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PAATOIMITTAJAN PALSTA

Noora
Turunen

Taas se meni jo...
..NIMITTÄIN KESÄ. Ja taas tuntuu, ettei se ikinä
edes alkanut. Toivottavasti kaikki saivat nauttia
edes muutamasta (ihan kuin niitä nyt enempää
olisi ollut) aurinkoisesta lomapäivästä. Syksy on
itselle aina sellaista uuden alkua, mutta samalla vanhojen asioiden saattamista loppuun. Järjestöhommissa alkuvuosi menee asioiden käynnistelyyn ja uuden kehittämiseen ja loppuvuosi
taas siihen, että yritetään saada asiat tehtyä loppuun. Esimerkiksi FORNAssa opintopäivät ovat
suuri rypistys, joka aloitetaan jo hyvissä ajoin ja
josta suurimman työn tekee erikseen nimitetty työryhmä. Suunnitelmat ovat jo ensi vuodelle
pitkällä, vaikka tämänkään vuoden opintopäivät
eivät ole takanapäin. Syyskuun lopussa kokoonnumme toivottavasti sankoin joukoin Tampereelle, loistavat opintopäivät taas tiedossa! Kuten
aina, peräänkuulutan kaikkia tulemaan rohkeasti juttelemaan ja ideoimaan Pinsettiä – meidän
FORNAlaisten yhteistä lehteä. Otan todella mie-

lelläni vastaan kehittämisehdotuksia! Toivottavasti opintopäivään osallistuvat jäsenet osallistuvat myös yhdistyksen vuosikokoukseen.
TÄMÄN VUODEN kolmannessa Pinsetissä pääsemme muun muassa tutustumaan Jorvin leikkausosaston uuteen palovammaleikkaussaliin, lukemaan kuulumisia EORNAn kokouksesta
sekä jäsenpäivästä. Asiaa on myös sairaalasiivouksesta, ergonomiasta sekä voimme lukea, minkälaista on työskennellä oman tyttären tai äidin
kanssa samassa työpaikassa.
TUTUILLA VAKIOPALSTOILLA tutustumme
Seinäjoen leikkausosastoon sekä ”uuteen” hallituksen jäseneen Sannaan.
Antoisia lukuhetkiä uuden Pinsetin parissa!
Noora

Kuva © Ira Viikari
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FORNAN JÄSENPÄIVÄ 2016
Anneli Santaniemi

Fornan hallituksen jäsen
Kuvat Markku Ylisiurua

nen, koska pääsisimme paluumatkalla Viking Gracelle, joka on melko uusi
ja hieno laiva.

Sovimme, että mukaan mahtuu 15 jäsentä, ilmoittautumisjärjestyksessä.
Olin huolissani, kuinka monelle joutuisimme sanomaan, ettei mukaan
enää mahdu. Ilmoitus jäsenpäivästä
oli Pinsetissä ja kotisivuilla. Loppujen
lopuksi mukana oli 12 jäsentä. Saimme mukaan kaksi kunniajäsentäkin:
Kerstin Skogmanin ja Jarmo Nivalaisen.
Ehdotus Piknik-risteilystä Turus- Kaikki halukkaat siis mahtuivat muta Maarianhaminaan ja illaksi takai- kaan. Hallituslaisia oli mukana kahsin Turkuun kuulosti hyvältä ajatuk- deksan. Lisäksi mukanamme oli Virpi
selta. Laivalla olisi helppo kokoontua Fagerström ErgoMentor Oy:stä.
aamulla yhteisen ohjelman tiimoilta ja
syödä aamupalaa. Hallitus voisi pitää ErgoMentor on koulutus- ja konsulkokouksen ennen paluumatkaa ja ilta- taatioyritys, joka on erikoistunut oppäivällä mentäisiin yhdessä syömään. pimateriaalin tuottoon, ergonomiaan,
Paluumatkalla jäisi myös aikaa yhtei- työturvallisuuteen ja työväkivaltaan.
selle oleskelulle, ostoksille ja vaikka Yritys toimii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen ohjaajana,
karaokelle!
sparraajana ja valmentajana omalla
Tämä ehdotus sai eniten kannatusta. asiantuntemusalueellaan. Asiakkaina
Sain tehtäväkseni pyytää laivayhtiöi- ovat mm. kunnat, kuntaryhmät, saiden tarjoukset ja ruveta järjestämään raanhoitopiirit, oppilaitokset ja yksijäsenpäivää. Valitsimme tarjousten tyiset toimijat.
vertailun jälkeen Yhtiöksi Viking Li-

Jäsenpäivän suunnittelu ja ideointi aloitettiin hallituksessa heti syksyn
ensimmäisessä kokouksessa syksyllä 2015. Aikaisemmin oli järjestetty
yhdysjäsenpäiviä, mutta osallistuminen niihin oli melko vähäistä ja halusimme muuttaa päivän koskemaan
koko jäsenistöä, ei vain yhdysjäseniä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Perttunen.

Anneli Santaniemi.

Meille oli varattu menomatkan ajaksi
kokoustila. Siellä joimme aamukahvit
ja Fornan puheenjohtaja Jaana Perttunen toivotti risteilijät tervetulleeksi
risteilylle. Tämän jälkeen puheenvuoron sai Virpi Fagerström. Hän kertoi
perustamastaan firmasta ja sen toiminnasta.

Mukana myös FORNAn kunniajäsenet Jarmo Nivalainen ja Kerstin Skogman, eturivissä.

uu
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Virpi Fagerström, ErgoMentor Oy.
uu

keen olikin hallituksen kokouksen hin illalla. Jäseniä oli mukanamme
aika. Risteilijöillä oli aikaa tutustua Rovaniemeltä Helsinkiin, joten joillalaivaan, ennen kuin Maarianhaminas- kin oli vielä pitkä kotimatka edessä.
sa siirryimme Viking Graceen.
Toivottavasti kaikilla oli matkan jälPaluumatkan aloitimme buffet-lou- keen sellainen olo, että kannatti lähnaalla. Ruokapöydät notkuivat erilai- teä mukaan. Ensi vuoden jäsenpäivän
sia herkkuja ja jokainen varmaan löysi ohjelmasta ei ole vielä keskusteltu,
itselleen mieleistä syötävää. Lopputu- mutta eiköhän jotain mukavaa keksiloksena taisi olla kaikilla vähän liian tä silloinkin. Ja ehdotuksia voi tietentäysi vatsa – niin kuin usein tällaisen kin laittaa tulemaan vaikka sähköposherkkupöydän jälkeen. Loppumatka tilla: hallitus@forna.fi n
kului yhdessä ja erikseen laivan tarErgonomiaesityksen jälkeen keskus- jonnasta nauttien. Kotimatkalle pääs- Kiitos kaikille mukana olleille!
telimme yhdessä aiheesta, jonka jäl- tiin Turun satamasta kahdeksan aikoi-

Heillä on jo valmiina vanhustyön
ergonomiakoulutus,
sekä
tekeillä pelastuslaitoksen työhön liittyvä
ergonomiakoulutus. He olisivat kiinnostuneita yhteistyöstä leikkausosaston sairaanhoitajien kanssa. Tavoitteena olisi laatia myös meidän
työhömme kohdennettu ergonomiakoulutus. Jos joku työpaikka olisi kiinnostunut ryhtymään hänen kanssaan
yhteistyöhön, yhteystiedot löytyvät firman nettisivuilta.

Tapaamisiin Tampereella!

29.-30.09.

Laadukkaat instrumentit
kaikkiin erikoisaloihin
Medical Instruments GmbH

Kysy lisää: Henri Pollarikoski, p. 040 635 9099, henri.pollarikoski@onemed.com

Laadukasta
hoitoa
potilaalle

Alhaisemmat
hoitokulut

Vastuullisesti

OneMed Oy, puh. 020 786 6810, asiakaspalvelu@onemed.com
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Puhtauden omavalvonta
terveydenhuollossa
K irsi Saukkonen

Pintapuhdistuksen tehoa on mitattava
ja kehitettävä. Tämä väittämä on todettu paikkaansa pitäväksi lukuisissa
terveydenhuollon ympäristön tutkimuksissa. Kun voimavaroja on keskitetty, perehdytystä ja koulutusta tehostettu, tehty oman työn valvontaa
(lian ja mikrobien mittaus eri menetelmin ennen ja jälkeen puhdistustoimenpiteen), on puhdistuksen laatua
parannettu suuresti. Miten tämä vaikuttaa sairauksien vähenemiseen ja
tartuntareittien katkaisuun ei ole pitkällä aikavälillä vielä voitu osoittaa,
mutta erilaisten pintahygieniaprojektien tulokset ovat olleet poikkeuksetta hygieniatasoja parantavia. Tanskassa on käytössä terveydenhuollon
omavalvontastandardi DS 2451-10 “Infection control in the health care sector –Part 10: Requirements for cleaning”. Kansalliset standardit enteilevät
yleensä kansainvälisten standardien
luontia, käyttöönottoa ja lopulta ensin suosittelevat standardin toimintatapoja ja ennen pitkää siirtyvät vaatimuksiksi.

Mitä omavalvonta on?
Hygienian ja puhtaanapidon tarkkailu eli omavalvonta on oleellinen osa
laadunvarmistusta ja riskienhallintasuunnitelmaa. Terveydenhuollon päätavoite on saavuttaa asiakkaidensa ja
henkilöstönsä paras mahdollinen terveydentila ja on kiistaton totuus, että
tulevaisuudessa näitä laatumittareita käytetään terveydenhuollon palveluiden markkinointiin. Omavalvonnan
on oltava myös kustannustehokasta ja monikäyttöistä. Siitä ei saa luoda
jäykkää järjestelmää, joka toimii vain
jonkun henkilön käsissä, vaan jokaisen henkilöryhmän on pystyttävä tuomaan oma kortensa kekoon.

Kuka omavalvontaa suorittaa
ja dokumentoi?
Valvonnan suunnittelee ja laatii terveydenhuollon yksikön infektioidentorjuntatiimi. Tiimi on laitoksen johdon
asettama ja johto sitoutuu seuraamaan ja valvomaan tiimin toimintaa
sekä huolehtimaan tarvittavista resursseista. CDC (yhdysvaltalainen
infektioiden
torjuntaviranomainen)
kannustaa terveydenhuoltoa perustamaan ja kehittämään ohjelmia, jossa parannetaan pintahygieniaa päivittäisessä ja loppusiivouksessa.
Infektioidentorjuntatiimiin voi kuulua
laitoksen oman harkinnan mukaan
asiantuntijoita eri henkilöstöryhmistä, mutta vähintäänkin niin, että infektioita/epidemioita seuraava henkilöstö (infektiolääkäri, hygieniahoitaja)
toimii yhdessä puhtauspalveluiden
työnjohdon, työntekijöiden ja osastojen hoitohenkilöstön kanssa. Terveydenhuollon henkilöstön työajan haasteellisuuden takia, tiimissä on syytä
olla pieni ydinjoukko (hygieniahoitaja,
osastonhoitaja ja puhtauspalveluiden
esimies), joka puolestaan perehdyttää
ja tiedottaa omalle henkilöstöryhmälleen projektien tuloksista ja eteenpäin
viemisestä. Tulosten dokumentointi ja
läpikäynti henkilöstön kanssa on pakollista. Jos omavalvonnasta saatavaa informaatiota ei käytetä hyväksi,
on se vain yksi työaikaa kuluttava painolasti työntekijälle.

Mitä, missä ja kuinka usein
oma valvotaan?
Terveydenhuollossa on paljon erilaisia tiloja ja onkin muistettava, että valvottavat tilat valitaan niiden kriittisyyden perusteella infektioidentorjunnan
kannalta. Leikkaussalien ja puhdastilojen hygieniavalvonta ei voi olla samanlaista kuin henkilökunnan taukotilojen tai kanslioiden. Avuksi voidaan

määritellä eriasteisia hygieniatasoja
organisaatiossa:
– Hygieniataso 5: Erityistä puhdistusta vaativat tilat, joissa puhdistuksen
tarkoituksena on saavuttaa minimaalinen riskitaso (leikkaus-, tutkimus- ja
puhdastilat)
– Hygieniatasot 4 ja 3: Potilastilat
(osastot), joissa puhdistuksen tarkoituksena on hyvä pintahygienia
– Hygieniatasot 2 ja 1: Ensisijaiset tilat, joissa ei potilaita. Puhdistuksen
tarkoituksena luoda puhdas ja viihtyisä ympäristö
Projekti voidaan ja kannattaakin aloittaa ”pienesti”. Valitaan ns. pilottiosastoja, joissa kartoitetaan päivittäisen
puhdistuksen sekä ns. loppusiivouksen onnistuminen. Tämän jälkeen
perehdytetään uusia osastoja. Näin
säästetään sekä henkilö- että taloudellisia resursseja. Eri henkilöstöryhmien vastuut pintahygienian tuottamisessa on määritettävä. Valvonnan
tulee tapahtua ainakin kahdella tasolla: päivittäisen puhdistuksen ja loppusiivouksen onnistuminen tarkistus.
Nämä sopivat hyvin laitoshuoltajan
tehtäviin, joka ei-hyväksytyn puhdistustuloksen jälkeen voi uusia toimenpiteen. Valvontaa suoritetaan myös
työnjohto/infektiotiimin tasolla sovitulla aikavälillä (kuukausittain, 4 kertaa vuodessa) oman yksikön tarpeisiin
soveltuen. Projektien alussa on näytteenoton oltava tiheämpää, että saadaan selvitettyä tutkittavan tilan perustilanne.

Miten?
Määritellään aluksi osaston/leikkaussalin/muun tilan perussiisteystaso.
Aloitetaan yleensä visuaalisella tarkastuksella: onko tilassa näkyvää likaa pinnoilla, onko lattioilla pölyä ja
roskia, ovatko tasot täynnä tavaraa
(pahvilaatikoita, hoitotarvikkeita, puh-
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distus- ja desinfektioaineita, potilaan
henkilökohtaisia tavaroita). Tämä tulos on erittäin tärkeä ns. sosiaalisen
puhtauden ylläpidon kannalta, näyttää hygieeniseltä ja on helppo ylläpitää puhtautta. Näköhavaintoon perustuvassa menetelmässä voidaan
käyttää apuna kameraa.
Seuraavaksi valitaan sopivat menetelmät jokaiselle henkilöstöryhmälle ja sovitaan vastuista. Valitun menetelmän tulee voida kvantitatiivisesti
määritellä lika eri kohteista (orgaaninen ja mikrobiologinen). Menetelmää
valitessa tulee ottaa huomioon menetelmän käyttäjät ja siitä saatava informaatio. Kun luodaan kattava omavalvontajärjestelmä, ei valitettavasti
selvitä yhdellä menetelmällä. Markkinoilla on tarjolla monia eritasoisia
vaihtoehtoja erityyppisen lian mittaamiseen.
1. Orgaanisen lian määrä voidaan todentaa esimerkiksi ATP-menetelmää käyttäen. Jokaisessa elävässä solussa on ATP:a, jonka
määrä mitataan luminometrillä. Luminometri on laite, jolla orgaanisen materiaalin vapauttavaa valoenergiaa mitataan. Tämä
menetelmä ei erottele mikrobeja
muusta orgaanisesta liasta, mutta antaa selvää näyttöä myös mikrobien määrästä, koska orgaaninen lika pinnoilla toimii mikrobien
elatusalustana. ATP-mittauksen
ongelmana on sen sopivuus terveydenhuoltoon, jossa mitattavien
kohteiden eri muuttuvia tekijöitä
on erittäin vaikea valvoa verrattuna esimerkiksi elintarviketeollisuuteen. Myös suuntaa antavat
hälytys- ja toimenpideraja-arvot
puuttuvat tai ne on luotava jokaiselle yksikölle erikseen. Soveltuu
myös vain työnjohdon käyttöön.
Vuodeosaston raja-arvo:
• <250 – 500 RLU = hyväksytty
• 500-100 RLU = hälytysraja
• >1000 RLU = toimenpideraja
Leikkaussalin ja potilaskeittiön rajaarvot:
• <40 RLU = hyväksytty
• 40 – 60 RLU = hälytysraja
• >60 RLU = toimenpideraja

2. Valkuaisainejäämien (proteiinien)
mittaamiseen on olemassa useita
testejä. Niistä hyvin puhtauspalveluiden työntekijöiden käyttöön
soveltuu hyvin ns. pyyhintätesti
(Orion Clean Card Pro), joissa pintojen puhdistuksen onnistuminen
voidaan nopeasti todentaa. Pyyhintätesti on todellinen pika-testi, jossa työntekijä voi välittömästi saada työstään tuloksen ja sen
perusteella esimerkiksi parantaa
tulosta.
3.

Mikrobiologisen puhtauden mittaaminen tapahtuu viljelymenetelmin. Niissä mikrobit siirretään/
siirtyvät tutkittavalta pinnalta elatusaineelle, ja määrätyn kasvatusajan jälkeen voidaan havaita bakteeri- tai homepesäkkeinä.
Nämä testit eivät ole mitään pikatestejä ja tuloksen tulkinta voi
vaatia usein asiantuntijan apua.
Jonkun määrätyn tautia aiheuttavan mikrobin etsiminen vaatii
mikrobiologian laboratorion apua.

Miksi omavalvonta on tärkeää?
- käsihygienia ei yksin riitä infektioiden reittien katkaisuun
- mikrobit kerääntyvät terveydenhuollon pinnoille ja leviävät
- mikrobit säilyvät pinnoilla pitkään: viikkoja, kuukausia

|

- mikrobit voivat siirtyä ympäristöstä potilaaseen (esimerkkeinä Clostridium difficile, Noro-virus,
akinetobakteeri)
- mikrobitaso pinnoilla on mahdollista saada pienemmäksi tehokkaalla ympäristön ja käsien hygienialla
- loppusiivouksen onnistuminen
(ei mikrobeja huoneen edellisestä
asukkaasta seuraavaan)
- puhdistus- ja desinfektioaineiden
oikea käyttö ja valinta (potilas- ja
työturvallisuus)
- puhdistus- ja desinfektiomenetelmien valvonta ja kehittäminen
(tehokkuus ja ergonomia), korkean
tason kosketuspintojen määrittäminen (kriittiset kohteet tulee aina
puhdistettua hyvin):
• lamppu potilaan lähellä
• vuodevaatteet
• käsidesinfektioannostelijat
• hanat, ovenkahvat, sähkökatkaisijat
• väliverhot
• lattia sängyn vieressä
• sängynlaidat
• potilaspöytä
• tippatelineet
• erilaiset monitorointilaitteet
potilaan lähellä
• mobiililaitteet
- työn priorisointi (ajan ja rahan
säästö)
- ongelmakohteiden kartoittaminen, hälytys- ja toimenpiderajojen
luominen ja tilanteen korjaus. n
KIRJALLISUUS
Dancer (2011): Measuring the Effect of Enhanced
Cleaning in a UK Hospital: A Prospective Cross-over
Study
Weber (2010): Role of Hospital Surfaces in the
Spread of Emerging HA Pathogens: C. difficile, Norovirus, Acinetobacter
Otter (2011): Researchers Explore How Contaminated Surfaces Transmit Nosocomial Pathogens
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Omavalvontasuunnitelma – keino leikkausosaston
käsihygienian toteuttamisen seurantaan

L aura Murtoo

Sairaanhoitaja (AMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu,
Hoitotyön koulutusohjelma

K ristiina Vähämaa

TtM, lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu,
Hoitotyön koulutusohjelma

Jyri-Pekka Mattsson

Sairaanhoitaja (AMK)
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Asiasanat:
leikkausosaston käsihygienia,
omavalvonta, omavalvontasuunnitelma

Johdanto
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eräs
leikkausosasto halusi kehittää hoitotyötä ja parantaa potilasturvallisuutta tarjoamalla opinnäytetyöaiheeksi
omavalvontasuunnitelman tekemistä leikkausosaston käsihygienian toteuttamisen seurantaan. Tampereen
ammattikorkeakoulussa
tehdyssä
opinnäytetyössä selvitettiin hyvän käsihygienian toteuttamisen periaatteita leikkausosastolla ja tehtiin omavalvontasuunnitelma, joka sisältää
toimintasuunnitelman
havainnointilomakkeineen leikkausosaston käsihygienian toteuttamisen omavalvontaa varten. Omavalvonnan tavoitteena
on vaikuttaa henkilökunnan ammattietiikkaan sekä asenteisiin ja sitä
kautta vaikuttaa hoitotyön laatuun
ja potilasturvallisuuteen. Lisäksi tavoitteena oli, että omavalvontasuunnitelmaa voidaan hyödyntää leikkausosastolla uusien työntekijöiden
perehdytyksessä sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden koulutuksessa. Kuviossa 1 on esitetty opinnäytetyön teoreettinen viitekehys.

KUVIO 1. Omavalvontasuunnitelma: leikkausosaston käsihygienian toteuttamisen seurannasta
johdetut keskeiset käsitteet.

Käsihygienia leikkausosastolla
Hoitoon liittyvien infektioiden merkittävin leviämistapa on käsien välityksellä tapahtuva kosketustartunta. Käsihygienia on tärkein osa-alue
infektioiden torjunnassa, koska sen
avulla tartuntareitit pystytään tehokkaasti katkaisemaan. Käsihygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla henkilökunnan käsien
välityksellä leviävien mikrobien siirtymistä pyritään vähentämään. Oleellinen osa käsihygieniaa on myös hyvä
käsien ihon hoito sekä asianmukainen
suojakäsineiden käyttö. (World Health
Organization 2009, 6; Syrjälä & Teirilä 2010, 165; Patrick & Van Wicklin 2012,
493−494.)

2010, 165; Lukkari, Kinnunen & Korte 2013, 87, 336−338). Sairaanhoitajan
eettisten periaatteiden mukaan sairaanhoitaja vastaa henkilökohtaisesti tekemästään työstä. Ammatissa toimivan sairaanhoitajan velvollisuus on
kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan ja
samassa työyhteisössä työskentelevät sairaanhoitajat vastaavat yhdessä
hoitotyön hyvästä laadusta ja sen jatkuvasta parantamisesta. (Sairaanhoitajaliitto 2014.)

Leikkaukseen osallistuvan henkilökunnan kirurgisen käsidesinfektion toteutumista havainnoitiin Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin
sairaalahygieniayksikön toteuttamassa tutkimuksessa vuosina 2010–2012.
Kirurgisen käsidesinfektion toteutuHyvän käsihygienian ja aseptisten misesta ei ole Suomessa aikaisemtyötapojen, kuin myös steriilien työ- min julkaistua tietoa ollenkaan ja
tapojen noudattaminen kuuluu vas- muuallakin maailmassa hyvin vähän.
tuullisen leikkausosaston työnteki- Oikeanlainen käsien desinfektio tojän ammattietiikkaan (Syrjälä & Teirilä teutui noin 40 prosentissa havainnois-

Pinsetti 3/2016

ta. Tutkimuksen mukaan suositusten noudattaminen saattaisi parantua
muun muassa palautetta tehostamalla, omatoimisen ajanoton helpottamisella sekä esimiehen esimerkillä.
(Rintala, Laurikainen, Kaarto & Routamaa 2014, 1555.) Tärkein keino myöntyvyyden lisäämiseksi on esimiehen
tai opinnoissa opettajan antama hyvä
esimerkki. Olisi myös tärkeää kehittää kirurgisen käsidesinfektion havainnointia, jotta myöntyvyyttä voitaisiin arvioida nykyistä luotettavammin
ja laajemmin. Arvioitaessa interventioiden ja annetun palautteen tehoa,
olisi tärkeää kehittää uusia seurantavälineitä ja lisäksi leikkaussalin oman
henkilökunnan kouluttaminen valvomaan käsidesinfektion toteutumista
voisi parantaa myöntyvyyttä. Hyvän
kirurgisen käsidesinfektion tulee olla
olennainen osa normaalia leikkaustoimintaa ja sen tulisi olla myös hoidollinen ja ammattieettinen toimenpide. Pelkkä valvonta ei vielä riitä, vaan
havaittuihin puutteisiin pitäisi myös
reagoida ja tällöin esimiehen asema
on tärkeä, jotta potilasturvallisuus
parantuisi. (Rintala ym. 2014, 1559.)
Myös useissa muissa tutkimuksissa
on esitetty eri keinoja yleisesti käsihygienian myöntyvyyden parantamiseksi. Käsihygienian myöntyvyyden
on osoitettu paranevan yhdessä viiden
eri tekijän ansiosta, jotka ovat koulutus, käsihygieniasta muistuttaminen
esimerkiksi julisteiden avulla, havainnointi ja palautteen saaminen, johdon
tuki sekä käsihuuhteen hyvä saatavuus työpisteissä (Schweizer ym. 2014,
13). Käsihygienian myöntyvyyden paranemiseksi tarvitaan käyttäytymisen
muutosta, johon tarvitaan motivaatiota, koulutusta sekä järjestelmän
muuttamista. Muutos edellyttää tyytymättömyyttä olemassa olevaan tilanteeseen, erilaisten käyttäytymisvaihtoehtojen havaitsemista sekä
oivallusta siitä, että muutos on mahdollista toteuttaa niin yksilö- kuin yksikkötasollakin. Käsihygieniakäytäntöjen huomattavaan paranemiseen
arvioidaan tarvittavan monimuotoinen strategia, jota toteutetaan niin yksilö-, yksikkö- kuin organisaatiotasollakin. (Syrjälä & Teirilä 2010, 180.)

Omavalvonta organisaation,
yhteisön ja yksilön lähtökohdista
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seenalaistaa ja tarkastella kriittisesti omia ja työyhteisön toimintatapoja
ja kehittää uusia asiakaslähtöisiä käytäntöjä työyhteisössä. (Sarajärvi, MatLeikkausosaston käsihygienian oma- tila & Rekola 2011, 52−53; Aalto, Koskivalvontaan ei ole olemassa omia vi- maa, Kurtti & Sillanpää 2015, 44−46.)
rallisia ohjeistuksia. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tarjoajaa Yksilön tasolla omavalvonta tarkoitkoskevan lain mukaan omavalvonta- taa yksilön omaa järjestelmää, jolla
suunnitelma laaditaan toiminnan laa- pyritään varmistamaan, että toimindun varmistamiseksi (Laki yksityi- ta täyttää määräyksissä sille asetesestä terveydenhuollosta annetun lain tut vaatimukset. Omavalvonnalla pimuuttamisesta 2009/377). Omavalvon- tää olla vastuuhenkilö, joka ylläpitää
nan tarkoituksena on, että terveyden- ja kehittää suunnitelmaa sekä perehhuollon asianmukaiset toimintaperi- dyttää henkilökunnan omavalvontaan
aatteet toteutuvat ja potilaan oikeus ja lisäksi huolehtii siitä, että jokainen
turvalliseen ja laadukkaaseen terve- henkilökunnan jäsen toteuttaa suunydenhuoltoon varmistuu. Se on työ- nitelmaa jokapäiväisessä työskenteväline, jonka avulla voidaan seurata ja lyssä. Järjestelmän toimivuutta tulee
kehittää palvelujen laatua toimintayk- arvioida määräajoin ja aina, kun toisiköiden päivittäisessä työssä. Oma- minnassa tapahtuu muutoksia. (Elinvalvontasuunnitelman laatimisesta, tarvikelaki 2006/23; Elintarviketurvallipäivityksestä ja noudattamisesta on suusvirasto 2012.)
vastuussa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja. Palveluntuot- Sairaanhoitajalla on ammatillinen
tajien oma vastuu toiminnan asianmu- vastuu omasta toiminnastaan, hoitakaisuudesta, tuottamiensa palvelujen mistaan ihmisistä ja potilaiden turvallaadusta ja asiakas- ja potilasturvalli- lisuudesta. Ammatillisen osaamisen
suudesta korostuu palvelujen valvon- perusteella sairaanhoitaja pohtii erilaisia toimintavaihtoehtoja ja voidaan
nassa. (Valvira 2012, 4; Valvira 2014.)
myös edellyttää, että hän ymmärYhteisön lähtökohdasta ajatellen tää eri vaihtoehtojen seuraukset. Amomavalvonnassa on kyse kollegiaa- mattimainen sairaanhoitaja on vaslisuudesta, jonka perimmäisenä tar- tuussa omasta osaamisestaan, sen
koituksena on se, että yhteisöllä on ylläpitämisestä sekä kehittämisestä,
yhteinen tavoite sekä tiettyjä oikeuk- mutta hän tarvitsee myös tukea johsia ja velvoitteita. Nämä määrittävät dolta ja kollegoilta kehittääkseen itsesen, kuinka kollegoja tuetaan ja aute- ään ja voidakseen tehdä hyvää hoitotaan. Tavoitteellista toimintaa ohjaa- työtä. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009,
vat esimerkiksi sosiaali- ja terveyden- 133−134.)
huollon lainsäädäntö sekä oikeudet ja
tavoitteet, jotka perustuvat ammatti- Työympäristössä lähiesimiehen tehtäeettisiin ohjeisiin. Kollegiaalisuuteen vänä on valvoa toimintaa, joka tarkoitkuuluvat ammattikunnan keskinäi- taa toiminnan tulosten tarkistamista
nen tiedonvaihto ja kollegiaalinen tuki, ja arvioimista. Omavalvonnan toteutjoka tarkoittaa ammatillista yhteistoi- tamista pitää myös valvoa, jotta toimintaa tai erityisesti päätöksenteossa mintaa voidaan kehittää ja leikkaustoisia tukevaa asennetta ja toimintata- osaston osastonhoitajan ja työntekijän
paa. Kollegiaalinen yhteistyö kasvaa välisissä kehityskeskusteluissa voikonkreettisten asioiden jakamisen ja daan seurata omavalvonnan toteutongelmanratkaisutilanteiden johdos- tamista. Kehityskeskusteluiden tata ja tavoittelee mahdollisimman laa- voitteena on kehittää osaamista ja
dukasta potilaan hyvinvointia. Kollegi- parantaa työmotivaatiota sekä työaaliseen työyhteisöön kuuluu tiedon ja ilmapiiriä, joten myös omavalvonosaamisen jakaminen ja vastavuoroi- nan toteuttamisen seuraaminen sopii
suus sekä kriittinen, oman toiminnan luontevaksi osaksi näitä yleensä kervahvuuksien ja heikkouksien tarkasuu
telu. Lisäksi olennaista on kyky ky-
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joka etenee loogisessa järjestyksessä ja on helppokäyttöinen. Omavalvontasuunnitelman rakenne koostuu
kansilehdistä, sisällysluettelosta, johdannosta ja tavoitteista, teoriaosuudesta leikkausosaston käsihygieniaan
liittyvistä tärkeistä osa-alueista sekä
omavalvontaosiosta, jossa näkyvät
”minä” ”kollega” ja ”esimies” -tasot
omina kokonaisuuksinaan. Suunnitelman lopusta löytyvät havainnointilomakkeet käsihygienian toteuttamisen
seurantaan.

uu

KUVIO 2. Omavalvonnan tasot opinnäytetyössä.

KUVIO 3. Yhteenveto omavalvonnan prosessin keskeisistä käsitteistä käsihygienian toteuttamisessa.

ran vuodessa käytäviä keskusteluita.
(Laaksonen, Niskanen & Ollila 2012, 119,
168.) Kuviossa 2 on esitetty omavalvonnan tasot opinnäytetyössä, jotka
ovat organisaation taso, yhteisön taso
ja yksilön taso. Kuviossa 3 on esitetty
lähteistä esiinnousseita käsitteitä yhteenvetona omavalvonnan prosessin
keskeisistä käsitteistä käsihygienian
toteuttamisessa.

tu omavalvonnan toimintakäytännöt ja
siinä on määritelty myös hyvän käsihygienian periaatteet. Omavalvonnan
osio on jaettu kolmeen keskeiseen tekijään omavalvonnan tasojen mukaan.
Tuotoksessa keskeiset tekijät ovat
”Minä”, ”Kollega” ja ”Esimies”. Lisäksi tuotos sisältää havainnointilomakkeet, joiden avulla sairaanhoitajat voivat seurata ja tarkkailla käytännössä
käsihygienian toteuttamista leikkausosastolla. Tuotoksen taustalla vaikuttaa myös Pirkanmaan sairaanhoitoOmavalvontasuunnitelma
piirin strategiaan perustuva Potilaan
Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin hyvä hoito Pirkanmaan sairaanhoiomavalvontasuunnitelma
leikkaus- topiirissä -sisäinen ohje ja siitä esille
osaston käsihygienian toteuttami- nousevat eettiset periaatteet.
sen seurantaan. Kohderyhmänä olivat leikkausosaston sairaanhoitajat. Omavalvontasuunnitelman sisällön
Tuotos sisältää toimintasuunnitel- rakenteen opinnäytetyön tekijä pyrki
man omavalvonnasta, johon on kirjat- tekemään selkeäksi kokonaisuudeksi,

Leikkausosaston käsihygienian eri
osa-alueet on kuvattu lyhyen johdanto-osuuden jälkeen kuviossa ja tavallisesta käsidesinfektiosta, kirurgisesta käsidesinfektiosta, käsien pesusta,
suojakäsineiden käytöstä sekä käsien
ihon kunnon huolehtimisesta on omat
kuvionsa erillisillä sivuilla. Omavalvonnan osio pyrittiin tekemään yksinkertaiseksi, selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. Tavoitteena oli jakaa osiot
lähteistä esille nousseiden omavalvonnan tasojen mukaan ja otsikoida
ne selkeästi ja käytännönläheisesti. Tuotoksessa omavalvonnan keskeiset tekijät on nimetty ”Minä”, ”Kollega”
ja ”Esimies”. ”Minä” -osioon työntekijä voi merkitä itse suorittamansa havainnoinnit oman käsihygienian
seurannasta, joka sisältää myös käsien ihon kunnon arvioinnin. ”Kollega”
-osioon työntekijä voi pyytää merkinnän kollegaltaan, kun tämä havainnoi työntekijän käsihygienian toteuttamista. ”Esimies” -osioon työntekijä
voi tehdä merkinnät esimiehen kanssa kehityskeskustelussa läpikäydyistä asioista omavalvontaan liittyen
sekä merkitä käsihygieniaan liittyvät
koulutukset, joihin on osallistunut.
Omavalvontasuunnitelmaan
tehtiin
havainnointilomakkeet
käsihygienian toteuttamisen seurantaa varten,
joiden tarkoituksena on olla helppokäyttöisiä käytännön työvälineitä käsihygienian toteuttamisen seurantaan. Tavoitteena oli myös tehdä
jokaiselle havainnoitavalle käsihygienian osa-alueelle havainnointilomake,
jotta omavalvontaa varten saataisiin
kattava havainnointilomakkeisto. Havainnointilomakkeet tehtiin taulukkomuotoon, jotta ne olisivat visuaalisesti

Pinsetti 3/2016

selkeitä ja helppoja käyttää (Pesonen
2007, 55). Ensimmäisenä ja toisena havainnointilomakkeena on tavallisen
käsidesinfektion ja kirurgisen käsidesinfektion havainnointi omaa arviointia varten. Kolmantena ja neljäntenä
havainnointilomakkeena on tavallisen
käsidesinfektion ja kirurgisen käsidesinfektion havainnointi kollegan suorittamana. Viimeisenä havainnointilomakkeena on käsien ihon kunnon
arviointilomake.

Johtopäätökset

Opinnäytetyön aihe on lähtöisin työelämän tarpeesta kehittää hoitotyötä
ja lisätä potilasturvallisuutta. Käsihygienian omavalvonnan toteuttamisessa tulevaisuudessa tarkoituksena
varmasti on, että omavalvonta koskee koko operatiivista henkilökuntaa.
Tällöin koko henkilökunta sitoutuu yhdessä noudattamaan omavalvontaa,
koska tehokkaan infektioiden torjunnan kannalta koko henkilökunnan tulee toteuttaa hyvän käsihygienian käytäntöjä yhdessä potilaan parhaaksi.
Lähteiden hakuprosessi
Tämä tukee myös kollegiaalisuuden
Tarkoituksena oli löytää tuoreita ja kehittymistä työyhteisössä, samoin
opinnäytetyöhön soveltuvia lähtei- kuin esimiehen roolin korostumista
tä, jotta työn teoriatieto olisi luotetta- hoitotyön arjessa.
vaa ja ajantasaista ja soveltuisi juuri
tämän työn tuotoksen teoriatiedok- Käytäntö näyttää omavalvontasuunsi parhaiten (Tutkimuseettinen neuvot- nitelman toimivuuden ja muokkaatelukunta 2012, 6; Vilkka 2015, 41−42). mistarpeen. OmavalvontasuunnitelHoitoon liittyvien infektioiden torjun- man päivittäminen sekä kehittäminen
ta (Anttila ym. 2010) on alamme perus- ja eteenpäin vieminen ovat olennaiteos infektioiden torjuntaan liittyen ja sia osia omavalvonnan prosessissa
siksi se valittiin lähteeksi opinnäyte- ja suunnitelmaa tulee kehittää niin
työhön. Varsinais-Suomen sairaan- yksilön, yhteisön kuin esimiehen nähoitopiirin
sairaalahygieniayksikön kökulmista. Tulevaisuudessa omatutkimus leikkaukseen osallistuvan valvontasuunnitelmaa voisi kehittää
henkilökunnan kirurgisen käsidesin- esimerkiksi sähköiseksi työvälineekfektion toteutumisesta (Rintala ym. si. Kun suunnitelma on ollut käytössä
2015) on vertaisarvioitu alkuperäis- jonkin aikaa, voisi opinnäytetyön muotutkimus ja ensimmäinen tutkimus ki- dossa tarkastella määrällisin tai laarurgisen käsidesinfektion toteutumi- dullisin menetelmin, edistääkö omakäsihygienian
sesta Suomessa, jonka vuoksi se oli valvontasuunnitelma
toteuttamista
tai
kuinka
käsihygienian
erittäin olennainen osa opinnäytetyön
lähdemateriaaleja. Myös WHO gui- omavalvonta on toteutunut. n
delines on hand hygiene in health care
(World Health Organization 2009) tuki KÄYTETTYJÄ LÄHTEITÄ
teoriaosuutta kansainvälisenä luo- Aalto, P., Koskimaa, T., Kurtti, J: & Sillanpää, K. 2015.
Kollegiaalisuuden vahvistaminen hoitotyössä. Teoktettavana lähteenä samoin kuin alan sessa
Becker, E., Hahtela, N. & Ranta I. (toim.) Kollegiaalisuus hoitotyössä. Hoitotyön vuosikirja 2015.
kansainvälisistä lehdistä otetut aa- Suomen
sairaanhoitajaliitto ry. Porvoo: Bookwell
lit. Työhön pyrittiin ottamaan lähteik- Oy, 43−49.
si myös ne lait, jotka liittyvät opinnäy- Elintarvikelaki 13.1.2006/23.
tetyön aiheeseen ja omavalvonnan Elintarviketurvallisuusvirasto. 2012. Hygieniaosaakäsitteitä määriteltiin valtion virasto- minen. Omavalvonta. Päivitetty 28.5.2012. Luettu
9.12.2014. http://www.evira.fi
jen määritelmien mukaan sekä lähKramer, A, Hübner, N, Below, H, Heidecke, C, & Asdemateriaalia otettiin tueksi alan sadian,
O. 2008. Improving adherence to surgical hand preparation. Journal Of Hospital Infection
luotettavista teoksista. Tutkimuksis- 70,
35–43. Luettu 19.11.2014. http://www.sciencedita keskityttiin valikoimaan alle kym- rect.com
menen vuotta vanhoja, alkuperältään Laaksonen, H., Niskanen, J. & Ollila, S. 2012. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. 2. uudiskotimaisia, eurooppalaisia tai ame- tettu
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EORNAn kevätkokous
Kyproksella 19.-22.5.2016
Simo Toivonen

Euroopan leikkaussalihoitajien yhdistyksen (EORNA) kevätkokous pidettiin toukokuussa Larnacassa, Kyproksella. Kokouksessa oli edustettuna
22 maata EORNAn 28:sta jäsenmaasta. Jokaisen jäsenmaa saa lähettää
kokouksiin kaksi edustajaa, ensikertalaisena olin tällä kertaa ainoa suomalaisedustaja. FORNAn toinen edustaja on yhdistyksemme puheenjohtaja
Jaana Perttunen.
Kokouksen ensimmäisenä päivänä käydään läpi edellisen kokouksen
pöytäkirja, johon yleensä tehdään vielä sangen runsaasti muutoksia ja korjauksia. Kalenterivuoden vaihduttua
käsitellään myös edellisvuoden budjetti ja hyväksytään tulevan vuoden
talousarvio. Samoin luodaan katsaus
niihin asioihin joita edellisissä kokouksissa on jätetty työn alle, tarkistetaan missä asioiden suhteen nyt mennään.
Viime kokouksessa Glasgowssa esiin
nostettu tarve EORNAn toimintojen
(talous, kirjanpito, markkinointi jne.)
ulkoistamiseen on nyt siinä pisteessä että neuvottelut palvelun tarjoavan yrityksen kanssa ovat käynnissä.
EORNA toimii samoin kuin kansalliset
yhdistykset vapaaehtoisvoimin, ilman
erityisosaamista ja tietotaitoa edellä mainituista asioista. Esimerkiksi
EORNAn kongressit ovat budjeteiltaan
satojen tuhansien eurojen suuruisia,
joten asiantuntija-apu on tervetullutta.
Kansainvälisen
leikkaushoitajapäivän ensi vuoden teemaksi päätettiin yksimielisesti nostaa kirurginen
savu (surgical plume) ja sen poistaminen leikkausalueelta. Aiheelle on oma
yhdistyksensäkin, jonka toiminnasta
saimme 15 minuutin esitelmän. EORNA jäi vielä miettimään kantaansa yhdistykseen liittymisestä. Lisää tietoa

EORNAn kokousedustajat ryhmäpotretissa Larnacassa.

www.plume- motettavissa ja verrattavissa, jolloin
mm. työnkuvan ja palkkauksen määrittäminen helpottuisivat. Yhteenvedot
EORNAssa ”vallanvaihto” tapahtui vii- ryhmätöistä jaettiin koko kokousväen
me vuoden syyskokouksessa. Presi- kesken päivän päätteeksi.
denttinä toimii nyt ranskalainen Miriam Kay ja varapresidenttinä Jana Kokemukset näin ensikertalaisen silWichsova Tsekeistä. Taloudenhoitajan min olivat sangen positiiviset. Kokotoimi oli ilman vastuuhenkilöä. Tehtä- ustaminen on kuitenkin rankkaa ja
vään valittiin yksimielisen äänestyk- päivät pitkiä. Joistakin asioista kessen jälkeen portugalilainen Manuel kustellaan välillä hyvinkin hartaasti ja pitkään. Kokouksen kielenä on
Valente.
englanti, johon oman mausteensa ja
Lauantai-päivä kuluikin sitten nope- haasteensa luovat esimerkiksi ransasti ja mukavasti ryhmätöiden paris- kalainen, portugalilainen tai espanjasa. Edustajat on jaettu komiteoihin, ja lainen aksentti ja väritys. Illallisella
varsinainen työ tehdään niissä. Paik- on aikaa verkostoitua ja jutella muutakani on education committeessa. Ko- kin kuin agendan asioita. Unentuloa ei
miteamme teki yhteenvetoa aiemmin pahemmin tarvitse odotella kun illalEORNAn hallituksen jäsenille lähete- la palaa hotellihuoneeseen. Ainoaktystä koulutuskyselystä sekä vertasi si negatiiviseksi asiaksi voisin oikeasEORNAn tekemää koulutusvaatimus- taan sanoa sen, että tiukan aikataulun
suositusta EQF:n (European Quality vuoksi paikalliseen maisemaan ja eläFrame) suosituksiin. Ajatus olisi, että mään ei juurikaan ehdi tutustua, tämä
Euroopassa olisivat yhtenäiset käy- on kirjaimellisesti kokousmatka.
tännöt, kriteerit ja minimitason määritelmät koulutuksen suhteen. Täl- Syksyn kokouksen järjestävät norjalöin esimerkiksi työvoiman liikkuessa laiset, kokouskaupunki on Stavanger.
EU:n alueella sairaanhoitajan tutkin- Lisää tietoa EORNAsta nettisivuilta
not ja opinnot olisivat helpommin hah- www.eorna.eu n
yhdistyksestä
council.com

löytyy

Tapaamisiin Tampereella!

29.-30.09.
evercare® is 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.

Laadukasta
hoitoa
potilaalle

Alhaisemmat
hoitokulut

Vastuullisesti

OneMed Oy, puh. 020 786 6810, asiakaspalvelu@onemed.com
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Leikkaussalikierroksella 6: Seinäjoki
Kirjoittajan näkemys Seinäjoen keskussairaalan leikkaus- ja anestesiatoimintayksiköstä, siellä työskentelemisestä
ja kehittymisestä. Kirjoittaja on kesäkuussa 2016 eläköitynyt, moniammatillisen työyhteisön arvostama lääkintävahtimestari.

Seinäjoen
keskussairaala.

Erkki Hautalahti

lääkintävahtimestari

Kuvat & kokoaminen:

Ida L atvatalo

sairaanhoitaja (AMK)

Seinäjoen leikkurista

Monta erikoisalaa
Kirkan esittämä kappale, ”Hetki lyö, - monenlaisia osaajia
viime hetki lyö”, matkapuhelimesta
tuleva musiikki, herättää minut tulevaan työpäivään. Herääminen uuteen
työpäivään ei ole aivan ensimmäinen
kohdallani. Työvuosia Seinäjoen keskussairaalan leikkausosastolla tuli
juuri täyteen 37 vuotta. Kesällä ”hetki
lyö”, jolloin on aika siirtyä viettämään
vapaampaa elämänmuotoa.

Automatka taittuu totuttuun tapaan
työpaikalle, monesti sairaalan parkkipaikalla en muista matkasta mitään.
Monta kertaa matkan ajaminen on
varmaan tullut ”ydinjatkoksella”. Ajatustyötä toki teen matkan aikana, monesti ajattelen jo tulevaa työpäivää ja
päivän tuomia haasteita.
Työnkuva on vuosien varrella muuttunut paljon. Enemmän tarvitaan monipuolista osaamista, uutta tekniikkaa
ja laitteita, sekä toimintatapoja on tullut lisää. Tulipa mieleeni myös, mitähän Florence Nightingale ajattelisi tämän päivän sairaanhoidosta. Muutos
on ollut melkoista Florencen ajasta
tähän päivään, haasteita riittää kehityksen kelkassa pysymiseksi. Minusta Seinäjoen keskussairaala on hyvin
ottanut vastaan ajan haasteet ja pysynyt ajan hermolla.

Leikkausosastomme koostuu kahdesta yksiköstä: Keskusleikkausyksiköstä ja päiväkirurgisesta yksiköstä. Saleissa työskentelee useamman
erikoisalan osaajaa, mm. ortopediaa, neurokirurgiaa, plastiikkaa, gyneä, gastroa, käsikirurgiaa, urologiaa
ynnä muuta. Nämä erikoisalat pitävät
eri ammattiryhmät työllistettynä ympäri vuorokauden. Iso henkilökunta
vaatii myös hyvät johtohenkilöt. Huumori ja joustavuus auttavat asioiden
hoidossa. Pelisääntöjen pitää olla kaikille samat, muuten pohjalainen ”pillastuu”. Tarkoittaa, että hermostuu ja
silloinhan ei ole kenelläkään kivaa.
Talous on monessa sairaalassa mennyt tiukempaan suuntaan. Seinäjoen leikkaus- ja anestesiatoimintayksiköllä on vielä varsin hyvin riittänyt
rahaa toiminnan ylläpitoon ja hankintoihin. Peruskorjauksella tilat on saatu hyvään kuntoon. Nykyisiä tiloja ovat
ihastelleet vierailijat täällä käydessään. Hyvät ulkoiset puitteet luovat
työviihtyvyyttä ja uusittu kalusto antaa mahdollisuuden hyvään ja laadukkaaseen hoitoon.

Seinäjoen keskussairaala on pysynyt hyvin jatkuvassa muutoksessa mukana. Taustalle valmistuu
uusi sairaalan lisäosa.

Hyvän hoidon takana on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Etelä- Pohjanmaan kantaväestön
luonteenpiirteeseen kuuluu olla ”vähän parempia kuin muut”. Kyllähän
me ollaankin, jos meiltä kysytään,
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Peruskorjauksella tilat on saatu hyvään kuntoon.

Steriilivarastossa tavaroiden on oltava hyvässä
järjestyksessä.

lakin vain on tapa nostaa itsensä joukkue, joka tekee voittomaalin potiylemmäksi muita, että hänet huoma- laan eduksi.
taan.

Leikkaussalissa pitää olla monenvielä parempia kuin ”krannissa” eli laista osaajaa eri työnsaralta. Kaiknaapurissa.
kia heitä tarvitaan, muuten eivät työt
mene eteenpäin. Toiset ovat taitavamHärmän häjy Rannanjärvi kuuluu sa- pia, jotkut osaavampia, toiset empaatnoneen että, ”kukaan ei oo mikään”. tisempia, jne. Kaikki täydentävät toiTämä pitää paikkansa edelleen. Joil- siaan ja yhdessä me saadaan hyvä

Hoitotyön kehittyminen

Olen vuosikymmeniä saanut seurata ”leikkurin” kehitystä tähän päivään.
Alkuaikoinani anestesiapuolelle riitti Olli – monitori EKG-seurantaan ja
käsin pumpattava verenpainemittari.
Puudutetun potilaan ”saturaatiomittauu

Monta erikoisalaa samassa yksikössä tuovat omat haasteensa myös tavarasijoittelussa.
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ri” oli nenän päälle liimattu teippi. Potilas hengitti kun teippi liikkui. Anestesiahoitajat eivät osanneet arvata
silloin kehityksen kulkua. Potilasta
tarkkailtiin ulkoisista merkeistä, huulien ja kynsien värikin kertoi jotain.
Onko tämän päivän hoito parempaa?
On ehdottomasti. Kaikki se informaatio, mitä saadaan potilaan voinnista, sekä kaikki uudet menetelmät ja laitteet leikkauksessa auttavat
pääsemään hyvään lopputulokseen.
Uusi teknologia saattaa toisaalta viedä hoitajan aikaa potilaan hoitotyöstä. Ennen oli ennen ja nyt on nyt ja on
vain sopeuduttava uuteen aikakauteen. Vanhaan ”hyvään aikaan” ei ollut
lonkkavaivaaselle implantteja. Henkilön täyttäessä viisikymmentä vuotta,
mieluinen lahja oli kävelykeppi. Tarpeellinen lahja siihen aikaan.

Toimivat tilat tuovat mukavuutta myös potilaille. Kuva päiväkirurgisen yksikön jälkiheräämöstä.

Tämän päivän ihminen toivoisi pysyviä
työpaikkoja, yhteisöllisyyttä, turvallista ja vakaata yhteiskuntaa. Tälläisiä
ajatuksia tuli mielehen yhtenä keväisenä päivänä. Aurinko oli jo korkialla
ja mieli virkeä. Pohjanmaan taivasta
kun katselin, ajattelin: Täälä taivas on
kaunis, täälä kaunis on maa. Ajellessanne täälläpäin ”äläkää ajako ohitte”. n

”Me pidetään teistä porukalla hyvää huolta”.

Kotoiset
maisematapetit.
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Leikkaushoitotyön Ergokortista
kevennystä työn kuormittavuuteen
Virpi Fagerström

FT, TtM, ft (amk), kouluttaja
Ergomentor Oy

Leikkaussalityö, leikkaukseen tulevien potilaiden valmistelu ja toipilaiden
aktivointi kuormittavat hoitajia fyysisesti. Työhön liittyy staattisia asentoja.
Tällöin hoitajan tuki- ja liikuntaelinten
verenkierto hidastuu ja lihakset jännittyvät. Pitkään jatkuessaan ne aiheuttavat kipua hoitajan niskaan, selkään tai
raajoihin.
Niska-hartiavaivat ovatkin yleisiä
leikkaussalityötä tekevillä. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan leikkaussalityöntekijöillä oli huomattavasti
enemmän tuki- ja liikuntaelinvaivoja
kuin kantaväestöllä. Vaivoja aiheuttavat paikallaan samassa asennossa
työskentely, potilassiirrot ja painavien
taakkojen, kuten instrumenttilaatikoiden tai potilaiden raajojen kannattelu.
Anestesiahoitaja voi esimerkiksi hengitysputken laittamisessa jou-

tua kannattelemaan maskia tai kurkottelemaan etäältä potilaan pään
takaa. Myös selkäpuudutuksen laitossa hoitajan oma selkä voi joutua
kumaraan. Selkäpuudutuksessa voi
myös toimintaa avustava hoitaja joutua kannattelemaan potilasta kapealla hoitopöydällä. Nukutetun potilaan
kääntäminen tai siirtäminen kapeilla tasoilla on haasteellista, puhumattakaan gynekologisten tai urologisten
leikkausten työasentojen ahtaus- tai
työskentelyn ylettymishaasteista.
Ergomentor Oy on tarttunut näihin
haasteisiin ja aloittanut kehitystyön
leikkaushoitotyön ergonomian parantamiseksi. Ergomentor on koulutus- ja
konsultaatioyritys, joka on erikoistunut sosiaali- ja terveysalan ergonomian ja työturvallisuuden kehittämiseen.
Yrityksen ergonomian asiantuntijana
toimii FT Virpi Fagerström, joka on väitellyt Asukkaan ergonomisesta avus-

tamisesta Turun yliopistossa 2013. Nyt
yrityksen painopisteenä on leikkaushoito- ja ensihoitotyön ergonomian kehittäminen, johon Ergomentor on sitoutunut Ergokortti – terveenä työssäTM
koulutuspalvelunsa myötä.
Ergokortti – terveenä työssäTM koulutuspalveluun kuuluvat leikkaustyötä tekevien koulutukset ja ergonomia-aiheisen
oppimateriaalin
tuottaminen muille ergokouluttajille. Tule kuulemaan työtilanteiden ergonomisista ratkaisuista! Seuraavat
Leikkaushoitotyön ergonomian kehittämistyöpajat järjestetään Helsingissä 1.11. ja Turussa 8.11.2016. Mukaan
mahtuu innokkaita ergonomian kehittäjiä! Lisätietoa antaa virpi.fagerstrom@ergomentor.fi
Ilmoittautumiset voi tehdä joko sähköpostitse tai www.ergomentor.fi/koulutuskalenteri.
Ergokortti – terveenä työssäTM, niin
voit vaivoitta keskittyä potilaaseen! n

Kattava valikoima
leikkaus- ja
toimenpidevälineitä!

Ilvestie 3, 01900 Nurmijärvi
P. 09 341 72 800 • www.mekalasi.fi
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Näinkin voi käydä…
Minna Ikonen

leikkaus-anestesiasairaanhoitaja
Keski-Suomen keskussairaala leikkausosasto

Iina Sundvall

sairaanhoitaja AMK
Keski-Suomen keskussairaala leikkausosasto

Tässäpä mietteitä siitä, kun äiti saa
oman tyttärensä omalle työpaikalleen
ensin harjoittelujaksolle ja sitten työkaveriksi ja siis myös toisin päin: kun tytär
saa äidin työkaveriksi.

Perehdytitkö tytärtäsi?
Iinan kanssa sovittiin jo harjoittelun
alussa, että ohjaajaksi en tule ja eipä
tämä tainnut käydä meidän opiskelijavastaavien mielessäkään, että olisivat
minut laittaneet Iinan ohjaajaksi. Harjoittelujaksolla oltiin yhden kerran samassa salissa ja leikkauksessa mukana eli sen verran perehdytin Iinaa
harjoittelujaksolla. Nyt työkavereina ollaan oltu samassa salissa muutamia kertoja. Toki on tullut kerrottua
työn ulkopuolella aika paljonkin erilaisista leikkauksista. Iina on aloittanut työt toisella leikkausosastolla,
missä minä harvoin työskentelen, niin
silläkään en ole ollut Iinan perehdyttäjä. Ja kun teen vuorotyötä ja kesällä
olin viisi viikkoa lomalla eli ei hirveästi työpaikalla olla edes nähty.

Onko oman lapsen kanssa
työskentely helpompaa vai vaikeampaa kuin jonkun toisen
uuden työntekijän?
Tästä vielä vähän kokemusta, mutta tämän hetken kokemuksen perusteella sanoisin helpompaa. Töissä
en ajattele Iinan olevan minun tytär,
vaan hän on tasavertainen työkaveri
niin kuin kuka muu työkaveri tahansa.
Tunnen Iinan tietenkin niin hyvin, että
yhteistyö ei välttämättä edes sanoja
tarvitse kun hommat hoituvat töissä.

Olen Iina, 23- vuotta ja valmistuin
viime toukokuussa Karelia-ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi.
Opiskelin Joensuussa ja viime keväänä koulun ollessa loppusuoralla
muutin takaisin kotipaikkakunnalleni Jyväskylään. Viimeisen työharjoitteluni aloitin helmikuussa 2016
Keski-Suomen
keskussairaalan
leikkausosastoilla ja toukokuussa
harjoitteluni loputtua aloitin työt
leikkaussairaanhoitajana samassa
paikassa.

Häiritseekö vai helpottaako
äidin läsnäolo?
Aluksi sitä mietti miltä tuntuu työskennellä oman äidin kanssa. Hyvin
nopeasti kuitenkin huomasin, että
työskentely yhdessä on helppoa ja
mukavaa. Koen, että työskentelyä helpottaa se että tunnemme toisemme
niin hyvin. Kun työskentelemme yh-

Olen Minna, leikkaussairaanhoitaja, työskentelen Keski-Suomen
keskussairaalan leikkausosastoilla
(meillä niitä on kolme). Valmistuin
leikkaus-anestesiasairaanhoitajaksi Turusta vuonna 1988 ja työt aloitin tammikuussa 1989 jyväskylässä leikkausosastolla ja siellä ollaan
siis edelleen. Välillä kävin yksityispuolella muutaman vuoden katsomassa sitä puolta, mutta päädyin
takaisin keskussairaalan leikkausosastoille. Työkokemusta minulle
on kertynyt siis 27 vuotta leikkaushoitajana.

dessä molemmat saavat hoitaa työtehtävänsä oman tapansa mukaan ja
tarvittaessa äidiltä on ollut helppo kysyä neuvoa. Ja ajoittain menee useita päiviä, että ei edes nähdä työn merkeissä.
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Onko tullut mitään mutkia
matkaan?
M: Ei ole vielä tullut ja uskon, että ei
tulekaan. Välillä sitä on miettinyt, että
mitä muut työkaverit miettii tästä kun
äiti ja tytär työskentelevät samassa työpaikassa… Kivoja kommentteja
niiltä on kuitenkin kuulunut :-).
I: Ei ole tullut ja nyt en kyllä äkkiseltään keksi mistä semmoisia tulisikaan. Alussa tuli melko paljon kysymyksiä ja kommentteja työkavereilta
liittyen siihen, että olen Minnan tytär. Tämä ei kuitenkaan häirinnyt ja
nyt ajan kuluessa asia nousee harvoin
enää puheeksi.

Käyttekö työajan ulkopuolella
keskusteluja työasioista, työkavereista, leikkauksista?
M: Kyllä on tullut monet keskustelut
käytyä Iina kanssa työasioista, työkavereista ja leikkauksista. Monesti jo harjoittelujakson aikana yhteisillä
koiralenkeillä on puhuttu ja höpötetty kaikenlaista. Välillä on pitänyt luoda uskoa Iinalle, että ei tarvitse osata
heti kaikkea ja ei pystykään, sillä niin
paljon tulee uutta asiaa ja jo itse leikkausosasto työympäristönä on ihan
erilainen kuin muut sairaalan osastot. Välillä Iina on kokenut turhautuneisuuttakin, kun omasta mielestä ei
osaa monen viikon jälkeenkään vielä
mitään. Onneksi olen voinut olla Iinan
tukena kenelle on voinut puhua ja purkaa omia tuntemuksia. Olen omalla
kokemuksellani yrittänyt kannustaa
ja tsempata Iinaa, että vielä se päivä koittaa kun huomaat, että ”minähän osaan jo paljon ja työstä nauttii”.
Alku on raskasta, mutta se palkitaan
kun huomaa, että minusta on tullut jo
aikamoinen ammattilainen :-). Työkaverit miettivät, että mitähän me ollaan
teistä puhuttu ja höpisty, olkaa huoletta, meillä on ihanat työkaverit ja
töihin on kiva tulla. Ja ei me aina töistä höpötetä vapaa-ajalla.

Etenkin harjoittelujakson aikana kun
pääsi näkemään ja tekemään paljon
asioita ensimmäistä kertaa, tuli kerrottua äitille mitä oli päivän aikana oppinut. Välillä olen myös kysynyt äidiltä
neuvoa tai tapaa miten hän tekee jonkin tietyn asian jossakin leikkauksessa. Äidiltä on saanut vapaa-ajallakin
tukea ja tsemppiä kun jokin asia on
tuntunut vaikealta. Vaikka vapaa-ajalla tuleekin välillä juteltua työasioista,
niin kyllä työasiat vapaa-ajalla pyritään pitämään poissa mielestä.

Ollaanko vielä puheväleissä?
M: Ehottomasti ollaan ja paljon tehdään kaikenlaista työajan ulkopuolella yhdessä. Työmatkat on kuljettu yhdessä jos minullakin sattuu olemaan
aamuvuoro (Iina tekee pelkkää aamua) pyöräillen tai autolla. Koirien
kanssa käydään lenkillä ja äiti istuu
myös katsomossa kannustamassa
kun Iinalla on jalkapallopeli.

I: En muista, että koko työkaveruuden
aikana olisimme mistään saaneet aikaiseksi yhtään mykkäkoulua. Joten
koko ajan ollaan oltu puheväleissä ja
vapaa-ajallakin nähty paljon. Asuin
Mikä oli mielestäsi parasta
Joensuussa 6,5 vuotta, joten nyt kun
kesässä töiden suhteen?
asun taas Jyväskylässä perheen läM: Kesällä työnteko on erilaista mei- hellä, on kiva kun pystymme näkedän leikkausosastolla, sillä sulku- mään usein ja tekemään asioista yhaika koittaa aina kesällä ja siirry- dessä.
tään yhdelle leikkausosastolle kaikki
työskentelemään. Minähän olin tietty lomalla viisi viikkoa juuri tuona sul- Mistä Minna on eniten ylpeä
kuaikana. Kesällä tulee päivystysvuo- tyttärestään?
roja enemmän kuin normaaliaikana ja
tunnetusti minähän tykkään tehdä yö- Työasiassa täytyy olla ylpeä siitä, että
Iina valitsi ensimmäiseksi työpaikaktyötä.
si leikkaussalin. Ilmeisesti olen onI: Töiden suhteen kesässä on parasta nistunut luomaan hyvän kuvan meiollut saamani oppi, olen päässyt nä- dän leikkaushoitajien työstä :-). Iina
kemään ja oppimaan monenlaisia jut- on nuoresta iästään huolimatta opistuja joka päivä. On hienoa huomata kellut itselleen kaksi ammattia ja
miten paljon enemmän asioita osaan toistakin ammattia voi hyödyntää nyI: Kyllähän sitä on vapaa-ajalla tul- nyt, verrattain toukokuuhun kun aloi- kyisessään työssään. Iina on ahkera,
lut työhön liittyvistä asioista juteltua. tin työurani leikkausosastolla.
uu
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sitoutunut siihen mitä tekee ja äärim- sä tai vapaa-ajalla kysynyt jonkun töimäisen tunnollinen, sosiaalinen ja hy- hin liittyvän kysymyksen niin aina
olen saanut vastauksen kysymykseemyilee aina (no ei ihan aina….).
ni. Minä vastavalmistuneena sairaanhoitajana toivon, että vielä koittaa se
On ilo olla Iinan äiti ja työkaveri <3.
päivä kun minäkin olen yhtä kokenut
ja osaava sairaanhoitaja.
Mitä tytär arvostaa eniten

äidin ammattiosaamisessa/kokemuksessa?
Työpäivä samassa salissa

Nyt kun on itse päässyt paremmin
leikkausosaston maailmaan sisään ja
päässyt opettelemaan erilaisiin leikkauksiin kuuluvia asioita, osaa sitä
paremmin hahmottaa ja arvostaa äidin osaamista. Olemme olleet muutaman kerran samassa salissa ja silloin
on päässyt näkemään, miten hyvällä
ammattitaidolla hän työtä tekee. Kun
olemme työskennelleet samassa salissa, on kyllä joka hetkessä voinut
luottaa äidin ammattitaitoon. Arvostan sitä, että äidin työskentelystä huomaa sen, että hän oikeasti tykkää ja
viihtyy työssään. Jos olen äitiltä töis-

Aamulla työmatka tehtiin yhdessä Iinan autolla eli Iina nouti äitin kyytiin ja
aamuvuoro aloitettiin klo 7. Saliin oli
suunniteltu kaksi leikkausta laparoskooppinen tyrä (TAP) ja avoin nivustyräleikkaus. Tavarat oli kerätty ensimmäiseen leikkaukseen valmiiksi.
Laitettiin sali valmiiksi ja sovittiin leikkaushoitajien kesken mitä kukin tekee (meitä oli kolme i-hoitajaa salissa, Iinalla vielä perehdytys käynnissä).
Sovittiin, että Iina ja minä mennään
mukaan leikkaukseen ja Mari jää passariksi. Tämä oli Iinalle eka kerta laparoskooppisessa tyrässä. Aamul-

la meillä oli meeting ja aiheena olivat
salassapitosäädökset ja ilmoitus- ja
tiedonantovelvollisuudet terveydenhuollossa.
Sitten päästiin itse asiaan. Iina hoiteli instrumentoinnin ja minä olin kamerassa, näin Iina sai rauhassa keskittyä
omaan työhönsä. Hyvinhän se homma sujui ja niin saatiin ensimmäinen
tyrä korjattua. Välillä käytiin syömässä, että jaksetaan seuraava leikkaus. Mari sai komennon toiseen saliin
ja me jäätiin Iinan kanssa kahdestaan
hoitamaan avoin nivustyräleikkaus. Iinan kanssa sovittiin, että hän menee
instrumentteihin ja minä jään passariksi. Eipä siinä tarvinnut Iinaa neuvoa kun oli tuttua puuhaa ja homma
meni hienosti. Kaikin puolin samassa
salissa työskentely sujui hyvin ja meillä oli mukava päivä. Kotimatka yhdessä ja eikun viikonlopun viettoon :-). n
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Näyttöön perustuvaa
perioperatiivista hoitotyötä
Jaana Perttunen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Näyttöön perustuvan toiminnan tarkoituksena hoitotyön laadun parantaminen sekä hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Perioperatiivinen hoitotyö on näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Se pohjautuu
tieteellisesti havaittuun tutkimusnäyttöön, hyväksi havaittuun toimintanäyttöön sekä kokemukseen perustuvaan näyttöön. Hoitokäytäntöjen
ja toimintatapojen yhtenäistämisellä varmistetaan, että potilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada parasta mahdollista hoitoa hoitopaikasta
riippumatta.
Perioperatiivisen hoitotyön tutkimusta tehdään laajalti ympäri maailmaa. Tutkimustuloksia julkaistaan alan lehdissä sekä esitetään kongresseissa. Käyttämällä esimerkiksi PubMed, EBSCO ja CINAHL tietokantoja
voi etsiä perioperatiiviseen hoitotyöhön liittyviä tutkimuksia sopivilla hakusanoilla. Kansainvälisiä tutkimusten esittelyjä voi mennä seuraamaan
tulevan vuoden aikana esimerkiksi NOKIAS kongressin Turkuun syyskuussa, NORNA kongressiin lokakuussa tai EORNA kongressiin toukokuussa 2017.
Ohessa tiivistelmiä muutamista mielenkiintoisista tutkimuksista.
The examination of problems experienced by nurses and
doctors associated with exposure to surgical smoke and the
necessary precautions
Diatermialaitetta käytetään lähes kaikissa leikkauksissa sekä
koagulointiin että leikkaamiseen. Leikkaussaostolla työskentelevät sairaanhoitajat ja kirurgit altistuvat tämän vuoksi päivittäin kirurgiselle savulle, mutta eivät aktiivisesti toimi savun
haittojen torjumiseksi, raportoidaan tänä vuonna Journal of Clinical Nursing -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Ilce et al
kuvaili tutkimuksessaan 81 sairaanhoitajan ja kirurgin kokemuksia savulle altistumisesta.
Tutkimuksessa selvisi, että kirurginen savu aiheutti päänsärkyä
noin puolella vastaajista, silmien vuotamista noin 40% vastaajista sekä yskää noin puolella sairaanhoitajaista ja kolmanneksella kirurgeista. Muita oireita oli kurkun käheys, hiusten paha
haju, pahoinvointi, huimaus, uneliasuus, aivastelu ja nuha. Suurin osa vastaajista tiesi, kuinka kirurgisen savun haittoja voidaan torjua esimerkiksi imulaitteilla ja suodattimilla, mutta niitä ei juurikaan käytetty. Vain muutama sairaanhoitaja ilmoitti
käyttävänsä tarkoituksen kehitettyä suodatinmaskia. n
Arcu Ilce, Ganime Esra Yuzden & Meryem Yavuz van
Giersbergen; Journal of Clinical Nursing 17.6.2016

Surgical count process for prevention of
retained surgical items: an integrative
review
WHO:n suosituksen mukaan kaikissa leikkauksissa tulee laskea käytössä olleet
taitokset, instrumentit ja neulat. Silti on
sattunut tilanteita, joissa potilaaseen on
jäänyt jokin edellä mainituista leikkauksen
jälkeen.
Freitas et al selvittivät kirjallisuuskatsauksella näyttöön perustuen laskemisprosessiin liittyviä tiedon ja osaamisen puutteita
leikkaussalin sairaanhoitajilla. Tutkimukseen otettiin mukaan PubMed, CINAHL ja
LILACS tietokannoista vuosina 2003-2013
julkaistuja laskemisprosessiin (surgical
count process) liittyviä englanniksi, espanjaksi ja portugaliksi julkaistuja tutkimuksia. Lopulliseen analyysiin valikoitui
28 alkuperäistutkimusta.
Tutkimuksen tuloksena laskemisprosessiin liittyvä tieto ja osaaminen voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: leikkauksen
jälkeen potilaaseen jääneiden välineiden
riski potilaalle, laskemisprosessin oikea
suorittaminen intraoperatiivisessa vaiheessa ja teknologian käyttö manuaalisen
laskemisprosessin apuna. Tutkimuksen
johtopäätöksenä oli, että leikkauksessa
käytettävien välineiden laskemisprosessi kuuluu olennaisesti potilasturvallisuuteen. Prosessista vastaavat perioperatiiviset sairaanhoitajat ja heidän vastuullaan
on laskemisprosessin luominen, päivittäminen ja juurruttaminen kaikkiin leikkauksiin kaikissa operatiivisissa yksiköissä. n
Patrícia Scotini Freitas, Renata Cristina de
Campos Pereira Silveira, Alexander Michael
Clark, Cristina Maria Galvão; Journal of
Clinical Nursing 12.4.2016
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Unsettled teamwork: communication and
learning in the operating theatres of an urban
hospital
Työskentely leikkausosastolla on tiimityötä,
mutta hyvin usein sekä perioperatiiviset sairaanhoitajat että kirurgit joutuvat muodostamaan uusia tiimejä tai siirtymään uuteen, ennalta tuntemattomaan tiimiin työtilanteiden
niin vaatiessa. Bezemerin et al tutkimuksessa selvitettiin, miten tällainen tilanne, jossa tiimin jäsenet eivät tunne toistensa työskentelytapoja ym., vaikuttaa tiimin kommunikaatioon
leikkaussalissa.
Tutkimus tehtiin lontoolaisessa opetussairaalassa videoimalla 20 eri leikkausta eri tiimeissä. Tilanteet, joissa instrumentoivan sairaanhoitajan ja leikkaavan kirurgin välisessä
kommunikaatiossa oli ongelmia, identifioitiin
ja analysoitiin. Oikean instrumentin antamisessa tuli eniten ongelmia. Instrumentoiva sairaanhoitaja joutui kysymään tavallista useammin mitä instrumenttia tarvittiin: ”Sorry, what
did you want?”. Tilanteet olivat erilaisia riippuen kirurgin reagoinnista. Parhaimmillaan kysymyksestä seurasi hyvä oppimistilanne ja
kommunikaatiolla edistettiin yhteistä tietoa ja
osaamista. Joissain tilanteissa kirurgit kokivat
instrumentoivan sairaanhoitajan kysymykset
häiritsevinä.n
Jeff Bezemer, Terhi Korkiakangas, Sharon-Marie
Weldon, Gunther Kress, Roger Kneebone; Journal
of Advanced Nursing; 2016 (72)2: 241–481

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia operatiivisen
tulosyksikön perehdytyksen sisällöstä
Perehdyttämisen tarkoituksena on, että uusi työntekijä saa riittävän opastuksen työtehtäviin, työpaikan toimintaan, työturvallisuuteen sekä työvälineisiin. Onnistunut perehdytys lisää innostusta ja kiinnostusta työtä ja työpaikka
kohtaa, sitouttaa työntekijää sekä lisää osaamista ja halua
oppia enemmän. Myös opiskelijoiden perehdyttäminen hoitotyön harjoittelujaksoilla on yhtä tärkeää, harjoittelujaksot ohjaavat opiskelijan ammatillisen identiteetin muodostumista ja tukevat tietoperustan kehittymistä.
Koivuniemen laadullisessa tutkimuksessa kuvattiin sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia perehdytyksen sisällöstä operatiivisen tulosyksikön alueella perioperatiivisen
hoitotyön harjoittelujakson aikana. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla kahdelta sairaanhoitajaopiskelijalta.
Opinnäytetyön tuloksista ilmeni, että opiskelijat kokivat perioperatiivisen hoitotyön harjoittelun ohjauksen laadun
jääneen hieman heikoksi kiireen takia. Opiskelijat kokivat
myös, että ohjaajien suuri vaihtuvuus heikensi ohjauksen
laatua. Opiskelijoiden kokemuksissa korostui se, että heidän taitoihinsa ei luotettu riittävästi. Pääosin haastatellut
olivat kuitenkin tyytyväisiä harjoittelussa saamaansa perehdytykseen. Ohjaajan henkilökohtainen omistautuminen
ohjaamiseen koettiin erityisen positiivisena.
Opinnäytetyön tavoitteena oli ammattikorkeakoulun ja sairaalan välisellä yhteistyöllä luotavan yhtenäisen perehdytysmateriaalin tuottaminen perioperatiivisen hoitotyön harjoitteluun tuleville opiskelijoille.n
Koivuniemi, Christa; Opinnäytetyö 2014; Metropolia
Ammattikorkeakoulu

Music and communication in the operating theatre
Eri lähteiden mukaan 53-72% leikkaussaleista kuunnel- Videoinnilla saatiin 5203 havaintoa ja tuloksena oli, että
laan musiikkia operaation aikana, vaikka sillä saatetaan siinä leikkaussalissa, jossa kuunneltiin musiikkia, piti
ylittää WHO:n suosittelema meluraja. Leikkaussaleissa kysymykset ja kommentit toistaa viisi kertaa useamon ilman musiikin kuunteluakin merkittävästi melua joh- min kuin salissa, jossa ei kuunneltu musiikkia. Jokainen
tuen sekä laitteista että henkilöstöstä. Kahdeksan tun- selvennystä vaativa kysymys lisäsi 4-68s leikkausaikaa.
nin työskentelyssä turvallisena pidetään 85dBA rajaa ja Tämä aiheutti jännitteitä ja turhautumista, koska komyksittäisiä alle 140dBA piikkejä. Musiikin kuuntelu leik- munikaatio ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla.
kauksen aikana voi lisätä melua jopa 87dBA. Leikkausalin melu häiritsee kommunikaatiota ja voi aiheuttaa vaa- Yhteenvetona todetaan, että musiikin kuuntelu leikkaratilanteita potilaan hoidossa. Toisaalta musiikilla voi uksen aikana voi häiritä kommunikaatiota, vaikkakaan
sen ei potentiaaliesti katsota vaarantavan potilasturolla myös rauhoittava ja keskittymistä lisäävä vaikutus.
vallisuutta. Musiikin kuuntelusta ja äänenvoimakkuuWeldon et al selvittivät tutkimuksessaan lontoolaisen desta päättää yleensä kirurgi. Tutkijat esittävät, että
sairaalan leikkausosastolla, miten musiikin kuuntelu musiikin kuunteluun leikkauksen aikana tulisi antaa
vaikutti tiimin väliseen kommunikaatioon. Kuuden kuu- suositukset.n
kauden aikana videoitiin 20 leikkausta kahdessa leikkaussalissa, joista toisessa kuunneltiin musiikkia leik- Sharon-Marie Weldon, Terhi Korkiakangas, Jeff
kauksen aikana ja toisessa ei. Tutkimuksessa verrattiin Bezemer, Roger Kneebone; Journal of Advanced Nursing;
2015(71)12:2699–3018
näissä saleissa olleita eroja timin kommunikoinnissa.
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Uusi palovammakeskus
Jorvin sairaalassa
Jenni Serjala ja Linda Taivassalo
Valtakunnallisen palovammakeskuksen ja ihopankin siirtymistä Jorvin
sairaalaan alettiin suunnittelemaan
yhdessä Töölön palovammaosaston
ja Jorvin teho-osaston kanssa vuonna 2009, kun oli tehty päätös keskittää
kaikkien tehohoitoa vaativien palovammapotilaiden hoito Jorviin rakennettavaan päivystyslisärakennukseen.
Palovammakeskuksen läheisyyteen
haluttiin leikkaussali ja tilat ihopankille. Suunnittelutiimissä olivat mukana mm. Töölön plastiikkakirurgiselta anestesia- ja leikkausosastolta
oh Kirsi Föhr, Jorvin anestesia- ja leikkausosastolta aoh Tarja Pöllänen ja
leikkaushoitaja Tina Samuelsson. Lisäksi mukana oli muutama sairaanhoitaja.
Henkilökunnan perehdyttäminen palovammatoimintaan aloitettiin jo hyvissä ajoin loppuvuodesta 2014, jolloin
perehtymässä kävivät kuusi vastuu-

hoitajaa sekä leikkaus- että anestesiapuolelta. He olivat Töölössä kolmen
viikon jakson osallistuen palovammaleikkauksiin ja ihopankkitoimintaan.
Muutama hoitaja kävi vielä tämän jälkeen kouluttautumassa palovammaleikkauspäivinä toimintaan. Salin ja
välineiden käyttökoulutusta järjestettiin pitkin vuotta koko henkilökunnalle.

toimiin kokeilemaan, miltä kuumassa
salissa toimiminen tuntuu. Ensimmäinen palovammaleikkaus tehtiin 21.1.
Toiminta lähti vauhdikkaasti käyntiin
heti alkumetreiltä. Tämä olikin hyvä
asia meille hoitajille, jotta saimme
heti tuntumaa palovammaleikkauksiin. Vuonna 2016 leikkauksia on ollut
tähän mennessä 63 kappaletta.

Tammikuussa vuonna 2016 tapahtuvaa muuttoa odotellessa leikkaussalia alettiin sisustamaan. Palovammaleikkaussalin avajaisia vietettiin
13.1.2016, jonka jälkeen päästiin tosi-

Palovammasali on Suomen suurin eli
86 m2. Kuulostaa isolta, mutta leikkauksen ollessa käynnissä ei ylimääräistä tilaa kuitenkaan liiemmälti ole.
uu

25

26

|

Pinsetti 3/2016

uu

Tehopalovammapotilasta leikattaessa henkilökuntaa on
salissa tavallista enemmän. Ideaalitilanteessa paikalla
on aina kirurgien lisäksi anestesialääkäri, kaksi tai kolme
anestesiasairaanhoitajaa, neljä tai viisi leikkaushoitajaa
ja lääkintävahtimestari. Tämän lisäksi laitteita ja instrumentteja on salissa tavallista enemmän. Salissa työskentelyyn tuo oman haasteensa salin lämpötila, joka on +32
astetta. Aamun ensimmäinen saliin tulija laittaa aina
lämmityksen päälle, jotta sali on potilaan tullessa mukavan lämmin. Lämpötila halutaan pitää korkeana, jotta voidaan estää potilaan liiallinen jäähtyminen.
Leikkaussali on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi,
jossa viihtyvyyttä lisäävät isot ikkunat, jotka tuovat valoa
ja avaruutta. Lisäksi sali on varusteltu uuden teknologian
mukaisesti.
Palovammojen siirtymisen myötä myös ihopankki on
aloittanut toimintansa Jorvin sairaalassa. Uuden salin lisäksi saimme myös uudet hienot tilat ihopankille. Meillä
kymmenen leikkaushoitajaa on perehtynyt ihopankkitoimintaan. Uusissa tiloissa on nyt jääkaappitilaa riittävästi ihojen säilytystä varten, lämpökaappi sekä työpisteet
kahdelle. Tiloihin on myös saatu Fimean edellyttämät uudet biologiset suojakaapit, joissa ihot käsitellään.
Kaiken kaikkiaan uuden toiminnan aloittaminen tuo aina
uusia haasteita koko työyksikköön. Henkilökunnan riittävyys, uusien ihmisten perehdytys ja ennen kaikkea uusien
leikkauksien opettelu on ollut rankkaa, mielenkiintoista
ja ammatillisesti kehittävää. Tiimityöskentelyn tärkeys on
korostunut ja yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on tiivistynyt entisestään. Kokonaisuudessaan toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. n
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NORNAn hallituksen kokous 14.-15.4.2016
Marja Sirkeinen

Leikkaussairaanhoitaja
Töölön sairaala
Plastiikkakirurginen leikkausosasto
HUS

Kevään 2016 NORNA-kokous pidettiin
Kööpenhaminassa 14.-15. huhtikuuta. Paikalla olivat: Catarina Augustson
ja Anne-Marie Nilsson Ruotsista, Jette Isberg ja Janni Ulrich Tanskasta,
Anna Valsdóttir ja Þórbjörg Ása Kristinsdóttir Islannista, Aina Hauge Norjasta sekä allekirjoittanut Marja Sirkeinen Suomesta. Paikalle eivät tällä
kertaa päässeet Anne Lind Jølstad
Norjasta ja Marianne Lundsten Suomesta. Uusina jäseninä olivat mukana Anna Islannista ja Janni Tanskasta.
Kokous oli Dansk Sygepleje Råds
Kontorissa, Tanskan sairaanhoitajayhdistyksen toimistossa, Kvaesthusetissa. Kaunis rakennus Kvaesthuset
oli 1700-luvun alussa sairaala, mutta
nyt talo on Tanskan sairaanhoitajayhdistyksen käytössä ja turvaa tilanteen
esimerkiksi lakon aikana.
Torstaina kokouksen jälkeen ryhmä
siirtyi tapaamaan ”scientific committeen” syksyn kongressihotellissa klo
17-15-18.00. Myöhemmin illalla Neptune-firma esitteli tuotteitaan. Klo
19.30 söimme illallisen Hotel Kong
Fredrikissä.
Perjantain kokouksen jälkeen söimme lounaan viehättävässä Royal
Smushi cafessa.

Kokouksen sisältöä:
Tanskan SASMO (ammatillinen yhdistys sairaanhoitajille jotka toimivat
sterilointikeskuksissa,
poliklinikoilla sekä leikkaussaleissa) on viettänyt 40-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna. Jette aloitti juuri uuden kautensa
Nornan hallituksessa. SASMO on toimii saadakseen leikkausairaanhoitajien maisterikoulutuksen Tanskaan.
Viidellä eri alueella Tanskassa on
käytössä ”pätevyyskortit” leikkaussairaanhoitajille. Kaikkien uusien sairaanhoitajien täytyy suorittaa kortti
hyväksyttävästi. Kööpenhaminan alu-

työnvälitysfirmoille joka vuosi. Norjassa on myös pitkät leikkausjonot.
Osa sairaaloista maksaa lisäpalkkaa
sairaanhoitajille, jotta sairaanhoitajat tekisivät lisätöitä ja leikkausjonot
Taloudellisesta lamasta johtuen Suo- lyhenisivät. 7.-8.9 järjestetään Norjan
messa suunnitellaan leikkauksia sai- Stavangerissa vuosittaiset leikkausraanhoitajien lomarahoihin sekä sairaanhoitajapäivät. (NSFLOS semitullaan lisäämään työtunteja. Sote- naari).
uudistus on työn alla ja nähtäväksi
jää minkälaisia vaikutuksia sillä tulee Islannissa oli juuri edellisenä viikonloppuna järjestetty kongressi sairaanolemaan.
hoitajille ja lääkäreille. Kongressin aiNorjan korkeakouluissa ja yliopis- heena olivat elinsiirrot, turvallisuus,
toissa aloitetaan leikkaussairaan- potilas ensin, maisterikoulutuksen
hoitajien maisteri-koulutus (120op). esittely ja lääketieteellinen matkustaTällä hetkellä on olemassa erikoistu- minen Aasiassa. Viime vuonna Islanminen/harjoittelu (90op) anestesia-, nissa lakkoiltiin paljon. Kriisin aikana
teho-, pediatrisessa, leikkaussa- sairaaloita suljettiin ja nyt niitä ei ole
li- sekä onkologisessa sairaanhoi- riittävästi. Leikkausjonot ovat pitkiä,
dossa. On myös koulutuksia muille jonka vuoksi tehdään pitkiä työpäiviä.
maisterierikoisaloille. Uudessa maisterikou- Leikkaussairaanhoitajien
lutuksessa sairaanhoitajat eivät saa koulutus on pidentynyt kaksivuotisekpalkkaa viimeisellä lukukaudella, ku- si ja sairaanhoitajakoulutus kestää
ten he saivat vanhassa koulutuksessa. neljä vuotta.
Kokonaisuudessaan korvaus on sama
kuin vanhassa koulutuksessa, mut- Ruotsissa on suuri pula sairaanhoitata koulutus kestää yhden lukukauden jista. Osa yliopistoista on lopettanut
pidempään. Maistereita valmistuu nyt sairaanhoitajien koulutuksen viimejoka vuosi, ennen puolentoista vuoden vuonna. Uusi sairaanhoitajakoulutus
välein. Koulutukseen vaaditaan kah- alkaa Umeåssa syksyllä 2016. Kouluden vuoden työkomus sairaanhoita- tuksesta poistuu kandidaatin tutkinto
jana. Norjassa on pulaa sairaanhoita- ja kliinistä harjoittelua lisätään. Ruotjista ja siellä käytetään miljoonia NOK sin leikkaussalissa toimivien yhdiseella on työn alla ”pätevyyskortti” kokeneille sairaanhoitajille. SASMO:n
jäseninä on pääasiassa leikkaussalisairaanhoitajia.
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tys on saanut rahaa yhdistyksen hallitukselta projektiinsa ”Strong for life,
strong for surgery”. Projektissa kirurgiset sairaanhoitajat motivoivat potilaita ennen leikkausta elämän muutoksiin tupakan poltossa, alkoholin
käytössä, ruokavaliossa ja liikunnassa.
Ruotsissa on aloitettu erikoiskoulutus
sairaalatarvikefirmojen edustajille, jotka vierailevat sairaaloissa. Edustajien
täytyy läpäistä sekä teoria- että käytännön testi. Kaksi leikkaussalissa toimivaa sairaanhoitajaa opastaa edustajia toimimaan oikein sairaaloissa.
Vuosittain järjestetään 3-4 koulutusta.

mivien yhdistys ) on uudet kotisivut NSFLOS.NO.
Neljäs NORNA-kongressi on Tanskassa, Kööpenhaminassa 27.-28.lokakuuta 2016.
Viides NORNA-kongressi on Ruotsissa, Tukholmassa 29.-30.lokakuuta 2018
Waterfront hotellissa. Kongressin aihe
on ”Come together – building bridges”.

NORNAn hallituksen kokousten pöytäkirjat tulisi julkaista kaikkien jäsenmaiden nettisivuilla.

Tulevia NORNA-kokousten aiheita ovat
potilasturvallisuus, kirjaaminen ja laatuvaatimukset
leikkaushoitotyössä,
WHO:n tarkistuslista (käytännön kokemuksia). Seuraava NORNAn hallituksen kokous on 26. lokakuuta 2016
Esittelimme omien maidemme tapo- ennen NORNA-kongressia. 2017 NORja dokumentoida tietoa leikkaussaleis- NAn hallituksen kokoukset ovat Helsa. Kaikki eivät vielä dokumentoi säh- singissä 23.-24.maaliskuuta sekä 26.köisesti. Norja : DIPS, ORBIT, ORPLAN; 27.lokakuuta.
Islanti: SAGA, ORBIT; Tanska: ORBIT,
CSC Clinical Suite; Ruotsi: ORBIT; Suo- Oli kiva taas tavata vanhoja tuttuja
Seuraavat NORNA-kokoukset järjeste- mi: OPERA, RAFAELA (hoitoisuusluoki- NORNAlaisia kauniissa Kööpenhamitään 2017 Suomessa, 2018 Ruotsissa, tus), paperi. On tärkeätä dokumentoida nan kaupungissa. Tutustuminen kome2019 Islannissa, 2020 Norjassa sekä kaikki kirurgisille potilaille tehtävä hoi- aan kongressihotelliin oli myös mie2021 Tanskassa. NORNAlle avataan totyö.
luinen. Hotelli sijaitsee keskustassa
omat facebook-sivut syksyllä 2016.
nähtävyyksien lähellä ja mikä parasta,
NSAF:llä (Norjan leikkausalissa toihienojen lenkkeilyreittien vierellä.n

PUHEENJOHTAJALTA

Jaana Perttunen

Yhdistyksen sivut

KESÄN viimeiset päivät ovat käsillä, kun istun tässä
koneen ääressä. Elokuu on vielä kesää, mutta syksyinen tuulahdus on tuntunut jo useampana päivänä.
ALOITTELIMME tänään opiskelijoiden kanssa heidän syventäviä perioperatiivisia opintojaan. Ensimmäinen viikko on intensiivistä teoriaa ja seuraavalla
viikolla alkaa useamman viikon harjoittelu, jonka lomassa on teoriapäiviä. Kun kerroin heille omaa uraani leikkaussairaanhoitajana, huomasin, että näinä päivinä tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun aloitin työt
vastavalmistuneena sairaanhoitajana Keski-Suomen
keskussairaalan leikkausosastolla. Niin se aika rientää. Muutin Kemistä Jyväskylään lauantaina. Sunnuntaina kävin etsimässä reitin sairaalaan ja maanantaina aloitin työt. Muistan vielä oikein hyvin, kun menin
ensimmäistä kertaa leikkausosastolle tuntematta ketään ennestään. Takana oli koulutuksen aikana tehty
kahden viikon leikkaussaliharjoittelu. Siitä sitä sitten
lähdettiin perehtymään. Nykyiset opiskelijat valmistuessaan ovat valovuosia edellä, kun verrataan heidän osaamistaan omaani silloin. Ihanan, oman perehdyttäjän kanssa vietettiin ensimmäinen puoli vuotta

jokseenkin tiiviisti ja siitä sitten pikkuhiljaa aloin pärjätä itsekseni. Kiitos Irma! Perehdyttäjän rooli muuttui hyväksi ystäväksi, jonka kanssa pidetään yhteyttä
vieläkin. Itsekin pääsin perehdyttäjäksi myöhemmin.
Samoin siitä tiiviistä kanssakäymisestä syntyi ystävyyssuhde. Meiltä valmistuvat opiskelijat aloittavat
työnsä 10-14 viikon perioperatiivisen hoitotyön harjoittelun jälkeen. Siinä ehtii jo oppia paljon ja osa perehtymisjaksosta on jo tehtynä, jos harjoittelupaikasta tulee työpaikka.
TÄMÄn lehden pitäisi ilmestyä opintopäivien aattona.
Tampereen opintopäivätyöryhmä on toiminut aktiivisesti ja luvassa on mielenkiintoinen ohjelma sekä aina
antoisa sairaalatarvikenäyttely. Ja Mansessa kun ollaan, ei voida välttyä kuulemasta tamperetta á la Matti
Näsä ja Mauno Ahonen!
LOKAKUUN lopussa Kööpenhaminassa järjestetään
NORNA -kongressi. Siellä on mahdollisuus kuulla,
mitä perioperatiiviselle hoitotyölle kuuluu Pohjolassa. Minulla on ilo olla EORNA -kongressin tieteellisen komitean puheenjohtaja ja meidän tehtävämme on
tässä elo-syyskuussa arvioida kongressiin lähetetyt
noin 300 abstraktia. Ohjelma valmistuu loka-marraskuussa ja kongressi pidetään sitten toukokuussa 2017.
Kannustankin teitä anomaan apurahoja ja lähtemään
Kööpenhaminaan tai Rhodokselle kongressimatkalle. Luentojen ja näyttelyn lisäksi pääsee tutustumaan
kollegoihin ympäri Pohjolaa ja Eurooppaa.

Aurinkoisia syyssäitä!

Jaana
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Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeri

TÄSSÄ TEHDÄÄN jo kolmatta Pinsettiä tälle vuodelle. Miten se
aika meneekin niin nopsaan. Kesä oli ja meni, samoin lomat. Itse
lomailin tänä kesänä viisi viikkoa ja pidinkin lomaa näistä yhdistysasioista oikein kunnolla eli välttämättä ette ole kesän aikana saanut vastausta s-postiin. Kelitkin olivat mitä olivat, onneksi se ei minun lomailuani kuitenkaan haitannut. Kengät ovat kastuneet kesän
aikana koiralenkillä monta kertaa, mutta aina ne ovat kuivuneet.
Mutta taas ollaan täydessä vauhdissa ja syksyn opintopäiviä kohti mennään. Ne ovat melkein jo ihan kohta.
OPINTOPÄIVILLÄ on tarjolla monipuolinen ohjelma ja tuttuun tapaan opintopäivillä pidetään yhdistyksen vuosikokous. Joka vuosi on erovuorossa hallituksen jäseniä eli jos sinua yhtään kiinnostaa työskentely Fornan hallituksessa, tule opintopäiville tai laita
s-postia halukkuudesta olla ehdolla hallitukseen.
MUISTATHAN käydä Fornan
kotisivuilla www.forna.fi
Meidät löydät myös Facebookista.
Minulle voi laittaa sähköpostia:
tiedotussihteeri@forna.fi

Mukavaa syksyä kaikille!
Minna

FORNA ry:n
sääntömääräinen
vuosikokous

Torstaina 29.9.2016 klo 11:15
Hotelli Rosendal, Tampere
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Koulutuksia 2016
n Päiväkirurginen polvipotilas
23.09.2016 Tampere, Suomen
Päiväkirurginen Yhdistys ry
n Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien opintopäivät 29-30.9.2016
Tampere, Forna ry
n Puhdasilma leikkaussalissa
-koulutuspäivä 12.10.2016 Kuopio,
Mölnlycke Health Care
n Valtakunnalliset Traumapäivät
XXIII 12.- 13.10.2016 Kuopio, Suomen
Traumahoitajayhdistys ry
n Tehohoitopäivät 25-26.10.2016
Helsinki, Suomen Tehohoitoyhdistys ry
n Operatiiviset päivät 16-18.11-2016
Helsinki, Suomen Kirurgiyhdistys &
Suomen Anestesiologiyhdistys
n Norna congress
27-28.10.2016 Kööpenhamina
n 8th Eorna congress
4-7.5.2017 Kreikka

Kesän 2016 apurahat
KESÄN 2016 APURAHAT olivat haussa elokuun loppuun mennessä ja päätökset saajista tehtiin hallituksen
kokouksessa. Onnea kaikille apurahan saajille. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille:
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Jatkuva parantaminen
leikkaussalityön arjen
kehittämisessä

Lean Coxassa - 4 primääriä
lonkkaleikkausta päivässä

Päivä päättyy

Iltajuhla

16:00

16:30

17:00

19:30

Sali 1 - Lean leikkaussalissa

Kahvi ja näyttelyihin tutustuminen

15:00

sh Katri Ranne
sh Tanja Heikkilä

hoitotyön kliininen
asiantuntija
Elsi Huovinen
16:45

16:00

14:30

Sydänkirurginen robottileikkaus

sydänkirurgi Kari
Teittinen
sh Riikka
Vanhanen

14:15

14:00

gynekologi Minna
Mäenpää

Gynekologinen robottileikkaus

14:00

13:30

Hoitajana robottileikkauksessa

13:30

13:00

Hoitajan osuus exenteraatioleikkauksessa

Exenteraatio eli lantion täydellinen
tyhjennys

gynekologi Maarit
Vuento
urologi Jukka
Kallio
plastiikkakirurgi
Ilkka Kaartinen
sh Paula Pajunen
sh Mirka
Korhonen

sh Maarit
Jaakkonen
sh Jenni
Kaasalainen

vastuulääkäri
Reita Nyberg

hallintoylihoitaja Tiina
Surakka
koulutuskoordinaattori
Irene Hynninen

Sali 2 - Lantion tyhjennysleikkauspotilas
- erikoisalojen yhteistyötä

Näyttöön perustuva hoitotyö

Kadaver-koulutuksen antamat
mahdollisuudet - Tampereen kirurgian
koulutuskeskus

Simulaatiokoulutukset osaamisen
kehittämisen tukena

Työhyvinvointi ja minäkuva

Sali 2 - Itsensä kehittäminen

DI Jukka Vasara

PSHP:n valtuuston puheenjohtaja Arto Satonen

Torstai 29.9.2016

sh Katri Salo

Urologinen robottileikkaus

13:00

urologi, dosentti
Teemu Murtola

FORNAn vuosikokous

11:15

Sali 1 - Robottikirurginen potilas

Lounas - näyttelyihin tutustuminen

11:00

9:30

10:30

Avaussanat

Leikkaussalin olosuhdevaatimukset ja niiden todentaminen
tulevaisuudessa
Sydämen asialla - sydänkeskuksen toiminnasta

9:00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Sali 1

16:00

14:00

13:00

24.8.2016/TTMI

Immobilisaatioiden
Workshop

Sali 3

Lääkintävahtimestari
ortopedisessa salissa
Läpivalaisu
leikkaussalissa
lääkintävahtimestari
Turkka Miettinen
Post operatiivisen
immobilisaation eri
vaihtoehdot
Tony Jääskö

Sali 3 - Lääkintävahtimestarit

Lääkintävahtimestarit
osallistuvat sali 1
luennoille ohjelman
mukaisesti

”Rotvallir reunalta leikkauspöyrär reunalle”

Muutokset yms. mahdollisia, seuraa kotisivujamme, www.forna.fi

Opintopäivien ohjelma
|
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9:30

anestesialääkäri
Samuli Jokinen

Lasten sisäkorvaistuteleikkaukset

Deep brain stimulation neurologisen
potilaan hoidossa

”Loputtomat haasteet”

Päätös ja kotiin

13:15

13:45

14:15

15:00

13:45

13:00

Tapaamisiin 2017

Kudospankin toiminta

Uudet hygieniakäytännöt - 3 casea

Omavalvontasuunnitelma käsihygienian
toteuttamisen seurantaan leikkaussalissa

Sali 2 - Eväitä omaan työhön

Kilpirauhaspotilaan hoitopolku

Verkon valinta leikkauksissa

Muutos urologiassa

Sali 2 - Potilaan hoitoa eri
erikoisaloilta

hygieniahoitaja
Ninni Viitala

sh Laura Murtoo

el Tommi Hakala
sh Birgitta
Järventaus

el Mikko Ahtinen

urologi Martti Aho

8:30

Tutustuminen
kirurgian
koulutuskeskukseen
ja kadavertoimintaan

Kuljetus hotellilta
TAYSiin

TAYS koulutuskeskusvierailu

|
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Pään ja kaulan alueen syöpäkirurgia

12:30

plastiikkakirurgi
Minna Kääriäinen
korvalääkäri Lassi
Raittinen
korvalääkäri
Juha-Pekka
Vasama
sh Marianne
Kumlander
Mauno Ahonen
Matti Näsä
12:30

9:00

gynekologi Kati
Jalkanen

kätilöiden
kokemuksia

8:30

LT, gynekologi
Kati Tihtonen
radiologi Janne
Korhonen

Sali 1 - Korva- ja neurologinen potilas

Lounas

Jos yhteinen kieli puuttuu

9:45

11:00

Rotem-näytteet vuotopotilailla

9:30

Näyttelyihin tutustuminen

Case

9:00

10:00

Hybridisektiot

Sali 1 - Gynekologinen potilas

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8:30

8:00

Perjantai 30.9.2016
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Esittelyssä

FORNAn hallituksen
uusi varajäsen
Sanna Jaakkola
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meiltä. Tämä työ on todella mukavaa,
uuden oppimista ja haasteita sisältävää, joten itseään täytyy kouluttaa
koko ajan. Tässä työssä jokainen päivä on erilainen, mikä antaa puhtia kulkea vaikka vähän pitemmänkin matkan töihin.
ASUN Alavudella perheeni kanssa, johon kuuluu mieheni, -01 syntynyt tyttö sekä -04 ja -08 syntyneet pojat. Työmatkaa kertyy päivässä noin
120 kilometriä, joka taittuu autoillen
kuunnellen samalla äänikirjoja. Se
on hyvää aikaa miettiä päivän kulkua
ja pyyhkiä pois työt ajatuksista, koska
kotiin tullessa pitää keskittyä kuunteMOI, OLEN SANNA JAAKKOLA, uusi lemaan kolmen lapsen suusta, mitä
varajäsen FORNAn hallituksessa, toi- koulussa on tehty.
min taloudenhoitajana. Tulin valituksi
viime vuoden opintopäivillä Hämeen- TYÖURA alkoi ollessani 13-vuotilinnassa, jossa olin työkaverini Kat- as ensimmäisestä kesätyöpaikasta
riina Seilon kanssa. Katriina oli itse lastenhoitajana perheessä. Seuraainnostunut lähtemään mukaan FOR- vat kaksi kesää kuluivat leipomosNAn toimintaan ja sai minutkin hou- sa, aina possujen paistosta tuotteiden
kuteltua mukaan. Mutta mikä ettei, pakkaukseen. Apteekissa vietin sitten
kaikkea uuttahan siinä oppii, tämä on seuraavat kuusi kesää, aina siivoojan
ensimmäinen kerta, kun olen muka- töistä apteekkiapulaisen tehtäviin.
na järjestötoiminnassa. Hallitukseen
Tieni sairaanhoitajan ammattiin pekuuluu todella mukavaa ja reipas- ruskoulusta lähdettyäni ei tullut heti
ta sakkia, joten kyllä siinä porukassa itsestään selvyytenä. Kävin kymppiviihtyy.
luokan, jotta sain aikaa miettiä mitä
haluaisin isona tehdä. Joten päätin koKÄYN TÖISSÄ Seinäjoella keskus- keilla hammashoitajan hommia, jossairaalan leikkausosastolla, hoita- ko sieltä löytyisi se työ mitä haluaisin
jia meillä on noin sata, joten olemme tehdä. Puolisen vuotta siinä kului tehiso yksikkö. Meillä leikataan monen den hammashoitajan töitä ja tutustuerikoisalan leikkauksia, joten kun en siihen maailmaan. Tein paljon töituli aika miettiä vastuualuetta itsel- tä hammaslääkärin assistenttina. Hän
leni, siinä olikin miettimistä. Päivys- poisti hampaita leikkaamalla ja sieltystoiminnan takia meillä kierretään lä sain ajatuksen, että minusta voisi
melkein kaikissa erikoisalan leikka- tulla sairaanhoitaja, erityisesti leikuksissa kolmen viikon jaksoissa. Mut- kauspuolelle. Tämä oli nuorelle tota esim. proteesikirurgiassa on omat della erikoista ja kiinnostavaa. Mutta
vastuuhoitajat. Itselläni on vastuualu- sitten ajatus muuttui ja lähdin opiskeeina neuro- ja proteesikirurgia, jäl- lemaan lääketyöntekijäksi siksi, että
kimmäiseen aloitin vasta perehtymi- olin ollut apteekissa monet kesät töissen, sekä steriilinvaraston toiminta. sä ja tämä tuntui todella mukavalta
Olin myös silmillä jonkin aikaa, silmä- työltä. Opiskelun teoriapuolen suorileikkausten siirryttyä omaan yksik- tin Jyväskylässä ja harjoittelut Alavuköön silmäkeskukseen tämä loppui den apteekissa. Muutaman kuukau-

den valmistumisesta ehdin olla töissä
Jyväskylän apteekissa ja samalla minulle aukeni tie päästä pesäpalloporukkaan pelaamaan, jota olin harrastanut jo kymmenisen vuotta.
Sairaanhoitajan tutkinnon suoritin
tämän jälkeen Seinäjoella, valmistuin
keväällä 1999.
VALMISTUTTUANI
sairaanhoitajaksi töitä leikkaussairaanhoitajana ei heti löytynyt läheltä kotiani, joten hain töitä tutusta ja turvallisesta
apteekista, jossa vierähti puolitoista
vuotta. Olin työhaastattelussa Seinäjoella ja sain töitä leikkausosastolta
keväällä 2002. Olen ollut työhistoriani aikana parissa projektissa mukana.
Muutama vuosi sitten meidän osastollamme aloitettiin projekti, jossa saataisiin leikkausosastosta ”paperiton”.
Kaikki tarpeellinen tieto potilaasta ja
hänen hoidostaan löytyisi tietojärjestelmästä, ”periopista”. Olin mukana
noin kaksi vuotta projektitiimissä, jossa oli minun lisäkseni kolme hoitajaa.
Kun menin mukaan periop-projektiin, oli se jo loppusuoralla, joten kirjoitin lähinnä ohjeita tähän ohjelmaan
ja opetin sitä koko meidän sairaalan henkilökunnalle. Tämän projektin siivittämänä siirryin mukaan logistiikkaprojektiin. Seilon Katriina on
päävastuullinen logistiikkaprojektista. Päivittäin logistikot täydentävät varastot, anestesiapöydät ja pian myös
leikkaussalin kaapit. Näissä projekteissa on itselleni ollut todella paljon
haastetta ja olen saanut uutta näkemystä omasta osastostani ja sen toiminnasta. Aloitin myös tänä vuonna
työvuorolistojen teon, meitä on muutama hoitaja, jotka ovat ringissä mukana. Tämä on tuonut taas uudenlaista näkökulmaa työhön.
OMAN VAPAA-AIKANI kulutan suurimmalta osin perheeni kanssa, lasten harrastusten parissa. Mutta ehdin välillä myös omiin harrastuksiini,
pidän liikkumisesta aina vuodenajan
mukaan. Tänä kesänä olen pyöräillyt
tavallista enemmän ja se on ihanaa
vastapainoa työmatkoille. Kasvihuoneen laitoin pari kesää sitten, kokeilen joka kesä jotain uutta. Siellä on
mukavaa käydä lepuuttamassa aivoja ja kuopsuttamassa maata. Moottoripyörällä ajelen kesäisin lähinnä
työmatkoja, mutta välillä on mukava
käydä heittämässä illalla pieni lenkki.
Hienoa loppukesää kaikille ja mukavia
hetkiä lehden parissa!
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ARTIKKELEITA JA OPINNÄYTETÖIDEN TIIVISTELMIÄ PINSETTIIN.

Nyt sinulla on tilaisuus kirjoittaa Pinsettiin!
Onko sinulla sellainen aihe takataskussa, joka koskettaa ja kiinnostaa?
Olisitko halukas kertomaan siitä Pinsetin lukijoille ympäri Suomen? Tai
oletko kenties tehnyt mielenkiintoisen opinnäytetyön? Tartu tilaisuuteen
ja kerro siitä myös meille muille! Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimittajalle, ideoidaan yhdessä aikataulut ja muut yksityiskohdat kuntoon.
päätoimittaja Noora Turunen
pinsetti@forna.fi, 040 7644 289

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!

https://www.facebook.com/groups/146824912139680/

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

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.
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

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
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We look forward to welcoming you all
to Copenhagen.

pinsetti
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viikko 38

4
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viikko 51
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äästä resursseja, vähennä potilaan
kärsimystä ja anna hänelle
mahdollisuus nopeaan kuntoutumiseen.
Estä hypotermia itselämpiävällä
aktiivisella lämpöpeitteellä, joka on
johdoton, hiljainen ja helppo käyttää.

BARRIER
EasyWarm
®

®

Helppoon ja tehokkaaseen
potilaan lämmitykseen

Säästä resursseja
Suuria lääkinnällisiä ja taloudellisia resursseja käytetään
tällä hetkellä leikkauksen aikana tai sen jälkeen
tapahtuneiden komplikaatioiden ja infektioiden hoitoon.
Näiden ehkäisy ei säästä vain resursseja, vaan se myös
vähentää potilaiden kärsimystä ja antaa parhaat
mahdollisuudet nopeaan kuntoutumiseen.
Vähennä hypotermian riskiä
Hypotermia on tavallinen komplikaatio
leikkaustoimenpiteessä, mutta se voidaan välttää.
Useimmiten hypotermiaa esiintyy anestesian aikana. Kun
potilaan ydinlämpötila laskee ennen leikkausta, sen aikana
tai sen jälkeen, tulee potilaasta hypoterminen ja se voi
pahentaa lopputulosta. Muita perioperatiivisen
hypotermian seurauksia ovat lisääntynyt levottomuus ja
epämukavuus potilaalle, sekä korkeammat
hoitokustannukset ja pitkittynyt sairaalassa vietetty aika1.

Ennen leikkausta, sen aikana ja sen jälkeen
Potilaan tehokas ja aktiivinen lämmitys vähentää osaltaan
hypotermian riskiä. Se vähentää myös postoperatiivisia
infektioita, vakavia sydäntapahtumia, verenhukkaa, ja
samalla rauhoittaa potilasta ja lyhentää toipumisaikaa.
Kliiniset tutkimukset 2,3,4 ja hoitohenkilökunnan kokemukset
ovat osoittaneet, että potilaat hyötyvät kun heidät
lämmitetään ennen leikkausta, sen aikana sekä sen
jälkeen.
BARRIER® EasyWarm® on suunniteltu ehkäisemään
hypotermiaa2
Kun itselämpiävä peite avataan, saavuttaa se
käyttölämpötilan 30 minuutissa ja ylläpitää keskimäärin
44 ° C lämpötilaa jopa 10 tunnin ajan. BARRIER EasyWarm
–peitteen innovatiivinen muotoilu tekee mahdolliseksi
jakaa sen ylä- ja alavartalolle erikseen. Yksinkertainen ja
nopea käsittely säästää aikaa, ja peite voi seurata potilaan
mukana koko leikkausprosessin ajan.

Viitteet: 1. Anderson DJ, Kirkland KB, Kaye KS, Thacker PA, 2nd, Kanafani ZA, Auten G, et al. Underresourced hospital infection control and prevention programs: penny wise, pound
foolish? Infection control and hospital epidemiology. The official journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America. 2007;28(7):767-73. 2. Rajagopalan S, Mascha E, Na J,
Sessler DI. The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement. Anesthesiology. 2008;108(1):71-7. 3. Klevens RM, Edwards JR, Richards CL, Jr.,
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