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Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen
varmistamisen kehittäminen
eurooppalaisena yhteistyönä
Tiivistelmä
Leikkauspotilaan hoidossa tavoitteena on korkeatasoisten operatiivisten palvelujen tuottaminen tehokkaasti. Hoitohenkilöstöltä tämä
edellyttää laajaa ammatillista perusja erikoisosaamista. Perioperatiivisen henkilöstön hyvä koulutus antaa
perustan potilasturvallisuudelle. Se
ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan
osaamista täytyy arvioida ja tarvittaessa uudistaa. Savonia ammattikorkeakoulu on mukana Euroopan
Unionin perioperatiivisen hoitotyön
kehittämishankkeessa, jonka tarkoituksena on tuottaa leikkaussairaanhoitajien osaamisen arviointiin ja
varmistamiseen yhtenäinen arviointilomakkeisto. Tavoitteena on edistää leikkaussalissa työskentelevien
hoitajien osaamisen itsearviointia
ja lisätä tietoa siitä, miten alan koulutusta ja osaamisen varmistamista
tulee jatkossa kehittää, jotta leikkauspotilaiden hoito on muuttuvissa
toimintaympäristöissä turvallista.

2013.) Esimiehet ja heidän harjoittamansa johtamistapa vaikuttaa
turvallisuuden luomiseen. Kun esimiehet sitoutuvat ja mahdollistavat
henkilöstölleen tarvittavat voimavarat turvallisuuden edistämiseksi,
myös henkilöstön tietoisuus ja siten
koko organisaation potilasturvallisuus parantuu. (McFadden, Stock &
Gowen 2014, 27-28.)

Potilasturvallisuus
keskeinen osaamisalue
perioperatiivisessa hoitotyössä

Moniammatillisessa
perioperatiivisessa hoidossa vaaratapahtumat
ovat mahdollisia, vaikka toiminta on pitkälti ennalta määriteltyä.
Leikkausosastot suunnittelevat turvalliset prosessit ja seuraavat toimintatapoja, jotta odotetut ja odottamattomat riskit voidaan tunnistaa.
Organisaatiot varmistavat jollakin
tavalla sen, että leikkaussalissa
toimiva henkilökunta on riittävän
pätevää sekä potilasturvallisuuden
että perioperatiivisen hoidon osaamisvaatimuksien mukaisesti. Hyvän,
sujuvan ja turvallisen hoidon tarjoaminen potilaille edellyttää sitä, että
henkilöstöä on osaavaa ja että se
on koulutettu ja sitoutunut yhteisiin
turvallisuutta ylläpitäviin toimintatapoihin.

Potilasturvallisuus on yksi keskeisiä tavoitteita ja laadun perusta
leikkaustoiminnassa. Leikkaussalin
potilasturvallisuuteen kuuluvat systemaattinen riskien arviointi sekä
ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden kehittäminen. Tärkeitä ovat
myös arvot ja asenteet, jotka edistävät potilaan turvallista hoitoa (Sevdalis, N, Hull, L & Birnbach, D. 2012;
Steelman, Graling & Perkhounkova

Leikkaussalissa henkilökunnan apuna on erilaisia tarkistuslistoja, joilla
pyritään minimoimaan unohtamiset tai muut riskejä aiheuttavat
tilanteet. Tarkistuslistat ja työohjeet helpottavat myös uusien työntekijöiden perehtymistä. (Kim ym.
2015.) Lisäksi tarvitaan henkilöstön
osaamisen arviointia ja osaamisen
varmistamista. Osaamisen arvioinnilla on mahdollista saada selville
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jokaisen henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Johdon
ja esimiesten vastuulla on arvioida
henkilökunnan osaamistarpeet eri
tehtävissä ja huolehtia osaamisen
varmistamisesta. Työntekijöillä on
myös henkilökohtainen vastuu arvioida ja kehittää osaamistaan siten,
että leikkauspotilaan turvallisuus on
riittävän hyvää. (Wang, Xiong, Xing
& Gao 2016; Suomalainen Potilas- ja
asiakasturvallisuusstrategia
20172021.)

Perioperatiivisen sairaanhoitajan laaja vai erikoistunut
osaaminen
Leikkauspotilaan hoidossa tavoitteena on korkeatasoisten operatiivisten palvelujen tuottaminen tehokkaasti. Hoitohenkilöstöltä tämä
edellyttää laajaa ammatillista perusja erikoisosaamista, muun muassa
hoitoprosessin hyvää tuntemusta ja
monenlaisten yksityiskohtien hallintaa. Vahvaa tietoperustaa tarvitaan perioperatiivisesta hoidosta ja
hoitoteknologian hallintaa potilaan
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden
sekä fysiologisten ja tiedollisten
tarpeiden turvaamisessa. (Tengvall
2010). Teknologian käytön potilaan
uu
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hoidossa tulee aina perustua vah- Työn vaatimukset edellyttävät mo- yhteiselle arvoperustalle muun muvaan osaamiseen. Kaikilla hoitoon niosaamisen ohella myös yksityis- assa tehokkuuden, turvallisuuden ja
osallistuvilla tulee olla myös kriittis- kohtaista erikoisosaamista, muun potilaan myönteisten kokemuksien
tä ajattelua, jotta hyvien toimintata- muassa uusien hoitomenetelmien ja osalta. Euroopan komission (2014)
pojen ja innovaatioiden rinnakkais- -teknologian hallintaan. Myös yhteis- mukaan terveydenhuoltojärjestelelo on tehokasta ja turvallista. Tällä kunnan tarve tehostaa operatiivista mien on oltava joustavia ja tehoktavoin voidaan varmistaa potilaiden toimintaa ja sujuvoittaa leikkauspo- kaasti ratkaistava haasteita rajallilaadukas hoito sekä terveyspalve- tilaiden palveluketjuja patistaa osaa- silla resursseilla. Osaava henkilöstö
lut, jotka ovat joustavasti toteutet- misen tarkasteluun leikkaussaleissa. on välttämättömyys innovatiivisten
tavissa. Lisäksi perioperatiivisessa
organisatoristen ja teknologisten
hoitotyössä korostuvat ammattitairatkaisujen löytämiseksi sekä suoridon kollektiiviset tekijät, erityisesti Kansainvälinen kehittäminen
tuskyvyn lisäämiseksi. (Barry, Battelhyvät vuorovaikutustaidot, monia- antaa lisäpotkua perioperatiiKirk & Dempsey 2012.)
mmatillinen yhteistyö ja kyky sel- visten työmenetelmien
viytyä psyykkisesti kuormittavista kehittämiseen
Savonia ammattikorkeakoulu on
tilanteista. (Silén-Lipponen 2008.)
mukana EU:n perioperatiivisen
Eurooppalainen perioperatiivisen hoitotyön
kehittämishankkeessa
Perioperatiivisen henkilöstön hyvä hoitotyön kehittäminen on ajan- Key Skills Management in Operakoulutus antaa perustan potilas- kohtaista lisääntyneen Euroopan ting Room nursing (KSMOR), jonka
turvallisuudelle. Se ei kuitenkaan Unionin (EU) -yhteistyön ja Euroop- tarkoituksena on kehittää periopeyksistään riitä, vaan osaamista täy- paa käsittävän hoidon turvallisuus- ratiivisen hoitotyön osaamisen vartyy arvioida ja tarvittaessa uudistaa. vaatimusten kasvamisen takia. EU mistamista. Hanke on jatkoa KSM
Henkilöstön osaamisen varmista- yhteistyönä kehittäminen on myös -hankkeelle, jossa tuotettiin tietoa
minen on leikkaussaleissa erityisen taloudellisesti järkevää, koska pe- perioperatiivisen hoitotyön avainajankohtaista uudistuvien toiminto- rioperatiivinen hoitotyö ja sen riskit taidoista, joiden hallinta vähentää
jen takia, sillä kasvavat tehokkuus- ovat perusolemukseltaan samanlai- läheltä piti - tai haittatapahtumia.
vaatimukset edellyttävät osaamisen sia riippumatta maasta tai kulttuu- Avaintaitojen hallinta (Key Skill Malisäämistä tulevaisuuden työelämän rista.
nagement = KSM) on menetelmä,
tarpeiden mukaisesti. Perioperatiivijonka avulla voidaan kehittää tursessa hoidossa motivoitunut henki- EU:n jäsenvaltioiden terveysjärjes- vallisuuskriittisten alojen laadukaslöstö on kiinnostunut oman osaami- telmät vaihtelevat erilaisten yhteis- ta työskentelyä. Vaikka taustalla on
sensa laajentamisesta monipuolisen kunnallisten organisaatio- ja rahoitu- pitkälti tekninen työprosessin teammattitaidon
saavuttamiseksi. serojen osalta, mutta ne rakentuvat hostaminen, lähestymistavan avulla
organisaatio voi kehittyä oppivaksi
yhteisöksi, jossa toimintaa ohjataan
yhteisten arvojen ja päämäärien näkökulmasta.

Kuva 1. Ilmeikästä ja äänekästäkin neuvottelua KSMOR kansainvälisessä työryhmässä.

Perioperatiivinen hoitotyö on turvallisuuskriittinen ala toimintaympäristön monimutkaisuuden ja
aikarajoitteisuuden takia, koska
työssä ei ole mahdollista toimia
turvallisesti ilman vakioituja menetelmiä ja sujuvaa tiimityötä. Työ
koostuu siten useista avaintaidoista, joiden henkilöstä ja tilanteesta
riippumaton osaaminen on välttämätöntä laadukkaan hoidon toteutumiseksi. Mallin mukaan usein epäonnistuneen tapahtuman taustalla
on toiminto, jota ei ole tehty oikein
tai riittävällä tarkkuudella. Pulmia ja
haasteita voivat aiheuttaa esimer-

Pinsetti 3/2018

miehen perehdytys- ja kehityskeskusteluissa siten, että molemmat
arvioivat leikkaushoitajan osaamista
ja sen jälkeen tarkastellaan yhdessä
arviointia ja sovitaan kehittymistavoitteista. Lomakkeita on kaksi,
joista toinen on tarkoitettu perustaitojen osaamisen (basics skills) ja toinen erikoisalakohtaisten taitojen ja
edistyneemmän osaamisen (special
skills) arviointiin.

Kuva 2. Aurinkoa ja seesteisiä hetkiä yhteistyön tiimellyksessä. Edessä oikealla EORNAn varapuheenjohtaja Jana.

kiksi laitteiden virheellinen käyttö,
välineistön puutteellisuus sekä toimintatavat, joihin uusia työntekijöitä ei ole riittävästi perehdytetty.
KSMOR on 3-vuotinen EU:n Erasmus-hanke, jota johtaa ranskalainen
potilasturvallisuuden sekä laadun- ja
riskienhallinnan tutkimus- ja kehittämisorganisaatio CEPPRAL. Kumppaneita projektissa ovat tsekkiläinen,
belgialainen, ranskalainen ja suomalainen (SAVONIA AMK) terveysalan
oppilaitos sekä kreikkalainen konsultointiin, korkeaan teknologiaan ja
koulutukseen keskittynyt yritys sekä
ranskalainen leikkaushoitajien yhdistys. EORNAn puheenjohtaja May
Karam oli mukana hankkeen aloituskokouksessa Lyonissa ja EORNAn
varapuheenjohtaja Jana Wichsová
on toinen Tsekin edustajista, joten
hankkeessa on vahvasti mukana
myös eurooppalainen leikkaushoitajien yhdistys.
KSMOR hankkeen tavoitteena on
edistää leikkaussalissa työskentelevien hoitajien osaamisen itsearviointia ja lisätä tietoa siitä, miten alan

koulutusta ja osaamisen varmistamista tulee jatkossa kehittää, jotta
leikkauspotilaiden hoito on muuttuvissa teknologisissa ja inhimillisissä
toimintaympäristöissä turvallista.
Hankkeessa koekäytetään tuotettua
leikkaushoitajan osaamisen arvioinnin lomakkeistoa 10 ranskalaisessa
yliopistollisessa sairaalassa. Eurooppalaiset partnerit koekäyttävät arviointilomakkeistoa leikkaushoitajilla
maakohtaisten sopimusten mukaisesti ja kehittävät sitä edelleen kansallisten leikkaushoitajien yhdistysten kanssa.

Perioperatiivisen hoitotyön
osaamisen arviointi
Hankkeessa on tarkoitus kehittää
leikkaussairaanhoitajien osaamisen
varmistamista.
Perioperatiivisen
hoitotyön avaintaitojen hallinnan
tarkastelun avulla voidaan nostaa
esiin keskeiset taidot, joiden sujuva osaaminen on perioperatiivisen
hoitotyön kannalta välttämätöntä.
Hankkeessa koekäytettävää lomakkeistoa voidaan tulevaisuudessa
käyttää leikkaushoitajan ja lähiesi-

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa
lomakkeisto käännettiin ranskasta
englanniksi ja edelleen kunkin partnerimaan kielelle. Tämän jälkeen
joka maassa lomakkeiston oikea
sisältö varmistettiin hoitotyön johtajien arvioimana. Suomessa lomakkeiden kääntäminen ja sisällön
varmistamisprosessi tehtiin syksyllä
2017. Lisäksi perustaitojen arviointilomake koekäytettiin valmistuvilla
sairaanhoitajilla syksyllä 2017.
Varsinaisessa koekäyttövaiheessa
perustaitojen osaamisen arviointi -lomakkeistoa koekäyttävät joka
partnerimaassa 15 leikkaushoitajaa, joilla on työkokemusta leikkaushoidosta 0-2 vuotta. Suomessa
lomakkeisto koekäytetään ns. leikkaussaliin tulovaiheessa (arrival
phase), jossa valmistuvat sairaanhoitajaopiskelijat viimeisessä leikkaushoidon harjoittelussaan täyttävät
lomakkeen ohjaajiensa kanssa. Erikoisalakohtaisia lomakkeita on yhteensä 8 (ortopedia, gastrokirurgia/
urologia/gynekologia ja synnytys,
robottiavusteinen kirurgia, sydän/
verisuoni ja thoraxkirurgia, korva-,
nenä- ja kurkkukirurgia, silmäkirurgia, neurokirurgia ja endoskooppinen kirurgia) ja niitä koekäytetään
kaikissa partnerimaissa 2 leikkaushoitajalla/ erikoisala. Näillä leikkaushoitajilla tulee olla työkokemusta yli
2 vuotta. Heidän lisäkseen erikoisalakohtaisen lomakkeiston täyttävät
myös ko. leikkaushoitajien lähiesimiehet arvioiden leikkaushoitajien
erikoisalakohtaisten taitojen osaauu
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Kuva 3. Kuppi kuumaa, jotta tarettiin ottaa kuvat helmikuisessa pakkassäässä Savonia Amk:n pihalla.

mista. Lomakkeiston täyttämisten
jälkeen koekäyttäjille järjestetään
ryhmähaastattelu, jonka tarkoituksena on selvittää lomakkeiston käyttämiseen liittyviä haasteita ja etuja.
Koekäytön jälkeen kunkin partnerimaan tulokset analysoidaan
ja lähetetään hanketta koordinoivalle ranskalaiselle potilasturvallisuuden
kehittämisorganisaatio
CEPPRAL:lle. Tulosten avulla CEPPRAL työstää yhdessä ranskalaisten
kumppaniensa kanssa lomakkeiston sähköisen version ja tuottaa
käyttöoppaan ranskaksi. Hankkeen
päätyttyä elektroninen versio on
ladattavissa hankkeen nettisivuilta
ilmaiseksi. EU-rahotteisissa hankkeissa tuotetut tulokset ovat julkisia
ja ne tarjotaan vapaasti kaikkien asiasta kiinnostuneiden käyttöön.

Projektin hyöty suomalaiselle
perioperatiiviselle hoitotyölle
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen perusta hankitaan Suomessa
yleissairaanhoitajan koulutuksella,

jota säätelevät EU:n ammattipätevyysdirektiivit 2005/36/EC (Euroopan Komissio 2005) ja 2013/55/EU
(Euroopan Komissio 2013). Perioperatiivisen hoitotyön syvällinen osaaminen edellyttää lisäksi melko pitkän
perehtymisajan ja siksi henkilöstön
osaamisen arviointi ja varmistaminen ovat tärkeitä kaikkialla. Työpaikka on perioperatiivisten sairaanhoitajien keskeinen oppimisen paikka
ja ammatillisen osaamisen sekä kehittymisen mahdollistaja. Työssä
oppimista tapahtuu parhaimmillaan
silloin, kun työntekijän aikaisempi
osaaminen, työhön liittyvät tavoitteet ja ohjaustarpeet otetaan huomioon tilannekohtaisesti. Tämän
vuoksi työtehtäviä ja -prosesseja tulisi arvioida toistuvasti ja esimiesten
olisi tärkeää tukea tätä toimintaa.
Luomalla työkaluja leikkaushoitajan
avaintaitojen hallinnan arviointiin ja
perehdyttämiseen voidaan perioperatiivista hoitotyötä kehittää aiempaa laadukkaammaksi.
KSMOR -hanke on nyt puolivälissä
ja tässä vaiheessa on tullut esiin se,

että Suomessa ollaan erittäin pitkällä leikkaushoitajan osaamisen
varmistamisessa ja potilasturvallisuuden kehittämisessä. Myös leikkaustoiminnan käytännöllinen organisointi, varustetaso ja henkilöstön
koulutustausta vaihtelevat maiden
välillä ja muun muassa turvallisuuskulttuurin juurruttamisessa osaksi
arkea on eroja. Verrattuna Suomeen
esimerkiksi Ranskassa ollaan systemaattisen perioperatiivisen potilasturvallisuuden kehittämisessä jonkin
verran jäljessä ja siksi siellä halutaan
kehittää henkilöstön osaamisen arviointi- ja varmistamismallia yhdessä
toisten Euroopan perioperatiivisten
tahojen kanssa, joissa on osaamisen
näyttöön perustuvaa osaamista.
Näyttää siltä, että hankkeessa koekäytettävää lomakkeistoa voidaan
käyttää myös Suomessa perioperatiivisen henkilöstön osaamisen
arviointiin ja varmistamiseen, koulutustarpeiden selvittämiseen, henkilöstön rekrytointiin ja uusien
työntekijöiden
perehdyttämisen
seurantaan. Osaamisen tarkastelun
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perimmäinen päämäärähän on saada selville työntekijöiden osaaminen
ja kehittämishaasteet, jotta osaamista voidaan tarpeiden mukaisesti
kehittää. Strategialähtöisessä osaamisen kuvaamisessa tunnistetaan
organisaation tulevaisuuden menestystekijät ja määritetään niiden
vaatima osaaminen. Osaamiskuvauksen avulla voidaan suunnitella
ja toteuttaa työyhteisön yksilö- ja
työryhmäkohtaisia kehityssuunnitelmia sekä myös paljastaa, millaista
osaamista organisaatiossa ei ole riittävästi. (Koskela 2012.) Avaintaitojen
menetelmää voidaan käyttää koko
työyhteisön osaamisen tarkasteluun, jotta osataan ennalta varautua
henkilöstön vaihtuvuuden ja uusien
toimintojen käyttöönoton aiheuttamiin osaamisvajeisiin.
Leikkausosastot voivat käyttää
sekä perus- että erikoisalakohtaisten avaintaitojen arviointia perehdytyksen onnistumisen arviointiin.
Perehtymisaika on kallista, koska
työhön perehtyminen vie paljon aikaa ja edellyttää monenlaisia taustatuellisia järjestelyitä. Yksilöllinen
osaamisen arviointi mahdollistaa
perehtymisajan nopeuttamisen tai
tarvittaessa sen kohdennetun jatkamisen, jotta jokaisen työyhteisön jäsenen osaaminen on riittävää.
Hyvä perehdytys lisää uusien sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja
voi vähentää työpaikan vaihtoaikeita (Laschinger 2012; Scott ym. 2008).
Avaintaitojen arviointi ja sen kehittäminen voi myös toimia osaltaan
työyhteisöjen avoimen ja syyllistämättömän toimintakulttuurin kehittämisen tukena.
KSMOR -hankkeessa luodun arviointimallin avulla hoitotyön opiskelijat
voivat oppia hyviä perioperatiivisen
hoitotyön toimintatapoja haittatapahtumien ennaltaehkäisyyn ja valvontaan, rohkaistua kriittisesti pohtimaan nykyisiä toimintamalleja ja
auttaa kehittämää uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kansainvälisen in-

novaatiotoiminnan näkökulmasta
KSMOR -hankkeessa luotu arviointimalli kehitetään yleisenä mallina, joka ei ole riippuvainen paikallisesta hoitokulttuurista, vaan sen
avulla voidaan mahdollisesti antaa
käytännön suosituksia ja muokata
hoitotyön koulutuksen opetussuunnitelmia ottaen huomioon eurooppalaisia opetus- ja oppimisjärjestelmiä. Mahdollisesti perioperatiivisen
hoitotyön opettajat voivat mallin tuella luoda uusia ratkaisuja opintojaksoihin. KSMOR -lomakkeiston toivotaan myös tukevan aikaisempaa
aktiivisemman moniammatillisen
perioperatiivisen hoitokulttuurin kehittämistä, jossa turvallisuus ja riskien vähentäminen ovat keskiössä.

Valmistumassa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden
perustaitojen
osaamisen arvioinnin tuloksista on
tekeillä opinnäytetyö, josta mahdollisesti julkaistaan artikkeli myöhemmin Pinsetissä. Hankkeen edistymistä voi seurata facebookissa
sivulla ”Key Skills Management in
Operating Room”, hankkeen nettisivuilla www.ksmorproject.eu sekä
suomeksi käännetystä uutiskirjeestä, joka löytyy Savonian nettisivuilta
www.portal.savonia.fi/amk/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-jahankkeet?id=693. Uutiskirje julkaistaan kahdesti vuodessa. Projektin
tuloksista kerrotaan myös Fornan
koulutuspäivillä 2019 Kuopiossa. n
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