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Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje
Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki

Potilasturvallisuusyhdistys on julkistanut Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin kesäkuussa
2017. Yhdistys voi myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai
jäsenorganisaation esityksestä henkilölle tai yhteisölle.

Potilasturvallisuuden ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut
aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta ja/tai on osoittanut kehittävänsä potilasturvallisuutta.
Ansiomerkki voidaan myöntää myös, jos henkilö tai taho on tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja
potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Ansiomerkin hakuaika on jatkuva.
Ansiomerkin saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta.
Hakulomake: http://spty.fi/etusivu.

Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella
potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin
luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys
julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja
organisaatiot.

Materiaalia asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen

Suomen potilasturvallisuusyhdistys on julkaissut materiaalia potilasturvallisuuden varmistamiseen
ja kehittämiseen. Lääkkeenannon tarkistuslistan avulla varmistetaan, että oikea potilas saa oikean:
-

lääkkeen, annoksen, vahvuuden, antoajan

-

antotavan ja –reitin

Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry
-

ohjauksen

-

dokumentoinnin

-

tiedotuksen

www.potilasturvallisuusyhdistys.fi

Lääkkeenannon tarkistuslista kortteja on saatavilla suomen- ja ruotsinkielisinä. Tarkistuslistan voit
myös tulostaa Lääkkeenannon tarkistuslista

Johdon potilasturvallisuuskävelyt ohjeet tehtiin suomen- ja ruotsinkielisinä taskukortteina. Johdon
potilasturvallisuuskävelyjen tavoitteena on, että:
-

johto kannustaa työntekijöitä havainnoimaan potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja
kehittämään omaa työtään sen mukaisesti

-

osoitetaan johdon sitoutuminen potilasturvallisuuden kehittämiseen

-

toimii keinona parantaa potilasturvallisuuskulttuuria ja lisätä sekä työntekijöiden että johdon
ymmärrystä potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista

Lisää tietoa materiaaleista löytyy:
http://spty.fi/ajankohtaista/materiaalia-potilasturvallisuuden-varmistamiseen-ja-kehittamiseen/

KOULUTUSTA:

STM

on

julkaisemassa

potilasturvallisuusyhdistys

uudistunutta
järjestää

potilas-

yhteistyössä

ja

asiakasturvallisuusstrategiaa.

STM:n

kanssa

koulutusta

Suomen
strategian

implementointiin. Koulutukset järjestetään:

-

24.10.2017 Helsingissä

-

31.10.2017 Tampereella

-

24.11.2017 Oulussa.

Lisäksi 25.10.2017 Helsingissä järjestetään laiteturvallisuuteen liittyvä koulutus yhdessä
Valviran ja Potilasvakuutuskeskuksen kanssa.

Yhdistyksen kotisivuilta löytyy lisää tietoa koulutuksista.
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JAOSTEN KUULUMISIA

Turvallinen lääkehoito -jaoksen kevätkaudella jaos on ottanut osaa hallituksen Rationaalisen
lääkehoidon toimeenpano-ohjelman työstöön. Jaoksen asiantuntijat ovat edustaneet potilas-ja
lääkitysturvallisuuden näkökulmia Lääkkeiden määrääminen, Lääkkeiden toimittaminen ja
Lääkkeiden

käyttö

riskilääkkeiden

-työryhmissä.

sekä

Jaos

merkittävimpiä

on

osallistunut

interaktiota

myös

aiheuttavien

avoapteekkien
lääkkeiden

itsehoidon

tunnistamiseen,

listaukseen ja näihin lääkkeisiin liittyvien riskienhallinnan ohjeistukseen avoapteekkien
farmaseuttiselle henkilökunnalle. Hanke etenee ja lista lanseerataan Farmasianpäivillä 2017
kaikkien Suomen avoapteekkien käyttöön itsehoidon lääkeneuvonnan tukemiseksi. Jaos on esitellyt
riskilääkelistaa myös Fimealle ja Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa, joissa listan
käyttö ja jalkauttaminen on saanut kannatusta.

Tutkimusneuvosto:
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry sekä suuri osa Suomen terveydenhuollon organisaatioista on
avannut mahdollisuuden HaiPro-Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän
tutkimukseen.

Aineiston

käyttömahdollisuutta

tieteelliseen

tutkimukseen

tai

paikalliseen

potilasturvallisuuden kehityshankkeeseen voi hakea Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksestä.
Tarkemmat tiedot: www.spty.fi/tutkijoille.

Potilasjaos on tavannut kevään aikana kolme kertaa. Jaos on vienyt eteenpäin verkkosivujen
kehittämistä. Jaos tapasi 18.5. turvallinen lääkehoitojaoksen kanssa Fimean Lääkealan
kehittämistiimin.

Potilasjaos

osallistui

yhdistyksen

kevätseminaariin

18.5.

Jaoksen

asiantuntijajäsen, sosiaaliturvapäällikkö Olli-Pekka Rättäri esitteli Näkövammaisten liittoa, kertoi
näkövammaisuudesta Suomessa sekä käsitteli näkövammaisuuden erityiskysymyksiä asiakas- ja
potilasturvallisuuden

näkökulmasta.

Kokemusasiantuntija

Heli

Liimatta

avasi

kuulijoille

näkövammaisen kokemusta ja tarpeita sairaalahoidon aikana mm. lääkehoitoa toteutettaessa. Jaos
jatkoi edelliskauden teemaa lääkehoidon toteuttamisesta epätyypillisissä tilanteissa. Omaishoitajat
ja läheiset liiton asiantuntija oli keskustelemassa lääkehoidon toteuttamisesta kotona omaishoitajan
näkökulmasta. Jaos piti tärkeänä tulevan syksyn koulutustilaisuuksia ja keskusteli aktiivisesti
valmistautumisesta ja potilasnäkökulman esiintuomisesta koulutuksissa.
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Potilasturvallisuuden asiantuntijat ovat keväällä kokoontuneet kaksi kertaa. Lisäksi jaoksen
jäsenet käyvät ahkeraa sähköpostikeskustelua eri teemoista, kun tarvitaan apua oman organisaation
potilasturvallisuuden kehittämisessä. Potilasturvallisuuden asiantuntijajaokseen on myös perustettu
alajaos, joka keskustelee ja kehittää vakavien vaaratapahtumien tutkintaan liittyvää toimintaa. Myös
alajaos on kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa. Kevään aikana tapaamisissa on keskusteltu
esimerkiksi laiteturvallisuudesta, Sote-uudistuksen vaikutuksista ja kokouksessa on käynyt
Valviran, Minna Kymäläinen ja STM:n Tuija Kumpulainen keskustelemassa ajankohtaisista
asioista. Petri Pommelin kertoi toukokuun kokouksessa ajankohtaisia asioita potilasturvallisuuden
kehittämisestä TAYS:issä. Asiantuntijajaos on tuottanut lääkkeenannon tarkistuslistan sekä oppaan
johdon turvallisuuskävelyjen toteuttamiselle. Jaoksen toiminta jatkuu syksyllä Vaasassa
järjestettävien syyspäivien muodossa. Jaos on saanut myös kevään aikana uusia jäseniä toimintaan.

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

JAOS

YHTEYSHENKILÖ

YHTEYSTIEDOT

Turvallinen lääkehoito

Anna-Riia Holmström

annariia.holmstrom@helsinki.fi

Tutkimusneuvosto

Anna-Riia Holmström

annariia.holmstrom@helsinki.fi

Potilasjaos

Tarja Pajunen

tarja.pajunen@elakkeensaajat.fi

Potilasturvallisuuden asiantuntijat

Marina Kinnunen

marina.kinnunen@vshp.fi

Koulutuskoordinaattori

Anssi Kuosmanen

anssi.kuosmanen@niuva.fi

