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Pirjo Törmänen

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Joulu on jo ovella ja jälleen kerran vuosi lähestyy loppua. On aika rauhoittua lepäämään ja
viettämään aikaa perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa. Ehkä pieni hiljentyminen olisi paikallaan. Työelämä muuttuu koko ajan nopeatempoisemmaksi, vaativammaksi ja sitä kautta
kuluttavammaksi. Leikkausosastoilla hoidetaan yhä vaativampia ja monisairaampia potilaita,
jotka vaativat meiltä perioperatiivisilta hoitajilta 100 % työpanosta, jatkuvaa kouluttautumista
ja omaehtoista paneutumista perioperatiivisen hoitotyön ”työkaluihin”.
Jyväskylän opintopäivillä saimme lisää näitä jokapäiväisessä työssämme tarvittavia ”työkaluja”. Näytteilleasettajat lisäsivät osaltaan tietouttamme uusista välineistä, aineista, menetelmistä jne. Kiitos siitä heille. Opintopäivillä oli mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia kollegoiden kanssa ja sehän on sitä parasta oppimista ja tiedonjakamista. Paikalla oli lähes 200
osallistujaa, joka on hyvä määrä, kun opintopäivät nyt tänä vuonna sattuivat yhtä aikaa lasten
syyslomaviikolle. Suuri kiitos opintopäivien annista Jyväskylän opintopäivätyöryhmän jäsenille. Ensi vuonna tapaamme opintopäivien merkeissä Hämeenlinnassa.
Tämän lehden teemana ovat Opintopäivät ja Hoitotyön koulutus. Lehdestä löytyy aiheeseen
liittyviä mielenkiintoisia artikkeleita. Ensi vuoden lehdet jätämme nyt kokeilumielessä ilman
teemoja, koska meillä on ollut vaikeuksia saada tarpeesi kulloiseenkin teemaan liittyviä, laadukkaita artikkeleita teidän luettavaksenne. Otamme siis edelleen vastaan perioperatiiviseen
hoitotyöhön liittyviä artikkeleita, opinnäytetöiden tiivistelmiä jne.
Kiitän kaikkia lehden lukijoita kuluneesta vuodesta ja varsinkin lehteemme artikkeleita kirjoittaneita henkilöitä. Kiitän myös kuluneesta kahdesta vuodesta, jotka olen toiminut Pinsetin päätoimittajana. On ollut erittäin mielenkiintoista ja haastavaa toimia tässä vastuullisessa
tehtävässä. Ensi vuonna jatkaa uusi päätoimittaja uusien tuulien kanssa ja jatkaa tätä antoisaa
työtä. Kiitos!
Hyvää Joulua!
Pirjo
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Opintopäivät

Jyväskylän Paviljongissa 16-17.10.2014
Kuvat: Iina Sundvall

Keväällä 2013 ilmeni ettei vuoden 2014
opintopäivien järjestelyhalukuutta ollut ilmaantunut, joten Jyväskylä otti
päivät hoitaakseen pikaisella päätöksellä. Kongressikeskus Paviljongista löytyi syys-lokakuulle vain yksi vapaa loppuviikko. Tuolloin emme vielä
huomanneet/huomioineet että kyseinen viikko tulisi olemaan isossa osassa Suomea syyslomaviikko.

ja sen ettei kenenkään tarvinnut olla hän oli oikeastaan yksi ainut syy. Syysyksin järjestelyvastuussa. Tässä asi- lomaviikko. Mutta onneksemme kaikki
eivät olleet lomalla, ja saimme aika
assa emme täysin onnistuneet.
mukavan ja monipuolisen ohjelman
Alkuperäinen suunnittelemamme oh- aikaiseksi. Paikalle saapui kuitenkin
jelmarunko muuttui ajan myötä, ja tä- lähes 200 opintopäiville osallistujaa
ja vajaa 40 näytteilleasettajaa. Suuret
kiitokset kaikille osallistujille.
Vihdoin koitti 16.10.2014 ja opintopäivät pyörähtivät käyntiin. Opintopäivien avausluennon piti Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, joka puhui vuoden 2014 alusta
voimaan tulleesta potilaiden valinnanvapaudesta hoitopaikan suhteen. Seuraava luennoitsija oli ylilääkäri Ann
Tammelin Ruotsista, hän kertoi kertakäyttövaatteiden hyödyistä ja eduista
sekä leikkausaliliikenteen merkityksestä.
Näiden luentojen jälkeen pidettiin perinteisesti FORNAN vuosikokous ja
kokoussali olisi vetänyt enemmänkin
väkeä kuin mitä kokouksessa paikalla oli.
uu

Opintopaivat & koulutus

Opintopäivätyöryhmä koostui pääasiassa Keski-Suomen keskussairaalan
leikkausosaston henkilökunnasta, lisäksi meillä oli vahvistusta Suomen
Terveystalosta ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta. Kokoonpanossa oli
vanhoja konkareita ja uusia untuvikkoja mitä tulee opintopäivien järjestämiseen. Tämä 12 hengen porukka
piti ensimmäisen kokouksensa toukokuussa 2013 jolloin jaettiin hoidettavat vastuualueet. Näin isossa porukassa oli mahdollisuus järjestää asiat
niin että vastuualueissa oli sekä kokenut että uusi työryhmäläinen, tällä halusimme varmistaa tiedon jatkumisen
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Iltapäivää jatkettiin lounastauon ja
näyttelyihin tutustumisen jälkeen
kahdessa eri salissa. Torstaipäivän
teemoina oli toisessa salissa tyräleikkaus avoimena ja laparoskooppisesti.
Lopuksi saatiin näkökulmaa lapsesta leikkauspotilaana niin kirurgin kuin
anestesiologinkin näkökulmasta. Salissa 2 aiheena oli potilasturvallisuus
leikkausosastolla, pitäen sisällään
niin infektioita ja niiden torjuntaa kuin
myös säteilyturvallisuutta, sekä tiimityön tuomaa turvaa.

Voisi sanoa että päivääkään eivät ol- eli vuoden 2014 opintopäivätyöryhmää
ahkerasta uurastuksesta opintopäivileet vanhenneet.
en eteen. ”Hyvin me vedettiin”. Lisäksi
Juhlan jälkeen koittaa aina arki ja niin- täytyy sanoa että Jyväskylän Paviljonhän se perjantai-aamukin valkeni. Lu- ki -kongressikeskus tarjoaa moitteetennot jatkuivat edelleen kahdessa tomat puitteet järjestää tapahtumia. n
salissa suppeiden erikoisalojen esittelyllä, sekä omasta jaksamisesta/hyvinvoinnista huolehtimisesta. Päivi- Tämän artikkelin voisi päättää vuonna
en päätteeksi myytinmurtajat -luento 1939 julkaistun Vera Lynn’in laulun sanoihin:
avasi hieman leikkaussalimyyttejä.

Opintopäivien anti syntyy luentojen li- ” We’ll meet again,
säksi vanhojen tuttujen tapaamisesdon’t know where,
Pitkän päivän päätteeksi oli muu- ta, uusien kolleegaystävyyssuhteiden
don’t know when,
tama tunti aikaa levätä kunnes taas syntymisestä, työtapojen vertailuiskokoonnuttiin Paviljongin ravintola- ta, näytteilleasettajien esille tuomista but I know we’ll meet
tiloissa illanviettoon. Mainion aloituk- uusista asioista jne. Toivottavasti jo- again, some sunny day”
sen saimme kahden taitavan stand up kaiselle löytyi jotakin ja kotimatkalle
-koomikon myötä. Joonatan Pitkänen ja lähdettiin tyyväisenä.
Kiittäen
Mikko Vaismaa saivat viritettyä juhlijoiJaana
den nauruhermot äärimmilleen. Illal- Järjestelyvastuussa olevana työryhlisen jälkeen soittolavan valtasi APPA mäläisenä haluan kiittää Eskoa, Kristaa,
ja hyvinhän se bändi soitti vaikka eu- Lauraa, Liisaa, Maijaa, Marjoa, Markroviisuvoitosta oli kulunut jo 40 vuotta. kua, Minnaa, Sinikkaa, Tarjaa ja Tyttiä
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2014 opintopäivien kuvakavalkadi
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Opintopäivien luennot ja kuvia kotisivuilla
forna.fi/opintopaivat-2014.
Kiitämme kaikkia luennoitsijoita, näytteilleasettajia
ja osallistujia -tavataan taas opintopäivillä 2015!

orion.fi
PL 65, 02101 Espoo
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AO-koulutus, mitä se on?
Eija Vasama

Leikkausosaston sairaanhoitaja
Kanta-Hämeen keskussairaala
eija.vasama@khshp.fi

Kirjaimet AO tulevat päivittäin leikkausosaston sairaanhoitajan eteen, jos vain
työskentelee sellaisessa leikkausyksikössä, jossa ollaan murtumien kanssa
tekemissä. Puhutaan AO-pihdistä, AOlevyistä, AO-porasta, AO-istukasta ja
AO-koulutuksesta. Mistä tuo kirjainyhdistelmä oikein tulee ja mitä sen käyttäminen tarkoittaa – ja varsinkin tuo AOkoulutus; mitä se on.

Opintopaivat & koulutus

AO – saksankielellä Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, englanniksi AO/ASIF Association for Osteosynthesis / Association for the Study of
Internal Fixation ja suomeksi olen kuullut arvostetun traumakirurgin ja -kouluttajan, Reijo Mäkisen, sen kääntävän
- Aina Oikein. Tämä järjestö on perustettu vuonna 1958 Sveitsissä. Se tekee
murtumahoidon tutkimusta, tuotekehittelyä, julkaisutoimintaa ja koulut-

Espanjalainen ja suomalainen kouluttaja kansallisen koulutustyöryhmän tukena.

taa. Tämä AO Foundation on sittemmin jakaantunut neljään erikoisalaan:
AOTrauma, AOSpine, AOCMF (kasvomurtumien hoito) ja AOVet (eläinten
murtumahoito). AO on organisaatio,
jonka tarkoitus on kehittää ja tehostaa murtumapotilaiden saamaa hoi-

toa ympäri maailman. Se siis ei ole
liikeyritys, joka voittoa tavoitellen valmistaa ja myy instrumentaatioita ja /
tai implantteja. AO-järjestön alla on
maailmanlaajuinen murtumia hoitavien lääkäreiden ja sairaanhoitajien
verkosto.
AO-järjestön kliinisten ym. tutkimusten perusteella kehiteltiin ja kehitellään tekniikoita, instrumentteja, implantteja ja biomateriaaleja, joiden
avulla voidaan hoitaa murtumapotilaita yhä tehokkaammin ja paremmin.
AO Foundation tarvitsi kumppanikseen
näitä lääketieteellisiä välineitä valmistavan liikeyrityksen ja teki sopimuksen
Synthes’n, kanssa. AO tekee yhteistyötä Synthes’n kanssa instrumentaatioiden ja implanttien kehittelyssä
ja käyttää niitä mm. koulutuksissaan.
Vastavuoroisesti Synthes on sitoutunut markkinoimaan vain sellaisia
tuotteita, jotka on tutkittu ja hyväksytty AO:n kansainvälisten tutkimusinstanssien kautta. AO-murtumahoidon
periaatteet ovat perustavaa laatua,

Eija Vasama käytännön harjoituksessa Saudi Arabiassa.
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vaikka hoidossa käytettäisiin minkä
tahansa liikeyrityksen instrumentaatioita ja implantteja. Luun paraneminen noudattaa samoja anatomisia, fysiologisia ja teknisiä sääntöjä.

Lisäksi AOTraumalla on pitkät perinteet omaava vaihto-ohjelma (fellowship). Lääkärit ja sairaanhoitajat
pääsevät työskentelemään AO-periaatteita ja tekniikoita päivittäin käyttävissä sairaaloissa. Vaihto-ohjelmaan
pääsyyn on tiettyjä kriteereitä, jotka
selviävät esim. yllämainitusta weblinkistä.
Suomessa AO on kouluttanut kurssien muodossa jo vuosikymmenien ajan niin lääkäreitä kuin sairaanhoitajia. Tänä keväänä pidettiin jo
38. murtumahoidon perusteiden AOkurssi leikkausosaston sairaanhoitajille. Suomessa tähän koulutukseen
on vahvasti ja antaumuksella liittynyt aina Suomen Synthes – nykyinen
Depuy Synthes. Tämän liikelaitoksen
myyntiedustajat ovat olleet hoitamassa etenkin kurssien logistiikkaa, mutta ovat myös toimineet luennoitsijoina ja ns. pöytäkouluttajina. Lisäksi
Suomessa sairaanhoitajienkin kurssit ovat olleet lääkärien vetämiä, eikä
kouluttajina ole ollut sairaanhoitajia

Käytännön harjoitukset alkavat videon katsomisen ja harjoituksen vetäjän ohjeiden jälkeen hyvällä
suunnittelulla.

kuin yksittäisinä kertoina. Suomessa
perinteisesti sairaanhoitajien ja lääkäreiden kurssit on järjestetty eri aikoina.
Nykyään maailmanlaajuisesti AOTrauman sairaanhoitajille suunnattuja
kursseja vetävät sairaanhoitajat – lääkärit ovat toki mukana luennoitsijoina ja asiantuntijoina koko kurssin ajan.
Eri maissa, mm. Ruotsissakin, on
traumakoulutuksesta
kiinnostuneita ja AO:n kouluttamia sairaanhoitajia,
jotka muodostavat kouluttajaryhmän,
Faculty’n, joka järjestää murtumahoidon perus- ja mahdollisesti myös
jatkokursseja. Kursseja varten on
nykyään olemassa sapluuna, johon
perustuen kurssiohjelma laaditaan.
Tavoitteena on, että sairaanhoitajien
kurssin puheenjohtajana on lääkärisairaanhoitajapari. Sairaanhoitajien
kurssien toivotaan olevan yhtä aikaa
lääkärien kurssien kanssa, niin että
kurssilla kouluttavat lääkärit ovat
koko sairaanhoitajien kurssin ajan
läsnä / saatavilla.
AOTrauma aloitti vuonna 2010 projektin (AOTrauma International ORP
Education Program), jossa suunniteltiin sairaanhoitajien AO-koulutuksen
sisältöä ja menetelmiä. Siltä pohjalta on mm. laadittu tuo sapluuna AOkurssiohjelmaksi. Ryhmässä laadit-

Hämeenlinnalainen Tiina Pyttynen harjoituskumppaninsa kanssa kokee oppimisen iloa
Haikon AO-kurssilla.

tiin myös tavoitteita ja suunnitelmia
internet-koulutusmoduleihin,
webtapaamisiin, yksiköissä tapahtuvaan
murtumahoidon kouluttamiseen ym.
Projektissa oli mukana sairaanhoitajia, lääkäreitä ja koulutuksen asiantuntijoita. Itsekin olin mukana tuossa
projektissa kaksi vuotta kansainvälisenä editoijana
.
Sapluunan mukaan 2-päiväisellä
kurssilla on sekä lääkäreiden että sairaanhoitajien pitämiä luentoja, 5 käytännön harjoitusta keinoluiden avulla
ja 3 ryhmäkeskustelusessiota. Käyuu

Opintopaivat & koulutus

Aivan alusta alkaen AO keskittyi vahvasti lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan kouluttamiseen. AO kouluttaa lääkäreitä ja sairaanhoitajia
tutkittuihin opetusmetodeihin pohjautuen kouluttamaan näillä samoilla metodeilla yhä laajenevaa maailmanlaajuista kouluttajien verkostoa.
Käytännön murtumahoitoratkaisujen
koulutus perustuu viimeisimpiin tutkittuihin periaatteisiin ja tekniikoihin.
AO-koulutus mielletään vahvasti samaksi kuin AO-kurssit. Mutta se on
paljon enemmänkin. Web-sivustolta
www.aotrauma.org löytyy tietoa, hoitosapluunoita (surgical reference material), videoita, julkaisuja (e-books,
mobile apps), keskustelufoorumeita,
online-koulutusta (eLearning Modules), interaktiivisia seminaareja (webinar) murtumahoidon tekniikoista ja
tutkimuksesta. AO myös julkaisee painettuja kirjoja ja lehtiä.
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saa Synthes’n leiman otsaan… Siinä
muutamia kuulemiani syitä siihen, ettei vapaaehtoisia tahdo löytyä. Muualla päin maailmaa kursseilla luennoivien lääkäreiden ja sairaanhoitajien
kulut korvataan, mutta erillisiä luentopalkkioita ym. ei makseta. SuomesUseat suomalaiset sairaanhoitajat sa luentopalkkiot on maksettu - siinä
ovat käyneet AO:n kouluttajakursse- ainakin yksi syy siihen, että Suomen
ja. Vielä tänä vuonnakin lähtee yksi AO-kurssien kurssimaksut ovat korsairaanhoitaja Davosiin yhdistetyl- keampia kuin muualla.
le AOTrauma Faculty Education Program (FEP) ja Chairperson Training Jos sinulla on vankka murtumahoidon
Program (CTP) kurssille. Tähän liit- kokemus ja olet kiinnostunut tuon tietyy interaktiivisia sekä pre- että post- totaidon toisille jakamisesta, kouluttakurssitehtäviä. Näillä kursseilla saa misesta, niin ota yhteyttä – sinua kyllä
valtavan hyvää kokemusta niin AO- tarvitaan. Tämä koulutus”harrastus”
murtumahoidon kouluttamisesta kuin vie mukanaan, vie aikaa, vaatii sitoukouluttamisesta yleensäkin. Kun on tumaan, mutta on myös erittäin antoikäynyt FEP-kurssin, kuuluu kansain- saa. Siinä oppii monenlaisia taitoja ja
väliseen kouluttajien ryhmään, joita tutustuu uusiin ihmisiin niin Suomesvoidaan käyttää kouluttajina missä ta- sa kuin ulkomaillakin.
hansa kansallisessa maassa, jossa on
tarvetta tukeen.
Olen nyt jo muutaman vuoden toiminut AOTrauman ja suomalaisten saiJostakin syystä suomalaiset sairaan- raanhoitajien välisenä yhdyshenkilönä,
hoitajat eivät ole innostuneet niin tästä mentorina. Olen mielelläni käytettäKursseilla arviointilomakkeiden täyt- kollegojen kouluttamisesta siten kuin vissä, jos tulee jotain kysyttävää, ehtöä pidetään tärkeänä. Vain siten jär- monissa muissa maissa. Ei ole aikaa, dotuksia tms. AOTrauman toimintaa
jestäjät saavat arvokasta tietoa siitä, ei makseta tarpeeksi, kuvitellaan, että koskien – ota yhteyttä. n

Opintopaivat & koulutus

tännön harjoitukset ovat niin oleellisia AO-kurssituksessa, että ellei
kurssilainen osallistu niihin kaikkiin,
ei hänen kuulu saada kurssitodistustakaan. Kurssisapluunan mukaiset
ryhmäkeskustelut eivät näytä jostakin
syystä istuvan suomalaisten sairaanhoitajien kouluttautumis-/ oppimisajatuksiin. Muissa maissa, joissa olen
ollut kouluttajana, keskustelu on ollut
runsasta, rönsyilevää, sen joutuu lähes väkisin lopettamaan. Olen kokeillut sijoittaa tavoitteena olevien kolmen keskustelutilanteen sijaan edes
yhden tavoitteellisen keskusteluryhmän suomalaiseen kurssiohjelmaan.
Ryhmäkeskustelut ja varsinkin niiden
purku on kuitenkin koettu ajan haaskaamiseksi - ei opitun teorian yhdistämiseksi käytäntöön, opitun syvään
sisäistämiseen, kuten AO Education’n
tutkittujen opetusmetodien mukaan
kuuluisi tapahtua. Suomalaiset sairaanhoitajat keskustelevat kyllä vilkkaasti ohjelman ulkopuolella, mutta
eivät niinkään, ”kun käsketään”.

mikä meni hyvin ja / tai mitä kannattaisi muuttaa kurssiohjelmassa, luennoitsijoiden suhteen, ajoituksessa tms.
Palautteiden perusteella mm. on toistaiseksi luovuttu tuosta yhdestäkin tavoitteellisesta ryhmäkeskustelusta.

Davosin faculty-kurssilaiset (FEP, Faculty Education Program) suunnittelevat käytännön harjoitussession kulkua, mukana myös Pasi Putkonen Mikkelistä.
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Moniammatillinen hätäsektioKeski-Suomen
simulaatiokoulutus keskussairaalassa
Eerika Rosqvist

siin ja nuoriin syventävät opiskelijat
mukaan. Heille osallistuminen oli vapaaehtoinen
osa harjoittelua. Syksyllä
Seppo L auritsalo
LL, kliininen opettaja, anestesiologi2012
kriittisesti
sairaan potilaan hoian erikoislääkäri, Keski-Suomen kestamiseen
syventävät
opiskelijat olivat
kussairaala, anestesia ja tehohoito
myös
mukana
simulaatioharjoituksesPirkko R atinen
TtM, esh, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sa. Käytäntö ei kuitenkaan vakiintunut
heidän kohdallaan. Sana hyvästä oppiKuvat: Jani Saalamo
mistilanteesta kiiri niin, että opiskeliTaustaa
joilta tuli tällainen viesti. ”Moi! Kuulin
eräältä
PERI-opiskelijalta, että heilMoniammatillinen
tietokonepohjaislä
on
hätäsektiosimulaatio
perjantaita potilassimulaattoria hyödyntävä häna.
Onko
meillä
mahdollisuutta
päästä
täsektiosimulaatiokoulutus aloitettiin
sinne
mukaan?
Itse
koen
sen
erittäin
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Tietotaitopajassa vuonna 2011. Koulutusta hyödylliseksi harjoitukseksi meille.”.
järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkea- Tällä hetkellä koulutus on jo vakiinkoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön tunut käytäntö, ja se kuuluu periopekanssa. Alkusysäys koulutusyhteis- ratiiviseen hoitotyöhön suuntautuvityölle lähti liikkeelle, kun Periopera- en opiskelijoiden opintojen viimeisen
tiivinen oppisopimustyyppinen kou- vuoden syventävien opintojen vaiheelutus meni Opetusministeriössä läpi seen. Koulutus on osa syventävää harkeväällä 2009. Syksyllä 2010 Savonian joittelua ja siihen liittyy lisäksi ennakja MAMKin kanssa toteutettuun koulu- kotehtävä sekä simulaation kirjallinen
tukseen liittyvä kontaktikerta Jyväs- reflektio merkityksellisen oppimisen
kylässä sisälsi simulaatioharjoitte- kautta. Muille opiskelijoille (lasten- ja
lua Tietotaitopajassa. Samoin syksyllä nuorten hoitotyö ja kätilötyö) koulutus
2010 perioperatiivisten opettajien val- on vapaaehtoinen osa syventävää hartakunnallisilla opintopäivillä käytiin joittelua.
läpi simulaatio-opetuksen toteutusta
perioperatiivisessa hoitotyössä tutus- Hätäsektion tulee pohjautua standartuen Keski-Suomen keskussairaalan doituun toimintamalliin, eli sairaalan
omaan hätäsektiotoimintaohjeeseen,
Tietotaitopajaan.
ja sitä pitää harjoitella säännöllisesti.
Hätäsektioiden määrä on usein saiKeväällä 2011 Jyväskylän ammattiraaloissa
riittämätön siihen nähden,
korkeakoulun perioperatiivisilla opisettä
ad
hoc
paikalla olevan tiimin suokelijoilla oli mahdollisuus ensimmäisrituskyky,
tietämys
ja varmuus sektitä kertaa harjoitella Tietotaitopajassa
on
tekemisestä
pysyisivät
yllä, saati
moniammatillisesti. Paikalla olivat
kehittyisivät.
Vuonna
2013
Keski-Suoanestesialääkärit ja gynekologit. Toisinaan opettaja paikkasi alkuun ”puut- men sairaanhoitopiirissä tilastoitiin
tuvaa” ammattiryhmää. Kutsu meni sektioita 461, joista ei- suunniteltukätilöopiskelijoillekin, joista muuta- ja oli 297. Osa näistä 297 sektiosta oli
ma uskaltautui mukaan. Heille simu- hätäsektioita, mutta tilastossa niitä ei
laatioharjoitteluun osallistuminen oli eritellä. Karkean arvion mukaan hätäkuitenkin vapaaehtoista. Saman vuo- sektioiden määrä on 35–40 vuodessa
den syksynä simulaatioon tuli mukaan (äiti on nukutettava ja vauvan synnytvastasyntyneen virvoitteluosio, jol- tävä 10 minuutissa leikkauspäätöksen
loin harjoituksiin kutsuttiin myös lap- tekemisestä). (Saarikoski, 2014)
TtT, sh, koulutussuunnittelija, Keski-Suomen keskussairaala, Tietotaitopaja

Simulaatio opetus- ja oppimismenetelmänä tarjoaa keinon harjoitella akuutteja synnytykseen liittyviä
hätätilanteita. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan (Merien et al.
2010) tiimityön harjoittelu simulaation
avulla lisää tietoa ja parantaa käytännöntaitoja, kommunikaatiota ja tiimin
suoriutumiskykyä akuuteissa synnytystilanteissa.

Strukturoitu hätäsektiosimulaatiokoulutusmalli
Kouluttajina
hätäsektiosimulaatiokoulutuksissamme toimii Keski-Suomen keskussairaalan erikoislääkäreitä, opetushoitaja, kätilöitä ja
sairaanhoitajia. Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta opetukseen osallistuu 1-2 hoitotyön lehtoria. Koulutuksen kohderyhmänä ovat gynekologit,
anestesiologit, pediatrit, sekä lasten
ja nuorten hoitotyöhön suuntautuneet
hoitotyön opiskelijat, kätilöopiskelijat
ja perioperatiivisen hoitotyön opiskelijat.
Kevään 2012 ja 2014 välillä hätäsektiosimulaatiokoulutuksia järjestettiin
kuusi kertaa. Koulutuksiin osallistui
yhteensä 132 koulutettavaa: erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä ja
hoitotyön opiskelijoita. Erikois- tai
erikoistuvia lääkäreitä oli 37, ja loput
olivat hoitotyöntekijöitä tai hoitotyön
opiskelijoita. Opiskelijoiden määrä
painottui koulutuksissa, sillä heitä oli
81 (63 %) kaikista osallistujista. Suurin osa koulutettavista oli naisia (83 %).
Osallistujien ikä vaihteli 21–57 vuoden
välillä (keskiarvo 28 vuotta). Työ- tai
opiskeluaika vaihteli 0-15 vuoden välillä (keskiarvo 3 vuotta).
Koulutuksen oppimistavoitteet painottuvat ei-teknisiin taitoihin hätäsektiotoimintaohjeen sisällön tuntemuksen lisäksi. Koulutuksen avulla
halutaan kehittää yksilöiden kykyä
uu
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liittyen ongelmien tunnistamiseen,
päätöksentekoon,
tilannetietoisuuteen, tiimityöskentelyyn, kommunikaatioon, ajanhallintaan, johdettavana
olemiseen sekä varmuuteen omasta
ammatillisesta roolista sektion aikana. Tavoitteena on edistää tiimin kokonaissuorituksen tehokkuutta harjoittelemalla näitä painopistealueita
simulaation avulla. Hyvin toimiessaan
tiimin suorituskyky on parempi kuin
sen osien summa. Päätavoite on potilasturvallisuuden edistäminen KeskiSuomen sairaanhoitopiirin strategian
mukaisesti.
Koulutus alkaa orientoivalla miniluennolla hätäsektiosta ja henkilöstön
tehtävistä (30 min). Sen jälkeen on perehdytys koulutukseen (20 min). Simulaatioita toteutetaan kaksi, joista jälkimmäinen on ns. korjaava simulaatio
(yhden simulaation kesto n. 10 min).
Molempien simulaatioiden jälkeen pidetään jälkipuintikeskustelut (20 min +
20 min), joilla on merkittävä rooli oppimisen edistämisessä. Jälkipuinnit
kestävät suhteessa varsinaiseen simulaatioharjoitteluun ajallisesti kaksi
kertaa kauemmin. Harjoittelutilanteet
videoidaan ja niitä hyödynnetään jälkipuinneissa tarpeen mukaan. Koko
koulutuspäivän ajallinen kesto ilman
ruokataukoa on n. 5 tuntia.

Simulaatiossa käytetään potilaana tietokoneohjattua langallista potilassimulaattoria (SimMan, Laerdal), joka
maskeerataan raskaana olevaksi äidiksi. Vauvana käytetään vastasyntyneen intubointikoulutukseen tarkoitettua nukkea (Erler Zimmer), jolle on
askarreltu itse napanuora ja istukka.
Vauvanuken päälle rakennetaan laparoskopiatorsoon tarkoitetusta ”fatty layerista” (Pharmabotics Ltd ) tai
vaahtomuovista ja punaisesta sängynsuojavaipasta vatsan ihoa simuloivat kerrokset, jotka päällystetään
läpinäkyvällä kalvolla ja samalla saadaan kiinnitettyä maha vauvoineen
kiinni potilassimulaattoriin. Joka simulaatiota varten sama maskeeraus
toteutetaan uudelleen ja auki leikattu
maha korjataan läpinäkyvällä kalvolla. Simulaatioharjoitteluvuorossa olevat tiimit käyttävät kaikkia oikeita autenttisessa hätäsektiossa tarvittavia
välineitä, tarvikkeita ja instrumentteja pukeutumista myöten.
Koulutukseen osallistuvat jaetaan
kahteen ryhmään, joista molemmat ryhmät tekevät kaksi simulaatiota jälkipuinteineen. Toisen ryhmän
harjoitellessa, toinen ryhmä tarkkailee harjoittelevan tiimin toimintaa ja
ei-teknisiä taitoja videovälitteisesti samassa fyysisessä tilassa, mutta verhon takana aktiivitaululta. Tark-

Taulukko 1. Hätäsektiosimulaation sisältö vaiheineen

A)

Aloitetaan hätäsektiokomennolla
gynekologi / kätilö soittaa instrumenttihoitajalle: ”HÄTÄSEKTIO!”

Opintopaivat & koulutus

gynekologi soittaa anestesialääkärille: ”HÄTÄSEKTIO”!
gynekologi soittaa lastenlääkärin paikalle: ”HÄTÄSEKTIO!”, esim. pH
matala, sikiön sydänäänet eivät korjaannu ja vihreä lapsivesi
B)

Instrumenttipuolen väen valmistautuminen, samalla
anestesiapuoli valmiiksi

C)

Anestesialupa gynekologilta (= ”SAA NUKUTTAA!”) ja
anestesian aloitus

D)

Viiltolupa anestesialääkäriltä (= ”SAA LEIKATA!”)
operatiivisen toiminnan simulaatio instrumentointikäskyineen

E)

Lapsen syntymä, napanuoran leikkaus, leikkauksen loppupuoli
normaaliin tapaan simulaation päättymiseen saakka
vastasyntyneen virvoittelu (jos pediatrit ovat mukana harjoituksessa), muuten kätilö hoitaa lasta ensimmäiseen parkaisuun saakka,
johon simulaatio päättyy

kailuvuorossa oleva ryhmä osallistuu
jälkipuintikeskusteluun. Hätäsektiosimulaation sisältö vaiheineen on kuvattu taulukossa 1. Kuvissa 1-3 seuraavalla sivulla kuvataan simulaation
eri vaiheita.

Koulutettavien kokemuksia
koulutuksesta
Koulutuksen päätteeksi osallistujilta kerätään Tietotaitopajan palautelomakkeen avulla kokemuksia koulutuksesta. Opiskelijat käsittelevät
kokemuksiaan lisäksi kirjallisen reflektion merkityksellisen oppimisen
kautta. Näiden lähteiden perusteella koulutuksen moniammatillisuutta pidetään hyvänä asiana, koska se
selkeyttää muiden ammattiryhmien
tehtäväkuvaa. Jälkipuintikeskustelut
koetaan tärkeänä osana koulutusta,
koska niiden aikana on mahdollisuus
antaa palautetta koko tiimille. Jälkipuintikeskustelujen ansiosta kaikkien koetaan olevan koulutuksessa oppijoina.
Opiskelijoiden näkökulmasta simulaatiokoulutusta pidetään hyödyllisenä, koska muun koulutuksen koetaan
antavan valmistumisvaiheessa ”aika
ohuen taitopohjan ihmishenkien pelastamiseen” ja ”tässä koulutusvaiheessa siihen olisi helpompi ”kasvaa”,
kun ei ole vielä niitä ”vanhoja rutiineja”.
Terveydenhuollon ammattilaiset toivovat koulutusta järjestettävän myös
kohdistetusti sairaalan leikkaussalin
henkilökunnalle, koska hätäsektioita
koetaan olevan harvoin.
Simulaatiomenetelmällä sinänsä koetaan olevan useita hyötyjä. Osallistujien mielestä sen avulla oppii paljon,
koska simulaatiota pidetään realistisena harjoittelumuotona. Erikoistuvien ja erikoislääkärien koettiin toimivan esimerkkeinä, koska he eivät
vähätelleet tilannetta vaan tekivät niin
kuin oikeassa tilanteessa. Se antoi
opiskelijoille rohkeutta lähteä simuloituun tilanteeseen kunnolla mukaan.
Kolme neljästä osallistujasta (N = 132)
on samaa mieltä siitä, että simulaatioympäristö on riittävän realistinen. Simuloitua potilastapausta pitää riittä-
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Kuva 2. ”Saa leikata” -käsky on annettu.

vän realistisena 82 % koulutetuista (N
= 132). Simulaation toistaminen koetaan ehdottoman hyödyllisenä, koska
se mahdollistaa oman roolin läpikäymisen kaksi kertaa: osa kokee ensimmäisen simulaation jälkeen oman roolinsa jäävän epäselväksi.

”Harjoitus oli siis mielestäni onnistunut ja erittäin hyödyllinen. Positiivista päivässä oli myös se että kaikki simulaatioihin osallistuneet keskittyivät
hyvin ja toimivat hyvin yhteen, siitä
huolimatta, että emme tunteneet toisiamme etukäteen. Päivän jälkeen jäi
hyvä mieli siitä, että oli oppinut paljon
uutta ja jäi halu myös etsiä lisää tietoa
sektiosta ja hätäsektiosta.”

Yhteenvetoa

Kuva 3. Vauva on syntynyt.

denhuollon ammattilaisille sekä erikoistuville lääkäreille että hoitotyön
opiskelijoille kohdennetulla hätäsektiosimulaatiokoulutuksellamme
on
useita positiivisia vaikutuksia ammatillisen osaamisen kehittymiseen, ja sitä
kautta potilasturvallisuuden edistämiseen. Tämän perusteella koulutusformaattimme on toimiva. Koulutuksen
suunnittelemisessa ja toteuttamisessa moniorganisatorisesti yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun
kanssa on useita synergiaetuja liittyen
resurssien säästöihin, kuten koulutustilaan, välineisiin ja niiden hankintoihin, sekä kouluttajiin. Moniammatillinen koulutussuunnittelu antaa oman
arvonsa koulutuksen laadulle. Lisäksi
parhaimmillaan koulutettaville syntyy
luonnollisia kontakteja uusiin ihmisiin,
mikä helpottaa sairaalaorganisaatiota
uusien ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoimisessa auttaen sairaanhoitopiiriä välttämään aivovuotoa.

Simulaatioympäristön vaikutus opYhteenvetona voidaan todeta, että pimistuloksiin on mielenkiintoinen ja
moniammatillisella valmiille tervey- vielä selvittämätön asia. In situ -simu-

laatiot toteutetaan autenttisessa potilaan hoitoympäristössä ja off site -simulaatiot erillisissä niille varatuissa
tiloissa tai simulaatiokeskuksissa, kuten meidän koulutuksessamme. Vuonna 2010 julkaistussa systemaattisessa
kirjallisuuskatsauksessa ei löydetty
eroja oppimistuloksissa riippumatta
siitä, tapahtuiko simulaatioharjoittelu erillisessä sille tarkoitetussa simulaatiokeskuksessa tai paikallisessa sairaalaympäristössä. Kuitenkin
olemassa olevan tutkimustiedon perusteella voidaan esittää, että moniammatilllinen ja -tieteellinen tiimiharjoittelu ovat tärkeitä korkean riskin
synnytykseen liittyvien hätätilanteiden harvinaisuuden ja siinä tarvittavien kompleksisten taitojen vuoksi. n
Lähteet
Saarikoski Anna-Mari, anestesiasairaanhoitaja /
kätilö, Obstetriset anestesiat ja analgesiat, KeskiSuomen sairaanhoitopiiri, 2014.
Merién A, van de Ven J, Mol B, S. ym. Multidisciplinary
Team Training in a Simulation Setting for Acute Obstetric Emergencies. A Systematic Review. OBSTETRICS
& GYNECOLOGY 2010; 115(5):1021-31.
McGaghie WC, Issenberg SB, Petrusa ER ym. A critical review of simulation-based medical education
research: 2003-2009. Med Educ. 2010; 44(1):50-63.
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Osallistujien mielestä simulaatio mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön
ja kommunikaatiotaitojen harjoittelemisen ja myös kokemuksen niiden onnistumisesta, ja täten tunteen taitojen
lisääntymisestä. Harjoittelun avulla
opitaan toimintaa ja käytännön päätösten tekoa. Koulutettavat kokevat
tietonsa ja taitonsa lisääntyneen, ammatillisen osaamisensa vahvistuneen
ja toimintaan tulleen lisää varmuutta.
Kaikkiaan 95 % koulutukseen osallistuneista (N = 132) kokee, että tämänkertaisesta harjoittelusta on itselle
hyötyä. Hoitotyön opiskelijat pitävät
harjoittelua hieman muita osallistujaryhmiä hyödyllisempänä, mutta ero ei
ole suuri. Simulaatiokoulutuksia toivotaan toteutettavan useammin.
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Muuttuneet hoitopolut
Hannele Tyrväinen

Sh, TtM, hoitotyön lehtori
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Sata vuotta sitten kirurgisen potilaan
keskimääräinen hoitoaika vuodeosastolla oli 60 vuorokautta. Tänään leikkauspotilaiden keskimääräinen hoitoaika esimerkiksi Keski-Suomen
keskussairaalassa on kirurgian vastuualueella 3,8 vrk. Elektiivisen toiminnan painopiste on siirtynyt yhä
enemmän päiväkirurgiaan. Päivystysleikkausten ja elektiivisten leikkausten
väliin on syntynyt green line -linja eikiireellisiä päivystyksiä varten. Keski-Suomen keskussairaalassa tehtiin
v. 2013 yhteensä 15625 leikkaustoimenpidettä, joista päivystysleikkauksia 4230, päiväkirurgisia 6580, LEIKO
-leikkauksia 4087 ja osastokirurgisia
leikkauksia 728. Leikkausprosesseja
tehostamalla pyritään hoitopolkujen
selkeyttämiseen, päällekkäisen työn
minimointiin, parempaan ja tasaisempaan hoidon laatuun ja oikea-aikaisuuteen sekä kustannustehokkuuteen. Leikkauspotilaan hoitoprosessia
kehitettäessä tavoitteena on, että vain
10 % potilaista on osastokirurgisia ja
90 % potilaista tulee sairaalaan toimenpideaamuna.
Leikkaukseen kotoa (LEIKO) -prosessi
on kehitetty 2000-luvulla Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hyvinkään sairaalassa vastaamaan kasvavan potilasmäärän ja lisääntyvän resurssi- ja henkilöstövajeen väliseen
epäsuhtaan. Kaikki suunnitellusti leikkaukseen tulevat potilaat saapuvat
leikkauspäivän aamuna vastaanottoyksikön kautta leikkaussaliin käymättä lainkaan vuodeosastolla. Prosessi
on sama riippumatta leikkaustyypistä
tai leikkauksen jälkeisestä sairaalahoidosta. Postoperatiiviseen osastohoitoon jäävien hoitoa on lisäksi pyritty tehostamaan esimerkiksi fast track
ja rapid recovery -hoitoprotokollien
avulla. Nopeutetuissa prosesseissa
kipulääkkeiden tarve ja leikkaukseen

liittyvä stressi sekä sairauden tunne vähenevät. Infektioriski pienenee,
kun dreenit ja katetrit otetaan varhain
pois. Potilaiden varhainen liikkuminen
vähentää laskimoveritulpan ja keuhko-ongelmien riskiä. Varhainen ravitsemus leikkauksen jälkeen vähentää
suolilamaa ja pahoinvointia ja suolentoiminta käynnistyy nopeammin.
LEIKO -prosessi on todettu kustannustehokkaaksi (esim. Laisi 2012) ja sen on
todettu tuottavan enemmän laatupainotettuja elinvuosia kuin perinteinen
vuodeosaston prosessi. Leikkauksen
jälkeisten komplikaatioiden tai kuolleisuuden määrä ei ole LEIKO -potilailla perinteistä elektiivisen potilaan
leikkausprosessia suurempi.
Laisin (2012) mukaan 13000 LEIKO
-potilaan aineistossa kaikista suunnitelluista leikkauksista peruttiin 4,5%,
mikä on hyvää kansainvälistä tasoa.
Peruutuksista yli 70% johtui potilaslähtöisistä syistä, esimerkiksi leikkaus
ei ollut enää tarpeellinen. Suurimmat
peruutusprosentit olivat käsikirurgiassa ja ortopediassa.

”Jotta ihmisen todella voi onnistua
opastamaan tiettyyn paikkaan, on
hänet ensin löydettävä sieltä, missä hän on. Voidakseni todella auttaa toista, minun on ymmärrettävä enemmän kuin hän
– mutta ennen kaikkea minun on
ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en sitä ymmärrä, ei siitä, että ymmärrän enemmän kuin
hän, ole mitään apua.”
Søren Kierkegaard

Sairaalasta riippuen preoperatiivinen
ohjaus keskittyy joko vastaanottoyksikköön tai kirurgian ajanvarauspoliklinikalle tai molempiin. Elektiivisessa
kirurgiassa vastaanottoyksikkö (LEIKO -yksikkö tai preoperatiivinen yksikkö) on pitkälti korvannut kirurgisten
vuodeosastojen roolin leikkausta edeltävässä ohjauksessa ja leikkaukseen
valmisteluissa sekä leikkausta edeltävien tutkimusten ohjelmoinnissa.
Preoperatiivista ohjausta on keskitetty
erikoissairaanhoidon poliklinikoilla ja
vastaanottoyksiköissä sairaanhoitajavetoiseen vastaanottotoimintaan, jossa asiantuntijasairaanhoitajat (esim.
anestesiahoitaja, avannehoitaja, syöpähoitaja, endoproteesihoitaja) vastaavat ohjauksen kokonaisuudesta.
Leikkausosastolla toimivat sairaanhoitajat eivät aina tunnista ohjauksen
tarvetta omassa työssään. Lyhentyneiden hoitoaikojen myötä potilaiden
suullinen ja kirjallinen ohjaaminen on
kuitenkin yhä merkityksellisempää
kaikissa perioperatiivisen hoitoprosessin vaiheissa, koska potilaan oma
vastuu leikkaukseen valmistautumisesta ja toimenpiteen jälkeisestä hoidosta sekä kuntoutumisesta on lisääntynyt.
Välittömän potilasohjauksen lisäksi
perioperatiivisilla sairaanhoitajilla tulee olla valmiuksia suunnitella potilasohjausmateriaalia esimerkiksi internet-perustaiseen ohjaukseen ja
mobiiliohjaukseen. Videoiden tai internet-pohjaisten audiovisuaalisten menetelmien käyttö potilaan ohjauksessa
on johtanut parempaan ymmärrykseen tulevasta leikkauksesta ja parantanut potilastyytyväisyyttä. Internetpohjaisen potilasohjauksen on todettu
hyödyttävän kaikenikäisiä leikkauspotilaita. Parhaimmillaan se säästää hoitajan aikaa, parantaa potilaiden tiedon
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Ohjauksella vahvistetaan potilaan voimaantumista ja itseohjautuvuutta
sekä pystytään parantamaan leikkauksen jälkeistä elämänlaatua ja vähentämään potilaan kokemaa postoperatiivista kipua. Ohjaus parantaa
potilaan tiedonsaantia, vähentää leikkauspelkoja ja lisää potilastyytyväisyyttä. Potilaiden hoitoaika sairaalassa lyhenee. Hyvin ohjatut potilaat ovat
motivoituneita itsensä hoitoon ja ottavat itse vastuun kuntoutumisesta.
Potilaan lisääntyneeseen autonomiaan leikkaushoidon prosessissa liittyy henkilökunnan halukkuus kunnioittaa potilaan oikeutta tehdä itseään
koskevia päätöksiä. Päätöksenteon
edellytyksenä on riittävä tiedonsaanti.
Hoitomyöntyvyyden sijaan (compliance) hoitaja-potilas -vuorovaikutussuhteessa puhutaan hoitoon sitoutumisen
käsitteestä (adherence). Hoitomyöntyvyys ilmentää potilaan passiivista roolia autoritäärisessä vuorovaikutussuhteessa, hoitoon sitoutumisessa
potilaalla on neuvotteleva rooli hoidossaan ja syntyy yhteinen hoitopäätös, jonka pohjana on ammattihenkilön
antama tieto.
Onnistunut ohjaus edellyttää sairaanhoitajalta koko hoitoketjun tuntemista,
viestintä-ja vuorovaikutustaitoja, potilaan kliinisen tutkimisen taitoja sekä
farmakologista osaamista. Ohjauksen
tulee sisältää sekä tiedollista, emotionaalista että konkreettista tukea. Sairaanhoitajilla on yleensä hyvät tiedot
potilaiden sairauksista, sairauksien
kehittymisestä, vaaratekijöistä, liitännäissairauksista, sairauksien toipumisennusteesta ja sairauden merkityksestä potilaan arkeen. Heikommin
hoitajat sen sijaan tietävät potilaalle
tarjottavista kuntoutus- ja sosiaalipalveluista, eivätkä siksi osaa ohjata potilaita näihin palveluihin.

Iäkäs omaiseni sai joitakin vuosia sitten leikkausta edeltävästi kotiin täytettäväksi esitietolomakkeen, jossa
tiedusteltiin myös soveltuvuutta LEIKO -potilaaksi. Pidän itseäni jonkinasteisena asiantuntijana viidentoista
vuoden kirurgisen osasto- ja leikkaushoitotyön kokemuksen perusteella. Niinpä perustelin, miksi omainen
ei sovellu LEIKOOn, vaan hänen olisi
parempi tulla osastolle tutkimuksiin
edeltävänä päivänä. LEIKO oli kyseisessä sairaalassa uutta, ja uutuuden
huumassa potilaan ja omaisen toive
jätettiin huomioimatta. Iäkäs, monisairas potilas meni sairaalaan leikkauspäivän aamuna, valmisteltiin leikkaukseen ja esilääkittiin. Kirurgi kävi
tapaamassa esilääkittyä potilasta ja
totesi, ettei hän ole leikkauskelpoinen.
Esilääkitty yksin asuva potilas taksiin
ja suunta kohti kotia.
Teinkö valituksen – totta kai. Organisaation edustajan vastaus kuului sanasta sanaan seuraavasti: ”Yleisesti ottaen potilaan kulku leikkaukseen on
monitahoinen prosessi jossa tulee milloin minkäkinlaisia mutkia eikä tämäntapaiset äkkiperuuntumiset ole täysin
estettävissä muuta kuin perfektionistien utopioissa. ” Tavoitteena artikkelin
alussa mainitut selkeät hoitopolut, parempi ja tasaisempi hoidon laatu, oikea-aikaisuus, kustannustehokkuus?
Prosessin johtamisen periaatteena
laissez faire – onhan sujuvuus vain
perfektionistien utopiaa…
Hoitoprosesseja ja -polkuja kehitettäessä on muistettava potilaan autonomia ja ymmärrettävä hänet oman
elämänsä asiantuntijana. Suurin osa
”milloin minkäkinlaisista mutkista” on
estettävissä niinkin yksinkertaisella
toimenpiteellä kuin potilasta kuuntelemalla ja suunnittelemalla prosessi huolellisesti. Itse leikkaus on usein
murto-osa koko hoidon kustannuksista. Suurimmat kustannukset koostuvat potilaan hoidosta ennen ja jälkeen
leikkauksen. Panostaminen huolelliseen leikkaukseen valmistautumiseen
ja nopeaan, komplikaatioitta tapahtuvaan toipumiseen on pitkällä tähtäimellä huomattavasti kustannuksia
leikkaava toimi. n
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tasoa ja tarjoaa vaihtoehdon erityisesti silloin, kun etäisyys kotoa sairaalaan
on pitkä ja polikliininen ohjauskäynti sen vuoksi vaikea toteuttaa. Mobiililaitteiden avulla tehtävä seuranta voi
olla hyödyksi seurattaessa potilaan
terveydentilaa leikkausta odotettaessa ja leikkauksen jälkeisinä päivinä.
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Liikkuminen leikkaussalissa
Eija Similä

Leikkaussairaanhoitaja/ Hygieniavastaava
Keskusleikkausosasto
Oulun yliopistollinen sairaala

Leikkaussalin ilman mikrobi- ja partikkelimäärä on merkittävin leikkausalueen infektionsyntyyn vaikuttava
ulkoinen tekijä. Leikkaussalin ilman
mikrobimäärä on suorassa suhteessa
salissa liikkuvien ihmisten määrään.
Salin ilmanpaine on ylipaineinen muihin tiloihin nähden, oven avaukset sotkevat ilmanpaineistusta. Ilmastointitekniikoiden lisähyöty saavutetaan
vain jos leikkaussalissa toimitaan kurinalaisesti, käytetään kunnollista
suojavaatetusta ja leikkaussalin ovia ei
avata leikkauksen aikana. (Rantala.A.;
Leikkaussalin ilmastointi. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 2010.)
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Henkilömäärä leikkaussalissa
toimenpiteenaikana
Leikkaussalissa tulisi olla toimenpiteen aikana vain tarvittava määrä henkilöitä. Tarvittava määrä on suhteellinen käsite. Pienessä toimenpiteessä
se voi olla minimissään kolme henkilöä, mutta suuressa, moniammatillista yhteistyötä vaativassa toimenpiteessä se nousee reilusti yli kymmeneen
henkilöön. Monivammapotilaan hoito
voi vaatia usean eri erikoisalan osaajan yhtäaikaista työskentelyä. Näin ollen ei ole olemassa mitään tarkkaa lukua henkilömäärästä, joka salissa voi
olla. Minulta asiaa kysyttäessä vastaan, että se ei kuulu saliin, jolla ei ole
siellä mitään järkevää tekemistä.
Suomen sairaalat ovat käytännön tutustumis- ja harjoittelukenttänä terveydenhuollon eri opiskelijaryhmille. Suurissa sairaaloissa on erillinen
opetuskoordinaattori, joka jakaa opiskelijat eri osastoille. Osastojen oma
asia on sitten opiskelijoiden varsinainen sijoittelu eri leikkaussaleihin.
Kaikki leikkaussalit voivat olla opiskelupaikkoina, mutta sijoittelussa tulisi huomioida opiskelijan tavoitteet ja

mahdollinen toimenpiteeseen osallistumisen tarve. Nykyteknologiaa tulisi hyödyntää huomattavasti enemmän
kuin sairaaloissamme tehdään. Leikkaussaleihin voidaan asentaa kamera
ja mikrofoni, jotka toimivat opetuksen
välineenä. Esimerkiksi terveydenhoitajaopiskelijan on hyvä nähdä avosydänleikkaus, lonkkaproteesin ja polviproteesin asennus, mutta hänen ei ole
välttämätöntä osallistua varsinaisesti toimenpiteeseen. Osallistuminen
voi jopa heikentää oppimiskokemusta,
koska pelkkä salissa oleminen voi jännittää niin paljon, että ei muista kuulemastaan ja näkemästään juuri mitään.
Luonnollisesti opiskelija voi osallistua
potilaan leikkaukseen valmisteluvaiheeseen kuten kanylointiin, steriilinpöydänvalmistukseen ja potilaan ihon
desinfektioon jne. Varsinaisen toimenpiteen ajaksi hän voisi siirtyä toiseen
tilaan ja seurata videokuvan ja äänen välityksellä toimenpidettä. Kamerat voidaan suunnata juuri katsojaryhmän tavoitteita ajatellen. Näytetään
joko tiiviisti toimenpidealuetta, jolloin
pääpaino on itse toimenpiteessä tai
yleisnäkymää salista, jolloin opiskelija
voi seurata esim. vuorovaikutustilanteita. Näkyvyys on varmasti parempi
kuin leikkaussalin seinävieressä seisoen seurattuna ja henkilömäärä salissa on pienempi.
Edustajien salissa oloa voi myös kyseenalaistaa. Edustaja voi olla salissa,
mikäli hän opastaa ja ohjaa henkilökuntaa laitteen tai välineistön käyttöön toimenpiteessä. Pelkkä hänen
edustamansa eri laitteiden käytön
seuraaminen ei ole riittävä kriteeri.

Liikenne leikkaussalissa
toimenpiteen aikana
Leikkaussalin liikenne toimenpiteen
aikana tulee rajata minimiin. Tätä edistää se että toimenpide on hyvin ennalta
suunniteltu. Eri toimenpiteiden ohjeistusten tulee olla ajan tasalla ja helposti
kaikkien saatavilla. Lääkäreiden tulee
ohjeistaa hoitohenkilökuntaa mahdollisista erikoislaitteiden tai -välineiden
tarpeesta, jotta ne voidaan varata paikalle. Tämä paitsi nopeuttaa toimenpiteen sujumista, myös vähentää tarvetta poistua salista toimenpiteen aikana.
Suomen sairaalat ovat vanhankantaisia rakennuksia ja tilat eivät vastaa
nykyajan vaatimuksia. Leikkausvälineistö ja laitteistomäärä on kasvanut
huomattavasti 1960- 1970-lukujen jälkeen, jolloin suurin osa sairaaloistamme on rakennettu. Varastotiloja on liian vähän ja ne ovat epäkäytännöllisiä.
Myös korjaus- tai uudisrakentamisen
yhteydessä tulee muistaa riittävän isojen ja toimivien varstojen tarve. Käytävät ovat kulkemista, eivät laitteiden
säilyttämistä varten. Välineille tulee
olla oma paikkansa, mistä ne on helppo löytää ennen toimenpiteen alkamista. Henkilökunnan tulee myös muistaa
palauttaa laitteet käytön jälkeen paikoilleen.
Henkilökunnan tauotukset olisi hyvä
mahdollisuuksien mukaan järjestää
vaihtojen yhteyteen. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Toimenpide
voi olla pitkäkestoinen, koko työvuoron mittainen, tai vaihtaja on toisessa
salissa kiinni eikä pääse näin tauottamaan vaihdossa toista salia. Toimenpiteiden hyvä tuntemus auttaa vaihtajaa
suunnittelemaan päivän työnkuvaa siten, että toiminta on mahdollisimman
tehokasta ja vaihdot toimenpiteen aikana vähenevät.
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Toimenpiteen aikana passarin touhuilu pitää olla minimissään. Vaikka olisikin houkuttelevaa kantaa tavaraa varastoista ja täydentää salin kaappeja,
niin ei tule tehdä. Salin kaappeja ei
myöskään aleta siivoamaan toimenpiteen aikana. Sellainen touhuilu tehdään päivän aluksi tai päätteeksi, kun
leikkaustoimintaa ei ole.

erilaisia näytteitä ja tehdään tutkimuspyyntöjä. Näytepurkkeihin tarvitaan tulostettuja potilastarroja. Tarratulostin on hyvä olla salissa, jolloin
tulosteet ovat heti saatavilla tai salin
välittömässä läheisyydessä, mistä ne
voidaan ottaa toimenpiteen jälkeen,
kun näytteet viedään kuljetuspaikkaan. Salissa olisi myös hyvä olla
kaksipuoleisesti sulkeutuva läpiantoNykyaikaisissa leikkaussaleissa on kaappi, jonka kautta voidaan toimittaa
useita puhelimia. On paljon asioita joi- saliin tarvittavaa lisävälineistöä ja sata voi hoitaa puhelimen välityksellä lista voidaan toimittaa esim. jääleikniin salista ulospäin kuin saliinkin päin. keeksi lähteviä näytteitä.
Hoidettavista potilaista otetaan paljon
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Rakenteellisesti hyvin toimivassa leikkaussaliympäristössä hyvin suunniteltu ja tavanomaisesti sujuva toimenpide ei vaadi turhia salin ovien avauksia.
Kuitenkin salista on joskus toimenpiteen aikana poistuttava ja joskus tultava sisään. Kaikkea liikennettä ei voi
estää, mutta turhanaikaisen kulkemisen voi. n
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Kollegiaalisuus
perioperatiivisessa hoitotyössä
A rala K atariina

TtM-opiskelija, sairaanhoitaja, VSSHP
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hoitotyön kliininen opettaja, HUS

Kollegiaalisuuden eettinen
perusta ja kollegiaalisuusohjeistukset
Kollegiaalisuuden perusta on ammatin etiikassa. Sairaanhoitajien eettiset ohjeet korostavat sairaanhoitajien
suhtautumista muihin ammattikuntiin. Sairaanhoitajien tulee kunnioittaa
oman ammattikuntansa lisäksi muiden ammattikuntien edustajien asiantuntemusta. Sairaanhoitajien tulee
pyrkiä hyvään yhteistyöhön potilaan
hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Eettiset ohjeet auttavat sairaanhoitajia eettisessä päätöksenteossa
heidän jokapäiväisessä työssään. Niiden mukaan sairaanhoitajien tulee
tukea toinen toistaan potilaan hoitoa
koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa
kehittymisessä. Eettiset ohjeet myös
velvoittavat sairaanhoitajia valvomaan,
etteivät oman ammattikunnan jäsenet
tai muut potilaan hoitoon osallistuvat
toimi potilasta kohtaan epäeettisesti.

Perioperatiivisen hoitotyön ytimen
muodostaa potilasturvallisen hoidon varmistaminen, josta vastaa potilasta hoitava tiimi. Tämä asettaa
korkeat
ammattipätevyysvaatimukset perioperatiivisella sairaanhoitajalle. Leikkaushoitotyön ammattipätevyysvaatimuksissa
korostuvatkin
mm. kommunikaatio- ja turvallisuustoiminta. Kollegiaalisuus on keskeisessä asemassa erityisesti perioperatiivisessa hoitotyössä, koska sitä
tarvitaan potilashoidon turvalliseen
toteuttamiseen. Kollegiaalisuus näyttäytyy mm. siinä kuinka leikkaustiimi
kommunikoi keskenään, miten tietoja
sekä taitoja jaetaan kollegoiden kesken ja miten tulevaa kollegaa tai perehtyvää ammattilaista ohjataan ja
opetetaan.
Lääkäreiden kollegiaalisuudella on
pitkät perinteet ja se on saanut alKollegiaalisuus voidaan nähdä am- kunsa jo Hippokrateen ajoista mesmattikunnan sisäisenä toimintana tari-kisälliasetelmasta. Lääkärin am(intra-kollegiaalisuus), mutta sen tu- mattiin kuuluu moraalinen itsesäätely,
lee ulottua myös ammattikuntien vä- jota ohjaavat lääkärikunnan eettiset
lille (inter-kollegiaalisuus). Periope- ja kollegiaaliset periaatteet. Kollegiratiivinen hoitotyö on hyvä esimerkki aalisuus kuuluu lääkäreiden toiminsiitä, että kollegiaalisuutta tarvitaan nan ytimeen ja auttaa heitä selviytyammattikunnan omien jäsenten kes- mään työn haasteista. Kollegiaalisuus
kuudessa, mutta yhteisen tavoitteen, tarkoittaa myös sitä, ettei lääkäri ole
turvallisen potilashoidon, saavuttami- koskaan yksin. Lääkäreiden kollegiseksi ammattikuntien välistä kollegi- aalisuusohjeet ohjeistavat lääkäreiaalisuutta voidaan pitää edellytykse- den käytöstä heidän keskinäisissä
nä.
suhteissa. Se edellyttää yhteisten pelisääntöjen noudattamista ja lääkärin
etiikkaan sitoutumista. Tämä tarkoittaa myös velvollisuutta puuttua kollegan toimintaan, jos hän ei enää selviydy työstään ammattistandardien
mukaisesti.

Sairaanhoitajien kollegiaalisuus on
jäänyt vähemmälle huomiolle niin ohjeiden puolesta, kuin tutkimuksenkin saralta. Sairaanhoitajien eettiset
ohjeet ovat kuitenkin tätä tilannetta
paikanneet ja olleet ohjenuorana sairaanhoitajien käyttäytymiselle. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. julkaisi
keväällä 2014 Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet. Ne tukevat sairaanhoitajien ammatillista työskentelyä
ja tähtäävät yhteisen tavoitteen saavuttamiseen eli potilaan parhaaseen
mahdolliseen hoitoon. Sairaanhoitajien tulee kunnioittaa ja arvostaa kollegoitaan, sekä kohdella heitä oikeudenmukaisesti. Sairaanhoitajan tulee
kommunikoida kollegoidensa kanssa luottamuksellisesti, rehellisesti ja
kohteliaasti. Heidän tulee myös puolustaa toisiaan vaikeissa ja epäoikeudenmukaisissa tilanteissa, jolloin he
luovat työyhteisön jossa voidaan käsitellä avoimesti epäkohtia ja ristiriitoja.

Kollegiaalisuus todentuu
tiimityössä
Leikkaus- ja anestesiaosastoilla kollegiaalisuuden merkitys konkretisoituu. Tiimissä toimiminen ja muiden
jatkuva huomioonotto ja läsnäolo tuovat esille niin yksilön yhteistyötaidot
kuin suhtautumisen kollegiaalisuuteen. Tiimin jäsenten jatkuvaa keskinäistä kommunikointia voidaan pitää edellytyksenä työn sujuvuudelle.
Tutkimusten mukaan leikkaussalissa
työskentelevien sairaanhoitajien merkittävä stressin aiheuttaja on yhteistyö
muiden ammattikuntien kanssa. Varsinkin nuoret sairaanhoitajat kokevat
kommunikoinnin lääkäreiden kanssa
haasteellisena.
Leikkaus- ja anestesiaosastot ovat toimintaympäristöja, joissa toimii useita
eri ammattikulttuureja rinnakkain. Eri
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lä on osaamista ja asianmukaiset fyysiset tilat työn toteuttamiseen.

Henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa työyhteisöjen kollegiaalisuuteen mm. luomalla avointa keskustelukulttuuria, kollegiaalisuutta tukevia
rakenteita ja kirkastamalla toiminnan
yhteistä tavoitetta. Leikkaus- ja anestesiaosastojen perehdytyksessä tuKun kollegiaalisuus on
lee antaa valmiuksia uudelle sairaankoetuksella
hoitajalle myös tiimin keskinäiseen
Erimielisyyksiä, ammattikunnan sisäl- vuorovaikutukseen ja siihen, että hän
lä ja ammattiryhmien välillä, periope- kykenee ottamaan oman roolinsa tiiratiivisessa hoitotyössä voivat aiheut- missä.
taa mm. työn sisältöön liittyvät asiat,
kuten erilaiset käsitykset työn tavoit- Koulutuksella voidaan edistää kolteesta ja menetelmistä. Esimerkkinä, legiaalisuutta ja yhteistyökokemukleikkausten väliset vaihtoajat voivat ai- set auttavat yksilöitä luomaan tiimin.
heuttaa erimielisyyttä, sillä kirurgien Leikkaus- ja anestesiatoiminnan kesmielestä vaihtoaika on usein liian pit- kittäminen on tehnyt leikkausosaskä, kun taas toiset ammattiryhmät tar- toista entistä suurempia yksiköitä,
vitsevat työrauhan seuraavan potilaan joissa työskentelee yleensä sairaaleikkauksen valmisteluun. Ammatti- loiden suurimmat henkilöstömäärät,
kunnilla saattaa myös olla eri käsitys näin ollen yhteistyökokemusten refvastuunjaosta, kuten siitä kuka vastaa lektointi yhdessä voi olla haasteellista.
leikkauslistan sujuvuudesta. Lähei- Työyhteisöjen yhteiset koulutuspäivät
nen työskentely lääkäreiden kanssa, ovat kuitenkin hyviä tilaisuuksia harriippuvuus muista sairaanhoitajista, joitella yhteistyötä ja keskustella kolstressaavat potilastilanteet ja resurs- legiaalisuudesta, sen merkityksestä
sipula ovat usein syynä konfliktilantei- arjen työssä ja keinoista tukea sen toteutumista.
siin leikkausosastoilla.

Kollegiaalisuuden puute saattaa pahimmillaan johtaa jopa kiusaamiseen.
Kiusaaminen voi ilmentyä leikkausosastolla esimerkiksi töykeänä käyttäytymisenä, epäkohteliaana ja holhoavana kommunikointina, tietojen
panttaamisena ja julkisena nöyryyttämisenä.

Kollegiaalisuuden tukeminen
leikkaus- ja anestesiasosaston arjessa
Leikkaus- ja anestesiaosastolla yhteistyön sujuvuutta voidaan edistää erilaisin keinoin kuten avoimella
ja tasavertaisella työnjaolla sekä aikatauluttamalla työtehtäviä. Lisäksi keskeistä on se, että tiimin kesken
on selkeästi määritelty ja jaettu vastuut. Tiimityölle tulee olla myös suotuisat olosuhteet, joka tarkoittaa että
tiimit ovat suhteellisen pysyviä ja jäsenet ovat tuttuja toisilleen, sekä heil-
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Lopuksi
Kollegiaalisuus lisää potilasturvallisuutta ja parantaa potilashoidon laatua. Sillä on vaikutuksensa myös
hoidon lopputulokseen ja potilaan saamaan hyötyyn. Potilasturvallisuutta lisää myös se, että tiimin jäsenet voivat
kommunikoida keskenään tasa-arvoisesti luottaen siihen, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon.
Kollegiaalisuus edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, mutta tärkeintä, niin
ammattikunnan sisäisessä kuin ammattikuntien välisessä kollegiaalisuudessa, on kunnioitus toista kohtaan.
Kollegiaalisuus edellyttää inhimillisyyttä toista kohtaan, kykyä kohdella kollegaa niin kuin toivoisi itseään
kohdeltavan. Jotta voimme tarjota potilaalle parasta mahdollista hoitoa,
tulee meidän kyetä avoimeen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen
toistemme kanssa. n
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Opintopaivat & koulutus

ammattikulttuurien tiedon ja taidon lisäksi tarvitaan myös kykyä yhteistyöhön. Hyvät kommunikointitaidot ovat
jopa teknisiä taitoja tärkeämpiä, sillä potilaan turvallisuus on oikea-aikaisen ja täsmällisen tiedon varassa.
Kommunikoinnin puute voi heikentää
potilasturvallisuutta ja pahimmillaan
aiheuttaa hoitovirheen.
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Hyvä arviointilomake

tukee ja ohjaa opiskelijan harjoittelun arviointia
Auvinen, Veera
sh

Nyrönen, Salla

sh

Palovaara, Marjo

sh, TtM, jatkokoulutettava,
perioperatiivisen hoitotyön lehtori, JAMK

R atinen, Pirkko

sh, TtM, perioperatiivisen hoitotyön lehtori, JAMK

Arviointi on tärkeä osa ohjattua harjoittelua. Arvioinnin tulee antaa tietoa
siitä, missä asioissa harjoittelua tekevä opiskelija on vahva ja millä alueilla
hänen tulisi kehittää itseään. Arvioinnilla on keskeinen osa opiskelijan ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä.

Opiskelijan harjoittelun arviointitilanteessa ovat osallisena opiskelijan lisäksi yleensä harjoittelua ohjaava
opettaja ja opiskelijan ohjaajana toimiva työelämän edustaja, sairaanhoitaja.
Arvioinnissa voidaan käyttää apuna erilaisia arviointilomakkeita, jotka sekä
opiskelija että työelämän edustaja täyttävät. Arviointilomakkeet on tarkoitus
täyttää jo etukäteen ennen arviointitilannetta, jossa niitä voidaan sitten yhdessä käydä läpi. Arviointilomakkeen
tarkoituksena on ohjata arviointia oikeaan suuntaan ja toimia apuna siinä, että
kaikkia harjoittelun osaamisvaatimusalueita tulee käsiteltyä.

Jyväskylän
ammattikorkeakoulun
syventävän vaiheen perioperatiivisen hoitotyön sairaanhoitajaopiskelijoille tarkoitettua arviointilomaketta
lähdettiin kehittämään yhteistyössä
Keski-Suomen keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastojen henkilökunnan kanssa. Prosessi käynnistettiin tammikuussa 2014, jolloin
ammattikorkeakoulun puolelta toivottiin uutta, toimivampaa arviointilomaketta. Tavoitteena oli saada uudesta
arviointilomakkeesta käytännönläheisempi, selkeämpi sekä helppokäyttöisempi. Tavoitteeksi asetettiin myös
se, että lomake soveltuu perioperatiiviseen hoitotyöhön ja etenkin Keski-

Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus 15op
Täytäthän lomakkeen mustekynällä. Muista allekirjoitus!
Lomakkeen täyttänyt opiskelija__ ohjaaja__
Opiskelijan nimi:

Ryhmätunnus:

Harjoittelun ohjaaja(t):
Anestesia:
Leikkaus:

Ohjaava opettaja:
Anestesia:
Leikkaus:

Harjoitteluyksikkö:

Harjoittelun ajankohta:

Opintopaivat & koulutus

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija hallitsee perioperatiivisen hoitotyön teoreettisen tietoperustan, jonka perusteella hän kykenee kokonaisvaltaiseen ja
voimavaralähtöiseen perioperatiivisen potilaan hoidon suunniteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Opiskelija kykenee suunnitelmalliseen ja joustavaan potilaan peruselintoimintojen arviointiin ja tarkkailuun.
Hän osaa ohjattuna hoitaa nukutettua tai puudutettua potilasta ja varautua potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin.
Opiskelija kykenee potilaan hoitamiseen, jossa korostuu elintoimintojen tarkkailu ja tilanteen mukainen nopea toiminta hoitotyön
auttamismenetelmiä, lääkehoitoa, teknologiaa ja moniammatillista työryhmää hyödyntäen.
Opiskelija kykenee leikkauspotilaan yksilölliseen kohtaamiseen. Opiskelija hallitsee leikkaushoitotyön perusteknologian, aseptiikan,
auttamismenetelmät ja kykenee ohjattuna hoitamaan potilasta leikkaushoitotyössä.
Opiskelija työskentelee toimintaperiaatteinaan potilaan turvallisuus ja korkea ammattietiikka.
Opiskelijan omat osaamistavoitteet:

Arviointilomakkeen sivu 1/8. Opintojakson tavoitteet.
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Suomen keskussairaalan yksiköissä
käytettäväksi.
Prosessi toteutui toiminnallisena
opinnäytetyönä, jossa käytettiin hyväksi työryhmän asiantuntemusta
workshop-tyyppisenä. Workshop-tapaamisia järjestettiin kaksi, joissa molemmissa oli paikalla henkilöitä sekä
ammattikorkeakoulusta että leikkaus- ja anestesiaosastoilta. Liikkeelle
lähdettiin keräämällä tietoa arvioinnista ja hyvästä arviointilomakkeesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun
vanhaa arviointilomaketta tarkasteltiin yhdessä muutaman muun ammattikorkeakoulun
arviointilomakkeen
kanssa. Lomakkeista haluttiin ottaa
käyttöön hyvät asiat, ja välttää epäselvyyksiä.
Hyvä arviointilomake on sellainen, jota
on helppo käyttää ja joka oikein täytettynä antaa opiskelijalle kattavasti tietoa
hänen osaamisestaan. Hyvä arviointi-

LEIKKAUSHOITOTYÖ
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totyöhön. Lomakkeeseen otettiin uutena käyttöön väliarviointiosio, jonka
tarkoitus on antaa opiskelijalle, mutta
myös ohjaajalle ja opettajalle, tietoa
harjoittelun sujuvuudesta keskellä pitArviointilomakkeen pohjaa luotiin huo- kää syventävää harjoittelua.
mioiden yhteistyökumppanien toiveet
ja ideat. Lomakkeeseen tehtiin sa- Arviointilomakkeen raakaversio esirakkeita, joissa voi määrittää opiske- teltiin toisessa workshop-tapaamilijan osaamistasoa laittamalla ras- sessa. Kehittämisehdotuksia pohtin sitä vastaavaan kohtaan. Selkeyden dittiin ja lomakkeelle tehtiin väritys.
takia osaamistasoja otettiin käyttöön Lomaketta muokattiin tapaamisessa
vain kolme, joista alin on hylätty. Kak- esille tulleiden kommenttien perussi hyväksytyn arvioinnin osaamistason teella. Lomake otettiin koekäyttöön ja
vaihtoehtoa ovat ”osaa jo itsenäisesti” siitä pyydettiin palautetta. Palautteen
ja ”tarvitsee vielä tukea”. Kaikkiin koh- mukaan lomake toimi hyvin. Se vastiin voi kirjoittaa myös kommentteja ja tasi sille asetettuja odotuksia ja uumuuta vapaata tekstiä. Sarakkeiden distusta pidettiin onnistuneena. Paosaamisvaatimukset tulevat ammat- lautteista kävi ilmi, että uusi lomake
tikorkeakoulun opetussuunnitelman on toimiva ja selkeä ja huomattavasti
Kehittyvä asiantuntijuus -opintojakson käytännönläheisempi. Palautetta anosaamisista. Niitä muokattiin sopivak- toivat opiskelijat, ohjaajat ja opettajat.
si juuri perioperatiiviselle hoitotyölle, Lomake otettiin käyttöön perioperatiija eriteltiin sekä yhteiset että erilliset visen hoitotyön syventävien opintojen
osaamistasot leikkaus- ja anestesiahoi- arviointiin.n
lomake käsittelee harjoittelun kaikkia
osaamisvaatimusalueita ja täten varmistaa sen, että arviointitilanteesta tulee monipuolinen.

Hylätty

Tarvitsee
tukea

Osaa
itsenäisesti

Kommentteja

KLIININEN OSAAMINEN

Opiskelija toimii aseptisesti. Opiskelija tunnistaa
leikkaussalin steriilit alueet. Opiskelija osaa
kirurgisen käsien desinfektion ja osaa pukeutua
steriilisti. Opiskelija osaa leikkausalueen desinfektion
ja tietää leikkausalueen peittelyiden periaatteet.
Opiskelija tutkii, arvioi ja ylläpitää potilaan
peruselintoimintoja. Seuraa potilaan oireita ja
hoidon vaikuttavuutta tavallisimpien sairauksien
hoidossa sekä tekee tarvittavat johtopäätökset.
Opiskelija havaitsee ja raportoi leikkausvuodon
määrää.
Opiskelija hallitsee keskeiset tutkimus- ja
hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien välineiden ja
laitteiden oikean ja turvallisen käytön sekä tekee
tutkimuksia välittömään hoitoon soveltuvilla
laitteilla (diatermia, tähystyskirurgian laitteet). Osaa
apuvälineiden käytön potilasturvallisesti ja
ergonomisesti.
Opiskelija huomioi potilaan turvallisuuden ja osaa
havainnoida kipua eri tilanteessa.

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa
työryhmässä.
Tuntee valvovan hoitajan ja instrumentoivan
hoitajan työnkuvan.

Arviointilomakkeessa on sekä yhteiset että erilliset osaamistasot leikkaus- ja anestesiahoitotyöhön.
Kuvassa arviointilomakkeen sivu 5/8, leikkaushoitotyö ja kliininen osaaminen.

Opintopaivat & koulutus

Opiskelija osaa valmistella leikkaussalin leikkausta
varten ja varata siihen tarvittavan välineistön.
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Perioperatiivisen hoitotyön
opiskeluun uusi vaihtoehto
– PIUHA-PELI
Jaana Mäkelä

TtM, sh
Projektipäällikkö, Piuha-projekti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opintopaivat & koulutus

Kaikki alkoi siitä, kun asiantuntijat ja
tutkijat löivät viisaat päänsä yhteen ja
pohtivat oppimisen kehittämistä. Mitä
uutta tämä joukko voisi tuoda hoitotyön opetukseen ja perehdytykseen?
Eivät arvanneet asiantuntijat, eivätkä tienneet tutkijat, mihin Piuha-polku johtaa. Selvää oli, että kehitystyön
ytimessä ja oppimisen keskiössä on
tiimityö, sillä ollaanhan sentään leikkaussalissa. Lisäksi ongelmanratkaisukyvyn kehittämistä pidettiin tärkeänä. Puhumattakaan useista näyttöön
pohjautuvista asiantuntijuuden alueista, joihin leikkaussalityössä jokaisena
arkipäivänä törmää.
Potilaan leikkausprosessin kokonaisuuden ymmärtäminen on oleellisen
tärkeää: mistä potilas tulee ja minne
hän menee? Ja miten on, tarvitseeko
potilasta ohjata leikkaussalissa? Ympäristö on vieras, ihmiset ovat erilaisia leikkausasuissaan ja maskeissaan,
laitteet ympäröivät ja tulevaisuus pelottaa. Vaikka potilaan hetki leikkaussalissa on lyhyt, häntä tarvitsee ohjata
myös leikkaussalissa.

Kehitysurakka yhteistyön
voimin
Kaikki alkoi siis päätöksestä kehittää
henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista tietokoneavusteisten menetelmien
avulla. Haettiin projektirahoitus ESRrahoitusinstrumentista (K-S ELY), saatiin se ja aloitettiin lähes nelivuotinen
kehitysurakka. Tavoitteeksi asetettiin
myös yhteistyöverkoston rakentaminen erikoissairaanhoidon, yliopiston

Projektissa pidetään piuhat pinkeänä, pohtii projektipäällikkö.

ja ammattikorkeakoulun välille. Kehitysprojekti eteni ja projektin tuotoksena syntyi kuin syntyikin ajasta ja paikasta vapaa oppimisympäristö. Tämä
yhteistyö on kantanut projektin loppumetreille asti ja kantaa tästä eteenpäinkin.

Pelinrakentaminen
on tehokasta oppimista

Tie oli jossain vaiheessa aika kivinen ja
koko tavoite rakentaa pelillinen ympäristö tietokoneelle alkoi tuntua hullulta
ajatukselta. Tutkimuskin alkuun osoitti,
että ei sillä pelillä mitään opi. Toisaalta
huomattiin, että pelin rakentaminen se
Mitä syntyi?
vasta opettavaista onkin. Sitkeydellä ja
Ei tullut lautapeliä, vaan syntyi Leik- määrätietoisella työllä edettiin askel
kaussalipeli. Tuttavallisemmin projek- askeleelta kohti päämääränä olevaa
tinsa mukaan: Piuha-peli, joka toimii Leikkaussalipeliä ja onnistuttiin!
PC:llä ja mobiililaitteilla. Pelaaminen
onnistuu niin yksin kuin tiimissäkin ja Käsillä tekeminen vaatii ajattelua. Ajatpelattavana ovat potilaan pre-, intra- telu vaatii teoriaa taustalleen. Teorija postoperatiiviset vaiheet. Myös poti- an taustalla on tutkittu tieto. Näin pohlaat saivat osansa, heille rakennettiin ti Piuhan tutkija päätösseminaarissa.
tietovisatyyppinen peli, jonka avul- Pelisisällön rakentamisessa on ollut
la he voivat perehtyä tulevaan leikka- keskeistä etsiä tutkittu tieto, jonka vaukseen ja muuhun hoitoon. Opettajia- raan tietovisatyyppiset kysymykset on
kaan ei unohdettu, heille rakennettiin rakennettu. Ei voi lähteä jäljittelemään
pelin sisällönhallintasovellus.
jonkin ”talon toimintatapaa”, vaan tieto
oli löydyttävä teoriasta, jotta on vakaa
pohja mistä ponnistaa. Tämä ohje an-
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nettiin myös opiskelijoille, joiden rooli
ohjaajineen on ollut merkittävä Piuhapelin sisällön rakentamisessa.

Voiko jo pelata?
Pelissä voi tietovisailutyyppisesti pelata esimerkiksi Niilon nilkkaa ja Sannan
sappea tai testata itseään lääkelaskuilla tai nenämahaletkun asennuksen arvoituksilla. Tulevaisuudessa voi
tsekata, muistaako tsekkilistan sisällön. Projektissa rakennettiin tekniikka,
nyt on sisällön vuoro. Ja sanottaisiinko, että siinä rajana on vain taivas. Tulevaisuudessa myös tiedetään, miten
loppukäyttäjät eli opiskelijat, perehtyjät, opettajat, perehdyttäjät ja potilaat
ottavat pelin vastaan.

Paljon on työtä takana ja vielä enemmän ehkä edessä. Hodding Carterin
ajatus Piuhan valmistumisen kynnyksellä sopii projektipäällikön toiveeksi:
”On vain kaksi kestävää perintöä, jotka
kannattaa antaa lapsilleen: juuret ja siivet.” Piuha-projekti asiantuntijoineen
teki hoitotyön tietokoneavusteiselle
oppimiselle juuret, nyt tämän jälkeen
joku voisi antaa työllemme siivet! n

Opintopaivat & koulutus

SSO-URL- Mitäh?!

Maininnan ansaitsee myös se, että lukuisia hauskan mielenkiintoisia tilanteita syntyi, kun sairaanhoitajat rakensivat tietokonepeliä ja koodaajat
pyrkivät ymmärtämään leikkaussalimaailmaa sekä alan terminologiaa. Projektipäällikkö sai koodaajilta
sähköpostiviestejä, joiden sisältö tiivistettynä oli kutakuinkin seuraava:”
Resurssirekisterin XML-metadatan
tuontitoiminto, PEM-muoto, Shibboleth. Muista resurssirekisteriin varmennetta syötettäessä ”BEGIN/END
CERTIFICATE”-rivit on jätettävä pois.
Host-nimet, url-muotoinen, domainosa, entityId on uniikki, SSO-URL.”
Ymmärrettinkö me? Ei, mutta ei se mitään, teki ne koodaritkin hysterectomian miespotilaalle! Onneksi projektissa oli mukana ICT-asiantuntijoita,
joiden työpanos ICT-asioissa projektille oli korvaamattoman arvokas, mutta
lisäksi he toimivat hoitajien ja koodareiden rajapinnassa auttaen molempia tahoja ymmärtämään toisiaan.
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Hallituksen uusi varajäsen Päivi

Räsänen

M

inut valittiin syksyllä 2013 Levin
opintopäivien yhteydessä Fornan
hallituksen uudeksi varajäseneksi.

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi Oulun sairaanhoito-oppilaitoksesta
1987. Maaliskuussa 1988 pääsin töihin
leikkausosastolle, nimenomaan pääsin, koska silloin työtilanne ei ollut erityisen hyvä. Työpaikkani onkin pysynyt
samana kaikki nämä vuodet.

Henkilokuva

Erikoistuin
leikkaus-anestesiasairaanhoitajaksi 1995 ilta- ja monimuoto-opiskeluna työn ohessa Kemin sairaanhoito-oppilaitoksesta.

..

Olen työskennellyt koko urani ajan
instrumenttihoitajana. Leikkausosastollamme tehdään laaja-alaisesti eri
erikoisalojen leikkauksia keuhkoleikkauksista endoproteesikirurgiaan. Hoidamme kaiken ikäisiä potilaita. Vielä 26
vuoden työskentelyn jälkeen koen työni
lä omaa ammatillista näkemystään ja
haasteellisena.
erityisosaamistaan. HankintamenetVuonna 2007 leikkausosasto ja väline- telyn prosessit ovat tulleet tutuiksi.
huolto yhdistyivät ja molemmat yksiköt
ovat osastonhoitajamme alaisuudes- Kuulun myös sairaalamme infektiotoisa. Minä olen siitä asti ollut väline- mikuntaan välinehuollon edustajana.
huollosta vastaava hoitaja. Työskente- Toimikunnan tehtävänä on infektiolen osan työajastani välinehuollossa, alaan liittyvien toimintojen seuranta ja
missä teen mm. työvuorolistat, palk- koordinointi sairaanhoitopiirissä.
ka-ajot ja instrumenttihankinnat. Arvioin instrumenttien kunnon ja laitan ne Haavanhoitotyöryhmän jäsenenä osaltarvittaessa korjattavaksi. Olen myös listun koko sairaanhoitopiirin haavanvälinehuoltajaopiskelijoiden näytön- hoitokäytänteiden yhtenäistämiseen.
Olen mukana myös osastomme laavastaanottaja.
tutyöryhmässä. Sairaalamme on saaMielenkiintoisena tehtävänä on kuu- nut laaduntunnustuksen vuonna 2010
lua hoitotarvikkeiden hankintatyö- ja ylläpitoauditointi oli vuonna 2013 ja
ryhmään. Sen tarkoituksena on yhte- tänä syksynä.
näistää hankittavien hoitotarvikkeiden
käyttöä sairaalassamme ja koko OYS- Vuosien saatossa monet toimintataErva -alueella. Tavoitteena on, että vat ovat ehtineet muuttua. Monikäythankittavat hoitotarvikkeet täyttävät töiset, kankaiset peittelyt ja leikkausmahdollisimman optimaalisesti toi- takit ovat vaihtuneet kertakäyttöisiin
minnalliset, laadulliset ja taloudelliset ja leikkausviillot pienentyneet skopikriteerit. Työryhmän jäsenet osallistu- oiden myötä. Koneiden ja laitteiden
vat hankintaprosessiin hyödyntämäl- määrät ovat tuplaantuneet jne. Tekno-

logia on muuttanut paljon toimintatapoja, mutta tärkein, potilas, on edelleen keskiössä.
Uuden päivystysasetuksen myötä meidän työaikamme tulee muuttumaan
kolmivuorotyöksi vuoden alusta, jotta
välitön leikkausvalmius toteutuu.
Olen ylpeä saadessani edustaa pientä,
kehityksessä mukana pysyvää pohjoista sairaalaamme hallitustyöskentelyssä.
Hyvää joulua kaikille Fornalaisille!
Päivi R äsänen

Sairaanhoitaja
Länsi-Pohjan keskussairaalan leikkausosasto, Kemi
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Kunniajäsen

Esko Kiviniemi
in memoriam

Esko Kiviniemi teki kiinteää yhteistyötä Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n kanssa monia vuosia ja sen vuoksi hänet valittiinkin
yhdistyksen kunniajäseneksi ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana sairaalatarvikeyritysten edustajana. Hän oli erittäin pidetty henkilö niin
kollegoiden kuin asiakkaidenkin parissa.
Esko kuoli 25.5.2011 Terhokodissa Helsingissä lyhyen sairauden murtamana 67 vuoden ikäisenä. Hän aloitti kaupallisen uransa Instrumentarium Oy:ssä 1970-luvulla. Pian tämän jälkeen hän siirtyi amerikkalaisen
monialayhtiön American Cyanamid:n maavastaavaksi vastuualueenaan
Davis&Geck:n kirurgiset ommelaineet. Hän palveli tässä tehtävässä
kunnes siirtyi Tukholmaan vastaamaan ommelaineiden pohjoismaisesta myynnistä.
Hän oli yhtiössä hyvin arvostettu henkilö, ja teki sen palveluksessa
yli 20 vuoden työuran. Yrityskauppojen myötä Eskon tie johti takaisin
Suomeen ja yrittäjäksi. Yrittäjänä hän työskenteli sähkökirurgian ja kivunhoidon parissa useita vuosia. Hän kehitti yrityksestään menestyvän
suomalaisen sairaalatarvikkeita ja -laitteita markkinoivan yrityksen.
Tuotevalikoimaan kuuluivat DaVinci -leikkausrobotit, joita Esko edusti
kuolemaansa asti.
Esko työskenteli aktiivisesti aina kuolemaansa saakka. Työn vastapainoksi hän totutteli lyhyeksi jääneisiin eläkepäiviin lempiharrastuksensa golfin parissa.
Aikaisempien hallitusten jäsenet muistavat Eskoa lämmöllä sekä työasioissa että yhdistyksen toimintaan liittyvissä riennoissa.

A ki Pulliainen

Yhdistyksen sivut

Jaana Perttunen
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EORNA kokous
K

okouksen avasi EORNAn puheenjohtaja Caroline Higgins toivottaen
tervetulleeksi niin uudet kuin nykyiset
hallituksen jäsenet sekä EORNAn jäsenyyttä hakevan Puolan yhdistyksen
edustajan. Tallinnan kokouksen järjestäjämaan Est ORNA:n puheenjohtaja Tiiu Koemets ja hallituksen jäsen
Elmira Piiritalo toivottivat puolestaan
meidät kaikki tervetulleiksi EORNA
-kokoukseen ja kertoivat kokouksen
ohjelmasta.

Tallinna 31.10. –1.11.2014

taja Merja Fordellin, sihteeri Yael Edryn
sekä rahastonhoitaja Charmaine Betzemanin raportit. Komiteoiden EDAC, ED,
PNC, OrgC ja SC puheenjohtajat kertoivat toiminnastaan lyhyesti. Kuulimme
myös raportit eri yhteistyökokouksista sekä eri kongresseista kuten: IFPN,
Ansell, Buffalo filters, Covidien ja Kirozainbide -projektista kertoi EORNAn
puheenjohtaja Caroline Higgins.
ESNO -projektista raportoi Christine
Willems, CEN -projektista Sandra Morton/ Maria Loureiro, HOPE -projektista
Merja Fordell ja Charmaine Betzema,
EU-OSHA Campaign Partner Benchmarking Eventistä Charmaine Betzema ja Arc Royal -projektista Sandra
Morton/Caroline Higgins.

teilykongressiksi. Yksi mahdollisista
kongressijärjestäjistä oli kertomassa
tapahtuman kustannuksista ja muista
järjestelyyn liittyvistä asioista.
Valittiin yhdistykselle uudet rahastonhoitaja ja sihteeri. Rahastonhoitajaehdokkaita oli yksi, Charmaine Betzema
Hollannista ja sihteeriehdokkaita yksi,
Aina Hauge Norjasta. Molemmat tulivat
valituksi yksimielisesti tehtäviin.

Puheenjohtaja Caroline Higgins ja varapuheenjohtaja Merja Fordell olivat erovuorossa Heidän tehtäviinsä
asettui ehdokkaita seuraavasti: presidenttiehdokkaiksi Sue May Lord Englannista ja Meryem Yavuz Turkista. Varapresidenttiehdokkaiksi asettuivat
Merja Fordell Suomesta, May Karam
EORNA -kongressi 2015 pidetään Roo- Ranskasta ja Meryem Yavuz Turkista.
massa ja sen järjestäjämaan raportti
kuultiin kokouksessa. Samalla saatiin Toisena kokouspäivänä oli pienryhkatsaus siihen, kuinka moni on tähän missä työskentelyä. Olin EDAC -ryhmennessä ilmoittautunut kongressiin. mässä (External Development Affairs
Tämän jälkeen seurasi puheenjohta- EORNA -kongressi 2017 on vuorostaan Committee), jossa aloitimme markkija Caroline Higginsin, varapuheenjoh- Kreikassa ja se on suunniteltu ris- nointisuunnitelman tekemisen. n
Kevään EORNA -kokous pidettiin Tukholmassa toukokuussa 2014. Sen pöytäkirja käytiin läpi ja siihen oli mahdollista tehdä muutoksia jos oli tarpeen.
Uudeksi EORNA -jäsenmaaksi hakeva
Puola esiteltiin ja heidän edustajansa
kertoi yhdistyksen toiminnasta. Myöhemmin sitten äänestettiin, otetaanko yhdistys EORNAn jäseneksi. Äänestyksen tuloksena Puola hyväksyttiin
yksimielisesti EORNAn jäsenmaaksi.

EDC-työryhmä, kuvassa vasemmalta Peter De Gang Hollanti, Manuel Valente Portugali, Oliver Willieme Belgia,
Anita Kenakkala Suomi, Maria Juric Kroatia , Yeal Edry Israel, Sandra Monsalve Espanja Kuva: Sandrine Mathieu.
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Jaana Perttunen

Hei kaikki yhdistyksen jäsenet!
Vuoden viimeisiä viikkoja eletään ja kohta rauhoitutaan joulunaikaan.
Tässäpä katsaus yhdistyksen kuluneeseen vuoteen ja hallituksen toimintaan:

Rooman EORNA-kongressin järjestelyt etenivät.
Avattiin yhdistykselle uudet kotisivut.
Uudet hallituksen jäsenet aloittivat tammikuussa.
Helsingissä yhdistyksen toimisto, jossa yleensä pidetään kokoukset.
Artikkeleiden saaminen Pinsettiin oli välillä kovan työn takana.
Laitettiin toimistoa parempaan järjestykseen.
Luotiin yhdistyksen logosta kaulakoru liikelahjaksi.
Islannin NORNA-kokoukseen osallistuttiin.
Suomenlinnassa pidettiin yhdysjäsenpäivä.
Tukholman ja Tallinnan EORNA-kokouksiin osallistuttiin.
Aulangon 2015 opintopäivien järjestelyt aloitettiin.
Jyväskylässä pidettiin opintopäivät.
Onniteltiin 50 vuotta täyttävää SEORNAa.
Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen.
Lomailtiin kesällä.
Uusi jäsenrekisteri valittiin.
Appa tanssitti opintopäivillä.
”…Ja se hymyili itsekseen
ja sulki silmänsä,
hyvä ettei uneen vaipunut.
Kynttilät loistivat kuusessa
ja taivaalla tähdet,
ja taivas oli niin avoin ja kirkas
ja maassa oli rauha,
juuri niin kuin aina pitäisi olla,
kun eletään tämän maan päällä…”
(Hannu Mäkelä: Tonttu joka pelkäsi joulua)

Yhdistyksen sivut

Kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä. Jouluiloa ja kaikkea hyvää vuodelle 2015
Hannu Mäkelän joulurunon sanoin toivottaa Jaana

Helppoa
 Aikaa säästävää
 Kustannustehokasta
OneMed tarjoaa käyttöösi laajan valikoiman standardi- ja
asiakasräätälöityjä toimenpidepakkauksia esim. katetrointiin,
pesu/desinfektioon, ompeleenpoistoon ja siteenvaihtoon.
Infektioiden torjunta, helppous ja kustannustehokkuus ovat
evercare® MediKit -valikoiman pääperiaatteet.
OneMed Oy
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
YYYQPGOGFƂpuh. 020 786 6810, asiakaspalvelu@onemed.com
evercare®KUTGIKUVGTGFVTCFGOCTMQH1PG/GF)TQWR1[
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Yhdistyksen sivut

FORNA ry:n hallitus ja
Pinsetin toimitusneuvosto
toivottavat lukijoille
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APURAHAT 2015
Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä,
jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.fi.
Hakemukset tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen FORNA ry,
koulutus- ja tiedotussihteeri Minna Ikonen, Parlamentti, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki
tai internet-lomakkeella. Hakemuslomake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.fi.

Johnson&Johnson Ethicon ja
Ethicon Biosurgery

julistavat FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

600 € apurahan.

Apurahojen myöntämisestä päättävätJohnson&
Johnson Ethiconin edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2015.
Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet
-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Johnson&Johnson Ethicon –apuraha”.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.

Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke
Health Care:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2015.
Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Mölnlycke Health Care –apuraha”.

Suomen 3M Oy

Endomed Oy

500 € apurahan EORNA -konferenssiin 2015.

500 € apurahan.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävät Suomen 3M Oy:n
edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2015.

Apurahojen myöntämisestä päättävät Endomed Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2015.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Suomen 3M Oy –apuraha”.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Endomed Oy –apuraha”.

B. Braun Medical Oy

OneMed Oy ja Semperit

1000 € apurahan.

500 € apurahan.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Yhdistyksen sivut

Mölnlycke Health Care

julistavat FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun
Medical Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2015.

Apurahojen myöntämisestä päättävät OneMed Oy:n
ja Semperitin edustajat ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2015.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”B Braun Medical Oy –apuraha”.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”OneMed Oy ja Semperit –apuraha”.
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Covidien Finland Oy

FORNA

700 € apurahan.

5000 € apurahan.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävät Covidien Finland
Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2015.

Apurahojen myöntämisestä päättää
yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2015.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
Covidien Finland Oy –apuraha”.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä
”Forna –apuraha”.

Vuosikokous 2014
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin perinteisesti opintopäivien yhteydessä ja kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa hyväksyttiin v. 2013 toimintakertomus,
tilipäätös, tilintarkastajan tarkastuskertomus ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus kaikille asiaosaisille.
Kokouksessa hyväksyttiin v. 2015 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut. Varsinainen ja eläkeläisjäsen 20 €, opiskelijalehtitilaus 15 € ja yritysten
tms. lehtitilaus 45 €.

Hei kaikki Pinsetin lukijat!
Pinsetti on yksi leikkausosaston sairaanhoitajien perioperatiivisen hoitotyön kehittämisen väline. Jotta pystyisimme osaltamme kehittämään
edelleen meidän vaativaa hoitotyötämme leikkaus- ja anestesiaosastoilla eri leikkausyksiköissä,
tarvitsisimme siihen teidän apuanne.
Otamme erittäin mielellämme vastaan kirjoittamianne artikkeleita ja opinnäytetöiden, pro gradujen ja väitöstöidenne tiivistelmiä yms.
Jos innostuit ajatuksesta kirjoittaa yhteiseen
lehteemme, löydät artikkeleiden kirjoitusohjeet
yhdistyksemme kotisivuilta www.forna.fi tai voit
ottaa yhteyttä Pinsetin päätoimittajaan tai muihin Pinsetin toimitusneuvoston jäseniin.
Kiitos jo etukäteen kirjoittamastasi artikkelista!
Toimitusneuvosto
Päätoimittaja Pirjo Törmänen
pinsetti@forna.fi, gsm 044 5756 578,
työ 016 328 4312
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Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Simo Toivonen (Helsinki) ja Minna Ikonen (Jyväskylä) sekä varajäseniksi Minna Korpela (Järvenpää) ja Noora Turunen (Lohja).
Yhdistyksen tilintarkastajana jatkaa KHT Risto Ekholm (Audit Polar Oy, Helsinki).
Kiitos kaikille osallistujille ja kokouksen puheenjohtaja Jaana Danielsbackalle ennätyksellisen nopeasta ja
sujuvasta kokouksesta, joka kesti vain 33 minuuttia.
terveisin Markku, sihteeri

ETSINTÄKUULUTUS
Opintopäivien järjestäjäpaikkakunnat vuosille 2016 ja 2017 hukassa!
Yhdistys hakee vuosille 2016 ja 2017 opintopäivien
järjestäjäpaikkakuntia.
Jos tunnet kiinnostusta järjestää opintopäiviä
omalla paikkakunnallasi, ota rohkeasti yhteyttä puheenjohtaja Jaana Perttuseen tai muihin hallituksen
jäseniin. Mukavan yhdessäolon lisäksi opintopäivätyöryhmä saa järjestelytyöstä ”palkkioksi” yhdistykseltä avustuksen esimerkiksi opintomatkaa varten.
Yhdistyksen hallitus on opintopäivätyöryhmän tukena ja opastajana opintopäivien käytännön järjestelyissä. Ota siis rohkeasti yhteyttä: hallitus@forna.fi

FORNA nyt myös
Facebookissa
-liity ryhmään!
https://www.facebook.com/
groups/146824912139680/

Yhdistyksen sivut

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi
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OPINNOT JA KOULUTUS

Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeri

Hei!
Tätä kirjottaessani ulkona leijailevat valkoiset lumihiutaleet mustaan maahan. Toivottavasti kun vuoden viimeinen Pinsetti teidän postilaatikostanne löytyy, meillä on kunnon talvi tai no, voisiko edes toivoa
hiukan lunta ja pakkasta. Vuosi on taas vierähtänyt
ja uusi vuosi tekee tuloaan. Lokakuussa pidettiin
meidän yhdistyksen omat opintopäivät Jyväskylässä. Saimme kuulla hyviä ja ajankohtaisia luentoja
ja tutustua hienoon sairaalatarvikenäyttelyyn. Kiitos kaikille opintopäiville osallistuneille. Tästä on
hyvä jatkaa ensi vuoden opintopäiviin, jotka pidetään
syyskuussa Hämeenlinnassa.

Tervetuloa uudet jäsenet hallituksen jäseniksi. Tammikuussa uusi hallitus kokoontuu ja uudet tehtävät jaetaan. Katsotaan jatkanko minä vielä samassa
tehtävässä vai onko jo aika tullut vaihtaa tehtävää .

Jyväskylän opintopäivien yhteydessä pidetyssä vuosikokouksessa valittiin kaksi uutta jäsentä hallitukseen ja minä jatkan myös seuraavat kolme vuotta.

Kysykää rohkeasti apua jos on jotain epäselvää:
tiedotussihteeri@forna.fi

Syksyn apurahat ovat haettavissa tässä lehdessä. Tutustukaa apurahasääntöihin yhdistyksen kotisivuilla www.forna.fi ja huomioikaa, että tämän vuoden ja vuoden 2015 jäsenmaksun tulee olla maksettu
ennen apurahan hakemista/myöntämistä. Täyttäkää
apurahahakemus huolella ja tarkistakaa, että kaikki
kohdat on oikein täytetty.

Tonttu kun hiipi meidän pihaan
varoen tartuin sen punaiseen hihaan.
Pyysin ”viestin viethän ystävälle”,			
niin paljon toivoisin hyvää hälle.			
Tuoksua kuusen ja kynttiläin,
iloa riemua kukkurapäin.
Lämpöä, rakkautta läheisten,
ystävän jouluisen halauksen.
Hyvää ja rauhallista Joulua!
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille
tästä vuodesta ja Hyvää Uutta Vuotta 2015!
					
Minna

KOULUTUKSET 2015
n Sairaanhoitajapäivät 12-13.3.2015, Helsinki Messukeskus, sairaanhoitajaliitto
n Anestesiakurssi 2015 19-20.3.2015, Naantalin Kylpylä, Suomen anestesiasairaanhoitajat ry.

Yhdistyksen sivut

n IIV Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 8-10.4.2015, Oulu, Suomen Artroplastiayhdistys
n Tehohoitopäivät 23-24.4.2015, Tampere, Suomen tehohoitoyhdistys ry.
n Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n syyskoulutuspäivät 8-9.10.2015, Rovaniemi
n Suomen Leikkaushoitajien opintopäivät 24-25.9.2015, Hämeenlinna Aulanko, Forna ry.
n 7-10.5.2015 7th EORNA Congress, Rooma, Italia
n 2015 Päiväkirurginen Maailmankongressi, Barcelona, Espanja
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THE ART OF PERIOPERATIVE
CARE: ETERNALLY EVOLVING

MAY 7 -10, 2015

Congress Secretariat
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www.eornacongress.eu

Kuinka
osastollasi
huolehditaan
ilman
puhtaudesta?

BARRIER® Puhdasilmapuvut auttavat ultrapuhtaan ilman
luomisessa leikkaussaliin
Ihmiset levittävät ympäristöönsä ihopartikkeleita, joista osa kantaa mikro-organismeja.
BARRIER Puhdasilmapuvut auttavat äärimmäisen puhtaan ilman luomisessa leikkaussaliin
(<10 CFU/m3)1
BARRIER Puhdasilmapuvut vähentävät huomattavasti sekä pesäkkeitä muodostavien yksiköiden
(CFU) lukumäärää (>75% vähemmän) ja partikkelien lukumäärää (>90% vähemmän) verrattuna
monikäyttöisiin puhdasilmapukuihin1
Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää kuinka voit vaikuttaa toiminnallasi leikkaussalin
ilmanlaatuun!

1. Ljungqvist B and Reinmüller B. People as a contamination source. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between
disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
Mölnlycke Health Care, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki.
Puh: 0201 622 300. Fax: 0201 622 310. www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care, BARRIER® -nimet ja niiden logot ovat Mölnlycke Health Care - yrityskonsernin yhden tai useamman
yrityksen globaalisti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2014)

