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”Sähköturvallisuudessa ajattelemattomuudella
voi olla kauaskantoiset seuraukset.”
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Potilasturvallisuustiedote ilmestyy kolme kertaa
vuodessa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.
Tiedotteen tavoitteena on nostaa esiin tärkeitä,
ajankohtaisia asioita turvallisuuden hallinnasta.
Tiedotteissa esitetyt teemat ja tapahtumat tulee
käydä läpi jokaisessa työyksikössä oman toiminnan turvallisuutta tarkastellen.

Vaasan
sairaanhoitopiiri
haluaa edistää
potilasturvallisuutta
kansallisesti

@VCS_VKS

linkedin.com/company/vcs-vks
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POTILASTURVALLISUUSPALKINTO

Toiminnan jatkuvaa
kehitystä potilaan
parhaaksi
POTILASTURVALLISUUSDIPLOMI myönnettiin
kirurgian vuodeosasto 3:n osastonhoitaja Bodil
Mäelle. Diplomi myönnetään hoidon asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Mäen
johdolla toimintaa on kehitetty
jatkuvasti potilaan parhaaksi ja se
näkyy myös yksikköön annetuista
asiakaspalautteista. Bodil on aina
valmis osallistumaan henkilökuntansa kanssa uusien asioiden
kokeiluun. Lisäksi hän ehdottaa
aktiivisesti uusia ja turvallisempia toimintatapoja.

Hienoa
työtä
Bodil!
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PÄÄKIRJOITUS

Vaasan sairaanhoitopiiri
haluaa edistää potilasturvallisuutta kansallisesti
TEKSTI Mari Plukka, laatujohtaja Vaasan keskussairaala
TEKSTI Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
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VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN alueella on
laatu- ja potilasturvallisuustyötä tehty pitkäjänteisesti ja työ jatkuu tällä vuosikymmenellä
nyt entistä leveämmillä hartioilla. Suomen
ensimmäinen potilasturvallisuuskoordinaattorin pesti perustettiin Vaasan keskussairaalaan
jo vuonna 2008. Siitä lähtien on
potilasturvallisuutta ja laatua määrätietoisesti kehitetty koko piirin
alueella.

toiminut vuoden 2019 loppuun saakka Vaasan
sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.
Vaasan sairaanhoitopiiri on strategiassaan
linjannut, että se osaltaan edistää potilasturvallisuuden tutkimustyötä sekä potilasturvallisuuden kehittämistä. Lähtölaukauksena tälle työlle voidaan pitää Vaasan
keskussairaalan elokuussa 2019 koolle
kutsumaa kansallisen tason asiantuntijaseminaaria, jossa osallistujia oli yli
80 ympäri Suomea.

”First,
do no
harm”

Kansainvälisesti potilasturvallisuutta on edistetty erilaisten ohjelmien
kautta jo parikymmentä vuotta.
Suomen osalta on harmillisesti
todettava, että kansallisen tason
koordinaatiovastuuta ei ole ollut kenelläkään
viime vuosina. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen vuosina 2011–2015 toteuttaman Potilasturvallisuutta taidolla – hankkeen jälkeen
ei kansallisen tason koordinaatiovastuuta
ole ollut. Näkyvimmin potilasturvallisuutta
on viime vuosien aikana edistetty Suomen
potilasturvallisuusyhdistyksen avulla, jonka asiantuntijajaoksen puheenjohtajana on

Koolle kutsuttu asiantuntijajoukko
muodostaa No Harm -verkoston. Verkoston nimi viittaa lääkäreiden isänä
pidettävän Hippokrateen valaan, jossa periaatteena on potilaan hoitaminen siten, että
potilaalle ei aiheuteta ylimääräistä haittaa.
No Harm -verkosto toimii Vaasan keskussairaalaan perustetun Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen alaisuudessa. Tällä
hetkellä keskuksessa on käynnissä neljä eri linjaa, jossa turvallisuutta edistetään. Tutkimuslinjoina ovat sairaalakuolemista opittavat asiat
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sekä kokonaisvaltainen potilasturvallisuuden
tasonmittaus Suomessa. Kehittämislinjoilla
tehdään kansallista yhteistyötä osaamisen
varmistamisen edistämiseksi. Ensimmäisenä
kehittämiskohteena on laiteosaamisen kansallisen mallin luominen. Toisessa kehittämislinjassa paneudutaan aina estettävissä olevien
vaaratapahtumien ehkäisyyn. Siinä ensimmäisenä teemana on potilaan oikea tunnistaminen.
Oikealla tunnistamismenettelyllä jäisi moni
vaaratapahtuma syntymättä, kuten väärän toi-

menpiteen tai tutkimuksen tekeminen tai väärien lääkkeiden annostelu väärälle potilaalle.
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksessa on marraskuun 2019 alussa
aloittanut tutkimusjohtajana Tuija Ikonen. Voit
tutustua tarkemmin Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen toimintaan ja
ajankohtaisiin asioihin verkkosivujen kautta.

MRI-laitteessa
magneettikenttä
on aina päällä

© Bo Lind

TURVALLINEN TOIMINTA

TEKSTI Eini Niskanen, ylifyysikko, röntgen, Vaasan keskussairaala
TEKSTI Reijo Autio, ylilääkäri, röntgen, Vaasan keskussairaala
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MAGNEETTIKUVAUSLAITTEEN magneettikentän voimakkuus on noin 30 000-kertainen maapallon magneettikenttään nähden.
Laitteen magneettikenttä on aina päällä, myös
silloin, kun laitteella ei kuvata tai kone näyttäisi olevan sammutettu.
Magneettikenttä vetää puoleensa ferromagneettista metallia. Kuvaushuoneen ovella
kenttää ei havaitse, mutta laitetta lähestyttäessä vetovoima tempaisee metalliesineet
laitteeseen suurella nopeudella. Pahimmat

”Potilasta ei kuvata,
jos luotettavaa
esiselvitystä ei
ole tehty.”

vaaratilanteet syntyvät, jos laitteessa on
tällöin kuvattavana
potilas, johon putkeen
sinkoutuva metalliesine osuu. Kuvaushuoneeseen vietyinä
esimerkiksi lisähapen
antamiseen tarkoitetut
happipullot ovat erityisen vaarallisia, pahimmillaan jopa tappavia.
Myös sairaalasängyt,
tuolit, rollaattorit sekä
muut vastaavat esineet
ovat aiheuttaneet onnettomuuksia. Lisäksi
pienetkin esineet,
kuten sakset, voivat
ihmiseen osuessaan saada aikaan pahaa jälkeä. Älä siis koskaan vie huoneeseen mitään
metalliesineitä!
Ennen potilaan lähettämistä MRI-kuvaukseen
tulee selvittää, onko potilaalla metallia kehossaan. Metalli voi liikkua magneettikentän
vaikutuksesta tai lämmetä kuvauksen aikana
ja aiheuttaa palovamman. Kaikki metalli ei ole
este kuvaukselle. Esimerkiksi titaani-implan-
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Henkilökunta ei ehtinyt estää potilaan omaista tuomasta kuvaushuoneeseen satulatuolia. Hengenvaarallisesta tilanteesta selvittiin onneksi säikähdyksellä: kukaan ei loukkaantunut ja tuolikin saatiin
neljän miehen voimin irrotettua laitteesta.

tit ovat turvallisia, mutta esimerkiksi jotkut
stimulaattorit tai sydämentahdistimet voivat
aiheuttaa vaaratilanteita potilaalle ja olla
siksi este tutkimukselle. Potilasturvallisuuden
vuoksi potilasta ei kuvata, jos luotettavaa
esiselvitystä ei ole tehty. Esiselvitys tulee tehdä hyvissä ajoin, jotta se ei jää kiireen takia
puutteelliseksi tai ettei tutkimus peruunnu
viime hetkellä.

MRI-henkilökunnan antamia ohjeita tulee aina
noudattaa. Kysy henkilökunnalta, jos et ole
varma, miten sinun tulee toimia. Turvallisuus
ja laatu ovat yhteinen asiamme!

HYVÄ KÄYTÄNTÖ

Sähköturvallisuus
sairaalan arjessa
TEKSTI Toni Ahola, sähköinsinööri, Vaasan keskussairaala
TEKSTI Petri Luoma, sairaalainsinööri, Vaasan keskussairaala

Sairaalan arjessa on monia
pieniä yksityiskohtia, joissa
huomio tulee kiinnittää myös
sähköturvallisuuteen. Jo
pienelläkin ajattelemattomuudella
voi olla kauaskantoiset seurakset.
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TIESITKÖ, ETTÄ jatkojohtoja käytetään
ainoastaan johdon pituuden jatkamiseen, ei haaroittamiseen? Liian pitkä jatkojohto on palovaara!
... sairaalan happiliitintä lähellä ei saa
käyttää mahdollisesti kipinöiviä sähkölaitteita, kuten pistorasioita? Happi on räjähtävä kaasu!
... sairaalan pistorasioiden värikehyksillä on tietty tarkoitus?
• Oranssi kehys on katkeamaton maasta erotettu pistorasia.
• Vihreä on varavoimassa oleva maasta erotettu pistorasia.
• Sininen on varavoimassa oleva pistorasia,
joka sähkökatkon sattuessa toimii viimeistään
15 sekunnin kuluttua.
• Valkoinen kehys on normaali pistorasia, joka
on samanlainen kuin meillä kaikilla kotonakin.

... sähkökatkon sattuessa valtakunnan
verkossa sairaalan omat kuusi varavoimageneraattoria kytkevät sähkön takaisin
kriittisiin laitteisiin 15 sekunnin kuluessa.
Oranssilla, vihreällä ja sinisellä kehyksellä varustetut pistorasiat toimivat silloin. Valkoisella
kehyksellä olevat eivät toimi.
... nähdessäsi viallisen sähkölaitteen
tai -asennuksen, tee siitä välittömästi
vikailmoitus Medusa-ohjelmistolla. Viallinen
sähkölaite tai -asennus voi olla hengenvaarallinen!
... lääkintähenkilökunnan Crocks-kenkien käyttö lääkintätiloissa saattaa olla
hengenvaarallista tietyille potilaille. Staattinen sähkö saattaa tappaa!
... mobiililaitetta ei ole suositeltavaa
käyttää tai säilyttää lääkintälaitteen
lähellä. Suositusetäisyys on noin 50 senttimetriä.
... mobiililaitteita ladataan vain valkoisella kauluksella varustetuista pistorasioista.

TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

Opioidit –
Suuren riskin lääke
TEKSTI Annika Valtola, proviisori, Vaasan keskussairaala

OPIOIDEJA KÄYTETÄÄN kivun hoidossa silloin,
kun tavanomaisilla tulehduskipulääkkeillä ei
saavuteta riittävää kivunlievitystä (Hilli 2008).
Ne kuuluvat suuren riskin
lääkkeisiin: niiden aiheuttamalla lääkityspoikkeamalla
olla vakavia seurauksia,
kuten tehottomuudesta johtuva kivun hoidon epäonnistuminen, tai liiallisesta
tehosta johtuva sedaatio,
hypotensio, pahoinvointi,
hengityslama, kooma tai
jopa kuolema (ISMP 2007,
HUS 2018).

”Opioidihoito
on aloitettava
varoen ja
erityistä
huomiota tulee
kiinnittää
iäkkäiden
hoitoon.”

Opioidien käyttöön liittyvät
riskit johtuvat sekä lääkkeen farmakodynaamisista
ja farmakokineettisista
ominaisuuksista, että käytännön työssä esiintyvistä
riskeistä. Opioidien käytössä tulee huomioida myös niiden käytön aiheuttama toleranssi, riippuvuus sekä väärinkäytön
riski. Jatkuvaa opioidia ei saa lopettaa äkillisesti vaan lääkitys on purettava asteittain
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vieroitusoireiden välttämiseksi. Opioideihin
liittyvistä yhteisvaikutuksista on otettava
huomioon esimerkiksi tramadolin yhteiskäyttö
muiden serotonergisten lääkkeiden kanssa
(serotoniinisyndrooman riski) sekä vahvojen
opioidien tehon mahdollinen heikentyminen
heikkojen opioidien (kodeiini, tramadoli)
samanaikaisen käytön myötä.
Paitsi että opioidit eroavat toisistaan lääkekohtaisilta ominaisuuksiltaan, myös niiden
annostarve on hyvin yksilöllinen johtuen esi-
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merkiksi iästä, geneettisistä polymorfioista,
munuaisten ja maksan toiminnasta, muusta
käytössä olevasta
lääkityksestä sekä
opioidien oraalisen
hyötyosuuden vaihtelusta yksilöiden
välillä (Hamunen ja
Kontinen 2012, Hamunen 2018). Tästä
johtuen opioidihoito on aloitettava
varoen ja erityistä huomiota tulee kiinnittää
iäkkäiden hoitoon.

listi käyttämää opioidia ei voida annostella
tavanomaista reittiä, tai kun tarvitaan parempaa analgeettista
tehoa ja toisaalta
halutaan vähentää
haittavaikutuksia,
tai erityisesti pitkäaikaishoidossa käytännöllisyyssyistä
tai nielemisvaikeuksista johtuen (Hilli
2008). Vaihdossa
tulee huomioida annosmuutokset johtuen lääkeaine- ja lääkemuotokohtaisista eroista sekä
mahdollisesti käytössä olevasta läpilyöntikipulääkkeestä (Hamunen ja Kontinen 2012).

”Vältä käsinkirjoitettuja
ja suullisia
määräyksiä.”

Opioidin vaihtoon tulee kiinnittää erityisen
suurta huomiota, sillä vastaava annos on
erilainen eri antoreiteillä. Tämän takia antoreitin puuttuminen määräyksistä onkin hyvin
riskialtista. Opioidia ja/tai antoreittiä joudutaan vaihtamaan silloin, kun potilaan normaaVIITTEET:
HAMUNEN K, KONTINEN V. OPIOIDIN
VAIHTAMINEN. FINNANEST 45(5):460-4, 2012
HAMUNEN K: OPIOIDIN JA OPIOIDIN
ANNOSTELUREITIN VAIHTAMINEN. KÄYPÄ HOITO
-SUOSITUS 16.2.2018. WWW.TERVEYSPORTTI.FI
HILLI J: OPIOIDIEN EKVIANALGEETTISET
ANNOKSET. SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 63(7):627632, 2008
HUS-APTEEKIN YLEISOHJE: SUUREN RISKIN
LÄÄKKEET AIKUISPOTILAILLA HUS:SSA. 22.3.2018
VERSIO 3.0
ISMP HIGH ALERT MEDICATION FEATURE:
REDUCING PATIENT HARM FROM OPIATES.
22.2.2007 (VIITATTU 6.11.2019). HTTPS://
WWW.ISMP.ORG/RESOURCES/HIGH-ALERTMEDICATION-FEATURE-REDUCING-PATIENTHARM-OPIATES
LEINO T, VUORINEN E, ASOLA R, KOISTINEN P:
FENTANYYLILAASTARI KROONISEN SYÖPÄKIVUN
HOIDOSSA. SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 10.10.1999
29/1999 VSK 54 S. 3499 – 3503

Opioidit ovat niin sanottuja LASA-lääkkeitä,
sillä ne voivat muistuttaa toisiaan ulkonäöltään ja/tai nimeltään, mutta niillä voi olla
jopa 10-kertaisia vahvuuseroja (esimerkiksi
Morphin 2 mg/ml vs. 20 mg/ml inj., Oxynorm 1
mg/ml vs. 10 mg/ml oraaliliuos). Hydromorfoni
(Palladon) ja morfiinihydrokloridi kuulostavat
samalta, mutta hydromorfoni on viisi kertaa
morfiinihydrokloridia potentimpi. Oksikodonista löytyy sekä tavallinen kapseli että pitkävaikutteinen depottabletti. Depotvalmistetta
ei saa murskata tai puolittaa yliannostuksen
riskin takia (poikkeuksena jakouurteellinen
Tradolan retard, jonka saa puolittaa).
Esimerkiksi fentalyylilaastareiden käyttöön
liittyy riskejä muun muassa laastarin ja lääkemuodon vaihdon yhteydessä. Fentanyyli on
noin 100 kertaa morfiinia voimakkaampi ja se
varastoituu ihoon, jolloin pitoisuus puolittuu
hoidon loputtua noin 16 tunnissa vaihteluvälin
ollessa 2–22 tuntia (Leino ym. 1999). Tämän
takia kivunlievitys, mutta myös mahdolliset
haittavaikutukset voivat jatkua 12–24 tuntia
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laastarin poiston jälkeen ja yliannostuksen
oireet ilmaantuvat vasta 12 tunnin kuluttua
laastarin kiinnityksestä.
Vaurioituneelta iholta fentanyylin imeytyminen saattaa lisääntyä jopa viisinkertaiseksi,
minkä takia laastari tulee kiinnittää terveelle
iholle. Lisäksi vanhuksilla ja heikkokuntoisilla potilailla sekä maksa- ja munuaissairailla
fentanyylin puhdistuma voi olla heikentynyt.
Siirryttäessä i.v.-annostelusta fentanyylilaastariin tulee infuusionopeus puolittaa 12
tuntiin ja infuusio lopettaa 24 tunnin kuluttua
laastarin liimaamisesta iholle. Siirryttäessä
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oraalisesta pitkävaikutteisesta opioidista fentanyylilaastariin, tulee viimeinen per os -annos
antaa samalla kun kiinnitetään ensimmäinen
fentanyylikalvo (Hamunen 2018). Kun fentanyylilaastarista siirrytään oraaliseen opiodiin,
annetaan ensimmäinen annos pitkävaikutteista oraalista opioidia 8–12 tuntia fentanyylikalvon poistamisen jälkeen, jotta vältytään yliannostukselta. Fentanyylilaastari vaihdetaan 72
tunnin välein ja vanha laastari poistetaan aina
ennen uuden laastarin lisäämistä. Tässä tulee
ottaa huomioon se, että laastari on voinut
myös liikkua potilaan iholla, ja värinsä takia
sitä voi olla vaikea havaita.

KEINOJA KÄYTÄNNÖN RISKIEN VÄHENTÄMISEKSI

Selvitetään milloin potilas
on viimeksi ottanut tai
saanut lääkkeen.
Antokirjataan aina, myös
kaikki siirtopäivänä annetut lääkkeet.
Rajataan lääkevalikoimaa ja/tai säilytetään
LASA-lääkkeet riittävän
erillään toisistaan.
Määrätään annokset milligrammoina, ei millilitroina, ei puhuta ”milleistä”.
Vältetään käsinkirjoitettuja
ja suullisia määräyksiä.

Määräyksen ja lääkkeenjaon kaksoistarkastus,
avuksi opioidiannosten
vastaavuus- tai vaihtotaulukot.
Antoreitti ja lääkemuoto
mainitaan aina määräyksissä.
Lääkäri kirjaa itse määräyksen suoraan lääkehoito-osioon.
MUISTISÄÄNTÖ huumekaapin oveen: ”Jos olet
ottamassa laimentamatonta opioidi-injektiota yli 1 ml
ruiskulla, annos on yleensä
liian suuri”.

Annos tarkistetaan ennen
antoa koneelta, ei vain
lääkekortilta tai muulta
vastaavalta.
Käytetään oraaliruiskuja
(esimerkiksi Oxynorm).
Kirjataan aina laastarin
laittopaikka (esimerkiksi
oikea käsivarsi), laittopäivä
ja vaihtopäivä.
Vanha laastari poistetaan
aina ennen kuin lisätään
uusi.
Lääkelisäysetikettien huolellinen täyttö, tulostetaan
lääkityssovelluksesta.
Vasta-aine (naloksoni)
saatavilla.

Tilastotietoa
HaiPro-ilmoitusten määrä (2018-2019)
VAASAN KESKUSSAIRAALA

PERUSTERVEYDENHUOLTO

2019
17 %

6%

53 %

Ilmoituksia
2 156 kpl

2019
73 %

Ilmoituksia
5 790 kpl

29 %

20 %

2018

6%

59 %

14 %

2018
73 %
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21 %

Ilmoituksia
2 526 kpl

Ilmoituksia
5 103 kpl

Tapahtui
potilaalle
Läheltä piti
-tilanteita

28 %

Muu havainto

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI
Suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien
7%
1%

55 %

14 %

11 %

Toimintatapaa ja menettelyitä
Tietoteknisiä ja teknisiä järjestelmiä ja
laitteita

Yhteensä
427 kpl

Tiedonvälitystä ja yhteydenpitoa
Koulutusta
Johtamista
Muu kehittämistoimenpide

11 %

Tilastotietoa
HaiPro-ilmoitusten määrä 2019
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI
Tapahtuman tyyppi: Lääke- ja nestehoitoon liittyvä

9%

2%
1%
1%
2%
6%
9%

Virhe lääkkeen valmistuksessa
Tilausvirhe
Toimitusvirhe
Säilytysvirhe
Määräysvirhe

43 %

Kirjaamisvirhe

Yhteensä
1 721 kpl

Jakovirhe
Antovirhe
Odottamaton reaktio

26 %
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Ei tiedossa / ei valittu

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI
Tapahtuman tyyppi: Tiedonkulkuun liittyvä
5%

8%
22 %
Diagnosointiin liittyvä
Hoidon järjestelyihin liittyvä

Yhteensä
1 141 kpl

Potilastiedon hallintaan (dokumentointiin) liittyvä
Suulliseen tiedonkulkuun ja viestintään liittyvä

31 %

Ei tiedossa

35 %

