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Potilaan näkökulma
Mikä on potilaan rooli potilasturvallisuudessa? Pitäisikö potilaan olla vaikuttamassa
potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa nykyistä enemmän? Onko potilaalla mahdollisuuksia päästä
vaikuttamaan potilasturvallisuuteen? Miten potilas voi olla ja on mukana potilasturvallisuuden
kehittämisessä? Muun muassa näihin kysymyksiin on keskittynyt yhdistyksen oma potilasjaos.
Yhdistyksellä on myös tärkeä rooli potilaiden, omaisten ja terveydenhuollon toimijoiden yhteisenä
kohtaamispaikkana. Potilasjaos on keskeinen järjestöjen näkökulman esiintuoja.
Silta hoidettavan ja hoitoa antavien välillä
Potilasjaos ja sen kautta potilas- ja vammaisjärjestöt ovat kanava olemassa olevan ja siinä tuotetun
tiedon levittämisessä. Potilasjaos vaikuttaa tietoisuuden lisäämisen, opastaa potilasturvallisuuteen
liittyvän materiaalin käyttöön sekä osallistuu potilasturvallisuuden kehittämiseen. Jo olemassa olevia
materiaaleja ovat yhdistyksen omat sekä STM:n potilasturvallisuuden potilaille ja heidän läheisilleen
kehittämät materiaalit ja ohjeistukset: potilaan käsikirja, potilasturvallisuuden huoneentaulu ja
potilasturvallisuuden muistilistat.
Potilasjaos käytännössä
Potilasjaosta tukee asiantuntijatyöryhmä. Sen kokoonpano muodostuu 11 järjestön asiantuntijasta:
Aivoliitosta, Diabetesliitosta, Hengitysliitosta, Invalidiliitosta, Kuntoutuksen edistämisyhdistys
KEY:stä, Mielenterveyden Keskusliitosta, MS-liitosta, Näkövammaisten Keskusliitosta, Suomen
Reumaliitosta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:stä ja Syöpäpotilaista.
Potilasjaos toimii tavoitteenaan yhdessä tekeminen ja potilaan äänen pitäminen kuuluvilla.
Miten potilaan ääni on kuulunut?
Potilasjaoksen on levittänyt tietoutta THL:n Potilasturvallisuutta taidolla – ohjelmasta. Ohjelman
tavoitteena on tukea potilasturvallisuuden käytännön työtä kentällä. Potilasjaos on laatinut oman
esitteen, jossa esitellään niin yhdistystä kuin potilasjaosta ja sen roolia. Esite auttaa potilaan roolin ja
aseman esiin nostamisessa. Esite sisältää myös linkit olemassa olevan tiedon ja materiaalien lähteille.
Potilasjaos oli mukana tämän vuoden Lääkäripäivillä järjestämällä ”Potilasturvallisuus – Potilaan
puheenvuoro” – session. Tavoitteena oli tuoda esille potilaan vastuun ja osallisuuden merkitystä
potilasturvallisuudessa. Sitoutunut ja osallistuva potilas on oleellinen osa onnistunutta ja turvallista
hoidon kokonaisuutta. Sessiossa muun muassa kaksi potilasta kertoi oman pitkäaikaissairautensa
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tuomista haasteista terveydenhuollossa ja varhaisen diagnosoinnin merkityksestä. Keskustelussa syntyi
kehittämisehdotuksia, kuten hoitosuunnitelmien aktiivisemman käytön merkitys.
Potilasjaos on myös työstänyt kannanoton leikkaustiimin tarkistuslistan käytöstä kaikissa
leikkauksissa. Kannanotossa mukana olevat järjestöt pitävät tärkeänä, että leikkaustoimenpiteitä
tekevät yksiköt ja ammattilaiset ottavat käyttöön leikkaustiimin tarkistuslistan kaikissa kirurgisia
toimenpiteitä tekevissä yksiköissä. Tarkistuslistan käyttö varmistaa potilasturvallisuuden ja osaltaan
edistää potilaan toipumista ja kuntoutumista toimenpiteestä. Kahdeksan järjestön allekirjoittama
kannanotto toimitettiin helmikuussa 2013 Turvallinen leikkaushoito - jaokselle.
Yhdistys on potilasta lähellä oleva asiantuntijakanava. Sen potilasjaos on yhdistyksen kanava pitää
potilas mukana potilasturvallisuuden kehittämistyössä. On tärkeää, että yhdistys voi mahdollisimman
kattavasti tuoda eri sairausryhmien kokemuksellista tietoa ja näkökulmaa esiin. Yksi tapa tuoda
potilaan ääntä esille on olla mukana yhdistyksessä. Kiitos mukanaolosta ja levitäthän tietoa
toiminnasta!
Lisätietoja:
Leena Rosenberg-Ryhänen, Riitta Vuorisalo ja Tarja Pajunen

AJANKOHTAISTA
Yhdistyksen syyskokous
Aika:
27.11.2013, klo 18.00 alkaen
Paikka:
Hengitysliiton keskustoimisto: Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
KOULUTUSTA:
Potilasturvallisuutta taidolla – hanke
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Potilasturvallisuusyhdistys osallistuu aktiivisena kumppanina kansalliseen Potilasturvallisuutta
taidolla ohjelmaan. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä useiden kumppanien kanssa. Hankkeen vetäjänä
toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ohjelman verkkosivut löytyvät osoitteesta:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi
JÄSENASIAT
Yhdistykseen liittyy jatkuvasti uusia jäseniä. Sairaanhoitopiirejä mukana on yhdeksän: Kanta-Häme,
Länsi-Pohja, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, HUS, Pohjois-Karjala ja
Vaasa.
Uudet jäsenet hyväksytään ilmoittautumista seuraavassa hallituksen kokouksessa. Yhteisö- ja
sairaanhoitopiirijäsenille lähetämme laskun, henkilöjäsenien toivomme hoitavan jäsenmaksun
yhdistyksen tilille: FI58 15553000112111, viestikenttään maksajan nimi. Mikäli tarvitset
jäsenmaksusta laskun, lähetä sähköposti jäsenvastaava Terhi Reunamalle (terhireunama@gmail.com)
ja saat laskun sähköpostiisi.
Jäsenmaksusi on meille tärkeä, sillä yhdistys ei saa muuta rahoitusta toimintaansa. Kiitos tuestasi.
Käymme tällä hetkellä läpi jäsenrekisteriämme ja muistuttelemme maksuista. Ne jäsenet, joilta
jäsenmaksu puuttuu kahden vuoden ajalta, poistetaan rekisteristä vuoden lopussa.

JAOSTEN KUULUMISIA
Turvallinen lääkehoito -jaos
Turvallinen lääkehoito jaos on kokoontunut elokuussa ja lokakuussa.
Kokouksissa on mm. työstetty Turvallinen lääkehoito-oppaan muutosehdotuksia THL:n
päivitystyöryhmää varten sekä mahdollista osallistumista vuoden 2014 Lääkehoidon päivään. Lisäksi
jaos valmistelee Lääkitysturvallisuutta käsittelevää koulutusmateriaalia yhdistyksen nettisivuilla
julkaistavaksi. Jaoksen omat nettisivut löytyvät nyt Potilasturvallisuusyhdistyksen sivujen alta ja niissä
on
tarkoitus
julkaista
ajankohtaista
lääkitysturvallisuutta
koskevaa
tietoa:
http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/jaokset_laakehoito.aspx
Potilasjaos
Potilasjaos kokoontui kesäkuussa. Tulevan syksyn aikana muodostetaan asiantuntijatyöryhmästä
vetoryhmä, joka kutsutaan koolle aiheesta ja tarpeesta riippuen. Syksyn ja kevään aikana jaos ja
asiantuntijatyöryhmästä koostuva pienryhmä kokoontuu suunnitellen tulevan vuoden toimintaa sekä
yhdistyksen verkkosivuille luotavan jaoksen sivuston sisältöjä.
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Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan
yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin.
JAOS

YHTEYSHENKILÖ

YHTEYSTIEDOT

Turvallinen lääkehoito

Carita Linden

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

