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Kulttuuri viittaa yhteisössä, ammattikunnassa tms.
vallitseviin ilmiöihin, jotka tuntuvat vaikuttavan sen
jäsenten tapaan toimia
• Yhteisön jäsenet näyttävät jakavan samanlaisia tapoja,

ajattelumalleja, arvoja, käsityksiä
• Nämä tavat ja arvot, käsitykset ovat juurtuneet niin

laajasti rakenteisiin, toimintaprosesseihin, sosiaalisiin
normeihin ja yksilöiden käsityksiin, että kulttuurin
jäsenten on vaikea edes tunnistaa ja kyseenalaistaa niitä

Þ Vaikka yksilöt vaihtuvat, he ryhtyvät pikkuhiljaa
toimimaan kuten muutkin kulttuurin jäsenet.

Pia Oedewald

Turvallinen
hoitoyksikkö –

riskienhallintamalli
HaiPro
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Turvallisuus on systeemin toimiessa ilmenevä jatkuvasti elävä
tila. Sitä luonnehtii systeemin kyky tunnistaa vaarat ja ohjata
toimintaansa niin, etteivät vaarat aiheuta hallitsemattomia,
ei-toivottuja seurauksia (mukaillen Reiman & Oedewald 2008)

Turvallisuuskulttuuri (organisaatiossa) on organisaation
rakenteisiin, sosiaalisiin prosesseihin ja yksilön käsityksiin
juurtunut tapa toimia niin, että organisaatiossa vallitsee tahto
ja kyky ymmärtää toimintaan liittyviä vaaroja ja pyrkimys hallita
niitä ennakoivasti (mukaillen Reiman, Pietikäinen & Oedewald 2008)
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Turvallisuuskulttuuri ohjaa ammattihenkilöiden

§ Käsityksiä siitä minkälaisia riskejä toimintaan liittyy,
ja mikä on riskialtista ylipäänsä

§ Käsityksiä siitä, miten turvallisuuteen kannattaa suhtautua,
mistä se syntyy, miten laajasti sitä on katsottava

§ Turvallisuuden henkilökohtaista arvostusta
§ Vastuunottoa turvallisuuden kehittämisestä
§ Työtehtävien ja tilanteiden hallittavuutta

(Reiman, Pietikäinen & Oedewald 2008)
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Lähete Hoitopalaute

Perusterveydenhuolto

Labra-
palvelut

Kuvantamis-
palvelut

Lääke-
huolto

Huolto-
palvelut

Hallinto-
palvelut

Kokemus

Toimivuus

Turvallisuus

Palvelulupauksen
kannalta kriittiset

vaiheet

Palvelu-
lupaus

Riskin arviointi

Kriittiset kohdat kerralla oikein ja joka kerta…

Toistettavuus

Koulutus ja perehdytys,
osaaminen

Laitteet,
tarvikkeet
lääkkeet

Potilas ja
läheiset

Toiminta-
tavat

Tiimin/ryhmän
toiminta

Työympäristö, -
välineet ja resurssit

Organisaatio
ja johto

Kommunikointi ja
tiedonkulku
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Kanava toimii –
löytyykö uusia

riskejä , jotka eivät
ole hallinnassa?

Pirkanmaan potilasturvallisuusilmoitukset
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25

75

41 44 55

5
39

13 20

Teho-osaston riskien arviointi 2010

Opetan ihmisille,Opetan ihmisille,
mitä riskien

hallinta on ja miten
sitä voi tehdä
käytännössä!
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin

riskienhallintapolitiikka

Turvallisuustyöryhmä

Mitä tarkoittaa
organisaation

kokonaisturvallisuus?



Petri Pommelin9 3.11.2015

Strategiset riskit estävät organisaatiota saavuttamasta strategisia
tavoitteitaan. Ne liittyvät usein ulkoisiin tapahtumiin ja muutoksiin, jotka
voivat vaarantaa esim. tulostavoitteet ja koskevat esimerkiksi kysyntää,
lainsäädäntöä tai maineenhallintaa.

Operatiiviset riskit ovat seurausta organisaation päivittäisistä toiminnoista.
Ne aiheutuvat riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista,
henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Operatiiviset riskit
jaotellaan tarkemmin johtamiseen, potilashoitoon, henkilöstöön ja
tukipalveluihin liittyviin riskeihin.

Taloudelliset riskit liittyvät sisäisiin tai ulkoisiin taloudellisiin ja
rahoituksellisiin asioihin.

Vahinkoriskit aiheutuvat odottamattomista ja äkillisistä usein
vakuuttamiskelpoisista tapahtumista, joista voi seurata onnettomuus,
rikkoutuminen tai vahingonkorvausvelvollisuus.
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Todennäköisyyden arviointi
Yleinen, voi
tapahtua
toistuvasti

Todennäköinen
4

Kohtalaisen
yleinen,
tapahtunut
"läheltä piti"
tilanteita

Mahdollinen
3

Harvinainen,
sattunut joskus
meillä tai
muualla

Epätodennäköinen
2

Teoreettisesti
mahdollinen,
erittäin
harvinainen

Erittäin epätoden-
näköinen

1

Vähäinen
1

Kohtalainen
2

Merkittävä
3

Suuri
4

Vaikutus

Todennäköisyys
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Vaikutuksen arviointi
Vähäinen

1
Kohtalainen

2
Merkittävä

3
Suuri

4

ASIAKAS
Vaikutus
luotettavuuteen /
maineeseen?

Perusviestintä
riittää /

sidosryhmät
kyselevät asiasta

epävirallisesti

Edellyttää
viestinnällisiä tai

muita
lisätoimenpiteitä /

sidosryhmiltä
selvityspyyntöjä

Yleinen mielipide ja
julkisuus rajoittaa
avainhenkilöiden

työtä / sidosryhmät
vaativat mittavia

toimenpiteitä

Asiakkuuksia lähtee /
sidosryhmät
edellyttävät

henkilövaihdoksia
ja/tai toimintamallien

uusimista

PROSESSI Vaikutus potilas-
turvallisuuteen?

Aiheutetaan
potilaalle lievä

haitta

Aiheutetaan
potilaalle

keskivaikea haitta

Aiheutetaan
potilaalle pysyvä

vakava haitta

Aiheutetaan potilaan
kuolema

Palvelun
tuottaminen
vaarantuu?

Kiireetön hoito
häiriintyy

Kiireellinen hoito
häiriintyy

Kriittinen
ydintoiminta

häiriintyy

Välitön hoito
häiriintyy

HENKILÖSTÖ Riskin vaikutus
osaamiseen?

Lievää puutetta
osaamisessa

Riittämätöntä
osaamista monella

osa-alueella

Jatkuvaa
puutteellista
osaamista

ydintoiminnoissa

Keskeistä / kriittistä
osaamista menetetään

pysyvästi

Riskin vaikutus
työkykyyn?

Ohimenevä /
tilapäinen

sairastaminen

Sairauslomien tiheys
ja päivien lukumäärä

kasvussa

Useita pitkiä
poissaoloja /

työkyvyn
heikentyminen

Pysyvä
työkyvyttömyys tai

kuolema

TALOUS
Konsernitaso-inen
vaikutus?
(Esim.yksittäinen
menetys)

0,5 - 1  MEUR 1 - 7 MEUR 7 - 14 MEUR > 14 MEUR
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Granite Partnersin riskienhallintaohjelmisto

PSHP Risk Model: riskienhallintapolitiikan mukainen riskien
arviointi toimialueittain
‒ Riskejä voi arvioida myös vastuualueittain, prosesseittain jne.

PSHP Risk Work: Työn vaarat ja riskit: työturvallisuuslain
mukainen työturvallisuusriskien arviointi yksiköittäin
‒ Käyttöönotto toimialueen ohjeistuksen mukaan
‒ Esimiesten työväline työturvallisuuden kehittämiseen

PSHP Hankeriskit
‒ Uudistamisohjelman riskit
‒ Tehokeskus
‒ Mahdollisuus käyttää myös muissa projekteissa
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Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

(PSHP ohje 1.1.2014)

§ Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
ovat osa johtamista.

§ Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan
sairaanhoitopiirin sisäisiä toimia,
joilla pyritään varmistamaan
toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus.

§ Siihen sisältyvät toimenpiteet, joilla
hallitaan riskejä sekä edistetään
tavoitteiden saavuttamista.

§ Sisäinen valvonta on hallituksen,
toimivan johdon sekä muun
henkilöstön toteuttama prosessi. COSO–raporttiin (www.coso.org) perustuvaa sisäisen valvonnan mallia

sovelletaan laajasti käytäntöön sekä julkishallinnossa että yrityksissä.

ROOLIT JA VASTUUT
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Riskienhallinnan vuosisuunnittelu 2015 Toimija

Tammikuu Selvitys edellisen vuoden riskienhallintatoimenpiteiden
toteuttamisesta ja alkaneen vuoden riskienhallintasuunnitelman
käsittely

Johtoryhmä
johtajistossa

Helmikuu Kuluvan vuoden riskienhallintasuunnitelman tarkentaminen
toimialueilla

Toimialueiden
johtoryhmät

Toukokuu Toimialueiden arvio seuraavan vuoden 2 - 5 suurimmasta riskistään Toimialueiden
johtoryhmät

Kesäkuu 1.6. riskienhallintaseminaari, jossa toimialueet esittelevät
suurimmat riskinsä

Toimialuejohtajat ja
johtoryhmä

Elokuu Toimialueiden riskien käsittely ja kuntayhtymätason riskirekisterin
päivittäminen

Johtoryhmä ja
turvallisuuspäällikkö

Syyskuu Seuraavan vuoden riskienhallintasuunnitelman laadinta Johtoryhmä

Lokakuu Vuosittaisen riskienhallintasuunnitelman käsittely samanaikaisesti
toiminta- ja taloussuunnitelman kanssa

Hallitus

Tammikuu Edellisen vuoden riskienhallinnan raportointi toimintakertomuksen
laadinnan yhteydessä

Toimialueet ja
johtoryhmä

Koko
vuosi

Hallintatoimenpiteiden toteutus
Riskien ja toimenpiteiden seuranta

Toimialueet ja
johtoryhmä
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Riskien jakautuminen riskialueittain

Riskialue Riskejä Punaisia
Operatiivinen 15 (15) 7 (6)
- Johtaminen 4 1

- Potilashoito 5 4

- Henkilöstö 3 1

- Tukipalvelut 3 1

Strateginen 7 4 (6)
Taloudellinen 3 1 (3)
Vahinko 4 1
Yhteensä 29 (29) 13 (16) Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien

riskien riskilukujen summan

PSHP:n riskirekisteri 2015
(suluissa luvut 2014)

1 2 3
Riittävä Kehitettävää Riittämätön

Riskin nykyinen hallinta
koetaan hyväksi ja

toimivaksi

Riskiä hallitaan
kohtalaisesti

Riskin nykyiset
hallintakeinot

eivät toimi

Nykyisten hallintatoimien riittävyyden arviointi
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Riskialue Toden-
näköisyys Vaikutus Riski-

luokka
Nykyinen
hallinta

Vastuu-
henkilö

Lääkehoidossa tapahtuu virheitä, jolloin potilaan
hoito ei toteudu suunnitelman mukaan

Operatiivinen
Potilashoito

Toden-
näköinen

(4)

Merkittävä
(3) 12 2-

Kehitettävää
Hallinto-
ylihoitaja

Palvelusopimusprosessissa epäonnistutaan
(ajoitus, määrä ja laatu), jolloin väestön tarvitsemia
erikoissairaanhoidon palveluja ei pystytä tuottamaan
ja kunta-asiakkaita voidaan menettää

Strateginen Mahdollinen
(3)

Merkittävä
(3) 9 3-

Riittämätön
Hallinto-
ylilääkäri

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän
uudistuksen tavoitteita ei saavuteta, mistä seuraa
epätervettä kilpailua. Yo-sairaaloiden asema ja
mahdollisuudet huolehtia tehtävistään vaarantuvat,
mm. opetus ja tutkimus

Strateginen Mahdollinen
(3)

Merkittävä
(3) 9 2-

Kehitettävää

Sairaan-
hoitopiirin

johtaja

Osaavaa henkilöstöä ei ole saatavilla väliaikaisesti tai
pysyvästi, jolloin potilaan hoito ei toteudu sujuvasti ja
turvallisesti ja asiakkaita voidaan menettää

Strateginen Mahdollinen
(3)

Merkittävä
(3) 9 2-

Kehitettävää

Henkilöstön
kehittämis-
päällikkö

Hoidosta aiheutuu potilaalle sairaalainfektio,
erityisesti antibiooteille resistenttien mikrobien
aiheuttamat infektiot kuten MRSA

Operatiivinen
Potilashoito

Mahdollinen
(3)

Merkittävä
(3) 9 2-

Kehitettävää
Johtaja-
ylilääkäri

Epäonnistutaan toiminta- ja talousjärjestelmän
sopeuttamisessa heikentyneeseen taloudelliseen
tilanteeseen

Taloudellinen Mahdollinen
(3)

Merkittävä
(3) 9 2-

Kehitettävää
Talous-
johtaja

Potilashoitoa tukevissa tietojärjestelmissä olevat
puutteet ja huono käytettävyys aiheuttavat
tehottomuutta ja hidastavat uusien
ominaisuuksien käyttöönottoa

Operatiivinen
Tukipalvelut

Toden-
näköinen

(4)

Kohtalaine
n (2) 8 2-

Kehitettävää
Tietohallinto-

johtaja

Taysin uudistamisohjelma epäonnistuu
tavoitteissaan: toiminnallisia muutoksia
tuottavuustavoitteineen ei saavuteta, aikataulu pettää
tai investointikustannukset ylittävät budjetin

Strateginen
Epätoden-
näköinen

(2)

Merkittävä
(3) 6 2-

Kehitettävää
Kehitys-
johtaja

Vuoden 2015 painoalueet
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PSHP:n toimialueiden riskit
Yhteensä 269 riskiä

Suurimmat
• osaavan henkilöstön saaminen

ja väkivaltatilanteet (psykiatria)
• ensiavun resurssien ja

tavoitteiden yhteys ja
päivystyksen keskittämisen
hallitsemattomuus

• laitteiden turvallinen käyttö ja
potilaiden kuljetukset (teho)

• sopeutuminen taloudellisen
toimintaympäristön muutoksiin

• väkivaltatilanteet
(lastenpsykiatria)

Nykyinen hallinta riittämätön:
31 riskiä
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Riski:
Hoidosta aiheutuu potilaalle sairaalainfektio, erityisesti
antibiooteille resistenttien mikrobien aiheuttamat
infektiot kuten MRSA

Todennäköisyys: 3
Vaikutus: 3
Riskiluku: 9

Riskin nykyiset hallintakeinot:
MRSA:n ja muiden antibiooteille resistenttien
bakteerikantojen aiheuttamien infektioiden
torjuntaohjelma

Johdon mukanaolo MRSA:n ja muiden antibiooteille
resistenttien bakteerikantojen aiheuttamien
infektioiden torjunnassa

Huolellinen käsihygienia

Hygieniaohjeistus ja -päivystys, pandemiasuunnitelma

Asiantunteva infektioyksikkö ja
hygieniayhdyshenkilöverkosto prosesseineen

Jätehuoltoprosessi ja kiinteistön kunnossapito

Suunnitellut toimenpiteet:

Nykyinen hallinta: Kehitettävää

PSHP riskirekisteri - Operatiiviset riskit



Petri Pommelin19 3.11.2015

Riski:
Potilaan lääkehoidon toteutuksessa tapahtuu virheitä

Tarkennus:
Ilmoitetuista vaaratapahtumista suurin osa on
lääkehoitoon liittyviä.
Ensisijaisesti vaaratapahtumat liittyvät lääkkeiden antoon,
jakoon ja määräämiseen sekä lääkehoidon kirjaamiseen.
Lääkesovelluksen käytettävyydessä on ongelmia.
Tiedonsiirtoon liittyvät ongelmat esim. potilaiden siirtyessä
yksiköstä toiseen.
Inhimilliset tekijät (kiire, väsymys), keskeytykset (esim.
lääkkeitä jaettaessa) ja epätarkoituksenmukaiset tilat.

Todennäköisyys: 4
Vaikutus: 3
Riskiluku: 12

Riskin nykyiset hallintakeinot:
Lääkehoidon osaaminen verkossa -koulutus (LOVE)
HaiPro-vaaratapahtumien raportointi
Lääkelogistiikan kehittämisen hanke
Ohjekirje laadittu (2014) lääkehoidon turvallisuuden
lisäämiseksi
Lääketurvallisuustyöryhmä perustettu (2014)
Potilasturvallisuusrannekkeet käytössä kaikilla potilailla

Nykyinen hallinta: Kehitettävää

Suunnitellut toimenpiteet:

PSHP riskirekisteri - Operatiiviset riskit
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Tehohoito riskirekisteri - Operatiiviset riskit

Ylilääkäri,
osastonhoitaja,
suunnittelija

Ylilääkäri, apulaisylilääkäri,
osastonhoitaja, aoh:t,
osastofarmaseutit

Johtajaylilääkäri,
ylilääkäri,
erikoislääkäri,
osastonhoitaja

Ylilääkäri,
apulaisosastonhoitaja,
laitevastaava

Ylilääkäri,
osastonhoitaja

Ylilääkäri,
osastonhoitaja

Ylilääkäri,
osastofarmaseutit
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Riski:
Potilaan lääkehoidon toteutuksessa tapahtuu virheitä

Tarkennus: Tietojärjestelmien yhteensopimattomuuden
vuoksi tiedonkulku ja sen varmistaminen on puutteellista.
Lääkitystiedot eivät välity sähköisesti siirtotilanteessa (teholle
siirtyessä tai teholta lähtiessä jatkohoitoon).

Lääkityksen määräämisessä voit tapahtua virheitä: väärä
lääke, väärä annos tai väärä antotapa. Lääkityksen
antamisessa voi tapahtua virheitä. Näitä ovat tiedonsiirto,
jolloin lääkkeenantaminen viivästyy tai jää tapahtumatta tai
annetaan väärä lääke, väärä annos ja väärällä antotavalla.
Lääkityksen toteutuksen oikea-aikaisuudessa voi ilmetä
virheitä, jolloin lääkitys on ohjelmoitu väärin tai unohtunut
kokonaan.

Lääkevalmisteiden nimien jatkuva vaihtuminen aiheuttaa
sekaannuksia lääkehoidon toteuttamisessa. Erityisen
riskialtista on jos lääkkeen nimen lisäksi myös lääkkeen
vahvuus vaihtuu.

Teho-osastolla infuusiona annettavat lääkkeet muodostavat
ison osan potilaan lääkehoidon toteutuksesta. Laite- ja
välineviat ovat näin ollen oleellinen riski lääkehoidon
toteutuksessa.

Todennäköisyys: 3
Vaikutus: 4
Riskiluku: 12

Riskin nykyiset hallintakeinot:
Clinisoftissa on lääkkeiden oletusmääräykset, joita
päivitetään valmisteiden vaihtuessa.

Henkilökunnalle tiedotetaan ja opastetaan, mikäli "tutun"
lääkkeen vahvuus tai nimike vaihtuu.

Potilaan lääkityksen kirjaaminen toteutetaan
reaaliaikaisesti Clinisoftiin.

Potilaiden jatkohoitopaikkaan ehdotettu lääkitys sanellaan
potilaan siirtoloppulausuntoon.

HaiPro vaaratapahtumien raportointi ja niiden käsittely.

LOVE -koulutus

Suunnitellut toimenpiteet:
Mirandan lääkitysosion ja Clinisoftin välinen
kaksisuuntainen tiedonvälitysohjelma on CGI:n mukaan
valmiina, mutta käyttöönotto vasta 2015 Mirandan
päivityksen yhteydessä.

Johtoryhmätason vastuuhenkilöt:
Ylilääkäri, apulaisylilääkäri, osastonhoitaja, aoh:t,
osastofarmaseutit

Nykyinen hallinta: Kehitettävää
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Nykyinen toimintatapa on kuvattu
ja ongelmat on tunnistettu

Siirrytään uuteen toimintatapaan,
jossa tunnistetut ongelmat on ratkaistu

2012

2018

Riskit
muutoksen

onnistumiselle

Täydellisyyden tavoittelu
jatkuvan parantamisen avulla

01-2016
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Hankkeet 2015

Tays
Munuaiskeskus

Hankkeet 2015

0

1

2

3

Munuaiskeskus

Munuaiskeskus

Lääkehuone

eKaappi

Lääkehuone

omaHemo –
Täysin omatoiminen

kotidialyysi sairaalassa

Omatoimisten potilaiden
muutosvalmennus

Hoitotyön johtamismalli

Henkilöstöresurssin
suunnittelu

Sähköisen lääkekaapin
käyttöönotto

Laitehankinnat
- hemodialyysilaitteet

Munuaispoliklinikan
toimintamallin kehittäminen

(jatkuu vuodelta 2014)

Henkilöstön muutosvalmennus
- Lääkärit
- Hoitajat
- Osastonsihteerit
- Sairaalahuoltajat

Sähköinen kirjaaminen
kotihemodialyysissa

Vuodeosaston toimintamallin
kehittäminen (uusi hanke)

Muuton suunnitteluKalustehankinnat

Riskienhallinta
ja turvallisuus
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Mitä tehtiin?

§ Riskien alustava tunnistaminen
§ Hoitohenkilökunnalle suunnattu hemodialyysihoitoon

liittyvien potentiaalisten ongelmien analyysi -kysely
§ Hemodialyysihoitoon liittyvien HaiPro-ilmoitusten

analysointi
§ Kerätyn tiedon perusteella luotiin hemodialyysihoidon

riskikartta, jossa riskit jaoteltiin ennen hoitoa, hoidon
aikana ja hoidon jälkeen tapahtuviksi riskeiksi.

§ Riskikartoituksessa tunnistettiin merkittävimmät
hemodialyysihoitoprosessiin liittyvät riskit, niihin
varautuminen nykyhetkellä sekä tulevaisuudessa.
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Organisaatio

PotilasTiedonhallinta

Laitteet ja
tarvikkeet

Tiimityö

Työolosuhteet

Koulutus ja
osaaminen

Tehtävät

Määräykset puuttuvat/ ei ole toteutettu.
Suullinen raportointi puutteellista/puuttuu kokonaan.
Muuttunut hoitosuunnitelma ei tiedossa.
Hoitotiedot eivät ajan tasalla.
Lääkeosiossa puutteelliset/väärät tiedot.
Erilaiset kirjaamiskäytännöt eri yksiköissä.
Lääkehoito-ohjeet eivät yhtenevät.
Lääkeosiossa virheellisyyksiä

Hoitotiedot hajallaan useassa paikassa.
Hoitotaulukko ei sovellu hoidon suunnitteluun.
Sähköiset ja paperiset hoitotiedot erilaiset.
Tieto vaillinaista, ei ajantasaista,
asioita joutuu selvittämään uudelleen.
Suullinen raportointi lääkärille puhelimitse vaikeaa.

Potilastietojärjestelmien hitaus ja käyttökatkot.
Atk-laitteita ei tarpeeksi käytettävissä,
hoitotietoja vaikea tarkistaa.

Hemodialyysin
toteutus
ei suju

Letkustot rikki.
Letkustojen liittimet löysät, puutteelliset.
Dialyysilaitteen mittarit eivät toimi oikein.

Laite ei sovellu tiettyyn hoitoon.
Laite ei sovellu erikoishoitoon.

Paljon erilaisia hoitotarvikkeita
ja -laitteita, aiheuttaa sekaannusta. Työpisteet useassa

eri paikassa.

Atk-välineitä ei ole tarpeeksi.
Hoitotarvikkeet kaukana hoitohuoneista.

Potilaan siirtämiselle/siirtymiselle
ei tilaa (apuvälineillä tai ilman)

Käsihygienia puutteellista, altistaa infektioille.
Eristyskäytännöt puutteelliset/ohjeet ei yhtenäiset.
Äkillisissä tilanteissa hoidon toteutus
vaikeutuu ahtaiden tilojen vuoksi.

Veritie rikki, infektoitunut.
Potilas ei kerro voinnistaan.
Hoitaja ajoittain eri huoneessa kuin potilas.
Hoito tehdään väärillä tarvikkeilla tai laitteella.
Ei yhtenäisiä potilasohjeita, esim. pistopaikat ja katetri
Yksityisyyden suoja puutteellinen, raportointi potilaiden kuullen.

”Hiljaisen työn” tilojen riittämättömyys, vaikeuttaa keskittymistä.

Hoitohuoneen häly ja melu vaikeuttavat hälytysten kuulemista.

Työtilojen ahtaus vaikeuttaa aseptista työskentelyä.
Ahtaat tilat eivät mukaudu muuttuviin tilanteisiin.

Paljon äkillisiä poissaoloja.
Osaavia sijaisia ei saatavilla/vaikea saada.

Vaativaan hoitoon liittyvä ohjeistus vaillinaista.
Päätöksenteko muuttuvissa tilanteissa vaikeaa.
Potilaita ei ohjata yhteneväisillä ohjeilla.

Lääkäri ei aina saatavilla.
Yhden hoitajan vastuulla liikaa.

Tietotaito ei siirry kokeneelta kokemattomalle.
Uusien laitteiden käyttökoulutus puutteellista.

Erityistehtäviin ei aina pysty panostamaan.

Potilaan huonokuntoisuus.
Lääkehoito ei toteudu oikein.
Hoito ei toteudu suunnitelman mukaan.
Hoidon aikaiseen tarkkailuun ja ohjaamiseen ei tarpeeksi aikaa.

Hygienia/eristyskäytännöt eivät yhteneväiset.
Kirjaamiskäytännöt eivät yhteneväiset.
Kirjaaminen puutteellista.
Suullinen raportointi vaikeaa.

Ei aina mahdollisuutta tiimityöskentelyyn.
Lääkäriä ei aina saatavilla.
Kokemusta ja tietoa ei jaeta.

Äkillisiä sairauslomia paljon.
Vastuutehtäviä tehdään työn ohella.
Perehdytystä ei resursoida.
Atk-välineistöä liian vähän.

Kirjaamiskäytännöt eivät yhteneväisiä.
Työskentelytavoissa eroavaisuuksia.
Ei aina mahdollisuutta kokeneemman
hoitajan konsultaatioon.

Riskitietojen ylläpitäminen hoitajien vastuulla.
Usean potilaan hoito hallittava lyhyessä ajassa.
Vaativaan hoitoon liittyvä ohjeistus vaillinaista.

Toimintaohjeita ei noudateta joka kerta.
Suullinen raportointi puutteellista.
Puhelimitse tapahtuva raportointi
haasteellista.

Työskentely rikkonaista.
Useaan asiaan keskittyminen.
Kokonaisuuksien hallinta vaikeaa.

Potilaiden opettamiseen ei riittävästi osaajia.
Koulutusta ei ole riittävästi.
Ohjeistukset eivät yhteneväiset.
Dialyysilaitteiden mittareita ei osata
tulkita/käyttää.

POA-analyysi

Uusia laitteita joutuu käyttämään
puutteellisin tiedoin.
Jotakin laitetta käytetään harvoin,
taito ei pysy.
Laitteisiin liittyvää koulutusta ei tarpeeksi.

Potilaan hoitopaikka ei aina oikea.

Hoitajaresurssi vähäinen
suhteessa potilaiden määrään.
Ei ole aikaa tehdä annettua työtä.
Henkilökunnan jaksamista ei aina
huomioida.

Työhön sitoutuminen puutteellista.
Lääkäriltä jää laittamatta määräyksiä Mirandaan.
Yhteiset kirjaamiskäytännöt puuttuvat.

Vastuut eivät tasapainossa.
Muuttuvissa tilanteissa yksintyöskentely
haastavaa.

Potilas hoidossa toisella osastolla, tieto ei siirry.
Laadukas kirjaaminen vie paljon aikaa.
Potilastietojen kirjaaminen puutteellista.

Riittämätön perehdytys.
Muuttuvia tilanteita ei hallita/harjoitella. Yhteiset pelisäännöt puuttuvat,

tai niitä ei noudateta.

Potilaita liikaa hoitohuoneessa.
Potilas saa ristiriitaisia ohjeita.
Muuttuneet hoitotiedot eivät tiedossa.
Potilasta hoidetaan vaillinaisilla/puuttuvilla tiedoilla.
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Resurssit

PotilasTiedonhallinta

Laitteet ja
tarvikkeet

Tiimityö

Työolosuhteet

Koulutus ja
osaaminen

Tehtävät

Tieto ei siirry potilaan mukana eri yksiköiden välillä.
Potilasta hoidetaan virheellisillä tiedoilla.
Suullinen tieto kulkee usean eri toimijan kautta.

Hoitotietoja ei kirjata ollenkaan.
Kirjaaminen useaan paikkaan.
Kirjaamiskäytännöt vaihtelevat
eri yksiköiden välillä.

Suullinen raportointi vajaata.
Riskitietoja ei tarkisteta.
Tietojärjestelmiä ei osata käyttää.

Hoitotietoja ei tarkisteta sähköisestä
järjestelmästä.

Lääkehoitoa ei tarkisteta/päivitetä.

Hemodialyysin
toteutus
ei suju

Hoidon toteutukseen käytettävät
tarvikkeet ovat vääriä.

Hoitotarvikkeita ei ole saatavilla.

Hoitotarvikkeita paljon erilaisia.

Laitetta käytetään väärin tai
puutteellisesti.

Letkusto ei oikein asetettu.
Käytettäviä laitteita on useita.

Sentraalisen katetrin sulkija rikki.
Vesilaitteisto ei toimi.

Potilas eri tilassa kuin hoitaja.

Hoitohuoneet rauhattomia.

Toiminta jakaantunut useaan eri toimipisteeseen.

Potilas ei saa tarvittavaa ohjausta.
Potilaan siirtyminen jatkohoitoon viivästyy.

Hoitomuoto väärä.
Veritie ei toimi.
Jatkohoito viivästyy, kun tutkimustuloksia ei tarkisteta.

Potilas saa väärän lääkkeen, annos väärä,
lääke jää antamatta.
Potilas ei kerro muuttuneista hoitotiedoista.

Ohjeet epäselviä.

Perehdytys ei ole riittävää.

Työpisteestä riippuen yksintyöskentely.

Äkillisten tilanteiden hoito epäselvää.

Työtehtävät epäselvät.

Potilas altistuu infektiolle.
Potilas menettää verta hoidossa.

Osaamisen taso hoidon toteutukseen
ei riittävää.

Hoitokokonaisuutta ei hahmoteta.

Yhteisten viestintä- käytäntöjen puuttuminen.

Hoidon tarkistusta ei tehdä.

Ei yhteisiä kirjaamiskäytäntöjä.

Määräyksiä jää tekemättä sähköiseen
järjestelmään.

Laitteistoa ei osata käyttää/käytetään väärin.
Toimintaohjeita ei noudateta.

Suullinen kommunikaatio vajaata/epäselvää.

Ajoittain liikaa vastuuta.

Henkilöstömitoitus suhteessa potilaiden
hoitoisuuteen ei aina kohdallaan.

Tarvittavia hoitotoimenpiteitä ei tehdä.

Siirtokuljetuksissa ajoittain ongelmaa.

Hoito-ohjeet puuttuvat/epäselvät.

HaiPro-analyysi

Perehdytyksessä olevan hoitajan työtä
ei tarkisteta.

Työnjako epäselvä.

Hoitokäytännöt erilaiset.

Apua ei aina saatavilla.

Työnjako epäselvä.

Tietojen kirjaaminen puutteellista/puuttuu.

Hoitoparametrit asetettu väärin
Potilaan hoidon aikainen tarkkailu vaillinaista.
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Tunnistetut kriittiset kohdat

Ennen hemodialyysihoidon aloitusta
Potilaan tunnistaminen
Potilaan hoitotiedot
Potilaan terveydentilan arviointi
Dialyysilaitteisto
Potilaan veritie

Hemodialyysihoidon aikana
Hoidon kaksoistarkistus
Lääkehoidon toteutuminen
Potilaan terveydentilan tarkkailu
Hemodialyysilaitteen toiminnan seuranta

Hemodialyysihoidon jälkeen
Potilaan hoidon arviointi
Potilaan terveydentilan arviointi
Hoitotietojen kirjaaminen
Dialyysilaitteiston huoltaminen

Hemodialyysihoidon tarkistuslista
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15.10.2013

Sairaala-apteekin
päivystysvaraston lääkkeet

siirrettiin uuteen
akuuttivarastoon 16.2.2015
ja samalla akuuttivaraston

e-lääkekaappi otettiin
käyttöön.

Päivystysvarasto Vuodeosasto 11B

18.12.2013

Osaston toimintamallissa
e-lääkekaappi integroidaan
potilastietojärjestelmään ja

potilaan lääkitystiedot
siirtyvät reaaliaikaisena e-

lääkekaapille Mirandan
lääkitysosiosta. Erityisen
tärkeää on, että potilaan
ajantasainen lääkitys on

kirjattuna ja lääkärin
vahvistamana Mirandan
lääkitysosiossa ennen

lääkkeiden jakamista e-
lääkekaapista.

Pilottiosasto on 11b.

Munuaiskeskuksen
e-lääkekaappi otetaan

käyttöön 1/2016.

11b:n e-lääkekaapin
käyttökoulutus

Tehon e-lääkekaapin
käyttökoulutus

e-lääkekaapin käyttöönotto Taysissa

11/2015
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Sähköinen lääkekaappi on laatikosto tai
kaappi, joka on liitetty sairaalan

tietojärjestelmään ja kaikki lääkkeet ovat
elektronisen lukon takana. Tämä ratkaisu
estää väärien valmisteiden poimimisen

vahingossa, ja kaikki tapahtumat kirjataan
automaattisesti ja potilaskohtaisesti

ohjelmaan. Tällöin jälkeenpäin voidaan
tarkistaa, mitä kukin potilas on saanut.

NYKYTILA

TAVOITETILA
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Lääkehoidon toteutus vuodeosastolla – Nykytilanne
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Osaaminen

ARVO

Palvelukokemus

Johtaminen

+
-

Palvelupolku
PIENET KEHITYSTOIMET JA NIIDEN SEURANTA

Arjen ongelmien ja
juurisyiden tunnistaminen

Kriittisten tekemisten
hallinnan riittävyyden arviointi

Arvoa tuottamattoman
tekemisen poistaminen

Potilaspalaute
Vaaratapahtumailmoitukset
Mustutukset, kantelut
Potilasvahinkoilmoitukset

Riskien tunnistaminen Hukan tunnistaminen
- potilas odottaa (viiveet)
- ei tehdä kerralla oikein

Keinot

Palvelumuotoilu

Turvallisuuskulttuuria
tukevat arvot ja
menettelytavat

Henkilöstöjohtamisen
periaatteet ja käytännöt

Johdon luomat
edellytykset ja voimavarat

Strategia
Riskienhallinta-

politiikka

Dokumentointi

- menettelytavat
- toimenpiteet ja
niiden seuranta

Vastuut
ja roolit

Asiakaskokemukseen perustuva
yhteissuunnittelu

Mittarit
Tavoitteet
Seuranta

HUKKA
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Design for Integrated Safety Culture, VTT
Pietikäinen, Reiman & Oedewald (2008)
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Jokainen potilas saa
oikea-aikaista ja
turvallista hoitoa

Osaan asettua potilaan

kokemus paranee

Osaan asettua potilaan
asemaan ja omalla

toiminnallani potilaan
kokemus paranee

Tiedän mistä potilaat
tulevat ja minne he

meiltä menevät

Oikein minulta sinulle
yhteistyössä

Ilmoitan potilaan

vaarantumisesta

Ilmoitan potilaan
hoidon sujuvuuden ja

turvallisuuden
vaarantumisesta

Tunnistan riskejä
ja kerron niistä

Ryhdyn korjaaviin
toimiin ja opin
tapahtumista

hyödyn näkökulmasta

Osallistun
toiminnan jatkuvaan

parantamiseen potilaan
hyödyn näkökulmasta

Minun
tavoitteeni
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