2/2020

Hyvinvoiva henkilöstö
jaksaa huolehtia
myös potilasturvallisuudesta
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Hyvinvoiva henkilöstö
jaksaa huolehtia myös
potilasturvallisuudesta

@VCS_VKS
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POTILASTURVALLISUUSPALKINTO

Erinomaista
suunnittelua
pandemiaan
varautumisesta
VAASAN KESKUSSAIRAALAN akuuttihoidon palvelualueen ylihoitaja
Saija Seppelinille myönnettiin
potilasturvallisuuden diplomi
erinomaisesta työstä koronaviruspandemiaan varautumisen suunnittelussa.
Pandemiaan varautumisesta on tehty useita suunnitelmia, joilla voidaan varmistaa potilaiden hyvä
hoito ja henkilöstön
osaaminen. Erityinen
kiitos Saijalle ja
hänen tiimilleen
ahkerasta työstä
ja määrätietoisesta
johtamisesta.

Onnea
Saija!
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PÄÄKIRJOITUS

Hyvinvoiva
henkilöstö
jaksaa huolehtia
myös potilasturvallisuudesta
TEKSTI Sari Ala-Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu
TEKSTI Lenita Fjellström-Nygård, työsuojeluvaltuutettu
TEKSTI Timo Toivonen, turvallisuuspäällikkö
TEKSTI Mari Plukka, laatujohtaja
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POTILASTURVALLISUUS kulkee tiiviisti käsi
kädessä työturvallisuuden kanssa. Tämän
hetken ilmiöt
kuten työelämän
pirstaleisuus, jatkuvat muutokset
ja työn tehostaminen vaikuttavat väistämättä
työhyvinvointiin
ja asettavat haasteita työturvallisuuden kentälle. Onkin tärkeää
kehittää toimintatapoja, jotka palvelevat
hoitohenkilöstön jaksamista työssä. Viestinnän, tiimityön ja yhteisten pelisääntöjen
sekä toimintatapojen kehittäminen edistävät
yhteistyötä moniammatillisessa toiminnassa.
Samalla ne edistävät potilaan hyvää ja turvallista hoitoa.

yhteydestä luo tulevaisuuden työkentän, jossa
työolosuhteet ovat kunnossa ja riski virheisiin
alentunut.
WHO (World Healthcare Organization)
on tämän vuoden
potilasturvallisuuden
päivän teemassaan
myös nostanut esiin
henkilöstön jaksamisen ja sen vaikutuksen potilasturvallisuuteen. Viikolla 38 tätä
teemaa nostetaan esiin eri tapahtumissa niin
Vaasassa kuin ympäri maailmaa.

Kansainvälistä
potilasturvallisuuspäivää
vietetään 17.9.2020

Henkilöstön tietoisuuden kehittäminen potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä

Me teemme täällä tiiviisti yhteistyötä hyvinvoivan henkilöstön ja turvallisen potilashoidon
edistämiseksi.

AJANKOHTAISTA

Terveisiä Aster Bothniasta!
TEKSTI Mirjam Jern-Matintupa, muutosjohtaja, terveydenhuolto, Aster Bothnia, mirjam.jern-matintupa@vshp.fi
TEKSTI Carola Wisur-Hokkanen, projektipäällikkö, terveydenhuolto, Aster Bothnia, carola.wisur-h@vshp.fi
KÄÄNNÖS Leena Sandvik

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ on jo
pitkään tunnistettu tarve yhteiselle ja yhtenäiselle asiakas- ja potilastietojärjestelmälle. Muun
muassa asiakaskeskeisen
toiminnan aktiivinen
kehittäminen ja tarve
tukea potilasturvallisuuden kehittämistä yhteisen
tietojärjestelmän avulla
sekä tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen olivat
syitä siihen, miksi Vaasan
sairaanhoitopiiri päätti osallistua uuden, nykyaikaisen tietojärjestelmän kilpailuttamiseen
yhdessä neljän muun organisaation kanssa
(KSSHP, Essote, SiunSote ja VSHP). Keski-Suo-

men sairaanhoitopiiri (KSSHP) koordinoi
kilpailutuksen yhdessä KL-Kuntahankintojen
kanssa. Hankintavaihe
päättyi keväällä, kun järjestelmän toimittajaksi valittiin
Cerner Ireland Ltd.

Alueelliset
erityistarpeet
tullaan ottamaan
huomioon.

Kevääseen 2020 on sisältynyt sopimusneuvotteluja toimittajan kanssa, projektitoimiston perustaminen, nimen
muodostaminen ja projektihenkilöstön rekrytoiminen
niin Pohjanmaalle kuin Jyväskylässä toimivaan
yhteiseen asiakasorganisaatioonkin.
Asiakasorganisaatio on nimeltään Aster
ja Pohjanmaan projektiorganisaatio Aster

Suunnitteluprojekti

Suunnittelu
09 / 2020

Määrittely
11 / 2020

Vahvistaminen
04 / 2021

07 / 2021

Projekti toteutetaan vaiheittain. Suunnitteluprojekti kestää noin 12 kuukautta, ja se
aloitetaan syyskuussa 2020, jolloin uudet työskentelytavat määritellään. Ne toimivat
uuden tietojärjestelmän pohjana.
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Tämän jälkeen neljän sairaanhoitopiirin kesken muodostetaan yhteinen näkemys, joka
esitellään järjestelmätoimittajalle. Alueelliset erityistarpeet
tullaan ottamaan huomioon.
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Bothnia. Voit tutustua kotisivuumme, josta
löydät lisätietoa projektitoimiston toiminnasta
ja henkilökunnasta: www.asterbothnia.fi.
Uusi tietojärjestelmä on niin sanottu mukautuva järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että se
sovitetaan meidän työskentelytapoihimme, ja
siksi meidän täytyy tutkia niitä, jotta voimme
vastata niihin tarpeisiin ja haasteisiin, joita
sosiaali- ja perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tulevaisuudessa kohtaavat.
Tätä vaihetta kutsutaan määrittelemiseksi, ja
siihen tarvitsemme kaikkien alojen asiantuntijoita (sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä
erikoissairaanhoidon henkilöstöä) kaikista
kunnista voidaksemme selvittää nykyiset työskentelytavat ja kuvata alueemme palveluita.

Toimintaprosessien uudistaminen ja yhteinen tietojärjestelmä
voivat auttaa parantamaan asiakas- ja potilasturvallisuutta,
koska ammattilaisten välinen
tietovirta paranee. Yhteisen
tietojärjestelmän lisäksi myös
tiedonsiirron automatisoiminen
tai erilaiset ohjaustoiminnot,
jotka hälyttävät vaaratilanteista ja muistuttavat käyttäjää
toimimaan potilasturvallisuusmääräysten mukaisesti
ovat vain joitakin niistä toiminnoista, jotka voivat auttaa
lisäämään asiakas- ja potilasturvallisuutta. Potilasturvallisuusnäkökulma
sisältyy kaikkiin uusiin työskentelytapoihin,
jotka määritellään syksyn aikana.
Aster Bothnia kokoaa yhteen Pohjanmaan
ammattilaisten näkemykset, joten hyvään
tulokseen pääsemiseksi tarvitaan kaikkien
sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon ammattihenkilöiden välistä
laajaa alueellista yhteistyötä. Kyseessä on
ainutlaatuinen tilaisuus osallistua ja vaikuttaa
tuleviin työskentelytapoihin. Projektiin voi
osallistua eri tavoin ja erilaisissa rooleissa.
Lisätietoa osallistumistavoista löytyy verkkosivuiltamme, www.asterbothnia.fi.
Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai jos
haluat tulla mukaan hankkeeseen.
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LAADUKAS HOITO

Oikea-aikaisen kuntoutuksen
mahdollistaminen ja toteuttaminen
osana potilasturvallisuutta
TEKSTI Hedvig Grannas-Honkanen, kuntoutusylilääkäri

POTILASTURVALLISUUTEEN liittyy sairastuneen toimintakyvyn turvaaminen hoitointerventioiden jälkeen. Olemme siis vastuussa
paitsi tekemisistämme, myös
tekemättä jättämisistämme.
Laiminlyönti saattaa johtaa
enenevään hoivapalveluun,
raskaampaan asumispalveluun sekä muiden sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen
lisäkäyttöön. Myös hoitotyytymättömyys ja potilasvalitukset
voivat lisääntyä.

kuntoutussuunnitelmassa.” Kuntoutussuunnitelma on julkisen terveydenhuollon lääkärin
oman arviointitiimin arviointeihin ja lausuntoihin nojaava asiakokonaisuus.
Kuntoutus on osa hyvinvointijärjestelmää ja laadukasta hoitoa.
Se edellyttää useiden toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja ja etuuksia.

Ammattilaiset
toimivat
kuntoutujan
tukena ja
ohjaajina.

Toimintakyvyn ja sen heikkenemisen havainnointi kuuluu kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tehtäviin. Kuntoutuksen ammattilaiset kykenevät havaitsemaan
niin kutsuttua kuntoutumispotentiaalia.
Ammattilaiset toimivat kuntoutujan tukena ja
ohjaajina, kun kuntoutuja määrittelee tavoitteensa omalle kuntoutumiselleen. Prosessi on
lähtökohtaisesti asiakaskeskeinen.

Kuntoutustarpeen arviointi.
Kuntoutusmahdollisuuksien
selvittelyprosessi on kaikissa
ikäryhmissä yhteneväinen.
Lasten ja nuorten kohdalla
tavoitteena on kehityksellinen tuki, jossa
otetaan huomioon toimintakyvyn variaatiot ja
kehitysviiveet. Työikäisten kohdalla tavoitteena on työelämään osallistuminen ja työkyvyn
turvaaminen sekä ikäihmisillä ja vammaisilla
mahdollisimman itsenäinen asuminen ja
eläminen. Kaikilla tavoitteena on sosiaalisen
osallistamisen mahdollistaminen.

Terveydenhuoltolain §29 mukaan ”kuntoutus
muodostaa tarpeenmukaisen hoidon kanssa
toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö
on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä

Kuntoutustarpeen oikea-aikainen arviointi
tulisi tehdä osana hoitoa. Vaasan keskussairaalan kuntoutuksen palvelualue takaa sen,
että potilas voi saada tarvitsemansa toimintakyvyn kartoituksen, kuntoutusarvion ja
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kuntoutuksellisen ohjauksen riippumatta siitä
missä hoitoyksikössä hänet hoidetaan. Vaasan keskussairaalan satsaus henkilökunnan
osaamiseen kinestetiikassa turvaa aktivoivan
ja osallistavan hoitotavan.
Vaativan kuntoutuksen osastolla hoidetaan
erityisesti moniammatillista osaamista
tarvitsevia kuntoutettavia. Siellä hoidettavat
kuntoutujat ovat pääosin neurologisia ja ortopedisiä kuntoutujia.
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Kuntoutussuunnitelma. Vastuu potilaan
hoidosta, moniammatillisista kuntoutussuunnitelmista ja kuntoutuksen järjestämisestä
kuuluu julkisen terveydenhuollon hoitavalle
lääkärille. Se kirjataan tietojärjestelmään
KUN-kirjainlyhenteiselle lehdelle ja merkitään
toimenpidekoodilla R14.10. Kuntoutuksen
rahoituspohja on moninainen ja suunnitelmaa
laatiessaan kuntoutuksen järjestäjän tulee
olla tietoinen lääkinnällisen kuntoutuksen rahoitustavoista; mukana on muun muassa terveydenhuolto, Kela, valtio ja vakuutusyhtiöt.
Kuntoutusprosessiin liittyy kiinteästi myös
erityyppiset sosiaalietuudet sekä työikäisillä
aika ajoin ammatinvaihto (ammatillinen kuntoutus). Lääkärin tehtävä on tuottaa tarvittavat lausunnot näihin tarkoituksiin. Kuntoutusohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden osaaminen
on tarpeen hyvän ja kattavan lopputuloksen
saavuttamiseksi. Pitkien kuntoutusprosessien
aikana he toimivat koordinoijina ja kuntoutujan rinnalla kulkijoina.
Kuntoutuksen järjestäminen. Kuntoutuksen
tulisi toteutua mahdollisimman lähellä kuntoutujan arkea. Vaasan sairaanhoitopiirissä on

laadittu toimintalinjauksia eri terapioille. On
määritelty terapiaan liittyviä käsitteitä, kiireellisyyttä, kirjaamistapoja ja seurantamittareita
terapeuttien ja lääkäreiden vuorovaikutuksen
tueksi. Julkinen terveydenhoito vastaa viime
kädessä siitä, että siellä laadittu kuntoutussuunnitelma toteutuu – rahoituskanavasta
riippumatta. Kuntoutus pyritään ensisijaisesti
toteuttamaan kuntoutujan lähiterveyskeskuksessa. Mikäli siellä ei ole kuntoutuksen laadun
tai osaamisen osalta resursseja toteuttaa
suunniteltua kuntoutusjaksoa, tulee kuntoutus hankkia ostopalveluna. Ostopalvelu
edellyttää aina kuntoutussuunnitelmaa.
Ostopalveluvälineenä voidaan ensi sijassa
käyttää palveluseteliä mutta myös yksittäisis-
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sä tapauksissa maksusitoumusta. Palvelusetelipalvelutuottajia on kattavasti koko Pohjanmaan alueella ja kaikkien alueen kuntien on jo
tässä vaiheessa mahdollista liittyä sairaanhoitopiirin hallinnoimaan järjestelmään yhteisin
säännöin ja arvoin.
Apuvälinepalvelut. Kuntoutukseen kuuluu
olennaisena osana asianmukainen ja oikea-aikainen apuvälinepalvelu. Alueellinen
apuvälinekeskuksemme on yhtenäistänyt
apuvälineiden alueellisen saatavuuden sekä
monipuolistanut ja tasavertaistanut apuvälinearvioinnit. Erva-alueemme kanssa on kilpailutettu apuvälineitä taloudellisten skaalaetujen tavoittamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation
myötä on tarkoituksenmukaista saada palvelut yhä enenevästi asiakaslähtöisesti yhden
luukun periaatteella. Vammaisuuteen liittyvät
sosiaalipalvelut, kuten toimintakyvyn heikkenemisen edellyttämät asunnonmuutokset,
niiden arviot ja päätökset, tulisi voida tehdä
moniammatillisesti esimerkiksi kokonaisapuvälinetarpeen arvioinnin yhteydessä.
Lopuksi. Erityyppisillä kuntoutustoimilla voidaan määräaikaisesti ja tavoitteellisesti tukea
kuntoutujaa. Kun todetaan, että tarvetta ei
enää ole, vastuu arkitoimintojen sujumisesta
siirtyy kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä tuen
varaan.

TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

Kuinka välttää lääkityspoikkeamat
perusterveydenhuollossa ja
palveluasumisessa?
TEKSTI Jenni Isotalo, proviisori, suunnittelija
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LÄÄKITYSPOIKKEAMAT on tunnistettu suurimmaksi yksittäiseksi potilasturvallisuutta vaarantavaksi tekijäksi terveydenhuollossa.
Lääkehoitoon liittyy paljon inhimilliseen toimintaan liittyviä riskejä, mutta
myös monet lääkkeet aiheuttavat riskejä
hoidossa. Iäkkäät potilaat ovat hauraita
ja erityisen alttiita lääkityspoikkeamien
aiheuttamille haitoille. Myös monisairaat
ja monilääkityt ovat riskipotilaita lääkityspoikkeamien suhteen. Toisaalta tehokas ja
turvallinen lääkehoito on merkittävä tekijä
iäkkäiden toimintakyvyn ylläpidossa.
Alueellisia HaiPro-ilmoituksia tarkastellessa
Pohjanmaan alueella oli vuosien 2018–2019
aikana eniten ilmoitettu jakovirheitä (48 %)
ja antovirheitä (28 %). Antovirheet, joissa esimerkiksi potilas saa toisen henkilön lääkkeet
ovat niin sanotusti aina estettävissä olevia
lääkityspoikkeamia (never events). Usein kyse
on potilaan puutteellisesta tunnistamisesta.
Tunnistamisen tulisi ensisijaisesti perustua
potilaan henkilöturvatunnukseen. Vaikka
esimerkiksi asumisyksiköissä ei käytetä
potilasrannekkeita, voidaan siellä hyödyntää
esimerkiksi potilaan kasvokuvia dosettien
yhteydessä, jolloin potilaan tunnistaminen
tapahtuu kuvan avulla. Jakovirheitä voidaan

välttää koneellistamalla annosjakelu. Tämä
vapauttaa resursseja myös hoitotyöhön.

menetetään, jos pussit otetaan pois laatikosta
ja avataan etukäteen.

Annosjakelupusseja käyttävissä yksiköissä
tulisi kiinnittää huomiota lääkehoitoprosessin
suunnitteluun. Annosjakelupussien yhteyteen rakennetut suojausmenetelmät, kuten
pussissa oleva päivämäärä, antoaika, lääkkeensaajan nimi, pussin sisältämät lääkkeet
annoksineen ja pussien oikea ottojärjestys

Rutiinitoiminnassa hyviä turvallisuusmenettelyjä ovat erilaiset tarkistuslistat, kuten
esimerkiksi lista harvoin käytettävien lääkintälaitteiden toiminnasta, ja kaksoistarkastus
kuten esimerkiksi suullisten lääkemääräysten
toistaminen tai insuliiniannosten tarkistuttaminen kollegalta ennen pistämistä. Hyvin

Tunnistamisen tulisi
ensisijaisesti perustua
potilaan henkilöturvatunnukseen.
Vaikka esimerkiksi
asumisyksiköissä
ei käytetä potilasrannekkeita, voidaan
siellä hyödyntää
esimerkiksi potilaan
kasvokuvia dosettien
yhteydessä, jolloin
potilaan tunnistaminen
tapahtuu kuvan avulla.
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TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

laaditun ja henkilökunnalle perehdytetyn
lääkehoitosuunnitelman merkitystä ei voi
unohtaa. Jos lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan koko lääkehoitoprosessi turvallisuusmenettelyineen, riskikohtineen, vastuineen ja
velvollisuuksineen, toimii se hyvänä oppaana
lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen.
Lääkehoitosuunnitelmaan on hyvä sisällyttää esimerkiksi kaikki yksikössä käytettävät
tarkistuslistat, jolloin se toimii dokumenttina,
johon voi palata päivittäisessä työssä. Kunkin toimintayksikön tulee tunnistaa omasta
toiminnastaan esimerkiksi HaiPro-ilmoitusten
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avulla käyttämänsä riskilääkkeet ja niihin
liittyvät vaarat sekä lääketurvallisuuden että
lääkitysturvallisuuden eli lääkehoitoprosessin
riskien näkökulmasta ja kirjata ne ja niiden
antoon liittyvät suojaukset lääkehoitosuunnitelmaan.
Yksi suuri haaste iäkkäiden lääkehoidon
toteuttamisessa on erilaiset nielemisvaikeudet ja muut lääkkeiden oton haasteet kuten
tabletin pureskelu. Lääkityspoikkeamaksi
luetaan myös lääkevalmisteen annostelu
jossain muussa kuin tarkoitetussa muodossa
kuten esimerkiksi tabletin murskaaminen, tai

poikkeaminen lääkkeen valmistamisohjeista.
Tabletin murskaamisen pitäisikin olla vasta
viimeinen vaihtoehto, jota ennen tulisi harkita
lääkemuodon vaihtamista helpommin nieltävään muotoon tai antoreitin muuttamista
esimerkiksi lääkelaastariksi. Lääkityksen
tarkoituksenmukaisuutta on tärkeää tarkastella. Voidaanko esimerkiksi pitkään vuodepotilaana olleen verenpainelääkitystä keventää tai
mahdollisesti osa lääkityksistä lopettaa?

lääkeainetta vapauttavaksi tarkoitettujen
entero- ja depot-valmisteiden murskaaminen
voi johtaa lääkkeen tehon menetykseen,
haittavaikutusten ilmaantumiseen tai jopa
hengenvaaralliseen yliannostukseen. Suomessa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan jopa
kolmannes hoitajista ilmoitti joskus murskanneensa säädellysti vapauttavan valmisteen
vastoin ohjeita. Joskus lääkkeiden murskaaminen voi muuttaa siedettävän makuisen lääkkeen niin pahanmakuiseksi, että potilas ei sitä
Sama pätee henkilöön, joka pureskelee lääkhalua niellä. Kun valmisteet sitten sekoitetaan
keet. Pahimmillaan tällainen poikkeama voi
ruokaan annostelun helpottamiseksi, myös
aiheuttaa vakavan lääkehaitan. Säädellysti
epäluulo ruokaa kohtaan voi kasvaa ja johtaa
aliravitsemukseen. Nenä-mahaletkun kautta ravintonsa
saavien potilaiden lääkemuoLÄHTEET::
tojen valintaan tulee kiinnittää
HÄMEEN-ANTTILA K, NÄRHI U, TAHVANAINEN H
(TOIMITTAJAT): RATIONAALISEN LÄÄKEHOIDON
erityistä huomiota, sillä ohuet
TOIMEENPANO-OHJELMA – LOPPURAPORTTI,
letkut tukkeutuvat helposti.
STM JULKAISUJA, 2018
KARTTUNEN M: LÄÄKEHOIDON TURVALLINEN
TOTEUTTAMINEN IKÄÄNTYNEIDEN
PITKÄAIKAISHOIDOSSA HOITOHENKILÖSTÖN
ARVIOIMANA, VÄITÖSTUTKIMUS, OULUN
YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA,
2019
KARONEN T. DEPOTTABLETIN MURSKAAMINEN
VOI JOHTAA HENKEÄ UHKAAVAAN
YLIANNOSTUKSEEN. TABU 2008; 16(6): 12.
LAITINEN K, AHONEN J, KRÖGER P: VOIKO
TABLETIN MURSKATA TAI LÄÄKEKAPSELIN
TYHJENTÄÄ?, SUOM LÄÄKÄRILEHTI, 9/2010 VSK
65, S. 830 - 832
MAKKONEN N: MIKÄ NEUVOKSI KUN POTILAS EI
PYSTY NIELEMÄÄN TABLETTIA TAI KAPSELIA?; SIC!
LÄÄKETIOETOA FIMEASTA, 2/2013
NISKANEN L: IKÄIHMISTEN LÄÄKEHOITO ON
TAITOLAJI, SIC! LÄÄKETIETOA FIMEASTA, 2/2013
SCHEPEL L, LINDEN-LAHTI C, KINNUNEN M, ROINE
RP, AALTONEN L-M: ”VAARALLISET” LÄÄKKEET,
LÄÄKÄRILEHTI , 49/2017 VSK 72, S. 2906-2908

Eniten riskialttiita tilanteita
lääkityspoikkeaman syntyyn
ovat potilaan siirtotilanteet.
On myös erityisen tärkeää,
että potilaan lääkitystieto
siirtyy hoitopaikasta toiseen
ja että lääkitysmuutoksista
tiedotetaan vastaanottavaa
yksikköä.
Iäkkäälle potilaalle tulisi tehdä
lääkehoidon arviointi kerran
puolessa vuodessa. Lääkäriresurssien ollessa niukkoja,
lääkehoidon arvioinneissa voidaan hyödyntää lääkehoidon
arviointipätevyyden omaavia
farmasian ammattilaisia.
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TURVALLINEN TOIMINTA

Vaaratapahtumailmoitusten avulla
kehitetään toimintaa
TEKSTI Merja Jutila,
potilasturvallisuuskoordinaattori
TEKSTI Mari Plukka,
laatujohtaja
TEKSTI Päivi Nurmi,
potilasturvallisuuskoordinaattori
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SAIRAALA ON MONIMUTKAINEN toimintaympäristö ja joskus sairaalassa sattuu ja tapahtuu myös ei-toivottuja asioita. Joskus tällaiset
asiat johtavat poikkeamaan eli tilanteeseen,
jolloin asioita ei ole tehty normaalin toimintatavan mukaisesti. Poikkeama voi johtaa
vaaratapahtumaan. Kun potilaan hoidossa
havaitaan poikkeama, josta aiheutuu tai
olisi voinut aiheutua vaaratapahtuma, tulee
tilanteesta tehdä vaaratapahtumailmoitus eli
HaiPro-ilmoitus.

”Vaaratapahtumien kirjaaminen
ei itsessään kehitä vielä
toimintaa, vaan tärkeintä on
ilmoituksiin reagointi ja korjaavat
toimenpiteet.”

TIESITKÖ, ETTÄ VAASAN KESKUSSAIRAALASSA
TEHTY VAARATAPAHTUMAILMOITUS ON
JOHTANUT:

Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään yksikössä, jossa poikkeamaan johtanut tilanne on
tapahtunut. Vaaratapahtumailmoituksen tekeminen kannattaa, sillä parhaimmassa tapauksessa työntekoa ja potilaan hoitoa toistuvasti
haitannut poikkeama saadaan korjattua, työ
sujuvoituu ja potilasturvallisuus parantuu.
Arkipäiväisen työn pullonkaulatilanteet on
myös hyvä ilmoittaa, jos niissä havaitaan turvallisuusriski. Ilman aktiivista havainnointia
toiminnan kehittäminen on hankalaa.
Vaasan keskussairaalan henkilöstö ilmoittaa
vaaratapahtumista ja läheltä piti tilanteista
aktiivisesti. Ilmoitukset menevät käsiteltäväksi yksiköiden esimiehille, joilla on äärimmäisen tärkeä rooli ilmoitusten käsittelyssä.
Toimivin tapa vaaratapahtumien käsittelyyn
on moniammatillinen yhteistyö ja henkilökunnan osallistuminen korjaavien toimenpiteiden
suunnitteluun. Moniammatillisissa tapausten
käsittelyissä voidaan parantaa myös yksiköiden turvallisuuskulttuuria avoimella tapahtumien käsittelyllä. On tärkeää, että jokainen
työntekijä uskaltaa kertoa turvallisuuteen
liittyvät huolensa ja havaintonsa.
Usein vaaratapahtumat paljastavat prosessien
ongelmakohtia, jolloin korjaavat toimenpiteet
tarkoittavat muutosta prosessiin. Toimimaton
prosessi on kuin viritetty ansa, jossa vaaratilanteita sattuu, vaikka henkilökunta toimii
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Suonensisäisen kanyylin takaisinvetoon maailmanlaajuisesti. Tuotekehittelyn ansiosta käyttöön saatiin turvallisempi ja kestävämpi tuote.
Kotiutuksen tarkistuslistan käyttöönottoon. Tarkistuslistaa käyttämällä kotiutus tapahtuu aina samalla tavalla ja
kaikki tärkeät asiat tulee huomioitua.
Päämääränä on potilaan turvallinen
kotiutuminen.
Lääkkeiden kaksoistarkastukseen.
Lääkkeiden kaksoistarkastuksessa
potilaalle jaettava lääkitys tarkistetaan
kahden hoitajan toimesta. Kaksoistarkastus vähentää lääkkeiden jakamisessa tapahtuvia virheitä.
Imulaitteiden testaamiseen kertakäyttötuotteiden vaihtamisen yhteydessä.
Tarve potilaan ilmateiden puhdistamiseen imulla saattaa syntyä nopeasti.
Tämän vuoksi on tärkeää, että imulaite
on oikein koottu ja toimintavalmiina
kiireellisten tilanteiden varalta.
Apteekin lääketilauslaatikkojen jättämiseen standardoidulla tavalla, jolloin
tilatut lääkkeet löytyvät aina samasta
paikasta ja esimerkiksi kylmätavarat
saadaan nopeammin jääkaappiin.
Happipullojen säilytyksen selkeämpään merkitsemiseen. Nyt säilytyspaikat täysille ja tyhjille pulloille on
paremmin merkitty, eikä yksiköissä
jouduta tilanteeseen, joissa happea
tarvittaessa osastolta löytyy vain tyhjiä
pulloja.
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HaiProjen kehitystoimenpiteet
VAARATAPAHTUMAILMOITUKSET vaativat aina aktiivista ilmoitusten käsittelyä yksikössä, jossa
poikkeamaan johtanut tilanne on tapahtunut. Ilman toimenpiteitä ongelmat eivät häviä. Ilmoituksen käsittelijöillä on tärkeä rooli yksikön turvallisuuden kehittämisessä.
1. TAPAUSESIMERKKI
Potilaalle oltiin antamassa pitkävaikutteista insuliinia. Potilaalla oli kotona käytössään Tresiba-insuliini 200IU/ml -vahvuudella, jonka annos oli 70-90IU x1/vrk. Osastolla ja sairaalan valikoimassa oli Tresibaa saatavilla vain vahvuudella 100IU/ml.
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Tilanteessa oli siis laskettu, että annoksen tulee olla kaksinkertainen eli 140IU, koska saatavilla
olevan lääkkeen vahvuus oli matalampi (100IU/ml). Lääkkeen antava hoitaja oli vielä varmistanut
laskunsa muiltakin hoitajilta, jotka olivat samaa mieltä. Potilaalle pistettiin siis 140IU. Noin tunti
myöhemmin lääkkeen antanut hoitaja oli tajunnut laskuvirheensä: potilas oli saanut tupla-annoksen insuliinia.
Insuliinit annostellaan aina kansainvälisinä yksikköinä (IU) yksikköruiskun tai insuliinikynän
avulla. Insuliinin konsentraatio (IU/ml) ei vaikuta annosteltavien yksiköiden määrään. Kun miedommasta insuliinista annostellaan sama määrä yksiköitä, ruiskuun tulevan nesteen tilavuus sen
sijaan on kaksinkertainen vahvempaan insuliiniin nähden.
KEHITYSTOIMEPIDE
Henkilökunnalle järjestetään koulutusta uudesta insuliinista.
2. TAPAUSESIMERKKI
Ruokailutilanteessa asukkaan nieluun takertui lihanpala. Asukkaan vointi huononi ja hänet lähetettiin päivystykseen, jossa lihanpala saatiin tähystämällä pois.
KEHITYSTOIMENPIDE
Kaikkien asukkaiden osalta käytiin läpi oikea ruuan koostumus sekä järjestettiin henkilökunnalle
koulutusta hätätilanteisiin.
3. TAPAUSESIMERKKI
Dementiayksikön potilas avasi hätäuloskäytävän ulko-oven, jossa ei ole hälytystä eikä mitään
estettä kahvassa.
KEHITYSTOIMENPIDE
Kaikkiin ulko-oviin asennetaan hälyttimet.

Tilastotietoa
HaiPro-ilmoitusten määrä (2019-2020)

VAASAN KESKUSSAIRAALA

PERUSTERVEYDENHUOLTO

2020
20 %

9%

51 %

Ilmoituksia
1 132 kpl

2020
66 %

Ilmoituksia
3 006 kpl

30 %

25 %

2019
18 %

7%

52 %

2019

21 %

Ilmoituksia
1 148 kpl
30 %

Tapahtui
potilaalle
Läheltä piti
-tilanteita
Muu havainto

Ilmoituksia
2 978 kpl

72 %
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Tilastotietoa
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI
Suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien
0 kpl

11 kpl
89 kpl

34 kpl

Toimintatapaa ja menettelyitä
Tietoteknisiä ja teknisiä järjestelmiä ja
laitteita

Yhteensä
132 kpl

Tiedonvälitystä ja yhteydenpitoa
Koulutusta

18 kpl

Johtamista
Muu kehittämistoimenpide

13 kpl
PERUSTERVEYDENHUOLTO
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Suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien
10 kpl
30 kpl
2 kpl
6 kpl

Toimintatapaa ja menettelyitä
Tietoteknisiä ja teknisiä järjestelmiä ja
laitteita

Yhteensä
59 kpl

Tiedonvälitystä ja yhteydenpitoa
Koulutusta
Johtamista
Muu kehittämistoimenpide

12 kpl
3 kpl

