har något nytt framför dig. Det här är 
den första No Harm-nättidningen om klient- och 
patientsäkerhet. Vi hoppas att informationen 
i tidningen inspirerar läsarna att ta sig an det 
gemensamma målet att göra Finland till ett före-
gångsland inom patientsäkerhet!   
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