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johtajuus, yhteistyö, resurssienhallinta, kommunikaatio, vuorovaikutus, arviointi, päätöksenteko, tilannetietoisuus ja stressinsietokyky. Ei-teknisten taitojen osaamisen arvioimiseen on
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ja valvontaosaston hoitohenkilökunnan ei-teknisten taitojen kehittämistarpeita ja tuottaa
uutta tietoa mittarin soveltuvuudesta ei-teknisten taitojen vertaisarviointiin osana simulaatiooppimista.
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Patient safety can be proactively improved through the development of professional expertise
in health care professionals. One way to develop professional expertise in health care is simulation learning, which is an established method for maintaining and developing professional
skills. Simulation learning is utilized to practise the technical skills needed in health care, i.e.
clinical skills and nontechnical skills. Nontechnical skills are social skills and cognitive skills
relevant to successful teamwork, especially in demanding situations. These skills include leadership, cooperation, resource management, communication, interaction, assessment, decision
making, situation awareness and stress tolerance. Various tools have been developed to assess nontechnical skills. One of the tools, T-NOTECHS, was used in the simulation-based
training of the present study to assess nontechnical skills in peer review.
The purpose of the present thesis is to describe suitability of the nontechnical skills assessment
tool (T-NOTECHS) for Malmi Hospital’s simulation training. Another purpose is to describe how
suitable the tool is in peer review during simulation-based training, as experiences by the nursing stuff. The objective of the present study was to identify need for developing nontechnical
skills of the nursing staff at Malmi Hospital Emergency Department and Emergency Ward, and
to generate new knowledge on suitability of the tool for peer review of nontechnical skills as
part of simulation learning.
The data for the present qualitative study was collected through semi-structured theme interviews (n = 15) during March and August of 2018. The interviews were recorded and then transcribed and analysed by inductive content analysis. The analysis unit was one sentence.
The results of the present study show that T-NOTECHS tool is suitable for peer review of
nontechnical skills in simulation-based training. Positive expressions (n = 61) describing the
suitability of the tool consisted 85% of the total and negative expressions (n = 11) consisted
15% of all expressions. Peer review experiences supported the use of T-NOTECHS. The challenges in peer review were mostly mental or cultural-related. The results of the present study
can be utilized to develop expertise of health care professionals. Information gained in peer
review will be useful for those interested in peer review training planning. In the future, further
research into the use of nontechnical skills assessment tool and peer review is needed.
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1

Johdanto

Sosiaali- ja terveysalan jatkuvat uudistukset ja muutokset ovat edellytyksenä kehittymiselle, mutta tuovat myös haasteita, joihin usein liittyy potilasturvallisuusriskit. Teknologian, tietojärjestelmien- ja lääkitysten kehittyminen vaatii henkilöstöltä kouluttautumista
eikä organisaatiomuutoksiakaan ole helppo organisoida täysin riskittömästi. (Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos 2011: 9; valtionneuvoston julkaisu 2017: 13.)

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen arvion mukaan pelkästään vuodeosastojen haittatapahtumista koituu n. 409 milj. euron kustannukset vuodessa. Kokonaisarvio on, että
terveydenhuollossa tapahtuu n. 700-1700 potilasvahinkotapausta vuodessa. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2011: 9-10.) Potilasvakuutuskeskuksen potilasvahinkoraportin
mukaan korvattavia vahinkotapauksia on ollut yhteensä 2420 vuonna 2018. Näistä yli
92% on hoitovahinkoja, joiden korvausperuste on, että vahinkoa ei olisi tapahtunut, jos
kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin. Näistä suurin osa liittyy
joko leikkaus- tai toimenpidetapahtumiin. (Potilasvakuutuskeskus 2019: 6.) Hoitovirheestä johtuvia kuolemia on enemmän kuin liikenneonnettomuuksissa tapahtuvia kuolemia. Suomen tilannetta voidaan verrata Ruotsissa tapahtuviin kuolemaan johtaviin tapahtumiin, joita on arvioilta 3000 vuodessa. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2011: 910.) Vastaavasti Yhdysvalloissa kuolee arviolta 44 000-98 000 potilasta vuosittain potilasvahingon seurauksena ja Britannian terveysministeriön mukaan jopa 10% kaikista potilaista kokee jonkin asteisen haittatapahtuman vuodessa (White 2011:43).

Erityisesti kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa potilasvahinkojen ja kuolemaan johtavien hoitovirheiden riski on suuri, koska tilanteet ovat yksilöllisiä, vaativia ja niissä korostuu mm. onnistunut tiimityöskentely (Gundrosen−Solligård−Aadahl 2014: 313). Tutkimusten mukaan yhtenä merkittävänä osatekijänä haittatapahtumiin pidetään edellä mainittujen teknologian, lääkehoidon ym. kliinisten taitojen lisäksi sosiaalisiin ja kognitiivisiin
taitoihin kuuluvia ei-teknisiä taitoja (Lewis−Strachan−McKenzie Smith 2012: 82; Jirativanont-Raksamani−Aroonpruksakul−Apidechakul−suraseranivongse 2017: 469).

Suomen potilasvahingoista ja haittatapahtumista arvioilta puolet olisi estettävissä (THL
2011: 9-10) erilaisilla menetelmillä, joihin kuuluvat mm. riskienhallinta ja -arviointi, ennakoivat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, virheiden raportointi ja niistä oppiminen sekä
toimintojen uudelleen organisointi. Henkilöstön ammatillinen osaaminen tulee varmistaa,
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perehdytystä sekä täydennyskoulutusta tulee järjestää riittävän osaamisen varmistamiseksi ja ammatillisen osaamisen kehittymiseksi. (Valtioneuvoston julkaisu 2017: 25.)
Potilasvahinkostrategian 2009-2013 yhtenä päätavoitteena oli, että virheitä ja haittatapahtumia pyritään vähentämään ennakoivasti oppimalla ja suunnitelmallisella toiminnalla (THL 2011:8). Yksi tapa vastata tähän tarpeeseen on organisoitunut simulaatioharjoittelutoiminta. Simulaatioharjoittelu on vakiintunut oppimismetodi niin sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksessa kuin työelämän täydennyskoulutuksissakin (Pakkanen−Salminen−Stolt 2012: 163-65). Simulaatioharjoittelu on todettu tehokkaaksi tavaksi
harjoitella tiimityötä hoitotilanteissa. Simulaationharjoittelu perustuu mahdollisimman todentuntuisen hoitotilanteen suorittamiseen simulaation tarkoitetun välineistön ja tilan
avulla. (Pakkanen ym. 2012: 163, Gundrosen ym. 2014: 313.) Simulaatioharjoituksissa
voidaan harjoitella hoitoon vaadittavia kliinisiä taitoja (teknisiä taitoja) sekä tilanteen hallintaan vaadittavia ei-teknisiä taitoja (Gundrosen ym. 2014: 313).

Ei-teknisillä taidoilla tarkoitetaan tiimityö-, johtajuus-, vuorovaikutus-, kommunikaatio-, tilannetietoisuus-, stressinsietokyky-, arviointi-, päätöksenteko-, yhteistyö- ja resurssienhallintataitoja (White 2011: 43; Gundrosen ym. 2014:314; Lewis ym. 2012: 84; Steinemann−Berg−DiTullio−Skinner−Terada−Anzelon−Ho 2012: 72). Simulaatioharjoittelussa
keskitytään perustellusti entistä enemmän ei-teknisten taitojen oppimiseen. Laadukkaasti toteutettu simulaatioharjoittelu on reflektoiva tapahtuma, jossa suurin osa oppimisesta tapahtuu jälkipuintivaiheessa. (Pakkanen ym. 2012:169, Garden−Fevre−Waddington−Weller 2015: 300-301.) Vuonna 2014 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa
löytyi 13 tutkimusta, joissa on pystytty osoittamaan simulaatiomenetelmän tukevan eiteknisten taitojen kehittymistä. Näistä tutkimuksista kolmessa neljästä pystyttiin osoittamaan myös ei-teknisten taitojen siirtyminen käytännön työhön. Katsauksen tekijät Gjeeraa K, Møller T, Østergaard D totesivat tulosten perusteella, että vaikka useissa tutkimuksissa maailmalla on pystytty osoittamaan myönteisiä vaikutuksia potilaiden saamaan hoitoon kehittämällä ei-teknistä osaamista, sen osuudesta potilasturvallisuuteen
tulisi saada lisää näyttöä. (Gjeeraa K, Møller T, Østergaard D 2014: 786-787.)

Oppimisen kehittymistä voidaan parhaiten arvioida hyödyntämällä siihen soveltuvia mittareita. Ei-teknisten taitojen arviointiin on kehitetty lääketieteen- ja hoitotieteen aloilla
mm.

anaesthetists’

Non-Technical

Skills

(ANTS)

taksonomia

(Flet-

cher−Flin−McGeorge−Glavin−Maran−Patey 2003: 580-581), Ottawa Global Rating
Scale (Kim−Neilipovitz−Cardinal−Chiu 2009: 6-7), MAYO High Performance Teamwork
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Scale (Malec−Torsher−Dunn−Wiegmann−Arnold−Brown−Phatak 2007: 4 ) sekä NOTECHS, non-technical skills scale tai vastaavasti T-NOTECHS, joka on traumatiimin harjoitteluun kehitetty ei-teknisten taitojen arviointimittari (Jirativanont ym. 2017: 469-470;
Steinemann ym. 2012: 69-70).

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ei-teknisten taitojen-arviointimittarin; T-NOTECHS:n soveltuvuutta Malmin sairaalan simulaatioharjoitteluun. Lisksi tarkoituksena on
kuvata hoitohenkilökunnan kokemuksia mittarin soveltuvuudesta vertaisarviointiin simulaatioharjoituksen aikana. Tutkimuksen tavoitteena on Malmin sairaalan päivystyspoliklinikan ja valvontaosaston hoitohenkilökunnan ei-teknisten taitojen kehittämistarpeiden
tunnistaminen ja uuden tiedon tuottaminen mittarin soveltuvuudesta ei-teknisten taitojen
vertaisarviointiin osana simulaatio-oppimista.

2

Simulaatio-oppiminen

Simulaatioon perustuvaa harjoittelumuotoa käytetään useiden eri ammattiryhmien, kuten
sotilaiden, lentäjien, liiketoiminnan johtajien ja terveydenhuollon ammattilaisten perus-,
jatko-

ja

täydennyskoulutusvaiheissa

(Curtin−Finn−Czosnowski−Whitman−Cawley

2011: 1). Simulaatio on tehokas, kokemukselliseen oppimiseen ja (Pakkanen−Salminen−Stolt 2012: 164; Curtin ym. 20011:1) aktiiviseen harjoitteluun perustuva opiskelutekniikka, jonka tarkoituksena on lisätä tietoja ja taitoja todellisiin tilanteisiin liittyvien esimerkkitapausten kautta (Curtin ym. 2011:1). Simulaatioharjoittelu on vakiinnuttanut paikkansa terveydenhuollon koulutuksissa ja useat eri oppimisen teoriat tukevat sen käyttöä
(Rothgeb 2008: 489-490).

Terveydenhuollossa simulaatioharjoittelu kohdentuu pääsääntöisesti potilastilanteiden
harjoittelemiseen. Simulaatioharjoittelussa voidaan käyttää roolitusta (näyteltyjä tilanteita), voidaan käyttää tietokoneavusteita eri tasoilla, jolloin potilaan roolissa on nukke
sekä täysin tietokoneen välityksellä tehtävää simulaatiota, jolloin koko simulaatio tapahtuu tietokoneella tai verkossa. Potilassimulaation todellisuustaso voi olla matalan, keski, korkeantason simulaatio riippuen harjoiteltavasta tilanteesta. Matalantason simulaatio
voi olla esimerkiksi kanyloinnin harjoittelu, jossa riittää osajäljitelmä todellisuudesta
(pelkkä nuken käsi tai sen kaltainen osa), keskitason simulaatiossa voi nukella olla jotain
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tietokoneavusteita tai tekniikkaa, kuten mahdollisuus kuunnella sydänääniä. Korkean todellisuustason simulaatiossa pyritään todellisuutta jäljittelemään mahdollisimman pitkälle ja potilassimulaattori on edennyt tekniikaltaan hyvin pitkälle. (Pakkanen ym.2012:
165; Rothgeb 2008: 491.) Tässä tutkimuksessa testiympäristön simulaatioharjoittelu toteutetaan korkean todellisuuden tason simulaatioharjoituksena.

Virheiden vähentäminen ja hoidon laadun parantaminen on yksi simulaatioharjoituksen
päätavoitteista yleisesti (Lewis ym. 2012: 82; White 2012:43-44; Ballargrud−HallLord−Persenius−Hedelin 2014 b: 180). Simulaatioharjoittelussa virheitä voi tapahtua,
eikä siitä koidu haittaa oikeille potilaille (Lewis ym. 2012: 82; White 2012:43-44; Pakkanen ym. 2012:163- 165). Harjoittelua voidaan kohdentaa moniin eri oppimistarpeisiin.
Harjoittelumuoto soveltuu niin yksittäisten kädentaitojen kuin tiimityön ja vuorovaikutustaitojen sekä päätöksenteon oppimiseen (Pakkanen ym.2012: 163-165; Ballargrud
ym.2014 b:180). Simulaatioharjoittelulla on tutkimusten mukaan positiivisia vaikutuksia
tehokkaan tiimityöskentelyn onnistumiseen sekä potilasturvallisuuden parantumiseen
(Ballargrud ym. 2014 a: 3; Rosqvist−Lauritsalo 2013: 414, 417-418).

Simulaatioharjoitus terveydenhuoltoalalla koostuu yleensä kolmesta osa-alueesta: Valmistelusta, harjoituksesta ja jälkipuinnista. Valmisteluvaiheessa perehdytään harjoituksen tavoitteisiin. Tähän vaiheeseen sisältyy myös tarpeen mukaan harjoituksen vaatimaa teoreettista koulutusta. Harjoitukseen osallistujat voidaan jakaa ryhmiin, joista osa
suorittaa annettua tehtävää ja osa tarkkailee harjoituksen kulkua tai harjoitus videoidaan
jälkipuintia varten. Harjoituksessa osallistujat voivat esimerkiksi hoitaa annettua potilastapausta potilassimulaattorin eli nuken avulla (Rosqvist−Lauritsalo 2013:415; Rothgeb
2008: 491-492.) Jälkipuinti eli debriefing on reflektoivaa palautteen antoa ja se on todettu
laajalti erittäin tehokkaaksi tavaksi oppia. Jälkipuinti lisä motivaatiota oppimiseen ja
oman toiminnan kehittämiseen. (Ballangrud ym.2014: 185-186.) Jälkipuinnissa käydään
edeltävä harjoitus ryhmän kanssa läpi keskustellen. Jälkipuintiin osallistuvat koko ryhmä
ja sen kulkua ohjaa simulaatio-ohjaaja. (Pakkanen ym. 2012: 169; Garden−Fefve−Waddington−Wellers 2015: 300-301; Rothgeb 2008: 492.)

Simulaatioharjoittelun hyödyistä on melko paljon tutkimustietoa (Rosqvist−Lauritsalo
2013:415; Pakkanen ym. 2012: 168; Curtin ym. 2011:1; Ballargrud ym.2014 a: 3), mutta
tarjotakseen onnistuneen oppimiskokemuksen menetelmä vaatii koulutetut ja osaavat
ohjaajat, jotka ovat perehtyneet hyvin sekä simulaatio-oppimismenetelmään, tekniikkaan
että koulutettavaan aiheeseen ja ymmärtävät menetelmän haasteet (Garden ym. 2015:
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305-306). Korkeantason simulaatioharjoittelussa korostuu myös tilanteen todenmukaisuus, jotta siihen eläytyminen on mahdollista (Pakkanen ym. 2012: 170). Simulaatiossa
koulutettava harjoittelee aktiivisesti tiimin kanssa tietoisena siitä, että harjoitusta kuvataan ja tarkkaillaan sekä mahdollisesti myös tallennetaan. Tilanne voidaan kokea ahdistavana ja tuloksena on pahimmillaan ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. (Rothgeb
2008: 493.) Ohjaajalla on suuri merkitys henkisesti turvallisen ilmapiirin luomisessa. Jälkipuinnissa täytyy olla suunnitelmallinen ja tilanteiden läpikäynti vaatii ohjaajan valppautta. Jälkipuintiin on varattava riittävästi aikaa, että ryhmän tarve tulee huomioiduksi.
Vaikka harjoiteltaisiin tiimityötä, ovat yksilölliset valmiudet harjoittelumuodon toteutuksessa tärkeä huomioida. Toisille tilanne ei ole henkisesti niin vaativa kuin toisille. (Palanganas−Fey−Simon 2016:79-81.) Osallistujien simulaatioharjoittelukokemus auttaa myös
oppimiskokemusten onnistumisessa, joten harjoittelua kannattaa toteuttaa säännöllisesti
myös tästä näkökulmasta (Garden ym. 2015:305-306).

Simulaatioharjoittelun kustannustehokkuus ja vaikuttavuus on noussut esille viime aikaisissa tutkimuksissa (Rosqvist−Lauritsalo 2013: 418). Simulaatiotilat, laitteet, tekniikka,
ohjaajat ja muut resurssit tuottavat melko paljon kustannuksia järjestäjälle. Lisäksi koulutuksiin mahtuu kerrallaan yleensä alle 10 henkilöä, joka on hyvin vähän verraten vaikkapa luentomenetelmällä järjestettyyn koulutukseen. (Rothgeb 2008: 493.) Menetelmän
kustannustehokkuus- ja vaikuttavuustutkimusten puutteesta huolimatta tiimityö- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen on koettu tärkeäksi ja simulaatioharjoittelu on ottanut paikkansa sekä terveydenhuollon peruskoulutuksissa, että ammattilaisten koulutuksissa.
(Pakkanen ym. 2012: 170-172; Rosqvist−Lauritsalo 2013: 417-418.)

Ei-tekniset taidot

Ei-tekniset taidot määritellään pääosin tiimityötaidoiksi. Onkin hieman epäselvää, miksi
terveydenhuollon tutkimuksissa on 2000-luvulla yleistynyt nimi: ”ei-tekniset taidot”.
Useista kansainvälisistä potilasturvallisuusraporteista käy kuitenkin ilmi, että tiimityöskentelytaidot ja viestintä ovat olennaisia potilasturvallisuuden kulmakiviä. (Cooper−Endacott−Cant 2010:14-15.) Ei-tekniset taidot (non-technical skills) tarkoittavat terveydenhuoltoalan tutkimuksissa potilaan hoitotilanteissa vaadittavia muita taitoja kuin tekniset
eli hoidolliset taidot. Teknisiä taitoja ovat esimerkiksi verenpaineen mittaaminen tai sydänfilmin ottaminen potilaalta. (Gundrosen ym. 2014: 313; White 2012: 43.) Ei-teknisiin
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taitoihin luetaan tiimin työskentelyyn vaikuttavat sosiaaliset ja kognitiiviset taidot. Simulaatioharjoittelussa korostuvat entistä enemmän näiden ei-teknisten taitojen osuus, sillä
niiden vaikutus potilasturvallisuuteen on merkittävä. (White 2012:43-44; Jirativanont ym.
2017: 469; Flynn ym. 2017: 17-18; Ballangurd ym. 2014: 2-4; Andersen ym. 2009: 703.)
Ei-teknisiä taitoja ovat eri tutkimuksissa kuvattu hieman eri tavoin, mutta sisältö on hyvin
samankaltainen (kuvio 1.)

Työn tai tilanteen vaativuus lisää ei-teknisten taitojen vaikutusta turvalliseen lopputulokseen eli mitä vaatimasta tilanteesta on kyse, sitä enemmän tarvitaan ei-teknistä osaamista (Gordon-Darbyshire-Baker: 2012: 1043; Jirativanont ym. 2017: 469; Manser
T.2009: 143). ”The National Aeronautics and Space Administration” (NASA) alkoi tutkia
1970- luvulla ei-teknisiä taitoja saadakseen tietoa lento-onnettomuuksien syistä. Ei-teknisiin taitoihin luettiin kuuluvaksi sosiaaliset ja kognitiiviset taidot (kuvio 1). NASA suunnitteli ohjelman, jossa keskityttiin mm. tiimityöskentelytaitojen kehittymiseen pyrkimyksenä vähentää virheitä. (Gordon ym. 2012: 1043.) 1990-luvulla ilmailualalla tehostettiin
ei -teknisten taitojen opetuksen kehittämistä. Kehittämistyön pohjalta pystyttiin nimeämään ei-teknisten taitojen osaamisalueet: Yhteistyö, johtajuus, tilannetietoisuus ja päätöksenteko. Kehittämistyön lopputuloksena oli NOTECHS- mittari, joka helpottaa ei-teknisten taitojen oppimisen ja arvioimista. (Flin−Martin−Goeters−Hörmann−Amalberti−Valot−Nijhuis. 2003:95.) Terveydenhuoltoalan tutkimuksissa ei-teknisten taitojen merkittävyyteen on kiinnitetty globaalisti huomiota viimeisen viidentoista vuoden aikana. Maailman terveysjärjestö (WHO) on listannut potilasturvallisuuden parantamisen maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi vuonna 2009. (Flynn ym. 2017: 37-38.) Ilmailualan tekemien tutkimusten ja kehitystyön pohjalta terveydenhuoltoalan ei-teknisten taitojen opetus- ja tutkimustyö on kehittynyt paljon viime vuosina (Gordon ym.2012:1042-1043).

Kuvio 1. Yhteenveto ei-teknisistä taidoista. (Fletcher ym. 2003:583;
ym.2009: 14-15; Flin ym. 2003: 98-100; Steinemann ym. 2012: 72.)

Malec ym. 2007: 5; K
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2.1.1 Johtajuus

Kriittisesti sairaan potilaan hoitotilanteet vaativat koordinoitua moniammatillista tiimityötä. Tiimin tehokas työskentely ja informaation hallinta vaativat osaavan johtajan.
(Ford−Menchine−Burner−Arora−Inaba−Demetriades−Yersin 2016: 549-550.) Vaativien
tilanteiden hallinta, potilasturvallisuus ja toivotun lopputuloksen saavuttaminen on tutkimusten mukaan riippuvaisia osaavasta johtajuudesta (Ford ym. 2016: 550-552; Wheeler−Stoller 2011: 6; Gordon 2012: 1051).

Johtamistaitoja on määritelty eri tutkimuksissa eri tavoin ja johtamistaitojen mittaamiseen
on kehitetty erilaisia mittareita. Tässä tutkimuksessa käytettään T-NOTECHS- mittarin
suomenkielistä versiota ja sen mukaan erinomaisesti toimivalta johtajalta odotetaan seuraavia asioita: ”Tiimin johtaja on selvästi tunnistettavissa koko ajan, johtajuuden siirto on
selvä. Johtamistyyli ei ole tilanteessa hierarkinen. Johtajalla on hyvä ajanhallinta ja kaikki
tehtävät on saatettu loppuun”. (Steinemann ym. 2012: 72; Rosqvist−Lauritsalo−Paloneva−Repo 2017:1-2.)

2.1.2 Yhteistyö ja resurssien hallinta
Alkuperäinen NOTECHS oli jaettu neljään kategoriaan (taulukko 1.): johtaminen, yhteistyö (sosiaaliset taidot), tilannetietoisuus ja päätöksenteko (kognitiiviset taidot). Yhteistyö
on tärkeä siksi, että vaativissa tilanteissa ryhmän on toimittava tehokkaasti, tiedon on
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kuljettava täsmällisesti ja kaikkien on tiedettävä oma tehtävänsä sekä oltava selvillä tilanteen kulusta. Hyvä yhteistyö saavutetaan NOTECHS:n mukaan hyvän ryhmähengen
ylläpitämisellä, toisten huomioon ottamisella, toisten tukemisella ja konfliktin ratkaisutaidoilla. Muokatussa T-NOTECHS kommunikaatiolle on mittarissa jo oma kategoriansa,
mutta alkuperäisen mukaan se liittyy kaikkiin kategorioihin jollain tavalla. Hyvään yhteistyöhön kommunikaatio liittyy siten, että ryhmän jäsenet tiedostavat verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän vaikutukset ryhmän toimintaan ja ilmapiiriin. Kommunikaation tulee olla sellaista, että se tukee edellä mainittuja hyvän yhteistyön elementtejä. (Flin
ym.2003: 98-102.) T- NOTECHS määrittelee erinomaisen yhteistyön siten, että ”kaikki
ryhmän jäsenet noudattavat selkeästi rooliaan ja suorittavat määrätyt tehtävät loppuun”.
Kommunikaatio ryhmän sisällä on selkeää ja kuuluvaa. Ryhmäläiset pyytävät apua, jos
eivät pysty suorittamaan tehtävää loppuun ja tehtävät jakautuvat tasaisesti, ettei kukaan
ole joutilaana. Tehtävänsiirto tapahtuu selkeästi, jotta kaikki ryhmän jäsenet ovat tilanteen tasalla. (Rosqvist ym. 2017: 1-2.)

2.1.3 Kommunikaatio ja vuorovaikutus
Alkuperäisessä NOTECHS- mittarissa ei kommunikaatiota ja vuorovaikutusta ollut kategorisoitu erikseen, vaan ne kuuluivat osana muihin kategorioihin (taulukko 2.). TNOTEHCS- mittarissa on kuitenkin oma kategoriansa kommunikaatiolle ja vuorovaikutukselle. (Steinemann 2012:72.) Kommunikaatio nähdään maailmanlaajuistesti tärkeänä
osana potilasturvallisuutta. Kommunikaation ja vuorovaikutukseen liittyvät virheet ovat
merkittävässä roolissa potilashoitoon liittyvissä haittatapahtumissa. (Foronda−Alhusen−Budhathoki−Lamb−Tinsley−MacWilliams−Daniels−Baptiste−Kushto

Reese−Bau-

man 2015: 383.) Kommunikaatio on ollut osana ei-teknisiä taitoja, mutta nykypäivänä
sen nostaminen omaksi teemakseen tuo esille tarpeen vähentää haittatapahtumia ja kehittää kommunikaatiotaitoja (Rosqvist−Lauritsalo−Paloneva ym. 2018:2). Kommunikaatiosta puhuttaessa, korostuu viestinnän selkeys ja kohdennettu kommunikaatio. Kohdennettu kommunikaatio on esimerkiksi sitä, että ilmaistaan selkeästi, kenelle tehtävä on
tarkoitettu. Vaativissa hoitotilanteissa on lisäksi tärkeää käyttää tarkkoja määreitä. Potilaan vitaalitoiminnot ilmaistaan selkeinä arvoina, kuten ”Verenpaine on 80/40, eikä esim.
”verenpaine on matala”. Näin tilanne on selkeä, eikä vaadi lisäkysymyksiä tai muuta turhaa ajankäyttöä. Tärkeää tiimin kommunikaatiossa on myös se, että kaikki tärkeät tilanteen vaatimat asiat sanotaan selkeästi ääneen, jotta koko tiimi on tietoinen tapahtumista
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tai esimerkiksi potilaan voinnin muutoksista. (Steinemann ym. 2012: 72; Elvytys käypähoitosuositus 2016:19.)

2.1.4 Arviointi ja päätöksenteko
Arviointi- ja päätöksentekotaitoja on NOTECHS:ssa määritelty seuraavasti: tiimillä on
järjestelmälliset ja tehokkaat ongelmanratkaisutaidot. Ongelmasta tehdään nopeasti
päätelmä tai diagnoosi. (Ballargrud−Persenius−Hedelin−Hall-Lord 2014 a:8, Malec ym.
2007:4.) Ratkaisu tuodaan esille ja toimet aloitetaan välittömästi. Koko tilanteen ajan
suoritetaan arviointia ja harkitaan ratkaisuvaihtoehtoja. (Ballargrud ym. 2014 a: 8; Kim
ym. 2009: 14-15.) Ensisijaiset ja toissijaiset tehtävät suoritetaan järjestyksessä ilman laiminlyöntejä. Havainnoista ja löydöksistä tehdään yhteenveto. Vaativissa ongelmissa yhdistetään ryhmän osaaminen. Tavoitteet ja suunnitelma tuodaan ryhmän tietouteen selkeästi, jotta jokainen tietää, mihin pyritään ja mikä on seuraava askel. (Steinemann ym.
2012:72.) Päätöksenteossa tulee arvioida myös riskit ja harkita mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Saavutetut tulokset arvioidaan ja tehdään tarvittavat ratkaisut tulosten perusteella. (Malec ym.2007:4; Fletcher ym.2003: 583; Kim ym. 2009: 14-15.)

2.1.5 Tilannetietoisuus ja stressinsietokyky
Tilannetietoisuus on tullut esille jo aiemmin esitetyissä kategorioissa, mutta tilannetietoisuutta määritellään myös seuraavasti: Tiimi arvioi ja analysoi tilannetta jatkuvasti sekä
pyrkii ennakoimaan todennäköisiä tapahtumia. (Ballargrud ym. 2014 a:8; Fletcher ym.
2003: 583.) Tiimissä pyritään välttämään yli resurssointi ja tiimin jäseniä irrotetaan muihin tehtäviin tarvittaessa. (Ballargrud ym. 2014 a: 8; Steinemann ym. 2012: 72.) T-NOTECHS- mittarissa arvioidaan muista poiketen myös tiimin stressinsietokykyä ja sen
vuoksi huomioitavia asioita ovat myös: Tiimin yleinen rauhallisuus, jolloin ei toivotut löydökset, häiriötilanteet tai odottamattomat muutokset potilaan voinnissa eivät häiritse systemaattista ja asianmukaista arviointia ja hoitoa. Tiimi suunnittelee toimintaansa systemaattisesti eteenpäin ja on tietoinen mahdollisista järjestelmiin liittyvistä ongelmista,
jotka voivat vaikuttaa potilaan hoitoon. (Steinemann ym.2012:72.)

2.2 Ei-teknisten taitojen oppiminen simuloimalla
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Teknisiä hoitotyön taitoja (käden taitoja) voi harjoitella ja oppia myös itsenäisesti simulaatiota hyödyntäen (pakkanen ym. 2012:164), mutta laadukkaaseen ei-teknisten taitojen harjoitteluun tarvitaan tiimi. Ihmisten välisten sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen oppiminen lisääntyy simulaatiomenetelmää hyödyntäen. (Ballangrud ym. 2014 b: 180, Rosqvist) Simulaatio-menetelmä soveltuu mm. siksi ei-teknisten taitojen oppimiseen, että
sen avulla saadaan jokaiselle tiimille sopiva oikeaa elämää vastaava tilanne rakennettua
harjoitteluympäristöksi. Terveydenhuoltoalalla simuloitutilanne voi olla psykiatrisen yksikön huone, jossa on menneillään potilaan hoitokokous (potilaana voi olla näyttelijä) tai
se voi olla korkean tason tehohoitosimulaattori, jonka avulla voidaan harjoitella tehohoitopotilaan moniammatillisen tiimin työskentelyä. (Pakkanen ym. 2012: 164-165.) Tiimityöskentely ja vuorovaikutus muiden tiimiläisten kanssa on olennainen osa ei-teknisten
taitojen harjoittelua. Simulaatiotilanteen autenttisuus auttaa oppijoita mieltämään tilanne
oikeaan ympäristöön, jolloin pystytään havainnoimaan tilanteessa olevat ei-teknisiä taitoja haastavat elementit, kuten kiire, ympäristö, häiritsevät äänet ja tiimiläisten sijoittuminen toisiinsa nähden, mikä vaikuttaa esimerkiksi kommunikaation onnistumiseen. (Pearson−McLafferty 2011: 399-400, Lewis ym. 2012: 88, Ballangrud ym. 2014 b: 180.)

2.3 Ei-teknisten taitojen arviointi
Potilasturvallisuuteen vaikuttavat teknologia ja terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen. Teknologia kehittyy jatkuvasti, mutta ammattilaisten osaamisen kehittäminen on hitaampaa. Terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen muodostuu lääketieteellisen tai
hoitotieteellisen tiedot hallinnasta, teknisistä taidoista ja ei-teknisistä taidoista. Tutkimuksellista näyttöä on saatu yksilön tai ryhmän ei-teknisen osaamisen arvioinnin parantavan
suoritustehoa ja hoidon tulosta. Arviointiin sopivien mittareiden kehitystyö on ollut haasteellista. (Jepsen−Østergaard−Dieckmann 2014:66-67.)

Osaamisen arvioinnin merkitys on, että henkilö tai tiimi saa asianmukaista palautetta
osaamisestaan ja voi muodostaa palautteen kautta käsityksen siitä, millä tasolla osaaminen on ja mitä kehitettävää on. Arvioinnissa käytetty mittari toimii ohjenuorana siihen,
mitä toiminnalla tavoitellaan ja mitä ei tavoitella. Arvioinnin tarkoituksena on reflektoinnin
kautta varmistaa koko tiimille sama käsitys toimivasta tiimityöstä. (Anderssen−Kammer
Jensen−Lippert−Østergaard−Klausen 2010: 703-704; Flin ym.2003: 95-95.)

Vuonna 2003 Skotlantilainen tutkimusryhmä hyödynsi NOTECHS- mittaria omaan anestesialääkäreille suunnatun koulutuksen kehittämiseen. Kehittyi ANTS eli ”Anaesthetist’

11

Non- Technical Skills behavioural marker system”. (Fletsher ym. 2003: 580.) He nimesivät taidot neljään kategoriaan: Tehtävän hallinta, tiimityöskentely, tilannetietoisuus ja
päätöksen teko. Vuonna 2006 Kim, Neilpovitz, Cardinal ja Chiu julkaisivat kehittämänsä
Ottawa Global Rating Scalen, jossa käytettiin ei-teknisten taitojen sijaan termiä ”CRM”
(Crisis Resourse Mangement), tässä tutkimuksessa Kriisin hallintataidot (CRM) määriteltiin: johtajuus, ongelman ratkaisu, tilannetietoisuus, resurssien hyödyntäminen ja kommunikaatio. Malec, Torsher, Dunn, Wiegmann, Arnold, Brown ja Phatak käyttivät myös
termiä Kriisin hallinta taidot (CRM) ja kehittivät niiden arvioimiseen mittarin ”The Mayo
High Performance Teamwork Scale”. Tämän mittarin kehittämiseen käytettiin edellä mainittujen tutkimusryhmän koostamia ei-teknisten taitojen kategorioita pohjana. Sen käyttö
koostuu 16 eri osa-alueesta, mutta edellä mainittuja kategorioita ei mainita. MHPTS sisältää yhtä lailla kommunikaatio, vuorovaikutus, johtajuus ja tilanteenhallintataitoja kuin
muutkin mittarit. Sen käyttötarkoitus on mitata korkeatasoisen tiimityön onnistumista lääketieteen alan simulaatioissa. Susan Steinemannin tutkimusryhmä kehitti mittaria traumatiimin ei-teknisten taitojen opettamisen ja arviointiin. T-NOTECHS pohjautuu alkuperäiseen NOTECHS- mittariin, mutta neljän pääkategorian sijaan T-NOTECHS korostaa
yhteistyön lisäksi kommunikaatiota ja vuorovaikutusta omana kategorianaan. Näin ollen
T-NOTECHS:n mukaan ei-tekniset taidot ovat: Johtajuus, yhteistyö ja resurssien hallinta,
kommunikaatio ja vuorovaikutus, arviointi ja päätöksenteko, tilannetietoisuus ja stressinsietokyky. (Steinemann ym. 2012: 72.)
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Taulukko 1. Tutkimuksessa vertailut ei-teknisten taitojen- mittarit (Fletcher ym. 2003:583, Malec
ym. 2007: 5; Kim ym.2009: 14-15; Flin ym. 2003: 98-100; Steinemann ym. 2012: 72).
Ei-teknisten taitojen-

Kategoriat

mittari
Anesthetists’

Non-

Technical

Skills

Tiimityöskentely

Tilannetietoi-

Tehtävän hallinta

Päätöksen teko

Tilannetietoisuus

Ongelman ratkaisu

Johtajuus, rooli-

Tilannetietoisuus

Rakentuu 16 arvioi-

jako

ja tehtävän hallinta

tavasta

suus

(ANTS)
Ottawa Global Rating

Kommunikaatio,

Johtajuus, joh-

Scale (Ottawa GRS)

resurssien

tamistaidot

käyttö/hallinta
The Mayo High Perfor-

Yhteistyö

mance

kommunikaatio,

Teamwork

Scale (MHPTS)

ja

osa-alu-

sekä resurssien

eesta.

Ei

sisällä

hallinta

lainkaan pääkategorioita, vaan osaalueet

muodostu-

vat muiden mittareiden pääkategorioiden pohjalle.
Non-Technical

Skills

Yhteistyö

(NOTECHS)

Johtajuus-

ja

Tilannetietoisuus

Päätöksen teko

Tilannetietoisuus

Arviointi ja päätöksen teko

johtamistaidot

Trauma-NOTECHS

-Yhteistyö ja re-

Johtajuus

(T-NOTECHS)

surssien hallinta

ja

-Kommunikaa-

kyky

stressinsieto-

tio ja vuorovaikutus

2.4 T-NOTECHS- arviointimittari

Steinemann ym. (2012) kehittivät NOTECHS- mittarin pohjalta traumatiimin simulaatioharjoitteluun soveltuvan version T-NOTECHS- mittarin, jonka avulla voidaan opettaa ja
arvioida traumatiimin ei-teknisiä taitoja. Steinemann ym. käyttivät mittaria koko tiimin
työskentelyn arviointiin ja arviointi toteutettiin itsearviointina eli simulaatioon osallistujat
täyttivät itsearviointilomakkeen. (Steinemann ym. 2012. 69-74.) Vuonna 2016 Rosqvist,
Repo ja Paloneva käänsivät T-NOTECHS- mittarin suomenkielelle (liite 1). Mittarin käännöstä edelsi Keski-Suomen keskussairaalan traumatiimin simulaatioharjoituksien vaikuttavuutta arvioiva tutkimus, jonka mukaan koulutukseen osallistuneet arvioivat ammatilli-
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sen osaamisensa kehittyneen koulutuksessa ja koulutuksella olevan myönteisiä vaikutuksia traumatiimin toimivuuteen (Rosqvist−Lauritsalo. 2013: 414-418). Tässä tutkimuksessa käytetään T-NOTECHS- mittarin suomenkielistä versiota.

2.5 Ei-teknisten taitojen vertaisarviointi
Terveydenhuollossa potilasturvallisuus ja virheiden minimointi ovat yksi tärkeimmistä tavoitteista. Vaativissa hoitotilanteissa turvallisuus ja ammatillinen osaaminen ovat avain
asemassa, jotta toivottu lopputulos voidaan saavuttaa ilman potilaalle koituvia haittoja.
(Jirativanont ym. 2017: 469; Roberts−Cronin 2017: 226-227.) Terveydenhuoltoalalla on
jatkuva kehittymishaaste ja pyrkimys parantaa hoidon laatua sekä keinoja vähentää virheitä (Roberts−Cronin 2017: 226-227). Yksi keino on kehittää ammattilista osaamista.
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen kuuluu osana erilaiset arviointimenetelmät, joiden avulla voidaan arvioida yksittäisen ammattilaisen tai tiimin taitoja, ammatillisen osaamisen tasoa ja koulutustarpeita. (Jirativanont ym. 2017: 469; Vuorinen−Tarkka−Meretoja
2000: 273-274.) Yleisin tapa tehdä arviointia terveydenhuoltoalalla on erilaiset itsearviointimenetelmät. Arvioinnin rinnalle on tarpeen saada lisää työkaluja ja siihen tarpeeseen vastaa hyvin vertaisarviointi. Terveydenhuoltoalalla se tarkoittaa, että vertaisarvioija on joku saman koulutuksen saanut ja samankaltaisessa työpisteessä toimiva kollega. Kollegan tekemää arviointia pidetään realistisempana kuin esimerkiksi esimiehen
tekemää arviointia, sillä samaa työtä tekevät henkilöt näkevät toistensa työskentelyä
enemmän. Vertaisarviointia pidetään erittäin hyvänä menetelmänä osana ammatillisen
osaaminen kehittämistä, mutta siihen liittyy myös paljon haasteita. (Löfman−Pietilä−Häggman-Laitila 2006: 86; Vuorinen ym.2000: 274.)

Yhdysvalloissa vertaisarvioinnin tarpeellisuus terveydenhuollossa havaittiin jo 1970-luvulla ja 1988 American Nursing Association toimitti ensimmäisen ohjeistuksen (kirjan)
vartaisarvioinnin toteuttamisesta ja suositukset ammatillisen kehittymisen jatkuvuuden
ylläpitämisestä (Morby−Skalla 2010: 297-298). Kuitenkin vasta 2000-luvulla aihe on
noussut enemmän esiin ja tutkimustieto on lisääntynyt vasta viime vuosina. Suomessa
tehtyjä tieteellisiä tutkimusta vertaisarvioinnista hoitotyössä ei juuri löydy, lukuun ottamatta vuonna 2000 tehtyä Vuorisen, Tarkin ja Meretojan pilottitutkimusta vertaisarviointi
sairaanhoitajien ammatillisessa kehityksessä sekä Pro Gradu- tasoisia tutkimuksia aiheesta. Vertaisarviointia hoitoalalla toteutetaan tiettävästi vielä melko vähän. (Kotila
2012: 4.)
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Vertaisarviointitutkimuksissa nähdään vaikutuksia osaamisen kehittämiseen ja potilasturvallisuuden lisääntymiseen. Vertaisarvioinnissa hoitotyöntekijät voivat antaa ja vastaanottaa ammatillista ja henkilökohtaista tukea ammatillisen kehityksen edistämiseen.
Ammatillinen tuki tarjoaa mahdollisuuksia muutoksiin ja vaihtoehtoisiin toimiin. Henkilökohtainen tuki edellyttää parien välistä tasa-arvoa ja yksilöllisyyden kunnioittamista. Vertaistuki voi vähentää työn aiheuttamaa epävarmuutta (Vuorinen ym.2000: 237,280) ja
sen avulla hoitaja saa tukea omaan päätöksentekoprosessiin, voidaan arvioida tiimin
työskentelyä ja käsitellä mm. eettisiä ongelmia. Se on myös osaamisenjohtamisen työkalu. Laajemmin vertaisarviointia hyödynnetään opetuksen, tilojen ja toimintojen arviointiin ja kehittämiseen. Yhdysvalloissa yksi tavoitellun magneettisairaalan kriteeri on vertaisarvioinnin systemaattinen järjestäminen. (Whitney−Haag-Heitman−Chisholm−Gale
2016:541-542; Morby−Skalla 2010: 297-298; Roberts−Cronin 2017: 226.)

Vertaisarvioinnin vahvuus on, että sen avulla voidaan edistää potilasturvallisuutta ja lisätä parhaiden käytäntöjen jatkuvan oppimisen kulttuuria. Hyvä vertaisarviointi on käytännönläheinen ja sen tuoma palaute on ajankohtaista, rutiininomaista ja odotettavaa.
On tärkeää, että vertaisarvioijalla on samantasoinen osaaminen, kokemus tai koulutus,
eikä palautetta anneta koskaan nimettömänä. Vertaisarvioijan antaman palautteen tulisi
sisältää myös arvio arvioitavan henkilön tai tiimin kehitysvaiheista. (Whitney ym.
2016:541-542.)

Vertaisarvioinnin heikkouksia ovat: osallistujien sitoutumisen puute, arviointitilanne voidaan kokea ahdistavana, kritiikkiä voi olla hankala ottaa vastaan, mahdollistaa ylikriittisen palautteen. Joskus voi olla jopa liian tuomitsevaa ja siksi vaikutuksiltaan tuhoisaa
arvioitavan itsetunnolle. Arvioija ei ole riittävän tukeva, eikä arviointitaidot ole riittävät.
Arviointiin osallistujilla ja arvioitavilla voi olla keskenään erimielisyyksiä. Sopivan tiimin
löytäminen voi olla vaikea järjestää tietyissä tilanteissa ja arviointitilanne vaatii ohjaajilta
myös riittävät tiedot ja taidot. (Gopee 2001: 117-118.)

3

Tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävät

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ei-teknisten taitojen-arviointimittarin; T-NOTECHS:n soveltuvuutta Malmin sairaalan simulaatioharjoitteluun. Lisäksi tarkoituksena
on selvittää, miten mittari soveltuu vertaisarviointiin simulaatioharjoituksen aikana hoito-
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henkilöstön kokemana. Tutkimuksen tavoitteena on Malmin sairaalan päivystyspoliklinikan ja valvontaosaston hoitohenkilökunnan ei-teknisten taitojen kehittämistarpeiden tunnistaminen ja uuden tiedon tuottaminen mittarin soveltuvuudesta ei-teknisten taitojen
vertaisarviointiin osana simulaatio-oppimista.

Tutkimustehtävät:

Miten hoitohenkilöstö kokee T-NOTECHS- mittarin soveltuvan Malmin sairaalan simulaatioharjoitteluun?

Miten hoitohenkilöstö kokee T-NOTECHS- mittarin soveltuvan simulaatioharjoituksen
vertaisarviointiin?

4

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmetodi on laadullinen haastattelututkimus (McCusker−Gunaydin 2015: 573).
Metodi sopii parhaiten tutkimukseen, jonka pyrkimys on lisätä ymmärrystä tutkittavasta
ilmiöstä (Holloway 2005:4), joka tässä tutkimuksessa on arviointimittarin ja vertaisarvioinnin käyttö simulaatioharjoituksessa. Tutkimustieto saadaan kokemusperäisestä aineistosta (Holloway 2005:3), joka on kerätty teemahaastattelumenetelmällä (Hirsjärvi−Hurme 2008:47).

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin (nyk. Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin) Malmin sairaalan päivystysyksikön kanssa. Ei-teknisten taitojen TNOTECHS- mittarin käyttöä testattiin päivystyspoliklinikan ja päivystys- ja valvontaosaston simulaatioharjoituksissa kevään 2018 aikana. Malmin sairaalan simulaatioharjoituksiin osallistui kerrallaan 6 osallistujaa ja 2-3 ohjaajaa. Simulaatioharjoituksessa osallistujat jaetaan yleensä niin, että on 3 suorittajaa ja 3 tarkkailijaa. Mittaria testattiin siten,
että tarkkailijat täyttivät (jokainen oman kappaleen) simulaatioharjoituksesta arvioinnin
suorituksen aikana. Arvioinnit käytiin läpi koko ryhmän kanssa jälkipuinnissa. Yhtenä
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päivänä oli yhteensä 2-4 simulaatioharjoitusta. Mittaria testattiin yhteensä 5:ssä simulaatioharjoituspäivässä, joten osallistujia oli yhteensä 28. Tekijä perehdytti simulaatioohjaajat mittarin käyttöön erikseen ennen simulaatioharjoituspäiviä ja osallistujat simulaatiopäivänä.

Testauksen jälkeen selvitettiin haastattelemalla harjoitukseen osallistuneiden hoitajien ja
simulaatio-ohjaajien kokemuksia mittarin soveltuvuudesta sekä suoritetusta vertaisarvioinnista. Edellä kuvattuun testaukseen osallistumisen tuoman kokemuksellisen tiedon
pohjalta on tarkoitus kehittää vertaisarvioinnin käyttöä simulaatiokoulutuksissa ja tulevaisuudessa myös muissa Malmin sairaalan koulutuksissa ja ammatillisen osaamisen kehittämisen prosesseissa.

Testauksen jälkeen haastateltiin testiin osallistuneet simulaatio-ohjaajat sekä vapaaehtoisia kyseisiin simulaatioharjoituksiin osallistuneita henkilöitä (tavoitteena oli vähintään
viisitoista haastateltavaa). Teemahaastattelut toteutettiin huhtikuun ja elokuun välisenä
aikana vuonna 2018.

4.1.1

Teemahaastattelu

Teemahaastattelu oli sisällöltään puolistrukturoitu (liite 2.) Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset oli jaoteltu teemoittain ja teemat olivat samat jokaiselle haastateltavalle. Haastattelija pystyi esittämään tarvittaessa lisäkysymyksiä teemoihin liittyen.
Haastattelu muistutti keskustelua. Vastaukset olivat täysin vapaamuotoisia ja sen vuoksi
haastattelut äänitettiin ja litteroitiin myöhemmin. Kysymysteemat pohjautuivat laadittuihin
tutkimustehtäviin sekä testattuun mittariin. (Hirsjärvi−Hurme 2009: 47-48; Hyvärinen−Nikander-Ruusuvuori 2017: 20-22.) Aineisto kerättiin haastattelemalla 15. simulaatioharjoituksiin osallistunutta hoitajaa (11) ja simulaatio-ohjaajaa (4). Haastattelut toteutettiin
mahdollisimman pian käyttökokeilun jälkeen, maksimissaan kahden viikon sisällä. Haastatteluissa käytettiin valmista puolistrukturoitua kyselylomaketta, joka antoi mahdollisuuden tutkijalle täydentää kysymyksiä, vaikka kysymykset muuten olivat kaikille samat.
Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin.

Tutkimustehtävät haastatteluteemoittain
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Haastattelun ensimmäinen teema käsitteli osallistujien kokemuksia T-NOTECHS- mittarin soveltuvuutta Malmin sairaalan simulaatioharjoittelun arviointiin. Tässä työssä T-NOTECHS- mittarista käytetään jatkossa nimitystä ”mittari”.

Haastattelun toinen teema käsitteli vertaisarviointikokemusta. Osallistujat käyttivät mittaria simulaatioharjoituksessa vertaisarviointimenetelmällä. Haastattelun tavoitteena oli
saada tietoa osallistujien vertaisarviointikokemuksesta sekä mittarin soveltuvuudesta
vertaisarviointiin.

Osallistujien kuvaus
Tutkimukseen osallistujat olivat Malmin sairaalan simulaatiokoulutuksiin helmikuun ja
heinäkuun 2018 välisenä aikana osallistuneita hoitajia ja simulaatio-ohjaajia. Tavoitteena
oli haastatella 15 henkilöä ja tämä tavoite täyttyi. Tutkimukseen osallistujat valikoituivat
tutkimukseen vapaaehtoisesti, simulaatiokoulutuksen yhteyteen mahdollistetun ilmoittautumisen kautta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 11 koulutukseen osallistunutta hoitajaa ja 4 simulaatio-ohjaajaa.

Haastatteluissa kysyttiin osallistujilta taustatietoja, jotka olivat: ikä, työkokemus terveydenhoitoalalla ja simulaatioharjoittelukokemus. Muut taustatiedot jätettiin pois joko merkityksettöminä tutkimuksen sisältöön nähden tai osallistujien yksityisyyden säilyttämiseksi. Taustatieto kysymykset valikoituivat sillä perusteella, että tutkimuksen tuloksia
voidaan peilata vastaajien ikään, ammatilliseen kokemukseen ja simulaatioharjoittelukokemukseen.

Osallistujien ikä jakautui koko aineistoissa seuraavasti: 20-30 vuotta: 7%= 1 henkilö, 3140 vuotta: 33%= 5 henkilöä, 41-50 vuotta:47%= 7 henkilöä ja yli 50 vuotta: 13%= 2 henkilöä.
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7%
13 %

20-30 vuotta

33 %

31-40 vuotta
41-50 vuotta
Yli 50 vuotta

47 %

Kuvio 2. Osallistujien ikäjakauma.

Kokemus terveydenhuoltoalalta jakautui koko aineistossa seuraavasti: 2-5 vuotta: 13,2%
= 2 henkilöä, 6-10 vuotta: 26,6 %= 4 henkilöä ja yli 10 vuotta: 59,9 %= 9 henkilöä.

13 %

2-5 vuotta

27 %
60 %

Kuvio 3. Osallistujien työkokemus terveydenhuoltoalalta.

6-10 vuotta
Yli 10 vuotta
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Kokemus simulaatioharjoittelusta koulutuspäiväkertoina (osallistunut koulutuksiin ja/tai
ohjaamaan harjoituksia) jakautui seuraavasti: 1-2 kertaa: 40%= 6 henkilöä, 3-10 kertaa:
33,3 % = 5 henkilöä, yli 10 kertaa 26,6 %= 4 henkilöä.

27 %
40 %
1-2 kertaa
3-10 kertaa

33 %

Yli 10 kertaa

Kuvio 4. Osallistujien simulaatioharjoittelukokemus Malmin sairaalassa.

Kaikki osallistujat olivat sairaanhoitajia tai perus- ja lähihoitajia. He työskentelevät joko
päivystyspoliklinikalla tai päivystys- ja valvontaosastolla. Osallistujien ikää kysyttiin ikäryhmiin jaottelumenetelmällä. Tarkkoja lukuja ei kerätty osallistujien yksityisyyden suojaamiseksi ja jaottelu antaa riittävästi tietoa tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet huomioiden. Suurin osa osallistujista edusti joko 31-40 vuotiaita tai 41-50 vuotiaita (yhteensä
80%). Kaikilla osallistujilla oli työkokemusta terveydenhuoltoalalta yli 2 vuotta. Kysymys
oli myös jaoteltu kokemusta kuvaaviin luokkiin. Työkokemusta oli yli 6 vuotta 87%:lla
osallistujista. Työkokemus terveydenhuoltoalalta nähtiin tutkimuksen kannalta merkittävänä tietona siksi, että työkokemus voi olennaisesti vaikuttaa osallistujan kokemukseen
simulaatioharjoittelusta, sen arvioimisesta ja mittarin käytöstä harjoituksessa. Tutkimukseen valikoitui kuitenkin osallistujat täysin vapaaehtoisesti, joten valikoituneilla henkilöillä
oli sattumalta melko paljon työkokemusta. Vähäinen työkokemus voisi vaikuttaa siihen,
että osallistujan olisi vaikea nähdä ei-teknisten taitojen tarvetta tai kokea vertaisarviointi
hankalaksi, mutta tätä ei tutkimustuloksissa ollut nähtävissä.

Heiltä kysyttiin myös kokemusta simulaatioharjoittelusta Malmin sairaalassa. Tähän 40%
vastasi, että kokemusta on 1-2 kertaa. Näin on mahdollisuus, että simulaatioharjoittelukerta, jossa mittaria testattiin, oli ensimmäinen simulaatioharjoitus Malmin sairaalassa,
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johon vastaaja oli osallistunut. Näin ollen osalla osallistujista ei ollut mahdollisuutta vertailla kokemusta aiempaan tapaan toimia harjoituksessa tarkkailijana ja antaa suullista
palautetta. 33% osallistujista oli käynyt harjoituksissa 3-10 kertaa, jolloin heillä oli myös
vertailukokemusta. Ohjaajilla oli kokemusta yli 10 kertaa. Tätä kysyttäessä haluttiin
saada tietoa simulaatiokokemuksesta siksi, että pystytään analysoimaan tuloksia suhteessa osallistujien simulaatiokokemukseen. Simulaatiokokemus olisi voinut vaikuttaa
näkemyksiin mittarista tai sen tarpeesta. Kuitenkin tuloksia tarkastellessa tällä ei ollut
merkitystä tuloksiin.

4.3 Aineiston analyysi
Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Jokaisen haastateltavan kokemukset koottiin yhteen ja pyrittiin löytämään yleistyksiä tutkittavasta aiheesta. Aineiston
analyysivaiheessa aineiston alkuperäisilmaukset pelkistettiin ja ryhmiteltiin, jolloin samaa tarkoittavat ilmaisut saatiin koottua samaan alakategoriaan ja ryhmittelyä jatkettaessa samaan yläkategoriaan. Lopulta yläkategorioita yhdistettiin yhdeksi isoksi kategoriaksi ja tämän pohjalta vastattiin tutkimustehtäviin. (Tuomi−Sarajärvi 2009: 91-101.) Aineistoon valittiin mittarin käyttökokeiluun osallistuneita hoitajia ja simulaatio-ohjaajia.
Käyttökokeilut toteutettiin helmi- heinäkuussa 2018.

Aineiston analyysi toteutettiin luokittelemalla teemahaastattelun kaikkien kysymysten (9)
vastaukset erikseen. Aineiston analyysiyksikkö on lause. Aineistoa lähdettiin käsittelemään kirjoittamalla litteroidut alkuperäisilmaukset taulukkoon ja poimimaan niistä pelkistämällä merkityksiä. Aineistoa oli yhteensä 15 sivua (Arial, fontti 12.), äänitettynä 4 tuntia
ja 3 minuuttia. Pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin alaluokkiin yhdistämällä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Alaluokat ryhmiteltiin käsitteitä yhdistäviin
yläluokkiin ja yläluokat yhdistettiin pääluokkiin. Abstrahointi vaiheessa aineistosta eroteltiin tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja jäljelle jääneen käsitteistön pohjalta vastattiin tutkimustehtäviin. (Tuomi−Sarajärvi 2009: 108-111.)
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Taulukko 2. Esimerkki aineiston luokittelusta.
Alaluokka
Mittarin käyttö koettiin helpoksi
ja onnistuneeksi.

Yläluokka
Mittarin käyttöä tukevat kokemukset.

Pääluokka
Mittarin soveltuvuutta tukevat
kokemukset.

Mittari koettiin selkeäksi.
Mittariin liittyvät positiiviset huomiot.
Mittarin avulla hahmotettiin tavoitteet paremmin.

Mittari kehittää oppimista.

Esimerkit mittarin tuomista hyödyistä.
Vertailua aiempaan, huonompaan tapaan arvioida ilman mittaria.
Mittari auttaa teknisesti purkukeskustelussa.
Mittariin liittyvät positiiviset huomiot.
Kehitysehdotus mittarin hyödyntämiseen.

Mittarin käyttöön liittyvät kehitysehdotukset

Kehitysehdotus mittarin hyödyntämisestä todellisisssa tilanteissa.
Mittarin käyttöön koettiin olevan
riittävästi aikaa.

Mittarin käyttöön saatiin riittävästi ohjeistusta ja aikaa.

Mittarin käytön ohjeistus koettiin
riittäväksi.
Ohjaajien antamissa tavoitteissa
ongelmaa suhteessa mittariin.

Ohjaajien toiminta vaikeuttanut
mittarin käyttöä arvioinnissa.

.

Mittarin sisällöstä riippumattomat arviointia hankaloittavat kokemukset.

Ohjaajien vetämä purkutilaisuus
ristiriidassa mittarin järjestyksen
kanssa.
Mittarin käyttöön olisi tarvittu
enemmän aikaa.
Mittarin käytön ohjeistus koettiin
riittämättömäksi
Suorituksen seuraaminen ja mittarin käyttö samanaikaisesti koetaan haasteelliseksi.

5

Tekniset haasteet mittarin käytössä.

Tulokset

Tulokset jakautuvat tutkimustehtävien mukaisesti kahteen teemaan: I) Mittarin soveltuvuus arviointiin ja II) Mittarin soveltuvuus vertaisarviointiin. Ensimmäinen (I) teema on
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jaettu kahteen pienempään osaan sisällön mukaisesti. Seuraavat kuviot 5 ja 6 ovat muodostettu ensimmäisen teeman tuloksista. Teeman tuloksia kuvaavat kaksi pääluokkaa:
1) Mittarin soveltuvuus arviointiin ja 2) Mittarin soveltuvuus ei-teknistentaitojen arviointiin.

Kuvio 5. Pääluokka 1. Mittarin soveltuvuus arviointiin.

Kuvio 6. Pääluokka 2. Mittarin soveltuvuus ei-teknisten taitojen arviointiin.

5.1 Mittarin soveltuvuus arviointiin
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Mittarin soveltuvuutta simulaatioharjoituksessa tehtävään arviontiin tukevat kokemukset
koostuivat neljästä yläluokasta: ohjeistus mittarin käyttöön, mittarin käyttöä tukevat kokemukset, mittari osaamisen kehittämisen välineenä ja kehittämisehdotukset (taulukko
3.)

Taulukko 3. Mittarin soveltuvuus arviointiin.
Alaluokka

yläluokka

Pääluokka

Mittarin käyttöön saatiin riittävästi
ohjeistusta

Ohjeistus mittarin käyttöön

Mittarin
soveltuvuus arviointiin

Mittarin käyttöön koettiin olevan
riittävästi aikaa

Käyttö koettiin helpoksi ja onnistuneeksi

Mittarin käyttöä tukevat kokemukset

Mittari oli selkeä
Mittariin liittyvät positiiviset huomiot

Mittarin avulla hahmotettiin harjoituksen tavoitteet paremmin

Mittari osaamisen kehittämisen
välineenä

Esimerkit mittarin tuomista hyödyistä
Vertailua aiempaan tapaan tehdä
arviointia
Mittari auttaa teknisesti purkukeskustelussa

Kehitysehdotus mittarin hyödyntämiseen

Kehittämisehdotukset

Mittarin käyttö todellisissa tilanteissa

Toiminnalliset haasteet
Tekniset haasteet

Mittarin sisällöstä riippumattomat, arviointia hankaloittavat kokemukset

Ohjeistus mittarin käyttöön
Suurin osa osallistuneista koki, että aika mittarin käyttöön oli riittävä (n=9) ja perehdytys
oli juuri sopivan mittainen (n=5). Joidenkin osallistujien (n=1) mielestä aikaa olisi saanut
olla vähän enemmän tai vastaavasti (n=2) perehtymistä enemmän. Kuitenkin he (n=4)
ajattelivat, että jatkossa mittarin käyttö on jo ennestään tuttua, jolloin käyttö on jo helpompaa ja siitä saatavat hyödyt lisääntyvät (taulukko 3.)
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Mittarin käyttöä tukevat kokemukset
Mittarin käyttöä tukevat kokemukset (n= 61) olivat: mittarin selkeys, helppo käyttää ja
sen käyttö koettiin onnistuvan hyvin (taulukko 3.) Lisäksi tähän otettiin mukaan muut
positiiviset huomiot mittarista. Osallistujat kuvasivat mittarin käyttökokemuksiaan käyttäen paljon ilmaisuja: ”Mittari oli selkeä (n= 7), käyttäminen oli helppoa ja mittarin käyttö
onnistui hyvin (n=10)”.

Käyttöä tukevia kokemuksia olivat myös osallistujien tuomat huomiot (n=14) mittarin käytön hyödyistä harjoituksessa ja arvioinnin tekemisessä. ”Mittarin avulla on helpompi huomioida heikkouksia ja onnistumisia.” Simulaatio-ohjaajat (n=4) näkivät mittarin myös
omaa työtään helpottavana apuvälineenä: ”Hyvä työkalu, joka toimii myös ohjaajan
apuna purkutilanteen vetämisessä.”

Mittari osaamisen kehittämisen välineenä
Osallistujat kuvasivat myös esimerkkejä (n=28), joiden mukaan mittarin käyttö kehittää
osaamista (taulukko 3.) Tästä yhtenä aihekokonaisuutena nousi esiin harjoituksen tavoitteiden ymmärtäminen ja hahmottaminen. ”Kirjallinen muoto helpottaa tavoitteiden
hahmottamista ja harjoituksen seuraamista sekä palautteenantoa.” Osallistujat (n=6) kokivat, että mittarissa oli selkeästi kuvattu harjoituksessa tavoiteltavat asiat, jolloin niiden
hahmottaminen on helpompaa kuin käytettäessä vaikkapa termiä ”johtajuus”, ilman määritelmää, mitä johtajuudella tarkoitetaan harjoituksessa. Osallistujat kuvasivat tavoitteiden hahmottamista esimerkiksi näin: ”Pystyi näkemään mittarista parhaimman mahdollisen suorituksen, mihin pyritään.” ”Mittari auttaa hahmottamaan tavoitteita ja ohjaa arviointia.”

Kehittämisehdotukset
Yksi mittarin soveltuvuutta simulaatioharjoituksiin lisäävä tekijä on tutkimuksesta esiin
noussut kehitysehdotusten esiin tuominen. Kehitysehdotuksia kysyttiin vielä tarkemmin
haastattelun lopussa, mutta ehdotuksia tuli esiin myös eri vaiheissa. Tämän kysymyksen
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kohdalla osallistujat (n=2) innostuivat pohtimaan mittarin käytön mahdollisuuksia tulevaisuudessa. ”Mittaria voisi käyttää hyödyksi elvytystilanteiden jälkipuinneissa.” ”Mittarin
avulla voisi vielä enemmän nostaa esiin kehittämiskohteita.” (taulukko 3).

Mittarin sisällöstä riippumattomat, arviointia hankaloittavat kokemukset
Osallistujilla oli myös kokemuksia (5), jotka hankaloittivat jollain tavalla arvioinnin tekemistä (taulukko 3). Tulosten tarkastelu osoitti, että tässä vaiheessa nämä esiin tuodut
asiat, eivät koskeneet lainkaan mittarin sisältöä, vaan asiat olivat joko teknisiä haasteita
tai ohjaajien toimintaan liittyviä tekijöitä. Yksi haastateltava mainitsi, että ohjaajat olivat
käyttäneet harjoitusta edeltävästi harjoituksen tavoitteet käyttäen jotakin eri termiä kuin
mittarissa on. Näin ollen eri termien käyttö oli hämmentänyt arviointia tehdessä. Yhden
osallistujan kokemus oli, että ohjaaja on vetänyt purkukeskustelua eri järjestyksessä mittarin järjestykseen nähden ja se oli hankaloittanut arvioinnin esiin tuomista.

Tekniset arviointia heikentävät tekijät liittyivät harjoituksen käytäntöön, jossa tarkkailijat
seuraavat harjoitusta eri huoneessa seinänäytöltä ja tekevät arviointia samalla. Tekniikkaan liittyviä ongelmia voivat olla äänentoisto-ongelmat, vaikeudet nähdä näytöltä kaikkea huoneessa tapahtuvaa toimintaa tai jokin muu tekninen haaste. Kolme osallistujaa
mainitsi teknisten ongelmien häiritsevän arviointia. (taulukko 3).

5.2 Mittarin soveltuvuus ei-teknisten taitojen arviointiin
Mittarin soveltuvuutta ei-teknisten taitojen arviointiin käsittelevä pääluokka koostui viidestä yläluokasta: 1) Mittari soveltuu johtajuuden arviointiin, 2) Mittari soveltuu yhteistyön ja resurssienhallinnan arviointiin, 3) Mittari soveltuu kommunikaation ja vuorovaikutuksen arviointiin, 4) Mittari soveltuu arvioinnin ja päätöksenteon arviointiin, 5) Mittari soveltuu tilannetietoisuuden ja stressinsietokyvyn arviointiin. (taulukko 4).
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Taulukko 4. Yhteenveto mittarin soveltuvuudesta ei-teknisten taitojen arviointiin.
Alaluokka

Yläluokka

Pääluokka

Johtajuus on selkeästi määritelty

Mittari soveltuu johtajuuden arviointiin

Soveltuvuus ei-teknisten taitojen
arviointiin

Mittarin avulla pystyi arvioimaan
johtajuutta
Mittari soveltuu johtajuuden arviointiin
Ohjaa johtajan roolin oppimista

Yhteistyö ja resurssienhallinta on
selkeästi määritelty

Mittari soveltuu yhteistyön ja resurssienhallinnan arviointiin

Arviointia oli helppo tehdä
Mittari on soveltuva yhteistyön ja
resurssienhallinnan arvioimiseen
Yhteistyö ja resurssienhallinta
osaaminen kehittyy mittarin
avulla

Kommunikaation ja vuorovaikutuksen
arvioiminen
mittarin
avulla helppoa

Mittari soveltuu kommunikaation
ja vuorovaikutuksen arviointiin

Kommunikaation ja vuorovaikutuksen arviointi onnistui hyvin
Mittari soveltuu kommunikaation
ja vuorovaikutuksen arviointiin
Esimerkit mittarin käytön hyödyistä kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä

Mittarin käyttö oli helppoa ja arviointi onnistui hyvin

Mittari soveltuu arvioinnin ja päätöksenteon arviointiin

Mittari auttaa havainnoimaan
puutteet osaamisessa
Mittari auttaa tavoitteiden hahmottamisessa
Mittari auttaa arvioinnissa

Tilannetietoisuus- ja stressinsietokyky-kategorian käyttö koettu helpoksi
Arvioinnin koetaan
osaamista

kehittävän

Kateoria märitelty selkeästi
Mittari on auttanut uuden oppimisessa
Mittari tukee arvioinnissa
Esimerkit mittarin käytön hyödyistä

Mittari soveltuu tilannetietoisuuden ja stressinsietokyvyn arviointiin
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5.2.1 Johtajuuden arviointi
Mittari soveltuu johtajuuden arviointiin luokittelun perusteella muodostuneen neljän yläluokan mukaan: mittari soveltuu johtajuuden arviointiin ja sen avulla pystyi arvioimaan
johtajuutta, johtajuuden määritelmä on selkeä ja mittari kehittää johtajuusroolin oppimista
(Kuvio 7). Kokemuksista nousi esiin näkökulmia, että mittari soveltui hyvin arviointiin
(n=5) ja arviointi oli sen avulla helppo (n=5) tehdä vaikka johtaja ei olisi simulaatioissa
ollut kovin helposti havaittavissa. ”Pystyi arvioimaan johtajuutta hyvin. Mittarista löytyi
hyvin sopiva vaihtoehto.” ”Soveltui hyvin tähän tarkoitukseen ” Osa osallistujat olivat sitä
mieltä, että heidän kokemuksensa mukaan mittarin johtajuus- kategoria on selkeä (n=5)
ja mittarista löytyi sopivat määritelmät.

Kuvio 7. Yhteenveto johtajuus- kategorian soveltuvuudesta arviointiin.

Johtajuuden arvioinnissa koetut haasteet

Kuitenkin myös joitakin häiritseviäkin teemoja tuli esille. Arvioinnissa koetut haasteet
(n=13) on listattu kuvion alaosaan (kuvio 7). Yksi merkittävin häiritsevätekijä oli johtajuuden arvioinnissa koetut kulttuuriset ongelmat ja johtajuus- käsitteen määrittely tai mieltäminen osaksi omaa työroolia (n=5), tilalle ehdotettiin tilannejohtajuutta”. Esimerkkejä
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osallistujien ilmauksista: ”Mulle jotenkin oli heti vaikea mieltää tätä johtajuutta. Kun ajattelin, että mieluummin olisi tilannejohtajuus- sana.” ”Meillä oli muillakin siinä ryhmässä
se, että tämä johtajuus- sana särähti korvaan, että ei me olla mitään johtajia ja lääkäri
sitten johtaa sitä tilannetta. Muuttaisin tämän termin tilannejohtajuudeksi.”
Yksi osallistuja koki mittarissa olevan määritelmän vaikeaksi. ”Oli mun mielestä vähän
hölmösti ilmaistu tämä, että: osa tehtävistä ei saatettu loppuun. Tarkoittaako se koko
ryhmän toimintaa vai, että johtaja ei hoida kaikkia tehtäviään loppuun? Ehkä tässä voisi
määritellä vielä tarkemmin, mitä haetaan.” Haaste oli myös ryhmän pieni koko (n=5),
jossa johtajuus ei tullut selkeästi esille. Isommassa tiimissä johtajuus korostuu, jolloin
sen arviointi on helpompaa. Lisäksi osallistujista osa pohti haastatteluissa johtajuutta ja
sen merkitystä hoitotyössä sekä simulaatioharjoitustilanteissa. Näistä pohdinnoista nousee esille tarve saada lisää koulutusta johtajuudesta. ”Tästä johtajuudesta me puhuttiin,
että pitäisi olla ihan johtamiskoulutusta.” (kuvio 7).

5.2.2 Yhteistyön ja resurssienhallinnan arviointi
Mittari soveltuu yhteistyön ja resurssienhallinnan arviointiin koska, kategoria oli selkeästi
määritelty, arviointia oli helppo tehdä ja arviointi onnistui hyvin. Mittarin koettiin soveltuvan yhteistyön ja resurssienhallinnan arviointiin ja mittari kehittää osaamista (kuvio 8).
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Kuvio 8. Yhteenveto yhteistyö ja resurssienhallinta- kategorian soveltuvuudesta arviointiin.

Useasti toistuvat (n=23) kommentit liittyivät mittarin selkeyteen, helppouteen, soveltuvuuteen ja arvioinnin onnistumiseen. Osallistujat pohtivat johtajuus- kategorian olevan
vaikeampi kuin kyseinen kategoria. ”Kyllä pystyy. Helppohan tätä on käyttää siinä. Nimenomaan katsoa, onko roolit ja tuleeko kaikki annetut tehtävät tehtyä. Ja miten ryhmä
jakoi tehtävät. Mittaria oli tässä kohdassa vielä helpompi käyttää, kun jos verrataan
vaikka tuohon johtajuuden arviointiin. ” Yhteistyö ja resurssienhallinta pitää sisällään tiimityön roolijaon ja haastatteluissa mainittiin useasti roolijaon muodostuminen tai sen
puuttuminen. ”Roolijaon muodostuessa oli helppo tehdä arviointia.” ”Meidän työskentelytyylissä on hyvin hankalaa se että selkeitä roolijakoja ei ole. Sen takia tämän kohdan
hyödyntäminen on hankalaa, mutta tarpeellista. Ihmiset ajattelee helposti, että heillä on
selkeät roolit, mutta ei me olla niitä selkeästi määritelty.”(kuvio 8).

Yhteistyön ja resurssienhallinnan arvioimisessa koetut haasteet

Tässäkin kysymyksessä nousi esille aiemmin mainittu ryhmän pieni koko (n=2), joka koettiin hankaloittavana tekijänä mittarin käytössä. Kuitenkin suurin osa osallistujista koki
tämän kategorian olevan helposti ymmärrettävä ja soveltuva simulaatioharjoituksen arviointiin. Yhteensä neljä (n=4) osallistujaa ilmaisi tässä olevan haasteita johtuen ryhmän
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koosta, jotenkin muuten arvioitavan tiimin toiminnasta johtuen tai määritelmästä johtuen.
”Vaikea on kyllä tehdä arviointia, jos joku tiimissä toimii huonommin, kuin toiset. Minusta
on hankaa silloin pisteyttää koko ryhmää. Kyllähän tätä mittaria voi käyttää, mutta tämä
vaatii opettelua” (kuvio 8.)

5.2.3 Kommunikaation ja vuorovaikutuksen arviointi
Mittari soveltuu kommunikaation ja vuorovaikutuksen arviointiin koska, arvioinnin koettiin
olevat mittarin avulla helppoa ja arviointi onnistui hyvin. Mittarin koettiin soveltuvan kommunikaation ja vuorovaikutuksen arviointiin ja käyttö on hyödyllistä (kuvio 9).

Kuvio 9. Yhteenveto kommunikaatio ja vuorovaikutus- kategorian soveltuvuudesta arviointiin.

Myönteiset kokemukset koostuivat ilmaisuista (n=18) kuten: Mittari on soveltuva, helppo
käyttää, arviointi onnistui mittarin avulla ja mittari auttaa kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä (kuvio 7). Mittarin koettiin auttavan tavoitteiden hahmottamisessa ja selkeä jäsentely helpottaa purkutilateen läpi käyntiä. Kommunikaation ja vuorovaikutus- kategorian myönteisiä, mittarin käyttöä tulevia ilmaisuja olivat esimerkiksi: ”Äärettömän hyvä mittari kommunikaation arvioimiseen.” ”Mittarin selkeä jäsentely auttoi
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purkukeskustelussa.” Tämän kategorian kohdalla kokemukset olivat pääsääntöisesti
myönteiset. Suurin osa (n=12) ei nähnyt mittarin kategoriassa mitään haastavaa tai kokemus oli jopa aktivoinut ajattelemaan kommunikaation tasoa ja kehittämään toimintaa
työssä. ”Kommunikaatiota ihmiset ovat tottuneet arvioimaan paljon ja tämä tulee hyvin
esille purkutilanteissa. Helppo arvioida myös mittaria hyödyntäen. Voitaisiin alkaa lisää
painottamaan tiiminjohtajan kautta kulkevaa kommunikaatiota.” (kuvio 9).

Kommunikaation ja vuorovaikutuksen arvioimisessa koetut haasteet
Kuitenkin joidenkin (n=3) mielestä haasteeksi koettiin mittarissa oleva määritelmä onnistuneesta kommunikaatiosta, jossa viestintä kulkee tiimin johtajan kautta (n=2). ”Ollaan
harjoiteltu osaa tästä mittarissa mainituista asioista, mutta ei koeta ehkä meidän toimintaan niin tärkeäksi esimerkiksi kommunikaation kulkemista johtajan kautta. Halutaan
ehkä enemmän korostaa kahdensuuntaista viestintää ja viestittämistä koko tiimille. Tätä
voisi meidän tarkoitukseen hieman muuttaa.” ”Kyllä pystyy (arvioimaan), mutta tässä on
aika ohjaava tämä teksti. Että pitääkö aina olla yksi johtaja?” Samaan asiaan liittyen tuli
myös esiin pohdintoja toimintakulttuurista, jossa ei koeta olevan selkeää johtajaa (n=1),
jolloin kommunikaation ja vuorovaikutuksen arvioimisen hankaluus oli mittarissa oleva
ilmaisu: ”No tässä on tämä kohta, että ”kommunikaatio kulkee tiimin johtajan kautta”.
Tätä mietin, että kun ei ole meillä ehkä kuitenkaan sellaista kulttuuria, jossa olisi yksi
selkeä johtaja.” (kuvio 9).
.
5.2.4 Arvioinnin ja päätöksenteon arviointi
Mittari soveltuu arvioinnin ja päätöksenteon arviointiin, koska mittarin käyttö on helppoa
ja arviointi onnistuu hyvin, mittarista on apua arvioinnissa, se auttaa huomaamaan puutteet osaamisessa ja tavoitteiden hahmottamisessa (kuvio 10).
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Kuvio 10. Yhteenveto arviointi ja päätöksenteko- kategorian soveltuvuudesta arviointiin.

Arviointi ja päätöksenteko-kategoria soveltuu simulaatioharjoituksen arviointiin ja sitä tukevia kokemuksia olivat (n18) : mittarin käytön helppous ja mittarin käytön onnistumisen
kokemukset (9). Myönteisiä kokemuksia olivat myös kokemukset, joiden mukaan mittari
auttaa tavoitteiden hahmottamisessa (3) ja arvioimisessa sekä huomaamaan puutteita
osaamisessa (5). Tuloksia kuvaa hyvin yhden osallistujan pohdinta: ”Tässäkin kohdassa
voisi helposti käydä niin, että ilman mittaria jää ”mutu- tuntuma”, että meni tosi hyvin,
mutta tässä tulikin haasteita esille. Päätöksentekoa tehdään paljon tiimin kesken eikä
yksilöinä. Se oli hyvä huomata. Uusi asia. Ajattelin, että ei me juurikaan tehdä mitään
arviointia- ja päätöksentekoa. Mutta kyllähän sitä tapahtuu koko ajan. ” (kuvio 10.)

Lisäksi kuvattiin kokemuksia, että mittari auttaa huomaamaan osaamisen kehittämisen
tarpeita ja ilman mittaria voisi jäädä todellisuutta parempi mielikuva osaamisen tasosta.
”…ja tämän mittarin avulla tulee hyvin esille, että suoritus ei oikein mennytkään niin kun
piti. Oman kokemuksen mukaan on mielikuva, että ilman mittaria ihmiset on hyvin tyytyväisiä suorituksiin. Arviointi- ja päätöksenteko varsinkin on usein se kohta, johon ollaan
tyytyväisiä vaikka ei olisi mennyt yhtään sinne päinkään.” Myönteisiä kokemuksia olivat
myös ne, että osallistujat kokivat mittarin helpottavan tavoiteltavan tavoitetason hahmottamista. ”Tässä kohdassa on oikeastaan ihan sama kuin noissa edellisissä, että tavoitel-
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tavan tason ymmärtäminen on olennaista…” ”On erittäin hyvä, kun tiimit näkevät mittarissa olevan 5-tason. Yleensä päästään tässä siihen 3-tasolle ja siihen ollaan helposti
tyytyväisiä, mutta tässä näkee kirjallisesti, että mitä oikeasti tavoitellaan. ” (kuvio 10).

Arvioinnin ja päätöksenteon arvioimiseen liittyvät haasteet

Arvioinnin ja päätöksenteon arvioimiseen liittyvät haasteet olivat kokemuksia (n=3), jotka
eivät liittyneet mittarin sisältöön tai rakenteeseen. Kategoria koettiin uutena tai sellaisena, jota ei ole aiemmin tarkemmin pohdittu tai tuotu harjoituksissa esille. Näin ollen
mittarin käyttöön olisi kaivattu lisää perehtymistä. Kaksi osallistujaa mainitsi arviointia
hankaloittavana asiana vaikeuden havaita arviointia ja päätöksentekoa harjoituksessa.
”Meillä tulee paljon sitä arviointia tehtyä siinä yhtä aikaa vaikka potilaan paitaa vaihtaessa, eikä kaikkea tule sanottua ääneen. Vaikka arviointia on kuitenkin tehty, mutta arviointi voi olla vaikeaa jos ulkopuolelle ei tule sitä informaatiota, mitä on tehty tai arvioitu.
Sekin on tietysti tulos tässä, että ei pysty arvioimaan.” (kuvio 10.)

5.2.5 Tilannetietoisuuden ja stressinsietokyvyn arviointi
Mittari soveltuu tilannetietoisuuden ja stressinsietokyvyn arviointiin luokittelujen perusteella kuuden yläluokan mukaan: mittarin käyttö helppoa, kategorian selkeä määrittely,
mittari kehittää osaamista ja tukee arvioinnissa. Mittari auttaa uuden oppimisessa ja mittarista on hyötyä (kuvio 11).
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Kuvio 11. Yhteenveto tilannetietoisuus ja stressinsietokyky- kategorian soveltuvuudesta arviointiin.

Osallistujien vastauksista suurin osa (n=26) oli soveltuvuutta tukevia kokemuksia. Näitä
olivat ilmaisut, joiden mukaan käyttö koettiin helpoksi (n=6), arvioinnin koettiin kehittämän osaamista (n=3), kategorian tasot oli määritelty selkeästi (n=3), mittari on auttanut
uuden oppimisessa (n=5) ja mittari tukee arvioinnissa (n=1). Lisäksi osallistujat antoivat
esimerkkejä mittarin käytön hyödyistä(n=4) ja pohtivat kyseisen ei-teknisen taidon olevan tärkeä taito (n=4). ”On hyvä, kun pyritään rauhalliseen toimintaan ja tiedostetaan
mahdolliset stressitekijät. Osataan toimia ikään kuin ennakoivasti.” ”Tämä on hyvä ja
tärkeä kohta. Jos ajatellaan päivystysympäristöä, niin stressitekijöitä ja yllättävyyttä on
paljon. Tähän on hyvä kiinnittää koulutuksissa huomiota, mikä on myös meille oikeastaan uutta. Aiemmin ei olla tähän kiinnitetty huomiota, eikä tavoiteltu mitään erityistä.”
Osaamisen kehittymistä kuvattiin seuraavasti: ”On hyvä huomata, että tilannetietoisuus
ja stressinsietokyky on merkittävä asia myös ja tämän avulla sitä tulee myös arvioitua ja
samalla kehitytään. ” (kuvio 11).

Tilannetietoisuus ja stressinsietokyvyn arvioimisessa koetut haasteet
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Haasteena koettiin sama asia kuin edellisessä kategoriassa, että koska aiemmin harjoituksissa ei ollut kiinnitetty tähän ei-tekniseen taitoon huomiota, oli sen harjoittelu ja havainnointi osallistujille uusi kokemus. Näin ollen osa osallistujista kaipasi lisää perehtymistä aiheeseen ja mittariin (n=2). Lisäksi tuli joitakin (n=2) ilmaisuja mittarissa olevista
määritelmistä: ”Joku kohta siinä harjoituksessa oli kuitenkin, mitä joutui miettimään. Voi
olla, että se johtui siitä, että ne annetut tavoitteet eivät olleet ihan samalla tavalla kirjoitettu, kuin tässä mittarissa on.” Yksi kommentti liittyi siihen, että arviointi koettiin hankalaksi, koska simulaatiotilanne ei vastaa todellisuutta. ”Vaikein kohta oli arvioida. Ajattelin,
että siihen vaikuttaisi simulaatiotilanteen epätodellisuus. Ehkä oikeassa tilanteessa tilannetietoisuus ja stressinsietokyky nousee paremmin esille.” (Kuvio 11).

Mittarin käytössä esiin tulleet haasteet
Mittarin käytössä esiin tulleet haasteet on koottu kaikista viidestä osaamisalueesta yhteen (kuvio 12.) Mittarissa koettiin jonkin verran haasteita joidenkin kategorioiden määritelmissä. Arvioitavan ryhmän liian pieni koko vaikutti arvioinnin onnistumiskokemukseen. Mittariin perehtymiseen olisi kaivattu lisää aikaa. (taulukko 5).

Kulttuurisidonnaiset ongelmat määritelmien ymmärtämisessä
Harjoittelevan ryhmän pieni koko tai simulaatiotilanne
Määritelmissä koetut hankaluudet
Liian vähäinen mittariin perehtymisaika
Kuvio 12. Yhteenveto haasteista.
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Taulukko 5.Luokittelu miittarin käytössä esiin tulleista haasteista.
Alaluokka

Yläluokka

Pääluokka

Johtajuuden arvioinnissa koetut
kulttuurisidonnaiset ongelmat

Johtajuuden arvioinnin haasteet

Mittarin käytön haasteet

Johtajuus-käsite koettu hankalaksi
Koettu johtajuuden määritelmä
mittarissa epäselväksi
Ryhmän pieni koko

Tiimin arviointi koettu hankalaksi
tiimistä johtuen

Yhteistyön ja resurssienhallinnan
arvioinnin haasteet

Vaikeuksia erottaa yhteistyötä ja
resurssienhallintaa sekä kommunikaatiota toisistaan
Ryhmän koko vaikuttaa arviointiin

Kategorian määritelmässä ongelmaa

Kommunikaation ja vuorovaikutuksen arvioinnin haasteet

Erot toimintakulttuureissa

Arvioinnin ja päätöksenteon havaitsemisen hankaluus harjoituksessa

Arvioinnin ja päätöksenteon
arvioinnin haasteet

Kaivattu lisää perehtymisaikaa
mittariin

Lisää aikaa perehtymiseen
Koettu vaikeaksi kategoriaksi arvioida simulaatiotilanteesta johtuen

Tilannetietoisuuden ja stressinsietokyvyn arvioinnin haasteet

Kategorian määritelmässä jokin
häiritsevä tekijä

5.3 Mittarin soveltuvuus vertaisarviointiin
Teema II. käsittelee mittarin soveltuvuutta vertaisarviointiin. Mittarin soveltuvuus vertaisarviointiin koostui kolmesta pääluokasta: 1) Mittarin soveltuvuutta vertaisarviointiin
tukevat kokemukset, 2) Kehitysehdotukset, 3) Vertaisarvioinnissa koetut haasteet (taulukko 6).
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Taulukko 6. Mittarin soveltuvuus vertaisarviointiin.
Alaluokka

Yläluokka

Pääluokka

Vertaisarviointi on tärkeää

Mittarin soveltuvuutta vertaisarviointiin tukevat kokemukset

Mittarin soveltuvuus vertaisarviointiin

Osa oppimisprosessia
Kokemus mittarin käytöstä vertaisarviointiin oli hyvä
Mittarin käyttöä toivotaan jatkettavan samalla tavalla
Esimerkit vertaisarvioinnin hyödyistä
Vertaisarvioinnissa havaitut positiiviset asiat
Vertaisarviointia helpottavat tekijät
Vertaisarviointi kuuluu osaksi simulaatioharjoitusta
Mittarin avulla tasapuolisempi
vertaisarvio kuin ilman

Kehitysehdotukset
Numeerinen arviointi rohkeammin käyttöön
Ohjaajien tekemä arviointi
Osaamisen kehittymisen seurantamahdollisuus
Kehitysehdotukset mittarin ja
vertaisarvioinnin käyttöön tulevaisuudessa
Tavoitteiden määrittelyn kehittäminen
Onnistunut vertaisarvioinnin työjako
Lisää koulutusta vertaisarviointiin
Ohjaajan tuki vertaisarviointiin
Kehittämiskohteiden korostaminen
Ei numeerista arviointia, vain
suullinen on riittävä

Kollegoiden arviointi haastavaa
Vertaisarviointitaitoihin
haasteet

liittyvät

Vertaisarvioinnissa koetut haasteet

5.3.1 Mittarin soveltuvuutta vertaisarviointiin tukevat kokemukset
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Vertaisarviointi koettiin tärkeäksi ja osaksi oppimisprosessia (taulukko 6). Kokemus oli
osallistujille suurimmaksi osaksi positiivinen (n=45). Vertaisarviointia pohdittiin haastattelussa monesta näkökulmasta. Osallistujat näkivät vertaisarvioinnissa paljon hyötyä oppimiseen. Koettiin (8), että vertaisarvioija näkee tilanteet toisesta näkökulmasta kuin itse
suorittajat ja arvioijat pystyvät tuomaan oppimiseen lisäarvoa. Vertailua tuli myös ohjaajan ja vertaisarvioijan antamasta arvioinnista. Osallistujat näkivät vertaisarvioinnin olevan eri tavalla vaikuttavaa palautetta suorituksesta kuin ohjaajan antama, vaikka molemmat nähtiin yhtä tärkeinä. Vertaisarviointia pohtiessa osallistujat puhuivat myös palautteenannon ja - vastaanottamisen tärkeydestä ja näkivät sen olevan merkittävä osa simulaatioharjoituksia sekä työelämää.

Kokemuksia (14) vertaisarvioinnin tärkeydestä oppimisprosessissa kuvaavat kommentit:
”Mielestäni se on enemmänkin opettavainen palaute. Itse sokeutuu omalle toiminnalle.
Eikä näe asioita samalla tavalla. Se on hyvä, kun joku sanoo, miten ulkopuolelta katsottuna näytti. Palautteen antaminen on hyvää ja tervettä.” Osallistuja (1) viittasi myös kokemuksen myötä tulevan rohkeuteen antaa palautetta. ”Minusta vertaisarviointi on hyvä.
Se toimi hyvin. Ihmiset entistä enemmän rohkaistuu arvioimaan toisen toimintaa ja ottamaan myös palautetta vastaan juurikin kollegalta, eikä loukkaannuta siitä.” (taulukko 6).

Osallistujat (8) toivat esiin näkökulman, jossa pelkkä ohjaajan antama palaute on yksipuolinen. ”Mun mielestä vertaisarviointi on hyvä. On paljon parempi kuulla arviointia ja
palautetta niiltä, jotka on tarkkailet kuin vaikka pelkästään ohjaajilta…Voi tulla ihan erilaisia näkökulmia ja huomioita, kun joku muu joka ei tunne myöskään sitä harjoitusta
etukäteen, tekee huomioita.” ”Mä koen tärkeäksi sen palautteen antamisen ja saamisen
taidon. Ja toiset näkee asioita erikantilta, kun itse näkee.” (taulukko 6).

Mittarin ja vertaisarvioinnin käyttökokemus tukee käytön jatkamista samalla tavalla
Tässä ”samalla tavalla” tarkoitetaan mittarin ja vertaisarvioinnin käyttöä simulaatioharjoituksessa, kuten käyttökokeilussa tehtiin kevään ja kesän 2018 aikana. Yläkategoria
muodostui osallistujien kokemuksista (n=9), joissa mittarin ja vertaisarvioinnin käyttökokemus oli hyvä ”Ennakkoajatus minulla oli, että tämä ei olisi ollut kovin helppoa, mutta
todella hyvin asia otettiin vastaan ja arviointi oli sujuvaa” ja toimintaa voidaan jatkaa samalla tavalla. ”Kyllä mä jatkaisin tämän käyttöä” ”Voidaan käyttää jatkossakin simulaati-
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oissa.” Mittarin avulla tehty vertaisarviointi koettiin (n=3) tasapuolisempana kuin pelkästään suullisesti annettu palaute. Osallistujien esimerkkejä vertaisarvioinnin hyödyistä kuvaavat kommentit: ”On purkukeskustelun tukena.” ”Korostaisin kuitenkin, että vertaisarviointi tukee oppimista.” Tähän luokaan otettiin mukaan myös kommentit, joissa osallistuja ei osannut sanoa mitään kehitettävää (8). ”En osaa nyt sanoa mitään kehittämisehdotuksia” tai negatiivista. (taulukko 6).

5.3.2 Kehittämisehdotukset
Vastauksista oli poimittavissa yhteensä 14 kehitysehdotusta koskien vertaisarvioinnin
toteuttamista (taulukko 6). Kehitysehdotuksissa mainittiin seuraavia asioita: tavoitteiden
määrittely ”Tavoitteiden pitää peilata täysin mittarissa oleviin ilmaisuihin, jotta arviointia
on helpompi tehdä.”, sopiva työnjako vertaisarvioinnissa. ”Tarkkailijaryhmälle jaettiin
omat tehtävät ja palautteenanto järjestys. Tämä oli hyvä, koska sitten ei tullut samoja
sanottua moneen kertaan ja se auttoi keskittymään tiettyihin kohtiin.” Lisäksi toivottiin
koulutusta vertaisarviointiin. Osa haluaisi lisätä (2) numeroinnin käyttöä arvioinnissa, kun
taas yksi koki, että ei numerointia vaan pelkkä suullinen palaute riittää. Kehittämiskohteita haluttaisiin korostaa enemmän ja ohjaajan roolia kehitettäisiin vertaisarvioinnin tukemisen suuntaan. Tulevaisuudessa nähtiin myös mahdollisuuksia mittarin monipuolisemmassa käytössä, kuten elvytystilanteiden purkukeskusteluissa (3)

tai osaamisen

kehittymisen seurannassa (2).

5.3.3 Vertaisarvioinnissa koetut haasteet

Henkiset haasteet vertaisarvioinnissa
Vertaisarvioinnissa koettiin olevan myös haastavuutta (n=15), kuten omien kollegoiden
arvioimisen henkinen paine (taulukko 7). Pelätään, että miten kollegat osaavat ottaa arvioinnin vastaan ja onko arviointi tästä syystä riittävän rehellinen. Kukaan osallistujat ei
tuonut kuitenkaan esille, että arvioinnissa olisi ollut mitään hankaluutta tai negatiivia tunteita, mutta sen pelkoa tuotiin jonkin verran esille. Toisaalta osa osallistujista oli sitä
mieltä, että arviointi, palautteenanto- ja vastaanottotaidot kuuluvat jo osaksi työelämätaitoja, joten sellaiseen pitäisi olla kaikilla valmiudet. (taulukko 6).
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Kommentoitiin myös toisten tuntemuksia arviointia kohtaan ja ajateltiin, että palautteen
saaminen olisi helpompaa kuin antaminen: ”Tykkään itse saada palautetta, mutta sen
antaminen on vähän hankalaa.” Vertaisarvioinnissa ajateltiin olevan ongelmana, ettei arviointi ole välttämättä ihan rehellistä tai riittävän suoraa palautetta, koska pelätään toisen
reagointia (2): ”Ihmiset on kauhean kilttejä toisilleen.” ”Mietin, että tuleekohan siellä annettua ihan suoraa ja rehellistä palautetta. ” Kaikki edellä mainitut kommentit olivat oletuksia tai pohdintoja vertaisarvioinnin haasteista, kukaan osallistujista ei ollut kokenut
todellisuudessa mitään ongelmallista, vaan vertaisarvioinnin koettiin sujuneen hyvin ja
hyvässä hengessä. (taulukko 6).

Vertaisarviointitaidot

Yhden osallistujat kokemuksen mukaan vertaisarviointi voi jännittää, mutta siihen tottuu.
”Ekalla kerralla (viittaus aiempiin simulaatioihin, joissa vertaisarviointia on tehty eri tavoin) tuntui haastavalta ja jännitti, mutta nyt siihen on jo tottunut.” Lisäksi arveluttivat
erilaisten näkemyserojen vaikutukset arviointitulokseen: ”Joillakin on hyvin vahvat omat
toimintatavat ja näkemykset, missä järjestyksessä asiat pitää tehdä ja jos tilanne ei menekään sillä tavalla, niin hän voi arvioida tilanteen menneen huonosti, vaikka lopputulos
olisikin hyvä. ” Arvioitava kategoria täytyy olla selkeä, muuten arviointi on haastavaa.
Tähän liittyen tuli myös kehitysehdotuksia vertaisarviointitaitojen kehittämisestä (taulukko 7). Koettiin, että vertaisarviointiin tarvittaisiin lisää koulutusta. (taulukko 6).

5.4 Tulosten yhteenveto

5.4.1 Teema I: Mittarin soveltuvuus arviointiin
Teeman I. tulosten yhteenveto on muodostettu molempien pääluokkien (1. Mittarin soveltuvuus arviointiin ja 2. Mittarin soveltuvuus ei-teknisten taitojen arviointiin) alaluokista.
Yhteenvedossa on esitetty sekä positiiviset ilmaisut että esiin tulleet haasteet.

Positiiviset ilmaisut
Teeman I tuloksista saatiin koottua yhteensä 11 positiivista alaluokkaa, jotka kuvaavat
mittarin soveltuvuutta arviointiin. Nämä ovat: mittarin selkeät määritelmät, mittarin käyttö
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oli helppoa ja arviointi onnistui sen avulla hyvin. Mittari auttaa hahmottamaan tavoitteet
paremmin, mittarin käyttö kehittää ei-teknisten taitojen osaamista, mittari tukee arvioinnissa ja auttaa hahmottamaan puutteet osaamisessa. Mittari on teknisesti apuna purkukeskustelussa ja mittari nähdään käytössä jatkossa ja myös todellisissa tilanteissa. Mittarin käytössä nähtiin erilaisia hyötyjä, kuten: sen avulla arviointi on tasapuolisempaa.
Lisäksi mittariin ja sen käyttöön annettiin kehitysehdotuksia.

1. Selkeät määritelmät
2. Käyttö oli helppoa ja arviointi onnistui hyvin
3. Auttaa hahmottamaan harjoituksen tavoitteet paremmin
4. Mittarin käyttö kehittää ei-teknisten taitojen osaamista
5. Tukee arvioinnissa
6. Auttaa havainnoimaan puutteita osaamisessa
7. Mittarin käyttö oli mahdollistettu harjoituksessa onnistuneesti
8. On teknisesti apuna purkukeskustelussa
9. Nähdään käytössä jatkossa ja myös todellisissa tilanteissa
10. Hyötyjä mittarin käytöstä, kuten: Mittarin avulla arviointi on tasapuolisempaa
11. Kehitysehdotukset liittyen mittariin ja sen käyttöön

Mittariin liittyvät haasteet
Teeman I. tuloksista saatiin kooste ilmaisuista, joissa esiintyy jokin mittariin tai sen käyttöön liittyvä haaste. Näistä saatiin yhteensä neljä alateemaa, jotka ovat: kulttuurisidonnaiset ongelmat mittarissa olevien määritelmien ymmärtämisessä. Harjoittelevan ryhmän pieni koko (jolloin esim. roolit eivät tule niin selkeästi esille) tai simulaatiotilanteeseen liittyvä haaste. Mittarin määritelmissä on ollut jokin häiritsevä tekijä tai mittarin käyttöön on ollut liian vähän aikaa perehtyä.

1. Kulttuurisidonnaiset ongelmat määritelmien ymmärtämisessä
2. Harjoittelevan ryhmän pieni koko tai simulaatiotilanne
3. Määritelmissä koetut hankaluudet
4. Liian vähäinen mittariin perehtymisaika

Mittarin sisältöön liittymättömät haasteet

42

Edellisten haasteiden lisäksi tuloksista saatiin esille myös joitakin ilmaisuja haasteista,
jotka eivät liittyneet mittariin tai sen käyttöön suoraan. Nämä olivat toiminnallisia- tai teknisiä-, esimerkiksi simulaatio-ohjaajan toimintaan tai laitteisiin liittyviä haasteita.

1. Toiminnalliset haasteet
2. Tekniset haasteet

5.4.2. Teema II. Mittarin soveltuvuus vertaisarviointiin
Teeman II. tulosten yhteenveto on muodostettu pääluokan; ”mittarin soveltuvuus vertaisarviointiin” alaluokista. Yhteenvedossa on vertaisarviointiin liittyvät positiiviset ilmaisut sekä haasteet. Positiivisten ilmaisujen alaluokkia löydettiin yhteensä kahdeksan.
Näitä olivat: vertaisarviointi nähdään osana simulaatioharjoitusta, vertaisarviointi koetaan tärkeänä ja osana oppimista. Mittarin käyttö vertaisarviointimenetelmällä oli hyvä
kokemus. Koettiin, että mittarin avulla tasapuolisempi vertaisarvio kuin ilman mittaria.
Toivottiin mittarin käytön jatkumista harjoituksissa. Esitettiin erilaisia hyötyjä mittarin käytöstä vertaisarvioinnissa. Koettiin, että vertaisarviointi on helpompaa, kun arvioitiin tiimiä
eikä yksilöä ja vertaisarviointiin annettiin myös kehitysehdotuksia.

Positiiviset ilmaisut
1. Vertaisarviointi kuuluu osaksi simulaatioharjoitusta
2. Vertaisarviointi on tärkeää ja osa oppimista
3. Käyttökokemus oli hyvä
4. Mittarin avulla tasapuolisempi vertaisarvio kuin ilman mittaria
5. Toivotaan, että mittaria käytetään vertaisarviointiin jatkossa
6. Erilaiset hyödyt mittarin käytöstä vertaisarvioinnissa
7. Vertaisarviointia helpottavat tekijät; kuten se, että arvioidaan tiimiä eikä yksilöä
8. Kehitysehdotukset

Vertaisarvioinnin haasteet
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Tulokset osoittivat, että vertaisarvioinnissa nähtiin kaksi vertaisarvioinnin haasteita kuvaava alaluokkaa. Nämä olivat henkiset haasteet ja vertaisarviointitaidot. Henkiset haasteet tarkoittivat esimerkiksi arvioijan kokemaa haastetta arvioida kollegaa. Vertaisarviointi nähtiin myös haastavana taitona ja pohdittiin mm. koulutuksen tarvetta vertaisarviointiosaamisen kehittämiseksi.

1. Henkiset haasteet arvioida esimerkiksi kollegaa
2. Vertaisarviointitaidot

6

Pohdinta

Päätulosten pohdinta
Koko tutkimuksen tuloksissa on huomioitavaa, että osallistujien kokemus mittarin soveltuvuudesta oli yhteydessä heidän käsitykseensä ei-teknisistä taidoista. Mittaria arvioitaessa osallistujat alkoivat pohtia yksittäisten ei-teknisten taitojen merkitystä potilaan hoidossa. Kaikki mittarin ei-tekniset taidot koettiin tärkeiksi, mutta osa oli jo aiemmin tuttuja
ja osaan ei-teknisistä taidoista osallistujat tutustuivat ensimmäisen kerran. Aiemmin tutut
ei-tekniset taidot, kuten johtajuus, kommunikaatio ja vuorovaikutus herättivät syvempää
pohdintaa kuin taidot, johon tutustuttiin tarkemmin ensimmäistä kertaa.

Tuloksissa korostuu selkeästi osallistujien kokemus, että mittaria voidaan käyttää simulaatioharjoituksen arviointiin. Kaikki osallistujat kokivat, että mittarin käyttö harjoituksessa onnistui ja sen sisältöä oli sopiva harjoituksen tavoitteisiin nähden. Traumatiimille
muokattu mittari soveltui sisällöltään myös kriittisesti sairastuneiden sisätautipotilaiden
hoitamiseen tarkoitettuun simulaatioharjoitteluun. Mittarin soveltuvuuden positiivisena
koki 85% (n= 61 positiivista kokemusta kuvaavaa ilmaisua) ja negatiivisena 15% (n= 11
negatiivista kokemusta kuvaavaa ilmaisua). Kaikki negatiiviset kokemukset liittyivät teknisiin asioihin tai mittarin ulkopuolisiin tekijöihin. Mittarin soveltuvuutta simulaatioharjoitteluun tukevat kokemukset muodostuivat neljästä yläluokasta, jotka olivat: mittarin käyttöä tukevat kokemukset, mittari kehittää osaamista, mittariin liittyvät kehitysehdotukset
ja mittarin käyttöön saatiin riittävästi aikaa. Koko haastattelun ajan mittaria arvioitiin selkeäksi ja koettiin, että sen käyttö onnistui helposti. Mittaria on käytetty aiemmissa tutkimuksissa siten, että asiantuntijat arvioivat mittarin avulla tiimin ei-teknistä osaamista, joi-
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hin kuuluivat johtajuus, yhteistyö, resurssienhallinta, kommunikaatio, vuorovaikutus, arviointi, päätöksenteko sekä tilannetietoisuus- ja stressinsietokyky. T-NOTECHS mittarin
käytöstä on saatu vuonna 2011 positiivisia tuloksia. Steinemann ym. testasivat traumatiimin osaamisen kehittymistä kahden simulaatioskenaarion avulla sekä harjoitusten lisäksi todellisessa traumatilanteessa. Suoritusten arviointiin käytettiin T-NOTECHS mittaria. Tulokset osoittivat, että verrattuna ensimmäiseen harjoitukseen osallistujien
(n=137) tiimityötaitojen keskiarvo sekä suoritusnopeus kasvoivat toiseen harjoitukseen
sekä todelliseen tilanteeseen verrattuna. (Steinemann−Berg− Skinner−Di Tulio−Anzelona−Terada−Oliver−Ho−Specks 2011: 472-476.)

Steinemannin ym. ja Rosqvistin ym. tutkimuksissa simulaatioharjoitusten myötä tiimien
ei-tekninen osaaminen kehittyi kaikilta mittarin osa-alueilta. Vaikka tässä tutkimuksessa
ei suoritettu vertailua, on tuloksista havaittavissa vastaavia kokemuksia. Mittarin koettiin
kehittävän ei-teknistä osaamista. Osaamisen kehittymistä ei tämän tutkimuksen puitteissa pystytty mittaamaan, koska se olisi vaatinut osaamistason vertailun simulaatioharjoitusta ennen ja jälkeen. Kokemus mittarin osuudesta osaamisen kehittymiseen pohjautui osallistujien näkemykseen. Mittari toimii tulosten mukaan samalla tavoitteiden ja
osaamisentasojen havainnollistamisen välineenä kaikille harjoitukseen osallistuville
(myös ohjaajille), sillä mittarissa ne ovat suoraan nähtävillä. Yleisesti koettiin, että mittarista oli paljon apua ei-teknisten taitojen arviointiin ja mittarin avulla arviointi pysyy tasapuolisena. Arvioijan on helpompi seurata suoritusta mittariin peilaten ja palata suoritukseen purkukeskustelussa mittariin tehtyjen merkintöjen avulla. Ne, joilla oli aiempaa kokemusta simulaatioista Malmin sairaalassa, kokivat, että mittarin avulla arviointi ja palautteenanto oli johdonmukaista. Mittarin myötä opittiin myös selkeämmin, mitä ei-tekniset taidot ovat ja millaista toimintaa tiimiltä odotetaan suhteessa kaikkiin viiteen osaamisalueeseen. Rosqvistin ym. 2018 julkaistussa tutkimuksessa tulokset osoittivat simulaatioharjoitukseen osallistuneiden ei-teknisten taitojen kehittyneen T-NOTECHS mittarilla asiantuntijoiden arvioimana. (Rosqvist ym. 2018. 3-4.) Tämän tutkimuksen haastattelussa kävi ilmi, että osa ei-teknisistä taidoista oli osallistujille hyvin tuttuja ja osa vieraampia. Tämä eroavaisuus vaikutti myös mittarin soveltuvuuden kokemukseen, jota on
pohdittu tarkemmin mittarin kategorioiden analyysissä.

Kulttuuri työyksiköissä ja johtajuuden määritelmä eri tilanteissa voi vaihdella ja vaikuttaa
siihen, miten mittarin käytön koettiin soveltuvan harjoitukseen. Haastatteluun osallistujien myötä tuli esille eroja päivystyspoliklinikan sekä valvonta- ja päivystysosaston työs-
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kentelykulttuureissa, jotka vaikuttivat kokemukseen johtajuuden arvioinnissa. Osa päivystyspoliklinikalla työskentelevistä osallistujista toi esiin johtajuus-termiin liittyvän häiritsevän tunteen, koska he kokivat, ettei johtajuus kuulu osaksi heidän työskentelykulttuuriaan sillä tavalla kuin se on mittarissa määritelty. Vastaavasti valvonta- ja päivystysosastolla työskentelevät eivät kokeneet johtajuus- termissä mitään ongelmaa, vaan kokivat johtajuuden merkittäväksi osaksi harjoiteltavia tilanteita. Päivystyspoliklinikan osalistujat toivat haastatteluissa esille korvaavan termin; ”tilannejohtajuus”, joka oli heidän
mielestään parempi ilmaisu kuvaamaan johtajuusroolia. Kokemus johtajuudesta vaikutti
osallistujien kokemukseen arvioida kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja mittarin
avulla. Jos johtajuus koettiin merkittäväksi osaksi tiimiä, oli määritelmien ja tavoitteiden
ymmärtäminen ja arvioiminen helppoa. Jos johtajuus koettiin vähemmän merkittäväksi
omassa toimintakulttuurissa, oli osallistujalla vaikeuksia käsitellä aiheita, jotka liittyvät
johtajuuteen. Robinson, Shall ja Rakhit totesivat (2016) tutkimuksessaan, että elvytyksen
tekninen suorittaminen ja kliiniset tulokset korreloivat suoraan johtamistaitojen kanssa.
Tulokset osoittivat, että johtaminen todellisissa elvytystilanteissa on erittäin vaihtelevaa.
Tutkimukseen osallistuneista 75% näki tarpeelliseksi lisätä johtamiskoulutusta, jossa kehitettäisiin erityisesti roolitusta, tilannekatsauksen ja tilannetietoisuuden johtamista. Kyseinen tutkimustulos antaa viitteitä siihen, että johtajuustaidoissa on isoja eroja ja tämän
tutkimuksen tulos voi viitata siihen, etteivät kaikki ole saaneet riittävästi koulutusta johtajuudesta. Vastaavan tuloksen olivat saaneet Andersen, Jensen, Lippert & Østergaard
(2006) tutkiessaan ALS-kouluttajien näkemyksiä koulutuksen ei-teknisten taitojen osuuden kehittämiseen liittyen. T-NOTECHS:iin liittyvissä tutkimuksissa, joita on jo tässä
työssä aiemmin käsitelty, ei vastaavaa ilmiötä ole tullut esille. On mahdollista, että näihin
tutkimuksiin osallistuneet ovat saaneet paljon ei-teknisiin taitoihin liittyvää koulutusta, jolloin johtajuuteen liittyvät käsitykset ovat vahvistuneet.

Johtajuuden sekä yhteistyön ja resurssienhallinnan taitojen arviointia vaikeutti harjoituksissa välillä ollut ryhmän pieni koko. Osallistujat kokivat arvioinnin hankalaksi, jos roolit
eivät olleet selkeästi muodostuneet ryhmän pienen koon vuoksi. Tosin huomasivat tätä
ääneen pohtiessaan, että sekin on arvioinnin tulos. Arvioitavan ryhmän kokoon liittyen
T-NOTECHS- mittaria on testattu aiemmin vuonna 2014, jolloin testi ryhmät olivat joko
5-7 henkilön tai 8-9 henkilön kokoisia traumatiimejä. Tutkimustulos osoitti, että yli 7 hengen ryhmän arvioinneissa oli enemmän hajontaa, kuin alle 7 hengen ryhmiä arvioitaessa.
Näin ollen voitiin päätellä, että ison ryhmän ei-teknisiä taitoja voi olla hankala arvioida
tasalaatuisesti. Aiemmissa tutkimuksissa ei löytynyt mainintaa alle 5 henkilön ryhmän
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arvioinnista. Kyseisen tutkimuksen johtopäätöksissä mainittiin, että ennen mittarin käyttöä tulisi huomioida ryhmän koko. (Lim−Steinemann−Berg B W 2014: 361.) Kategorian
määritelmät koettiin kuitenkin selkeiksi, eikä mittarissa muutoin nähty yhteistyön ja resurssienhallinnan arvioinnin ongelmaa.

Kommunikaatio ja vuorovaikutus- kategoria oli selvästi osallistujille hyvin tuttu ei-tekninen taito. Se voi johtua siitä, että Malmin sairaalan simulaatioharjoituksiin aiemmin osallistuneet osallistujat olivat harjoitelleet kommunikaatiota ja vuorovaikutusta jo ennen tätä
tutkimusta. Kommunikaatio ja vuorovaikutus- kategoria koettiin selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. Verrattuna muiden kategorioiden tuloksiin, voi olla mahdollista, että aiheen tuttuus helpotti myös mittarin käyttöä. Kategoria sai myös osakseen negatiivisia (n=4) ilmaisuja liittyen edellä käsiteltyyn johtajuuden määritelmään. Kokemuksena oli, että kommunikaation kulkeminen aina johtajan kautta ei olisi niin merkittävää kuin mitä mittarissa
korostetaan. Näkemykset olivat yhteydessä johtajuuden mieltämiseen ja johtajuuskulttuurin. Arviointi- ja päätöksenteko- kategoria koettiin siltä osin uudeksi ei-tekniseksi taidoksi, että sen sisältämää potilaan tutkimisen ABCDE-protokollan käyttöä on harjoituksessa tavoiteltu ennenkin, mutta päätöksenteko olikin osallistujille uudempi aihe. Sen
merkitystä tilanteissa alettiin pohtia mittarin myötä. Osallistujat pohtivat hoitajien tekemää päätöksentekoa ja kokivat tämän kategorian tärkeäksi. Mittarin sisältö oli kuitenkin
heille selkeä, vaikka ei-teknisenä taitona olikin uusi. Tilannetietoisuus ja stressinsietokyky herätti vastaavia pohdintoja ja havaintoja kuin arvioinnin ja päätöksenteon- kategoria. Ei-teknisenä taitona tilannetietoisuus ja stressinsietokyky koettiin tärkeäksi, mutta
kokemuksen mukaan sitä ei ole aiemmin tullut harjoituksissa tarkemmin esille. Mittarista
koettiin näin ollen apua myös uuden oppimisessa. Yhteenvetona näiden kategorioiden
arviointikokemuksista voidaan sanoa, että aiheet olivat harjoituksessa uusia, mutta oli
kuitenkin osallistujille ymmärrettäviä ja tärkeiksi koettuja ei-teknisiä taitoja. Arviointi mittarin avulla koettiin huomattavasti enemmän positiiviseksi kokemukseksi kuin negatiiviseksi. Steinemannin ym. tutkimuksessa oli tehty vastaava huomio, kun koeryhmä sai
vain lyhyen koulutuksen työkalun (T-NOTECHS) mittarin käytöstä. Tutkimuksessa oli arvioitu, että vaikka testauksessa ei noussut esiin merkittäviä ongelmia, on lyhyt perehtyminen mittariin kuitenkin yksi luotettavuutta heikentävä tekijä. Tämän tutkimusasetelma
oli sillä tavalla eroava aiemmista tutkimuksista, että vastaavaa mittarin käytön kokemuksia kuvaavia tutkimuksia ei tutkija löytänyt.

Vertaisarviointikokemukset
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Kokemukset vertaisarvioinnista olivat kaikkien haastateltavien mielestä positiivisia. Vertaisarviointi nähdään tärkeänä osana oppimisprosessia ja palautteen merkitys nimenomaan kollegalta koetaan merkityksellisenä. Osa osallistujista pohti vertaisarvioinnin
olevan vaikeaa tai haastavaa, mutta siitä huolimatta he kokivat sen olevan tärkeä osa
harjoituksia ja taitojen kehittymistä. Kaikki osallistujat olivat joskus aiemmin antaneet palautetta työ- tai opiskelijakollegoille harjoituksesta, joten vertaisarviointi ei ollut täysin
uusi kokemus. Tulosten mukaan vertaisarviointia tulisi harjoituksissa jatkaa, sillä se tukee oppimisessa ja samalla myös arvioija itse oppii. Osallistujat olivat yhtä lukuun ottamatta yhtä mieltä siitä, että tiimityöskentelyä voidaan arvioida paremmin mittarin avulla
ja arvioinnista tulee tasapuolisempaa sekä yhtenäisempää mittaria hyödyntäen. Vain
yksi osallistuja oli epävarma siitä, että tarvitaanko niin tarkkaa arviointia, mitä mittarin
avulla tehdään. Hän ei kuitenkaan nähnyt sitä negatiivisena asiana. Tulosten mukaan
vertaisarviointi mittarin avulla tukee sekä arvioijan että arvioitavan oppimista ja arviointinäkökulma on laajempi kuin pelkkä itsearviointi tai ohjaajan antama palaute. T-NOTECHS:ia on käytetty aiemmin itsearviointimittarina ja vuonna 2017 tehtiin vertaileva tutkimus itsearvioinnin ja asiantuntija-arvioinnin välillä. Tulokset osoittivat, että vain johtajuudessa itsearvioinnin ja asiantuntijan arviointi olivat samalla tasolla. Muissa osaamisalueissa itsearviointitulokset olivat pääsääntöisesti asiantuntija-arvioita korkeampia.
Näin ollen vertaisarviointia ja ohjaajan antamaa palautetta voidaan pitää tärkeässä roolissa verrattuna itsearviointiin. (Wieck−McLaulin−Chang−Rake−Park−Lane−Burke−
Young−Cleek−Morton−Goodhue−Burd−Ford−Upperman−Jensen 2018: 630, 634-635.)

Vertaisarvioinnissa ei ollut osallistujien mielestä ongelmaa ja todellinen arviointitilanne
sujui hyvin. Kuitenkin osa osallistujista pohti haastattelun aikana, että voi olla vaikeaa
arvioida kollegaa, että miten arviointi osataan ottaa vastaan. Lisäksi pohdittiin erilaisia
näkemyseroja suorituksesta. Osallistuja pohti, että jos arvioija- ja arvioitavatiimi onkin
erimieltä suorituksen laadusta, että tuleeko näkemyksistä riitaa ja hankalia tilanteita.
Nämä olivat pohdintoja, jotka eivät olleet tulleet esille todellisuudessa harjoituksessa.
Tuloksista käy myös ilmi, että osallistujat kokivat mittarin niin hyödylliseksi, että alkoivat
antamaan kehitysehdotuksia tulevaisuuden käyttöä ajatellen. Pohdintojen myötä osallistujilla oli ehdotuksia vertaisarviointitaitojen kehittämisestä esimerkiksi koulutuksella. Tulosta voi tarkastella myös 2016 julkaistun Amerikkalaistutkimuksen valossa. Amerikkalaisille sairaanhoito-organisaatioille vuonna 1983 kehitetyn Magneettisairaala- nimityksen saaneen sairaalan täytyy olla riittävän vetovoimainen hoitotyön näkökulmasta. Magneettisairaalalla tarkoitetaan sairaalaa, jolle American Nurses Credentialing Center
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(ANCC) on myöntänyt hakemuksesta virallisen tunnustuksen neljäksi vuodeksi kerrallaan erinomaisesta hoitotyöstä ja potilaan hoidon tuloksista. Yhtenä Magneettisairaala
tunnustuksen saamisen edellytyksistä on käyttää systemaattista vertaisarviointia laadukkaan hoitotyön arvioimiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vertaisarviointitutkimukset kohdentuvat tutkijan havainnon mukaan Yhdysvaltoihin, vaikka vertaisarviointi on tutkimusten mukaan oikein toteutettuna merkityksellinen osa osaamisen kehittämisessä ja laadun varmistamisessa. Jostain syystä useissa (Roberts−Cronin 2017: 229-230; Whitney−Haag-Heitman−Chirsholm−Gale 2016:541,547; Rout−Roberts 2008: 427-428,441)
tutkimuksissa todetaan, että vertaisarviointia toteutetaan hyvin vaihtelevasti tai menetelmistä ei ole tarkkoja tietoja. Tutkimustulosten puuttuessa jää pohdintojen tasolle, että
onko tässä tutkimuksessa esiin nousseet kysymykset vertaisarvioinnin hankaluuksista
syynä vertaisarviointikäytännön hitaalle jalkautumiselle.

6.2 Tutkimusmenetelmän arviointi ja tutkimuksen luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kuvaavat luotettavuuskriteerit: uskottavuus, vahvistettavuus, siirrettävyys ja reflektiivisyys. Muun muassa nämä Guban ja Lincolnin
(1981 ja 1985) kriteerit ovat edelleen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin perustana.
(Kankkunen−Vehviläinen−Julkunen 2013:197.) Uskottavuutta tälle tutkimukselle tuo
koko tutkimusprosessin kuvaus mahdollisimman tarkasti. Analyysin ja tulosten esittämistä

on

vahvistettu

taulukoilla

ja

alkuperäisilmauksien

lainauksilla.

(Kyn-

gäs−Elo−Pölkki−Kääriäinen−Kanste 2011: 139-140). Tutkimuksen vahvistettavuutta on
esitetty tarkemmin kappaleessa 6.1, jossa tutkimuksen tulokset ja tulkinnat saavat tukea
aiemmista tutkimuksista. Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä johonkin muuhun tutkimusympäristöön. Tämän tutkimuksen siirrettävyyttä esitetään raportin lopussa, jossa käsitellään johtopäätöksiä ja jatkotutkimusehdotuksia. Raportissa on pyritty mahdollisimman tarkkaan reflektiivisyyteen eli tutkijan oman toiminnan
arviointiin koko tutkimusprosessin ajan. Toimintaa kuvataan mahdollisimman tarkasti,
mutta koska tutkija on itse hyvin syvällä aiheessa, on objektiivisuuden ylläpitäminen
haasteellista koko prosessin ajan. (Kankkunen−Vehviläinen-Julkunen 2013: 197-198.)

Tiedonhakuprosessi alkoi jo ennen varsinaisen tutkimusaiheen muodostumista. Tiedettiin, että ei-teknisten taitojen kehittäminen on työelämälähtöisesti tärkeässä roolissa ja
aihe liittyy vahvasti simulaatio-oppimiseen. Tiedonhaku aloitettiin tutkimalla ei-teknisiin
taitoihin liittyviä aiempia tieteellisiä tutkimuksia. Sekä simulaatiomenetelmä että simulaa-
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tio-oppiminen ovat aiheita, joita on kansainvälisesti tutkittu valtavasti. Tietoa alettiin rajamaan ei-teknisiin taitoihin, jolloin saatiin supistettua tutkimusten määrää jo huomattavasti. Kun tässä alustavassa tiedonhankinnassa löytyi tietoa ei-teknisten taitojen arviointimittareista, tutkimusaiheen valinta täsmentyi valittuun muotoon. Sekä alustavaan, että
varsinaiseen tiedonhakuprosessiin hyödynnettiin useita eri tietokantoja, mutta pääsääntöisesti parhaita tuloksia antavia CINAHL ja PubMed- tietokantoja. Varsinaisen tutkimusaiheen lisäksi haettiin yleistä taustatietoa Suomen terveydenhuollon tilastoista, ministeriön julkaisuista sekä terveyen- ja hyvinvointilaitoksen aineistoista. Näiden hakemiseen
käytettiin Google-hakua.

Tutkimuksen lähdekirjallisuus valittiin aiheen ja uusimman tutkitun tiedon mukaan. Aihe
vaikutti siihen, että myös alkuperäistutkimuksia (esimerkiksi NOTECHS-mittarin kehittäminen) hyödynnettiin taustatiedon rakentamiseen. Simulaatio-oppimiseen liittyviä tutkimuksien määrä oli niin suuri, että haku rajattiin viimeisen 10 vuoden ajalle. Mukaan valittiin tutkimuksia, jotka liittyivät aiheeseen ja olivat englanninkielisiä huomioiden tutkijan
kielitaito. Lisäksi maksulliset aineistot rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Lähdekirjallisuuteen valittiin ainoastaan tieteellisissä julkaisuissa julkaistuja tutkimuksia, lukuun ottamatta vertaisarvioinnin osuutta, jossa suomalaisen tutkimusaineiston tilannetta tarkasteltaessa huomioitiin myös Pro gradu- tutkimus muun tieteellisen aineiston puuttumisen
vuoksi. Lähdekirjallisuuden merkittävyyttä lisää tutkimusten monitieteellisyys. (Kankkunen−Vehviläinen-Julkunen 2013: 93-97.)

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti tutkimusaihe ja tutkimusympäristö. Erityisesti
alustavan tiedonhaun antaman tuloksen perusteella menetelmäksi valikoitui laadullinen
tutkimus, sillä vertaisarvioinnista ei ollut kovin vaikuttavaa aiempaa tutkimustietoa. Vaihtoehtoinen määrällinen menetelmä olisi vaatinut laajempaa aiempaa taustatutkimusaineistoa vertaisarvioinnista. Tutkimusympäristöksi valikoitui tutkijan työympäristö, jolloin
myös otoskoko on melko pieni ja tarkkaan määritelty. Lisäksi laadullisen menetelmän
valinta muodostui tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen mukaan. Tutkimuksessa tavoiteltiin osallistujien kokemuksia, jolloin laadullinen menetelmä on soveltuvin tapa. Tutkimustehtävien myötä valittiin teemahaastattelumenetelmä, koska sen avulla on mahdollisuus saada syvällisempiä tuloksia kuin esimerkiksi kyselylomakkeella. Yksilöllinen teemahaastattelu katsottiin myös parhaiten soveltuvaksi melko pienen yhteisön haastattelumuodoksi. (Hirsjärvi−Remes−Sajavaara 2014:183-186.)
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Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen tärkein, mutta voi olla samalla myös haastavin osuus. Alkuperäisilmaisujen pelkistämisen hankaluutena tässä tutkimuksessa oli ilmaisujen pelkistäminen sisältö säilyttäen. Tämän tutkimuksen aineisto analysointiin induktiivisesti, koska analyysirunko ei tässä tutkimusasetelmassa sisältänyt käsitteitä,
vaan ne muodostuivat aineistosta. Samoin aineiston pohjalta muodostui järkevä menetelmä kvantifioida ilmaisujen määrät. Aineisto abstrahoitiin eli ryhmiteltiin tutkijan tekemien päätelmien pohjalta. Sisällön analyysin heikkoutena onkin, että jotkut käsitteet
muodostuivat kuin itsestään ja ovat hyvin selkeitä, mutta joidenkin muodostamiseen vaadittiin paljon pohdintaa ja muokkausta. Vastaavaa ongelmaa on kuvattu myös Kynkään,
Elon, Pölkin, Kääriäisen ja Kansteen tutkimuksessa (2011). Sisällönanalyysiä tehtiin
vaihe vaiheelta tarkasti ja tutkija sai koko analyysin ajan ohjausta. Äänityksestä litteroituihin alkuperäisilmauksiin palattiin useita kertoja analyysin aikana, jotta tutkijan huomio
alkuperäisissä ilmauksissa säilyi. Näihin palattiin myös lopullisten tulosten valmistuttua
ja tarkasteltiin analyysiä alkuperäisten ilmaisujen pohjalta. (Kankkunen−Vehviläinen-Julkunen 2013: 197-198.)

Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkijan oma kiinnostus aiheeseen. Tutkija itse on työskennellyt Malmin sairaalaan päivystysosastolla simulaatio-ohjaajana. Näin ollen tutkijalla on
ollut mahdollisuus järjestää mittarin testausympäristö luontevasti, ottaen huomioon ympäristö, osallistujat ja aikataulu. Tutkija on voinut tuntea osallistujia ja erityisesti muita
simulaatio-ohjaajia, joten se on otettu huomioon jo tutkimustapaa suunniteltaessa esimerkiksi valitsemalla yksilöhaastattelut muiden vaihtoehtojen sijaan. Yksilöhaastattelun
etuna oli osallistujien mahdollisuus anonyymiteettiin ja haastatteluista saatiin yksilöllisempiä sekä syvällisempiä. Teemahaastattelussa käytettiin haastattelurunkoa, joka oli
testattu etukäteen haastattelemalla kolmea YAMK-opiskelijaa. Lisäksi haastattelurunkoa
tarkasteltiin ohjaajan sekä opiskelijaryhmän kesken. Kokeilun ja tarkastelun pohjalta
muokattiin runkoa toimivammaksi. Kysymykset muodostettiin siten, että vastauksista
olisi mahdollisuus saada mahdollisimman syviä. Haastattelurungon muodostamista kuvattiin tarkemmin kappaleessa 4. (Kankkunen−Vehviläinen-Julkunen: 2013: 197-205.)

Tutkimustyössä ja – haastatteluissa on suositeltavaa, ettei tutkija ja haastateltava tunne
toisiaan. Lisäksi suositeltavaa on, ettei tutkija itse olisi osana tutkittavassa ilmiössä. Näin
voidaan varmistaa, ettei tutkijan ja osallistujien aiemmat taustat vaikuta tutkimustulokseen. (Hirsjärvi−Hurme 2009: 72.) Tässä tutkimuksessa tämä ei ollut mahdollista, sillä
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tutkimuksen tarkoitus oli kehittää tutkijan oman työyhteisön toimintaa. Tämä on huomioitu kaikissa tutkimuksen vaiheissa pyrkien minimoimaan tutkijan ja osallistujien tuttuuden vaikutusta tutkimukseen. Näitä huomioita on kuvattu jo aiemmin kappaleessa 4. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on kuitenkin mainittavaa, että tuttuuden vaikutukset
tutkimustuloksiin ovat mahdollisia. Tutkimuksessa haluttiin saada selville osallistujien todellisia kokemuksia mittarista ja vertaisarvioinnista, joten ennen haastattelua ja haastattelun aikana tutkija korosti tätä eri tavoin. Voi kuitenkin olla mahdollista, että kaikki eivät
ole kertoneet kaikkia kokemuksiaan täysin avoimesti peläten esimerkiksi tutkijan omien
näkemysten olevan eroavia. (Vilkka 2015: 198.) Tutkimukseen valikoitui henkilöt vapaaehtoisesti. On kuitenkin mahdollista, että juuri näiden vapaaehtoisten kokemukset ja
henkilökohtaiset mieltymykset ovat samankaltaisia ja positiivisia tutkittavaan aiheeseen
nähden. Olisi mielekästä tutkia myös tutkimuksesta poisjääneiden kokemuksia. Heillä on
voinut olla täysin eriävät kokemukset tutkimukseen osallistujiin nähden. Osallistujien satunnaistaminen esimerkiksi arpomalla, olisi voinut olla tästä näkökulmasta validimpi vaihtoehto, mutta koska tähän tutkimukseen sopivien henkilöiden määrä oli lähtökohtaisesti
melko pieni, päädyttiin vaihtoehtoon, jossa osallistujat saivat itse ilmoittautua vapaaehtoiseksi tutkimukseen. (Vilkka 2015: 135-136, Kankkunen−Vehviläinen-Julkunen 2013:
110-112.)

Haastattelutilanteessa tutkijan olemuksella ja viestinnällä on suuri merkitys haastateltaviin. Tutkija pyrki tämän vuoksi käyttämään samasta asiasta useampaa eri ilmaisua ja
käytti samoja ilmaisua jokaiselle haastateltavalle. Näin pyrittiin varmistamaan asian ymmärtäminen samalla tavalla. On kuitenkin siitä huolimatta mahdollista, että osallistujat
ovat ymmärtäneet tutkimuksen tavoitteen, tarkoituksen ja jopa kysymyksiä väärin. Ajoittain haastattelutilanteen ajautuivat keskusteluihin, jotka eivät liittyneet haastatteluaiheeseen. Tutkija huomasi myös, että välillä kysymys ymmärrettiin vääriin, jolloin kysymystä
tarkennettiin. Tutkijan omat ennakkokäsitykset tutkimusaihetta kohtaan tiedostettiin ja
niiden vaikutuksia tarkkailtiin aktiivisen tutkimustyön ohjaamisen kautta. Tunnistettiin esimerkiksi ennakkokäsitys, jonka mukaan osallistujat pitävät vertaisarviointia vaikeana
tehtävänä. Ennakkokäsitysten tiedostaminen etukäteen mahdollisti tutkijan huomion asiaan koko prosessin ajan ja välttävän siten virhetulkintoja. Ennakkokäsitykset huomioitiin
myös esimerkiksi haastattelurungon muodostamisvaiheessa ja vältettiin liian johdattelevat kysymysasettelut (Vilkka 2015: 195-195.)

Tuloksia arvioitaessa huomio kiinnittyy kolmeen pääteemaan. Tutkijan rooliin (ota on käsitelty aiemmin) sekä tutkimusasetelmaan, jossa ryhmien pieni koko vaikutti olennaisesti
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kokemusten muodostumiseen sekä se, että osa ei-teknisistä taidoista ei ollut osallistujille
ennestään tuttuja. Luotettavampaan tulokseen tutkimuksessa olisi päästy siten, että mittarin sisältöön olisi ehditty paremmin tutustua. (Vilkka 2015: 134, Kankkunen−Vehviläinen-Julkunen 2013: 112.) Kaikkien tutkimukseen osallistuvien ryhmien koko olisi pitänyt
olla suurempi, kohderyhmään sopien vähintään kolme, mieluiten neljä henkilöä. Näin
johtajuusrooli sekä muut roolit olisivat korostuneet ja mittarin käytön arvioinnin oikeellisuus paremmin havaittavissa. Nyt tutkimusasetelmassa oli tavoitteena kolmen hengen
ryhmä, mutta äkillisten poissaolojen vuoksi asetelma muuttui odottamatta pienemmäksi.
(Lim−Steinemann−Berg B W 2014: 361.) Kuitenkin muut tulokset huomioiden verrattuna
aiempiin tutkimustuloksiin, ei ole estettä käyttää mittaria jatkossakin vertaisarviointimenetelmällä simulaatioharjoituksen ei-teknisten taitojen arviointiin.

6.3 Tutkimuksen eettisyys
Tutkimuksessa noudatettiin hyviä tieteellisen etiikan toimintatapoja (Tutkimuseettinen
neuvottelukunta 2012: 8). Tutkimuksessa ei käsitelty potilaisiin kohdistuvaa aineistoa.
Aineisto kerättiin hoitohenkilökunnan simulaatiokoulutuksiin liittyvän testitapahtuman
sekä hoitohenkilökunnan antamien haastattelujen pohjalta. Tutkimukseen osallistuva
Helsingin kaupungin (nyk. HUS) Malmin sairaalan henkilökunta sai tutkimuksesta tietoa
etukäteen ennen simulaatioharjoitusta ja osallistuminen haastatteluun perustui täysin vapaaehtoisuuteen. (Kankkunen−Vehviläinen-Julkunen 2013:223.)

Tutkimussopimus tehtiin ensin Malmin sairaalan päivystysyksikön ylihoitaja Katariina
Jantusen kanssa ja Helsingin kaupungilta haettiin tutkimuslupa. Koska tutkimus ei sisältänyt potilasaineistoa, ei eettistä ennakkoarviointia haettu. Tutkimuksessa käytettävän
T-NOTECHS-mittarin käyttöoikeus on saatu kirjallisesti (sähköpostitse) mittarin kehittäjältä LT Susan Steinemannilta. Saman mittarin suomenkielisen version käyttöoikeus on
haettu mittarin käännöstyöstä vastaavalta FT Eerika Rosqvistilta sähköpostitse. (Kankkunen−Vehviläinen-Julkunen 2013:222-227.)

Tutkimushaastattelussa oli huomioitavaa, että haastattelija tunsi osan osallistujista entuudestaan. Tutkimuksen lähtökohdista tätä ei pidetty kuitenkaan ongelmallisena, sillä
tutkimuksen aihe ei ole osallistujille kiusallinen, eikä koske osallistujalle herkkää aihetta.
Tutkimuksessa ei myöskään käsitelty henkilökohtaisia tai arkaluontoisia asioita, jolloin
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tutkijan oli mahdollista haastatella osallistujia ilman henkilökohtaisen taustan vaikuttavuutta. Tutkija korosti haastattelun alussa, että haastateltavan henkilökohtaiset kokemukset mittarin soveltuvuudesta ja vertaisarvioinnista ovat tärkeitä, eikä haastattelussa
tarvitse pohtia oikeita tai vääriä vastauksia. Haastatteluissa pyrittiin luomaan avoin ja
luottavainen ilmapiiri, jotta osallistujilla oli miellyttävä ja turvallinen olo vastata kysymyksiin rehellisesti. Huomioitavaa oli, että haastateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti, haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, jolloin haastateltavan on helpompi puhua vapautuneemmin kokemuksistaan. (Hirsjärvi−Hurme 2009: 93-98.)

Haastatteluihin osallistujilta pyydettiin suostumus suullisesti (tarvittaessa kirjallisesti) ja
tutkimuksesta tiedotettiin etukäteen suullisesti ja kirjallisesti (liite 4.). Haastattelut pidettiin luottamuksellisesti tiloissa, jotka haastattelijat itse hyväksyivät. Haastattelut joko nauhoitettiin tai kirjoitettiin ylös haastateltavan toiveen mukaisesti. Osallistujilla oli mahdollisuus keskeyttää milloin tahansa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013: 219-223;
Hyvärinen ym.2017: 398-400.) Teemahaastattelujen onnistumista tuki tutkijan aiempi kokemus vastaavanlaisen tutkimuksen toteuttamisesta (Hyvärinen ym. 2017: 400).

Tutkimuksen aineistossa ei kerätty henkilötietoja, eikä tuloksia analysoinnissa käytetty
identifiointimenetelmiä. Tutkimustulokset on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. Tutkimusraportoinnissa ilmaisuja on muokattu alkuperäisilmaisuista siten, että osallistujia ei pystytä tunnistamaan. Muokkauksessa on kuitenkin huomioitu tutkimuksen näkökulmasta tärkeä alkuperäisilmaisun informatiivisuus. Aineisto analysoitiin
luottamuksellisesti ja hävitettiin heti, kun sitä ei enää tarvittu tutkimusprosessissa. (Kankkunen−Vehviläinen-Julkunen 2013: 221.)

6.4 Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että mittari soveltui ei-teknisten taitojen vertaisarviointiin simulaatioharjoituksessa. Tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuoltohenkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tutkimuksesta saadaan tietoa ei
teknisten taitojen- mittarin (T-NOTECHS) käytöstä simulaatioharjoituksissa laajemmasta
näkökulmasta verrattuna aiempiin tutkimuksiin, sillä aiemmin ei mittaria käytetty vertaisarviointiin, kuten tässä tutkimuksessa. Vertaisarvioinnin kokemuksista saatava tieto
hyödyttää sekä Malmin sairaalassa järjestettäviä koulutuksia että muita vertaisarvioinnista kiinnostuneiden koulutussuunnittelua. Tarkoitus on, että tutkimustulosten myötä
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mittarin käyttöä koulutuksissa ja todellisten tilanteiden jälkipuintivaiheissa voitaisiin laajentaa tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös, että vertaisarviointia voitaisiin sisällyttää
laajemmin koulutuksiin, sillä tutkimustulokset tukevat sen käyttöä. Mittari voi mahdollistaa osaamisen kehittymisen seurannan aiempaa systemaattisemmin, sillä mittarin avulla
annettua numeerista arviointia, voidaan johdonmukaisesti verrata eri suorituskertojen
välillä simulaatioharjoituksissa. Steinemannin (2014)) tutkimusryhmä oli testannut myös
todellisen tilanteen suorituksen arvioimista mittarilla ja sitä ehdotettiin myös tämän tutkimuksen kehitysehdotuksissa. Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista käyttää mittaria
hyödyksi esimerkiksi sairaalan elvytystilanteiden jälkipuinnissa.

6.5 Jatkotutkimusehdotukset
Arviointimittarin avulla voisi simulaatioharjoituksen hyödyllisyyttä arvioida tiimityötaitojen
kehittymisen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista tehdä vertailua, mutta tutkimustulosta voidaan hyödyntää jatkotutkimustyössä. Simulaatioharjoittelussa on viime vuosina lisätty mittarin avulla tehtävää arviointia ja käytössä on myös
muita kuin tässä tutkimuksessa käytetty mittari. Tulevaisuudessa olisi hyödyllistä selvittää mittareiden käytön laajuutta ja niiden sopivuutta simulaatioharjoitteluun. Kiinnostavaa on myös selvittää, miten mittareita hyödynnetään. Eri mittareiden käyttökokemusten
ja soveltuvuuden vertailu olisi myös tärkeää, jotta myös mittareita voidaan kehittää.

Vertaisarviointi on tämän tutkimuksen tulosten myötä hyödyllistä sekä arvioijalle ja arvioitavalle molempien osapuolten osaamisen kehittämisen välineenä. Sosiaali- ja terveysalalla käytetään paljon epävirrallista vertaisarviointia jopa päivittäin, mutta systemaattisena ja johdettuna siitä voisi olla todellista hyötyä osaamisen kehittämisessä. Vertaisarviointiin liittyvien tutkimusten vähyys oli tutkijalle yllättävää ja aihe kaipaa kipeästi lisää
tutkimustyötä monesta eri näkökulmasta.

Tämän tutkimuksen taustatietoja selvittäessä tuli esille tilastoja potilasvahingoista ja haittatapahtumista, mutta niiden syntymisen syyt olivat hyvin suppeasti saatavilla. Näin ollen
ei ole tarkkaa tietoa ei-teknisten taitojen puuttellisuudesta johtuvista potilasvahingoiden
määrästä Suomessa. Tutkijan näkemys on, että terveydenhuolto-organisaatiot voisivat
vielä paremmin kohdentaa osaamisen kehittämistä jos potilasvahinkojen ja haittatapahtuminen syitä olisi käsitelty ei-teknisten ja teknisten taitojen näkökulmasta.
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Liite 1. T-NOTECHS-mittari
T-NOTECHS
JOHTAJUUS
5
Selvästi määritelty tiimin johtaja. Hyvä
ajanhallinta, kaikki
tehtävät saatettu loppuun, ei hierarkinen
YHTEISTYÖ JA
RESURSSIENHALLINTA
5
Kaikki tiimin jäsenet
noudattavat selkeästi
rooliaan ja suorittavat
kaikki määrätyt työtehtävät
KOMMUNIKAATIO JA
VUOROVAIKUTUS
5
Kommunikaatio selkeää ja kulkee tiimin
johtajan kautta, tieto
välitetty kirjurille
ARVIOINTI JA
PÄÄTÖKSENTEKO
5
Järjestelmällinen ja
loppuun saatettu ensiarvio (ABCDE) ja sekundaariarvio. Suunnitelma tiedotettu tiimille.
TILANNETIETOISUUS/
STRESSINSIETOKYKY

4

3
Henkilömääritelty,
mutta osaa tehtävistä ei saatettu loppuun.

2

1
Tiimiä johtava henkilö
ei tunnistettavissa.

4

3
Kaikkien jäsenten
roolit eivät selviä,
osa ei suorita määrättyjä tehtäviä

2

1
Tiimin jäsenten roolia
ei pysty erottamaan

4

3
Kommunikaatio ei
aina välity tiimin
johtajan kautta, tai
ei välitetty nopeasti
kirjurille

2

1
Jäsentymätön tai sekava kommunikaatio
usealla eri tasolla

4

3
Arviointi jossain
määrin epäjärjestelmällistä, kaikki päätehtävät loppuun
saatettu.

2

1
Ensiarvio ja sekundaariarvio epäjärjestelmällisiä ja/tai epätäydellisiä. Suunnitelma
ei selvä.

5
4
3
2
1
Odottamattomat löyOdottamattomat
Odottamattomat löydökset ja häiriötekijät
löydökset aiheuttidökset tai keskeytykeivät häirinneet systevat häiriön, mutta
set häiritsivät järjesmaattista ja järjesteleivät estäneet tehtätelmällistä arviointia
mällistä toiminnan suvän loppuun saattaja tehtävän loppuun
juvuutta. Tiimi on raumista.
saattamista täysin. Ei
hallinen ja suunnitteennakoivaa.
lee ennakoivasti.
Mittarin alkuperä: Susan Steinemann, Mittarin käännöstyö suomenkielelle: Eerika Rosqvist, Jussi P. Repo
& Juha Paloneva. Mittarin käyttö tutkimuksessa tekijöiden luvalla.
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Liite 2. TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

Taustatiedot:
1.
2.
3.
4.

Ohjaaja/koulutukseen osallistunut
Ikä (20-30, 30-40, 40-50, yli 50)
Työkokemus (vuotta) 0-1, 1-2, 2-5, 6-10, yli 10
Simulaatioharjoittelukokemus: osallistunut koulutuksiin (kertaa): 1-2, 3-10, yli 10

Haastattelun osa I
KOKEMUKSET MITTARIN SOVELTUVUUDESTA SIMULAATIOHARJOITTELUUN

1. Miten T-NOTECHS- mittarin käyttö mielestäsi sujui?
Miten koit mittarin täyttämisen?
Oliko arviointia helppo/ vaativaa tehdä?
Riittikö harjoituksessa annettu aika mielestäsi mittarin täyttämiseen?
2. Miten koit johtajuuden arvioinnin onnistuvan mittarin avulla?
Soveltuuko mittari mielestäsi johtajuuden arviointiin simulaatioharjoituksessa?
Ei/kyllä, miksi?
3. Miten koit yhteistyön ja resurssien hallinnan arvioinnin onnistuvan mittarin avulla?
Soveltuuko mittari mielestäsi yhteistyön ja resurssien hallinnan arviointiin simulaatioharjoituksessa?
Ei/Kyllä, miksi?
4. Miten koit kommunikaation ja vuorovaikutuksen arvioinnin onnistuvan mittarin avulla?
Soveltuuko mittari mielestäsi kommunikaation ja vuorovaikutuksen arviointiin simulaatioharjoituksessa?
Ei/Kyllä, miksi?
5. Miten koit arviointi- ja päätöksenteon arvioinnin onnistuvan mittarin avulla?
Soveltuuko mittari mielestäsi arvioinnin- ja päätöksen teon arviointiin simulaatioharjoituksessa?
Ei/Kyllä, miksi?
6. Miten koit Tilannetietoisuus/ Stressinsietokyvyn arvioimisen onnistuvan mittarin avulla?
Soveltuuko mittari mielestäsi tilannetietoisuuden ja stressinsietokyvyn arvioimiseen
simulaatioharjoituksessa?
Ei/Kyllä, miksi?
HAASTATTELUN OSA II
KOKEMUKSET VERTAISARVIOINNISTA HARJOITUKSESSA:
Miten koit vertaisarvioinnin harjoituksessa? Onko vertaisarviointi mielestäsi hyödyllistä oppimisen
kannalta? Perustele? Miten kehittäisit vertaisarviointia simulaatioharjoituksessa? Onko vertaisarvioinnissa jotain haasteellista? Mitä? Miksi? Mitä asian korjaamiseksi voisi tehdä?
LOPUKSI: Mitä muuta haluaisit sanoa mittarista ja/tai vertaisarvioinnista?
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Tiedote simulaatiopäivään osallistujille

7.32018

Hyvä Malmin päivystysyksiköiden simulaatiopäivään osallistuja!
Pääset mukaan vaikuttamaan simulaatiokoulutuksen- ja tiimin- sekä oman ammatillisen
osaamisen kehittämisprojektiin. Kevään 2018 aikana simulaatiokoulutuksissa testataan
ei-teknisten taitojen arviointimittaria (T-NOTECHS). Ei-teknisiä taitoja ovat jo aiemmistakin koulutuksista tutut: tiimityö, yhteistyö ja resurssien hallinta, vuorovaikutus ja
kommunikaatio, johtajuus, tilannetietoisuus ja stressinsietokyky sekä arviointi ja päätöksenteko.
Arviointimittaria testataan koulutuksen aikana vertaisarviointimenetelmällä. Saat lisätietoa mittarin käytöstä koulutuksessa. Projekti on osa sh Sanna Tarvaisen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Osallistuminen testaukseen tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansainvälisesti arvostettuun osaamisen kehittämisen menetelmään.
Testivaiheen jälkeen käyttökokemusten kartoittamiseksi järjestetään yksilöhaastattelut
testauksessa mukana olleille. Käyttökokemuksia kartoitetaan kyseisen arviointimenetelmän jatkokäyttöä ja kehittämistä varten.
Osallistuminen haastatteluihin on vapaaehtoista ja täysin luottamuksellisia. Aineisto on
vain tutkijan hallussa ja se hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen päätyttyä. Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei haastateltavien henkilöllisyyttä tunnisteta. Osallistuneiden henkilötietoja ei tallenneta tutkimuksen missään vaiheessa.

Ystävällisin terveisin,
Sh Sanna Tarvainen
sanna.tarvainen@metropolia.fi

Opinnäytetyön ohjaaja:
Lehtori, FT Jaana-Maija Koivisto
jaana-maija.koivisto@metropolia.fi
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Suostumus tutkimukseen osallistumisesta

Tällä suostumuksella annan luvan käyttää haastattelussa antamiani tietoja kyseisen tutkimuksen
käyttöön. Olen saanut riittävän informaation tutkimuksesta. Suostun antamaan yhteystietoni
tutkijalle haastatteluajan sopimista varten.

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata ei-teknisten taitojen arviointimittarin; T-NOTECHS:n soveltuvuutta Malmin sairaalan simulaatioharjoitteluun. Lisäksi tarkoituksena on kuvata, miten mittari
soveltuu vertaisarviointiin simulaatioharjoituksen aikana. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää
Malmin sairaalan päivystysyksiköiden hoitohenkilökunnan ei-teknisiä taitoja.

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla kevään 2018 aikana päivystysyksiköiden simulaatiokoulutuksiin osallistuneita sekä simulaatio-ohjaajia. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina.
Menetelmänä on teemahaastattelu, jossa kartoitetaan tutkittavien käyttökokemuksia T-NOTECHS- mittarista simulaatiokoulutuksessa. Aikaa haastatteluun varataan noin 30 min/ henkilö.
Haastattelut toteutetaan kevään 2018 aikana.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimusaineisto käsitellään täysin luottamuksellisesti. Aineistossa ei kerätä osallistuneiden henkilötietoja tutkimuskäyttöön. Aineistoa käytetään vain kyseiseen tutkimukseen ja se on pelkästään tutkijan hallussa. Aineisto hävitetään
tutkimuksen päätyttyä. Tulokset julkaistaan siten, ettei tutkittavia tai heidän kokemuksiaan pystytä tunnistamaan. Tutkimukseen osallistumisen voi halutessaan keskeyttää milloin tahansa tutkimuksen aikana. Lisätietoja tutkimuksesta saa tutkijalta.

Päiväys

Tutkimukseen osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennys

_____________

________________________________________________

Tutkijan yhteystiedot:

Sanna Tarvainen
sanna.tarvainen@metropolia.fi

