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Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje
Vuosi 2013 on alkanut potilasturvallisuuden suhteen dynaamisesti. Suomen suurimman lääkäreiden
ammatillisen tapahtuman eli Helsingin Lääkäripäivien pääteemana oli potilasturvallisuus.
Yhdistyksemme oli mukana useissa sessioissa järjestäjänä ja päivien teema näkyi niin näyttelyssä
kuin ohjelmissa laajasti. Kentältä on usein tullut viestiä, että lääkäreitä on ollut vaikea saada
mukaan potilasturvallisuustyöhön. Sellainen viesti ei nyt näkynyt. Lääkärikunnan heräämistä
potilasturvallisuustyöhön kuvaa myös se, että lääkäriseura Duodecim julkaisi lääkäripäivillä
Potilasturvallisuuden perusteet - kirjan. Kirja on tarkoitettu erityisesti oppikirjaksi lääketieteen
opiskelijoille

heidän

varttuessaan

lääkäreiksi

ja

myös

erikoistuvien

lääkäreiden

lähijohtajakoulutukseen. Useat yhdistyksemme jäsenet ovat olleet kirjan kirjoittajina mukana
luomassa tätä teosta.

Potilasturvallisuusyhdistyksen julkaisema kirja vakavien vaaratapahtumien käsittelystä oli
Lääkäripäivillä

uunituoreena

jaossa.

Se

jaettiin

kaikille

vakavien

vaaratapahtumien

pienryhmäsession osallistujille. Kirja antaa hyvän perustan omassa organisaatiossa aloittaa vakavien
vaaratapahtumien systemaattisen käsittelyn. Yhdistysten tavoitteiden mukaisesti se on vapaasti
saatavissa sähköisenä julkaisuna siten, että siitä voi organisaatiossa tehdä kuinka monta kopiota
haluaa.

Potilasturvallisuustyö organisaatioissa etenee askeleittain. Vaaratapahtumien raportointi ja niiden
käsittely sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla ja poliklinikoilla on levinnyt kattavasti koko
maahan. Kirurgisen tarkistuslistan käyttö on yhä yleisempää. Seuraava askel voisi olla
organisaatiossa rakentaa järjestelmä, jossa vakavat vaaratapahtumat käsitellään järjestelmällisesti.
Potilasturvallisuusyhdistyksen kirja vakavista vaaratapahtumista antaa siihen hyvät mallit ja eväät.
Tarvitaan vielä yhdistyksen aktiivisia jäseniä viemään asiaa eteenpäin kentällä.
Timo Keistinen
Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen vpj
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AJANKOHTAISTA

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys on laatinut oppaan vakavien vaaratapahtumien tutkintaan. Opas
on tarkoitettu käytännön ohjeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja sen on tarkoitus
antaa selkeä toimintamalli vakavien vaaratapahtumien tutkintaan. Tutkintaopas on laadittu Suomen
Potilasturvallisuusyhdistyksen
yhteistyöverkostossa.

aloitteesta

Keskeisiä

laajassa

toimijoita

potilasturvallisuuden

toimituskunnan

lisäksi

asiantuntijoiden
ovat

olleet

Potilasturvallisuusyhdistyksen hallitus ja yhdistyksen potilasturvallisuusasiantuntijat - jaos. Jaoksen
jäsenistön kautta oppaan kirjoittamiseen ja kommentointiin ovat osallistuneet käytännössä kaikki
potilasturvallisuuden asiantuntijat Suomessa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Valvira) ja Potilasvakuutuskeskus ovat antaneet lausuntonsa tutkintaoppaasta ja näkevät sen
erinomaisena työkaluna kehittää potilasturvallisuutta ja ehkäistä potilasvahinkoja.

Oppaan tavoitteena on luoda koko Suomeen yhdenmukainen tapa tutkia vakavat vaaratapahtumat.
Vastaavia menettelytapoja on käytetty muissa maissa jo pitkään. Oppaassa käsitellään vakavien
vaaratapahtumien tutkinnan lähtökohtia ja tutkinnan toteuttamista. Lisäksi se perehdyttää
tapahtuman analysoinnissa käytettävään metodologiaan. Oppaaseen on koottu myös käytännön
esimerkkejä ja malleja menettelytavan käytön tueksi.

Opas on saatavilla pdf muodossa Potilasturvallisuusyhdistyksen www -sivuilta.

JÄSENASIAT

Yhdistyksen kevätkokous 2013:

Aika:

16.05.2013, klo 18.00

Paikka:

Hengitysliiton keskustoimisto: Oltermannintie 8, 00620 Helsinki

Tervetuloa!
(Ilmoitathan etukäteen tulostasi kahvivarausta varten terhi.reunama@gmail.com )

Hallitus on päättänyt, että jos Potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenmaksu on kahdelta vuodelta
maksamatta, jäsenyys katkeaa ja henkilö/yhteisö poistetaan rekisteristä. Yhdistys on sitä
vaikuttavampi potilasturvallisuuden edistäjä mitä enemmän meillä on jäseniä. Pidä siis jäsenyytesi
kunnossa ja huolehdi mahdollisesti unohtuneen jäsenmaksun maksamisesta viimeistään nyt.
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Jäsenmaksut 2013
varsinainen henkilöjäsen 30€
kannattava henkilöjäsen 100€
varsinainen yhteisöjäsen 300€
sairaanhoitopiiri 500€
kannattava yhteisöjäsen 500€

Yhteisöille ja sairaanhoitopiireille lasku lähetetään automaattisesti helmikuun aikana.

Henkilöjäsen: maksa jäsenmaksusi SPTY:n tilille FI58 1555 3000 1121 11 maaliskuun loppuun
mennessä.
Viestikenttään oma nimi.
Jos tarvitset tulostettavan laskun, lähetä sähköposti osoitteella terhireunama@gmail.com

Yhdistykselle on hankittu markkinointiaineistoa. T-paidat, joissa on yhdistyksen tunnus ja nimi,
ovat tarkoitettu käytettäviksi isommissa tilaisuuksissa. Niitä on hallituksen jäsenillä sekä THL:ssa
Anneli Milenillä (puh 040 552 1337).

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ottavat mielellään ehdotuksia ja ideoita vastaan Sinulta!
JAOSTEN KUULUMISIA

Turvallinen lääkehoito jaoksen puheenjohtajana on vuoden 2013 alusta aloittanut proviisori Carita
Linden-Lahti. Jaos avaa kevään aikana Potilasturvallisuusyhdistyksen nettisivujen yhteyteen oman
tiedotussivustonsa ja etsii sinne hyviä lääkitysturvallisuustyökaluja tai käytänteitä jaettavaksi.
Lähetä ehdotuksia hyvistä työkaluista ja käytänteistä puheenjohtajalle (carita.linden@helsinki.fi).
Lääkitysturvallisuus on myös Potilasturvallisuuspäivien (18.-19.3.2013) yksi pääteema, jonka
ohjelman suunnitteluun Turvallinen lääkehoito jaos on osallistunut.
Potilasjaos

Potilasturvallisuusyhdistyksen Potilasjaos oli esillä Lääkäripäivillä 9.1.2013 ”Potilasturvallisuus –
Potilaan puheenvuoro” – Sessiolla. Tavoitteena oli tuoda esille potilaan roolia ja potilaan vastuun ja
osallisuuden merkitystä potilasturvallisuudessa. Sessioon osallistui kaksi haastateltavaa, jotka
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kertoivat potilaan silmin pitkäaikaissairauden tuomista haasteista terveydenhuollossa ja varhaisen
diagnosoinnin merkityksestä potilasturvallisuudelle kokemuksiensa näkökulmasta. He toivat myös
esille kehittämisehdotuksia kuten hoitosuunnitelmien aktiivisempi tekeminen. Paikalla oli lähes 40
kuulijaa ja session päätteeksi käytiin aiheesta lyhyesti keskustelua yleisön kanssa.
Potilasjaos uutena jaoksena jatkaa toiminnan suunnittelua ja laatii asiantuntijatyöryhmän
toimintasuunnitelman ja talousarvioin.

Potilasturvallisuuden asiantuntijajaos
Potilasturvallisuuden asiantuntijat saivat vuoden 2012 lopussa valmiiksi vakavien vaaratapahtumien
tutkintaoppaan. Tämän vuoden alussa tehdään lyhyt pp-esitys aiheesta. Potilasturvallisuuden
asiantuntijat vievät omissa organisaatioissaan menetelmää käytäntöön. Potilasturvallisuuden
asiantuntijat

ovat

päättäneet

seuraavaksi

kehittää

potilasturvallisuuden

riskienarvioinnin

menetelmää. Teemasta pidettiin jo vuoden 2012 lopussa yksi tapaaminen ja käsittely jatkui Petri
Pommelinin pitämällä koulutuksella asiantuntijoille Tampereella 15.2.2013. Moni asiantuntijoista
oli esiintymässä Lääkäripäivillä 2013 edustaen potilasturvallisuusyhdistystä.

Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan
yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin.

JAOS

YHTEYSHENKILÖ

YHTEYSTIEDOT

Turvallinen lääkehoito

Carita Linden -Lahti

carita.linden@helsinki.fi

Turvallinen leikkaushoito

Olli Väisänen

olli.vaisanen@pp1.inet.fi

Potilasturvallisuuskoulutus

Johanna Tulonen-Tapio

johanna.tulonen-tapio@eksote.fi

Potilasjaos

Tarja Pajunen

Tarja.Pajunen@hengitysliitto.fi

Potilasturvallisuuden asiantuntijat

Marina Kinnunen

marina.kinnunen@vshp.fi
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KOULUTUSTA:

Potilasturvallisuuteen liittyviä koulutustapahtumia on Potilasturvallisuutta taidolla ohjelman
verkkosivuilla.

Potilasturvallisuuspäivät 2013
Järjestäjät: THL, Helsingin yliopisto, HUS
Aika: 18.- 19.3.2013
Paikka: Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki
Teema: Käytäntö ja tutkimus kohtaavat potilasturvallisuustyössä

Potilasturvallisuutta taidolla –hanke

Potilasturvallisuusyhdistys osallistuu aktiivisena kumppanina kansalliseen Potilasturvallisuutta
taidolla ohjelmaan. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä useiden kumppanien kanssa. Hankkeen
vetäjänä toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ohjelman verkkosivut ovatt osoitteessa:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi

JÄSENTEN POTILASTURVALLISUUS UUTISIA

Tälle palstalle on jäsenten ja yhteisöjäsenien mahdollisuus lähettää uutisia, joita halutaan viestittää muille
jäsenille luettavaksi. Tekstit lähetetään yhdistyksen sihteerille (marina.kinnunen@vshp.fi). Viestit julkaistaan
seuraavassa potilasturvallisuustiedotteessa.

Potilasvakuutuskeskus julkaisi kirurgisen tarkistuslistan käytöstä linjauksen….

Jäsenkirjeen liitteenä Potilasvakuutuskeskuksen tiedote:
Potilasvakuutuskeskus edellyttää leikkaustiimin tarkistuslistan käyttöä

Vaasan sairaanhoitopiirissä on julkaistu neljäs potilasturvallisuustiedote vuonna 2012, joka on
luettavissa täällä.

