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Potilasturvallisuuspalkinto

Onnea

sädehoitoosasto!

Palkinto hyvästä

potilasturvallisuustyöstä
Sädehoito-osaston henkilökunta palkittiin potilasturvallisuuden eteen tehdystä jatkuvasta kehitystyöstä. Yksikössä on osoitettu valmiutta reagoida läheltä piti –tilanteisiin ja henkilökunta on
työskennellyt aktiivisesti potilasturvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi.
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Pääkirjoitus

Potilasturvallisuuden
portinvartĳa
4

Pääkirjoitus

Osastonsihteerillä on suurempi rooli potilaan
hoidon onnistumisessa kuin ehkä yleisesti ajatellaan. Vaikka hän ei itse suorita ainuttakaan
varsinaista hoitotoimenpidettä, menee moni
potilaan hoitoon kuuluva asia silti hänen käsiensä kautta. Kun potilas lähtee jatkohoitoon,
on osastonsihteeri usein se, joka varmistaa, että tarvittavat asiakirjat lähtevät eteenpäin ja
kaikki muu tarvittava on tehty. Hänen työpanoksensa onkin potilasturvallisuuden kannalta hyvin tärkeässä asemassa. Osastonsihteeri
on yksikkönsä kanslian valtias ja potilasturvallisuuden portinvartija.

Kokenut osastonsihteeri tunnistaa myös potilaan prosessissa piilevät potilasturvallisuusriskit. Nykypäivänä osastoilla on monen eri
erikoisalan potilaita ja lääkärit kiertävät eri
aikoihin. On vaikeaa pysyä kärryillä uusista
määräyksistä ja tehtävistä ja saada tilattua
tarvittavat tutkimukset ajallaan. Henkilöstön
uusiutuminen kaikissa ammattiryhmissä on
myös omanlaisensa riski ennen kuin uudet
työntekijät oppivat työn. Suurimmiksi potilasturvallisuusriskeiksi Camilla mainitsee
stressin, kiireen ja työssä tapahtuvat katkot,
joiden takia joitain tärkeitä tehtäviä saattaa
jäädä tekemättä. Hänen mielestään potilasturvallisuuden kanssa ei koskaan voi olla
liian tarkka. On aina parempi tarkistaa asia
kahteen kertaan kuin luottaa siihen, että asia
on hoidettu. Osastonsihteerin odotetaan myös
usein tietävän yksikön asioista suurin piirtein
kaiken. Camillan mielestä ei haittaa yhtään,
vaikka häneltä kyselläänkin paljon asioita.
Sen sijaan hän painottaa, että jos
ei jostain asiasta ole varma, siitä nimenomaan
pitääkin kysyä.

Camilla Sjöman toimii osastonsihteerinä Vaasan keskussairaalassa sydänosastolla. Hän on
niin sanottu kansliasihteeri, mikä tarkoittaa
käytännössä sitä, että hän työskentelee mm.
potilasasiakirjojen, ajanvarausten ja lähetteiden kanssa. Toinen yksikön sihteeri pääasiassa purkaa lääkäreiden saneluita. Camilla on
työskennellyt Vaasan keskussairaalassa yli
25 vuotta ja on elänyt mukana koko
suuren muutoksen, jonka osastonsihteerin työ on kokenut
vuosien aikana. Moni muutoksista näkyy suoraan
parantuneena potilasturvallisuutena. Tietotekniikan kehitys on
”Suurimpia riskejä potilasmuutoksista suurin ja
turvallisuudelle ovat stressi,
tärkein. Sen sijaan, että
kiire ja työssä tapahtuvat
jonotettaisiin arkistoon
faksaamaan papereita,
katkot.”
on suurin osa tiedosta
kaikkien saatavilla sähköisesti koko ajan. Tekniikka
on myös vaikeuttanut virheiden tekemistä.

Mari Plukka
Pia Haglund

5

Tutkimushanke

Potilasturvallisuus paremmaksi

tutkimus- ja
kehittämishankkeen
voimin
Sairaalassamme on koko kuluvan vuoden
2017 ajan menossa laaja potilasturvallisuuden tutkimus- ja kehittämishanke. Ensisijainen tarkoituksemme on luonnollisesti kehittää potilasturvallisuutta sairaalassamme.
Hoidossa tapahtunut haitta on kolmanneksi
yleisin kuolinsyy esim. USA:ssa, eikä meillä
ole mitään syytä henkseleitä paukutellen
olettaa, että tilanne olisi maassamme yhtään
sen parempi.
Haluamme säilyttää potilasturvallisuuden saralla asemamme edelläkävijänä maamme sairaanhoidossa. Tarkoituksena on yhteistyössä
viranomaisten kanssa kehittää potilasturvallisuutta myös koko valtakunnassa mm. ottamalla käyttöön uusi menetelmä kuolemantapausten selvittelyssä. Tällaisia menetelmiä
käytetään rutiininomaisesti useassa muussa
maassa, jossa potilasturvallisuus on Suomea
korkeammalla tasolla. Pyrimme uudella menetelmällä saamaan kattavammin esille eri-
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laisten haittatapahtumien osuuden kuolemantapauksissa, jotta voisimme kehittää prosessejamme entistäkin potilasturvallisemmiksi.

Haluamme säilyttää potilasturvallisuuden saralla asemamme
edelläkävijänä maamme
sairaanhoidossa.
Hankkeemme on hyvin laaja-alainen ja kokonaisvaltainen. Tutkimme potilasturvallisuuden tilaa kaikin käytössä olevin mittarein ja
uusiakin mittareita olemme ottaneet käyttöön. Mittarivalikoimaamme kuuluvat siten
henkilöstön ja potilaiden tekemät HaiProt,
GTT, laitteiden aiheuttamat vaaratapahtumat,
hoitoon liittyvät infektiot, samoin muistutukset, kantelut, potilasvahinkoilmoitukset, Hilmo-kirjaukset, potilasturvallisuuskulttuuri

Tutkimushanke

sekä edellä mainitut kuolemantapausten lisäselvittelyt haittatapahtumien varalta. Selvittelemme myös vuoden 2017 potilasturvallisuuriskien ennakkoarviointien osuvuutta.
Olemme värvänneet hankkeeseen yliopistosairaaloista eturivin asiantuntijoita: Tutkimuksen johtajana toimii Itä-Suomen yliopiston potilasturvallisuuden professori Risto P.
Roine. Tutkimusryhmässä on mukana lisäksi
arviointiylilääkäri, dosentti Tuija Ikonen TYKS:sta. Meidän sairaalastamme ovat mukana allekirjoittaneen lisäksi johtajaylihoitaja Marina
Kinnunen, vastuualuejohtajat Peter Nieminen
ja Christian Kantola, anestesialääkäri Heli Ylihärsilä, laatupäällikkö Mari Plukka sekä potilasturvallisuuskoordinaattorit Linda Styris ja
Merja Jutila, infektiokomplikaatioiden osalta
mukana on myös infektioylilääkäri Juha Salonen. Tutkimushankkeen laajasta aineistosta
on tekeillä ainakin kaksi väitöskirjaa.
Hankkeen yhteydessä saatamme vaivata sinua

esim. potilaan kuolemantapauksen yhteydessä lomakkeella, johon sinun tulee rasteja
ruksaten ja kysymyksiin vastaten täyttää oma
arviosi potilaan kuolemasta. Vuoden aikana
tullaan myös aktiivisesti muutenkin panostamaan potilasturvallisuuden kehittämiseen
ja toivomme, että olette hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä huolistanne potilasturvallisuuteen liittyen potilasturvallisuuden kehittämistiimiin.
Potilasturvallisuuden tutkimus- ja kehittämistyöllä turvaamme potilaittemme henkeä
ja terveyttä – ja samalla myös oman sairaalamme turvattua tulevaisuutta lisääntyvässä
kilpailutilanteessa ja sairaaloiden välisissä
avoimissa laatuvertailuissa.
Auvo Rauhala
johtajaylilääkäri
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Ajankohtaista

Osasto A3 antaa potilaille
tarkistuslistan kotiutuksen
turvaamiseksi
Ajatus kotiutuksen tarkistuslistan tekemisestä potilaille syntyi, kun eräs
potilas kirjoitti palautteessaan, että hän olisi toivonut käytännönläheisempää
tietoa kotiutuksesta. Kehitysajatus esiteltiin asiakasraadille, joka tarjoutui
osallistumaan suunnitteluun.
Kehitystyö aloitettiin kertomalla asiakasraadille, miten kotiutusprosessi tapahtuu ja mitä
tarkistuslistoja henkilöstö käyttää. Sen jälkeen
asiakasraati laati potilaita varten oman tarkistuslistan, jonka toimii tukena kotiutuksessa.

Henkilöstön mielestä tarkistuslistan käyttö oli
parantanut kotiutusten sujumista.

1. Asiat selkeytyvät potilaalle ennen
kotiutusta.

Tarkistuslista jaetaan potilaille, joiden arvioidaan kotiutuvan saman päivän aikana. Kun
tarkistuslista oli ollut jonkin aikaa käytössä,
kartoitettiin hoitohenkilöstön kokemuksia
tarkistuslistasta.

2. Tarkistuslistan avulla potilaat muistavat
kysyä tärkeitä asioita.

3. Potilas on valmistautunut paremmin
kotiutukseen.

4. Potilaan ei tarvitse soittaa ja kysyä epäselvistä asioista, kun hän pääsee kotiin.

5. Tarkistuslista palvelee parhaiten nuorehkoja potilaita, jotka ovat osastolla
useita päiviä.

Hoitohenkilöstö kokee, että tarkistuslistan
käyttäminen helpottaa työtä ja sen avulla
voidaan varmistaa, että hoitaja on käynyt läpi
kaiken potilaalle tärkeän informaation. Tarkistuslista voidaan antaa myös potilaan omaisille.
Tarkistuslista ei ole vakiomuotoinen vaan se
perustuu potilaan yksilölliseen tilanteeseen.
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Ajankohtaista

Tarkistuslistan avulla
potilaat muistavat kysyä
tärkeät asiat lääkärikierron aikana.

Tarkistuslistaa kehitetään jatkuvasti ja sitä on muutettu muun muassa niin, että listassa on nyt tilaa
sekä hoitajan että potilaan merkinnöille ja lisäksi tekstimäärää on vähennetty. Lista löytyy osaston
jokaisesta potilashuoneesta. Tarkistuslista on julkaistu myös verkossa.
Potilaiden antama palaute on ollut myönteistä. Tarkistuslistan avulla potilaat muistavat kysyä tärkeät asiat lääkärikierron aikana. On tapahtunut esimerkiksi niin, että potilas soittaa ja pyytää saada
samanlaisen tarkistuslistan kuin mitä huonetoveri on saanut.
Tarkistuslistaa ei ole vielä evaluoitu potilaiden näkökulmasta. Henkilöstön kokemusten perusteella
voimme suositella potilaille tarkoitettua kotiutuksen tarkistuslistaa, sillä se parantaa potilasturvallisuutta.
Kirurgian osaston A3 hoitohenkilöstö
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Haavanhoito

Painehaavan
tunnistaminen
vaatii ammattitaitoa
Painehaava on paikallinen ihon ja/tai
sen alla olevan kudoksen vaurio. Se sijaitsee tavallisesti luisen ulokkeen kohdalla ja sen aiheuttaja on paine tai paine
ja venytys yhdessä. Painehaavat voivat
kehittyä nopeasti ja syntyvät eri-ikäisille potilaille muun muassa akuutti- ja
pitkäaikaishoidossa sekä avoterveydenhuollossa.
Painehaavan syntyyn liittyy useita tekijöitä.
Riskitekijöiden varhaisen vaiheen tunnistamisella ja ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan
pitää iho ehjänä. Riskitekijät, kuten paine, kudosvenytys, kitka sekä potilaan kyvyttömyys
muuttaa itse asentoaan, tulee huomioida heti
potilaan saapuessa hoitoon.

Yli puolet painehaavoista jää havaitsematta.
Painehaava aiheuttaa potilaalle kipua ja kärsimyksiä, heikentää toimintakykyä, huonontaa
elämänlaatua ja pidentää sairaalassaoloaikaa.
Sen komplikaatioita voivat olla muun muassa
haavainfektio, verenmyrkytys ja pahimmillaan kuolemanvaara. Painehaavan hoito on
pitkäkestoista.
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Vaasan keskussairaalan vuodeosastojen perushoitajat osallistuivat STOP painehaavoille -päivään tekemällä kartoituksen yksiköidensä potilaille ihon kunnon tarkistuksen ja arvioimalla painehaavariskin kaikille yksikön potilaille.

Prevalenssin tulokset
Osallistuneita yksiköitä oli 11 ja yhteensä painehaavariskin arviointi tehtiin 161 potilaalle. Painehaavojen riskitekijöitä löydettiin 22
potilaalla. Yhteensä 28 potilaalla huomattiin
ihomuutoksia, jotka olivat tai voisivat olla painehaavan alkua.
Näistä potilaista kolmella oli jo ennen sairaalaan tuloa todettu painehaava. Painehaava ei
ollut potilaan varsinainen tulosyy tai sairaalahoidon syy. Ihomuutoksia todettiin viidellä
potilaalla kantapäissä, kahdella pakaroissa ja
kahdeksalla potilaalla sacrum-alueella. Painehaavanalkuja löydettiin myös muilta alueilta,
kuten rintakehältä, kädestä, korvasta ja kehräsluun alueelta.
>>

Haavanhoito

Riskitekijät, kuten paine ja
potilaan kyvyttömyys
muuttaa itse asentoaan,
tulee huomioida heti
potilaan saapuessa
hoitoon.
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Haavanhoito

Löydetyt iho- ja kudosvauriot arvioitiin painehaavahelpperin avulla. Todetut iho- ja kudosvauriot hoidettiin 14 potilaan kohdalla
rasvauksella sekä asentohoidolla. Osalle potilaista käytettiin haavanhoitotuotteita ennaltaehkäisevästi. Potilaiden hoitosuunnitelmia
tarkasteltaessa havaittiin, että painehaavan
riskitekijöiden kirjaaminen on puutteellista
eikä riskimittaria käytetty.

Tulosten yhteenveto:
Jotta painehaavojen syntymistä voidaan ehkäistä, on ensin tunnistettava painehaavariskissä olevat potilaat. Painehaavariskin arvio olisi syytä tehdä heti potilaan saapuessa
hoitoon sekä toistaa aina, kun potilaan tila
muuttuu. Riskiä arvioidessa tulee mittareita,
kuten vajaaravitsemustilanarviointia (NRS)
sekä Bradenia käyttää. Mittarin antama
tulos ja hoidon suunnitelma on kirjattava
potilasasiakirjaan hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.
TEKSTI: Carola Wisur-Hokkanen
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Lise-Lott Södergård (vas.), Barbro Gunell, Marianne
Åström-Back ja Helena Smulter osallistuivat STOP
painehaavoille -päivään tekemällä kartoituksen
osastoillaan.

Tilastotietoa

Tilastotietoa

HaiPro-ilmoitusten määrä vuonna 2016

Vaasan keskussairaala

Perusterveydenhuolto
Läheltä piti
-ilmoituksia

Läheltä piti
-ilmoituksia

53 %

29 %

Ilmoituksia

Ilmoituksia

4 362

1 672

Tapahtui
potilaalle

Tapahtui
potilaalle

47%

71 %

Vaasan keskussairaala

Perusterveydenhuolto
Lääke- ja
nestehoito

Muut

24 %

33 %

Laboratorio- ja
muut tutkimukset

Muut

Lääke- ja
nestehoito

13 %

22 %

1%
Tiedonkulun
ongelmat

5%

Tapahtuman
tyyppi

Tapaturmat

Tapahtuman
tyyppi

8%
Laboratorioja muut
tutkimukset

12 %

Tiedonkulun
ongelmat

23%

Tapaturma

59 %
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Tilastotietoa

Ei tiedossa / ei tunnistettu 22 %
Kommunikointi ja tiedonkulku 19 %

Tapahtumien
myötävaikuttajat
VAASAN
KESKUSSAIRAALA

Toimintatavat 16 %
Potilas ja läheiset 14 %
Työympäristö, -välineet ja resurssit 12 %
Koulutus ja perehdytys, osaaminen 8 %
Tiimin/ryhmän toiminta 4 %
Laitteet ja tarvikkeet 3 %
Lääkkeet 1 %
Organisaatio ja johto 1 %

Potilas ja läheiset 36 %
Ei tiedossa / ei tunnistettu 36 %
Kommunikointi ja tiedonkulku 8 %

Tapahtumien
myötävaikuttajat
PERUSTERVEYDENHUOLTO

Toimintatavat 7 %
Työympäristö, -välineet ja resurssit 6 %
Koulutus ja perehdytys, osaaminen 3 %
Laitteet ja tarvikkeet 2 %
Lääkkeet 1 %
Tiimin/ryhmän toiminta 1 %
Organisaatio ja johto 0 %
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