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Ensimmäisiä ja viimeisiä
Ensimmäinen vuoteni Pinsetin päätoimittajana on takana. On vuoden viimeisen lehden 
aika. Kylläpä aika on rientänyt!

Loppuvuodesta sain oivallisen tilaisuuden palata vanhaan työpaikkaani 6 vuoden jälkeen. 
On ollut hieno kokemus vaihtaa maisemaa ja haastaa itsensä työkuvioiden merkeissä. 
Rattaat ovat pyörähdelleet rahisten, mutta pikku hiljaa asiat ovat palautuneet mieleen. 
Olen päässyt tekemään asioita, joiden luulin jo jääneen taakse. Asioita, joita olen joskus 
tehnyt viimeistä kertaa. Pitäisi jo varmaan uskoa ettei koskaan pidä sanoa ei koskaan!

Asiat ovat suhteellisen lyhyessä ajassa muuttuneet paljonkin; palasin eri osastolle josta 
aikoinaan lähdin. Ikävää on ollut nähdä kollegoiden kroonistunut uupumus ja väsymys. 
Ajoittain pilkahtaa jopa epätoivo siitä, että tilanne ei ole korjaantumassa. Toisaalta uu-
sien nuorten kollegoiden päättäväisyys, into ja laaja osaaminen on ollut häkellyttävän 
hienoa seurattavaa. Mutta miten saada nuo kaksi maailmaa kohtaamaan niin että nuoret 
myös jäisivät osastolle töihin? Aihetta käsitelty myös medioissa ja hoitajien venymistä 
kiitelty - sanoin. Vieteri alkaa olla äärimmilleen venytetty. Sanat ja juhlavat korulauseet 
eivät enää lämmitä, melkeinpä päin vastoin. Arvostuksen (ja ennenkaikkea korvauksen 
työn vaativuudesta ja sitovuudesta) voi osoittaa myös rahalla! Se kuuluisa ”Hyvinkäälle 
asti ulottuva jono” uusista tulokkaista onkin yhtäkkiä kadonnut, oven takana ei ole enää 
tulijoita. Maan johtava sairaala, jossa ei ole tekijöitä ja saleja joudutaan päivittäin sulke-
maan. Pelottavaa.

Kiitos Meilahti, että sain käydä! En tiedä mitä teille joululahjaksi toivoisin, voimia, tsemp-
piä vai jaxuhaleja - siksi sanonkin vain että olette oikeasti huippuja! Kultaa ja timantteja 
niinkuin eräs kollega kiteytti. Toivotaan että sairaalan johto ymmärtää asian ennenkuin 
aarteet muuttuvat tuhkaksi!

Tähän vuoteen loppuu edustustehtäväni EORNAssa. Nämä neljä vuotta ovat olleet mai-
nio mahdollisuus työskennellä eurooppalaisten kollegoiden kanssa, tutustua heihin, jopa 
ystävystyä. Kokoukset olivat ajoittain erittäin pitkiä ja väsyttäviä, mutta niiden anti jää 
aina plussan puolelle. Kiitos puheenjohtaja-Jaanalle perehdyttämisestä, kokous- ja mat-
kaseurasta! Mitä muistoja!

Haluan vielä kiittää kaikkia Pinsettiin kirjoittaneita! Ilman teitä ei lehteä olisi. Edelleen 
peräänkuulutan artikkeleita ja niiden kirjoittajia, sähköposti on se pinsetti@forna.fi, jos 
haluat ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai sinulla on muuten asiaa lehteen liittyen. ENSI 
VUONNA Pinsetin voi lukea myös pdf-muotoisena kotisivujemme kautta, tarkempaa in-
foa löydät myöhemmin mm. kotisivuiltamme!

Sen pidemmittä puheitta, Pinsetti-lehden ja omasta puolestani toivotetaan kaikille 
OIKEIN HYVÄÄ JOULUA ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2020! 

Simo
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Sähköinen korilista 
TYKS T-sairaalan leikkausosastolla

Henry Suhonen
sh, TtM
Osastonhoitaja, 
TYKS T-leikkausosasto

Lähtötilanne

Aloimme kehittää uutta toiminta-
tapaa korilistoille erityisesti väline-
huollon toiveesta. Heidän toivee-
naan oli, ettei instrumenttikoreihin 
laiteta paperisia korilistoja, eikä niitä 
muutenkaan steriloida korien päällä 
tai irrallaan, koska niiden vaikutuk-
sesta sterilointiprosessiin ei ole täyt-
tä varmuutta. 

Kun korilista ei voi olla instrument-
tikorin mukana sterilointiprosessis-
sa, jää vaihtoehdoksi ainakin liittää 
se korin päälle steriloinnin jälkeen 
esimerkiksi teippaamalla se siihen 
tai toisaalta viedä paperiset listat 
kansiossa leikkaussaleihin. Erilais-
ten paperien liittämiseen liittyy kui-
tenkin ongelmia. Ne voivat hävitä ja 
korien sisältöjen päivitysten jälkeen 
myös kaikki paperit pitäisi päivittää. 
Näin ollen päätettiin luoda sähköi-
nen järjestelmä, josta tieto saadaan 
instrumentoivalle sairaanhoitajalle 
käytettäväksi leikkaussalissa. 

Käytössä olevat järjestelmät

Tyksin välinehuolto käyttää Gemi-
ni-ohjelmaa, jossa myös koritiedot 
on tallennettuna. Leikkausosaston 
hoitajilla on pääsy Geminin web-
liittymään, jonka kautta on mahdol-
lista katsella koritietoja. Ongelmana 
on tietojen oleminen varsin monen 
klikkauksen takana erillistä kirjautu-
mista vaativassa ohjelmassa, joten 
tietoa ei ole helppo hakea tämän 
liittymän kautta käytettäväksi leik-
kaussalissa.

Osastolla on myös käytössä sähköi-
senä ohjepankkina Safir SeaExplo-

rer -ohjelma. Osaston kaikki ohjeet 
on tallennettuna Safir SeaExplore-
riin, ja sen käyttäminen on rutiinia 
osaston henkilökunnalle. Näin ollen 
mahdollisuutta viedä korilistat Safir 
SeaExploreriin alettiin selvittää. 

Sähköisten järjestelmien käyttöä 
helpottaa se, että TYKS T-sairaala 
on otettu käyttöön 2014, joten tek-
niset valmiudet leikkaussaleissa 
ovat hyvät. Esimerkiksi näyttöjä 
on jokaisessa leikkaussalissa useita. 
Osa näytöistä on kiinteitä ja osa on 
kattoon kiinnitettyjen varsien varas-
sa. Tämä mahdollistaa näyttöjen si-
joittamisen varsin vapaasti leikkaus-
alueen läheisyyteen. 

Sähköisen korilistan 
käyttöönotto

Korilistojen viemisessä Safir SeaEx-  
ploreriin kohdattiin joitakin haastei-
ta. Ensinnäkin ongelmaksi muodos-
tui se, että Geministä ei ainakaan 
käytössä olevalla ohjelmaversiolla 
ole mahdollista linkittää tietoa ulos. 
Eli Safir SeaExploreriin ei voitu luoda 
linkkejä, joilla avattaisiin tietoa suo-
raan Geministä. Tämän vuoksi jou-
duttiin hakemaan tieto Geministä ja 
tallentamaan se verkkolevylle Word-
tiedostona. Tämä Word-tiedosto 
taas linkitettiin Safir SeaExploreriin. 

Toisekseen instrumenttikoreista oli 
olemassa useampia versioita. Eli esi-
merkiksi laparotomiakorissa nume-
ro 1 oli osin erilaisia instrumentteja 
kuin laparotomiakorissa numero 2. 
Gemini pystyy käsittelemään tällai-
sia eroavaisuuksia, koska se tunnis-
taa kaikki eri versiot samasta koris-
ta. Kuitenkaan Safir SeaExploreriin 

ei haluttu viedä kaikkia versioita 
kaikista koreista, koska se taas han-
kaloittaa oikean korin löytämistä 
ohjelmasta. Tämän vuoksi koreissa 
olleita eroja yhtenäistettiin, ja lop-
putuloksena saman tyypin korit ovat 
keskenään samanlaisia. Erilaisten 
versioiden olemassaolo ei myöskään 
palvele toimintaa, joten yhtenäistä-
minen on myös siksi perusteltua. 

Järjestelmän käyttö ja ylläpito

Käytön aloituksen yhteydessä jou-
duttiin tekemään jonkin verran työtä, 
jotta saatiin tallennettua ja linkitet-
tyä korien tiedot Safir SeaExplorerin 
kautta löydettäviksi. Kuitenkin tämä 
on kertaluontoinen tehtävä, eikä sik-
si ollut mielestämme liian työlästä.
 
Koska Geministä ei pystytty saa-
maan tietoa suoraan käytettäväksi, 
eivät Safir SeaExploreriin linkitetyt 
Word-tiedostot myöskään päivity 
automaattisesti. Tämän vuoksi mah-
dolliset muutokset korien sisältöön 
pitää tehdä käsin sekä Geminiin että 
Safir SeaExploreriin. Geminin päi-
vitykset tekee välinehuolto instru-
menttivastuuhoitajan pyynnöstä. 
Jotta korilistat olisivat ajan tasalla 
myös Safir SeaExplorerissa, on kai-
killa osaston instrumenttivastuuhoi-
tajilla muokkausoikeus tallennettui-
hin Word-tiedostoihin. Jos tiedoston 
nimeä ei muuteta muokkauksen 
yhteydessä, toimii linkki Safir Sea-
Explorerissa muokkauksesta huoli-
matta. Näin ollen päivittäminen on 
suhteellisen yksinkertaista. Lisäksi 
muutoksia korien sisältöihin ei tule 
kovinkaan usein, joten ylläpitotyö 
on kokonaisuutena kohtuullista. 
Paperisetkaan korilistat eivät ole 

uu
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ajantasaisia ilman päivitystä, joten 
sähköinen järjestelmä ei lähtökoh-
taisesti lisää työmäärää ylläpidon 
osalta. 

Hoitajat ovat pitäneet korilistojen 
käyttöä sähköisessä muodossa riit-
tävän helppona, ja järjestelmä on toi-
miva. On kuitenkin huomattava, että 
instrumentoiva sairaanhoitajahoitaja 
ei lähtökohtaisesti kykene saamaan 
korilistoja näkyviin itsenäisesti, kos-
ka se edellyttää tietokoneen käyttöä. 
Hän siis tarvitsee tavallisesti apua val-
vovalta sairaanhoitajalta tai lääkintä-
vahtimestarilta. Tosin korilistan voi 
avata valmiiksi kattonäytölle ennen 
steriiliksi pukeutumista, mutta pää-
asiassa valvova sairaanhoitaja avus-

taa instrumentoivaa sairaanhoitajaa 
tässä asiassa.

Lopuksi

Järjestelmää pidetään toimivana 
vaihtoehtona paperisille korilistoille. 
Järjestelmän käyttöä Tyksin T-leik-
kausosastolla edesauttavat merkit-
tävästi saleissa olevat kattonäytöt, 
joilta korilistoja käytännössä katso-
taan. Ilman näitä näyttöjä korilisto-
jen sähköinen käyttö olisi huomat-
tavasti hankalampaa, sillä monesti 
instrumentoivan sairaanhoitajan on 
käytännössä hankala päästä riittä-
vän lähelle valvovan sairaanhoitajan 
tietokonetta. Korilistoja ei tarvitse 
pitää esillä leikkauksen aikana, jol-

loin monitorille voidaan siirtää jo-
tain muuta kuvaa, esimerkiksi rönt-
genkuvia, valvontamonitorin tiedot 
tai mikroskoopin kuva. Leikkauksen 
lopussa näytölle voidaan taas siirtää 
korilistan tiedot. 

Prosessi on vielä osin kesken, koska 
joistakin koreista on vielä eri versioi-
ta ja koska kaikkia koreja ei ole vielä 
viety tietojärjestelmään. Varsinkin 
korien yhtenäistäminen on hidasta, 
koska uusia instrumentteja tarvitsee 
hankkia rajallisella budjetilla. Kui-
tenkin sähköinen korilista on käytet-
tävissä suuressa osassa leikkauksia, 
ja kokonaisuutena sen käyttöön ol-
laan tyytyväisiä. n

Instrumenttihoitaja laskemassa instrumentteja sähköisen korilistan avulla ennen leikkausta.
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Safir Explorer -sisältöselain              
apuna sairaanhoitajan 
tiedonhallinnassa

Hoitotyö ja sen moninaiset tekniikat 
kehittyvät nopeasti uuden tekno-
logian myötä. Hoitajan tulisi poti-
lastyön ohella osata käyttää monia 
laitteita, kirjata ja käyttää useita eri 
sähköisiä tietojärjestelmiä. Tämän 
lisäksi tulisi samalla kehittyä ja laa-
jentaa omaa osaamistaan. Henkilö-
kunnan vaihtuvuus on suurta, jolloin 
tulisi tiedon osaston käytännöistä ja 
toimintatavoista siirtyä helposti uu-
sille työntekijöille. Tietoa on hyvin 
saatavilla erilaisista tietokannoista, 
kirjoista ja osastojen omista kansi-
oista. Haasteena kuitenkin on, mi-
ten saada oikea tieto oikeaan aikaan 
käytettäväksi oikeassa paikassa. 
Tietotekniikka ja tietojärjestelmät 
ovat yksi keino hallita tietovarasto-
ja ja parantaa tiedonhallintaa. Safir 
Explorer -sisältöselain on esimerkki 
apuvälineestä, jolla olemassa olevaa 
tietoa voidaan hallita ja järjestää. 

Tyks kirurgisen sairaalan leikkaus-
osastolle Ktotekiin toteutettiin ke-
hittämisprojekti, jossa suunniteltiin 
ja otettiin käyttöön Safir Explorer-
sisältöselain sekä lopuksi arvioitiin 
sen hyödyllisyys ja toimivuus.  Pro-
jektin tarkoitus oli Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirin strategian 
(Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
2018) tavoitteiden mukaisesti tarjo-
ta sairaanhoitajille oikeaa tietoa saa-
tavaksi oikeaan aikaan sekä mahdol-
listaa hoitajien tietotaidon jatkuva 
parantuminen ja tietojen päivittä-
minen. Safir Explorer -ohjelman toi-
votaan tuovan apua ja tehokkuutta 
myös uusien työntekijöiden pereh-
dyttämiseen sekä opiskelijoiden oh-
jaukseen. Projektin tutkimukselli-

nen osuus muodostuu palautteesta, 
joka kerättiin Safir Explorerin käyt-
töönoton jälkeen Webropol-kyse-
lylomakkeella.  Palautteen kautta 
selvitettiin Safir Explorerin tuomia 
hyötyjä käytännön työhön sekä ar-
vioitiin käyttöönoton onnistumista.

Safir Explorer-sisältöselain on 
kehitetty hoitotyön tiedonhallin-
nan apuvälineeksi. Se on osastojen 
sisäinen ohjepankki tai “Google”, 
johon voidaan linkittää osastojen 
päivittäistä työtä helpottavia ohjei-
ta ja tietoa. Ohjelman on tarkoitus 
helpottaa hoitotyön tiedonhallintaa. 
Sekä strategiassa että tutkimuksissa 
ja muussa kirjallisuudessa nousee 
esiin hoitotyön jatkuvan kehittymi-
sen ja tiedon ylläpitämisen tarve. 
Kehittymistä pyritään toteuttamaan 
niin organisaatio- kuin yksilötasolla.

Tiedonhallinta ja tieto-
järjestelmät kirjallisuudessa 
ja tutkimuksissa 

THL:n määritelmän mukaan tiedon-
hallinta on tiedon keräämistä, orga-
nisointia ja tallentamista niin, että 
tieto saadaan käyttöön hallitusti 
ja tarkoituksenmukaisella taval-
la. Onnistuneella tiedonhallinnalla 
voidaan edistää tuottavuutta, osal-
lisuutta ja vaikuttavuutta. Tiedon 
tulisi olla helposti käytettävässä 
muodossa, luotettavaa ja laadukas-
ta. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
2018.) Choon (2002) tiedonhallinta-
prosessin mukaan tiedonhallinnan 
perusta on tiedontarpeiden määrit-
täminen. Tiedonhallinta jakautuu 
prosesseihin, jotka toistuvat syklei-
nä. Tiedontarpeita määritettäessä 

on mietittävä, miksi tietoa tarvitaan 
ja mihin sitä käytetään. Tieto tulisi 
olla saatavilla helposti ja nopeasti. 
Tärkeää on myös selvittää, mitä tie-
tolähteitä ja erilaisia tiedonkanavia 
on käytössä. Tiedonhankinnan jäl-
keen tieto tulee organisoida ja va-
rastoida soveltuvalla tavalla. Tämän 
vaiheen jälkeen tietoa voidaan jakaa 
ja hyödyntää. Prosessi alkaa alusta, 
kun tunnistetaan uusia tiedon tar-
peita. (Choo 2002, 24-33.)

Sweeney (2010) painottaa ensiarvoi-
sen tärkeäksi nykypäivän sairaan-
hoitajan tietoteknisiä valmiuksia. 
Terveydenhuollon ympäristö muut-
tuu jatkuvasti yhä teknisemmäksi, 
etenkin perioperatiivisten hoitajien 
tulisi jatkuvasti kouluttautua ja pa-
rantaa tietoteknisiä valmiuksiaan 
kyetäkseen parhaaseen mahdolli-
seen hoitotyöhön. Hoitajan tulisi 
päivittää tietoteknisiä taitoja jatku-
vasti pysyäkseen kehityksessä mu-
kana.  (Sweeney 2010.)  

Kirjallisuuskatsauksessaan Kelay 
ym. (2015) ovat tutkineet tervey-
denhuollon tietojärjestelmien käyt-
töönottoprosesseja. Tarkastelun 
tuloksena löytyi viisi huomioitavaa 
seikkaa, jotka voivat olla apuna 

Tiina Peltola
Sairaanhoitaja, YAMK-opiskelija, Turun 
Ammattikorkeakoulu, Master School, 
Terveys ja hyvinvointi 

Marjo Salmela
Yliopettaja, Turun Ammattikorkeakoulu, 
Master School, Terveys ja hyvinvointi
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järjestelmien käyttöönotossa. En-
simmäisenä seikkana järjestelmän 
pilotointi, jolla saatiin aikaan käyt-
täjätyytyväisyyttä. Toisena seikkana 
hyväksynnän saaminen; hyväksyn-
tää uusille ohjelmille voidaan hakea 
informoimalla käyttäjiä, tekemällä 
tarvittavia korjauksia sekä lisäämällä 
järjestelmän tuntemusta. Simulaati-
on käyttö ja koulutusten järjestämi-
nen ovat myös keinoja saada käyt-
täjien hyväksyntää ja tyytyväisyyttä. 
Viidentenä seikkana kannustimien 
tarjoaminen, joka lisää ohjelmien 
käyttöastetta, mutta ei välttämättä 
saanut aikaan käyttäjätyytyväisyyt-
tä. (Kelay ym. 2015.)  

Yksi tärkeä tekijä tietojärjestelmi-
en käyttöönotossa on niiden hyö-
dyllisyys käyttäjälle työssä. Käyt-
töön vaikuttavat myös esimerkiksi 

osaaminen, järjestelmän laatu sekä 
järjestelmässä olevan tiedon laa-
tu. Laatua voidaan kuvata muun 
muassa järjestelmän toimivuudella, 
käytettävyydellä ja helppokäyttöi-
syydellä. (Kivinen 2008,114.) Tieto-
järjestelmien toimivuus edellyttää 
myös käyttäjien ja kehittäjien suju-
vaa yhteistyötä ohjelmia kehitettä-
essä. Yhteistyötä saattavat kuiten-
kin hankaloittaa terveydenhuollon 
ja teknisen henkilöstön erilaiset 
ajattelumallit ja ammattikieli. (Ensio 
& Saranto 2004,16.) Helppokäyttöi-
syys, ohjelman toimivuus ja laaduk-
kuus ovat tärkeitä ominaisuuksia 
ohjelmalle, kukaan ei halua käyttää 
toimimatonta ohjelmaa. Toimi-
maton ohjelma kuluttaa turhaan 
työntekijän aikaa, eikä tuo hyötyä 
käyttäjälleen. Tämän vuoksi olisi hy-
väksi koota moniammatillisia tiime-

jä suunnittelemaan uusia ohjelmia. 
Näin saadaan monta näkökulmaa 
huomioitua, eikä käyttäjien tarvitse 
harmitella toimimatonta ohjelmaa. 

Kirjallisuuden ja tutkimusten perus-
teella Safir Explorer -sisältöselaimen 
kaltaiselle tiedonhallinnan välineel-
le on tarvetta. Kirjallisuuden kautta 
saatiin tukea tiedonhallinnan pro-
sesseista sekä aiemmista tietojär-
jestelmien käyttöönotoista. Monet 
tutkimukset käsittelivät potilastieto-
järjestelmien käyttöönottoja, mutta 
niistä saatiin kuitenkin yhtymäkoh-
tia Safir Explorer -sisältöselaimen 
käyttöönoton toteuttamiseen ja 
mitä siinä tulisi huomioida. Projek-
ti toteutettiin Turun Yliopistollisen 
keskussairaalan Ktotek-leikkausyk-
sikköön. Ktotek on elektiivinen 
leikkausosasto, joka on keskittynyt 

Safir Explorer päänäkymä. Etusivulle saa kiinnitettyä tärkeimmät ja käytetyimmät ohjeet ja linkit, josta ne saa nopeasti käyttöön. Kuva: Viktor Ekholm.
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ortopediseen kirurgiaan. Ktotek on 
osa Tyksin huippuosaamisyksikköä 
Tyks Ortoa, jonka yhtenä ajatuksena 
on perustaa hoito korkeatasoiselle 
tieteelliselle tutkimukselle. 

Projektin toteutus

Käyttöönottoa varten perustettiin 
projektiryhmä, joka toimi myös oh-
jelman pääkäyttäjinä. Käyttöönoton 
yhteydessä konsultoitiin osastoja, 
joissa sisältöselain oli aiemmin otet-
tu käyttöön, ja sovellettiin käytän-
töjä ja malleja sopimaan paremmin 
Ktotek-yksikön tarpeisiin. Yksinker-
taisuudessaan Safir Explorer -sisäl-
töselain toimii niin, että sen avulla 
päästään suoraan esimerkiksi yksi-
kön yhteiselle y-asemalle, johon on 
sijoitettuna ohjeita ja muuta tietoa. 
Safir Explorerista luodaan ohjeeseen 
linkki, jolloin henkilö löytää ohjeen 
kirjoittaessaan Safir Explorerin ha-
kukenttään etsimänsä ohjeen haku-
sanan. 

Projektiryhmä keräsi ohjeita yhteen 
mm. osaston kansioista, y-asemalta 
sekä hoitajien omista sähköposteis-
ta. Jonkin verran tehtiin uusia ohjeita 
asioista, jotka aiemmin olivat olleet 
vain hiljaisena tietona, näin saatiin 
tietoa näkyväksi. Ohjeet tallennet-
tiin yhteiselle levyalueelle, johon 
jokainen työntekijä pääsee. Tämän 
jälkeen ohjeet linkitettiin Safir Ex-
plorer-sisältöselaimeen yksi kerral-
laan, samalla luotiin jokaiselle linkil-
le hakusanat. Kun sisältöä alkoi olla 
riittävästi, pidettiin henkilökunnalle 
yhteinen käyttökoulutus. Tämän jäl-
keen sisältöselain otettiin virallises-
ti käyttöön. Safir Explorer sisältää 
myös pikaviestiominaisuuden, josta 
erityisesti esimiehet hyötyvät. Pika-
viesteillä saadaan lähetettyä kaikille 
tietoa päivän aikana tapahtuvista 
muutoksista, kuten henkilökunnan 
puuttumisesta tai laitteiden toimin-
takatkoksista.

Safir Explorerin käyttöönotosta ja 
kehitysehdotuksista kerättiin pa-

laute henkilökunnalta Webropol-
kyselylomakkeen avulla. Kysely-
lomake sisälsi sekä strukturoituja 
että avoimia kysymyksiä. Avoimena 
kysymyksenä kysyttiin, minkä omi-
naisuuden Safir Explorerissa on ko-
kenut erityisen hyödylliseksi. Kolme 
hyödyllisimmäksi koettua ominai-
suutta olivat pikatiedotteet, ax-koo-
dit ja ohjeet.  

Kehitysehdotuksena toivottiin 
hakutoiminnon selkeyttämistä ja 
parantamista esimerkiksi sisällys-
luettelon tai täsmällisempien haku-
sanojen muodossa. Hakutoimintoa 
arvioitiin useassa vastauksessa al-
keelliseksi ja hankalaksi. Vastaajat 
toivoivat myös lisää erilaisia ohjeita 
ja tietoa erilaisista asioista.  

Moni koki, että Safir Explorer pa-
ransi tiedonkulkua ja sujuvoitti päi-
vittäistoimintaa. Tämä viittaa siihen, 
että pikatiedotteet koettiin tärkeiksi. 
Pikatiedotteet on työkalu esimies-
ten käyttöön ja sen käyttö omaksut-
tiinkin nopeasti.  

Safir Explorer -sisältöselain arvioitiin 
siis kokonaisuudessaan selkeäksi ja 
helppokäyttöiseksi. Kehitysehdo-
tuksia annettiin jonkin verran sekä 
sisältöön että toiminnallisuuteen 
liittyen.  Projektiryhmä jää Safir Ex-
plorerin pääkäyttäjiksi ja ylläpitäjiksi. 
Sisältöselain otettiin onnistuneesti 
käyttöön Ktotekissa tuoden ohjeet 
helposti kaikkien saataville, tässä 

kohden projektin tavoitteet saavu-
tettiin. Todellista hyötyä ja vaikutus-
ta henkilökunnan osaamisen lisään-
tymiseen ei näin lyhyellä käytöllä voi 
arvioida, sillä ohjelman omaksumi-
nen jokapäiväiseksi työkaluksi ottaa 
oman aikansa. n
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Patient Safety on the 
Move?

Geert Driessen
Clinical & Scientific Affairs manager
3M Medical Solutions Division

I was honored when the EORNA Sci-
entific Committee approached me 
with the question whether I would 
like to provide a key-note presenta-
tion on “patient safety”.

The same scientific committee 
had chosen “On the Move” as over-
arching theme for this congress. A 
theme which is for sure, more than 
just interesting. I believe that every 
self-respecting professional should 
have the courage to turn his or her 
gaze to the challenges and the op-
portunities of the future.

During the preparations for my pres-
entation I realized that EORNA (and 
with them the OR professionals of 
today) is “On the Move” and that I 
myself am more “On a mission”, to 
be more precise:  a “Patient Safety 
Mission”.

Being an OR professional myself (at 
least that’s what I in all modesty like 
to think), I now have the privilege of 
traveling around the world through 
my job in the medical industry. 

As a “traveling OR nurse”, I am in 
regular contact with international 
OR professionals for already more 
than 20 years. 

I observe, learn and above all, dis-
cuss topics as for instance “patient 
safety in surgical care” with them. 

What I want to achieve through 
these discussions is that people, in 
addition to all other (also important) 
issues, have patient safety on their 
radar screen (again).

Too often I see that the OR profes-
sionals of today have much more eye 
and focus for the ever-progressing 
technology in surgery than for the 
maybe somewhat “old-fashioned” 
patient care.  The type of care for 
which the so called “Florence Night-
ingale attitude” is needed.  That 
attitude includes that the patient 
is placed in the center of all our ac-
tivities and that we do whatever is 
needed for the patients’ wellbeing.

Sometimes I wake up in the middle 
of the night, bathed in sweat from a 
nightmare in which a piece of tech-
nology was found more important 
than “the patient”. On those mo-
ments, it feels like I have seen the 
last (not yet released) Hitchcock 
movie with the title: “Operation suc-
cessful, patient deceased”. 

Please don’t get me wrong (and I 
realize that some people will call 
me old-fashioned) I don’t want to 
go back to the past, but sometimes 
I miss the “OR nurse” who would act 
as a police officer or even better the 
patients’ advocate.

In my presentation at the EORNA 
congress I focused on the preven-
tion of healthcare associated infec-
tions (HCAI) and more in particular 
on surgical site infections (SSI’s).

Healthcare associated infections 
are infections occurring in a patient 
during the process of care in a hospi-
tal or other health care facility which 
were not present or incubating at 
the time of admission.1

A Europe wide point prevalence 
study by the European Center for 
Disease Prevention and Control 
(ECDC) found that SSIs were the 
third most common HCAI.2

In another study, the same ECDC 
reported that the percentage of SSIs 
per 100 surgical procedures varied 
from 0,6% to 9,5% depending on 
the type of procedure.3

It has already been 6 months since the European Organization for 
Operation Room Nurses (EORNA) congressed in the beautiful Dutch 
city of The Hague. OR nurses and other peri-operative professionals 
from over 40 countries participated in very interesting parallel 
sessions, presentations and round table discussions.



PINSETTI 4 |  2019           11

I believe that people who know me 
a little would characterize me as a 
person who in general believes what 
healthcare professionals say when 
they talk about patient care or pa-
tient safety. I find it however very 
difficult to believe when (in particu-
lar) surgeons tell me that they do not 
see or have any patients with infec-
tions. 

Strangely enough, I hear that 
statement in every country and in 
many hospitals that I visit during my 
travels.

Personally, I am convinced that 
we will keep on seeing patients with 
surgical site infections for as long as 
medical professionals will make inci-
sions and for as long as we have mi-
croorganisms who constantly travel 
with us.

I started my presentation with 
saying that we, OR nurses, as a pro-
fession need to embrace the future 
with confidence, but that we should 
not forget where we are coming 
from. I asked the audience to go 
back to basics in fighting infections 
from every angle.

I regularly give presentations for 
larger groups and I like it when my 
audience is actively involved in the 
presentation. Personally, I like the 
interaction created by using ‘Poll 
everywhere’. This is also what I used 
during this specific presentation. 

After sharing some basic infor-
mation about “patient safety” and 

“quality of care”, I asked the audi-
ence take out  their mobile phones, 

go to the “Poll everywhere” website 
and provide me with some keywords 
in their definition of Quality. 

There was no wrong answer pos-
sible to the question I asked (and I 
am saying that even to the person 
who filled in “galadinner”)  but I was 
really happy with the big word…. 

“SAFETY”. 

However, if I could have made a wish, 
I would have liked the words “pa-
tient”, “outcome”, “responsibility” 
and “improvement” to be at least 
as big as “SAFETY”

It is obvious that “Quality of Care” 
in a hospital should always be fo-
cused on Patient outcome.

The “Plan-Do-Check-Act method 
is a proven way to also as an OR 
nurse, take responsibility for a con-
tinuous improvement of patient 
outcome. In order to achieve qual-
ity of care goals, hospitals imple-
mented “Quality Systems”, which 
are for most OR and other “bed-side” 
healthcare workers only visible as 
protocols of care. 

There was a time (at least in my 
home country The Netherlands), 
that protocols of care were written 
for even the smallest, least impor-
tant procedures or acts. (Something 
like…. “If the door does not open, 
DO NOT ENTER”).

In a previous life I was a practical 
and theoretical tutor for OR nurses 
and I frequently discussed the hospi-
tal quality system (protocols of care) 
with them. At a certain moment one 

of the student OR nurses made me 
think by stating the following: “If we 
have or need protocols of care for 
everything, you might also be able 
to train a chimpanzee in doing what 
I am supposed to do”. 

That student was at least partially 
right. In the very well-known publica-
tion ‘Error or Act of God’ by Espin et 
al., the authors conclude that “more 
rules simply may provoke more rule 
violations”.  So, I am convinced that 
we do not need protocols of care for 
everything, but there are - for as far 
as I am concerned - two golden rules:

1. We do not need protocols of 
care for everything, but we 
should at least obey the ones we 
have, and we really need

2. Protocols of care are “stand-
ards” and we do not always 
have “standard patients”. This 
implicates that sometimes we 
have to deviate from the pro-
tocol of care. We have to realize 
however that every deviation 
from a protocol of care brings 
the patient in a potential unsafe 
situation and therefore we can 
only deviate from a protocol of 
care if we base it on knowledge 
and experience (by the way, that 
is only one of the differences be-
tween us and the chimpanzee). 
And of course, every deviation 
from a protocol of care has to be 
reported.

Let’s go back to SSI prevention as 
part of our efforts to improve pa-
tient safety. 
 
In the latest NICE SSI prevention 
and treatment guidelines (published 
in April 2019), NICE states that the 
majority of SSIs are preventable4 
and in a German publication from 
Gastmeier et al. we can read that 
20-30% of all HCAI5 (so also from the 
SSIs) can be prevented.

This screenshot shows the keywords of the quality definition of 
my audience in a so called “word-cloud”. uu
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In the frequent discussion I had with 
“OR nurses from the world”, many 
times they tried to answer the ques-
tion: “What can I do to improve pa-
tient outcome?” 

That question as well as my own 
curiosity have led me to do a (more 
or less standardized) observations in 
operating rooms of hospitals in four 
European countries.

The subject of the observations 
was to what extent healthcare work-
ers within the operating rooms com-
plied to their own rules (protocols of 
care) and the applicable (evidence 
based) national guidelines.

Sharing the complete report 
would be by far too much for this 
article, but I will share some of the 
most remarkable findings.

Cleanliness of the 
operating room

Because the cleanliness of surfaces, 
operating lights and items such as 
door handles can be measured very 
objectively with a so-called ATP test-
er, I also included that in the obser-
vations.

ATP is a substance that occurs in or-
ganic pollution and microorganisms. 
It is the energy carrier in vegetable, 
animal and microbiological cells. 
Upon activation of the test, the sam-
ple comes into contact with luciferin 
/ luciferase. 

These substances react with the 
ATP present and release light. The 
light signal is measured by the lumi-
nometer (reader). 

The amount of light is displayed in 
RLU: relative light units. The more 
light, the more pollution.

In every OR we tested the cleanli-
ness of:

• the OR light, 
• the horizontal and vertical sur-

faces of the anesthesia ventila-
tor,

• the door handles from the OR to 
the washroom,

• the horizontal surface of the in-
strument tables.

Surfaces were swapped in the morn-
ing before start of the OR program 
and in the afternoon after comple-
tion of the OR program.

I used the 3M™ Clean-Trace™ Sur-
face ATP Test Swab UXL100 which is;

• A test for the presence of adeno-
sine triphosphate (ATP) to verify 
cleaning effectiveness.

• Easy to use, simple to learn.
• Pre-moistened to aid sample 

collection.
• Provides a tool to help assess 

and improve hygienic perfor-
mance and reduce risk.

Infection preventionists and other healthcare 
professionals do not always agree on the 
acceptable level of RLU for surfaces in operating
rooms.

Where some people say that swaps 
from surfaces in an operating room 
should not exceed 500 RLUs other 
people find 1500 RLU’s acceptable.

What my observations however 
very clearly show is that the anes-
thesia ventilator is probably one of 
the most contaminated surfaces in 
the OR and that effective cleaning in 
between cases would not be an un-
necessary luxury.

International evidence-based guide-
lines are very clear in stating that 
head covers should cover ALL head 
and facial hair.

On top of that, the head covers 
shown on these pictures are reusa-
ble were internationally, disposable 
bouffant and hood head covers are 
the preferred types.

In my observations, only about 
75% of OR professionals wore the 
right head cover in the right way, 
which gives us an improvement op-
portunity of 25%.

One sidenote, I tried to play the 
notes on the lower head cover on 
my trumpet but couldn’t figure out 
which song it is. For those who feel 
that they have to try it too, let me 
know what you think.
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The surgical mask

A surgical mask is a medical device 
covering the mouth, nose and chin 
ensuring a barrier that limits the 
transmission of an infective agents 
between the hospital staff and the 
patient. This implicates that the 
surgical mask is or at least can be, 
highly contaminated after it is worn 
for some time.

Therefore, if the inside of the mask 
is touched while the mask is being 
removed, adequate hand disinfec-
tion will certainly be necessary.

In my observations only about 
half of the healthcare professionals 
complied to that very simple rule.

Hand hygiene

It is very well known, investigated 
and written down millions of times, 

- it might even sound as a broken 
record -  that hand hygiene is the 
most important measure to avoid 
transmission of harmful germs and 
prevent health care-associated in-
fections. 

With regard to hand hygiene, all 
guidelines in the world actually say 
the same thing. They are also con-
sistent when it comes to the need of 
performing adequate hand hygiene 
after removing (unsterile) gloves.

For instance, the WHO guideline6 

says:
• The use of gloves does not re-

place the need for cleaning your 
hands, 

• Remove gloves to perform hand 
hygiene, when an indication oc-
curs while wearing gloves, 

• Hand hygiene must be per-
formed when appropriate re-
gardless of the indications for 
glove use,

• Discard gloves after each task 
and clean your hands – gloves 
may carry germs. 

Surgical hand antisepsis

Most hospitals which were part 
of the observations exercise used 
a more or less similar protocol in 
which an alcoholic hand antiseptic 
was required.

Because it was difficult to com-
pare the protocols from country to 
country and from hospital to hospi-
tal, I looked at how healthcare pro-
fessionals complied to their own 
hospitals’ protocol of care.

During the observations, I asked 
healthcare professionals questions 
about their protocols of care with re-
gard surgical hand antisepsis.
These were simple questions like:

• What exactly does your protocol 
require? 

• Where can you find the proto-
col? 

• When was the protocol changed 
or modified for the last time?

I was completely surprised, not to 
say flabbergasted, to find out that 
almost no one was able to give me 
the correct answers to these ques-
tions.

In order to get a somewhat ob-
jectively measurable result, I per-
formed a time registration to find 
out if healthcare professionals were 
taking enough time (according to 
their protocol of care) to perform an 
adequate surgical hand antisepsis.

Only about 60% of the people ob-
served, took enough time for the 
hand antisepsis.

In my observations, only about 30% 
of the healthcare professionals per-
formed adequate hand hygiene after 
removing their gloves.

Hand hygiene exposes a person to 
an extraordinary amount of contact 
with water, soap and/or antiseptics. 
This chronic exposure can result in ir-
ritant hand dermatitis, dry, fissured, 
inflamed and sometimes also pain-
ful skin. Moisturizers act to replenish 
the outer skin layers with moisture 
and maintain the “natural barrier” of 
the skin. 

Therefore, many guidelines rec-
ommend that skin moisturizers are 
available to healthcare profession-
als.

A healthy skin helps in performing 
an adequate hand hygiene. In my 
observations, a skin moisturizer was 
available only in about half of the 
operating rooms.

uu
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Pre surgical hair removal

The evidence, as well as all inter-
national guidelines, are very clear 
when it comes to pre surgical hair re-
moval. All guidelines state that if it is 
necessary to remove hair, both clip-
ping and depilatory creams results 
in fewer SSI’s than shaving using a 
razor. Though in my own experience, 
using depilatory creams does cause 
more allergic skin reactions. It was 
really good to find that if hair was 
removed a surgical clipper was used 
in all cases. 

“closed gloving technique”. This 
technique prevents that the outside 
of the sterile glove is contaminated 
while putting on the glove.

• As soon as the antiseptic is dry, 
we drape the complete patient 
with sterile surgical drapes, just 
as we have “draped” ourselves 
with a sterile surgical gown and 
sterile surgical gloves. We also 
make sure that the instrument 
tables are covered with sterile 
instrument table covers.

Most of the time we do not real-
ize that the skin of the patient (the 
place where we make the incision) 
is just decontaminated and that the 
skin of the surgical site can regain 
original bacterial counts (depending 
on the situation) within minutes.

Literature also agrees that the 
majority of the SSIs are caused by 
micro-organisms originating from 
the patients skin.

The fact that the skin of the surgi-
cal site cannot be considered sterile, 
means that we already contaminate 
our sterile gloves, our instruments, 
sponges etc. very often even before 
the procedure has started.

Just a tip: next time when you are 
standing at the operating table as a 
member of the sterile surgical team, 
try to count how often you contami-
nate your sterile glove…

The way to protect (maintain) the 
sterile field is to use an incise drape.

Many studies have been done on 
the use of incise drapes and they all 
agree that clear, plain, not antimi-
crobial impregnated incise drapes 
should not be used.

With regards to the use of antimi-
crobial impregnated incise drapes 
we have however quite some recent, 
strong, evidence stating that they 
are able to prevent infections.

With the above story in mind, I must 
conclude that the sterile field was 
compromised during all of the ob-
served operations.

However, in many cases the surgical 
site was clipped when the patient 
was in the operating room.

Clipping generates a tremendous 
amount of particles, which are a ma-
jor source of contamination. There-
fore, clipping should NEVER be done 
in the operating room but preferably 
on the ward.

The closed gloving technique

To be honest, I am not sure if there 
is a guideline which recommends a 
preferred technique of gloving. 

What I know is that Dutch (and I 
believe also German OR profession-
als) are taught to use the so called 

All observed healthcare profession-
als in the 4 European countries used 
the open gloving technique.

Creating and maintaining 
a sterile field

I am sure that everyone agrees that 
it is a very important task for all 
members of the sterile surgical team 
to create a sterile field, and that it is 
a task of everyone who is in the op-
erating room to maintain that sterile 
field for as long as the surgical pro-
cedure lasts.

The requirement of the sterile field 
certainly does not only apply to the 
patient, the surgical field or to us 
as members of the surgical team. I 
am convinced that again everyone 
agrees if I would say that it would be 
unacceptable to disinfect our instru-
ment tables instead of draping them 
with a sterile instrument table cover.

Each of us would find it only logical 
that a glove that is contaminated for 
instance while draping the patient, 
is replaced by a new and sterile one.

Everything mentioned above seems 
normal, logical. But if we look at 
what we actually do during a surgi-
cal procedure, it all might make no 
sense.

Let’s have a closer look at what re-
ally happens:

• After positioning the patient, we 
start with decontaminating the 
surgical site,

Open gloving 
technique

Closed gloving technique
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Door openings during surgery

Again, most probably a broken re-
cord…

Operation room traffic and in par-
ticular door openings can lead to 
distractions and even surgical site 
infections.7 Because of that, most (if 
not all) Dutch operating rooms are 
equipped with an electronic door 
opening monitor. 

When traveling through Europe you 
see very different attitudes with re-
gards to door openings.

Some countries, hospitals leave 
doors as a standard open during the 
complete procedure while in other 
countries or hospitals you can count 
on a hefty scolding when opening a 
door to enter an operating room. 

The results of the observations in the 
four European countries show that 
we can (or actually have to) really 

1. https://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/en/

2. Suetens Carl et al. Euro Surveill. 2018;23(46):ppi=1800516. https://

doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800516

3. European Center for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological 

report 2015. Surgical Site Infections. Stockholm: ECDC 2016

4. www.nice.org.uk/guidance/ng125

5. P. Gastmeier et al. “Wie viele nosokomiale Infektionen sind vermeidbar?” 

DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 135: 91–93

6. https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf

7. Martina Hoever; “Monitoring Door openings in Operation Rooms. Using decision 

trees to find common factors in operations resulting in high operating room 

traffic.” https://beta.vu.nl/nl/Images/werkstuk-hoever_tcm235-295151.pdf

8. Duguid JP, Wallace AT. Air infection with dust liberated 

from clothing. Lancet. 1948;2:845–849

improve on unnecessary door open-
ings during surgery. Only in one third 
of the observed procedures doors 
were not unnecessarily opened.

Number of persons 
in the operating room

Last but definitely not least…
How many people do you really 

need in an operating room to per-
form a standard-type surgical pro-
cedure?

If I start counting, I come to an av-
erage of 6 and a maximum of 8.

During my observations of small to 
medium size surgical procedures, I 
frequently counted more than 10 
people (with a maximum of 15) in the 
operating room.

Most of the time they came in for a 
chat with their colleagues or just out 
of curiosity.

Simple and cheap measures to re-
duce the SSI-risk include limiting the 
number of personnel in the operat-
ing room and restricting the move-
ments of personnel to a minimum, 
as it has been shown that increased 
activity facilitates the dispersion of 
bacteria.8

Conclusion

Personally, I sincerely believe that it 
is a good thing for us OR nurses as a 
profession to be “on the move”.

As written at the beginning of this 
article, I also believe that it testifies 
to a sense of reality when we under-
stand the opportunities but also the 
threats that the future holds for us.

In our pursuit of a bright future for 
ourselves, but certainly also for the 
patients who trust us, we must not 
forget where we come from and why 
we once opted for this wonderful 
profession.

We are the persons to positively 
change the patient outcome, but for 
that we sometimes have to go back 
to basics and take responsibility. n

This diagram shows the number of door openings 
during 14 procedures in one hospital in Europe.
During procedure number 11 which took in total 
less than 40 minutes, the door was opened 
42 times!
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Tutkimuksen ääni

Tutkimuksen äänenä filosofian tohtori, kasvatustieteen lisensiaatti, erikoissairaanhoitaja ja yliopettaja 
Teija-Kaisa Aholaakko Laurea ammattikorkeakoulusta. Teija-Kaisan väitöskirjatutkimus tarkastet-
tiin Helsingin yliopistossa 27.10.2018. Väitöskirja on saatavissa sähköisesti: Aholaakko T-K. 2018. Intra-
operative aseptic practices and surgical site infections in breast surgery. Academic Dissertation. Univer-
sity of Helsinki. Medical Faculty. Doctoral School Health. Population Health Programme. https://helda.
helsinki.fi/handle/10138/249327

Tutkimuksessasi kehitettiin leikkauksenaikaisen aseptisen toiminnan suo-
situksia. Mitkä olivat keskeiset tulokset ja mitkä tekijät olivat yhteydessä 
tuloksiin?

Eroja suositusten hyväksymisessä havaittiin steriilin alueen luomisen ja yllä-
pitämisen, harvemmin purkamisen osalta. Sairaanhoitajat ja naiset hyväksyi-
vät suosituksia lääkäreitä ja miehiä useammin. Käsi-, ilma- ja verivälitteisten 
infektioiden estoon sitouduttiin useammin tutkimus- kuin vertailusairaa-
lassa. Neulanpiston saaneet sitoutuivat verivälitteisten infektioiden estoon 
heikosti. Opistoasteelta valmistuneet hyväksyivät suositukset useammin 
kuin ammattikorkeakoulusta valmistuneet ja 15 vuotta tai yli työskennelleet 
useammin kuin alle 15 vuotta työskennelleet. Leikkausalueen infektioiden 
vähentymistä ei havaittu 1042:n potilaan asiakirjoista. Suosituksiin sitoutu-
minen oli vaihtelevaa, haasteellista ja stressaavaa. Ammattikorkeakoulusta 
valmistuneiden heikompi sitoutuminen johtunee näyttöön perustuvan pe-
rioperatiivisen hoitotyön opetuksen vähäisyydestä. 

Tutkimuksessasi kehitettiin aseptisen toiminnan ar-
viointityökaluja. Miten näitä työkaluja voidaan hyö-
dyntää käytännössä ja kuinka laajasti niitä on otettu 
käyttöön? 
 
Suosituksia ja mallia voidaan käyttää opetuksessa, 
simulaatiossa, sähköisessä kirjaamisessa ja tutkit-
taessa aseptista toimintaa leikkauksissa. Opiskelijat 
ovat opinnäytetöissään soveltaneet molempia. Tut-
kimussairaalaan suositukset jäivät olemaan, mutta 
jäivätkö elämään? 

Tutkimuksessasi leikkaussalihenkilökunnan aseptis-
ta toimintaa havainnoitiin muun muassa videoitujen 
rintaleikkausten aikana. Mitkä osa-alueet toteutui-
vat hyvin ja missä olisi vielä parantamisen varaa?
 
Parannettavaa on kaikilta osin. Tilannetekijät ja nä-
kemyserot tekivät sitoutumisesta haasteellista ja 
stressaavaa. Sitoutuminen on koko tiimin, ei yksin sai-
raanhoitajien vastuulla. Tutkittua tietoa on lisättävä ja 
tasoa parannettava. 

Mitkä ovat terveisesi Pinsetti-lehden lukijoille tutki-
muksesi tulosten valossa? 

Suuret kiitokset yhdistykselle ja jäsenille pitkän kehit-
tämistyön aikaisesta tuesta. Jatketaan yhdessä palaut-
tamalla leikkauspöytä simulaatiotilaan!
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Heidi Jansson
Asiantuntija,
Erikoiskirurgia 
Berner Pro

Lääkinnällisistä laitteista sääde-
tään Euroopan yhteisössä yhtei-
sellä lainsäädännöllä. Lääkintälai-
tedirektiivit asettavat siten myös 
kirurgisille instrumenteille tiukat 
laatuvaatimukset, joita vastaa-
mattomia laitteita ei saa markki-
noida EU:n alueella. Esimerkiksi 
USA:ssa, Japanissa ja Australiassa 
on käytössä vastaavia säädöksiä; 
monissa muissa maissa lainsää-
däntöä valmistellaan parhaillaan.

Johdanto

Kansainvälisenä toimittajana Gebrü-
der Martin GmbH & Co. KG on nou-
dattanut kirurgisten instrumenttien 
valmistuksessa erittäin korkeita laa-
tuvaatimuksia jo kauan ennen lain-
säädännön tuomia velvoitteita.

Osaavat KLS Martin -työntekijät 
ovat merkittävissä määrin osallistu-
neet eri instrumenttien toimintaa, 
muotoilua ja laatua koskevien sak-
salaisten ja kansainvälisten normien 
luomiseen ja kehittelyyn.

Suunnittelu

Instrumentin valmistusvaihetta edel-
tää suunnittelu. eri valmistajat vas-
taavat eri  –tuotealueista ja  toimivat 
ns. välittäjinä käyttäjien ja suunnitte-
lijoiden välillä ja määrittävät jokaiselle 
uudelle instrumentille käyttäjien toi-
veiden mukaiset ominaisuudet. Useis-
sa tapauksissa tuotealueen kautta 
muodostetaan yhteys suunnittelijoi-
den ja johtavien kirurgien, lääkärien 
ja tutkijoiden välille. Yhteistyö näkyy 
usein jopa uusien tuotteiden nimissä. 

Suunnittelijat kehittävät instrumen-
tin käyttövaatimusten pohjalta. Uu-
sien tuotesarjojen kohdalla hyödyn-
netään hyviä yhteyksiä tutkimus- ja 
testauslaitoksiin. Kaikki tehdyt työt, 
tarkastukset ja tulokset tallennetaan 
suunnitteluprosessin aikana. Jokaisen 
suunnitteluprosessin päätteeksi tar-
kastetaan, että valmis tuote vastaa 
tuotealueen ja lainsäädännön vaati-
muksia. Vasta sen jälkeen vaatimus-
tenmukaisuustodistus voidaan laatia 
ja tuote laskea markkinoille.

Materiaalit

Kirurgisten instrumenttien valmis-
tuksessa käytettävät materiaalit on 
standardoitu kansallisesti ja kansain-
välisesti. Koska useimpien välineiden 
käyttö edellyttää ehdotonta lujuutta, 
käytetään kovetettavia kromiteräs-
laatuja, joiden hiilipitoisuus on vähäi-
nen tai kohtalainen. Kromipitoisuus 
on >12,5 %, sillä vain sillä tasolla voi-
daan taata riittävä korroosionkestä-
vyys. Koska selvästi korroosionkes-
tävämmät krominikkeliteräslaadut 
eivät ole kovetettavia, niitä voidaan 
käyttää ainoastaan astioiden ja laaja-
alaisten erityisinstrumenttien valmis-
tukseen.

Raaka-aineet

Ensimmäinen vaihe kirurgisen inst-
rumentin valmistuksessa on aihion 
taonta. Vain harvat sertifioidut eri-
koissepät kykenevät valmistamaan 
aihioita KLS Martinin materiaali-, 
muoto- ja mittavaatimusten mukai-
sesti.

Aihion alkumateriaalina käytetään 
ainoastaan Euroopassa valmistettua 
jaloterästä. Kunkin teräserän mukana 

toimitetaan aina tunnustettu tarkas-
tustodistus, ja teräksestä valmistetut 
aihiot dokumentoidaan. Toimittajien 
ja KLS Martinin laadunhallintajärjes-
telmät on synkronoitu niin, että tuot-
teen jäljitys raaka-aineisiin saakka on 
mahdollista lainsäädännön vaatimis-
sa määrin.

Valmistus

Valmistus pohjaa kunkin tuotteen 
tekniseen dokumentaatioon. Laa-
dunhallinta seuraa valmistuksen vaa-
timustenmukaisuutta, minkä myötä 
tuotteessa tapahtuvat muutokset 
voidaan jäljittää milloin tahansa. Val-
mistus tapahtuu eräkohtaisesti, sillä 
sarjatuotanto ei käyttäjien tarvitse-
mien instrumenttien moninaisuuden 
vuoksi ole mahdollista. Erinä tapah-
tuvan valmistuksen johdosta lähes 
kaikki instrumentit valmistetaan suu-
rimmaksi osaksi käsityönä. Välitar-
kastukset on määritetty työvaiheiksi 
ja ovat siten osa valmistusdokumen-
taatiota.

Karkaisu

Useimpien instrumenttien toiminnan 
ja jälleenkäsittelyn kannalta tärkein 
tuotantovaihe on karkaisu. Kovetet-
tavasta kromiteräksestä valmistetut 
välineet saavat karkaisun myötä vaa-
dittavan lujuutensa, kestävyytensä ja 
korroosionkestävyytensä. Krominik-
keliteräslaaduista valmistetut instru-
mentit eivät ole kovetettavia, ja siksi 
kyseisiä teräslaatuja voidaan käyttää 
vain tietyissä erityisvälineissä.Käsitte-
lyvaatimuksia noudatettaessa täysin 
korroosionkestäviä. Toisessa vaihees-

uu

Kirurgiset instrumentit 
– mitä instrumenteista on hyvä tietää Jasmin Weiler

Area Manager,
Northwest and Southwest Europe
Surgical Instruments and 
Sterilization Containers
Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
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sa, hehkutuksessa, instrumentteja 
pidetään useita tunteja noin 250 °C:n 
lämpötilassa. Käsittelyn avulla pu-
retaan instrumentin sisäiset jännit-
teet. Hehkutuksen jälkeen välineet 
ovat selvästi kimmoisampia ja mur-
tumankestäviä. Instrumentin oikein 
suoritettu karkaisu ilmenee kovuus-
arvoista. Pienemmät kovuusarvot 
viittaavat riittämättömään karkai-
suun ja sen myötä riittämättömään 
toiminnallisuuteen ja korroosionkes-
tävyyteen.

Muoto ja viimeistely

Karkaisun jälkeen välineet saavat pä-
tevien instrumentintekijöiden käsissä 
lopullisen muotonsa, toimintansa ja 
viimeistelynsä. Tuttlingen on maail-
man ainoa kaupunki, jossa on lääkin-
nällisten instrumenttien ja laitteiden 
valmistukseen erikoistunut ammatti- 
ja jatkokoulutusjärjestelmä. Äärim-
mäisen osaavat työntekijät muok-
kaavat käsin yksittäiset instrumentit 
käyttötarkoitukseensa sopiviksi, ja 
suurinta osaa välineistä voidaankin 
sanoa käsityönä tehdyiksi. Instru-
menttien viimeistely on muuttunut 
tehokkaan leikkaussalivalaistuksen 
ja kuvansiirtojärjestelmien myötä. 
Vaikka loistokiiltoisten välineiden 
korroosionkestävyys onkin parem-
pi, leikkaussali-instrumentteja saa 
loistokiiltoisina nykyisin vain erikois-
valmisteisina, koska valoheijastuk-
set ovat kirurgisissa toimenpiteissä 
häiritseviä. Siksi alan viimeisintä ke-
hitystä edustavat instrumentit toi-
mitetaan mattapintaisina. Välineen 
käyttötarkoituksesta riippuu, saa-
daanko mattapinta aikaan lasihelmil-
lä suihkupuhaltamalla vai muovihar-
joilla.

Lopputarkastus ja 
merkitseminen

Jokaisen instrumentin on läpäistävä 
valmistusprosessin eri kohdissa mää-
rätyt dokumentoidut tarkastukset. 

Niiden lisäksi KLS Martin edellyttää 
kuitenkin myös klassisen lopputar-
kastuksen suorittamista. Kullakin 
yksittäisellä instrumentilla on omat 
kirjalliset tarkastusohjeensa ja tar-
kastuspiirros, joita vasten kukin val-
mistuserä tarkastetaan. Tarkastus 
dokumentoidaan yksityiskohtaisesti. 
Vain instrumentit, jotka läpäisevät 
tarkastuksen, saavat merkinnän, 
pestään ja luovutetaan pakattaviksi 
ja varastoitaviksi. Kaikki merkinnän 
saaneet tuotteet vastaavat euroop-
palaisen lääkinnällisiä laitteita koske-
van lainsäädännön perustavanlaatui-
sia vaatimuksia sekä dokumentoitua 
ja hyväksyttyä sisäistä tuoteprofiilia. 
KLS Martin on vakuuttunut kirurgis-
ten instrumenttiensa korkeasta laa-
dusta, ja kaikki välineet kuuluvatkin 
koko käyttöikänsä ajan takuun piiriin.

Käsittely, puhdistus, 
desinfiointi ja sterilointi

Tarkastus ennen uudelleenkäyttöä:
Ennen ensimmäistä ja jokaista sitä 
seuraavaa käyttökertaa sekä ennen 
lähettämistä korjattavaksi tai huol-
lettavaksi instrumentit on puhdis-
tettava, desinfioitava ja steriloitava 
käsittelyohjeidn mukaisesti. Ohjeet 
ovat luettavissa Internetissä osoit-
teessa http://kls-martin.com/phnet/ 
tai ne voidaan lähettää pyydettäessä 
postitse. Epäasianmukainen käsittely 
ja kunnossapito sekä epätarkoituk-
senmukainen käyttö voivat johtaa 
instrumentin ennenaikaiseen kulumi-
seen ja/tai vaarantaa potilaan ja käyt-
täjän turvallisuuden!

Ennen instrumenttien jokaista käyt-
tökertaa ne on tarkastettava murtu-
mien, halkeamien, muodonmuutos-
ten, vaurioiden ja toimintavikojen 
varalta. Erityistä huomiota on kiin-
nitettävä leikkauspintoihin, kärkiin, 
liitoksiin, salpoihin, lukitusosiin ja 
kaikkiin liikkuviin osiin. Kuluneet, 
syöpyneet, epämuodostuneet, huo-
koiset tai muuten vaurioituneet väli-
neet on poistettava käytöstä. Instru-

menteissa käytetyt jaloteräslaadut 
(ruostumaton teräs) kehittävät seos-
tuksensa ansiosta pintaan erityisen 
suojaavan passiivikerroksen. Näiden 
teräslaatujen kestävyys kloridi-ione-
ja sekä aggressiivisia välineitä ja liu-
oksia vastaan on kuitenkin rajallista! 
Sen vaivan lisäksi, jonka valmistaja 
on nähnyt oikeiden materiaalien 
valinnassa ja niiden huolellisessa 
työstämisessä, kirurgisten instru-
menttien käyttäjän on huolehdittava 
ammattimaisesta ja jatkuvasta kun-
nossapidosta sekä oikeanlaisesta kä-
sittelystä. 

Suomalainen perheyritys Berner Oy 
toimii KLS Martinin laadukkaiden 
instrumenttien jakelijana Suomessa. 
Uusien kirurgisten instrumenttien 
lisäksi Berner Oy on tuonut Instru-
menttien huoltokonseptin Suomen 
markkinoille, jotta arvokkaat  kirur-
giset instrumentit saavat asianmu-
kaisen huollon ja instrumenttien 
käyttöikää saadaan huomattavasti 
pidennettyä sairaalan käytössä. Mar-
Management-konsepti koostuu 
kolmesta moduulista, joita voidaan 
käyttää yksittäin tai yhdistelmänä. 
Nämä kolme eri modulaaria ovat: 
Instrumenttien auditointi, Instru-
menttien optimointi ja marRep®-
instrumenttihuolto. 

marRep®Auditointi
Auditointi on Instrumenttien mää-
rä- ja laatuanalyysi .Instrumenttien 
luokitus eri laatutasojen  mukaan: 

-  uutta vastaava -  vaatii korjausta 
-  vaatii vaihtoa. Tuloksena saadaan 
instrumenttien dokumentaatio, jos-
sa ilmoitetaan   tuotteiden laatutaso 
sekä kerrotaan   puhdistusta ja käsit-
telyä koskevia suosituksia. 

marRep®Optimointi
Optimointi: Asiantuntijamme analy-
soivat ja optimoivat instrumenttisar-
jat viitaten korin sisältöön ja niiden 
käyttöön sairaalassa. Järjestelmän 
parantaminen  perustuu jatkuvaan 
optimointiin. Leikkauksen aikana 

uu
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varsinaisesti käytettävät instrumen-
tit analysoidaan   yhdessä käyttäjän 
kanssa.  Instrumenttikorin sisältöä 
vähennetään/ optimoidaan tarkoi-
tuksena parantaa    klinikan tehok-
kuutta. Saatte instrumentteja, jot-
ka on räätälöity erityisvaatimuksiin 
parhaalla mahdollisella tavalla eri 
instrumenttien yhdistelmällä.

marRep® Instrumenttien 
huoltokorjaus
KLS Martinin huoltotiimi pitää hy-
vää huolta instrumenteistasi. Ää-
rimmäisen taidokkaat instrument-
tien huoltoteknikot löytävät oikean 

Esimerkkejä evaluaatiokriteereistä:

uu

ratkaisun kaikille  korjattaville inst-
rumenteille.Vastaanotetuille instru-
menteille tehdään ensin  kannatta-
vuusanalyysi. Jos siinä ilmenee, että 
korjaus ei kannata tai ei ole mahdol-
lista, annamme kohtuullisen tarjo-

uksen sopivista korvaavista tuotteis-
ta.Korjaamme omien tuotteidemme 
lisäksi myös muiden valmistajien 
instrumentteja.Käytämme aina al-
kuperäisen valmistajan varaosia.

KLS Martin marRep Service hoitaa 
kaikkien valmistajien instrumentti-
en korjaustyöt. Poikkeuksena tähän 
ovat tuotteet, joita KLS Martin mar-
Rep Service ei voi korjata teknisistä 
tai patenttilakeihin tai vastuuvelvol-
lisuusongelmiin liittyvistä syistä.

Kovametallipintaiset ja 
kovametallipinnattomat sakset
KLS Martinin saksia voidaan käyttää 
kudosten, elinten, sideaineiden ja 
ompelumateriaalien leikkaukseen.
Ennen saksien käyttöä on suoritetta-
va seuraavat toimet ja tarkastukset:

• Merkitty kohta on öljyttävä
• Silmämääräiset tarkastukset 

epäpuhtauksien ja pintamuu-
tosten varalta

• Saksien sulkuosat on tarkastet-
tava murtumakohtien varalta

• Leikkuureunojen eheys on tar-
kastettava

Sakset

Saksimallit
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Puristimet
Puristimet ovat verisuonten, kudos-
ten, elinten ja lääketieteellisten apu-
välineiden tarttumiseen, pitämiseen 
ja puristamiseen tarkoitettuja instru-
mentteja.
Puristimet jaetaan seuraaviin ryhmiin:

• lujasti puristavat puristimet
• pehmeästi puristavat puristimet
• atraumaattiset puristimet
• anatomiset puristimet
• kirurgiset puristimet

Ennen puristinten käyttöä on suori-
tettava seuraavat toimet ja tarkas-
tukset:

• Merkitty kohta on öljyttävä
• Silmämääräiset tarkastukset 

epäpuhtauksien ja pintamuutos-
ten varalta

• Hammastus on tarkastettava 
vaurioiden varalta

• Sulkunivelet on tarkastettava 
murtumakohtien varalta

• Puristinten on sulkeuduttava oi-
kein käyttöpään kohdalla

• Lukituksen on lukkiuduttava, 
eikä se saa avautua itsestään

Puristimet

Neulankuljettaja

Atulat

Neulankuljettaja
Neulankuljettajia käytetään kirurgi-
siin ompeluneuloihin tarttumiseen 
ja niiden kuljetukseen leikkauksen 
aikana. Lääketieteessä ompeleita 
ommellaan ainoastaan neulankul-
jettimen avulla. Oikean neulankul-
jettimen valinta on ensiarvoisen tär-
keää. Sopiva neulankuljetin voidaan 

valita vasemmassa reunassa olevan 
luettelon avulla.
Ennen neulankuljettajan käyttöä on 
suoritettava seuraavat toimet ja tar-
kastukset:

• Merkitty kohta on öljyttävä
• Silmämääräiset tarkastukset 

epäpuhtauksien ja pintamuu-
tosten varalta

• Sulkunivelet on tarkastettava 
murtumakohtien varalta

• Kovametalliosien eheys on tar-
kastettava

• Lukituksen on lukkiuduttava, 
eikä se saa avautua itsestään

• Kovametalliosat on voitava sul-
kea toistensa sisään

Atulat
Atuloita käytetään kudoksiin, eli-
miin, lääketieteellisiin apuvälineisiin 
ja materiaalien tarttumiseen ja niis-
tä kiinni pitämiseen.Atulat jaetaan 
kolmeen pääryhmään:

• Anatomiset atulat
• Atraumaattiset atulat
• Kirurgiset atulat

Ommellankasuositukset kovametallisille 
neulakuljettajille.
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Sosiaalinen media OYS:ssa 
– toiminnan vaarantajasta 
viestinnän voimavaraksi

Mervi Tervo
Viestintäpäällikkö
OYS

Perinteinen media hallitsi julkisuu-
den kenttää vuosisadan ajan. Elet-
tiin yhtenäiskulttuurin aikaa. Uutiset 
luettiin sanomalehdistä, kuunneltiin 
televisiosta tai radiosta. Vastapaino-
na viralliselle medialle kopiokoneilla 
monistettiin itse tehtyjä epävirallisia, 
joskus anarkistisiakin julkaisuja.

Digitaalisen verkkoympäristön 
myötä perinteisen julkisen median 
rinnalle syntyi verkkosivustojen vii-
dakko ja sosiaalisen median (some) 
kanavat, missä tietoa alkoivat ja-
kaa virallisten mediatalojen lisäksi 
organisaatiot, yritykset, ryhmät ja 
yksityiset henkilöt. Samalla kään-
tyivät valtasuhteet: monin paikoin 
yksilöiden näkemykset alettiin ko-
kea autenttisempina ja todenmukai-
sempina kuin virallisen median tai 
viranomaisten kannanotot. 

Uutena viestinnän kanavana some 
koettiin myös uhkaavaksi tulok-
kaaksi ja useissa sairaaloissa kiellet-
tiin sen käyttö. Viestintää on kuiten-
kin tehtävä siellä missä kohdeyleisöt 

ratkaistiin useissa paikoissa, myös 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa 
(OYS), kieltämällä henkilöstöltä so-
siaalisen median käyttö. Kieltoa te-
hostettiin estämällä pääsy tiettyihin 
verkko-osoitteisiin sairaalan sisäver-
koista.

Vaikka aika on muuttunut, uutuu-
denviehätys karissut ja laitekanta 
muuttunut – sosiaalista mediaa 
käytetään työkoneiden sijaan lä-
hinnä omilta mobiililaitteilta – eivät 
someen liittyvät riskit ole täysin hä-
vinneet. Kysymys on osin tekninen, 

Viestinnän kanavia on syntynyt 
viime vuosina kiihtyvällä tahdil-
la. Muutoksen takana on digitaa-
lisen verkkoympäristön tulo. Ver-
kossa ja sosiaalisessa mediassa 
kuka tahansa voi toimia kuten 
media, eli tuottaa sisältöjä laa-
jalti muiden luettavaksi. Digitaa-
liset kanavat ovat haastaneet 
terveydenhuollon organisaatioi-
den tavan tehdä viestintää. Kes-
keiseksi on noussut henkilöstön 
rooli.

Kuva: Shutterstock

ovat. Sosiaalista mediaa ei voi si-
vuuttaa, vaan siellä toimimiseen on 
löydettävä ratkaisu.

Sosiaalisen median käyttö 
kielletty?

Kun some rantautui Suomeen reilu 
10 vuotta sitten, työnantajan näkö-
kulmasta sairaalan tietokoneita ja 
työaikaa käytettiin omiin tarkoituk-
siin. Käytön katsottiin vaarantavan 
potilaiden tietosuojan ja tietotur-
van. Ylilyöntejä varmasti tapahtuikin 
uutuudenviehätyksen myötä. Asia 



PINSETTI 4 |  2019           23

● Anestesiahoitaja     ● Instrumenttijoitaja
● Anestesialääkäri      ● Tehohoitaja
 

Esperi Terveyspalvelut Oy on Suomen suurin yksi-
tyisten anestesia- ja leikkaussalipalveluiden tuottaja. 
Meillä työskentelee sairaanhoitajia, leikkaussalihoi-
tajia, anestesiahoitajia ja muita alan ammattilaisia 
erikoissairaanhoidon työpisteissä ympäri Suomen.

Tarjoamme mielenkiintoisia työskentelymahdolli-
suuksia, kilpailukykyisen palkkauksen ja urapolun, 
joka joustaa elämäntilanteesi mukaan.

Lisätietoja: esperi.fi/tyopaikat

Tule meille töihin!

osin asenteisiin ja verkkokäyttäyty-
miseen liittyvä. Sairaalan tietoturva 
voi vaarantua, jos käyttäjä klikkaa 
linkkejä, joiden kautta sairaalan 
koneille pääsee asentumaan hait-
taohjelmia. Huolimattoman käyt-
täytymisen seurauksena verkkoon 
voi päätyä potilaisiin liittyvää tietoa, 
kuvia tai tekstiä.

OYS:ssa tavoitteena on ohjeistaa 
somen käyttö niin hyvin, että hen-
kilöstö ymmärtää sen käyttöön liit-
tyvät riskit. On myös huomioitava, 
että työtehtävät eivät saa häiriintyä 
eivätkä tietoturva tai tietosuoja vaa-
rantua. Työntekijöiden on aina muis-
tettava lojaliteettivelvoite työn-
antajaa kohtaan. Työntekijä ei saa 
vaarantaa työnantajan mainetta tai 
toimintaa vapaa-ajallakaan.

Tietosuoja koskee myös työkave-
reita. Kollegankaan kuvaa ei saa lait-
taa someen ilman lupaa. Potilailta 
tarvitaan aina kirjallinen lupa. 

OYS:ssa henkilöstö 
halutaan mukaan

OYS on Suomen mittakaavassa iso 
organisaatio, sillä henkilöstöä on yli 
6000. Erilaisia yksiköitä sairaalassa 
on pitkälle yli 100 kappaletta. Isossa 
organisaatiossa tapahtuu paljon ja 
yksiköissä tehdään potilastyön lisäk-
si lukemattomia muitakin toiminto-
ja, kuten tutkimusta, kehittämistä, 
tiedonhankintaa ja erilaista arvioin-
tityötä. 

Mielenkiintoisen sisällön luomiseen 
tarvitaan koko henkilöstöä, sillä 
muutaman ihmisen viestintäyksikkö 
pysty olemaan läsnä kaikkialla. Si-
sällöntuotanto ei kuitenkaan voi olla 
sattumanvaraista. Millaisia paino-
pisteitä ja toimintoja halutaan tuoda 
esille eri kanavissa? Kuka organisaati-
ota edustaa? Miten eri yksiköiden toi-
mintaa saadaan riittävän kattavasti 
mukaan?

OYS:ssa olemme perustamassa työ-
ryhmää, johon voi ilmoittautua va-

paaehtoiseksi. Tavoitteena on, että 
työryhmään tuodaan sisältöideoita, 
jotka viestintäpalvelut käy läpi. Vies-
tintäpalvelujen vastuulla on, että ko-
konaisuus ja kanavat toimivat.

Henkilöstöllä on myös tärkeä rooli 
sanansaattajina, sisällön jakajina ja 
reagoijana sosiaalisessa mediassa. 
OYS:n tapaisen organisaation on 
vaikea onnistua sosiaalisessa medi-
assa ilman henkilöstön tukea ja osal-
listumista.

Kanavia harkitusti

Sosiaalisen median ylläpito vaatii 
työtä ja resursointia. Tämän vuoksi 
kanavien lukumäärä pyritään aina-

kin alkuvaiheessa pitämään mah-
dollisimman pienenä. Organisaation 
yhteiset kanavat ovat siis kaikkien 
yksiköiden käytössä.

Sosiaalisen median kehittämiseen 
ja sisällöntuotantoon osallistuminen 
on vapaaehtoista ja sitä tehdään 
osana omaa työtä ydintehtävät 
priorisoiden. Henkilöstöä kannus-
tetaan olemaan läsnä sosiaalisessa 
mediassa. Suosittelun merkitys on 
suuri ja on toivottavaa tai lähes vält-
tämätöntä, että positiivinen viesti 
OYS:sta kantautuu eteenpäin myös 
työntekijöiden kautta.n
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Päivi Siironen 
Gastrokirurgian Erikoislääkäri, LT
HUS

Voiko umpilisäkkeen 
tulehduksen hoitaa 
antibiooteilla?

Mikä umpilisäke on 
ja miksi se tulehtuu?

Umpilisäke on umpisuolen (cecum) 
matomainen lisäke, jonka ajatellaan 
olevan kehityksellinen jäänne. Suo-
liston hyödyllisten bakteerien varas-
tona sillä voi olla merkitystä immu-
nopuolustuksessa.

Umpilisäkkeen tulehduksen varmaa 
syytä ei tiedetä. Tulehdus voi aiheu-
tua umpilisäkkeen ahtautumisesta, 
jolloin umpilisäke ei pääse tyhjene-
mään. Tukoksen syynä voi olla esim. 
ulostekikkare (fekoliitti) tai kas-
vain. Tukoksen takia bakteerikasvu 
lisääntyy ja verenkierto häiriintyy 
johtaen tulehdukseen. Umpilisäk-
keen tulehdus voi olla lievä, joskus 
jopa itsestään paraneva tai nopeasti 
puhkeamiseen etenevä tauti. Ei tie-
detä miksi tauti käyttäytyy kahdella 
eri tavalla. Elinikäinen riski sairastua 
umpilisäkkeen tulehdukseen on mie-
hillä 8.6% ja naisilla 6.7% (Addis DG 
1990). 

Oireet

Tyypilliset oireet alkavat epämääräi-
sellä vatsakivulla, mikä ensimmäisen 
vuorokauden kuluessa paikallistuu 
oikealle alavatsalle. Muina oireina 
voi olla pahoinvointia, kuumetta, 
ruokahaluttomuutta. Tutkittaessa 
oikealla alavatsalla on aristava kohta. 
Laboratoriokokeissa valkosolut (leu-
kosyytit) ovat koholla ja erityisesti 
neutrofiilien suhteellinen osuus on 
suurentunut. Toinen tulehdukseen 
liittyvä laboratoriokoearvo, CRP, 

suurenee myöhemmin ja ensimmäi-
sen 24h aikana se voi olla normaali. 

Hoito

Ensimmäisen umpilisäkkeen leik-
kauksen suoritti Claudia Amyand 
Lontoossa vuonna 1735. Hän poisti 
11-vuotiaan pojan umpilisäkkeen, 
jonka pojan nielaisema pinni oli 
puhkaissut, puhjennut umpilisäke 
oli nivustyrässä. Ensimmäinen tu-
lehtunut umpilisäke leikattiin 1759 
Ranskan Bordeauxissa. 1700-luvulla 
ei ollut nukutusta ja toimenpiteet 
lienevät olleet aika kivuliaita. Umpi-
lisäkkeen tulehduksen leikkaushoito 
vakiintui 1880-luvulla. Vuonna 1886 
Fitz, löydettyään parantuneita um-
pilisäkkeen tulehduksia ruumiinava-
uksissa havaitsi, että umpilisäkkeen 
tulehdus voisi parantua ilman leik-
kaustakin. Vuonna 1956 Coldrey ra-
portoi ensimmäisenä umpilisäkkeen 
tulehduksen konservatiivisesta hoi-
dosta, 137 potilasta paranivat ilman 
leikkausta.  

Leikkaus

Kun aloitin kirurgin uraa 1990-lu-
vulla, umpilisäkkeen tulehdus hoi-
dettiin aina leikkauksella ja diag-
noosi tehtiin kliinisen tutkimuksen 
ja laboratoriokokeiden perusteella. 
Osa leikkauksista oli turhia, mutta 
sitä pidettiinkin tavoitteena, koska 
ajateltiin, että tällä tavalla saatiin 
leikattua mahdollisimman moni 
umpilisäkkeen tulehdus ennen puh-
keamista. Kuvantamistutkimuksia ei 
käytetty diagnostiikassa.

Nykyisin pyritään mahdollisimman 
tarkkaan diagnoosiin ennen leikka-
usta ja tavoitteena on välttää turhat 
leikkaukset. Helsingin yliopistolli-
sessa sairaalassa (Meilahden sairaa-
la) on käytössä ns. Adult Appendicitis 
Score, jonka avulla selvitetään, kuin-
ka todennäköinen umpilisäkkeen 
tulehdus on ja onko tarvetta tehdä 
diagnoosin varmistavia kuvanta-
mistutkimuksia. Pisteytyskäytäntö 
perustuu Henna Sammalkorven 
väitöskirjatyöhön (2017), jossa sen 
toimivuus selvitettiin 908 potilaan 
otoksella. Pisteet lasketaan oireiden, 
kliinisen tutkimuksen ja laboratorio-
kokeiden perusteella (www.appendi-
citisscore.com). Pisteiden perusteella 
potilaat jaetaan kolmeen todennä-
köisyysryhmään. Jos pisteitä tulee 
yli 16, umpilisäkkeen tulehdus on 
hyvin todennäköinen ja voidaan 
edetä suoraan leikkaukseen. Jos 
taas pisteitä tulee alle 10, potilaan 
voi päästää kotiin. Epäselvissä tilan-
teissa (pisteet 11-15) tehdään ensin 
ultraäänikuvantaminen ja tarvitta-
essa tietokonekuvaus diagnoosin 
varmentamiseksi. Meilahden sairaa-
lassa turhien leikkausten määrä on 
pisteytyksen käyttöönoton jälkeen 
vähentynyt alle puoleen aiemmasta 
ja nykyisin vain 8% leikkauksista on 
turhia. 

Umpilisäkkeen tulehdus on ylei-
sin päivystyskirurginen leikkaus. 
Vuonna 2015 Suomessa leikattiin 
7929 umpilisäkettä, joista tähys-
tysleikkauksella 4729 ja avoimesti 
3200 (THL.fi; julkari.fi). Meilahden 
sairaalassa suurin osa (92%) umpi-
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lisäkkeistä leikattiin tuona vuonna 
jo tähystysleikkauksella (662 vs 59). 
Useissa tähystys- ja avoleikkausta 
vertailevissa tutkimuksissa on todet-
tu tähystysleikkauksen edut. Isossa 
meta-analyysissa (tutkimus, jossa 
käydään läpi useita saman aiheen 
tutkimuksia ja tiivistetään niiden 
tuloksia) oli mukana 39 tutkimusta, 
joissa verrattiin tähystys- ja avo-
leikkausta (2847 tähystys vs 3049 
avo). Tähystyksellä leikatut potilaat 
pystyivät syömään nopeammin leik-
kauksen jälkeen, olivat lyhyemmän 
ajan sairaalassa, tarvitsivat vähem-
män kipulääkkeitä, palasivat nope-
ammin töihin ja heillä oli vähemmän 
haavatulehduksia (Ohtani 2012). 
Amerikkalaisten valtakunnallisesta 
rekisteristä (Nationwide Inpatient 
Sample (NIS), vuodet 2004-2011) 
poimitut tiedot tukevat myös tähys-

tysleikkausta. Potilaita oli valtava 
määrä, yli 2 miljoonaa (2 593 786). 
Vuosien 2004-2011 välisenä aikana 
tähystysleikkausten osuus lisääntyi 
43%:sta 75%:iin. Rekisterin tulosten 
perusteella tähystysleikkaus on tur-
vallinen ja tehokas; siitä toipuu no-
peammin ja komplikaatioita on vä-
hemmän (Masoomi 2014). Nykyisin 
umpilisäkkeen tulehdus leikataankin 
lisääntyvästi tähystysleikkauksella 
ja potilaat lähtevät kotiin jopa leik-
kauspäivän iltana. Omakohtainen 
kokemus nopeasta toipumisesta 
on viime keväältä, jolloin 13-vuotias 
tyttäreni sairastui Pohjois-Norjassa. 
Nellin tulehtunut umpilisäke leikat-
tiin tähystysteitse Tromssassa ja jo 
leikkauspäivän iltana kotiutui maja-
paikkaamme Tamokdaleen. Kouluun 
meni hyväkuntoisena kolme päivää 
leikkauksen jälkeen. Hyvä Norja!

Antibioottihoito

Viime vuosina on keskusteltu umpi-
lisäkkeen tulehduksen hoidosta an-
tibiootilla. Leikkauksella on aina ris-
kinsä ja turhaa ei kannata leikata, jos 
tulehdus hoituu ilmankin. Antibioot-
tihoidon hyötyjä ajatellaan olevan 
itse leikkauksen, leikkauksiin liittyvi-
en komplikaatioiden ja nukutukseen 
liittyvien riskien välttäminen. On 
pohdittu, että antibioottihoidetuilla 
potilailla sairaalassaolo voi olla lyhy-
empi ja töistä poissaolo myöskin ly-
hyempi verrattuna leikkaushoitoon. 
Antibioottihoidolla voi kuitenkin olla 
myös monenlaisia haittoja. Lievä 
umpilisäkkeen tulehdus voi ollakin 
raju edeten nopeasti umpilisäkkeen 
kuolioon ja puhkeamaan. Antibi-
oottihoidon jälkeen umpilisäkkeen 

Umpilisäkkeen tähystysleikkaus Meilahden sairaalassa puolenyön aikaan.
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tulehdus voi uusia. Antibioottien 
lisääntynyt käyttö voi johtaa anti-
bioottiresistenssien syntyyn. Umpi-
lisäkkeen tulehduksen taustalla voi 
olla kasvain, joka jää huomioimatta, 
jos tulehdus hoidetaan antibiootilla. 

Otsikoihin pääsi muutama vuosi sit-
ten turkulaisten julkaisema tutkimus, 
jossa todettiin, että iso osa (61%) 
umpilisäkkeen tulehduksista hoi-
tuu antibiooteilla ilman leikkausta. 
Tutkimus oli monikeskustutkimus, 
johon osallistui kuusi suomalais-
ta sairaalaa (Turku, Tampere, Oulu, 
Mikkeli, Seinäjoki, Jyväskylä). Tut-
kimukseen osallistuvien potilaiden 
diagnoosi (komplisoitumaton um-
pilisäkkeen tulehdus) varmistettiin 
vatsan tietokonekuvauksella. Tut-
kimukseen osallistui 530 potilasta, 
joista 273 leikattiin ja 253 hoidettiin 
antibiootein. Suurin osa (94%) leik-
kauksista oli avoleikkauksia. Antibi-
oottihoitona oli suonensisäinen er-
tapeneemi 3vrk, jonka jälkeen suun 
kautta levofloksasiini ja metronidat-
soli 5vrk. Komplikaatioita oli enem-
män leikkausryhmässä (20.5%) ver-
rattuna antibioottiryhmään (2.8%). 
Antibiooteilla hoidetuista potilaista 
kolmasosa (27%) joutui vuoden si-
sällä leikkaukseen umpilisäkkeen 
tulehduksen uusiutumisen takia. Ke-
nelläkään ei kuitenkaan ilmaantunut 
merkittävää komplikaatiota siitä, 
että tulehdus hoidettiin ensin anti-
biootein. Kun tilannetta tarkasteltiin 
viiden vuoden kohdalla, todettiin, 
että 39%:lla antibioottiryhmän poti-
laista umpilisäkkeen tulehdus oli uu-
siutunut. Tutkijat pitivät antibioot-
tihoitoa hyvänä hoitona, koska se 
näyttää olevan turvallista (kompli-
kaatioiden määrä ei kasvanut) ja vii-
den vuoden kohdalla yli puolella an-
tibioottihoito oli onnistunut (61%). 
(Salminen P 2015).

Umpilisäkkeen tulehduksen antibi-
oottihoidon onnistumisesta on vii-
me vuosina julkaistu useita muitakin 
vertailevia tutkimuksia ja meta-ana-

lyysejä (mm. suomalaisten kirjoit-
tama meta-analyysi, Sallinen 2016).  
Tuorein meta-analyysi on tämän 
vuoden huhtikuulta (Prechal D 2019). 
Meta-analyysiin oli otettu 5 tutki-
musta (yhteensä 1430 potilasta, jois-
ta 727 hoidettiin antibiootein ja 703 
leikattiin), mukana oli myös turku-
laisten tutkimus. Näissä viidessä tut-
kimuksessa avoleikkausten osuus oli 
suuri (100%, 94%, >50%, 34%, 94%). 
Komplikaatioissa ei ollut merkittä-
vää eroa ryhmien välillä. Suurin osa 
leikkaukseen liittyvistä komplikaa-
tioista oli haavatulehduksia. Sairaa-
lassaoloajassa ei ollut eroa ryhmien 
välillä (3.0 vrk vs 3.03 vrk), sen sijaan 
antibioottiryhmän potilaat olivat 
merkittävästi lyhyemmän ajan pois-
sa töistä (7 vs 11, 8 vs 10, 9.8 vs 10.5, 
7.9 vs 19.0). Antibioottiryhmän poti-
lailla hoito onnistui 62%:lla kun taas 
leikkausryhmän potilaista lähes kai-
killa (96%) hoito oli onnistunut. Um-
pilisäkkeen tulehdukseen liittyvää 
kasvainriskiä tutkijat pohtivat, suo-
malaisessa isossa aineistossa vain 
0.87%:lla komplisoitumattomissa 
umpilisäkkeen tulehduksissa löytyi 
kasvain, riski on hieman suurempi 
(3.2%) jos tulehdus on komplisoitu-
nut (puhjennut tai paise) (Lietzen E 
2019). Vaikka kasvainriski on pieni, 
se on kuitenkin yksi antibioottihoi-
don haitoista. 

Koska antibioottihoidon jälkeen um-
pilisäkkeen tulehdus näyttää uusiu-
tuvan kolmasosalla, meta-analyysin 
kirjoittajien mielestä umpilisäkkeen 
tulehduksen ensisijainen hoito on 
edelleenkin leikkaushoito. He poh-
tivat myös, että antibioottihoito 
näyttää olevan turvallista (kompli-
kaatioiden määrissä ei eroa), joten 
potilaskohtaisesti sitä voi miettiä, 
esim. jos leikkaus-/ nukutusriskit 
ovat korkeat tai jos potilas haluaa 
välttää leikkauksen. Potilaalle pitää 
kertoa molempien hoitomuotojen 
hyödyt ja haitat ja tehdä päätös hoi-
dosta yhdessä potilaan kanssa otta-
en huomioon toiveet ja odotukset. 

JAMA lehdessä julkaistiin tämän 
vuoden alussa iso amerikkalainen 
aineisto yksityissektorilla hoidetuis-
ta komplisoitumattomista umpili-
säkkeen tulehdus -potilaista (58 329 
potilasta). Heistä 55 709 leikattiin 
(83% tähystysleikkaus) ja 2620 hoi-
dettiin antibiootein. Vuoden sisällä 
hoidon jälkeisiä sairaalakäyntejä oli 
enemmän antibioottiryhmässä (1.6 
käyntiä vastaan 0.3 käyntiä). Paisei-
ta kehittyi myös enemmän antibi-
oottiryhmässä (2.3% vs 1.3%). Tässä 
tutkimuksessa tulehdus uusiutui an-
tibioottihoidon jälkeen vain 3.9%:lla. 
Seuranta ei näin isossa aineistossa 
voi olla niin tarkka kuin vertailevis-
sa tutkimuksissa. Tulehduksen uu-
siutuminen oli vähäisempää kuin 
aiemmissa julkaisuissa, mutta an-
tibioottihoidetuilla oli komplikaati-
oita ja sairaalassa käyntejä selvästi 
enemmän verrattuna leikattuihin 
potilaisiin. Tutkijat totesivat, että tu-
losten perusteella antibioottihoitoa 
ei voi suositella kaikille komplisoi-
tumatonta umpilisäkkeen tulehdus-
ta sairastaville ensisijaisena hoito-
na, tarvitaan lisää tutkimustuloksia 
siitä kenet voi jättää leikkaamatta. 
(Lindsay AS 2019). 

Voiko umpilisäkkeen tulehdus 
parantua itsestään?

On mahdollista, että osa umpilisäk-
keen tulehduksista paranee itses-
tään eivätkä vaadi leikkausta eikä 
edes antibioottihoitoa. Tätä asiaa 
tutkitaan. 

Yksi vertaileva tutkimus ei-antibi-
oottihoito versus antibioottihoito 
on julkaistu. Kaikille (124 ei-antibi-
ootti + 121 antibioottihoito) tutki-
mukseen mukaan otetuille potilaille 
tehtiin diagnoosin varmistamiseksi 
tietokonekuvaus. Molemmissa ryh-
missä tauti uusi 7%:lla kuukauden 
kuluessa. 19 kuukauden kohdalla 
tauti uusi 16%lla ei-antibiootti- ja 
13%:lla antibioottiryhmän potilaista. 
Ei-antibioottiryhmän potilaat olivat 
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vähemmän aikaa sairaalassa (3.1 vs 
3.7 vrk). Ryhmien välillä ei ollut eroa 
toipumisessa. Tutkijat kirjoittivat, 
että tutkimuksen tulos ei vaikuta 
yleiseen umpilisäkkeen tulehduk-
sen hoitokäytäntöön, mutta antaa 
tärkeää tietoa siitä, että spontaani 
paraneminen on mahdollista, jos 
mietitään hoitoa konservatiivisen 
ja leikkaushoidon välillä. (Park HC 
2017).  

Meilahden sairaalassa on meneil-
lään kaksikin tutkimusta asiaan liit-
tyen, APPAC 3 ja Diamond. 
1.)  APPAC 3 -tutkimuksessa tutki-
taan, paraneeko lievä umpilisäkkeen 
tulehdus jopa ilman antibiootti-
hoitoa. Tietokonekuvauksella var-
mistettu komplisoitumaton umpi-
lisäkkeen tulehdus hoidetaan joko 
suonensisäisin antibiootein tai pla-
cebolla tarkassa seurannassa osas-
tolla. 
2.) Diamond -tutkimuksessa selvi-
tetään, milloin kuvantaminen on 
tarpeen ja mikä osa lievistä tulehdu-
sepäilyistä paranee itsestään ilman 
hoitoa. Appendisiitti score 11-15 

-potilaat otetaan mukaan tutkimuk-
seen, heidät jaetaan kuvausryh-
mään ja 6 tunnin seurantaryhmään. 
Kuvausryhmän potilaat hoidetaan 
kuvauslöydöksen mukaan (= jos 
todetaan umpilisäkkeen tulehdus, 
hoitona leikkaus). Seurantaryhmän 
potilailla lasketaan 6 tunnin kuluttua 
uudelleen pisteet ja niiden mukaan 
edetään jatkosuunnitelmiin; esim. 
jos pisteitä alle 11, pääsevät kotiin. 
Selvitetään, voidaanko seurannal-
la vähentää kuvantamista ja siten 
myös vähentää umpilisäketulehdus-
ten diagnooseja ja leikkausten mää-
rää. 

Miten umpilisäkkeen tulehdus 
hoidetaan?

Tutkimuksia on tehty paljon ja tulos-
ten valossa osa suosittelee leikka-
ushoitoa, osa taas antibioottihoitoa. 
Selvää hoitolinjaa ei ole (Suomessa-

kaan). Tutkimustuloksissa yhteistä on, 
että komplisoitumaton umpilisäk-
keen tulehdus voidaan hoitaa turval-
lisesti antibiooteilla ilman leikkausta, 
kunhan diagnoosi on varmistettu tie-
tokonekuvauksella. Komplisoituneen 
tulehduksen (puhjennut/ paise) hoito 
on aina leikkaus. 

Meilahden sairaalassa tietokoneku-
vauksella varmistettu komplisoitu-
maton umpilisäkkeen tulehdus on 
leikkauksessa osoittautunut kuiten-
kin komplisoituneeksi jopa viides-
osalla (22%) (Lastunen elokuu 2019, 
abstarkti, World Congress of Surgery, 
Krakova, Puola). Luku on huolestut-
tavan korkea. Vertailevissa tutkimuk-
sissa joitain jo antibioottiryhmään 
valittuja potilaita (komplisoitumaton 
tulehdus) on jouduttu leikkaamaan 
oireiden pahentuessa seurannassa. 
Huomioitavaa on myös se, että lähes 
kaikissa leikkaushoitoa ja antibioot-
tihoitoa vertailevissa tutkimuksissa 
suurin osa potilaista on leikattu avo-
leikkauksella. Avoleikkauksissa on 
isompi haavatulehduksen riski ja toi-
puminen hitaampaa mikä vaikutta-
nee siihen, että osassa tutkimuksissa 
komplikaatioita oli enemmän ja toi-
puminen hitaampaa leikkausryhmäs-
sä. Antibioottihoidon haitta on myös 
tulehduksen uusiutuminen kolmas-
osalla vuoden kuluessa.

Nykytietämys huomioiden Meilah-
den sairaalassa umpilisäkkeen tuleh-
duksen hoito on edelleenkin leikka-
us. Tähystysleikkauksella on vähän 
komplikaatioita ja siitä toipuu nope-
asti. Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että tietyt, lievät, komplisoitumatto-
mat umpilisäkkeen tulehdukset voi-
daan hoitaa turvallisesti myös ilman 
leikkausta ja että lievä umpilisäkkeen 
tulehdus voi parantua jopa spontaa-
nisti ilman hoitoa. Mielenkiinnolla 
odotamme tutkimustuloksia meneil-
lään olevista tutkimuksista. Kuinka 
todennäköistä on, että lievä umpi-
lisäkkeen tulehdus paranee ilman 
leikkaushoitoa ja kuinka usein lievät 

umpilisäkkeen tulehdukset uusivat. 
Kunhan saamme riittävästi tutkimus-
tietoa meneillään olevista tutkimuk-
sista, osaamme paremmin arvioida, 
kenen umpilisäkkeen tulehdus para-
nee ilman leikkausta ja voidaan tur-
vallisesti jättää leikkaamatta.n 
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Ekologisuus osana arkea
Minna Kotiharju
Sh, ympäristövastaava
Teho-osasto 20
Meilahden sairaala, HUS

Krista Kokki 
Sh, koulutussuunnittelija, TtM
Teho- ja tehovalvontaosasto M1
Tutkimus-, koulutus- ja asiantun-
tijapalvelut
Meilahden sairaala, HUS

Jouni Hilvo
Sh, ympäristövastaava, 
Teho- ja tehovalvontaosasto M1
Meilahden sairaala, HUS

Suomen ympäristöystävällisimmät 
leikkaussalit, teho-osastot ja vä-

linehuolto! Tämä on HUSin ATeKin  
(HUS leikkaussalit-, teho- ja kivunhoi-
don -tulosyksikkö) kunnianhimoinen 
tavoite. Tavoitteen vauhdittamiseksi 
HUS ATeK lanseerasi keväällä 2019 
edelleen jatkuvan Ekologinen ATeK 

-kampanjan, joka sisältää ekologisista 
toimintatavoista ”vinkkaavia” videoita 
ja mainoksia. Videot löytyvät YouTu-
besta hakusanoilla ”ekologinen atek”. 
Kampanjan tarkoituksena on saada 
kaikki huslaiset mukaan kehittämään 
yhdessä yhteisiä toimintamalleja ja 
työskentelytapoja, joilla voidaan vält-
tää turhaa ympäristökuormitusta. 
Kampanjointi on lisännyt henkilökun-
nan tietoutta ja kiinnostusta oman 
työnsä ympäristövaikutuksista. Tästä 
kertovat muun muassa videoklippien 
latausmäärät ja mielipidegallupien 
myönteinen palaute. Kampanja saa 
pian jatkoa; seuraavaksi HUS ATeK 
kampanjoi tarvikehävikkiä ja näin syn-
tyvää turhaa ympäristökuormitusta 
vastaan.

Pohjalta löytyy kuitenkin jo pitkään 
jatkunut ympäristötyö osastoilla.  Ym-
päristötyötä on tehty Meilahden sai-
raalan teho-osastoilla M1 ja T20 use-
amman HUSin Ympäristökeskuksen 
kouluttaman ympäristövastaavan 
voimin. Yhteistyössä HUSin Ympäris-

20 tonnia sekajätettä vuodessa. HUSin 
kokonaisjätemäärä vuonna 2018 oli 8,5 
miljoonaa kiloa! Tavoitteena on sekä 
vähentää kokonaisjätemäärää, että 
myös lajitella mahdollisimman paljon 
sitä materiaalihyötykäyttöön. HUSin 
Ympäristökeskuksen tavoitteena on, 
että materiaalihyötykäyttöön toimi-
tettavan jätteen osuus yhdyskuntajät-
teestä olisi  ≥60 % vuoden 2020 lopus-
sa. Vuonna 2018 tämä osuus oli 45%. 
(HUS Ympäristökertomus, 2018.) 

tökeskuksen ja osaston moniammatil-
lisen henkilökunnan kanssa he päivittä-
vät osaston jäteohjeita, perehdyttävät 
uusia työntekijöitä, kouluttavat osas-
ton henkilökuntaa ympäristöasioissa 
ja kehittävät osaston jätelajittelua 
sekä muita ympäristöasioita.

Lajiteltavaa jätettä riittää runsaasti.  
Teho-osasto M1, joka on 13-15 paik-
kainen päivystyksellinen ”sekateho”, 
tuottaa käyttämämme jätteiden seu-
rantajärjestelmän arvion mukaan noin 

HUS/Peijaksen leikkuri kerää jo kolmea eri muovilaatua! Kuvassa anestesialääkäri Olaf  ja 
anestesiahoitaja Satu.-Kierrätetäänhän sinunkin osastollasi muoveista ainakin elintarvikemuovit?
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Ekologisuus osana arkea Sairaanhoitaja Marcus pyyh-
kii kädet monikäyttöiseen
kangaspyyhkeeseen.  
Kangaspyyheannostelijat ovat 
vähentäneet kertakäyttöisten 
käsipyyhepaperien määrää jo 
useammalla osastolla HUSissa.
-Ovatko sinun osastollasi 
käytössä monikäyttöiset 
käsipyyhkeet ja kupit?

Valitse monikäyttöinen ker-
takäyttöisen sijaan! Eri-
koislääkäri Minna M1 te-
holta pitää käsissään sekä 
monikäyttöistä että kerta-
käyttöistä steriiliä takkia.
-Huomioithan ekologi-
suuden päättäessäsi 
yksikkösi hankinnoista?

Kyllä sitä lajitellaankin! Teho-osastoilla 
M1 ja T20 on 20 erilaista lajittelua. Uu-
simpina ovat tulleet elintarvikemuovin 
ja sairaalamuovin keräykset.  Sairaa-
lamuoviin kerätään tällä hetkellä vain 
osa käytössämme olevista muoveis-
ta, 02 ja 05 muovilaadut. Tätä muovia 
tulee muun muassa käsidesi- ja pe-
suvoidepumppupulloista sekä litran 
NaCl- ja steriili vesi -pulloista.  Jatkossa 
tavoitteena on kerätä myös pehmeitä, 
04 muovilaatuja.  Suurin osa 100-500 
ml NaCl- ja glukoosimuovipulloista on 
tehty tästä muovilaadusta. Työssäm-
me tulee paljon muitakin muoveja, esi-
merkiksi monet eri suojakääreet, mut-
ta näiden kierrätys ei ole mahdollista 
koska ne ovat sekoite monista eri ma-
teriaaleista. Toivottavasti muovinkerä-
yksen aloittaminen näkyy ensi vuonna 
meidän sekajätemäärissämme.

Jätteistä kalliimpia ovat vaarallisen 
jätteen piiriin kuuluvat nestemäinen 
lääke- ja dreenijäte. Vuonna 2018  
teho-osasto M1:llä  näiden jätteiden 
kokonaiskulut olivat 21000 €. Noin 
neljännes kustannuksista tulivat lääke-

Teho-osasto M1:lle on jo asennettu 
julkisiin WC-tiloihin kangaspyyhean-
nostelijat ja teho-osasto 20:lle ne ovat 
tilauksessa. Näiden kangaskäsipyy-
heannostelijoiden asennuksen jälkeen 
teho-osasto M1:n käsipyyhepaperin 
kulutus ensimmäisellä seurantajaksol-
la oli vähentynyt 21 %! Potilaspaikalle 
pyritään ottamaan vain tarvittavat 
materiaalit esimerkiksi haavahoitoja 
varten.  Työn alla olisi saada haavan-
hoitotuotteista selkeät ohjeet, jotta 
niitä ei vaihdettaisi turhaan. Jos nämä 
käytännöt otettaisiin mukaan ATeKis-
sa meneillään olevaan hoito-ohjeiden 
yhdenmukaistamiseen, ympäristövai-
kutukset moninkertaistuisivat.

Työmme on ympäristökuormittavaa, 
mutta mahdollisuuksia sen vähentä-
miseen on monia. Osaston esimiesten 
tuki on ollut välttämätöntä, jotta tätä 
työtä on voinut tehdä. Johdon, sekä 
ATeKin että koko HUSin tuki mahdol-
listaa vaadittavat muutokset, jotta me 
kaikki voimme vähentää työmme ai-
heuttamaa ympäristökuormaa. n 

LÄHTEET

HUS-Ympäristökeskus 2019

HUS Ympäristökertomus 2018, saatavilla 
HUS-intranetin kautta

HUSKEY (HUS kierrätys, energia ja ympäristö) 
-jätteiden seurantajärjestelmä 2019, saatavilla 
HUS-intranetin kautta

jätteen keräyksessä käytettävistä ker-
takäyttöastioista, noin 5500 €. Pienillä 
käytännön muutoksilla ja kohtuullisel-
la investoinnilla näistä kertakäyttöas-
tioista on mahdollista päästä eroon.  
Käyttämällä isompia vuokrattavia ke-
räysastioita jätehuoneissa, olisi vuotui-
nen jäteastiakulu vain noin 180 €!

Lajittelun lisäksi olemme pyrkineet 
myös vähentämään kertakäyttötuot-
teiden käyttöä.  Teho-osastoilla M1 ja 
T20 ovat käytössä monikäyttöiset ste-
riilit leikkaussalitakit.  Leikkaussalien 
ekologinen hyöty olisi moninkertainen, 
jos käytettäisiin pääsääntöisesti mo-
nikäyttöisiä tekstiilejä. Teho-osasto 20 
vähentää jätteen määrää käyttämällä 
monikäyttöisiä instrumentteja toi-
menpideseteissään. Meilahden sairaa-
lan leikkaussalin anestesialääkäri Päivi 
Silvasti on jo jonkin aikaa kehitellyt lä-
hes täysin monikäyttöisistä välineistä 
koottavaa toimenpidesettiä. Olisi hie-
noa saada tämä monikäyttöisillä inst-
rumenteilla ja liinoilla varustettu setti 
käyttöön myös teho-osastoille.
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TEAM -mittari
apuvälineenä simulaatioiden 
arvioinnissa

Kalle Kinnunen
Sairaanhoitaja, simulaatiokouluttaja
Meilahden tornisairaalan anestesia- 
ja leikkausosasto

Jenni Laks
Sairaanhoitaja, simulaatiokouluttaja
Meilahden tornisairaalan anestesia- 
ja leikkausosasto

Johdanto

Meilahden tornisairaalan anestesia- 
ja leikkausosastolla on järjestetty si-
mulaatioita jo yli kymmenen vuoden 
ajan. Ensimmäiset simulaatiot olivat 
elvytystilanteita kesken leikkauksen 
ja heräämöhoidon aikana. Simulaa-
tiokouluttajien kekseliäisyyttä tar-
vittiin simuloimaan elvytystilanteita, 
koska nykytekniikkaa ei ollut käytet-
tävissä. Simulaatioiden tärkeyden 
kasvaessa järjestelmällinen simulaa-
tiokouluttaminen alkoi vuonna 2015 
ja simulaatioille alettiin järjestää ai-
kaa leikkaustoiminnan ulkopuolelta. 
Tällä hetkellä osastollamme järjes-
tetään kahta erilaista simulaatiota 
ja käytössämme on viimeisimmät 
simulaatiotyökalut.

Meilahden anestesia- ja 
leikkausosaston simulaatiot 

Osastollamme Meilahden tornisai-
raalan anestesia- ja leikkausosastolla 
järjestetään kahta erilaista simulaa-
tiota; elvytys-massiiviverenvuoto- ja 
rEVAR -simulaatiot. Molempia simu-
laatioita järjestetään kerran kuukau-
dessa arkiaamuisin ja niihin varataan 

Simulaatio Todellisuutta jäljittelevä oppimistilanne

Kommunikaatio Ei-tekninen taito, jolla välitämme viestin vastaanottajalle

Oppimiskeskustelu Simulaation tärkein osa, joka edistää opitun tiedon siirtymistä käytännön työelämään

TEAM-mittari
11 osaan jaettu tiimin ei-teknistä (NTS eli non-technical skills) toimintaa arvioiva työkalu, ja 
sen avulla etsitään kommunikaation arviointiin keinoja ja sitä kautta kehitetään simulaatiota.

Taulukko 1. Käsitteet.

resursseja leikkaustoiminnasta siten, 
että yksi leikkaussali ja sen henkilö-
kunta ovat simulaatiokoulutuksessa 
ja pois normaalitoiminnasta. Simu-
laatiot ovat moniammatillisia ja nii-
hin osallistuu anestesialääkäri, kirur-
gi, leikkaussalitiimi, verikeskus sekä 
muita sidosryhmiä (mm. röntgen ja 
päivystyspoliklinikka). 

Elvytys-massiiviverenvuotosimu-
laatioissa harjoitellaan gastroente-
rologisen potilaan hoidossa äkillistä 
komplikaatiota, joka on leikkauksen 
aikana tapahtuva hallitsematon ve-
renvuoto ja tilanteen ajautuminen 
elvytykseen. Kommunikaatio on 
päätavoite ja toisena tavoitteena on 
Käypä hoito -suositusten mukaisen 
hoitoelvytysprotokollan oikea nou-
dattaminen. Olemme olleet mukana 
luomassa osastolle suosituksen mu-
kaista protokollaa ja se käydään läpi 
ennen simulaatiota. Protokollaan 
kuuluu kriittisen tilanteen tunnista-
minen, sydämen rytmin tunnistami-
nen, hengitysteiden varmistaminen 
ja elvytyslääkkeet (1).

REVAR-simulaatiossa harjoitellaan 
mahdollisimman nopean hoitopro-

tokollan toteutumista. REVAR-pro-
tokolla on luotu verisuonikirurgian 
toimesta vuonna 2015, jolloin Mei-
lahden tornisairaalassa aloitettiin 
revenneen vatsa-aortan pullistuma-
potilaan hoito verisuonensisäisesti. 
Protokolla eroaa Käypä hoito -suo-
situksen hoitoelvytysprotokollasta 
niin, että johtajuus vaihtuu toimen-
piteen edetessä. Tässä tarvitaan 
tilannetietoisuutta ja päätöksente-
kokykyä. REVAR-simulaatiossa ko-
rostuvat johtajuus, tilannetietoisuus 
ja päätöksenteko, jotka ovat osa 
kommunikaatiota (2).

Simulaation päätavoite on kommu-
nikaatio; kohdennettu kommuni-
kaatio sekä suljetun ympyrän (ns. 
closed-loop) kommunikaatio, joiden 
käyttöön simulaatioiden kommu-
nikaatio perustuu. Kohdennettua 
kommunikaatiota kuvaillaan sa-
nallisen viestinnän ensimmäiseksi 
askeleeksi kohti tärkeän asian tai 
muutoksen tiedostamista kaikille 
osallisille. Simulaatiossa tämä tar-
koittaa ääneen puhumista havain-
noista tai käskyn kohdentamista toi-
selle henkilölle niin, että tiedon tai 
käskyn vastaanottajaan kiinnitetään 
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uu

huomio. Suljetun ympyrän kommu-
nikaatiota voidaan kuvailla tiedon 
siirtymisenä vastaanottajalta takai-
sin lähettäjälle. Näin varmistuu se, 
että vastaanottaja on ymmärtänyt 
viestin oikein. (3) Suljetun ympyrän 
kommunikaatiossa viesti tai käsky 
kuitataan vastaanotetuksi.

Mittarin valinta ja suomennos

Vaikka tekninen välineistö ja simu-
laatioiden johtaminen oli vuosi-
en varrella kehittynyt, arviointi oli 
edelleen pelkästään ohjaajan am-
mattitaidon ja kokemuksen varassa.  
Kaipasimme osaston molempiin si-
mulaatioihin strukturoitua tapaa ar-
vioida kommunikaation toimivuutta 
simulaation aikana. Anestesiahoi-
taja- ja leikkaushoitajataustaiset 
kouluttajat arvioivat simulaatiota 
eri näkökulmasta. Käytännössä yh-
den henkilön oli mahdoton arvioi-
da ja huomioida koko kokonaisuus 
vanhalla simulaation arviointitaval-
la. Kommunikoinnin systemaatti-
sen ohjaamisen ja arvioinnin lisäksi 
haasteellista oli oppimiskeskustelun 
ohjaaminen. Oppimiskeskustelu ja 
simulaation arvioiminen ovat tutki-
tusti simulaatio-oppimisen tärkein 
osa. Kansainvälinen tutkimustieto 
ei kuitenkaan kuvaa yksiselitteisesti 
sitä, millainen on tehokas oppimis-
keskustelu, mitä oppimiskeskuste-
lussa itse asiassa tapahtuu ja miten 
oppimiskeskustelua tulisi ohjata. 
(3,4) Jotta oppimiskeskustelusta saa-
tava hyöty olisi kaikille osallistujille 
sama, tulisi oppimiskeskustelujen 
olla keskenään samanlaisia. Tämä 
vaatisi yhtenäisen tavan arvioida si-
mulaatioita ja arvioinnin perusteella 
oppimiskeskustelun sisältö olisi sa-
manlainen, jolloin myös oppijat sai-
sivat kaiken hyödyn simulaatiosta.

Vuonna 2016 HUS:ssa on alkanut 
uusi ja aikaisempaa laajempi (30 op) 
koulutus, jossa koulutettiin HUS:n 
ammattiura-mallin mukaisia “Tai-
tavan tason” työntekijöitä. HUS:n 
Taitavien hoitajien on tarkoitus ke-

hittää niin oman osaston kuin koko 
HUS:n toimintaa muun muassa jal-
kauttamalla näyttöön perustuvaa 
toimintaa. Me osallistuimme koulu-
tukseen ajatuksena kehittää simu-
laatioiden arviointia ja johtamista. 
Niinpä teimme koulutukseen liitty-
vän kehittämistehtävän simulaatioi-
den arvioinnista.

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen kävi 
ilmi, että simulaatiota arvioivia mit-
tareita on tehty lukuisia ja tarvetta 
kokonaan uudelle mittarille ei ole. 
Wendtin ja Niemi-Murolan (2017) 
tekemässä systemaattisessa kirjal-
lisuuskatsauksessa koottiin monia-
mmatillisen tiimin toimintaa arvi-
oivia mittareita. Ei-teknisiä taitoja 
(NTS eli non technical skills) arvioivia 
mittareita, jotka soveltuvat hyvin 
simulaation arviointityökaluksi oli-
vat CTS (Clinical Teamwork Scale) ja 
TEAM (Team Emergency Assessment 
Measure). TEAM on 11 osaan jaettu 
tiimin ei-teknistä toimintaa arvioiva 
työkalu ja se on kehitetty Australias-
sa Monashin yliopistossa (Monashin 
ylipisto omistaa TEAM-mittarin ja 
sen käännösten oikeudet). Kirjalli-
suuskatsauksen mukaan kumpikin, 
CTS- ja TEAM-mittari, antoivat hy-
vät edellytykset toiminnan arviontiin 
(15). Molempiin mittareihin tutustu-
misen jälkeen TEAM-mittarin kritee-
rit ja arviointimenetelmät sopivat 
paremmin leikkausosaston simu-
laatioihin. TEAM-mittarin 11 kohtaa 
olivat helpommin hyödynnettävissä 
simulaatioihin ja vastasivat parem-
min etukäteen tiedossa oleviin on-
gelmakohtiin. Myös tutkimustulos-
ten mukaan TEAM-mittarin avulla 
kommunikaation arviointi on koko-
naisvaltaisempaa ja keskittyy koko 
tiimin toimintaan. (16) Näistä syistä 
päädyimme valitsemaan TEAM-mit-
tarin. TEAM-mittarin reliabiliteetti 
ja validiteetti on kirjallisuudessa 
todennettu; ja uusien mittareiden 
luominen kyseenalaistetaan, koska 
nykyiset NTS-mittarit (esim. TEAM) 
ovat päteviä. (5)

Suomentaminen ja kriteeristö

Suomensimme TEAM-mittarin osana 
kehittämistehtäväämme yhteistyös-
sä HUS:n virallisten kääntäjien, do-
sentti Leila Niemi-Murolan (Helsin-
gin Yliopisto) sekä mittarin kehittäjän 
Simon Cooperin kanssa. Suomennos 
hyväksyttiin ja julkaistiin helmi-
kuussa 2019. Suomennoksen lisäksi 
teimme tarkemmat kriteeristöt osas-
tomme omiin simulaatioihin, joissa 
määrittelimme mitä kukin kysymys 
tarkoittaa juuri siinä kyseisessä si-
mulaatiossa. Kriteeristön tarkoituk-
sena on helpottaa entisestään kou-
luttajien työtä arvioida simulaatioita. 
Lukumäärällisesti koulutuskertoja 
tulee yhdelle kouluttajalle suhteelli-
sen vähän, jolloin helponkin mittarin 
asteikot voi olla vaikea täyttää ilman 
tarkempaa määrittelyä. Kriteerit 
muokattiin vastaamaan simulaation 
yksityiskohtaisempia tavoitteita. Ky-

Kuva 1. TEAM-mittarin virallinen suomennos. 
Ladattavissa http://medicalemergencyteam.com 
TEAM-mittarin käännöksineen omistaa Simon 
Cooper, Monashin Yliopisto, Melbourne, Australia.
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seiset muokkaukset eivät tulleet vi-
ralliseen suomennokseen vaan osas-
ton omaan käyttöön. (Taulukko 2.)

Tulokset 

TEAM-mittari täytetään jokaisen si-
mulaation aikana yhden tai useam-
man simulaatiokouluttajan toimesta. 
Selkeän mittarin ja kriteeristön avulla 
kouluttaja pystyy arvioimaan olen-
naisia asioita simulaation aikana. Täy-
tettyjä mittareita käytetään oppimis-
keskustelun tukena, jotta arvioinnista 
tulisi systemaattisempaa ja johtami-
seen sekä kommunikaatioon liittyvät 
asiat tulevat käsitellyksi oppimiskes-
kustelun aikana.  Yksittäisten tapah-
tumien purku loppukeskustelussa on 
tehokkaampaa, kun ne pystytään yh-
distämään mittarin arviointikohtiin 
ja tätä kautta oppiminen kohdistuu 
kaikkiin osallistujiin.

Taitava hoitaja -koulutuksen kehittä-
mistehtävässä keräsimme ja analy-
soimme pientä määrää simulaatioita 
ja alustavien tulosten perusteella to-
tesimme, miten simulaatiokoulut-

tajien ohjeistuksella ja sen selkeyt-
tämisellä pystyttiin vaikuttamaan 
kommunikaation ja johtamisen 
haasteisiin simulaatioissa. Esimer-
kiksi tiimien välillä vuorovaikutus ja 
erityisesti suljetun ympyrän kommu-
nikaatio parani, kun sitä painotettiin 
simulaation alussa ja onnistunutta tii-
mityötä puitiin vielä oppimiskeskus-
telussa. On todettu, että simulaation 
suora vaikutus työelämään on suurin, 
kun oppimiskeskusteluun käytetty 

aika on riittävän pitkä. (6) Tästä syys-
tä Meilahdessa simulaatioiden ajalli-
nen painopiste onkin oppimiskeskus-
telussa, joihin käytetään noin 80 % 
simulaatioajasta.

Itse simulaatio voi toisinaan mennä 
TEAM-mittarin arvioinnin mukaan 
huonosti, mutta oppimisen kannalta 
tilanne voidaan muuttaa oppimis-
keskustelussa. Oppimiskeskustelussa 
pohditaan itse simulaatiossa tehtyjen 
valintojen taustalla olevia syitä, mi-
ten ja miksi protokollat on luotu sekä 
niiden toteutusta käytännössä. Tämä 
antaa meille simulaatiokouluttajille 
mahdollisuuden varmistaa simulaati-
oille asettamiemme tavoitteiden saa-
vuttamisen. Toisaalta kouluttajana 
voimme peilata antamaamme etukä-
teisohjeistusta simulaation kulkuun 
ja tehdä mahdolliset muutokset en-
nen seuraavaa simulaatiota. Olemme 
myös todenneet, että simulaatioiden 
kouluttaminen on jatkuva prosessi, 
jossa myös itse koulutettava toimin-
tamalli voi muuttua oppimiskeskus-
telussa käytyjen asioiden pohjalta.

Tulosten analyysissä emme ole vie-
lä pystyneet ottamaan huomioon, 
kuinka kokeneita tai kokemattomia 
henkilöitä simulaatioihin on kulloin-
kin osallistunut. Tämä voi osaltaan 
vaikuttaa myös arviointipisteisiin 
ja siten ongelmakohteiden ja vah-

Määritelmät: 

1. Tiimin johtaja teki odotukset tiettäväksi tiimin jäsenille antamalla ohjeita        
ja käskyjä

0 = Tiimin johtaja keskittyy omaan työhönsä, ei keskustele muun tiimin kanssa

1 = Tiimin johtaja tiedottaa ajoittain aikeistaan omalle tiimilleen

2 = Tiimin johtaja tiedottaa ajoittain aikeistaan koko tiimille

3 = Tiimin johtaja ottaa huomioon koko tiimin, sekä ane- että leikkauspuolen

4 = Tiimin johtaja ottaa huomioon koko tiimin ja kirurgin arvio tilanteesta         
ilmenee selvästi

Taulukko 2. Määritelmät.

Kuva 2. REVAR-simulaatio Kuva: Jenni Laks.

uu
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Meilahden tornisairaalan anestesia- ja leikkausosasto

l 210 sairaanhoitajaa, joista 100 leikkaushoitajaa ja 120 anestesia- ja herää-
möhoitajaa

l 8 erikoisalaa; sydänkirurgia, thoraxkirurgia, maksakirurgia, vatsaelinki-
rurgia, endokriininen kirurgia, verisuonikirurgia, suu- ja leukakirurgia, urologia 
sekä aikuisten elinsiirtokirurgia

l 19 leikkaussalia

l  kolmivuorotyö ja varallaolo

Kuva 3. Meilahden tornisairaalan anestesia- ja leikkausosasto pähkinänkuoressa.

vuuksien esiintymiseen. Tutkimus-
ten mukaan simulaatioharjoitukseen 
osallistuvien henkilöiden tieto- ja 
taitotasot vaikuttavat simulaatiohar-
joituksista suoriutumiseen. Kokeneet 
hoitajat ja lääkärit pärjäävät parem-
min simulaatioharjoituksissa, koska 
he esimerkiksi huomaavat aiemmin 
muutokset potilaan voinnissa ja pys-
tyvät reagoimaan muuttuneeseen 
tilanteeseen oikea-aikaisesti. (7) 
Jatkossa haluammekin tarkastella 
tiimien jäsenten työkokemuksen vai-
kutusta arviointiin, jolloin voisimme 
löytää sopivan tiimin myös todelli-
sen potilaan hoitoon. Sopiva tiimi ei 
kuitenkaan välttämättä tarkoita ko-
keneimpia hoitajia ja lääkäreitä, sillä 
simulaatioiden tarkoitus on nimen-
omaan henkilökunnan koulutus ja 
oppiminen. Jatkuvuuden ja työnteki-
jöiden perehdytyksen näkökulmasta 
työyhteisössä tulee kouluttaa myös 
kokemattomampia työntekijöitä ja 
näin ollen parantaa hoidon laatua ja 
potilasturvallisuutta. n
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Opintopäivät 2019 Simo Toivonen
Kuvat
Markku Ylisiurua
Eija Kyyrönen

Kuopio nousi otsikoihin juuri ennen 
opintopäiviä traagisen koulusurman 
johdosta. Päivien aloitusaamu val-
keni hieman surullisissa merkeissä, 
kun liput olivat puolessa tangossa 
tuon tapahtuman uhrien muistoksi. 
Myös opintopäiväväki osoitti kun-
nioitustaan pitämällä päivien aluksi 
hiljaisen hetken.

Päivien aloitussanat lausuivat FOR-
NAn puheenjohtaja Jaana Perttu-
nen sekä opintopäivätyöryhmän 
puheenjohtaja Irina Saarenkoski. 

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n opintopäivät vietet-
tiin tänä syksynä kauniin ruskaisessa Kuopiossa. Musiikkikeskuksen 
mainiot tilat mahdollistivat päiville hienot ja toimivat puitteet. Osan-
ottajia oli noin 170 ja sairaalatarvikeyritysten edustajiakin noin 100 
henkeä päivittäin.

Kuopion kaupunginorkesterin jousi-
soitinkvartetti esitti kaksi kappaletta, 
jotka mielestäni toimivat tilanteessa 
erittäin hyvin; ensimmäinen kappale 
jotenkin myötäili ajatuksia hiljaisen 
hetken tiimoilta ja toinen hieman 
hilpeämpi kappale ikään kuin siirsi 
ajatukset takaisin arkeen ja edessä 
oleviin opintopäiviin.

Kuopion opintopäivätyöryhmä Iri-
na Saarenkosken johdolla onnistui 
järjestämään todella hienot päivät. 
Opintopäivien ohjelmassa oli aiheita 
runsaasti. Perinteiset kirurgien luen-

not eri erikoisaloilta näkökulmana 
kirurgian arki nyt ja tulevaisuudessa 
ovat mielenkiintoisia. Potilasturval-
lisuuteen liittyvät aiheet ovat aina 
ajankohtaisia; tämän sateenvarjon 
alle mahtuu paljon eri aiheita eri 
näkökulmasta, potilaan lämpötalo-
udesta infektioiden ehkäisyyn näyt-
töön perustuen ja laitelainsäädän-
töön. Nykypäivää sairaanhoidossa 
on myös jatkuva elvytyskoulutus ja 
etenkin eri riskitilanteiden simulaa-
tiokoulutukset. Saimme kuulla myös 
leikkausosaston hallinnollisista haas-
teista, hoidon suunnittelusta ja 23h-
toiminnasta. Myös leikkausosaston 
sairaanhoitajien työturvallisuus oli 
aiheena luennoissa, kuten kuinka 
suojautua säteilyltä ja kirurgiselta sa-
vulta. Olipa mukaan saatu vielä tuu-
lahdus ulkomailtakin työskentelystä.

Kuopion opintopäivien iloinen työryhmä.
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Opintopäivätyöryhmä oli onnistunut 
järjestämään myös sairaalavierailun. 
Halukkaat pääsivät tutustumaan 
KYSin Kaarisairaalan tuliterään Mik-
rokirurgiakeskukseen sekä sydän- ja 
neurokirurgian leikkausosastoon tai 
pehmyt-aistinelinleikkausosastoon 
ja välinehuoltoon. On kiva käydä 
kurkistamassa miten asiat on järjes-
tetty toisaalla kuin omalla osastolla. 
Mukaan saattaa tarttua hyviä vink-
kejäkin.

Kuopiossa jokainen käytettävissä 
oleva lattianeliö oli täytetty sairaa-
latarvikeyritysten tiskeillä. Näytteil-
leasettajia oli 37 ja näyttely yksi suu-
rimmista opintopäivien historiassa. 
Päiville osallistujat saivat roppakau-
palla uutta tietoa tuotteista ja lait-
teista työpaikoilleen vietäväkseen. 
Kiitos kaikille yrityksille runsaasta 
osallistumisesta! Myös kaikille opin-
topäivillä olleille kuuluu suuret kii-
tokset aktiivisuudesta, joilla näytte-
lyyn tutustuitte! 

Iltajuhlaa vietettiin illallisen mer-
keissä hotelli Puijonsarven tiloissa 
kauniiden kattokruunujen alla. 

Maittavan ruuan lisäksi saimme 
päivityksen siitä miten sote- ja kela-
asiat makavat Siilinjärven Pöljässä, 
kun stand-up-koomikko ja tubettaja 
Tyyne Kettunen riemastutti tarinoil-
laan juhlaväkeä.

Tanssijalkojen vipatukseen helpo- uu

tusta tarjosi illan bändi menevällä 
kotimaisella musiikillaan.

Juttelin kolmen kollegan kanssa opin-
topäivistä. Heillä kaikilla on hieman 
erilainen rooli päivillä. 

Sanna Kajaanista oli opintopäivillä 
osallistujana. Hän on aiemminkin 
käynyt vastaavissa koulutuksissa. 
Tänä vuonna Sannan sai lähtemään 
päiville se, että etäisyys Kajaanista 
oli sopivan lyhyt. Myös opintopäivien 
kiinnostava ohjelma vaikutti asiaan. 
Luennot osoittautuvatkin Sannan 
mielestä opettavaisiksi ja mielen-
kiintoisiksi. Torstaipäivän luentojen 
kohdalla oli jopa valinnan vaikeut-
ta, kun kiinnostavia esityksiä meni 
päällekkäin.  Ohjelman lisäksi päivil-
lä oli aikaa tavata vanhoja tuttuja ja 
muutenkin verkostoitua. Iltajuhla oli 
onnistunut, samoin kuin koko päivien 
järjestelyt. Lisämaininnan Sanna an-
toi vielä isolle ja hienolle sairaalatar-
vikenäyttelylle, josta lähti Kajaaniin 
mukaan muutamia hyviä uutuuksia.

Iisalmessa asustava Anne oli päivillä 
kertomassa yhdistyksensä (SASH) 
toiminnasta. Anne on kokenut opin-
topäiväkävijä. Hänen mielestään 
opintopäiviltä saa aina jotakin mu-
kaansa, niin luennoilta kuin näytte-
lyn tarvikkeistakin. Kuopion luentoja 
Anne piti erittäin hyvänä. Aiheita oli 
monipuolisesti ja jokaiselle jotakin. 

Päivien antia näyttelyn ja luentojen 
lisäksi on ”kaikki se muu sosiaalinen 
ja epävirallinen ohjelma”, tuttujen 
tapaaminen ja verkostoituminen. An-
nen mielestä opintopäivät ovat aina 
käymisen arvoinen juttu ja hän suo-
sitteleekin niille osallistumista.

Opintopäivätyöryhmän puheen-
johtajalla Irina Saarenkoskella oli 
perjantaina jo helpottunut hymy 
kasvoillaan. On melkoinen urakka 
järjestää näinkin iso tapahtuma. Kuo-
pion päivät rakentuivat luonnolli-
sestikin oman työn ohella yhdeksän 
hengen työryhmän kanssa. Koke-
mustaan päivien järjestämisestä Irina 
piti mielenkiintoisena ja rikastutta-
vana. Toki matkan varrella mielessä 
kävi myös ajatus että miksi ihmeessä 
tuli lupauduttua moiseen tehtävään, 
mutta työryhmän hyvä henki auttoi 
pääsemään ”notkahduksista” eteen-
päin. Irina toivoikin hieman enem-
män apuja päivien järjestämiseen 
FORNAn hallitukselta, tiedonkulku ei 
aina toiminut ihan toivotulla tavalla. 
Mainittakoon, että tähän seikkaan on 
jo reagoitu ja opintopäivien järjestä-
miseen olevat ohjeet ovat päivitetty 
ja tehty yksityiskohtaisemmiksi. Pa-
ras kiitos Irinan mielestä ovat olleet 
tyytyväiset vieraat sekä heiltä saatu 
hyvä palaute ja kokonaisuudessaan 
erittäin onnistuneet päivät, kaikki 
meni suunnitellusti. Vaikka välillä vä-
hän epäilytti, Irinan mielestä kannatti 
tarttua haasteeseen. n

Irinalle ja koko 
järjestelytoimikunnalle vielä isot 

kiitokset erittäin mukavista, 
antoisista ja onnistuneista 

opintopäivistä! 
Teitte meille hienot päivät!

Ensi vuonna opintopäivät järjeste-
tään Oulussa. Siellä työryhmä on jo 
aloittanut työnsä päivien järjestämi-
seksi.
Näkemisiin Oulussa 2020!

Seuraavilla sivuilla kuvakooste 
opintopäiviltä.
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Pinsettiläiset toivottavat lukijoille 

Rauhaisaa Joulua 
ja Onnekasta Uutta 

Vuotta 2020!
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Marianne Lundsten
Sjukskötare
Marja   Sirkeinen
Sjukskötare
Plastikkirurgiska  operationsavdelningen
Tölö Sjukhus

NORNA 19.-20.9 2019, 
Reykjavik

NORNA, Nordic Operation Room Nurses Association, 
perustettiin 1993. Se on eri pohjoismaissa toimivien 
leikkaussairaanhoitajien yhteinen yhdistys.

NORNA:n toinen vuoden 2019 kokous oli myös syk-
syllä tavan mukaan Reykjavikissa 19.-20.9. Sen lisäksi 
että kerroimme viimeiset kuulumiset eri maista, kes-
kustelun aiheena oli ”surgical smoke”. Tarkoituksena 
on tehdä jatkossa yhteenveto aiheen viimeisimmästä 
tutkimustiedosta. Keskustelimme myös siitä, kuinka 
pohjoismaissa on pulaa leikkaussalissa toimivista sai-
raanhoitajista, erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Vuo-
den 2020 NORNA-kokousten isäntämaa on Norja. Seu-
raava kokous on Oslossa 19.-20.3.2020. Syksyn kokous 
pidetään seuraavan NORNA-kongressin yhteydessä 
Bergenissä 9.-11.9.2020.

Leikkaussairaanhoitajayhdistysten jäsenmäärät eri 
pohjoismaissa, sekä leikkaussairaanhoitajayhdistysten 
hallitusten jäsenmäärät:

Norja: 1600 jäsentä, 6 jäsentä hallituksessa
Islanti: 170 jäsentä,  5 jäsentä hallituksessa
Ruotsi: 1600 jäsentä, 6 jäsentä hallituksessa
Tanska: 600 jäsentä, 7 jäsentä hallituksessa
Suomi: 1400 jäsentä, 13 jäsentä hallituksessa

NORNA, Nordic Operation Room Nurses Association  
grundades 1993. Det är en förening för operations-
sjukskötare i Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige.

Så var det dags för Norna mötet. Vi var i Reykjavik. Vi 
diskuterade som vanligt om det, som hänt i respek-
tive länder sedan föregående träff. Det kanske vikti-
gaste som är på agendan är ”surgical smoke”. Det görs 
många undersökningar om detta ämne. Ett annat 
viktigt ämne  är även bristen på sjukvårdspersonal. I 
Norge och Sverige råder det stor brist på sjuksköters-
kor. Norge står som värd år 2020 och nästa möte hålls 
i Oslo 19.3-20.3 2020. Höstens möte hålls i samband 
med NORNA-kongressen i Bergen 9.9. -11.9. 2020.

Operationssjukskötarföreningarnas medlemsantal i 
de olika Nordiska länderna och antalet styrelsemed-
lemmar i respektive länder:

Norge: ca 1600, styrelsen  6 
Island: ca 170, styrelsen  5
Sverige: ca 1600, styrelsen  6
Danmark: ca 600, styrelsen 7
Finland: ca 1400, styrelsen  13 

Reykjavikin keskussairaala.
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Jaana 
Perttunen
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KÄDESSÄNNE on myös vuoden viimeinen Pinsetti lehti. Yhdistyksen 31. toimintavuosi al-
kaa olla takana. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana seitsemän kertaa, osa hallituksesta 
oli puhemies Paula Risikon vieraana eduskunnassa (päivänä, jolloin sote-uudistus ja hallitus 
kaatuivat), onnistuneet opintopäivät vietettiin Kuopiossa, yhdistyksen jäseniä osallistui kong-
resseihin ympäri maailmaa (näistä mainittakoon EORNA -kongressi Haagissa) ja ehkä kaiken 
kruunasi upea Utön jäsenmatka kesäkuun alussa. Olette vuoden varrella saaneet tutustua näi-
hin ja moniin muihin yhdistykseen ja perioperatiiviseen hoitotyöhön liittyviin asioihin Pinsetin 
sivuilla. Monenlaista on kuluvaan vuoteen mahtunut eikä voi kuin uteliaana odottaa mitä uusi 
yhdistysvuosi tuo tullessaan.

VUODEN 2020 hallitukseen valittiin uusia jäseniä entisten jäädessä pois hallitustyöskentelys-
tä. Suuret kiitokset Markku Ylisiurua, Marja Sirkeinen ja Marianne Lundstén suuresta omis-
tautumisestanne. Markku on erityisesti kantanut vastuuta yhdistyksen ”sähköiseen tiedon-
siirtoon” liittyvistä asioista, kuten kotisivut ja arkistointi. Hän on myös opintopäivien grand 
old man; ollut mukana järjestämässä lukuisia FORNAn opintopäiviä. Marja ja Marianne ovat 
ansiokkaasti edustaneet yhdistystä NORNA -kokouksissa ja kongresseissa sekä huolehtineet 
toimiston järjestyksestä ja kokoustarjoiluista. Näiltä kaikilta osin uudet tuulet puhaltavat.

KUOPION VUOSIKOKOUKSESSA valittiin hallitukseen uudelleen Päivi Nurmela Hämeen-
linnasta sekä uusina jäseninä Ari Lukkari ja Anna Glader Helsingistä sekä Katja Vänskä Kuo-
piosta. Tervetuloa kaikki vuoden 2020 hallitukseen. Hienoa saada uusia kasvoja mukaan ja hei-
dän myötään tuoreita ideoita.

MARRASKUUN ALUSSA pidettiin Portossa EORNA syyskokous, jossa Simo Toivosen kanssa 
edustimme yhdistystä. Kokous alkoi hieman alakuloisissa merkeissä, kun Alankomaat, Ruotsi 
ja Tanska ilmoittivat eroavansa EORNAsta. Syyksi ilmoitettiin se, että kansalliset yhdistykset 
haluavat keskittyä kansainvälisen toiminnan sijasta enemmän kansalliseen toimintaan. Eroa-
vat maat kokivat, että EORNA ei ole antanut heille riittävästi verrattuna siihen panostukseen, 
mitä he ovat EORNAan sijoittaneet. On toki ymmärrettävää, että lähes 30 eurooppalaisesta 
maasta koostuva yhdistys ei ole kovin ketterä liikkeiltään. Joskus eri maiden mielipiteet eroa-
vat suurestikin toisistaan ja konsensusta on vaikea löytää. Tämä sama lienee arkipäivää Euroo-
pan Unionissakin, niin luulen.

FORNA on ollut mukana EORNAssa alusta lähtien. Suomalaiset ovat olleet hyvin esillä toi-
minnassa; mainittakoon EORNAn presidentti Kristiina Junttila ja varapresidentti Merja For-
dell. Olemme aina olleet aktiivisesti mukana ja haluamme olla niin edelleenkin. Näkyvin EOR-
NAn aikaansaannos on kongressi, joka järjestetään kahden vuoden välien. Toukokuun Haagin 
kongressi oli menestys; sinne osallistui yli 1000 perioperatiivisesta hoitotyöstä kiinnostunutta 
ympäri maailmaa. EORNA on myös pyrkinyt aktiivisesti kehittämään alaa mm. julkaisemalla 
The EORNA Framework for Perioperative Nurse Competencies perioperatiivisen sairaanhoitajan 
osaamisen määrittelyyn ja ammatillisen kasvun ja kehityksen tueksi. Lisäksi on tehty erilaisia 
selvityksiä sekä perioperatiivisen hoitotyön että koulutuksen tilasta eri Euroopan maissa.

HALUAMME YHDISTYKSENÄ edelleen rakentavasti olla mukana eurooppalaisessa yhteis-
työssä. Ehkä tällä hetkellä EORNAssa on menossa pienoinen kriisi, mutta siitä päästään yli 
osallistumalla yhteisten asioiden hoitoon, ei jättäytymällä pois. n

Ihanaa joulun aikaa kaikille. Tavataan jälleen ensi vuonna.
On joulussa tuoksua, lämpöä, taikaa. On joulussa hitunen mennyttä aikaa.

Jaana

2020 -kohti uutta vuosikymmentä!
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Opinnot ja koulutus

Koulutuksia 2020 

l Anestesiakurssi
 19.-20.3.2020, Naantali, SASH

l AORN Global Surgical Conference & Expo 2020 
 28.3.-1.4.2020, Anaheim, USA

l 3rd IAAS European Congress for Ambulatory Surgery
 19.-21.4.2020, Madrid, Espanja

Tia Kontio
Täydennyskoulutusvastaava

l Hallitus kokousti opintopäivien yhteydessä Kuopiossa.
l Ajankohtaiset asiat ja kuulumiset päivitettiin. 
l Syyskoulutuspäivien yhteydessä pidettiin yhdistyksen vuosikokous, jossa tehtiin myös henkilövalintoja uudelle 

hallituskaudelle. Tervetuloa uudet hallituksen jäsenet!
l Seuraavan kerran apurahat ovat haettavissa talvella 2020. Kannustamme hakemaan apurahaa!
l Sähköiset jäsenmaksut ovat tulleet jäsenille, joilla on toimiva sähköposti, 1.2.2019. Paperinen jäsenmaksu lähe-

tettiin vain heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta jäsenrekisterissä. Jäsenmaksumuistutuksia on lähetetty kaksi 
kertaa. Osa maksaneista jäsenistä sai muistutuksen, mikä on tietenkin aiheeton. Pahoitteluni tapahtuneesta.

l Maksamattomia jäsenmaksuja on edelleen yli 200 jäsenellä. Mikäli haluat kuulua Suomen Leikkausosaston Sai-
raanhoitajat ry:n, maksathan jäsenmaksusi. Jäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksua, pois-
tetaan jäsenrekisteristä tammikuussa 2020.

l Uusia jäseniä on saatu mukavasti, myös opiskelijalehtitilauksia on mukavasti. Kannustathan kollegaa liittymään 
yhdistykseen.

l Jäsentietojen päivitys jäsenrekisteriin täytyy tehdä oman profiilin lisäksi jokaiseen yhdistykseen, johon kuuluu. 
l Yhdistyksen jäsenpäivä 2020 on suunnittelun alla, seuraa ilmoittelua.
l Jäsenlehti Pinsetin verkkoversio on työn alla, tästä ilmoitellaan myös jatkossa lisää.
l Ajankohtaisista asioista tiedotetaan kotisivuilla ja facebookissa. Jäsenasioita tiedotetaan jäsensihteerin palstalla 

ja jäsenkirjeellä.
l Ilmoita käytössä oleva sähköpostiosoite jäsensihteerille. Päivitetään se jäsenrekisteriin, jolloin jäsenmaksu ja 

tiedotteet tavoittavat sinutkin.

Talvisin terveisin jäsensihteeri Elina

Jäsensihteerin palsta Elina Keränen
Jäsensihteeri

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 tilai-
suuteen ja kerro siitä myös meille muille! Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimittajalle, ideoidaan yhdessä 
aikataulut ja muut yksityiskohdat kuntoon. 
Päätoimittaja Simo Toivonen, sähköposti pinsetti@forna.fi, puh. 0400-899189

WANTED! Artikkeleita ja opinnäytetöiden tiivistelmiä Pinsettiin. 

l Endoproteesihoitajien koulutuspäivät 2020
 7.-8.5.2020, Helsinki, Suomen endoproteesihoitajat

l Hygieniahoitajien valtakunnalliset 
 koulutuspäivät 2020
 14.-15.5.2020, Kuopio, Suomen Hygieniahoitajat
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Apurahat Talvi 2020
Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, 

jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.fi.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella, joka löytyy yhdistyksen 

kotisivuilta www.forna.fi.

Mölnlycke Health Care
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  8.3.2020.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

FORNA
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

4000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 8.3.2020.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

OneMed Oy ja Semperit 
julistavat FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  8.3.2020.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

B. Braun Medical Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

1000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  8.3.2020.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

Johnson & Johnson Ethicon
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  8.3.2020.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.
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lyhyempi valmisteluaika 
mahdollistaa useampien 

toimenpiteiden tekemisen1.

40%

Lue lisää www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care OY, Pitäjänmäentie 14, 3. krs, 00380 Helsinki. Puh.: 0201 622 300. info.fi@molnlycke.com. 
Mölnlycke tuotemerkit, nimet ja logotyypit on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke 
Health Care -yhtiölle. ©2019 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0721911

Lähde: 1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating 
room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers, September 2010 (poster).

Mölnlycke® asiakasräätälöidyt pakkaukset 
Kattava ratkaisu tehokkaampaan toimintaan

Truly customised laparoscopic solutionsAsiakkaidemme toiveiden mukaan räätälöidyt pakkaukset tuovat mukanaan 
monia etuja. Yhdellä pakkauksella voitte:

• Säästää aikaa ja kustannuksia: valmisteluun, pakkausten avaamiseen ja 
tuotteiden asettamiseen kuluu vähemmän aikaa, joten toimenpiteitä pystytään 
tekemään enemmän1

• Parantaa potilasturvallisuutta: infektioriski pienenee, kun avattavia pakkauksia 
on vähemmän

• Vähentää jätteiden määrää ja logistisia kustannuksia: vähemmän 
pakkausmateriaalia - vähemmän jätettä

Auta meitä kustomoimaan asiakasräätälöity pakkauksesi, joka sisältää 
kaiken, mitä kuhunkin toimenpiteeseen tarvitset.  


