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PAATOIMITTAJAN PALSTA

Noora
Turunen

Hyvää alkanutta vuotta,
Pinsetin lukijat!
Kuluva vuosi on ehtinyt jo melkoisen pitkälle,
aika on mennyt todella nopeasti. Erilaiset muutot, muutokset, vaihdokset, uudistukset, tiukennukset, sairastelut ja niin edelleen ovat pitäneet
meidät omilla osastoillamme kiireisinä, ainakin
täällä etelässä, jossa HUS:n keskitykset ja evakot ovat pistäneet paletin uusiksi. Olen kuullut
hallituskollegoilta ympäri Suomen, ettei helppoa ole missään. Haluan toivottaa tsempit kaikille raskaan työn raatajille potilasmassan ollessa
entistä vaikeampihoitoista.

Lisäksi tähän lehteen saatiin artikkeli tyräverkkorekisteristä, joka aiheutti keskustelua ainakin
Jyväskylän opintopäivillä syksyllä 2014.

Tämän lehden artikkelit koskevat opiskelijaohjausta sekä perehdytyksen ja osaamisen kehittämistä leikkausosastolla, ja ne muistuttavat,
kuinka tärkeää kiireen keskellä on arvostaa työkaveria ja siirtää tietoa tuleville kollegoille.

Noora

Keväällä FORNA järjestää jäsenpäivän, johon mahtuu 15 nopeinta jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähtekää ihmeessä risteilemään
kera kollegoiden ympäri Suomen! Ilmoitus jäsenpäivästä löytyy myös tästä lehdestä.
Antoisia lukuhetkiä!

Kuva © Ira Viikari
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Opiskelija oman potilaan mukana
leikkausta seuraamassa
– miten opiskelija saisi enemmän irti
lyhyestä tutustumiskäynnistä?
Toni Haapa

sh (AMK), TtM, TtT-opiskelija, Hoitotyön kliininen
opettaja, HUS, HYKS Leikkaussalit, teho- ja
kivunhoito, Meilahden sairaala

Netta Pohjamies

sh/th (AMK), TtM, TtT-opiskelija, Hoitotyön
kliininen opettaja, HUS, HYKS Tukielin- ja
plastiikkakirurgia, Töölön sairaala

Kehittämistyön tausta
Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata Opiskelijan tutustumiskäynti leikkausosastolle – havainnointioppaan
kehittämistä ja pilotointia HUS, HYKS
Meilahden ja Töölön sairaaloissa.
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu on
osa EU-direktiivien mukaisia pakollisia harjoitteluita sairaanhoitajaopinnoissa, joka on kestoltaan keskimäärin viisi viikkoa. Harjoittelu voidaan
suorittaa niin kirurgian vuodeosastoilla tai poliklinikoilla kuin leikkausosastoilla tai päiväkirurgisissa yksiköissä. Kaikilla hoitotyön opiskelijoilla
ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollisuutta harjoittelujakson suorittamiseen leikkausosastolla tai
päiväkirurgisessa yksikössä sairaanhoitajaopintojen aikana. Niille opiskelijoille, jotka harjoittelevat kirurgisen
hoitotyön harjoittelun vuodeosastolla tai poliklinikalla, tulisi mahdollistaa
tutustumiskäynti
leikkausosastolle
esimerkiksi oman potilaan leikkauksen seuraamisen muodossa. Näissä
tilanteissa, joissa opiskelijan mahdollisesti ainut kontakti perioperatiiviseen ympäristöön on lyhyt tutustumiskäynti koko opintojen aikana, on
ensiarvoisen tärkeää että opiskelija
saa tutustumisesta mahdollisimman
paljon irti.

Tiedetään, että leikkaussaliympäristö
tarjoaa hoitotyön opiskelijalle paljon
oppimismahdollisuuksia sen ainutlaatuisuutensa vuoksi. Leikkaussalissa
opiskelijat saavat arvokasta osaamista, jota opiskelija voi hyödyntää myös
muilla hoitotyön osa-alueilla. Opiskelijat pystyvät mm. paremmin ymmärtämään kirurgisen potilaan hoitoprosessin kokonaisuutena sekä potilaan
kokemukset ja mahdolliset leikkauspelot kun heillä on kokemusta siitä, mitä potilaalle tapahtuu intraoperatiivisessa vaiheessa. (Sigsby 2003 &
2004). Lisäksi kokemus leikkaussalista syventää opiskelijoiden ymmärrystä aseptiikasta ja hoidossa käytettävistä laitteista (Castelluccio 2012).
Opiskelijat osaavat myös paremmin
hoitaa potilaan kipua, ohjata potilasta
leikkaukseen liittyvissä asioissa ja tukea leikkauspotilasta luontevammin
(Sigsby 2003 & 2004).

lä olevien opiskelijoiden ohjaamiseen
tarvittaisiin tukea. Tutustumiskäynnille ei ole yleensä erikseen määriteltyjä oppimistavoitteita eikä ohjaava
sairaanhoitaja tunne etukäteen opiskelijaa, joka tulee vuodeosastolta tai
poliklinikalta. Lisäksi leikkaussalissa
on omat opiskelijat ja perehdytettävät
hoitajat, joiden ohjaamiseen on kohdennetut resurssit, mutta tutustumiskäynnillä oleville opiskelijoille ei ole
välttämättä vastaavia resursseja. Kuitenkin tutustumiskäyntien järjestäminen nähtiin tärkeäksi ja siitä haluttiin
tehdä vaikuttavampaa, joten päätettiin
lähetä kehittämään työkalua, jonka
avulla sekä opiskelijaa että leikkaussalin henkilökuntaa voidaan tukea.

Varsinaisen kehitystyön
toteuttaminen
Ensimmäinen versio havainnointioppaasta tuotettiin Meilahden sairaalan hoitotyön kliinisen opettajan ja
anestesiaosaston
opiskelijavastaavan toimesta (Haapa Toni & Ikonen Tatja). Tämän jälkeen tuotosta arvioivat
opiskelijavastaavat HYKS:n leikkaus-ja anestesiaosastoilta (n=4) sekä
vuodeosastoilta (n=5). Tämän lisäksi
tuotosta arvioivat perioperatiivisesta
hoitotyöstä vastaava johtava ylihoitaja sekä kliininen asiantuntija. Näiden
asiantuntija-arvioiden perusteella havainnointioppaaseen tehtiin muutamia
tarkennuksia ja lisäyksiä.

Perioperatiivisen hoitotyön vetovoimaisuuden näkökulmasta on keskeistä tarjota opiskelijoille heidän opintojensa aikana oppimiskokemuksia
autenttisessa ympäristössä (Girad
2004, Sigsby 2004, Castelluccio 2012).
Näitä kokemuksia voidaan tuottaa
joko harjoittelujaksojen tai tutustumiskäyntien muodossa. Keskeistä on
kuitenkin taata laadukas ohjaus opiskelijalle, olipa hän leikkausosastolla
joko päivän tai kokonaisen harjoittelujakson. Toisaalta laadukkaan ohjauksen järjestäminen vaatii ohjaajalta
paljon ja opiskelijan valmentaminen Havainnointiopas koostuu kahdesta
on tärkeää (Pape 2007, Callaghan 2011). osiosta. Ensimmäisessä osiossa opiskelijaa valmennetaan antamalla tietoa
Meilahden sairaalan leikkaus- ja siitä miten tutustumiskäyntiin valmisanestesiaosastolla opiskelijavastaa- taudutaan ja miten aseptiset periaatvat kokivat, että tutustumiskäynniluu
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teet otetaan huomioon. Toisessa osiossa opiskelijalle avataan tapahtumat
ennen potilaan siirtymistä leikkaussaliin, leikkaussalissa ja heräämövaiheessa. Lisäksi havainnointioppaassa
on vinkkejä asioista, joihin opiskelijan
kannattaa kiinnittää huomiota eri vaiheissa esimerkiksi leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö. Havainnointioppaan viimeisellä sivulla on varattu
tilaa muistiinpanoja varten.

Opiskelijan tutustumiskäynti leikkausosastolle
-havainnointiopas.

Pilotointi ja sen tulokset
Opiskelijan tutustumiskäynti leikkausosastolle – havainnointioppaan
pilotointi toteutettiin vuonna 2014 ja se
kesti neljä kuukautta. Pilotoinnin tarkoituksen oli saada tietoa opiskelijoiden kokemuksista havainnointioppaan
käyttöön liittyen. Havainnointiopas
jaettiin 50 opiskelijalle kahdessa sairaalassa (25:lle Meilahdessa ja 25:lle
Töölössä) harjoittelun ensimmäisellä tai toisella viikolla yhdessä strukturoidun kyselylomakkeen kanssa. Kyselylomake laadittiin erikseen tätä
kartoitusta varten. Kyselylomakkeessa oli kolme taustakysymystä, jotka
liittyivät vastaajien opintojen vaiheeseen, harjoitteluympäristöön, sekä
harjoittelujakson pituuteen. Tämän lisäksi kysyttiin kuusi strukturoitua kysymystä liittyen havainnointioppaan

käyttöön ja käytettävyyteen. Kyselylomakkeessa oli myös kaksi avointa kysymystä. Toisessa kysyttiin syitä siihen miksi havainnointiopasta ei ollut
käytetty tutustumiskäynnin yhteydessä ja toisessa haluttiin tarjota opiskelijalle mahdollisuus antaa yleinen vapaamuotoinen palaute. Kyselylomake
pyydettiin palauttamaan heti tutustumiskäynnin jälkeen. Kyselylomakkeita palautui yhteensä 35 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi saatiin
70. Numeerisista kysymyksistä laskettiin frekvenssit, keskiarvot ja prosentit. Avoimet vastaukset analysoitiin
aineistolähtöisellä sisällön erittelyllä.

Avoimet vastaukset (=22) tukivat pääosin numeraalista palautetta, mutta
antoivat myös kehittämisehdotuksia.
Avointen palautteiden mukaan havainnointiopas koettiin hyödylliseksi,
oppimista tukevaksi ja selkeäksi. Lisäksi opiskelijat kokivat, että havainnointioppaan runko auttoi havainnoimaan keskeisiä asioita leikkauksen
aikana sekä auttoi orientoitumaan tutustumiskäyntiin. Opiskelijoiden antamat kehittämisideat liittyivät lähinnä
havainnointioppaan pituuteen ja ulkoasuun. Syitä siihen miksi havainnointiopasta ei ollut käytetty tutustumiskäynnin yhteydessä liittyivät siihen,
ettei oppaaseen ollut ehditty tutustua
Suurin osa vastaajista oli toisen vuo- tai se oli unohtunut osastolle
den opiskelijoita ja harjoittelu suoritettiin
vuodeosastoympäristössä. Pilotoinnin tuloksien pohjalta havainUseimmiten harjoittelujakson pituus nointiopasta viimeisteltiin siten, että
oli 3-5 viikkoa. (Taulukko 1). Pilotin tu- sitä tiivistettiin ja kuvitusta paranlosten mukaan havainnointiopas ko- nettiin. Lisäksi korostettiin valmisettiin hyvin käyttökelpoisena. Havain- tautumisen tärkeyttä muun muassa
nointiopas sai opiskelijoiden antaman lisäämällä kehotus oppaaseen perehpalautteen mukaan kokonaisarvosa- tymisestä hyvissä ajoin ennen tutusnan 8,22. Parhaiten havainnointiopas tumiskäyntiä.
auttoi opiskelijaa antamalla vinkkejä siitä, mitä asioita opiskelijan tulisi tarkkailla leikkausosastolla (ka 8,5; Johtopäätökset
n=33). Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan vähiten havainnointio- Saatujen tulosten perusteella voidaan
pas selvensi leikkaussalissa tapahtu- todeta, että tuotettu havainnointiovia asioita (ka 8,0; n=33). (Taulukko 2).
pas oli opiskelijoille hyödyllinen sen

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot.

Opintojen vaihe
(N=35)

1. vuosi
3 % (n=1)

2. vuosi
51 % (n=18)

3. vuosi
37 % (n=13)

4. vuosi
9 % (n=3)

Harjoittelupaikka
(N=31)

Poliklinikka
13 % (n=4)

Vuodeosasto
81 % (n=25)

Teho-osasto
6 % (n=2)

Päivystys
0 % (n=0)

3 – 5 vko
81 % (n=25)

yli 5 vko
19 % (n=6)

Harjoittelujakson pituus Alle 3 vko
(N=31)
0 % (n=0)

Taulukko 2. Kokemukset Opiskelijan tutustumiskäynti leikkausosastolle
– havainnointioppaan käyttämisestä.

”Koin, että havainnointiopas...

Keskiarvo,
asteikolla 1–10
1=erittäin huonosti 10=erittäin hyvin

...valmensi tutustumiskäyntiin” (n=33)

8,2

...selvensi leikkaussalissa tapahtuvia asioita” (n=33)

8,0

...auttoi kiinnittämään huomiota tärkeisiin kohtiin” (n=33)

8,2

...antoi vinkkejä siitä mitä tulisi tarkkailla” (n=33)

8,5

...oli minulle hyödyksi tutustumiskäynnillä” (n=33)

8,2
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kaikissa osa alueissa: ennen tutustumiskäyntiä, leikkaussalissa oltaessa
ja tutustumiskäynnin jälkeen. Useimmilla opiskelijoilla on harjoitteluiden
ajalle oppilaitosten antama tehtävä,
joka erityisesti kirurgista harjoittelua suoritettaessa liittyy usein potilaan hoitopolun kuvaamiseen. Ja vaikka tämä kehittämistyön tarkoituksena
ei ollut tuottaa tietoa, hyödyttikö havainnointiopas tämän tehtävän tekemisessä, uskallamme väittää että
se auttoi opiskelijaa palaamaan mielessään tilanteisiin leikkausosastolla. Havainnointiopas hyödyttää myös
leikkausosastolla työskentelevää hoitajaa, sillä tutustumiskäynnille tuleva
opiskelija pärjää sen avulla havainnoitavien tapahtumien osalta itsenäisesti varsin pitkälle. Luonnollisesti opiskelijaa tulee kuitenkin ohjata muun
muassa aseptisissa ja turvallisuuteen
liittyvissä erityispiirteissä perioperatiivisessa ympäristössä tutustumiskäynnin aikana.
Tämän kaltaista mallia on hyödyllistä
käyttää, jotta lyhyet tutustumiskäynnit eri hoitotyön ympäristöissä hyödyntävät opiskelijaa viemällä oppimista eteenpäin aktivoimalla opiskelijaa
ja luomalla tutustumiskäynnille tavoitteet, jottei tutustumiskäynti jää irralliseksi yksittäiseksi tapahtumaksi.
Lisäksi mallin käyttäminen näyttäytyy
panostuksena opiskelijaohjaukseen ja
tässä tapauksessa lisää perioperatiivisen hoitotyön myönteistä imagoa ja
houkuttelevuutta.n
LÄHTEET
Callaghan A. 2011. Student nurses´ perceptions of
learning in a perioperative placement. Journal of
Advanced Nursing 67 (4), 854–864.
Castelluccio D. 2012. Educating for the future. AORN
Journal 95 (4), 482–490.
Girad N.J. 2004. Perioperative education – Perspective from the think tank. AORN Journal 80 (5), 827–
838.
Pape T.M. 2007. Creating an inviting perioperative
learning experience. AORN Journal 85 (2), 354–366.
Sigsby L.M. 2003. Avoiding problems when establishing a student learning experience in perioperative nursing. Nurse Educator 28 (1), 1–2.
Sigsby L.M. 2004. A knowledge comparison of nursing students in perioperative versus other rotations.
AORN Journal 80 (4), 699–707.
Kuvat: HUS/HYKS Tiedottajat

Hoitotyön kliininen opettaja Toni Haapa.

Hoitotyön kliininen opettaja Netta Pohjamies.
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Tyrärekisteri - työkalu hoidon
laadun seurantaan
Jaana Vironen

LT, dosentti, gastrokirurgian erikoislääkäri
Osastonylilääkäri, HUS

Terveyspalveluja
tarvitsevaa
potilasta kiinnostaa tai ainakin tulisi
kiinnostaa erityisesti se, minkälaisin
tuloksin ja riskein hänen vaivansa voi
tulla hoidetuksi. Laadusta puhuminen on kuitenkin tarkoittanut lähinnä
sujuvia hoitoprosesseja, oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja potilaan hyvää
kohtelua, koska varsinaisten hoitotulosten seurantaan on ollut hyvin vähän työkaluja. Riskeistä ja tuloksista
on usein kerrottava näppituntuman ja
muualta saatujen seurantatietojen tai

Kuva 1. Täytettävien rekisteritietojen
leikkaussalinäkymä.

satunnaisten otantatutkimusten esim.
väitöskirjatutkimusten pohjalta. Muualla tehtyjen tutkimusten tuloksia ei
voi kuitenkaan aina yleistää, vaan todellisuudessa joka yksikön tulisi tietää oma suorituskykynsä eri sairauksien hoidossa.
Nyt laadunseurannan mahdollisuudet ovat paranemassa tautikohtaisten
laaturekisterien yleistymisen myötä. Sairaskertomusjärjestelmiin integroitujen laaturekistereiden rakentaminen on yliopistosairaaloiden
johdolla käynnistynyt viimeinkin laajamittaisesti. Tautikohtaisuus tarkoittaa sitä, että rekisteriin kirjataan
vastaanottokäynnin, leikkauksen tai
muun hoitointervention aikana ne hoitoon liittyvät yksityiskohdat, joiden
optimaalisella toteutumisella voi olla
merkitystä hoidon lopputulokselle.
Rekisterin avulla voidaan nähdä reaaliaikaisesti, heijastuuko jokin toimintatavan muutos tuloksiin.
Tyrärekisteri kehiteltiin Jorvissa yhteistyössä BCB Medicalin kanssa vuoden 2012 kuluessa. Siihen otettiin
mallia Tanskan ja Ruotsin jo pitkään
toimineista vastaavista rekistereistä. Seurattavat parametrit noudattavat kansainvälisiä käytäntöjä, jotta
omia tuloksia voidaan jatkossa luotettavasti verrata muiden maiden tuloksiin. Vuoden 2013 alusta lähtien rekisteri on ollut säännöllisessä käytössä.
Tyrärekisteri kerää sähköisistä sairaskertomus- ja leikkaussalien ohjausjärjestelmistä perustiedot, kuten
potilaan henkilötiedot, leikkaukseen
osallistujien nimet ja leikkauksen
keston. Myös käytetyn verkon tiedot siirtyvät suoraan rekisteriin. Poliklinikkakäynnillä rekisteriin voidaan
syöttää tyrään ja potilaan perussairauksiin liittyviä tietoja. Seurantaan saadaan tällöin myös ne potilaat, joiden
kohdalla ei syystä tai toisesta päädy-

tä leikkaushoitoon. Heidänkin kohdallaan seuranta on tärkeää, jotta opimme, kuinka usein leikkaamattomat
potilaat päätyvät ajan saatossa leikkaushoitoon ja onko tällöin kyseessä päivystysleikkaus, joka on aina potilaalle riskialttiimpi vaihtoehto kuin
elektiivinen toimenpide. Leikkaamattomien tyrien luonnollinen kulku tunnetaan varsin huonosti, joten riittävän
pitkään toiminut rekisteri alkaa vähitellen tuottaa arvokasta, hoitoratkaisuihin vaikuttavaa uutta tietoa.
Leikkaussalissa valvova sairaanhoitaja täyttää rekisteriin leikkaukseen
liittyvät tiedot: tyräportin koko ja lukumäärä, leikkaustekniikka ja verkon
sijainti ja kiinnitysmenetelmä (kuva 1).
Näiden kysyminen sopivassa vaiheessa leikkaavalta lääkäriltä ei vie paljon aikaa ja rekisterin täyttäminen on
koettu helpoksi. Rekisteri ohjaa myös

Kuva 2. Rekisterin info-laatikot opastavat
käsitteiden yhdenmukaiseen käyttöön.
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käsitteiden oikeassa käytössä: rekisteriin on integroitu info-laatikoita,
joista löytyvät selitteet mm. tyräportin paikan ja verkon sijaintikerroksen
nimikkeille ja tyräportin koon ilmaisutavalle (kuva 2).
Yksinkertaisten, hyvin samanlaisina toistuvien leikkausten kohdalla rekisteriin vietyjen tietojen pohjalta voidaan luoda automaattinen
leikkauskertomus. Automaattisesti
syntyvän kertomuksen tiedot tarkistetaan, tehdään tarvittavat tarkennukset ja näppäimen painalluksella leikkauskertomus saadaan sen jälkeen
siirtymään sähköiseen sairaskertomukseen. Jos on käynnissä tutkimusprojekteja, joihin osa potilaista kuuluu,
näihin voidaan rekisterissä lisätä tunniste myöhempää tulosten analysointia varten. Rekisterin tärkein ominaisuus on kuitenkin mahdollisuus saada

raportteja kaikkien potilaiden tuloksista. Laatua mittaavia tunnuslukuja, kuten tyyppikomplikaatioiden määrää leikkausten jälkeen, voi vertailla
julkaistujen tutkimusten ja parhaiden
saavutettujen tulosten kanssa. Oman
yksikön suoritustaso on siis helppo tarkistaa. Voidaan katsoa vaikkapa arpityrien komplikaatiot ja uusiutumisten yleisyys, ja tutkia liittyvätkö ne
vaikkapa johonkin yksittäiseen verkkomateriaaliin tai käytetyn verkon kokoon tai muuhun leikkaustekniseen
ominaisuuteen – ja onko jokin yksikkö
joka saavuttaa selvästi parempia tuloksia. Silloin voi vaikka koko tiimi lähteä opintomatkalle hakemaan toimintavinkkejä. Kun rekisteriin on kertynyt
riittävästi potilaita ja seuranta-aikaa,
on mielekästä pitää silloin tällöin moniammatillisia kokouksia, jotta kaikki
tuntevat oman yksikön suorituskyvyn
ja voivat tietoisesti olla mukana pa-

rantamassa toimintaa, luomassa hyviä tuloksia ja tyytyväisiä potilaita.
Naapurimaillamme Ruotsilla ja Tanskalla on vuosikymmenien etumatka
laaturekistereiden antaman tiedon
käyttämisessä ja hyviä kokemuksia
siitä, miten yksiköiden välinen vertailu auttaa löytämään parhaat käytännöt kaikkien sovellettaviksi. Vertailtavuus tekee myös todellisen laadusta
kilpailun mahdolliseksi. HYKS:ssä on
aloitettu, käynnistymässä tai suunnitteilla jo yli 40 rekisteriä. Kansallisia,
sairaaloiden välisen vertailun mahdollistavia laaturekistereitä joudumme valitettavasti vielä odottamaan.
Yliopistoklinikat kuitenkin pyrkivät tulevaisuutta ajatellen tekemään yhteistyötä rekistereiden rakentamisessa,
koska vain yhtenäiset linjat tiedonkeruussa tuottavat vertailukelpoista
tietoa.n

Prepare the way you prefer
Fully Sterile
Preparation1

SURGIFLO™ Hemostatic Matrix
Now available for preparation inside or outside the sterile field.1

Simple preparation
• Faster to prepare versus Floseal2*
Thicker next generation matrix3 is ideal
for difficult-to-access areas
• Remains flowable throughout lengthy,
complex procedures1,4
For more information or to place an order, contact
Johnson & Johnson Customer Service +358 207 531 502
Please always refer to the Instructions for Use / Package Insert which
come with the device for the most current and complete instructions.
* Floseal is a trademark of Baxter, Inc.
SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin (8 mL) versus Floseal Hemostatic Matrix (EU Needle-Free, 5 mL).
References: 1. SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin [instructions for use]. Somerville, NJ: Ethicon, Inc; 2014. 2. Data on File. Ethicon, Inc.
Time Motion Study Statistical Summary. Felton Willis; July 13, 2015. 3. Data on File. Ethicon, Inc. Gelatin Paste Density in SURGIFLO Next Generation
Product: Memorandum on Gelatin Density. Ethicon, Inc.; 03 March 2011. 4. Data on file. Ethicon, Inc. Measurements of viscosity and Thrombin activity
of SURGIFLO 2993 as compared to FLOSEAL over time. April 7, 2013.
EMEA-BIOSURGERY-15-0154_Nordic©2016 Johnson & Johnson AB, Staffans väg 2, SE-191 84 Sollentuna. E-mail: biosurgerynordics@its.jnj.com
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Näkökulmia perehdytyksen
kehittämistyöstä Seinäjoen
Keskussairaalassa
Maija K allio-Kujala

Sairaanhoitaja YAMK
Anestesiahoitaja

Heli K arppinen

Sairaanhoitaja YAMK
Leikkaushoitaja
EPSHP, Seinäjoen Keskussairaala

“Temppulistasta kohti
tavoitteellista osaamisen
varmistamista”
Leikkaus- ja anestesiayksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi, jossa työntekijältä vaaditaan erityisosaamista. Sairaanhoitajan perehdytys
yksikössämme rakentuu perehdytyspoluista. Kunkin perehdytyspolun jälkeen sairaanhoitaja aloittaa itsenäisen työskentelyn vaiheen, jolloin hän
hakee toimintaansa varmuutta. Tällöin työntekijä toimii leikkaustiimissä

Leikkaushoitajat työskentelevät eri
erikoisalojen leikkaussaleissa (KESLE ja PÄIKI) valvovana hoitajana ja
leikkaushoitajana. Leikkaushoitajan
perehdytyspolku rakentuu valvovan
hoitajan polusta ja leikkaushoitajan
polusta. Leikkaushoitajaperehdytys
sisältää eri erikoisalojen työkierron
ja myöhemmässä vaiheessa syvennytään tietyn vastuualueen erityisosaaAnestesiahoitajat työskentelevät yk- jaksi.
sikössämme eri erikoisalojen leikkaussaleissa anestesiahoitajana ja Perehdytyskäytännöt
valvovana hoitajana sekä heräämöis- yhdenmukaisiksi
sä (KESLE ja PÄIKI). Lisäksi työhön
kuuluvat anestesiahoitotyö radiologian yksikössä ja traumatiimissä Perehdytysohjelmat olivat jääneet
toimiminen
päivystyspoliklinikal- nopeasti kehittyvässä ja teknologisla. Anestesiahoitaja läpikäy seuraavia tuvassa toimintaympäristössä siperehdytyspolkuja: Valvovan hoitajan sällöiltään puutteellisiksi. Pelkkien
polku, anestesiahoitajan polku, KES- olemassa olevien perehdytysohjelmiLE -heräämöhoitajan polku ja Päivä- en uudistamisen lisäksi haluttiin lähkirurgian heräämöhoitajan polku.
teä kehittämään koko perehdytysprosessia. Prosessin kehittämisellä
haluttiin varmistaa osaamista ja parantaa
potilasturvallisuuskulttuuria. Tavoitteena oli parantaa perehdytyksen laatua yhdenmukaistamalla
perehdytyskäytäntöjä. Vanhasta perehdytyksestä hyödynnettiin hyväksi havaitut perehdytyspolut, joiden sisällöt rakennettiin uudelleen.
omassa roolissaan. Leikkaustiimissä toimii myös kokenut kollega, jolta
saa tarvittaessa tukea. Perehdytyspolut kuljettuaan työntekijä on vahva
perioperatiivisen hoitotyön ammattilainen, joka voi työskennellä yksikkömme eri työpisteissä. Työkierrolla
syvennetään osaamista ja varmistetaan päivystysosaaminen.

Aikaisemmin yksikkömme perehdytysohjelma on ollut paperinen “temppu- ja laitelista”, jota kukin perehdyttäjä on soveltanut omalla tavallaan.
Perehdyttäminen oli tullut kunkin perehdyttäjän kohdalle aika ajoin, mutta
perehdyttämisestä ei ollut muodostunut kenellekään perehdyttäjälle rutiinia. Vuoropuhelu perehdyttäjien kesken oli ollut vähäistä.
Kehittämistyön aloitti leikkaushoitaja
Heli Karppinen (sairaanhoitaja YAMK)
opinnäytetyönään uudistamalla valvovan hoitajan perehdytyksen. Pe-
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rehdytyksen kehittämistyön jatkamiseksi anottiin Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankerahoitusta.
Saatu rahoitus mahdollisti leikkaushoitajaperehdytyksen uudistamisen.
Kehittämistyöhön tuli mukaan anestesiahoitaja Maija Kallio-Kujala (sairaanhoitaja
YAMK)
tarttumalla
anestesiahoitajan perehdytyksen kehittämiseen. Sairaanhoitopiirin myöntämä TUKE-rahoitus mahdollisti kehittämistyöntekijöiden irrottamisen
omasta työstään kehittämistyöhön.

Osallistamalla henkilökunta
mukaan kehittämiseen
Perehdytysohjelmien sisältöjen rakentamisen teoriaperustana käytettiin tutkittua tietoa. Hyödyntämällä
osallistavia kehittämistyön menetelmiä leikkaus- ja anestesiayksikön henkilökunta on ollut mukana perioperatiivisen
hoitohenkilökunnan
tehtävänkuvauksien laadinnassa ja
perehdytysohjelmien sisältöjen rakentamisessa ja arvioinnissa. Henkilökunnan vahva ammattitaito ja
kokemuspohja näkyvät perehdytysohjelmissa ja – käytännöissä. Teoriaa
ja osallistavin menetelmin hankittua
aineistoa yhdistämällä syntyivät perehdytysohjelmat tarkistuslistoineen
valvovalle hoitajalle, leikkaushoitajalle, anestesiahoitajalle, PÄIKI:n heräämöhoitajalle ja KESLE:n heräämöhoitajalle. Perehdytysohjelmien avulla
on saatu perioperatiivisen hoitotyön
erityisosaaminen ja ammattitaito näkyväksi. Tämä on lisännyt avointa
ja vuorovaikutuksellista dialogia eri
ammattiryhmien välillä. Eri ammattiryhmien väliset roolijaot ovat selkiytyneet ja kunkin työntekijän oma

työnkuva perioperatiivisen hoitotyön
kontekstissa on selkeämpi.

Paperien arkistoinnista
sähköiseen kuittaukseen
Yleisperehdytyksen suorittavat kaikki sairaanhoitopiirin työntekijät ja yksikkökohtaiset
perehdytysohjelmat
läpikäydään kunkin työyksikön käytäntöjen mukaan. Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirissä on kehitetty sähköistä perehdytystä. Yksikkömme oli
kehittämistyössä mukana pilottiyksikkönä. Paperisten perehdytysohjelmien arkistoinnista siirryttiin perehdytyksen sähköiseen kuittaukseen.
Sähköinen kuittaus tapahtuu perehtyjän HR -työpöydältä perehdytyskeskustelun jälkeen. Lähiesimiehen
hyväksynnän jälkeen tieto tallentuu
sähköisesti työntekijän osaamisrekisteriin.

Perehdytystiimistä tukea

|

kaikissa perehdytyspoluissa. Uuden
perehdyttäjän on helpompi astua mukaan perehdyttäjäksi, kun tukena on
kokenut tiimi, yhteisesti sovitut käytännöt ja kokeneiden perehdyttäjien
tuki.

Mappien selaamisesta
sähköiseen tiedonhakuun
Perehdytyksen tueksi tarvitaan työja toimintaohjeita. Perehdytysprosessin kehittämisvaiheessa pysähdyttiin
pohtimaan uusia keinoja tiedon jakamiseen ja tiedonhallintaan. Leikkausja anestesiayksikön ohjeet olivat olleet fyysisesti paperilla mapeissaan
olemassa. Tieto oli hajallaan, monilta
osin vanhentunutta ja ohjeiden päivittäminen koettiin työlääksi.
Työyksikön verkkoasemalle luotiin
materiaalipankki. Erikoisalojen vastuuhoitajien vankkaa ammattitaitoa
hyödynnettiin ohjeiden laatimisessa ja
päivittämisessä. Vastuuhoitajat koostivat tietoa leikkaus- ja anestesiatoimenpiteistä ja loivat perioperatiivista
hoitotyötä ohjaavia työ- ja toimintaohjeita materiaalipankkiin. Ohjeet vietiin samassa formaatissa materiaalipankkiin, joten ne ovat visuaalisesti
“samannäköisiä” ja tiedon hakeminen
on helppoa.

Hyvin rakennettu perehdytysohjelma ei riitä takaamaan laadukasta perehdytystä. Perehdyttäjien tapa perehdyttää saattaa olla hyvin erilainen,
mikä voi vaikuttaa perehdytyksen tasalaatuisuuteen. Perehdytystä kehittämään ja koordinoimaan yksikössämme luotiin perehdytystiimit.
Jäseninä tiimeissä on kokeneita perehdyttäjiä. Tiimit ovat myös tuen ja Perioperatiivinen hoitotyö kehittyy noajatustenvaihdon foorumeita pereh- peasti, joten materiaalipankissa olevat ohjeet ovat sähköisinä helposdyttäjien kesken.
ti muokattavissa. Ohjeita päivitetään
Perehdytystiimeissä vuoropuhelu pe- jatkuvasti ja niitä elävöitetään kuvilla.
rehdyttäjien kesken on ollut hedel- Monesti kuva kertoo enemmän, kuin
mällistä. On luotu yhteisiä toiminta- monta sanaa ja video vieläkin enemmalleja eri asioiden opettamisesta. män. Videokirjastoa laajennetaan viLeikkaussalin tarkistuslistan (WHO) deoklippejä kuvaamalla. Verkkoasekäyttö on sisällytetty perehdytykseen
uu
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uu

man materiaalipankki löytyy kaikilta
työasemilta. Päivitetyt ohjeet ovat heti
käytettävissä joka työpisteessä ja
vanhat versiot poistuvat. Ajantasaisten perehdytysohjelmien, työ- ja toimintaohjeiden ansiosta potilas- ja työturvallisuus paranevat.

Kulttuurin muutos vai
muutoskulttuuri?
Perehdyttäjän rooli on muuttumassa. Uudet perehdytysohjelmat on rakennettu niin, että ne ohjaavat uutta
työntekijää itsenäiseen tiedonhakuun.
Tietoa ei enää “kaadeta” uudelle työntekijälle, vaan häntä kannustetaan itsenäiseen tiedonhakuun ja tiedon
prosessointiin. Sen sijaan, että opetettaisiin ulkoa toiminnan suorittamista, pyritään löytämään perusteet,
miksi toimitaan tietyllä tavalla. Perehdytyksellä pyritään muuttamaan
koko toimintakulttuuria yksikössämme. Tietoa on runsaasti saatavilla
materiaalipankista. Videoklipit ja kuvalliset työ- ja toimintaohjeet auttavat perehtyjää uusien työtehtäviensä
haltuun ottamisessa. Niin uusien kuin
kokeneidenkin työntekijöiden työnhallintaa voidaan vahvistaa ajantasaisen
ja kattavan materiaalipankin avulla.
Uutta perehdytyskulttuuria juurrutetaan työyksikkömme toimintaan. Perehdytystiimit organisoivat ja kehittävät edelleen perehdytyskäytäntöjä
yksikössämme. Hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus paranevat tasalaatuisen perehdytyksen ansiosta. Uudistettujen
perehdytysohjelmien
avulla uudet työntekijät pääsevät entistä hallitummin kiinni perioperatiiviseen hoitotyöhön. Perehdytettyjen
työntekijöiden osaamisen varmista-

”

Oma työ
koetaan
mielekkääksi,
kun siihen on
mahdollisuus
vaikuttaa.

minen on mahdollista perehdytyksen tarkistuslistojen avulla. Perehdytys voidaan räätälöidä yksilöllisesti
uuden työntekijän oppimistarpeiden
mukaisesti. Osaamisen kehittäminen
on jatkuvaa. Perehdytyksen tarkistuslistoja voidaan hyödyntää kehityskeskusteluissa. Niiden avulla voidaan
tunnistaa uuden tai kokeneen työntekijän osaamistarpeet sekä kohdentaa
erityisosaaminen.

ka olivat perehdytyksessä toteutuneet
heikommin. Tiimissä mietittiin nykyistä tapaa perehdyttää kyseisiä asioita
ja miten toimintaa muuttamalla saataisiin heikosti toteutuneet työn osaalueet vahvistumaan perehdytyksessä.

Työniloa oman työn
asiantuntijuudesta

Perehdytyksen arvioinnista
jatkuvaan kehittämiseen

Työyhteisön halu löytää uusia ratkaisuja käytäntöjen kehittämiseen on ollut lähtökohtana kehittämisprosessissa. Työntekijät ovat hyödyntäneet
Perehdytyksen laadun mittaamisek- omaa ammatillista asiantuntijuuttaan
si yksikössämme on käynnistetty pe- kehittämisessä. Osallistavat kehitrehdytyksen arviointi. Tietoa kerätään tämistyön menetelmät ovat antaneet
WWW-lomakkeella, johon uusi työn- työntekijöille kokemusta oman työn
tekijä käy anonyymisti vastaamassa kehittämisestä ja siihen vaikuttamiperehdytyksen jälkeen. Lomake on sesta.
rakennettu vastaamaan perehdytysohjelmien sisältöjä. Uusi työntekijä ar- Sähköisen perehdytyksen kehittävioi saamaansa perehdytystä, ei omaa mistyölle haettiin EPSHP:n laatupaloppimistaan tai toimintaansa. Aineis- kintoa. Laatupalkintotyöryhmä antoi
toa kertyy vähitellen ja sitä analysoi- työlle kunniamaininnan. Palkinto käydaan jatkossa tiettyjen ajanjaksojen tettiin työyhteisön hyvinvoinnin ja työjälkeen. Tavoitteena on perehdytyk- viihtyvyyden lisäämiseen.n
sen laadunvarmistus ja jatkokehittäminen.
Anestesiaperehdyttäjät ovat käyneet
läpi ensimmäisiä vastauksia perehdytystiimissä. Vastauksista nousi selkeästi muutamia kokonaisuuksia, jot-

KUVAT:
Taina Renkola
Seinäjoen keskussairaala

evercare® is a registered trademark of OneMed Group Oy

Enemmän aikaa
olennaiseen
3 Vähemmän tarvikevalikoiman hallinnointia
3 Lyhyempi toimenpiteen valmisteluaika
3 Enemmän aikaa potilaalle
OneMedin laajassa tarvikevalikoimassa nyt myös
asiakasräätälöidyt evercare® MediKit -leikkauspakkaukset.
OneMed Oy • PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki • www.onemed.fi • puh. 020 786 6810 • asiakaspalvelu@onemed.com

Tarvikehankinnan kokonaispaketti
Kysy lisää – Lauri Untamo
p. 040 419 1907
lauri.untamo@onemed.com

www.oped.de

VADOplex suojaa syvän laskimon tukokselta ja keuhkoembolialta kun
antikoagulantti on kontraindisoitu tai asiakas kuuluu suuren riskin ryhmään

VADOplex av-impulssipumppuhoito FIT *

Paras mekaaninen SLT – ennaltaehkäisyvaihtoehto ja tehokas turvotuksen hallinta
• Jalka impulssipumppuhoito on vähintään yhtä tehokas kuin
pienimolekyylinen hepariini ¹·²
• Neljä kertaa tukisukkaa tehokkaampi ³
• Paras huippuvirtaus V.femoraliksessa verrattuna sekventiaaliseen
IPC**/SCD***² pohje- / kokoraajakompressihoitoon⁴
• Merkittävästi matalampi SLT -aste verrattuna IPC / SCD jaksoitettuun
kompressiohoitoon⁵
• Helppokäyttöinen, luotettava ja kokonaisedullinen
• Vähentää sairaalassaoloaikaa esim. nilkkavamma-asiakkailla 1,5 pv. ⁷
ei leikkausta häiritseviä mansetteja
ei hankalasti asennettavia kokoraaja mansetteja
ei hiostavia, helposti likaantuvia mansetteja
ei pesua hankaloittavia mansetteja
ei ylipainosta johtuvaa hoitotehon heikkenemistä
ei vaadi tukisukkien käyttöä hoidon aikana ⁶
sopii myös valtimoinsuffisienssi asiakkaille
miellyttävä asiakkaalle, myös yökäytössä

*FIT = Foot Impulse Technology / Jalkaimpulssi teknologia
** IPC = Intermittent Pneumatic Compression / jaksoittainen pneumaattinen kompressiohoito
*** SCD = Sequential Compression Devise / Sekventiaalinen kompressiolaitteisto
1. Mechanical prophylaxis of deep-vein thrombosis after total hip replacement a randomized clinical trial. Pitto RP, Hamer H, Heiss-Dunlop W, Kuele J. J Bone
Joint Surg. Br 2004 Jul;86(5):639-42
2. Comparison of the use of a foot pump with the use of low-molecular-weight heparin for the prevention of deep-vein thrombosis after total hip replacement.
A prospective, randomized trial. Warwick D, Harrison J, Glew D, Michelmore A, Peters TJ Donovan J. J Bone Joint Surg Am. 1998 Aug;80(8):1158-66
3. M.J.F.Fordyce, R.S.Ling, Princess Elisabteh Orthopaedic Hospital, Exeter. J Bone Joint Surg (Br) Jan 1992, 7B Nr. 1; 45-9
4. Intermittent pneumatic compression. A comparison of femoral vein velocity with five different devices. Warwick D, Dewbury K, Forrester A. Int Angiol. 2013
Aug;32(4):404-9.
5. Two mechanical devices for prophylaxis of thromboembolism after total knee arthroplasty P.F.Lachiewicz, S.S.Kelley, L.R.Haden, J Bone Joint Surg Br. 2004
Nov;86(8):1137-41
6. Venus Impulse Foot Pump, should graduated compression stockings be used? D.Warwick, H.Pandit, S.Shewale, T.Sulkin J Bone Joint Surg, British Vol, Vol 85-B,
Issue SUPP_II,125
7. M.K.Dodds, A.Daly, K.Ryan, L.D´souza, Department of Orthopedic Surgery, Mid Western Regional Hospital, Limeric, Ireland. Footr & Ankle Surgery 20 (2014) p
40 – 43.
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Osaamisen kehittäminen leikkausosastolla toistemme moninaisuutta ja
osaamista arvostaen
Elina K eränen

sairaanhoitaja (Ylempi AMK) opiskelija

K irsi Moisanen

hoitotyön lehtori

Silmiini sattui mielenkiinnon herättänyt pääkirjoitus Sosiaalilääketieteellisessä Aikakausilehdessä (2015,
99) ”Mentorointi välineeksi osaamisen ja työyhteisön kehittämisessä”.
Tämähän oli kuin suoraan kannanotto moninaisuusosaamisen johtamisen
opintojakson kehittämistehtävään. Innoissani, tiedon janoa tuntien, tartuin
artikkeliin toivoen saavani vastauksia
kysymyksiini. Ehkä kirjoitus ei kuitenkaan ollut suora kannanotto, mutta
motivoiva ja kannustava alustus aiheeseen. Olemme oikeilla jäljillä! Aihe
on ajankohtainen.

lu, toteutus ja arviointi ja kriittisesti
arvioida moninaisuusosaamisen kehittämisen merkitystä organisaation
menestystekijänä. (Sosiaali- ja terveysalan koulutus ylempi AMK 2015 - 2017
2015.) Kehittämisen myötä opiskelijat
ja työyhteisö saivat välineitä uudenlaisen moninaisuusosaamisen johtamisen kehittämiseen.

Moninaisuusosaamisen johtamisen
opintojakson työelämän kehittämistehtävässä syvennyimme työyhteisöni moninaisuusosaamisen johtamisen tarpeisiin. Pohdimme henkilöstön
kanssa, miten moninaisuusosaaminen ilmenee työyhteisössämme. Moninaisuusosaamisen
kehittämisen
tarpeista laadimme huoneentaulun
sekä moninaisuusosaamisen kehittäKajaanin ammattikorkeakoulu oli mu- misen kokonaissuunnitelman käyttäkana opetus- ja kulttuuriministeriön en osallistavia kehittämis- ja arvioinrahoittamassa Yamk -koulutus vah- timenetelmiä.
vaksi TKI -vaikuttajaksi -hankkeessa, johon osallistuivat kaikki Suomen Artikkelissa käsitellään leikkausammattikorkeakoulut. Osahankkees- osastolla tarvittavaa osaamista sekä
sa kolme ”Moninaisuusosaaminen tu- osaamisen kehittämistä ja johtamislevaisuuden työyhteisöjen johtami- ta moninaisuuden näkökulmasta. Työsen työkaluna” keskityttiin erilaisten elämän kanssa yhteistyössä tekeihmisten osaamispotentiaalin tun- määmme
moninaisuusosaamisen
nistamiseen ja vahvistamiseen jokai- johtamisen kehittämistä ja opintojaksen henkilön osaamisen saamisek- son tehtäväkokonaisuutta kuvataan
si yhteisölliseksi voimavaraksi. (Yamk kehittämisvaiheiden kautta. Osaami-koulutus vahvaksi tki -vaikuttajaksi 2014 sen kehittämisen menetelmäksi työ- 2015 2013.) Yksi osahankkeessa ke- yhteisössä valittiin mentorointi.
hitetyistä opintojaksoista oli moninaisuusosaamisen johtamisen (Mojo) Toimintaympäristönä
opintojakso.
moninainen ja kehittyvä
Opintojakson tavoitteena opiskelijalla oli ymmärtää johtamisen merkitys toimintaympäristön ja henkilöstön
moninaisuusosaamisen
kehittämisessä. Tavoitteena oli soveltaa moninaisuutta osaamisen johtamisen
voimavarana, hallita moninaisuusosaamisen kehittämisen suunnitte-

leikkausosasto

Leikkausosaston toimintaan ja hoitotyön sisältöön vaikuttaa oleellisesti,
onko kyseessä yhden vai useamman
vaativan erikoisalan toimenpideyksikkö. Tämä on yhteydessä myös leikkaus- ja anestesiahoitajien työnkuvaan

ja hoitotyön osaamisvaatimuksiin.
Isoissa yksiköissä hoitotyöntekijä voi
keskittyä työskentelemään erikoisalakohtaisesti.
Pienemmissä yksiköissä hoitotyöntekijältä edellytetään
joustavuutta ja useiden erikoisalojen
hallintaa sekä laajaa teknistä osaamista. Päivystyksellinen valmius nostaa hoitohenkilöstön osaamisen vaatimustasoa. Työyksikön henkilöstö-,
laite- ja tilaresursseja voidaan joutua suuntaamaan uudelleen nopeastikin, kuitenkin potilasturvallisuus ja
hoitotyön laatu huomioon ottaen. Julkisen yksikön on varauduttava hoitamaan myös kiireellistä hoitoa vaativat
potilaat. Leikkausosaston toiminnan
luonteen vuoksi työpäiviin tulee muutoksia, joissa edellytetään tarkkaa toiminnan seurantaa ja organisoinnin
joustavuutta. (Meeusen, Brown-Mahoney, VanDam, Van Zundert & Knape
2008, 233, 239.; Tegnvall 2010, 5 - 6.; Silvan 2014, 52 - 54.)
Hallinnon eri tahot vaikuttavat leikkausosaston työskentelyolosuhteisiin
ja potilaan hyvän hoitoprosessin onnistumiseen luomalla rakenteet hoitotyölle. Organisaation strategia, joka
jokaisen työntekijän tulee tuntea, ohjaa tavoitteellista, päämäärätietoista työskentelyä. Laadukkaan ja potilasturvallisen hoitotyön takana on
perustehtävänsä tiedostava, osaava
henkilöstö ja onnistunut moniammatillisten tiimien yhteistyö. Leikkausosastolla sekä psyykkiset että fyysiset työskentelyolosuhteet vaikuttavat
merkittävästi työntekijöiden työntekoon. Potilaan leikkauksen aikaisen
hoitotyön korkeatasoinen toteutuminen mahdollistuu hyvillä olosuhteilla,
hoitoprosessin sujuvalla etenemisellä
ja selkeillä, yhteisillä toimintatavoilla.
(Tegnvall 2010, 8 - 9.)
uu
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Totuttujen toimintatapojen muuttaminen ja käytäntöjen kehittäminen
mahdollistuvat yhteisöllisessä toimintaympäristössä. Myönteinen työyhteisö auttaa toimimaan yksilöllisesti ja tuomaan yksilöiden vahvuudet
kaikkien käytettäväksi, yhteisöllisyys
syntyy erilaisuuden hyväksymisestä. (Pölkki 2015, 3.) Erilaisuus voidaan
nähdä myös moninaisuutena. Moninaisuuden huomioiminen lähtee strategiasta ja ilmenee henkilöstöjohtamisessa moninaisuuden arvostamisena
ja hyödyntämisenä. Moninaisuus kuuluu aina työyhteisön piirteisiin, sillä
työyhteisöt koostuvat työntekijöistä ja
heidän pysyvistä ja muuttuvista ominaisuuksistaan. (Colliander, Ruoppila &
Härkölä 2009, 32.) Työyhteisössämme
hyödynnämme aktiivisesti toistemme
osaamista leikkauspotilaan päivittäisessä hoitotyössä. Moninaisuusosaaminen ilmenee toistemme osaamisen
arvostamisena ja hyödyntämisenä.
Pyrkimyksenämme on jakaa osaamista ja hiljaista tietoa kaikkien käytettäväksi. Henkilöstön moninaisuus
nähdään voimavarana, yhdessä oppimisen ja kehittymisen perustana
(Kangastie & Saranki-Rantakokko 2014).

Leikkausosastolla tarvittava
hoitotyöntekijän osaaminen
Osaamisen määrittelyä voidaan lähestyä useista eri näkökulmista, kuten taitojen kehittymisen, pätevyyden
ja työelämän osaamisvaativuuden näkökulmista. Ammatillisen osaamisen
ja pätevyyden käsitteet ovat moninaisia. Suomessa ammatillista osaamista kuvataan muun muassa kvalifikaatioiden, osaamisalueiden, osaamisen,
ammatillisen pätevyyden, ammattitaidon, asiantuntijuuden ja hoitotoimintojen hallinnassa. Kansainvälisesti ammatillista osaamista kuvataan
käsitteellä kompetenssi. Kompetenssi on ammattitehtävän suorittamiseen
tarvittava taito. Sitä kuvataan myös
mitattavissa ja havaittavissa olevana toimintana, johon liittyvät lisäksi
asenteet, arvot, oikeudenmukaisuus
ja persoonalliset ominaisuudet. Leikkausosastolla kompetensseihin liitetään teknisen ja välineellisen tiedon

”

Oppimisen prosessissa yksilö hankkii
tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia
ja kontakteja, jotka saavat aikaan
muutoksen hänen toiminnassaan.

ja taidon hallinta, kommunikaatio ja
yhteistyötaidot, teoreettinen, käytännöllinen, tilannesidonnainen ja esteettinen tietotaito sekä päivittäiset
johtamis- ja koordinaatiotaidot. (Tegnvall 2010, 18.)
Gillespien & Hamlinin (2009, 245) mukaan leikkausosastolla tarvittava
osaaminen on ollut käsitteenä vaikeasti määriteltävä ja vielä vaikeammin mitattavissa. Vaikka erikoisosaaminen on tärkeä taito, se ei ole enää
ainoa tapa mitata ammattitehtävän
suorittamiseen tarvittavaa taitoa eli
kompetenssia. Tarvittavia kompetensseja ovat myös tiimityö, viestintä,
koordinointi ja johtaminen. Nämä taidot peilaavat myös moninaisuuden ilmenemismuotoja. Yksi tapa on kuvata
osaaminen ammatillisena pätevyytenä (Nokkala & Hirvonen 2011, 9.) Artikkelissa käytetään jatkossa myös
käsitettä ammatillinen pätevyys käsiteltäessä leikkausosastolla tarvittavaa osaamista. Ammatillisella pätevyydellä tarkoitetaan esimerkiksi
tietojen, taitojen ja asenteiden osaamisen kokonaisuutta, sekä hoitotyön
toimintojen hallintaa, että ammatillista käyttäytymistä (Tegnvall 2010, 3).
EORNA (Perioperative Nursing Competencies 2009) on määritellyt leikkaushoitajan ammatillisiksi osaamisen
alueiksi näyttöön perustuvan, potilasturvallisen ja vaikuttavan hoitotyön,
eettisen ja professionaalisen toiminnan ja vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä hoitotiimin kesken että potilaanhoidossa. Tegnvall (2010) selvitti
tutkimuksessaan leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajien ammatillista pä-

tevyyttä ja loi mallin perioperatiivisen
sairaanhoitajan ammatillisesta pätevyydestä leikkaushoitotyössä. Mallissa kuvataan ammatillisen pätevyyden
tasot, joihin yksittäiset hoitotyön toiminnot sijoittuvat sekä ammatillisen
pätevyyden osa-alueet. Ammatilliseen pätevyyteen vaikuttavina tekijöinä kuvataan muun muassa ikä, työkokemuksen pituus ja organisaatio.
Nämä voidaan sijoittaa Collianderin (2009, 32) nelikentässä muuttuviin
näkyviin ja näkymättömiin moninaisuuden ilmenemismuotoihin. Ammatilliset osa-alueet täydentävät toisiaan muodostaen hyvän, yksilöllisen ja
laadukkaan leikkauksenaikaisen hoitotyön kokonaisuuden (Tegnvall 2010,
32).
Leikkausosaston hoitajalla on tärkeä tehtävä hoitotyön asiantuntijana,
vaikka hänet saatetaan mieltää tehtäväkeskeiseksi suorittajaksi. Hänen
ammatilliseen pätevyyteensä kuuluu perioperatiivisen hoitoprosessin
ymmärtäminen ja hallinta. Tehtävien
ammatillinen toteutus edellyttää selkeää, kaikkien tiedossa olevaa strategiaa siitä, mitkä hoitotyön toiminnot ja mikä tekninen osaaminen ovat
kenenkin vastuulla. (Tegnvall 2010, 9.)
Ammatillinen pätevyys on tärkeä tekijä ja se liittyy ammatillisiin normeihin, potilasturvallisuuteen ja hoidon
laatuun. Muutokset terveydenhuollossa ovat lisänneet ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. (Kajander-Unkuri 2015, 5.)
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Perinteisesti hoitotyöntekijän kokemus on näkynyt vahvana substanssiosaamisena. Ammatissa tarvittavat tiedot ja taidot ovat kehittyneet
kokemuksen myötä yhdistyen aiemmin opittuun tietoon. Organisaatiossa olevaa tietoa on tyypitelty eri tavoin.
Asiantuntijuus kehittyy oppimisen
kautta ja perustuu sekä teoreettiseen
tieteen alapohjaiseen tietoon että käytännölliseen osaamiseen, jonka taustalla ovat ammattien perinteet ja kollektiivinen tietämys. (Helakorpi 2004,
4; Mäkipää & Korhonen 2011, 15.) Oppimisen prosessissa yksilö hankkii tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja
kontakteja, jotka saavat aikaan muutoksen hänen toiminnassaan. Asiantuntijuus näyttäytyy formaalisen,
teoreettisen, kokemuksellisen ja itsesäätelytiedon hallintana. Reflektion avulla kokemus muutetaan tiedoksi, mikä edellyttää oman toiminnan
ja olettamusten kriittistä tarkastelua,
ymmärrystä tilannesidonnaisuudesta sekä kykyä toimia joustavasti ja intuitiivisesti. Organisaation oppiminen
tarkoittaa organisaation kykyä uusiutua ja muuttaa arvoja, toimintatapoja ja prosesseja. Käytännössä organisaatiolla on valmius hankkia uutta
osaamista ja hyödyntää sitä. (Sydänmaalakka 2009, 44, 55; Mäkipää & Korhonen 2011, 16; Säntti & Hakkarainen
2015, 18.)

Moninaisuusjohtaminen
voimavaraksi osaamisen
kehittämisessä
Sairaanhoitajan tutkinto luo perustan ammatilliselle osaamiselle (Arala,
Kangasniemi, Suutarla, Haapa & Tilander 2015, 14.) Jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa organisaatioiden
toimintaympäristöt muuttuvat. Tulevaisuuden asiantuntijuuden tarpeet
kuvataan moninaisina ja arvaamattomina. Toimintaympäristön muutosten aiheuttamien vaatimusten lisäksi tavat tehdä työtä muuttuvat.
Tietoyhteiskuntamme kehittyy verkostoyhteiskunnaksi, jossa työntekijöiden
keskinäinen vuorovaikutus ja osaamisen jakaminen korostuvat. (Helakorpi
2009, 1; Sydänmaalakka 2009, 27; Sänt-

ti & Hakkarainen 2014, 18.) Suomalainen työelämä on myös monikulttuuristunut. Heinolan (2015, 109) mukaan
kulttuurisen erilaisuuden ymmärtämisessä auttaa tieto kulttuurisista ilmiöistä.
Myös korkeakoulujen tulee vastata uudistuviin osaamistarpeisiin kouluttaessaan työelämän tarvitsemia
osaajia. Yksi työelämän korostuneista osaamisvaateista on moninaisuusosaaminen ja moninaisuuden johtaminen. Kukkonen (2015, 1) kuvaa
moninaisuusosaamisen
johtamista
moniulotteisuudessaan mielenkiintoiseksi ilmiöksi. Moninaisuuden tarkka
rajaaminen on haasteellista. Moninaisuutta voidaan tarkastella suppeasti
tai laajasti, tai se voi olla kaiken kattavaa erilaisuutta. Sitä voidaan tarkastella myös eri tasoilla, kuten organisaatio- ja yksilötasolla. Tämä
tarkoittaa organisaatiotasolla moninaisuuden huomioimista strategiassa,
organisaatiokulttuurin
havainnoinnissa, kehittämisessä ja toimintakäytännöissä ja yksilötasolla muun
muassa työkyvyn- tai elämän- muutostilanteissa. (Sippola 2008, 31 - 33.)
Moninaisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen edellyttää tietoa sen ilmenemismuodoista ihmisissä, kuten
tuntemusta kulttuurisista ilmiöistä.

|

kilpailua, ja kilpailussa on kyse siitä,
kuinka parhaiten voidaan houkutella nuoria työntekijöitä, maassa asuvia
maahanmuuttajataustaisia sekä erilaisissa elämäntilanteissa ja työsuhteissa olevia työntekijöitä. Työntekijöiden urakehityksen ja yksityiselämän
ja työelämän joustavan yhteensovittamisen on havaittu vaikuttavan edistävästi työhön jäämiseen. On hyödyllistä
huomioida näitä moninaisuuden ilmenemismuotoja henkilöstöjohtamisessa. Eläköityviä sekä muista syistä
muihin tehtäviin siirtyviä työntekijöitä
ei hetkessä korvata nuorilla työntekijöillä, koska he eivät ole käytettävissä
työvoimaksi entiseen tapaan. (Harmoinen, Niiranen, Helminen & Suominen
2015, 4 - 5; Harmoinen, Niiranen, Helminen & Suominen 2014, 36.)

Henkilöstöjohtamisen menestystekijäksi kuvataan johtajan taitoa aktivoida henkilöstön luovaa potentiaalia ja
suunnata se tulosten tekemiseen. On
tärkeää hyödyntää työntekijöiden yksilöllisyys sekä erilaisuus voimavaraksi uhkan sijaan. Johtajan osaamista ovat kannustavat ja henkilöstöä
tukevat vuorovaikutustaidot. (Heikka
2013, 85.) Henkilöstövoimavarojen johtamisessa uutena menetelmänä voidaan käyttää mentorointijärjestelmää.
Siten voidaan edistää työntekijän sitoutumista, sosiaalistumista, hiljaisen
Moninaisuuden ymmärtäminen työ- tiedon siirtymistä ja työtyytyväisyyttä.
elämän voimavarana ja organisaation (Jokinen, Mikkonen, Jokelainen, Turjakehittämisen mahdollisuutena koros- maa & Hietamäki 2010, 56.)
tuu kovenevan kilpailun ja resurssien niukentumisen myötä (Timonen, Jokelaisen (2015, 99) mukaan uraanKaatinen, Lehtonen, Pesonen & Rai- sa aloittavan, uuden työntekijän tukevio 2014, 1). Lähitulevaisuudessa työ- misessa tulisi vahvistaa mentoroinnin
markkinoilta poistuu paljon työnte- käyttöä, koska sen tiedetään auttavan
kijöitä, mutta uusia tulee vähemmän myös työhön sitoutumisessa. Mentilalle. Tämä haastaa organisaatiot toroinnin avulla henkilöstön osaamikilpailemaan ja pitämään kiinni osaa- nen saadaan näkyväksi, jolloin työnvista työntekijöistä. Osaavasta hen- tekijän ammatti-identiteetti vahvistuu
kilökunnasta käydään kansainvälistä ja se vaikuttaa myös alalla pysymiuu

”

Pitäisi huolehtia hiljaisen tiedon siirtymisestä
sukupolvelta toiselle niin, että tieto säilyy myös
organisaation käytössä.

17

18

|

Pinsetti 1/2016

uu

seen. Myös muutos- ja kilpailutilanteessa mentoroinnin merkitys korostuu. Muutoksiin tulisi valmistautua
jo ennakolta. Pitäisi huolehtia hiljaisen tiedon siirtymisestä sukupolvelta toiselle niin, että tieto säilyy myös
organisaation käytössä. Mentorointi
on monissa muodoissa esiintyvää toimintaa ja se antaa rajattomat mahdollisuudet tiedonsiirtoon henkilöltä tai
sukupolvelta toiselle. Nykyiset uudet
näkemykset mentoroinnista korostavat aktorin aktiivista roolia ja ymmärrystä sekä aktorin oppimisprosessin
ohjaamista ja valmentamista. Uusimpana näkemyksenä pidetään tasavertaista, dialogista ja kehittävää vertaisuuteen perustuvaa mentorointia,
jossa ajatuksena on oppimiskumppanuus ja uuden kehittäminen. (Jokelainen 2015, 99 - 100.)

Työyhteisömme osaamisen
kehittäminen ja johtaminen
moninaisuuden näkökulmasta
Moninaisuus on työyhteisössämme
sekä voimavara että haaste. Rikas
työyhteisömme koostuu noin viidestäkymmenestä eri-ikäisestä ja erilaisia
kokemuksia omaavista persoonista.
Kainuun keskussairaalan leikkaus- ja
anestesiaosastolla hoidetaan kaikkien paitsi sydän- ja neurologisten erikoisalojen potilaita 1 -vuotiaasta ylöspäin. Työyhteisömme vahvuutena on
useiden erikoisalojen vaatima ammatillinen osaaminen. Osaamista vahvistetaan jatkuvalla kouluttautumisella
ja tietojen päivittämisellä. Jokaisella erikoisalalla on vastuuhoitajat, joiden tehtävänä on kehittää hoitotyötä
näyttöön perustuen. Työntekijöidemme osaamisessa korostuvat leikkaushoitotyön kompetenssit (Tegnvall 2010),
teknisen ja välineellisen tiedon ja taidon hallinta, kommunikaatio ja yhteistyötaidot, teoreettinen, käytännöllinen, tilannesidonnainen ja esteettinen
tietotaito sekä päivittäiset johtamis- ja
koordinaatiotaidot ja (EORNA) näyttöön perustuvan, potilasturvallisen ja
vaikuttavan hoitotyön, eettisen ja professionaalisen toiminnan sekä vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen hallinta.

Henkilöstöjohtamisen mahdollisuuksilla voimme hyödyntää moninaisuusosaamista kehittäessämme työyhteisössämme yhteisesti sovittuja
toimintatapoja. Mentoroinnin avulla voimme mahdollistaa työntekijän
hiljaisen, kokemuksellisen tiedon jakamisen ja ylläpitämisen leikkauspotilaan hoitotyössä. Näin voimme
saavuttaa strategiset päämäärämme.
Proaktiivisessa
lähestymistavassa
monimuotoisuus näkyy strategiassa
ja on suunnitelmallista. Johdon sitoutuminen tukee henkilöstöjohtamisesLeikkaus- ja anestesiaosastolla siir- sa tarvittavaa kehitystoimenpiteiden
ryttiin kolmivuorotyöhön kesäkuus- toteuttamista ja implementointia käysa 2015. Uusi työaikamuoto vaikut- tännön hoitotyöhön. (Sippola 2008, 31.)
ti henkilöstöresurssien ja osaamisen
jakaantumiseen toisin kuin aiemmin. Työyhteisön
Päivystysaikaisen toiminnan osaami- moninaisuusosaamisen
sen hallitsevia hoitotyöntekijöitä sikehittäminen mentoroinnin
joittui nyt ilta- ja yövuoroihin aiempaa
enemmän. Tämä näkyi päivittäises- avulla
sä toiminnassa niin resurssien kuin
kehittämiosaamisen heikentymisenä. Toimin- Moninaisuusosaamisen
nan muutoksen vuoksi henkilöstö- sen työyhteisössämme aloitimme keresursseja lisättiin, minkä ansiosta väällä 2015 kahden opiskelijakollegan
saimme vuoden aikana 19 uutta työn- kanssa. Tiedotimme hoitohenkilökuntaa moninaisuusosaamisen johtekijää.
tamisen kehittämistehtävästä ja anVuorotyön vaatima henkilöstön osaa- noimme heille kirjallista materiaalia
käsitteistä
misen jakaantuminen eri työvuoroi- moninaisuusosaamisen
hin johti uusien työntekijöiden pereh- sekä kuvasimme moninaisuusosaadyttämisprosessin heikkenemiseen, misen johtamisen tarpeita yleiseskoska yhteinen työaika eli työssä op- ti. Työyhteisömme moninaisuutta voipiminen perehdyttäjän kanssa väheni. daan ilmentää kaikilla Collianderin
Tegnvallin (2010, 8) mukaan hoitohen- ym. (2009, 32) nelikenttämallin (näkilökunnan osaamisvaatimukset ja kyvä ja näkymätön sekä muuttuva ja
leikkaus- ja anestesiahoitajilta edel- pysyvä) alueilla. Mallin mukaan karlytetty ammatillinen pätevyys on tie- toitimme työyhteisössämme nelikendostettava henkilöstöpolitiikassa päi- tän kaikkien ulottuvuuksien sisälvittäisen toiminnan tasolla. Toiminnan töjä ja sen perusteella kirjasimme
ja henkilöstörakenteen muutoksen ulottuvuuksiin liittyviä asioita näkytuomien kokemusten myötä työyhtei- ville. Esimerkiksi näkyviä muuttusössämme käynnistettiin keskuste- via ominaisuuksia olivat taidot, joihin
lu perinteisen perehdyttämistoimin- liitettiin myös osaamisen kartoitus,
nan kehittämisestä nykyisiä tarpeita riittävä perehdytys ja osaamisen varvastaavaksi. YAMK - opintojen moni- mistaminen. Tämän jälkeen pyysimnaisuusosaamisen johtamisen opin- me osastonhoitajan kommentoimaan
tojakson kehittämistehtävän ollessa laatimaamme kuvausta työyksikön
Esimerkiksamaan aikaan ajankohtainen hyödyn- moninaisuustekijöistä.
simme yhteisöllistä oppimista kehit- si taitoihin liittyen hän toi esille, että
täen uusia työkaluja ja toimintamalle- tulevaisuudessa henkilöstön osaaja moninaisuusosaamisen johtamisen mista kehitetään mentoroinnin, sikehittämiseksi. Osallisuustyöpajassa mulaatioiden ja verkkokurssien avultyöyhteisö valitsi osaamisen kehittä- la. Yhteistyössä laaditun kuvauksen
jälkeen materiaali jaettiin hoitohenmisen työkaluksi mentoroinnin.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategian mukaisesti leikkaus- ja anestesiaosaston
päämääränä on olla houkutteleva työpaikka, jossa tuetaan johtamista ja
esimiestyötä, johdetaan henkilöstön
hyvinvointia ja kehitetään osaamista
(Hoitotyön strategia 2015.) Perehtyessämme organisaatiomme strategiaan
moninaisuusjohtamisen näkökulmasta saimme huomata, ettei siinä ole
otettu huomioon moninaisuuden näkökulmaa.
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kilöstölle ja ohjeistettiin heitä valitsemaan kartoitetuista moninaisuusosaamisen kuvauksista viisi tärkeintä
moninaisuusosaamisen johtamisen
näkökulmaa. Viisi eniten kannatusta saanutta näkökulmaa valittiin moninaisuusosaamista kuvaavaan huoneentauluun. Valituista näkökulmista
kaksi yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi (huolehdimme fyysisestä
työkyvystä ja huolehdimme psyykkisestä työkyvystä). Näin neljästä tärkeimmästä moninaisuusosaamisen
johtamisen näkökulmasta muodostui työyksikkömme moninaisuusosaamisen huoneentaulu. (Kuva 1.) Huoneentauluun kirjattiin: ”Huolehdimme
osaamisen kehittämisestä arvostaen toistemme tietoja ja taitoja, tuemme työntekijöiden työssäjaksamista, huomioimme uralla kehittymisen
mahdollisuudet sekä hyödynnämme
elämänkokemusta työyhteisön kehittämisessä”. Huoneentauluun valikoituneista moninaisuusosaamisen
tarpeista laadimme kehittämissuunnitelmat ja -menetelmät kehittymisen
arvioimiseksi.
Ensimmäinen työyhteisön osallisuustyöpaja järjestettiin keväällä 2015.
Osallisuustyöpaja mahdollisti usean
henkilön aktiivisen, ketterän osallistumisen moninaisuusosaamisen kehittämiseen.
Osallisuustyöpajassa
mahdollistuu tutustuminen, ideointi
ja keskustelu toiminnallisin menetelmin. Tavoitteena oli saada henkilöstö
mukaan moninaisuusosaamisen johtamisen kehittämiseen, mahdollistaa
keskustelu moninaisuusosaamisen ilmenemismuodoista yhteisössämme
ja osallistaa henkilöstö päätöksentekoon. (Osallisuustyöpaja 2015.)
Moninaisuusosaamisen johtamisen
huoneentaulu ja kehittämisen kokonaisuussuunnitelma esiteltiin työyhteisölle
osallisuustyöpajassa.
Yhteisesti keskustelemalla huoneentaulusta valittiin yksi kehittämiskohde, ”huolehdimme osaamisen kehittämisestä arvostaen toistemme tietoja
ja taitoja”. Kehittämismenetelmäksi
valittiin mentorointi ja arviointimenetelmäksi arvioiva keskustelu. Keskustelussa huomattiin, että mentorointi

Kuva 1. Työyhteisömme moninaisuusosaamisen huoneentaulu.

koettiin sekä käsitteenä että menetelmänä vieraaksi. Mentoroinnin käyttöönotto sai myös kritiikkiä. Tämän
vuoksi suunnittelimme seuraavaan
työpajaan alustuksen mentoroinnista hoitotyössä. Toivoimme tämän johtavan yhteisen keskustelun käynnistymiseen, heränneiden kysymysten
käsittelyyn ja tiedon lisääntymiseen.
Laatimallamme pienimuotoisella kyselyllä kartoitimme työyhteisön odotuksia ja toiveita mentoroinnista sekä
mielipiteitä mentoroinnin toimivuu-

desta aiempaan perehdyttämismenetelmään verraten.
Kesällä työnsä aloittaneet uudet työntekijät kokivat jääneensä omilleen liian nopeasti. Säännöllistä ja suunniteltua kontaktia perehdyttäjään ei ollut
pystytty toteuttamaan. Syksyn osastokokouksessa asiasta oli keskusteltu, minkä johdosta päätettiin, että perinteistä perehdytysmallia kehitetään
vastaamaan osaston nykyisiä tarpeita.
uu
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Näin kehittämistehtävämme sai vahvistuksen työelämän tarpeesta, aika
oli otollinen toisen työpajan toteuttamiseen. Toivottuun tapaan alustus perehdytti aiheeseen, mentorointiin ja
sen kehittämiseen. Alustuksen herättämän keskustelun jälkeen työntekijät vastasivat laatimaamme kyselyyn.
Osallisuus työpajassa oli aktiivista ja
kantaaottavaa. Perehdyttämisen kehittäminen koettiin tärkeäksi.
Kolmannessa työpajassa osaston
henkilökunnalle esiteltiin aiemman
työpajan kyselyn tulokset. Ne tulokset
koottiin vapaamuotoisesti. Vastausten
perusteella 32 vastaajasta 25 uskoi
mentoroinnin toimivan paremmin kuin
nykyinen käytäntö. Pajatyöskentelyssä keskusteltiin mentoroinnin aloittamisesta,
mentorointikoulutuksen
mahdollisuudesta, mentorin valinnasta työyhteisössämme sekä mentorointisuhteeseen liittyvistä hyvistä asioista
ja mahdollisista ongelmista. Seuraavassa vaiheessa työyhteisömme laatii pelisäännöt mentoroinnin toteuttamisesta sekä mentorointiprosessin
suunnitelman. Käytännön toteutuksen pilotointiin on halukkuutta, ja sopivia mentori-aktoripareja on varmasti mahdollista muodostaa.

Johtopäätökset
Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan YAMK:n moninaisuusosaamisen johtamisen opintojakson työelämän kehittämistehtävässä
tutustuimme oman organisaatiomme moninaisuusosaamiseen, pohdimme yhdessä työyhteisön kanssa
moninaisuusosaamisen ilmentymistä yksikössämme sekä moninaisuusosaamisen johtamisessa huomioitavia asioita. Moninaisuusosaamisen
johtamisessa huomioitavista näkökulmista neljä tärkeintä koottiin osastomme moninaisuusosaamisen huoneentauluun. Näistä yksi valikoitui
kehittämiskohteeksi. Teimme kehittämisen kokonaissuunnitelman käyttäen osallistavia kehittämis- ja arviointimenetelmiä suunnitelman teossa ja
toteutuksessa. Olemme huomanneet
moninaisuusosaamisen käytännönlä-

”

Moninaisuuden huomioiminen ja
hyödyntäminen edellyttää tietoa
sen ilmenemismuodoista ihmisissä,
kuten tuntemusta kulttuurisista ilmiöistä.

heisyyden ja käytettävyyden integroidessamme moninaisuusosaamisen
johtamista oman työyhteisömme toimintaan ja osaamisen kehittämiseen.
Kun nähdään moninaisuusosaamisen
merkitys selkeästi, se mahdollistaa
työntekijöiden osaamisen hyödyntämisen leikkausosastolla ja koko organisaatiossa.

sesti sovitut toimintamallit turvaavat
potilas- ja työturvallisuuden toteutumisen ja sujuvoittavat työtä. Tavoitteena on kehittää uuden työntekijän
osaamisen kehittymistä ja kehittää
moninaisuusosaamisen kehittämistä
ohjaava ja tukeva malli (mentorointi).
Kehitettyä mallia voidaan hyödyntää
myös muualla organisaatiossa.

Moninaisuusosaamisen opintojaksolla osaamisen kehittämisen menetelmäksi valittiin mentorointi. Lokkila &
Moisanen (2015, 78 - 88) kuvaavat artikkelissaan mentorointia moninaisuusosaamisen kehittämisessä. Keskustellessamme työyhteisössämme
osaamisen kehittämisen jatkumisesta toimme esille mahdollisuuden jatkaa mentoroinnin kehittämistä YAMKopinnäytetyönä. Kehittämishankkeen
prosessi
on
käynnissä,
minkä vuoksi arviointia voidaan tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti
kehittämishankkeen edetessä. Mentorointi osaamisen johtamisen työkaluna mahdollistaa hiljaisen tiedon,
taidon ja kyvykkyyden saamisen henkilöstön ja koko organisaation käyttöön.

Moninaisuuden johtaminen tarkoittaa erilaisuuden arvostamista ja hyödyntämistä organisaatiossa, pyrkimystä
huomioida
moninaisten
henkilöstöryhmien osaaminen siten,
että moninaisuudesta huolimatta työyhteisö toimisi tehokkaasti hyödyntäen organisaation toimintaa. (Kangastie
& Saranki-Rantakokko 2014.) Moninaisuusosaamisen johtamisen opintojakso on osoittautunut hyödylliseksi
ja miellyttäväksi tavaksi tehdä yhteistyötä työyhteisön henkilöstön kanssa
ja kehittää työelämäosaamista. Moninaisuusosaaminen on avartanut
huomioimaan ja arvostamaan ihmisten erilaisuutta yhteisenä voimavarana ja mahdollisuutena. Osaamisen
kehittyminen vastaa tulevaisuuden
työelämän haasteisiin. Osaamisen
kehittämisessä ja moninaisuusjohtamisessa henkilöstön motivointi,
osallistaminen, sitouttaminen ja arvostaminen ovat kaikki tärkeitä elementtejä. Timonen ym. (2014) toteaakin, että yksilön otettu tai annettu
rooli on osa moninaisuutta, ja se vaikuttaa sekä työyhteisön että tiimien toimintaan. Organisaation tulokset
syntyvät (moninaisten) osaajien onnistuneesta tiimityöstä, jota osataan
johtaa toimijajoukon osaamispotentiaalia hyödyntäen niin, että työ tuottaa
myös iloa. n

Leikkausosastolla pidämme tärkeänä
vahvaa ammatillista osaamista, osaamisen ylläpitämistä, yhteistyötaitoja ja asenteellista valmiutta nopeasti
muuttuviin tilanteisiin ja moniammatillisen yhteistyön vaatimuksiin. Työssämme korostuu kirurgian usean erikoisalan, perioperatiivisen hoitotyön,
potilas- ja työturvallisuuden sekä yhteistyötaitojen osaaminen ja hallinta.
Työyhteisössä on erilaisia tapoja toimia. Luovuus sallitaan. On kuitenkin
hyvä ylläpitää tietyt yhteisesti sovitut
toimintamallit (Tegnvall 2010, 9.) Yhtei-
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Leikkaussalikierroksella 4: Jorvin sairaala
Instrumenttihoitajan päivä perjantaina 5.2.2016,
HUS/ Jorvin sairaalan leikkausosasto K
Marjut Kolehmainen

Instrumenttihoitaja
HUS/ Jorvin sairaalan leikkausosasto K

On sateinen ja pimeä perjantaiaamu.
Kolme aina yhtä iloista koiraa saa ankean aamun jälleen kerran tuntumaan
positiiviselta ja mukavalta. Työpäiväni
tulee olemaan 12,5 tuntia pitkä, olen
päivystäjä. Kelistä päätellen traumaa

voisi olla tiedossa, liukkaus on sitä
luokkaa… Bussi nro 565 kuljettaa minut Vantaalta Espoon Jorviin.
Perjantaimme alkaa aamukokouksella ja potilaat saapuvat klo 9.15 alkaen leikkausosastolle. Aamun kokous
käsittelee ajankohtaisia asioita, jotka
koskettavat osastoamme, mennyttä,
nykyistä ja tulevaa.
Osastomme toiminta on
ollut muutoksessa koko
sen ajan, jonka olen ollut siellä töissä. Aloitin työni Jorvissa elokuussa 2014. Pian alkoi
sisäilmaremontti, joka
aiheutti jatkuvan muuttorumban, kun sali kerrallaan käytiin läpi. Salien välineistö siirrettiin
kellarikerroksen
suojaan ja instrumentit väliaikaiseen steriilivarastoon. Näin saatiin 11 salia
remontoitua. Remontti
saatiin päätökseen syksyllä 2015 ja hetken aikaa elimme illuusiossa,
että elämämme normalisoituu.

Ennen jokaista leikkausta käymme läpi tarkistuslistan. Kuvassa
listan kanssa on instrumenttityöparini Pia Toivola, myös tämän
päivän vuorovastaava. Taustalla anestesialääkäri Anna Hakonen
ja anestesiahoitaja Tanja Pasanen.

Artikkelin kirjoittaja ”täydessä maskissa”.

osasto ja leikkaussali nro 12, otettiin
käyttöön. Vuoden alusta Jorviin siirtyi toimintaa Kirurgisesta sairaalasta ja gastrokirurgia lisääntyi. Myös
olkapää- ja kyynärpääproteesileikkaukset Töölön sairaalasta siirtyivät
meille Jorviin. Samaan aikaan verisuonikirurgia ja endokriininen kirurgia siirtyivät Meilahteen ja elektiivinen gynekologinen leikkaustoiminta
harmikseni loppui Jorvissa. Olinhan
lopultakin Jorvissa saanut omaksi
vastuualueekseni juuri gynekologian.
Muutokset kaiken päivittäisen toiminMutta
alkanut
vuo- nan ohessa ovat aiheuttaneet kollesi 2016 toi jälleen muu- goilleni työtaakan, jonka he kuitenkin
toksia Jorvin sairaalan kunnialla ovat vieneet läpi, kaikesta
toimintaan. Teho-osas- väsymyksestä, huolesta ja kiireestä
to ja palovammayksikkö huolimatta.
Töölön sairaalasta yhdistyvät yhdeksi yksikök- Mutta palataanpa työpäiväämme!
si ja Jorvin sairaalan uu- Aloitamme
päivystysleikkausjonon
disrakennus, jossa on purkamisen. Ensimmäinen leikkatehohoitopaikkojen
li- us kohdistuu polveen, toisena suunsäksi palovammapotilai- nittelemme tekevämme nilkkamurtuden poliklinikka, vuode- maleikkauksen, joita on ilmoitettuna
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Nilkkamurtumaa korjaamassa ortopedi Kim
Jansson ja assistenttina Cristian Espro.

Anestesiasairaanhoitaja Tiina Virta ja potilas valmisteltuna laparotomialeikkausta varten.

useampi, mutta Opera -järjestelmään
ilmestyy punainen plastiikkaleikkaus,
jonka otammekin seuraavaksi. Kolmantena sitten saamme tehtyä nilkkamurtumaleikkauksen. Päivä alkaakin siinä vaiheessa olla jo iltapäivässä
ja meidän on huolehdittava elektiivisten salien loppuminen ja työkaveriemme pääsy kotiin. Vielä ehdimme
aloittaa oman työvuoromme aikana
päivystyslaparotomian. Jorvissa lisämausteensa päivystystoimintaan tuo
synnytysosasto. Sektiot, istukan käsinirrotukset ja repeämien ompelut
ovat päivittäisiä yllätyksiä päivystystoiminnassamme.

pauttavat meidät laparotomialeikkauksesta ja vuorovastaava raportoi
Operalla näkyvistä leikkauksista,
mitä on suunniteltu seuraavaksi, ketkä potilaat ovat jo saaneet ruokaa ja
leikkaus siirtyy seuraavalle päivälle,
ja keitä potilaita, joiden Opera -ilmoitusta ei vielä koneelta näy, on siirtymässä meille muista sairaaloista.

Jorvin leikkausosaston erikoisaloja
ovat tällä hetkellä ortopedia, gastrokirurgia, plastiikkakirurgia ja palovammakirurgia. Lisäksi kerran viikossa leikkaamme elektiivisiä sektioita.
Päivystysaikana noiden lisäksi erikoisaloihin kuuluu myös gynekologia,
synnytyksien määrähän on Jorvissa
vuositasolla 3000 luokkaa.

|

Allekirjoittanut ja nilkkamurtumaleikkaus.

Hyvästelemme yövuorolaiset, kiitämme toisiamme mukavasta päivästä.
Päivystyskollegani ovat huipputyyppejä ja päivä sujahti ohi nopsaan välillä naurun remakassa, välillä puhuttavia potilaskohtaloita pohtien.
Kampean itseni pukukopille ja lähden
ulos samanlaiseen, pimeään ja sateiseen säähän. Bussi kuljettaa minut
jälleen kotia kohti. Kolme superiloista karvakorvaa kirmaa tervehtimään
työstä palaavaa. Pieni happihyppely
koirien kanssa ja niinpä uni jo silmät
painaa kiinni… n

Kiitokset työtovereille Jorvin sairaaTyöpäiväni kollegoiden kanssa kään- lassa, entisille työkavereille Kainuun
tyy loppua kohden. Yövuorolaiset va- keskussairaalassa ja Kuusamossa !!

Jorvin leikkausosaston käytävä on noin 100 metriä pitkä. Silloin kun on kiire, tämä on oiva apuväline.
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It’s not just what we make…
it’s what we make possible

Pyrimme parhaisiin tuloksiin
Me Zimmer Biometilla autamme sinua
saavuttamaan parhaat tulokset.
Tähtäämme tulevaisuuteen löytääksemme
uusia ratkaisuja – sinun ja potilaasi parhaaksi.
Innovaatiomme auttavat hoitamaan tukiJa liikuntaelinsairauksista kärsiviä potilaita.
Keskitymme joka päivä parantamaan tämän
erikoisalamme hoitoa.
Sitä me teemme.
Sitä olemme aina tehneet.
Lue lisää: zimmerbiomet.com

Zimmer Biomet © 2015
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Lattian pesusta lääkkeen määräämiseen
-kutsumustyöstä asiantuntijaksi
Sairaanhoitajan työ on muuttunut merkittävästi viimeisten 150 vuoden aikana. Kutsumustyöstä on tullut
ammattityötä ja lääkärin apulaisesta asiantunteva sekä itsenäinen terveydenhuollon asiantuntija. Eteenpäin
mentäessä kannattaa kuitenkin aina
silloin tällöin vilkaista peräpeiliin.
Florence Nightingale (1820 1910) on maailmanlaajuisesti tunnettu henkilö, jonka saavutukset loivat perustan nykyaikaiselle sairaanhoidolle.
Hänen aikanaan, 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, sairaanhoitoa pidettiin
vain naisille kuuluvana kutsumustyönä. Florence Nightingalen mukaan hoitamisessa painottuivat sairaanhoitajan
itsensä kieltäminen, ankara itsekuri,
ihmisen henkinen ulottuvuus ja kristilliset ihanteet. Sairaanhoitajalle se
merkitsi työtä seitsemänä päivänä viikossa, muusta elämästä ja maailmasta vetäytymistä sekä omien tarpeidensa väheksymistä.

hoitajattaren lupaa. Hänen piti myös
viran ulkopuolella käyttäytyä siivosti ja siveellisesti. Sairaanhoitajatar ei
saanut poiketa lääkäriltä tai ylihoitajattarelta saaduista potilaan hoitoa
koskevista ohjeista. Yleisen sairaanhuoneen hoitajattaren työhön kuuluivat muun muassa luettelon tekeminen
potilaan vaatteista ja rahoista vastaanottotilanteessa, potilaiden osanottava
ja kärsivällinen kohtelu, potilaan tilan
muutosten huomiointi ja lääkärille tiedottaminen, potilaan vuoteen kuntoon
laittaminen, ateriapöydän kattaminen,
kirjanpito erilaisista asioista, kuten
vierailijoista sekä huoneen puhtaudesta ja siisteydestä huolehtiminen.

omaksuttiin kristillisen perustan sijaan lääketieteellinen tietoperusta.
Vähitellen 1980-luvulla sairaanhoitajan työ alkoi muuttua kohti kokonaisvaltaista hoitoa. Sairaanhoitaja vastasi työvuoronsa puitteissa
kokonaisvaltaisesti omien potilaidensa hoitotyöstä, joka muodostui hyvästä potilaan kokonaishoidosta, sairaan
kärsimyksen lievittämisestä, potilaan
ja ympäristön tarkasta havainnoinnista ja siitä lääkärille tiedottamisesta sekä lääkärin määräämien toimenpiteiden suorittamisesta. Talouslaman
vaikutuksesta sairaanhoitajat joutuivat työskentelemään yhä niukkenevilla
voimavaroilla 1990-luvun vaihteen jälkeen. Hoitotyön tavoitteeksi muodostui
tehokas hoito, jossa kustannustietoisella toiminnalla pyrittiin takaamaan
hoitotyön arjen laadukkuus. Monelle sairaanhoitajalle 1990-luvun alku
merkitsi pätkätöitä ja epätietoisuutta
työuran kehityksestä.

Sairaanhoitajan työn kutsumuksellinen luonne alkoi muuttua
1950-luvulla nopeasti teknistyvässä yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa. Sairaanhoitajan työssä alettiin
arvostaa yhä enemmän koulutuksen
tuottamaa tietoa ja taitoa. Kutsumustyö muuttui ammattityöksi, johon vaaViime vuosisadan alun sairaan- dittiin sairaanhoitajilta lääketieteen 1990-luvulla hoitotyön ammathoitajatar ei saanut poistua sairashuo- nopean kehittymisen vuoksi vahvaa tilaiset alkoivat vähitellen omaksua
Sairaanhoidossa näyttöön perustuvan hoitotiedon. Saineen alueelta ilman lääkärin tai yli- erityisosaamista.
raanhoitajan työ alkoi yhä enemmän
perustua oman tieteenalan tietoperusJotta voit suoriutua 50 potilaan hoidosta, sinun täytyy noudattaa seuraavia
taan, hoitotieteeseen. Hoitotyön arvot
sääntöjä:
ja eettiset kysymykset tulivat keskiöön.
Viime vuosina on korostunut sairaan1. Pese osaston lattiat päivittäin ja pyyhi pölyt potilashuoneiden
hoitajien ja lääkäreiden välinen yhteishuonekaluista ja ikkunanpuitteista.
työ
ja työnjaon kehittäminen, joka on
2. Huolehdi potilashuoneiden tasaisesta lämpötilasta tuomalla päivittäin
keskeisiä valtakunnan tasolla linjattuja
sangollinen hiiliä osastolle.
terveydenhuollon kehittämishaastei3. Hyvä valaistus on tärkeää potilaan tilan tarkkailussa. Sen vuoksi
ta. Nykypäivän sairaanhoitaja on oman
puhdista ja täytä joka päivä kerosiinilamput sekä huolehdi, että sydänlankaa
vastuualueensa tunteva, varteenoteton riittävästi.
tava
rengas terveydenhuollon työyhtei4. Sairaanhoitajan muistiinpanot ovat merkittävä apu lääkärin työlle.
sössä. Laajenevat tehtäväkuvat vaikutHuolehdi kynistä ja vuole niiden terät itsellesi sopivan teräviksi.
tavat sairaanhoitajien koulutukseen,
5. Jokaisen sairaanhoitajan työpäivä alkaa klo 7 ja loppuu klo 20, paitsi
hoitotyön houkuttelevuuteen, urakehisapattina, jolloin on vapaata klo 12 - 14.
tykseen sekä sairaanhoitajan ammatin
6. Hyvämaineiset sairaanhoitajat saavat yhden vapaaillan viikossa
vahvistumiseen. Uusimpia tehtäväku”riiaamista” varten ja kaksi iltaa, jos on säännöllinen kirkossakävijä.
vien laajennuksia on sairaanhoitajien
7. Jokaisen sairaanhoitajan tulee laittaa palkkapäivänä reilu osa palkastaan
rajattu lääkkeenmääräämisoikeus valsäästöön vanhuuden varalle, jotta ei päädy kenenkään taakaksi. Esimerkiksi,
tioneuvoston asetuksella vuonna 2010.
jos ansaitset 30 puntaa kuukaudessa, sinun tulee laittaa säästöön 15 puntaa.
Tänä päivänä rajatun lääkkeenmää8. Jos sairaanhoitaja tupakoi, käyttää alkoholia, käy kampaajalla tai
räämisen koulutuksen on suorittanut
tanssimassa, hänen esimiehellään on perusteltu syy epäillä sairaanhoitajan
227 sairaanhoitajaa. n
arvokkuutta, aikomuksia ja rehellisyyttä.
9. Sairaanhoitaja, joka moitteettomasti suoriutuu työstään ja palvelee
uskollisesti potilaitaan ja lääkäreitä viiden vuoden ajan, voi saada
palkankorotuksen, 5 cnt päivässä.
Sairaanhoitajan työkuvaus Yhdysvalloissa vuonna 1887.

”Sinun on tiedettävä, kuka olet ja mistä
tulet. Ellet tiedä, mistä tulet, miten voit
tietää, minne olet menossa?”
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Talven 2016 apurahat
Talven 2016 apurahat olivat haussa vuoden vaihteessa ja päätökset saajista tehtiin hallituksen kokouksessa. Onnea kaikille apurahan saajille. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille:

4 TH CONGRESS

Dear Nordic peri-operative nurses
NORNA, Nordic Operating Room Nurses
Association, would like to invite you to come
to Copenhagen 27-28 October 2016.
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PERI-OPERATIVE
NURSES IN
EDUCATION
AND PRACTICE

The aim of the conference is to share intiatives
in peri-operative nurses education and pratice,
caring for the peri-operative patient.
Visit our website www.norna2016.dk and don’t
hesitate to contact us for futher information.

1st Call
f or Abs t
N o ve m b

We look forward to welcoming you all
to Copenhagen.

Työnantaja!

Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista
työpaikoista myös kotisivuillamme www.forna.fi

www.forna.fi

Lisätietoja: Noora Turunen
gsm 040 7644 289, sähköposti pinsetti@forna.fi

Yhdistyksen sivut

CO

FS SASMO, the danish association of operating
room nurses is proud to be hosting the 4th
NORNA congress. Peri-operative nurses in
education and practice.
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Kuvalähde: Viking Line
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Järjestämme jäsenpäivän Piknik-risteilyn muodossa 14.5. M/s Amorella lähtee Turusta aamulla klo 8.45. Vaihdamme Maarianhaminassa laivaa (m/s Grace) ja olemme takaisin Turussa klo 19.50.
Tarjoamme lähdön jälkeen aamukahvin ja menomatkalla aiheena on
ergonomia leikkausosastolla. Hyödyllisen ergonomia-tietopaketin lisäksi aikaa jää yhdessäoloon, verkostoitumiseen tai vaikkapa shoppailuun.
Meille on varattu laivasta kongressitila koko menomatkan ajaksi. Paluumatkalla on tarjolla ruokailu Buffet-ravintolassa.
Mukaan mahtuu 15 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivujen kautta maaliskuun loppuun mennessä,
ja on sitova. Matkan omavastuu on 20 e. Lasku matkasta lähetetään
sähköpostin liitteenä mukaan päässeille.
Yhdistys korvaa kohtuulliset matkakulut kotipaikkakunnalta Turkuun ja
takaisin.
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Tervetuloa!
toivottaa Fornan hallitus

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!

https://www.facebook.com/groups/146824912139680/
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EORNA syyskokous Glasgow 12.-14.11.2015
Vuoden toinen EORNA kokous
pidettiin 18 jäsenyhdistyksen voimin Glasgowssa marraskuussa. Suomesta mukana olivat Merja Fordell,
EORNA:n varapresidentti ja Jaana
Perttunen sekä Simo Toivonen. Jokainen yhdistys on oikeutettu lähettämään tarkkailijan kokoukseen silloin,
kun edustaja on vaihtumassa. Glasgown kokous oli Merjan viimeinen, joten Simo oli mukana tarkkailijana.
Kokouksen alussa käsitellään aina
talousasiat sekä presidentin, varapresidentin, sihteerin ja taloudenhoitajan raportit. Presidentin (Caroline
Higgins) ja varapresidentin velvollisuuksiin ovat kuuluneet mm. yhteydet
muihin alan järjestöihin, joista mainittakoon ESNO (European Specialist
Nurses Organisation) ja IFPN (The International Federation of Perioperative Nurses). Molemmat ovat tehneet
myös kiinteää yhteistyötä yrityskumppaneiden kanssa.

Toisena kokouspäivänä kokoontuivat kaikki komiteat. Jaana, joka toimii
Rhodoksen 2017 EORNA kongressin
tieteellisen komitean (SC) puheenjohtajana, veti kokousta. Simo osallistui
koulutuskomitean (EC) kokoukseen.

Simo Toivonen, Jaana Perttunen ja Merja Fordell illalliselle menossa.

Päivän lopuksi komiteoiden puheen- EORNA kokousten parasta antia ovat
johtajat antoivat raportin kokousten yhteydet eurooppalaisiin kollegoikulusta.
hin. Monet samat asiat keskusteluttavat ympäri Eurooppaa, mutta toki
Ennen varsinaista EORNA kokous- eroavaisuuksiakin perioperatiivisesta pidettiin 11.11. tulevan Rhodoksen sa hoitotyössä löytyy maiden välillä.
kongressin järjestelykomitean (OC) Seuraava kokous pidetään Kyprokselkokous. Jaana osallistui siihen tieteel- la toukokuussa 2016.n
lisen komitean puheenjohtajan ominaisuudessa. Kongressin järjestelyt
sujuvat hyvin, vaikka aikaa onkin nyt
kolmen vuoden sijasta kaksi vuotta.
Kongressista on julkaistu esittelyvideo, joka löytyy EORNA:n nettisivuilta.
Kolmen päivän kokousreissu oli mukava ja innostava, mutta myös rankka.
Aamulla lähdettiin hotellista kokouspaikkaan klo 8.30 ja palattiin takaisin
hotelliin noin klo 18. Puolentoista tunnin elpymisen jälkeen oli vuorossa illallinen, jonka jälkeen uni maittoi.

Katutaidetta Glasgown
malliin.

Yhdistyksen sivut

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti ehdotuksesta, jossa EORNA:n jatkuvasti kasvavia toimintoja ulkoistettaisiin ainakin osaksi. Yksi mahdollinen
toimija olikin esittelemässä näitä
mahdollisuuksia. EORNA on vuosien
myötä kasvanut suureksi yhteisöksi ja
kaikki siinä toimineet ovat tehneet sitä
oman työnsä ohella. Nyt alkaa työtaakka olemaan jo liian raskas, joten
varmaankin joitain uudistuksia ulkoistamisen suhteen täytyy tehdä. Toki talous sanelee paljolti sen, mitä toimintoja pystytään ulkoistamaan, mutta
toisaalta asiantuntevat yritykset tuntevat rahoituskanavat paremmin kuin
EORNA:n “maallikot” ja saattavat näin
parantaa EORNA:n taloudellista tilannetta.
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Esittelyssä

FORNAn hallituksen uusi jäsen
Katriina Seilo
Hei! Olen Katriina Seilo ja FORNA:n
hallituksen uusi jäsen, kotoisin aakealta laakealta Etelä-Pohjanmaalta, Seinäjoelta. Työskentelen Seinäjoen keskussairaalan leikkausosastolla
leikkaussairaanhoitajana, vastuualueinani plastiikkakirurgia ja ortopedia.
Viimeisen runsaan vuoden ajan työaikani on kuitenkin kulunut täysin hoitologistiikan käyttöönoton suunnittelun parissa.

Yhdistyksen sivut

Työurani alkoi, kun valmistuin vuonna 1999 silloisesta Helsingin korkeaja opistoasteen instituutista (entinen
Helsingin sairaanhoito-opisto) leikkaus-anestesiasairaanhoitajaksi. Heti
juhlien jälkeen alkavalla viikolla sain
aloittaa työni Töölön sairaalan plastiikkakirurgisella leikkausosastolla
anestesiahoitajan tehtävissä. Nuo ajat
olivat jännittäviä nuorelle hoitajalle, mutta sain varmasti kaikkein parhaimman opin tältä alalta. Pienessä
yksikössä oli myös mahdollisuus kokeilla kokonaisvaltaisesti leikkaussalityötä, joten toimin ajoittain myös
leikkaushoitajana.

Vuonna 2003 palasin entisille kotikonnuilleni Seinäjoelle ja aloitin työni keskussairaalan leikkausosastolla leikkaushoitajana. Työ on ollut haastavaa,
koska teemme täällä kaikkien kirurgian osa-alojen toimenpiteitä. Jokainen
päivä saattaa myös tuoda eteen tilanYksi tärkeimmistä opeista, mitä tuo teen, johon ei tiedä heti valmista toiensimmäinen työpaikka antoi, oli mintatapaa. Katson tämän olevan yksi
yleismaailmallisesti joka alalle so- rikkaus, jonka johdosta ei koskaan
veltuva ajatus siitä, että ilman yhteis- tule valmiiksi sairaanhoitajaksi.
työtä, huolta pitävää kokonaiskuvaa
tilanteista, ei voi saada aikaan par- Hoitologistinen toimintamallin käythainta lopputulosta. Toisaalta myös töönoton suunnittelu on ollut työn sakunniantunto omasta työpanoksesta ralla jälleen uusi tuntematon, joka
on yksi tärkeimmistä tekijöistä, mil- etenee askel askeleelta.
lä saa itsensä jaksamaan ja tekemään
parhaansa tällä tärkeällä hoitoalal- Perheeseeni kuuluu mieheni Juha ja
la. Suuri tämän hengen nostattaja oli viisivuotias poikamme Hermanni. Hartuolloin ylilääkäri, professori Sirpa rastuksenani on tällä hetkellä tanssi,
Asko-Seljavaara, joten kiitos tästä hä- mutta eri käsitöiden tekeminen, lukenelle.
minen ja leipominen ovat myös lähellä sydäntä.

Järjestötoimintaan FORNA:ssa minut houkuttelivat mukaan entiset rakkaat työkaverini Töölöstä. Elämänkatsomukseeni kuuluu ajatus siitä, että
kaikella on tarkoituksensa, joten olen
iloinen ja innostunut tästä uudesta
tehtävästä. Olenhan nyt yhtenä osasena järjestössä, jonka pyrkimyksiin
kuuluu myös tärkeänä pitämäni yhteistyön lisääminen hoitoalalla.n

32

|

Pinsetti 1/2016

OPINNOT JA KOULUTUS

Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeri

Tutkistelin vanhoja kirjoituksiani tähän Pinsettiin ja vuosi sitten oli näköjään erilaiset kelit. On paistanut aurinko ja ollut pakkasta. Nyt ei oikein tiedä mitä noista keleistä sanoisi, toivottavasti tämä on vain joku poikkeus ja tulevaisuudessa saamme nauttia
kunnon talvista. Kaikesta huolimatta kevättä kohti mennään ja valonmäärä on lisääntynyt sateen harmaudesta huolimatta. Toivottavasti se tuo meille kaikille piristystä arkeen ja jaksamista sinne
leikkausosastoille.
Fornan uusi hallitus kokoontui tammikuun lopussa. Saimme joukkoomme uusia jäseniä Seinäjoelta ja Kajaanista. Tehtävät
jaettiin myös samassa kokouksessa ja minä jatkan edelleen tätä
koulutus- ja tiedotussihteerin tehtävää.
Tämän vuoden toisessa Pinsetissä ovat ”Kesän 2016” apurahat
haettavissa. Leikkausosaston sairaanhoitajien opintopäivien työryhmä Tampereella tekee kovasti töitä, että saamme hienot ja mukavat päivät aikaiseksi. Opintopäiville kannattaa myös hakea apurahoja.
Muistathan käydä Fornan kotisivuilla www.forna.fi
Meidät löydät myös Facebookista
Minulle voi laittaa sähköpostia tiedotussihteeri@forna.fi

Mukavaa kevättä!
Minna

Koulutuksia 2016
n Tehohoitopäivät
19-20.4.2016 Kuopio, Suomen
Tehohoitoyhdistys
n XXIII Traumapäivät
28.4.2016, Helsinki, Suomen traumahoitajayhdistys ry
n Stryker hoitajapäivät
9-10.5.2016, Tampere,
Stryker Ab Finland
n Laparoskooppinen gastrokirurgia
19–20.5.2016, Tampere,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja
Medtronic Finland Oy
n 14th NOKIAS2016
15-17.9.2016 Turku, Suomen
anestesiasairaanhoitajat ry
n Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien opintopäivät 29-30.9.2016
Tampere, Forna ry
n Norna congress
27-28.10.2016 Kööpenhamina

Yhdistyksen sivut

n 8th Eorna congress
4-7.5.2017 Kreikka
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Jaana Perttunen

Hyvää alkanutta vuotta kaikille yhdistyksen
jäsenille. Jälleen on vuoden ensimmäisen Pinsetin
aika.
Vuoden 2016 hallitus aloitti työskentelynsä tammikuun lopulla. Toivotetaan tervetulleiksi uudet hallituksen jäsenet: Elina Keränen, Katriina Seilo ja Sanna
Jaakkola. Seuraavat kokoukset ovat maaliskuussa ja
toukokuussa, jolloin pidetään Turussa jäsenpäivä.
Eilen 15.2.2016 vietettiin perioperatiivisen hoitotyön päivää. Päivän teemana oli ”United: Perioperative Team & Patient Safety”. Korviini on jo kantautunut,
että päivää on juhlistettu leikkausosastoilla ympäri
Suomea ja ympäri Eurooppaa. Hienoa!
Osallistuin helmikuun alussa EORNA:n strategiakokoukseen. Lentomatkalla käteeni sattui Finnairin
asiakaslehti (Blue Wings 1/2016) ja siitä valtiovarainministerin kolumni ”Love those who hate”. Kolumni
käsitteli kritiikkiä sekä negatiivista ja myös positiivista palautetta, jota julkisuuden henkilöt, kuten poliitikot, saavat. Ministeri kertoi, että häntä oli uran alkuvaiheessa varoitettu epäreilustakin kritiikistä ja
kerrottu, että se kovettaa ulkokuorta: ”Poliitikon nahka paksuuntuu niin, että hän ei tarvitse selkärankaa”.
Kukaan ei kuitenkaan ole immuuni kritiikille. Kaikkiin
sattuu, enemmän tai vähemmän.
Kritiikki ei ole samaa kuin palaute. Korjaavan ja
kannustavan palautteen avulla voi itse tarkastella
kriittisesti omaa toimintaansa ja tarvittaessa muuttaa sitä. Positiivinen palaute ymmärretään kannustavaksi ja negatiivinen ehkä enemmän moitteeksi. Itse
ajattelen palautteen olevan aina positiivista, kun se
annetaan kannustavassa ilmapiirissä. Negatiivista
mielestäni on se, kun palautetta ei saa ollenkaan.
Positiivinen ajattelu tarkoittaa usein onnellisempaa ja parempaa elämää. Myönteisesti elämäänsä suhtautuvilla on parempi vastustuskyky sairauksilta, pienempi diabeteksen ja verenpaineongelmien
riski, nopeampi palautuminen ja toipuminen, parem-
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pi työteho sekä pidempi elinikä. Positiivisen psykologian asiantuntija, sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti
Krisse Lipposen mukaan positiivisesti ajattelevat osaavat usein luovia sosiaalisessa elämässä, mikä auttaa
niin työssä kuin parisuhteessakin. Myönteisesti ajattelevien tulot ovat tilastollisesti hieman suuremmat ja
koulutusaste korkeampi. He myös etenevät työuralla
paremmin. Lipposen mukaan tätä selittää ainakin se,
että positiivisesti ajattelevat sitoutuvat tavoitteisiinsa
ja uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.
”Positiivinen ajattelu luo osaltaan työn imua eli iloa ja
innostusta. Imussa olevat kokevat työnsä mielekkääksi ja tärkeäksi”, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen kertoo.
Nykyajan työelämä on usein tulospaineiden
sekä yt-neuvottelujen värittämää. Positiivinen ihminen saa kuitenkin madallettua stressitasoaan nopeasti. Hän on myös tuottava, sillä hän tarttuu haasteisiin
päättäväisemmin kuin negatiivinen. Lisäksi työpaikan kahvipöydässä on hauskempaa jutella myönteisen
kuin kielteisen ihmisen kanssa, sillä ainaista valitusta pomosta tai asiakkaista on pitkän päälle raskasta
kuunnella. Positiivista työkaveria on helppo lähestyä
ja häntä pidetään luotettavana, kuvailee Hakanen.
A pessimist sees the difficulty in every opportunity;
an optimist sees the opportunity in every difficulty.
					Winston Churchill

Kauniita kevättalven päiviä kaikille!
Jaana

Lähteet:
Stubb, A. Love those who hate. Blue Wings. 1/2016
Positiivinen ajattelu vie pidemmälle. Yhteishyvä. 8/2015
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