
 

 

 

1 

 
 

Tämä on rinnakkaistallenne. 
Rinnakkaistallenteen sivuasettelut ja typografiset yksityiskohdat 
saattavat poiketa alkuperäisestä julkaisusta. 
 
 
 

 
Julkaisun tekijä(t): Minna Väänänen, Anja Henner 
 

Julkaisun nimi: Syventävät opinnot tuovat uutta tietoa työyhteisöön 
 

Julkaisuvuosi:  2016 
 

Versio:  Julkaistu versio 
 
 

 

Käytä viittauksessa alkuperäistä lähdettä: 
 

 

Väänänen, M. & Henner, A. (2016). Syventävät opinnot tuo-
vat uutta tietoa työyhteisöön. Radiografia, 38(5), 24-25. 
 



Minna Vaananen, rh, PPSHP 

Anja Henner, yliopettaja, Oamk 

Syventavat opinnot tuovat 
uutta tietoa tyiiyhteisiiiin 
Rontgenhoitajaopiskelija voi syventaa isotooppiosaamistaan esimerkiksi pitamalla 

esityksen tai laatimalla opetusmateriaalia. 

Oulun ammattikorkeakoulun ri:intgenhoitajaopiskelijan opinnoissa on 3 opintopisteen laajuinen "Potilas isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa" teoriaopimojakso ja 6 opintopisteen ( 4 viikkoa, 162 t) harjoittelu isotooppiosastolla. Harjoittelun aikana opiskelija syventaa omaa osaamisraan jollakinosa-alueella syvemavan rehcavan kaucca. Porilaanhoidossa ja tutkimuksissa pyritaan aina toimimaanparhaan riedon mukaisesti naytti:ii:in perustuen.Opiskelijoiden syventavar tehtavat ovat mainiorapa tuoda uutta tietoa tyi:iyhteisoon. Tehtavatsuunnitellaan yhdessa henkilokunnan, opiskelijanja harjoittelun ohjaavan opettajan kanssa suunnitelmallisesti ja laajempia kokonaisuuksia raken-
"Uuden oppiminen 

raen. rehtavia Syventavia valittaessa pyntaan huomioimaan myos opiskelijan vahvuudet ja mielenkiintoalueet. 
parantaa palvelun 

laatua." Syventava tehta-
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va voi olla opiskelijan esitys ajankohtaisesta artikkelista, uusista ohjeista, maarayksista tai menetelmista. Se voi olla sateilyn mittaamista, materiaalin rekemista perehdytykseen / opetukseen tai kyselytutkimus. Tehcava voi olla yhden rai useamman opiskelijan tekema tai se voi olla laajempi kokonaisuus, jolloin siihen osallistuu useita opiskelijoita eri aikoina. Opiskelijat esittavat syvemavan tehtavan lsotooppiosaston koulutuspalaverissa (Kuva 1) ja ne on todettu Isotooppiosastolla todella hyi:idyllisiksi, silla ne kehittavat omalta osaltaan osaston toimintaa. 
Syventavien tehtavien laaja kirjo 

Referaatit ajankohtaisista artikkeleisra tai kirjallisuuskatsaukset ovat olleet yksi syventavan tehravan muoto. Artikkelit on valittu niiden ajankohraisuuden ja mielenkiintoisuuden perusteella. Opiskelija analysoi arrikkelin ja nosraa esille olennaiset 

asiat tiivistetryyn muotoon ja esittaa taman osasron kouluruspalaverissa. Isotooppiala on jatkuvasti kehitryvaa ja on tarkeaa, erra henkilokunta pysyy ajan tasalla alan uudistuksista. Kielitaitoisilta opiskelijoilta on sujunut hyvin myos englanninkielisten artikkeleiden referointi. Artikkelireferoinnin aiheita ovat olleer muun muassa vertailutasojen asettaminen isotooppitutkimuksissa, 18F-FOG ja PET/ TT-potilaan valmisrelu seka kilpirauhassyopa ja siihen liirryvar isorooppirurkimukser. Opiskelijat ovar pitaneet myos osastotunteja ja laarineet ohjeita sareilyrurvallisuureen liittyen esimerkiksi sairaalahuoltajille, potilaskuljettajille ja radioaktiivisren aineiden kuljecrajille. Sateilyrurvaohjeita (ST-ohjeica) uudistetaan ja paivireraan jarkuvasri. Syvemavan tehtavan aiheena onkin voinur olla uudistetun ST-ohjeen kirjallinen tiivistelma ja sen esittely kouluruspalaverissa. Talia tavoin henkilokuntakin pysyy ajan rasalla uudisteruisca ja paivicetyisca ohjeista ja tiivistetty esitys jaa osastolle, joten siita on helppo tarkistaa keskeiser sisalli:it myohemmin. Usein syventavac rehravar liittyvat osastolla rehraviin rurkimuksiin. Esimerkkina mainiccakoon syventava tehrava munuaisten gammakuvaukseen liittyen. Esityksessa opiskelija muun muassa kavi lapi yleisesti munuaisten toimintaa ja rakennetta, tutkimukseen kayrettavan radiolaakkeen ja sen kertymamekanismin. Usein rehtavia rurkimuksia on hyva kayda lapi va.lilla yhdessa. Oman osaamisen lisaaminen kohenraa ammatillisra irseluottamusta ja parantaa tyon ja palvelun laatua. Hoitajan on carkea ymmartaa tutkimus syvemmin muun muassa siksi, etta han osaa kerroa tutkimuksesta potilaalle. Keuhkoventilaation gammakuvauksen esivalmisreluista opiskelijat ovat tehneet opetusvideon (Kuva 2). Videota nayceraan harjoitteluun culeville opiskelijoille ja videon avulla he saavar havainnollisen kasityksen tu ckimuksen esivalmisreluista jo etukareen ennen varsinaista porilasruckimusta. Videora voidaan hyodyncaa myos uusien ryi:inte-
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KEUHKOVENT!LAAT!ON GAMMAKUVAUKSEN 

ES!VALM!STELU TECHNEGAS·HUONEESSA 

Kuva 1 . Opis

kelijat tekevat 

syventavista 

toista yleensa 

PowerPoint

esityksen, jonka 

he esittavat osas

tokokouksessa. 

Kuva 2. Opiske

lijoiden suun

nittelema ja 

toteuttama video 

keuhkoventilaation 

gammakuvauksen 

esivalmisteluista. 

kiji:iiden perehdycyksessa. Tallaisten koulutusvideoiden cekeminen 
rosin vaatii paljon aikaa ja cyi:i jaettiinkin useamman opiskelijan 
kesken. 

Lean-menetelma on viime vuosina tullut myi:is terveydenhuol
toon. Menetelma keskitcyy kaiken turhan ja epaolennaisen poista
miseen. Opiskelijat ovat toteuttaneet osastolla Lean-ajattelun mu
kaista turhan karsimista "liinaamalla" injektiokarryt. Karryista on 
vahennetty ylimaarainen tavara ja merkitty etikerein, kuinka paljon 
mica.kin rarviketta karryn pitaisi sisaltaa. Nain karryisra li:iyraa tar
vitsemansa nopeasti eika tarvikkeita tarvitse olla koko ajan hake
massa varastosta. Hoitajat taydenravar aina loppuviikosta karryt, 
jos tarvikkeet ovat paasseet loppumaan tai vahencymaan. 

Irsearviointi on oman toiminnan kehittamistii. Silla voidaan pa
ranraa palvelun laarua asiakkaan, cyi:iyhteisi:in ja toimintaymparis
ti:in naki:ikulmasta. Opiskelijat ovat rehneet syventavana tehravana 
luustontiheysmittaukseen liitcyen ranreen luunriheyden mittaa
misesta itsearvioinnin. He kavivat la.pi vanhoja rannemittauksia ja 
niiden onnistuneisuutta. Tavoitteina oli parantaa ranteiden analy
soinria jatkossa. Virhciden lapikaynri havainnollisti hyvin, miten 
analysoinri pita.a tehda. Taman itsearvioinnin ansiosta henkili:ikun
ta osaa jatkossa paremmin cehda rannemittausten analysoinnit ja 
cyi:in laaru paranee. 

Opiskelijat ovat motivoituneita tehtavan rekemiseen, koska se 
hyi:idyttaa heita itseaan, mutta myi:is palvelee harjoitteluosaston 
carpeita. He myi:is pitavat tehtavaa hyvana menetelmana syvenraa 
omaa osaamistaan. Tarkeaa on myi:is positiivinen kokemus siica, 
etta opiskelijan cyi:ita arvostetaan kliinisessa cyi:issa. Opiskelija voi 
hyi:idyntaa tekemaansa tehtavaa laaciessaan CV:n cyi:inhakutilanree
seen, mutta myi:is isotooppiosaston henkili:ikunta saa naytti:ia rule
van ammattilaisen osaamisesta. Huolellinen etukateissuunnittelu ja 
hyva yhteiscyi:i luovat hyvan pohjan innovatiiviselle kehittamiselle. 
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