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Abstract
Samuli Saario and Jopi Sorvali
From patient safety learning experiences to simulation scenario as part of international SLIPPS project, 55 pages, 7 appendices
LAB University of Applied Sciences
Health Care and Social Services, Lappeenranta
Degree Programme in Paramedic Nursing
Bachelor´s Thesis 2020
Instructors: Senior Lecturer, Ms Susanna Tella, LAB University of Applied Sciences and Senior Lecturer, Ms Arja Sara-aho, LAB University of Applied Sciences
The purpose of this thesis was to find out whether the data gained from Sharing
LearnIng from Practice to Improve Patient Safety (SLIPPS) Teaching- and Research Project can be utilized in the development of patient safety and simulation
teaching. The thesis was commissioned by a teacher from the LAB University of
Applied Sciences participating in the SLIPPS project. This thesis was implemented as a part of yhe SLIPPS project. A simulation scenario was created for
paramedic students based on the data to evaluate its usability as stated.
The data for this thesis was provided by the SLIPPS project. The data was collected from students through a questionnaire on patient safety learning experiences during nursing internships. This theoretical part of the thesis consists of
definitions of patient safety, pedagogy about simulation teaching, systematic examination of a patient with a head injury and the pathophysiology of an acute
subdural hematoma. The provided data was assessed and utilized as applicable
to this thesis to create an adequate simulation scenario. The simulation was carried out in collaboration with teachers of LAB UAS. A feedback questionnaire was
collected from participants regarding the simulation scenario and performance of
instructors.
Based on the findings of this thesis the significant learning experiences gained
from SLIPPS project can be utilized in the development of patient safety and simulation teaching where applicable. Further research to find how the student learning experiences could be utilized more comprehensively could be useful.
Keywords: Patient safety, simulation, SLIPPS
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1

Johdanto

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää potilasturvallisuuden ja simulaatio-opetuksen kehittämismahdollisuuksia kansainvälisen Sharing LearnIng from
Practice to improve Patient Safety (SLIPPS) -potilasturvallisuusprojektin tarjoaman materiaalin pohjalta. Tämä materiaali keskittyy hoitotyön opiskelijoiden harjoittelujaksoilla kokemiin merkittäviin potilasturvallisuuden oppimiskokemuksiin.
Opinnäytetyön tuotteena luodaan saadun materiaalin pohjalta simulaatioharjoitus
ensihoidon opiskelijoille LAB-ammattikorkeakoulussa, ja se toteutetaan osana
Vammautunut potilas –kurssia yhteistyössä opettajien kanssa. Potilasturvallisuus
on terveydenhuollon perusperiaate ja kuuluu siten sosiaali- ja terveysalan laadunhallinnan piiriin (WHO 2017; Kuisma 2017, 76).
Opinnäytetyö koostuu tarvittavan teoriatiedon keräämistä, simulaatioharjoituksen
luomista ja ohjaamista sekä palautteen keräämistä. Opinnäytetyön teoreettisessa
osassa perehdytään potilasturvallisuuskulttuuriin hoitotyössä, simulaatio-opetuksen pedagogiikkaan, ensihoitajien ammatillisen osaamisen erityispiirteisiin liittyen opinnäytetyön simulaatioharjoituksen luonteeseen sekä harjoituksessa ilmenevän vamman patofysiologiaan.
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi LAB-ammattikorkeakoulun lehtori Susanna Tella. Opinnäytetyö on toteutettu Saimaan ammattikorkeakoulussa, joka
on opinnäytetyöprosessin aikana yhdistynyt yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa LAB-ammattikorkeakouluksi.

2
2.1

Potilasturvallisuuden merkitys terveysalalla
Mitä potilasturvallisuus tarkoittaa?

Potilasturvallisuuden edistämisestä ja laadusta on Suomen terveydenhuoltolaissa useita eri pykäliä, muun muassa terveydenhuoltolain 8§:ssä mainitaan
seuraavalla tavalla: ”Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitel-
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massa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.” Sosiaali- ja terveysministeriöllä (STM) on säädäntävalta niihin asioihin, jotka ovat suunnitelmassa sovittavia.
STM määritee potilasturvallisuuden siten, että potilaan hoito, hoiva ja palvelut
edistävät hänen sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja näiden toteutuksesta aiheutuu potilaalle mahdollisimman vähän haittaa (Sosiaali ja terveysministeriö 2017). Laajemmin potilasturvallisuus käsittää edellä mainitun lisäksi terveydenhuollossa toimivien työntekijöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteita sekä toimintakäytäntöjä, joilla varmistetaan potilaiden terveyspalvelujen
turvallisuus (Kuisma 2017, 67). Potilasturvallisuuden määritelmä kuitenkin vaihtelee näkökulmasta riippuen. Esimerkiksi potilaan näkökulmasta katsottuna hoito
voi olla laadukasta eikä siitä aiheudu potilaalle haittaa, vaikka se ei olisi kaikkein
turvallisin hoitomuoto. Haitalta on vain vältytty olemassa olevasta riskistä huolimatta. (Helovuo, Kinnunen, Peltomaa & Pennanen 2011, 13.)
Potilasturvallisuus koostuu hoito-, laite- sekä lääketurvallisuudesta. Nämä kolme
jakautuvat vielä kahdeksi, jotka ovat tekijän ja toiminnan turvallisuus. Hoidon turvallisuudella tarkoitetaan, että valittu hoitomenetelmä sekä sen toteutuksen eri
vaiheet ovat mahdollisimman turvallisia. Laiteturvallisuus kattaa sen, että laitetta
käyttävä hoitaja osaa laitteen turvallisen käytön, tietää laitteen poikkeamat sekä
mahdolliset toimintahäiriöt. Lääkehoidon turvallisuudessa osataan potilaan sairauden mukaisesti valita potilaalle lääke, joka on mahdollisimman tehokas potilaan sairautta vastaan mahdollisimman vähäisillä haittavaikutuksilla, ja lääkkeen
anto on mahdollisimman oikeaoppista sekä turvallista. (Helovuo ym. 2011, 13.)

2.2

Potilasturvallisuustyön kehittyminen ja vaikuttavuus

Yksi merkittävistä tutkimuksista potilasturvallisuuden kehittämisestä on National
Patient Safety Foundationin (NPSF) tekemä raportti, jossa on seurattu potilasturvallisuuden 15 vuoden kehitystä pohjautuen vuonna 2000 Yhdysvalloissa julkaistuun To Err is Human -raporttiin. NPSF:n raportin mukaan kehittymisen kokonaistulos ei ole odotusten mukainen, vaikka joillakin potilasturvallisuuden osa-alueilla
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kehitystä onkin tapahtunut. Edistystä on tapahtunut esimerkiksi infektioiden torjunnassa sekä leikkauksiin liittyvien komplikaatioiden ennaltaehkäisyssä tarkistuslistojen ansiosta, mutta edistysaskelista huolimatta moni haittatapahtumista
olisi edelleen estettävissä. Valtioneuvoston hyväksymä potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017-2019 luo hyvän pohjan potilasturvallisuustyön kehittymiselle Suomessa. (Roine, Kinnunen & Aaltonen 2018.)
Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon potilasturvallisuuskulttuuria pyritään
yhtenäistämään ja edistämään turvallisten menetelmien käytännön toteutumista
niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Potilasturvallisuus on osa
julkista palvelulupausta, joka tarkoittaa terveyspalveluiden tuottajien olevan vastuussa sen käytännön toteutumisen varmistamisesta. Perustiedot potilasturvallisuuden toteuttamiseen työssä sisältyy jo terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen. Työelämässä henkilökunnan osaamistarpeiden kehittämisen kartoittaminen ja ammattitaidon varmistamisen vastuu on organisaation johdolla ja
esimiehillä. Potilasturvallisuuden kehittäminen sisältyy henkilöstön työhön perehdytykseen sekä täydennyskoulutukseen, joissa erityistä huomiota tulee kiinnittää
laitteiden ja tarvikkeiden käytön osaamiseen, lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen sekä hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn. Työntekijällä puolestaan on
velvollisuus huolehtia tietojensa ja taitojensa kehittämisestä ja ajantasaisuudesta, esimerkiksi osallistumalla täydennyskoulutuksiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017.)
2.3

Potilasturvallisuuskulttuuri

Potilasturvallisuus on monitasoinen käsite, jossa yhdistyvät henkilökunnan kokemukset ja näkemykset, sosiaaliset ilmiöt työyhteisössä sekä organisaation oppimisprosessit (Helovuo ym. 2011. 92). Tärkeää turvallisuuskulttuurin edistämisessä on riskien arviointi, toiminnan jatkuva kehittäminen sekä ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet. Tarkoituksena on hallita toimintaan liittyviä riskejä, jolloin voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä potilaille aiheutuvia haittoja sekä sen myötä
estää inhimillistä kärsimystä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017.) Haittatapahtumia ehkäisemällä vähennetään myös niiden selvittämiseen ja korjaamiseen kuluvia kustannuksia, joten käytännössä toimiva turvallisuuskulttuuri on samalla
säästötoimi.
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Käsitys potilasturvallisuudesta ja sen edistämisestä muotoutuu jo opiskelun aikana, jolloin on tärkeää painottaa, ettei haittatapahtumien ilmoittamisessa ole
kyse syyllisten etsimisestä vaan oppimisesta, miten välttää vastaavat tulevaisuudessa. Potilasturvallisuus tulee sisällyttää (perus-, jatko- ja täydennyskoulutus)
kaikkeen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutukseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009).
Suomen Lääkärilehden julkaisemassa tutkimuksessa lääketieteen opiskelijoiden
näkemyksistä potilasturvallisuudesta todettiin opiskelijoiden omaavan positiivisen asenteen potilasturvallisuuden edistämiseen. Tutkimuksen mukaan osa opiskelijoista kokee virhetapahtumien käsittelyn lääkäriä syyllistävänä. Vastaajat,
joilla oli aiempaa kokemusta terveydenhuoltoalalta, kokivat syyllisyyttä tapausten
käsittelystä merkittävästi vähemmän. Pelko syyllistämisestä virhetilanteiden käsittelyssä vähentää positiivista suhtautumista niiden raportoimiseen merkittävästi. (Niemi-Murola & Kaila 2011.)
Hoitotieteen julkaisemassa tutkimustuloksessa todetaan, että potilasturvallisuuden oppimisessa sekä opetuksessa on vielä puutteita. Tutkimuksessa suomalaiset sairaanhoitajaopiskelijat kokivat potilasturvallisuuden oppimisen merkittävämmäksi, kuin koulussa sekä harjoittelujaksoilla saatujen oppien antaneen.
(Tella, Smith, Partanen, Turunen 2016.)

3 SLIPPS
Sharing LearnIng from Practice to improve Patient Safety (SLIPPS) on Erasmus+
säätiön rahoittama potilasturvallisuusopetusta edistävä projekti. SLIPPS:ssä on
mukana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajia sekä yhteensä seitsemän
korkeakoulua viidestä eri Euroopan maasta (Iso-Britannia, Suomi, Espanja, Italia
ja Norja). Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana SLIPPS-projektissa. Projektissa hyödynnetään materiaalina opiskelijoiden merkittäväksi tuntemia oppimiskokemuksia harjoittelupaikoilta ja näiden kokemusten pohjalta pyritään hyödyntämään koulutusresursseja tarkoituksenmukaisesti, jolloin ongelmakohtiin pystytään kiinnittämään enemmän huomiota jo opiskeluvaiheessa. Oppimiskokemukset ovat nimettömiä eivätkä sisällä ajankohtaa, jolloin anonymiteetti säilyy kaik-
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kien osapuolten kohdalla. Projektin yhtenä tuotoksena on perustaa kansainvälinen potilasturvallisuuskoulutusverkosto, johon liittyy avoimen pääsyn virtuaalinen
oppimiskeskus, jota voidaan hyödyntää potilasturvallisuuden kansainvälisesti
moniammatillisesti oppimisen edistämiseksi. Projekti koostuu monitieteisestä työryhmästä, johon sisältyy terveydenhuollon opettajia, terveydenhuollossa työskenteleviä ammattilaisia ja toimitusjohtajia, potilasturvallisuuspäälliköitä ja -koordinaattoreita sekä tekniikan ja simuloinnin asiantuntijoita. (SLIPPS 2017a.)
Hoitoon liittyviä virheitä, vahinkoja, väärinymmärryksiä ja läheltä piti -tilanteita tapahtuu keskimääräisesti yhdelle kymmenestä potilaasta, ja näistäkin suurin osa
ovat vältettävissä (WHO 2017). Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ovat järkyttäviä tilanteita potilaan ja tämän omaisten lisäksi hoitoon osallistuvalle henkilökunnalle. Terveydenhuollon koulutusohjelmat sisältävät oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen lisäksi työharjoittelujaksoja. Harjoittelussa osallistuessaan kliiniseen hoitotyöhön opiskelijat voivat joko todistaa tai olla osallisina eriasteisissa
potilasturvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin, joita ei aina tunnisteta, kirjata tai
muuten raportoida. Nämä dokumentoimattomat tapaukset sisältävät arvokasta
tietoa, kuinka potilastyötä voitaisiin kehittää turvallisemmaksi, mutta kirjaamattomana tämä oppimismahdollisuus menetetään. (SLIPPS 2017a.)

4 Simulaatioharjoitus
Kirjassa Simulaatio-oppiminen Terveydenhuollossa (2013) lainataan David
Gaban määritelmää simulaatioharjoituksesta seuraavasti: “Simulaatio viittaa riittävään jäljitelmään todellisuudesta tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Päämäärä
voi olla asian parempi ymmärtäminen, työntekijöiden harjoittelu sen hallitsemiseksi tai heidän työkykynsä testaamiseksi”. Simulaatioharjoittelua hyödynnetään etenkin akuuttihoidon sekä moniammatillisen yhteistyön harjoittelussa, niin
sairaalan sisällä kuin sairaalan ulkopuolella. (Rall 2013, 9-10.)
Simulaatioiden hyödyntäminen yhdistettynä teoriaopintoihin oppilaitoksessa
edistää opiskelijoiden oppimista usein tavoin. Simulaatiokokemukset parantavat
opiskelijoiden kliinisiä taitoja, tietämystä ja itseluottamusta. (Cant & Cooper
2016.) Simulaatioissa opiskelija pääsee hyödyntämään aiemmin hankittua teoriaosaamista käytännössä turvallisessa ympäristössä.
9

Simulaation ideana on kuvata ja jäljitellä jotain haluttua tosielämän tapahtumaa
tai toimintaa, jonka tutkimiselle oikeissa olosuhteissa ja ympäristössä on jokin
este. Esimerkkejä tällaisesta ovat mm. olosuhteiden ollessa eettisesti kyseenalaisia tutkimustyön tekemiseksi, tutkittu tapahtuma on liian harvinainen ja/tai satunnainen tutkimusta varten ja tutkittu tapahtuma on liian vaarallinen toteutettavaksi
oikeassa elämäntilanteessa. Simulaatioharjoituksessa suorittajalla on mahdollisuus vaikuttaa simulaation kulkuun. Hän antaa toiminnallaan herätteitä, joihin simulaattori reagoi oikeaa tilannetta sopivalla tavalla. Suorittaja näkee tällä tavoin,
miten hänen valintansa vaikuttavat simuloitavan tapahtuman kulkuun ja sen lopputulokseen. (Virtanen & Valli 1997.)
Simulaatio-opetuksesta puhuttaessa englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään sanaa ‘fidelity’, jolla tarkoitetaan tarkkuutta, tyyppiä tai mallia. Tämän mukaisesti voi olla matalan ja korkean tason harjoituksia. Low fidelity eli matalan
tason harjoituksesta puhuttaessa kyse on yksittäisen taidon käytännön opettelua,
kuten esimerkiksi kanylointi tai paineluelvytys. Näistä käytetään myös ilmaisua
‘Skills-station’ tai ‘Skills-harjoitus’. High fidelity eli korkean tason (ns. ‘täyssimulaatio') harjoitustilanteessa pyritään todenmukaisen tilanteen jäljittelyyn, jolloin
harjoiteltavaksi tulee useita yksittäisiä taitoja. Tällaisissa simulaatioharjoituksissa
potilaana voi olla nukke (mannekiini) tai tapaukseen ohjeistettu henkilö näyttelemässä.
Harjoitustilannetta suunniteltaessa on tärkeä miettiä tarkoituksenmukaista tasoa.
Korkean tason harjoitus ei ole aina parempi verrattuna matalaan tasoon, vaan on
otettava huomioon halutun harjoituksen tyyppi ja kohderyhmän osaamistaso.
(Munshi, Lababidi & Alyousef 2015.)
Korkean tason harjoitusten yhteydessä opiskelijalle on kuitenkin riskinä muodostua omaa osaamistasoaan korkeampi itseluottamus taitoihinsa (Massoth, Röder,
Ohlenburg, Hessler, Zarbock, Pöpping & Wenk 2019). Palautetilaisuus harjoitustilanteen jälkeen onkin aiheellista, jossa oikein tehdyt ja kehittämistä vaativat
asiat käydään läpi osallistujien kesken.
Korkean tason simulaatioharjoitukset parantavat opiskelijoiden tietoja ja suorituskykyä, jotka yhdessä psykomotoristen ja kliinisten ongelmanratkaisutaitojen
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kanssa muodostavat pätevyyden. Tämän vuoksi korkean tason simulaatioharjoitukset ovat tärkeässä roolissa kriittisesti ja henkeä uhkaavasti sairastuneen potilaan hoidon opiskelussa. (La Cerra, Dante, Caponetto, Franconi, Gaxhja, Petrucci, Alfes & Lancia 2019.) Tämän opinnäytetyön simulaatio on suunniteltu korkean tason harjoitusta vastaavaksi ja potilasta esittämässä on ensihoidon loppuvaiheen opiskelija.
Simulaation ohjaajalta vaaditaan hoitotyön osaamista. Ohjaaja pystyy onnistuneessa simulaatioharjoitteessa yhdistämään opetettavan teorian ja käytännön
yhteen. Simulaatiossa opetettavat ryhmät voivat olla esimerkiksi rakenteeltaan
erilaisia ja kesken simulaation saattaa ilmetä ennalta-arvaamattomia tekijöitä, ja
ohjaajan tulee pystyä vastaamaan näihin tilanteisiin joustavasti. Tämä vaatii ohjaajalta mukautumiskykyä. Myös ohjaajan persoonallisuus ja sen vahvuus voi vaikuttaa jaksamiskykyyn ja motivaatioon. (Joutsen 2010, 34-37.)
4.1

Simulaation hyöty opetuskeinona potilasturvallisuuden edistämiseksi

Nykyaikaisessa harjoittelussa, etenkin sosiaali- ja terveysalalla perusperiaate on
se, että ensimmäisiä harjoittelukertoja ei toteutettaisi oikeilla potilailla (Rall, Gaba,
Dieckmann & Eich. 2010). Dicter ym. mukaan potilasvahinkoja voidaan minimoida, ellei pystytä välttämään lähes kokonaan, kunhan kokemattomien opiskelijoiden opetuksessa, työharjoittelussa tai kliinisten käytänteiden harjoittelemisessa käytetään simulaatio-opetusmenetelmää. Näin opiskelijat voivat tehdä virheitä, ilman että niistä tulee vakavia tai peruuttamattomia seurauksia. (Dicter,
Stielstra & Linneberry 2015.)
4.2

Simulaatioharjoituksen suunnittelu

Simulaatioon perustuvat oppimiskokemukset ovat suunniteltu vastaamaan ennalta määriteltyjä tavoitteita ja mahdollistamaan halutun lopputuloksen saavuttaminen. Vakioitua simulaatioiden suunnittelumallia hyödyntämällä voidaan kehittää opetuksen ja oppimisen kannalta tehokkaita simulaatiotilanteita, joiden tulokset ovat johdonmukaisesti tulkittavissa. Kaikkien simulaatioiden suunnittelun tulee olla systemaattista ja joustavaa jotta odotettu lopputulos saavutettaisiin. Simulaation huolimaton suunnittelu voi johtaa tilanteeseen, jossa osallistujat eivät
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kykene saavuttamaan annettuja tavoitteita tai odotettua tulosta, sekä suorituksen
arviointi hankaloituu merkittävästi. (INACSL 2016.)
INACSL standardin kriteerit simulaatiolle:
1. Tarpeiden arvioinnin suorittaminen simulaation hyödyllisyydestä
2. Arvioitavien tavoitteiden määrittäminen
3. Suunnittele simulaatiotilanteen muoto ja toteutus tarpeen ja teorian pohjalta
4. Suunnittele tilanne tai tapaus johon simulaatio sijoittuu
5. Luo realistinen tilanne hyödyntämällä oikean potilastilanteen elementtejä
mahdollisimman tarkkaan
6. Ylläpidä osallistujakeskeistä lähestymistapaa, jota ohjaavat osallistujan
tiedot, kokemustaso ja odotetut tulokset
7. Anna osallistujille alkuohjeistus ennen simulaation alkua
8. Käy jälkipuinti tai palauteistunto simulaation jälkeen osallistujien kanssa
9. Sisällytä jälkipuintiin arvio osallistujista ja avustajista
10. Tarvittavien välineiden ja resurssien tarjoaminen osallistujille tavoitteiden
ja odotetun lopputuloksen saavuttamisen mahdollistamiseksi
11. Simulaation pilottiharjoitus ennen lopullista arvioitavaa toteutusta
(INACSL 2016.)
Simulaation oppimistavoitteet tulee määrittää suunnitteluvaiheen aikana. Niiden
tulee olla konkreettisia ja mitattavia tunnistettujen oppimistarpeiden saavuttamiseksi. Simulaation ohjaajan vastuulla on tavoitteiden saavuttamisen ohjaamisesta simulaatioharjoituksen aikana. (INACSL 2016.)
Oppimistavoitteet jaotellaan teknisiin ja ei-teknisiin. Teknisiä taitoja ovat kliiniset
eli käytännön taidot kuten potilaan tutkiminen tai intubaatio (Fanning & Gaba
2007). Ei-teknisiä taitoja ovat psykomotoriset kyvyt, jotka näkyvät kognitiivisina ja
sosiaalisina taitoina. Ei-teknisten taitojen käyttö näkyy ensihoidollisissa tilanteissa mm. Kommunikointina, tiimityönä ja johtamisena. (Lewis, Strachan &
McKenzie Smith 2012.)
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Simulaatio-opetusta suunnitellessa on otettava huomioon opetuksen tavoite,
kohderyhmä sekä käytettävissä olevat taloudelliset resurssit, sillä simulaatiossa
tarvittavat välineet, varusteet ja tilat ovat hyvin riippuvaisia näistä tekijöistä. Simulaatio-opetustilana voidaan käyttää mitä tahansa tilaa, joka on riittävän yhdenmukainen tavoitellun simuloitavan ympäristön kanssa. Potilasta voidaan simuloida mannekiinilla, jota voidaan reaaliaikaisesti monitoroida sekä pystytään suorittamaan invasiivisia eli potilaaseen kajoavia toimenpiteitä. Myös elävää potilasta
voidaan käyttää, jolloin voidaan käyttää ainoastaan simulaatiolaitteiston potilasmonitoria. (Hallikainen & Väisänen 2007, 437.)
Simulaatio-opetuksen suunnittelun tulee olla oppijalähtöistä. Opetuksessa tulee
aina olla tavoitteena se, että oppijat omaksuvat tietoja ja taitoja. Opetusta on annettava siten, että sen opetettavan asian haastavuus vastaa oppijoiden sen hetkistä osaamisen tasoa. Myös oppijoiden motivaatiolla on suuri merkitys opetuksen käsittelyyn. Uusien tietojen ja taitojen oppiminen on helpompaa, jos oppijalla
on motivaatiota käsitellä asiaa. (Salakari 2007, 179.)
4.3

Debriefing simulaatioharjoituksessa

Debriefing eli jälkipuinti on ydinelementti simulaatio- ja ryhmäoppimiselle. Jälkipuinti on ohjaajavetoinen keskustelu osallistujien ja tarkkailijoiden kesken, jonka
tarkoituksena on tutkia ja ymmärtää simulaation tapahtumien, toimintojen, ajatusten ja tunteiden välisiä suhteita sekä suoritustuloksia. Aikuisopiskelijat hyötyvät
kokemuksellisesta oppimisesta, jossa konkreettiset kokemukset (esim. simulaatioon osallistuminen) ovat havaintojen ja pohdintojen perustana oppimiskeskustelussa (kuten jälkipuinti) ja käsiteltyjä asioita voidaan aktiivisesti testata myöhemmin esim. osallistumalla toiseen simulaatioon. (Kolbe, Grande & Spahn
2015.)
Jälkipuinnin tulee olla hyvin suunniteltu ja jäsennelty parhaan oppimiskokemuksen takaamiseksi. Onnistuneessa jälkipuinnissa tulee myös suorittajille varmistaa
turvallinen ilmapiiri, jossa heidän ei tarvitse tuntea epävarmuutta tai epäonnistumisen pelkoa simulaatiosta ja sen onnistuneesta suorittamisesta. Tunteet ja niiden käsittely on tärkeä osa jälkipuintia, jotta paras kehitys on mahdollista. (Reierson, Haukedal, Hedeman, Bjørk 2017.)
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Ihannetapauksessa jälkipuinti kehittää toimintamalleja, jotka vakiintuvat tuleviin
suorituksiin joko simulaatioissa, harjoitteluissa tai työelämässä. Tavoitteena olisi,
että simulaation suorittajat lähtevät jälkipuinnista syvällisemmällä ymmärtämisellä simulaation tavoitteen mukaisesta opetetusta asiasta, esim. yhteistyön tai
inhimillisten tekijöiden vaikutuksesta kliiniseen lopputulokseen. Tämän vuoksi jälkipuinti on keskeinen osa simulaatio-opetusta. Ohjaajan näkökulmasta jälkipuinti
voi olla haastava tehtävä suorittaa vahingoittamatta suhdetta suorittajien kanssa.
Annettava palaute tulee olla rehellistä mutta rakentavaa jotta oppiminen olisi
mahdollista eikä saatu palaute lannista suorittajia. (Kolbe ym. 2015.)
Tämän opinnäytetyön simulaatio-ohjauksessa hyödynnetään Saimaan ammattikorkeakoulun opettajien käyttämää jälkipuinti -mallia (Liite 1). Tämä malli on tuttu
kaikille simulaatioon osallistuville henkilöille, jonka vuoksi muuttujia on mahdollisimman vähän opettajien suorittamaan jälkipuintiin.

5 CRM:n käyttö ensihoidossa
CRM eli Crew Resource Management alkoi ilmailualalta 1980-luvulta, josta se on
vuosien aikana muokkaantunut käyttöön erilaisina versioina usealle eri turvallisuuskriittiselle alalle, kuten myös terveydenhuoltoon. CRM:n ajatuksena on luoda
mahdollisimman tehokas resurssien hallinta sitä käyttäville ammattiryhmille. Erityisesti anestesiahoidoissa CRM on todettu erityisen hyväksi toimintatavaksi,
koska yli 70% potilaan turvallisuuden vaarantavista tilanteista johtuu, on ihmisen
tekemästä virheestä. Ensihoidossa CRM on käytössä mm. tarkastuslistoina,
avoimena, selkeänä ja suunnattuna kommunikaationa sekä tuplatarkistuksina.
Tarkastuslistat ovat käytössä vaativissa toimenpiteissä, joihin liittyy monta potilasturvallisuutta mahdollisesti vaarantavaa vaihetta, kuten esimerkiksi sairaalan
ulkopuolisessa anestesiassa. CRM näkyy myös ensihoidossa ei-teknisinä taitoina mm. CRM kommunikaationa, jolla pyritään neljään päätekijään: 1. hyvään
tilannetajuun 2. onnistuneeseen tiimityöskentelyyn 3. tehtävän hallintaan 4. päätöksentekoon. (Dieckmann, Howard, Gaba & Rall 2016, 106-120.)
CRM tekniikalla pyritään luomaan toimintamalli, jossa toinen voi kyseenalaistaa
aiheellisesti toisen päätöksiä. Tämä mahdollistaa sen, että kuka vaan voi puuttua
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toisen virheisiin, jolloin pystytään saamaan mahdollisimman tehokkaasti koko tiimin osaaminen käyttöön. CRM:n keskeinen tavoite on välttää inhimillisiä virheitä
havaitsemalla ne ajoissa ja näin pystyä pienentämään mahdollisuutta vahingolle
taikka tapaturmalle, joka voisi vaarantaa potilaan turvallisuuden. (Nyström 2015,
101-104; Helovuo ym. 183-184.)

6 Potilaan systemaattinen tutkiminen
Ensiarviossa määritellään potilaan hoidon kiireellisyys, ja se tehdään heti kohteeseen saavuttaessa eikä arvion tekemiseen tarvita apuvälineitä. Ensiarvioon kuuluu kohteen yleinen katsaus ja sen turvallisuuden arviointi, potilaan herättely ja
puhuttelu sekä peruselintoimintojen arviointi. (Alanen, Jormakka, Kosonen, Nyyssönen & Saikko 2017, 20-21.)
Potilaan tutkiminen suoritetaan järjestelmällisesti jokaisen potilaan kohdalla ensiarviosta tarkennettuun tilanarvioon saakka, ja löydösten perusteella suoritetaan
lisätutkimuksia. Vakioitu toimintamalli tarkoituksena on, ettei tärkeitä tutkimuksia
jää suorittamatta. Potilaskohtaisesti tutkimuksia voidaan priorisoida, jos potilaan
oire on selkeä ja voimakas, mutta siitä huolimatta muita tutkimuksia ei saa jättää
suorittamatta. (Alanen ym. 2017, 20.)
Kohteen turvallisuuden arviointi (Danger) - Kohteen arviointi alkaa jo tehtävän
vastaanottamisesta ja annettujen lisätietojen pohjalta. Lisätietoja kohteesta on
hyvä tiedustella hätäkeskukselta tai soittamalla kohteeseen, ja mikäli toiselle hoitajista kohde on ennestään tuttu, tulee se tuoda ilmi yhteiseen tilannetietoisuuteen (CRM). Liikenneonnettomuuspaikka luo omat riskinsä ja toisen ihmisen kodissa ensihoitaja on aina ulkopuolinen. Huomioitava tosiasia on myös, että jokaisesta kodista löytyy toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä. Kohteen arviointi antaa parhaimmillaan paljon informaatiota, jonka vuoksi ns. putkinäkö on
hyvä tietoisesti rikkoa. Huomiota on hyvä kiinnittää mm. kohteen siisteyteen, hajuihin, ääniin, näkyvillä oleviin esineisiin ja aineisiin sekä potilaan ja muiden kohteessa olevien henkilöiden asentoihin.
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Oman työturvallisuuden lisäksi tulee huomioida potilaan turvallisuus, ja kutsua
lisäapua (lisähoitoyksikkö, poliisi, pelastus) mikäli sen hetken tehtävään kohdennetuilla resursseilla potilasta ei pystytä turvallisesti hoitamaan. (Alanen ym. 2017,
20.)
Herättely ja puhuttelu (response) - Puhuttelulla ja esittäytymisellä otetaan ensikontakti potilaaseen, ja onkin erittäin tärkeää identifioida itsensä ennen potilaaseen koskemista. Hyvien tapojen mukaista ja omaa työturvallisuutta edistävää on
myös pyytää lupaa tutkimiselle ja koskemiselle, tai vähintään ilmoittaa siitä etukäteen. Puhumisen tärkeys korostuu tilanteissa, joissa potilaan tajunta on selkeästi madaltunut, koska ihminen reagoi yllättävään tilanteeseen helposti aggressiivisesti.
Potilasta heräteltäessä arvioidaan yhtäaikaisesti tämän tajunnantasoa AVPUkaavan mukaisesti, onko potilas hereillä (A, alert), reagoiko ääneen (V, verbal)
tai kipuun (P, pain) vai reagoimaton (U, unresponsive). Mikäli potilas ei reagoi
kipuun, on tämä automaattisesti hätätilapotilas. Potilaan reagoidessa voidaan
esittäytyä sekä alkaa haastatella potilasta. Haastattelulla saadaan tärkeää tietoa,
kuten potilaan orientaatio aikaan ja paikkaan sekä puheen selkeys. Kaikkia potilaita tulee kohdella yksilöinä ja yleinen kohteliaisuus lisää potilaan hoitomyöntyvyyttä sekä positiivista suhtautumista ensihoitajia kohtaan, joka edesauttaa työturvallisuutta ja helpottaa tutkimista. (Alanen ym. 2017, 21.)
6.1

Peruselintoimintojen ensiarvio

Ensiarviossa potilaan peruselintoiminnot arvioidaan järjestelmällisesti ABC-kaavan mukaisesti. Vammapotilaan kohdalla kaavaan lisätään ensimmäiseksi arvioitavaksi massiiviverenvuodot (cABC). Tutkittavasta vaiheesta ei siirrytä eteenpäin seuraavaan vaiheeseen, jos vastaan tulee välittömiä toimenpiteitä vaativa
löydös ennen kuin tarvittavat hoitotoimenpiteet on suoritettu. (Alanen ym. 2017,
22)
Hengitysteiden ensiarviossa (A) arvioidaan, onko potilaan hengitystie avoin, kykeneekö tämä ylläpitämään avointa hengitystietä ja onko siellä vierasesineitä tai
eritteitä. Potilaan ollessa tajuton, on aiheellista avata hengitystiet leuasta kohottamalla ja otsasta painamalla (huomioitavaa kaularankavamman mahdollisuus),
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jonka yhteydessä potilaan suun voi tarkastaa. Hengityksen ilmavirtaa voi tunnustella kämmenselällä ja seurata rintakehän liikkeitä. (Alanen ym. 2017, 22.) Tajuissaan olevan potilaan hengitysteiden avoimuus käy ilmi potilaan olemuksesta ja
kyvystä puhua - puhuvan potilaan hengitystie on avoin. Potilaan sen hetken tajunnantasosta huolimatta on muistettava tilanteen mahdollinen äkillinen muuttuminen, esimerkiksi oksennuksen tai turvotuksen seurauksena (Alanen ym. 2017,
22).
Hengityksen ensiarviossa (B) arvioidaan karkeasti, onko potilaalla hengitysvaikeutta potilaan ulkoisen olemuksen (sinertävä/harmahtava iho). Hengityksen mekaniikan (työläs, normaali, hidastunut, kiihtynyt) ja korvin arvioitavien hengitysäänien perusteella. Apuvälineenä voidaan käyttää saturaatiomittaria, jos se on nopeasti saatavilla, mutta käytännössä ensiarviossa käyttö ei ole välttämätöntä.
(Alanen ym. 2017, 22.)
Verenkierron ensiarviossa (C) potilaalta tunnustellaan rannepulssi ja ihon lämpö.
Pulssista arvioidaan syketaajuus (hidastunut, normaali, kohonnut), rytmin tasaisuus ja sykkeen voimakkuus. Rannepulssin tuntuminen kertoo riittävästä verenpainetasosta. Raajojen lämpötilaa arvioidessa kiinnitetään huomiota myös, onko
iho kuiva, nihkeä tai hikinen. Hikisyys ilman selittävää tekijää, kuten ylipukeutuminen tai fyysinen rasitus, on löydös, jota ei saa jättää huomiotta, ja voi liittyä
esimerkiksi kipuun, hengitysvaikeuteen tai sokkiin. (Alanen ym. 2017, 23.)
6.2

Tarkennettu tilanarvio

Kun ensiarvio ja siinä havaitut vaivat on hoidettu siten, ettei potilasta uhkaa välitön hengenvaara tai ole havaittu kyseessä olevan load n’ go tilanne, voidaan siirtyä tarkennettuun arvioon. Tämä tutkimus koostuu potilaan haastattelusta-, ensivaikutelmasta- ja yleistutkimuksesta saatujen informaatioiden yhdistämiseen.
Joskus voi kuitenkin olla tilanteita, jolloin näitä kaikkea kolmea ei voida saada,
vaan päätökset hoidon tarpeesta ja sen eteenpäin viemisestä täytyy tehdä ilman
jotain näistä kolmesta informaation lähteestä tai jopa pelkästään yhden informaatiolähteen varassa. Esimerkiksi lapsipotilaita tutkiessa ensivaikutelma voi olla ainoa informaatio, mikä saadaan ilman potilaan suurta vastustelua. (Alaspää &
Holmström 2015a, 121.)
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Ensivaikutelmassa tulee ottaa monia asioita huomioon mm. missä olosuhteissa
potilasta hoidetaan (esim. rauhallinen vai ruuhkainen ympäristö), potilaan käyttäytyminen (esim. onko levoton, pelokas, rauhallinen), potilaan katse (harhaileeko katse, pysyykö katsekontakti koko ajan vai saako ollenkaan) ja millainen
on potilaan liike (esim. ontuuko, pystyykö liikkumaan, onko paniikinomaisia liikkeitä). Myös potilaan ulkoinen olemus pitää huomioida jo ensivaikutelmaa tehdessä (esim. potilaan merkittävä ylipaino, ruumiin osan epämuodostumat). Jos
näitä tarkkaillessa joku tai jotkut kohdat vaikuttavat normaalista tilanteesta merkittävästi poikkeavilta, tulee ne ottaa huomioon ja pyrkiä selvittämään syy, mikä
tekijä on johtanut näiden vaikutelmien syntymiselle. (Alaspää & Holmström
2015b, 122-124.)
Haastattelulla onnistuessaan voi olla hyvinkin merkittävä tekijä, ellei merkittävin
potilaan tilan arvioinnissa. Jotta haastattelu voisi onnistua, vaaditaan haastattelevalta hoitajalta hyvää kommunikointi- ja kuuntelukykyä. Myös eläytyminen potilaan tilaan auttaa. (Alaspää & Holmström 2015b, 122-124.)
Koska useimmiten ensihoidollisissa tilanteissa ei ole aikaa kovin pitkille haastatteluille, on hoitajan käytettävä useimmiten tarkkoja kysymyksiä haluamansa informaation saamiseksi. Kysymyksiä kysyessä on hoitajan kuitenkin huomioitava
potilaan yksityisyyden kunnioittaminen: intiimiin terveyteen liittyvät asiat voivat
olla potilaalle hyvinkin arkoja asioita puhua. Lisäksi jos potilaan lähellä on muita
ihmisiä kuuntelemassa (esim. lähiomaisia) on hoitajan muotoiltava kysymykset
niin, ettei kysymykset ja/tai potilaan vastaukset järkytä paikallaolijoita tai vaikuta
negatiivisesti potilaan elämään hoidon jälkeen. Lisäksi hoitajien on hyvä muistaa
hyvät käytöstavat hoitopaikalla, koska hoitotilanne on yleensä erittäin merkittävä
tapahtuma hoidettavalle ja hänen omaisilleen, joten he tulevat muistamaan heille
epämiellyttävät hoitajien tavat pitkään ja näin voivat vaikuttaa potilaan haluun hakea hoitoapua seuraavalla kerralla. (Alaspää & Holmström 2015b, 122-124.)
Haastattelun ei pidä koskaan olla päämäärätöntä ja sekavaa, joka tuhlaa potilaan
sekä hoitajien aikaa ja resursseja, vaan haastattelussa tulee olla tietyt päämäärät
ja tavoitteet. Haastattelussa potilaalta tulee ainakin selvittää, mikä oli pääasiallinen vaiva, jonka vuoksi potilas on pyytänyt hoitoapua, mikä on vaivan historia
(ajallinen kehitys tai muut muutokset), vaivan yhteydet muihin ulkoisiin tekijöihin
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(esim. potilaan asennot, lämpötila) potilaan aikaisempi terveydentila, potilaan sukupuoli ja hänen sosiaalinen taustansa, lääkitys ja allergiat sekä muut liitännäisilmiöt vaivalle. Haastattelua varten on kehitetty muutamia muistisääntöjä, jotka
helpottavat järjestelmällisen haastattelun muistamista. Tällaisia muistisääntöjä
on esim. SOCRATES-muistisääntö. (Alanen ym. 2017, 55.)
Yleistutkimuksessa syvennytään tutkimaan potilaan terveydentilaa huomattavasti tarkemmin kuin ensiarviossa, jossa arvioidaan vain se, onko kyseessä niin
sanottu load n’ go -tilanne, vai voidaanko potilasta hoitaa ja tutkia paikan päällä
ilman tämän välitöntä hengenvaaraa. Yleistutkimus suoritetaan systemaattisesti
ABCDE-protokollan mukaisesti, ettei peruselintoimintoja uhkaavia tekijöitä
unohdu tutkimuksesta. Jos tutkimusten aikana potilaan terveydessä ilmenee, voidaan tarvittavat hoitotoimenpiteet aloittaa jo tutkimusten aikana. (Alanen ym.
2017, 24.)
Hengitysteiden arviointi (A)
On hyvä aloittaa puhuttelemalla potilasta. Jos potilas pystyy vastaamaan puhutteluun, pystyy hän hyvin todennäköisesti pitämään oman hengitystiensä aukinaisena. Jos potilaan tajunnantaso on kuitenkin alentunut niin merkittävästi, että
epäillään hänen omaa kykyänsä pitää hengitystiet avonaisina, tulee miettiä hengitystien varmistamista välinein (esim. nielutuubi). Rintakehää ja sen liikettä on
hyvä seurata potilaan hengittäessä, jotta voidaan havaita, nouseeko rintakehä
normaalisti vai onko liikkeessä jotain poikkeamaa. (Alanen ym. 2017, 25.)
Hengityksen arviointi (B)
Hoitajan tulee mitata potilaalta happisaturaatio, laskea potilaan hengitystaajuus
ja kuunnella potilaan hengitysäänet. Happisaturaation mittaamisessa käytetään
pulssioksimetriä, koska tämä on nopea, helppo tehdä ja luotettava noninvasiivinen tutkimusmenetelmä. Happisaturaatio kertoo nopeasti, onko potilaalla välitön
hypoksinen eli kudosten hapen tarjonnan häiriötila, joka pyritään ensihoitotilanteessa korjaamaan antamalla potilaalle lisähappea. Potilaan hengitystaajuus kertoo merkittävästi potilaan hengitystyön määrän. Hengitystaajuuden laskeminen
on helppo ja nopea tapa mitata potilaan voinnin huononemisesta tai paranemisesta. (Alanen ym. 2017, 26.) Hengitystaajuus mitataan laskemalla minuutin ajan
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potilaan hengitystahtia siten, ettei potilas tiedosta mittausta. Muutoin potilaan
sympaattinen hermosto voi vaikuttaa hengitystaajuuteen kiihdyttävällä tavalla.
(Alanen ym. 2017, 27.)
Hengitysäänten kuunteleminen on todella merkittävässä osassa epäiltäessä hengitysvaikeutta. Kaikki normaalista poikkeavat hengitysäänet tai sivuäänet voivat
viitata joko krooniseen tai akuuttiin hengitysvaikeuteen, jonka vuoksi hengitysäänien kuunteleminen kuuluu potilaan perustutkimuksiin.
Verenkierron arviointi (C)
Tärkeimmät verenkierron arvioinnissa suoritettavat mittaukset ovat verenpaineen
mittaus sekä elektrokardiografia eli EKG. Verenpaine mitataan mansettia käyttäen potilaan olkavarresta automaattimittarilla tai manuaalisesti, jolloin mittauksessa tarvitaan lisäksi stetoskooppia. EKG kuvastaa potilaan sydämen sähköistä
toimintaa (Holmström & Puolakka. 2015, 137).
12-kytkentäinen EKG on hyvä ottaa jokaiselta potilaalta tilan varmistamiseksi
(Alanen ym. 2017, 41). Jos potilaalla epäillään sydäninfarktia tai muuta sydänperäistä sairautta, linjaa Käypä Hoito -suositus, että potilaasta tulee ottaa vähintään
14-kytkentäinen EKG (ST-nousuinfarkti, Käypä hoito. 2011).
Tajunnantaso (D)
Potilaan tajuntaa on ensiarviossa arvioitu AVPU-kaavan mukaisesti, jolloin hoitajilla on potilaan tajunnan lähtötaso tiedossa. Tätä tietoa halutaan tarkentaa GCSasteikolla (Glasgow Coma Scale) sekä verensokerin- ja alkoholin mittauksella.
GCS-asteikossa arvioidaan potilaan reagointikyvyt kolmelta osa-alueelta: silmät,
puhe ja liike. Näistä saadut tulokset pisteytetään GCS asteikon mukaisesti ja lasketaan yhteen, jolloin tuloksella saada arvio potilaan tajunnan tilasta. (Alanen ym.
2017, 46.) Tajuntaa arvioitaessa on oleellista ottaa huomioon potilaan normaali
tila. Tämän vuoksi muidenkin kohteessa olevien henkilöiden on tärkeässä osassa
potilaan haastattelun lisäksi.
Verensokeriarvo on hyvä tutkia, koska alhainen verensokeriarvo voi aiheuttaa
huonokuntoisena hyvin monenlaisia oireita, kuten tajunnantason heikkenemistä.
Nykyisillä pikamittareilla verensokeriarvon mittaaminen on nopeaa, joten mittaus
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kuuluu rutiinitutkimuksiin, joka suoritetaan jokaisen potilaan kohdalla. Erityisesti
diabetestä sairastavilta mittaus on tehtävä erityisesti huomioiden. Potilaalta tulee
myös mitata ketoaineiden arvot, jos verensokerimittauksessa huomataan arvojen
olevan erityisen korkeat (yli 10-15 mmol). Myös jos diabetestä sairastavalla potilaalla huomataan ketoasidoosiin viittaavaa oiretta (esim. vatsakipu, hengitys haisee asetonille) tulee häneltä mitata ketoarvot. (Alanen ym. 2017, 48.)
Alkoholipitoisuuden määrittäminen uloshengitysilmasta on oleellinen tutkimus,
mikäli potilaan käytös (esim. liikkuminen epävarmaa, puhe sammaltaa, on viitteitä
alkoholin juomisesta lähiaikoina) tai oireet viittaavat alkoholin juomiseen. Tämä
tehdään pyytämällä potilasta puhalluskokeeseen. On kuitenkin huomioitava, että
koska puhalluskokeen tulosta voi vaikuttaa useampi tekijä (esim. tietyt lääkkeet
kuten Dinit-suihke) ei pelkkä puhalluskoe riitä välttämättä potilaan päihtymystilan
arviointiin. Arvioinnissa tulee siksi myös huomioida potilaan käyttäytymistä ja ympäristöä yleissilmäyksellä. (Alanen ym. 2017, 48.)
Potilaan paljastaminen (E)
Potilaan paljastaminen kannattaa miettiä aina potilaskohtaisesti. Ei ole välttämättä järkevää riisua potilasta kokonaan paljastusta varten potilaan valittaessa
päänsärkyä, eikä ole vammaepäilyä. Tällaisissa tilanteissa tulee arvioida potilaan
olemusta päällisin puolin (esim. onko iho kuiva ja lämmin, pullottaako vatsa poikkeavasti) ja liikkumista (esim. aristaako jokin tietty liike). Potilaan vammatutkiminen on kuitenkin hyvä tehdä, jos on pienikin epäilys potilaan vammautumisesta
(esim. tippunut katolta, auto-onnettomuus, kaatuminen). (Jormakka 2017, 220.)
6.3

Vammautuneen potilaan pään tutkiminen

Potilaan tutkiminen on tärkeä tehdä systemaattisesti, ettei mikään kohta potilaasta jää tutkimatta. Muistisäännön noudattaminen, kuten RiVaLaiSeR- tai RTAmalli on hoitajaa helpottava tekijä systemaattisen tutkimisen noudattamiseen.
Paljastuksen ja potilaan tutkimisen jälkeen tulee muistaa lämpötalouden hoito potilaalla jäähtymisen ehkäisemiseksi. (Jormakka 2017, 221.) Tässä opinnäytetyössä keskitymme ja viittaamme RTA-malliin vammatutkimuksen yhteydessä.

21

RTA eli Rapid Trauma Assessment -mallin mukaisesti vammatutkimus suoritetaan anatomisesti katsottuna ylhäältä alaspäin (pää, niska, rinta, selkä, vatsa,
lantio, jalat, kädet). Potilaan vammatutkimus suoritetaan tyypillisesti potilaan
maatessa selällään, mutta tilanteen mukaan tutkimus voidaan suorittaa soveltaen, esim. potilaan istuessa. (Jormakka 2017, 221.) Tilannetietoisuuden ylläpitämiseksi sekä potilaan tilan vakavuuden arvioinnin nopeuttamiseksi hyvä CRMkommunikaatio korostuu vammatutkimuksen aikana.
Tutkimus aloitetaan inspektiolla eli visuaalisella havainnoinnilla, jonka jälkeen tutkitaan pään ja niskan alue käsin tunnustelemalla eli palpoimalla. Tutkimisen aikana tulee muistaa kertoa potilaalle mitä tehdään ja ohjeistaa potilasta kertomaan, mikäli tutkimisen aikana ilmenee kipua. Niskaa tutkiessa nikamia ei painella, vaan etsitään aristuksia niskan alueelta kokonaisuudessaan. Hanskat tulee
tarkastaa pään tutkimisen aikana ja sen jälkeen niihin jääneen veren varalta, jotta
voidaan havaita ja paikallistaa esim. hiusten peittämät vammat. Kasvojen alue
tunnustellaan käsin molemmin puolin ja potilaan suu, nenä ja korvat tarkastetaan
esim. kynälampun valon avulla näkyvyyden takaamiseksi. Suun ja nenän mustuminen viittaa palovamman mahdollisuuteen hengitysteissä, joka voi enteillä hengitystieturvotusta ja sen vuoksi siihen tulee varautua. (Jormakka 2017, 222.) Korvista ja/tai nenästä tuleva likvorivuoto (aivo-selkäydinneste) viittaa aivo-selkäydinkalvon rikkoutumiseen ja kallonpohjan murtumaan (Koivisto & Luoto
2018a). Likvori on kirkasta ja voi jäädä huomiotta ilman valon apua. Kaulan alueen tutkimisessa kiinnitetään huomiota vammanmerkkeihin kuten henkitorven
paikaltaan siirtymiseen sekä krepitaatioon eli ilman kertyminen ihonalaiskudokseen joka painelun seurauksena tuntuu ja kuuluu ritinänä. Krepitaatio sekä henkitorven paikaltaan siirtyminen sivuttaissuuntaisesti viittaavat molemmat paineilmarintaan yksittäin tai yhdessä ilmenevinä löydöksinä. (Jormakka 2017, 222.)
Vammatutkimuksen aikana tehdyt havainnot ilmoitetaan ääneen työparille sekä
kirjataan.

7

Akuutti subduraalihematooma

Subduraalihematoomalla tarkoitetaan kovankalvon alaista verenvuotoa, joka luokitellaan yhdeksi aivoverenkiertohäiriön luokaksi (Rossinen 2015, 397). Yleisin
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syy subduraalihematooman syntymiselle on kaatuminen tai muu traumaperäinen
päähän kohdistunut isku. Subduraalihematooma on hyvin yleinen traumaattinen
aivovaurio, Traumatic Brain Injury eli TBI, sillä se esiintyy jopa 11% kaikissa TBI
tilanteissa (Bajsarowicz, Prakash, Lamoureux, Saluja, Feyz, Maleki & Marcoux
2015, 1176). Suurin osa potilaista on iäkkäitä. Myös alkoholilla on tekemistä suurella osalla potilastapahtumista. Subduraalihematooma -potilailla yleisimmät ilmenevät oireet ovat mm. päänsärky, pahoinvointi, sekavuus, tajunnantason heikkeneminen sekä neurologisten puolioireiden ilmeneminen. (Koivisto & Luoto
2018b.) Subduraalihematooman synty ja kiireellisyys voidaan jakaa kolmeen
luokkaan; akuuttiin, subakuuttiin ja krooniseen. Koska tässä opinnäytetyössä simuloitavassa harjoituksessa on vammana akuutti subduraalihematooma, keskitytään tässä osiossa vain akuuttiin vammautumiseen.
Akuutti subduraalihematoomaan liittyy hyvin usein kontuusion eli aivoruhjeen
esiintyminen. Potilaan paranemisennuste riippuu suuriltaosin tämän kontuusion
vaikeusasteesta, eli kuinka laaja-alainen ja kuinka haastavalla paikalla tämä sijaitsee. Yleensä akuuteissa subduraalihematoomissa hematooma on hyvinkin
laaja, jopa yli aivopuoliskon eli hemisfäärin, ja siksi kiireellisesti hoidettava. (Koivisto & Luoto 2018b.) Akuutti Subduraalihematooma on lähtökohtaisesti kirurgista leikkausta vaativa vamma, vaikka myös konservatiivinen hoitomuoto on
myös mahdollista poikkeustapauksissa (Bajsarowicz ym. 2015, 1176). Potilaan
selviytyminen riippuu hyvinkin paljon nopeasta diagnosoinnista ja leikkaukseen
pääsyn viiveestä. Akuuteilla potilailla kuolleisuus on noin kymmenen prosenttia.
(Koivisto & Luoto 2018b.)

8

Opinnäytetyön tarkoitus, toteutus ja tarvittavat luvat

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa simulaatioharjoitus ensihoitajien merkityksellisten oppimiskokemusten perusteella. Merkitykselliset oppimiskokemukset
kerättiin SLIPPS-projektin osana. Tavoitteena oli selvittää voiko SLIPPS-projektissa kerättyjä merkittäviä oppimiskokemuksia hyödyntää potilasturvallisuuden ja
simulaatioharjoitusten kehittämisessä ja ensihoitajaopiskelijoiden opetuksessa.
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Opinnäytetyön tehtäviä ovat suunnitella simulaatioharjoitus merkityksellisten oppimiskokemusten perusteella ensihoitajaopiskelijoille sekä toteuttaa kyseinen simulaatioharjoitus.
Opinnäytetyö suoritetaan toiminnallisena, johon kuuluu myös teoriatiedon kerääminen ja siihen perehtyminen. Opinnäytetyö kohdennetaan ensihoitajaopiskelijoiden potilasturvallisuuskoulutuksen edistämiseksi, ja siinä hyödynnetään suomalaisten ensihoitajaopiskelijoiden SLIPPS-projektiin antamia vastauksia. Vastaajia kyselyssä oli 16kpl ja opiskelijoiden täyttämä Learning Event Recording
Tool (LERT) –vastauspohja on tämän opinnäytetyön liitteenä 2. Vastausmateriaalin pohjalta rakennetaan INACSL-standardin mukainen simulaatioharjoitus,
jonka toteuttaminen ja ohjaaminen sisältyy opinnäytetyön toiminnalliseen osioon.
Simulaatioharjoituksen lopuksi osallistujia pyydetään täyttämään vapaaehtoinen
SLIPPS-projektin mukainen palautekaavake, jonka vastaukset kootaan yhteen
(Liite 3). Palautteen lopputulema koostuu yhdessä opinnäytetyön tekijöiden havaintojen kanssa tutkimuskysymyksen vastaukseksi.
Opinnäytetyö on saanut hyväksynnän käyttää SLIPPS-projektista saatuja vastauksia Saimaan ammattikorkeakoulun SLIPPS-projektipäälliköltä. Kaikki vaadittavat luvat opinnäytetyön tekemiselle tulevat SLIPPS-projektin kautta. Opinnäytetyön ohjaajat toimivat SLIPPS-projektin kehittämisessä Saimaan ammattikorkeakoulun edustajina.

9 Havainnot ja arviot kyselyn vastausmateriaalista
Käytännön harjoituksen luominen suoraan jostain tietystä SLIPPS -tutkimuksen
vastauksesta on hyvin haastavaa, sillä kyseiset tilanteet ovat aina monen tekijän
luoma summa eivätkä itsenäisinä tapahtumina ole hyviä opetussimulaatiotilanteita. Näiden tilanteiden uudelleenluominen simulaatioharjoitukseksi ei ole täysin
mahdollista, sillä jokainen meistä reagoi eri tavalla poikkeaviin tilanteisiin, ja oppimisen myötä reaktiot tilanteisiin muuttuvat entisestään. Myös samanlaisen tilanteen luominen simulaatiotilanteeksi, joka vastaisi kaikkia opiskelijoiden kokemia oppimiskokemuksia todettiin epäkäytännölliseksi toteuttaa.
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Vastaajat olivat vastanneet oppimiskokemuksiinsa vapaasanaisin vastauksin
sekä ennalta määritetyin vastausvaihtoehdoin ongelmakohdittain, joita pystyi valitsemaan yhden tai useampia. Näiden ongelmakohtien vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan opinnäytetyön liitteessä 4. Opiskelijoiden vastauksia hyödyntäen
alettiin muodostamaan potilastapausta, jossa simulaation suorittajan olisi tarve
toteuttaa näitä valittuja tavoitteita mahdollisimman hyvin tavoitetun simulaatiotuloksen saavuttamiseksi. Saimaan ammattikorkeakoulun simulaatioharjoituksissa
suorittajille annetaan lähtökohtaisesti kolme oppimistavoitetta, joista vähintään
yksi on tekninen- ja yksi ei-tekninen. Tähän perustuen vastausmateriaalista valittiin kolme yleisintä ongelmakohtaa kaikista vastausvaihtoehdoista, jotka olivat:
•

Tarkistaminen/varmistaminen (56,25%) - tekninen

•

Kommunikaatio (50%) - ei-tekninen

•

Tiimityö (43,25%) - ei-tekninen

10 Potilastapauksen suunnittelu
Potilastapaukseksi rakennettiin Load ’n Go -tilanne, jossa potilaalla on akuutti
pään vamma ja siitä seurannut subduraalihematooma. Kyseisessä tapauksessa
potilas ei vaadi kohteessa merkittäviä hoitotoimenpiteitä, mutta tilanteen tunnistaminen vaatii potilaan perusteellisen tutkimisen ABCDE –kaavan mukaisesti.
Ensihoitotilanteessa selkeä kommunikaatio, työparin- tai tiimin tukeminen sekä
tarkistaminen/varmistaminen esim. päätöksenteossa ja potilaan tutkimisessa korostuvat läpi tehtävän.
Mannekiinin sijasta potilasta esitti vapaaehtoinen ensihoidon opiskelija. Potilaan
rooliin liittyy oireita, jotka eivät ole nukella selkeästi havainnollistettavissa. Tämän
vuoksi tässä opinnäytetyössä päätettiin käyttää potilaan roolissa oikeaa ihmistä
nuken sijasta.

11 Opinnäytetyön riskit ja eettiset arvot
Mahdollisina riskeinä opinnäytetyössä voidaan pitää SLIPPS-projektista saatujen
tutkimustulosten olevan liian epäselkeitä simulaation pitämiseksi, tai onnistuneen
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simulaatiotilanteen luominen ei onnistu siten, että haluttuja tutkimustuloksia voitaisiin saada. Syitä simulaation epäonnistumiseen voi olla esimerkiksi huono simulaation suunnittelu tai simulaatioon osallistuvat henkilöt eivät halua vastata kyselyyn.
Opinnäytetyössä pyrittiin toteuttamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
(TENK) määrittämiä Hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK). Näitä hyvän tieteellisen
käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat rehellisyys, työn yleinen huolellisuus ja tarkkuus, avoimuus ja vastuullisuus sekä kunnioitus muiden tutkijoiden tekemiä töitä
kohtaan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta.)
Opinnäytetyössä on haluttu kunnioittaa ihmisarvoa. Itsemääräämisoikeutta pitää
kunnioittaa antamalla osallistuvalle ihmiselle mahdollisuus päättää, haluaako hän
osallistua tutkimukseen tai ei. Myös osallistujan suostumus tulee kysyä. Tietoa ei
ole hyväksyttävää kerätä käyttäen keinoja, jotka loukkaavat opinnäytetyöhön
osallistuvien yksityisyyttä tai identiteettiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009,
25, 186.)
Opinnäytetyössä käytetään vain SLIPPS-projektista saatuja opiskelijoiden antamia vastauksia. Osallistuessaan tutkimukseen opiskelijalle on luvattu, ettei tuloksista pystytä tunnistamaan yksittäisiä henkilöitä tai harjoittelupaikkoja. Tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille ja muille tutkimukseen osallistuneille henkilöille
kerrotaan tutkimuksen tavoite, lupa tutkimukselle, tutkimuksen taustaorganisaatio ja mistä saada lisätietoa henkilön sitä halutessaan. Simulaatioihin osallistuvien
henkilötiedot ja sukupuolet salataan. Osallistujille kerrotaan simulaation tavoitteet, tutkijoiden nimet, simulaatiosuorituksen arvioitu suoritusaika, osallistujien
valinnan perusteet sekä käyttötarkoitus aineistolle, sen säilytys ja käsittely (Mäkinen 2006, 95).
Tutkimustuloksia pitää osata arvioida tutkimukseen vaadittavalla kriittisellä suhtautumisella. Tutkimuksen vaiheiden pitää olla läpinäkyvä, eikä virheitä saa peitellä. Tutkimustulokset täytyy julkaista selkeästi ymmärrettävässä muodossa, ja
kaikkien sitä lukevien täytyy osata arvioida ja hyödyntää saatuja tutkimustuloksia
tarvittaessa (Mäkinen 2006, 121).
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12 Simulaation pilottiharjoitus, havainnot ja kehitysideat
Opinnäytetyöhön liittyvä simulaatioharjoituksen osuus suoritettiin yhteistyössä
Saimaan Ammattikorkeakoulun ensihoidon opettajien kanssa. Opetussuunnitelmassa ensihoidon simulaatioita sisältyy toiseen ja neljänteen lukuvuoteen. Suunnitellusta potilastapauksesta keskusteltiin opettajien kanssa, ja yhteisymmärryksessä päädyttiin tämän sopivan luonteensa vuoksi Vammautunut potilas –kurssiin, joka järjestetään toisena lukuvuotena. Simulaation ohjaaminen toisen lukuvuoden opiskelijoille on ohjaajien osaamistasoon nähden luontevampaa kuin neljännen lukuvuoden, sillä opinnäytetyön tekijät suorittivat itse neljättä vuotta opinnäytetyön toiminnallisen osan aikana. Kohderyhmänä oli toisen vuoden ensihoitajaopiskelijat, ja harjoitus sisällytettiin osaksi Vammautunut potilas -kurssia syyslukukaudella 2019.
Simulaation ohjaamisesta ja potilastapauksesta suoritettiin INACSL -standardin
mukainen pilottiharjoitus 13.5.2019 Vammautunut potilas –kurssin osana. Harjoituksen suorittajilta kerättiin palautetta ja syksyn harjoituksen potilastapausta sekä
ohjaajien toimintaa muokattiin palautteen perusteella toimivammaksi. Opinnäytetyön varsinainen simulaatioharjoitus suoritettiin 16.12.2019 niin ikään Vammautunut potilas –kurssin osana.
12.1 Simulaation pilottiharjoitus
Pilottiharjoitus suoritettiin 13.5.2019, jolloin potilaan roolissa toimi vapaaehtoinen
ensihoidon opiskelija. Pilottiharjoituksen tarkoituksena oli harjoitella simulaation
ohjaamista sekä testata opinnäytetyöhön kehitetyn potilastapauksen haastavuutta opiskelijakohderyhmän osaamistasoon nähden. Tämän vuoksi pilottiharjoituksessa ei koettu tarkoituksenmukaiseksi käyttää opinnäytetyöhön valittuja
oppimistavoitteita, vaan harjoituspäivän yhdenmukaistamiseksi hyödynnettiin oppituntia pitävän opettajan valitsemia oppimistavoitteita.
Simulaatiopäivänä oli yhteensä kolme rastia, joten osallistunut ensihoitajaopiskelija-ryhmä jaettiin kolmeen pienempään ryhmään, joissa jokaisessa oli enintään
9 jäsentä. Opinnäytetyön rastisuorituksessa suorittajia oli kaksi kappaletta ja loput ryhmän jäsenet jaettiin pareiksi, jotka seurasivat erikseen määrättyjä osa-alueita suorituksesta jälkipuintia varten.
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12.2 Havainnot simulaatiosuorituksista
Simulaation tavoitteiksi suorittajille annettiin opettajan määrittämät tavoitteet,
jotka olivat yksi tekninen tavoite (potilaan tutkiminen) ja kaksi ei-teknistä tavoitetta
(kommunikaatio, päätöksenteko). Jokainen ryhmä pääsi tavoitteisiin suorituksissaan. Tavoitteet annettiin suullisesti muun ohjeistuksen ohella ulkomuistista, ja
toiselle suorittajaparille nämä unohdettiin sanoa. Unohdus tuotiin ilmi jälkipuintitilaisuudessa ohjaajan toimesta, suorittajille annettiin palaute hyvästä suorituksesta ja kerrottiin tavoitteiden täyttyneen siitä huolimatta, ettei niitä heille muistettu kertoa.
Suorittajapareista osa toimi odotetulla tavalla potilastilanteeseen nähden. Kuitenkin osa suorittajista onnistuivat yllättämään ohjaajat toiminnallaan eivätkä toimineet odotetulla tavalla. Näistä yllättävistä toimintatavoista keskusteltiin jälkipuintien yhteydessä ja pohdittiin, miten näissä yllättävissä tilanteissa tulee toimia.
Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti jälkipuintiin. Jälkipuinnin käyminen Saimaan
ammattikorkeakoulun mallin mukaan todettiin toimivaksi.
12.3 Suorittajien antama palaute ja kehitysideat
Jälkipuinnin jälkeen koko ryhmältä pyydettiin suullinen palaute potilastapauksesta sekä ohjaajien toiminnasta. Lisäksi suorittajapareilta kerättiin vapaaehtoinen nimetön SLIPPS-palautekaavakkeen yhteenveto -osion mukainen palaute,
jossa opiskelijoita pyydettiin merkkaamaan eri adjektiiveista viisi, jotka juuri heidän mielestään kuvasi simulaatioharjoitusta. Suorittajien antama kirjallinen palaute on kuvattu liitteessä 5. Kirjallisen palautteen adjektiivit olivat englanniksi,
jolloin voitiin käyttää alkuperäistä SLIPPS-palautekaavaketta. Opiskelijat eivät
kokeneet englanninkielistä palautekaavaketta ongelmallisena.
Suullisen palautteen mukaan potilastapaus oli sopivan haastava ja todenmukainen. Ohjaajien toimintaa harjoituksen aikana sekä jälkipuinnissa opiskelijat kuvasivat suullisessa palautteessa selkeäksi ja johdonmukaiseksi. Lisäksi suorittajat
antoivat positiivista palautetta alkuohjeistuksesta, jossa käytiin läpi harjoituksessa saatavilla oleva välineistö ja niiden oikeaoppinen käyttö sekä simulaatioon
kuuluva tila ja henkilöt.
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12.4 Ohjaajien havainnot ja kehitysideat käytäntöön
Ohjaajien roolista tehtyjä havaintoja kehitettävistä osa-alueista olivat: selkeämpi
työnjako ohjaajille simulaation ohjaustilanteeseen, tarkastuslistan luominen simulaatiota edeltävän ohjeistamisen tueksi sekä laajempi varautuminen opiskelijoiden ratkaisuihin potilaan hoidossa. Työnjaon tarkentamisella on tarkoitus tuoda
ohjaajille selkeät työtehtävät, jolloin vältetään päällekkäisyydet esimerkiksi suorittajien arvioinnissa. Tarkastuslista ohjeistamisen tukena antaa opiskelijoille samankaltaiset valmiudet simulaation suorittamiseen, jolloin suorituksen ja tulevan
jälkipuinnin kannalta tärkeät asiat tulee käytyä läpi. Opiskelijoiden yllättäviin ratkaisuihin varautumisella vältetään tilanne, jossa opiskelija esimerkiksi lääkitsee
potilasta epätarkoituksenmukaisesti ja simulaation ohjaaja ei osaakaan varmuudella sanoa miten potilaan tila reagoisi annettuun hoitoon.
Tehtyjen havaintojen ja saadun palautteen pohjalta on tarkoituksena luoda siten
selkeä harjoitussuunnitelma, jonka pohjalta on mahdollista valmistautua simulaatioharjoituksen ohjaamiseen. Havaintojen ja palautteen myötä täydennettiin
SLIPPS-projektin mukainen Communication Scenario Teacher Template -simulaatio-ohjauspohja (Liite 6). Täydennetty Teacher Template -pohja toimii simulaation käsikirjoituksena.

(SLIPPS 2017b.) Käsikirjoitus toimii myös apuväli-

neenä alkuohjeistuksessa, jossa suorittajille annetaan harjoituksen kannalta
oleelliset tiedot. Yhtenevällä ohjeistuksella kaikilla suorittajilla on tasavertainen
lähtötilanne, tarvittava tieto simulaation onnistuneeseen suorittamiseen sekä arviointi on mahdollisimman tasavertaista.
Potilaan maskeerauksessa huomattiin olevan myös parannettavaa. Pilottiharjoituksessa haava ei ollut fyysisesti havaittavissa, vaan suorittajien tutkiessa potilaan päätä haava mainittiin ohjaajien toimesta erikseen. Tämä päätettiin korjata
kiinnittämällä potilaan haavakohtaan paperilappu, jossa luki isolla “HAAVA,
VERTA”.
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13 Opinnäytetyön simulaatioharjoitus
Opinnäytetyön simulaatioharjoitus suoritettiin 16.12.2019 Saimaan ammattikorkeakoulun asuntoa muistuttavissa simulaatiotiloissa. Ohjaajina toimivat opinnäytetyön tekijät, jotka päivän aluksi esittäytyivät osallistujille ja kertoivat opinnäytetyöstään lyhyesti. Osallistujille kerrottiin kerättävän palautteen hyödyntämisestä
opinnäytetyön osana. Simulaation käsikirjoituksena toimi valmiiksi täydennetty
Teacher Template -ohjauspohja. Simulaation potilaana toimi sama vapaaehtoinen henkilö kuin kevään pilottiharjoituksessa. Suorittava ensihoidon luokka jaettiin kolmeen kuudesta kahdeksan hengen ryhmään. Simulaation suoritti yksi
ryhmä kerrallaan. Ryhmästä kaksi henkilöä suoritti simulaation ja muulle ryhmälle
ohjaajat jakoivat tarkkailtavat tehtävät. Tarkkailijat antoivat palautetta hyvin menneistä sekä kehitettävistä asioista jälkipuinnissa.
Suorittajat saivat suullisen perehdytyksen sekä mahdollisuuden tutustua simulaatiossa käytettäviin hoitovälineisiin ennen suorituksen alkamista. Simulaation
alkuohjeistuksessa käytiin ohjaajien ohjeistuksella simulaatiotilat läpi, siihen kuuluva välineistö sekä käytiin ohjaajien roolit harjoituksen aikana. Alkuohjeistuksessa käytettiin Teacher Template -pohjaa muistilistana. Suorittajille kerrottiin,
ketkä henkilöt ovat mukana simulaatiossa ja ketkä toimivat seuraajina. Simulaation oppimistavoitteet kerrottiin suorittajille sekä seuraajille. Lisäksi mainittiin, että
suorittajien vaarantaessa potilasturvallisuuden ohjaajat pysäyttävät harjoituksen
hetkellisesti ja pyrkivät ohjaamaan tehtävää oikeaan suuntaan.
Simulaatioharjoituksen potilastapaus toimi ohjaajien näkökulmasta odotetulla tavalla. Pilottiharjoituksessa esille tuodut kehittämisosa-alueet saatiin korjattua hyvin, eikä vastaavia virheitä havaittu suorituksissa. Simulaatiotilanteessa kaikki
suorittajat tekivät kuljetuspäätöksen, joka oli haluttu lopputulos. Simulaatioita ei
ollut tarpeen pysäyttää potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi. Halutusta
lopputuloksesta huolimatta osa suorittajista ei toiminut odotetulla tavalla, vaan
ylimääräistä aikaa kului esimerkiksi haastattelussa, kuljetuspäätöksen tekemisessä sekä hoito-ohjeen pyytämisessä. Syynä ajanhallinnan puutteeseen voi olla
kuitenkin ensihoidon simulaatioiden aiempi vähäisyys, suorittajien kokemattomuus hoitotyöstä sekä simulaatiotilanteen luoma jännitys. Edellämainituista odottamattomista toimintatavoista keskusteltiin ryhmänä jälkipuinnin yhteydessä.
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14 Palaute ja tulokset
Jälkipuinti suoritettiin Saimaan ammattikorkeakoulun mallin mukaisesti. Jälkipuinnissa käytiin läpi ryhmien simulaatiosuorituksia, niissä havaittuja ja koettuja
hyviä sekä kehitettäviä toimia. Jälkipuinnissa suurin osa osallistujista toi esille
simulaation olevan erilainen verrattuna aiemmin koulussa käytyihin simulaatioihin. Tätä pidettiin positiivisena asiana. Simulaatiota pidettiin myös hyvin järjestettynä ja ohjaajien koettiin olevan valmistautuneita simulaation pitämiseen hyvin.
Opiskelijat olivat kriittisiä omiin suorituksiinsa, jonka vuoksi keskustelua saatiin
paljon.
Päivän päätteeksi simulaatioharjoitukseen osallistuneita pyydettiin täyttämään
nimetön SLIPPS-projektin mukainen palautekaavake (Liite 3). Palautteen antaminen oli vapaaehtoista. Suorittajille annettiin mahdollisuus eritellä itsensä vastauksissa kirjoittamalla paperin yläreunaan ’S’-kirjain. Suorittajien erittelyllä
muista osallistujista pyrittiin saamaan kokonaisvaltaisempi käsitys suorittajien ja
tarkkailijoiden kokemuksista simulaatioharjoituksessa. Kaikki osallistujat täyttivät kaavakkeen ja suorittajista yhtä lukuun ottamatta merkitsivät vapaaehtoisen
’S’-kirjaimen.
Palautekaavakkeessa kahteen kysymyksistä vastataan numeraalisesti asteikolla 1-4 siten, että 1 tarkoittaa heikkoa ja 4 erinomaista. Opiskelijoiden vastausten keskiarvo on kuvattu taulukossa 1. Näiden lisäksi palautteessa on viisi
avointa kysymystä sekä osio, jossa opiskelijaa pyydetään ympyröimään enintään viisi simulaatioharjoitusta hänen mielestään kuvaavaa adjektiivia. Nämä
vastaukset löytyvät liitteestä 7. Yhteenveto sanallisiin kysymyksiin annetuista
vastauksista käydään läpi taulukon jälkeen.
Kysymys

Suorittajat

Seuraajat

Keskiarvo

Kuinka hyvin simulaatio vastasi odo-

3,60

3,41

3,45

3,60

3,65

3,64

tuksiasi?
Kuinka hyvin simulaatio oli rakennettu?

Taulukko 1. Palautteen numeraalinen keskiarvo simulaatioharjoituksesta
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1. Miten simulaatio oli sinun mielestäsi rakennettu?
Suurin osa vastanneista piti simulaatiota hyvin suunniteltuna ja toteutettuna. Simulaatiota varten annettu ennakko-ohjeistus oli hyvä ja helposti
ymmärrettävä, eikä jättänyt suorittajille simulaation sisällöstä juuri epäselvyyttä. Simulaatiota pidettiin sopivan haastavana. Useassa vastauksessa mainittiin, että simulaatio oli luonteeltaan erilainen mitä opiskelijat
olivat tottuneet suorittamaan koulussa; tehtäväkoodi ei vastannut potilaan tilaa, potilaan yleistila laski nopeasti sekä piileksivä vamma potilaan
päässä. Näitä asioita pidettiin positiivisena.
2. Mikä osa simulaatiosta hyödytti sinua eniten ja miksi?
Yli puolet vastanneista piti jälkipuintia kehittävimpänä osana. Opiskelijat
pitivät jälkipuinnissa saadusta palautteesta ja vinkeistä mitä he saivat ohjaajilta ja toisiltaan. Potilaan tutkimisen merkitystä pidettiin tärkeänä oppina, mikä valitussa potilastilanteessa oli merkittävässä roolissa oikean
työdiagnoosin tekemiseksi. Myös merkittävänä oppimiskokemuksena koettiin ettei tehtäväkoodi välttämättä vastaa todellisuutta vaan työdiagnoosi on tehtävä omien tutkimusten ja havaintojen perusteella. Muutama
maininta tuli myös siitä, kuinka simulaation seuraaminen oli todella opettavaista, putkinäön välttäminen on tärkeää hoidon aikana sekä hyvän
työergonomian merkittävyys ensihoidon työssä.
3. Mikä osa simulaatiosta hyödytti sinua vähiten ja miksi?
Yksi vastaaja koki jälkipuinnin liian lyhyeksi. Muuten kukaan vastaaja ei
ollut vastannut kohtaan mitään tai oli kirjoittanut, ettei keksi mitään vastattavaa.
4. Mitä opit simulaatioharjoituksesta?
Opiskelijat pitivät simulaatiota opettavaisena kokemuksena, mistä kertoi
jo vastausten määrä. Tämä kysymys oli ainoa, mihin jokainen opiskelija
oli vastannut vähintään yhden opitun asian. Vastauksista eniten esille
nousseet asiat olivat potilaan systemaattisen tutkimuksen tärkeys, järjestelmällisyys hoidossa ja tutkimuksissa, hoitajien välisen kommunikoinnin
tärkeys sekä putkinäön välttäminen pelkkään keikkakoodiin luottaen.
Näiden vastausten lisäksi oli mainittu monia muita yksittäisiä oppeja simulaatiosta, mm. napakkuus päätöksenteossa, muistisääntöjen käyttö
hoidon tukena sekä potilaan tilan jatkuva huomiointi ja seuranta.
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5. Voisiko simulaatioskenaariota parantaa, miten?
Yksi vastaaja mainitsi, että potilaan maskeeraus olisi voinut olla parempi
esimerkiksi tekoveren avulla. Muuten ei kukaan vastaaja keksinyt parannusehdotuksia simulaatioskenaarioon.

15 Pohdinta ja jatkotutkimusidea
Halusimme tehdä opinnäytetyöstämme toiminnallisen, koska molemmat koemme
käytännön harjoitukset tehokkaaksi tavaksi oppia ja kehittyä ammatillisesti. Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa saimme mahdollisuuden valita aiheeksi SLIPPSprojektissa kerätyn vastausmateriaalin hyödyntämisen potilasturvallisuuden kehittämisessä. Yhdessä lehtori Susanna Tellan kanssa päätimme lisätä simulaatio-opetuksen opinnäytetyömme toteutukseen. SLIPPS-projekti oli ennen opinnäytetyötä vieras meille molemmille huolimatta Saimaan ammattikorkeakoulun
osallisuudesta projektissa.
Mielestämme simulaatio-opetus on tehokkain tapa tuoda aiemmin opittu teoriaosaaminen käytäntöön sekä kehittää jo opittuja käytännön tekniikoita toistojen
kautta. Koemme simulaatio-opetuksessa tehtyjen virheiden ja niistä jäävien muistijälkien olevan tehokas ja mielekäs tapa oppia ja simulaatioharjoitusten olevan
juuri tälle oppimistavalle optimaalinen. Simulaatio-opetus sallii virheiden tekemisen turvallisessa ympäristössä, jossa työ- tai potilasturvallisuus ei vaarannu.
Opinnäytetyötä tehdessämme olemme havainneet, että potilasturvallisuus on aiheena hyvin laaja ja kattava. Pelkästään potilasturvallisuuteen keskittyviä kursseja ei ole tutkinnon aikana montaa ja aihe on sisällytetty muihin kursseihin, jonka
vuoksi aiheeseen erikseen perehtyessä löytyvän materiaalin laajuus oli yllättävää.
Opinnäytetyö on ollut pitkä ja kaikkiaan opettavainen prosessi. Pohjamateriaalin
laajuuden vuoksi käytettävän osion rajaus ja sen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen oli alkuun haasteellista. Käytettävän osion rajauksen jälkeen alkanut potilastilanteen ja simulaatioharjoituksen luomisprosessi oli mielestämme opettavaisin osa opinnäytetyötä. Simulaatioharjoituksen ohjaamista varten tarvittavan tiedon ja osaamisen opiskelu on ollut erittäin opettavaista. Päähän vammautuneen
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potilaan tutkimisen ja hoidon syvempi opiskelu on kehittänyt omaa ammatillista
osaamistamme, joka auttoi huomattavasti simulaation ohjaamisessa ja palautteen antamisessa suorittajille. Simulaatio-opetuksen pedagogiikkaan syvennyimme tutkimalla suomalaisia sekä kansainvälisiä kirjoja, artikkeleita ja tutkimuksia ja tämä antoi meille uudenlaisen näkökulman simulaatioharjoituksista.
Eron näkeminen osallistujan ja ohjaajan roolien välillä on merkittävämpi kuin mitä
olisi osannut ajatella. Potilasturvallisuuden huomioiminen on jokaisen hoitotyöhön osallistuvan vastuulla, ja sen kehittämistyöhön osallistuminen opinnäytetyön
muodossa on luonut yhdessä koulun opetuksen kanssa hyvän pohjan siirtyä työelämään.
Simulaatioharjoituksesta onnistuimme luomaan osallistujien näkökulmasta haastavan ja ajatuksia herättävän. Simulaation suunnittelun ja toteutuksen onnistuminen kävi selkeästi ilmi osallistujien antamasta positiivisesta palautteesta. Olimme
erittäin tyytyväisiä palautteeseen, koska mielestämme aihe on tärkeä ja positiivinen palaute kertoo meidän keskittyneen harjoituksen luomiseen osallistujakeskeisesti. Lisäksi kaikki osallistujat antoivat palautetta. Vastausten määrä oli opinnäytetyön kokonaisuuden arvioinnin kannalta tärkeää. Lisäksi koemme, että onnistuimme luomaan kattavan suunnitelman harjoituksesta Teacher Template -simulaatio-ohjauspohjalle. Tarkoituksena on, että ulkopuolinen henkilö pystyy jäljentämään simulaatiotilanteen sen pohjalta.
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko SLIPPS-projektissa kerättyjä merkittäviä oppimiskokemuksia hyödyntää potilasturvallisuuden kehittämisessä ja simulaatio-opetuksessa. Opinnäytetyössä arvioitiin kriittisesti pohjamateriaalina
toimineita merkittäviä oppimiskokemuksia, joita hyödynnettiin soveltuvin osin.
Opinnäytetyön tulosten perusteella SLIPPS-projektissa kerättyjä merkittäviä oppimiskokemuksia on mahdollista hyödyntää potilasturvallisuuden kehittämisessä
ja simulaatio-opetuksessa soveltuvin osin.
Tässä opinnäytetyössä hyödynnetyn osan lisäksi SLIPPS-projektin vastausmateriaalissa on potentiaalista dataa, jota voitaisiin hyödyntää jatkotutkimuksissa.
LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoilla kurssit sisältävät teoria- sekä
simulaatio-opetusta, ja potilasturvallisuuden opetus on useimmiten sisällytetty
näihin kursseihin (esim. Vammautunut potilas -kurssi ensihoito-opiskelijoilla LAB-
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ammattikorkeakoulussa). Merkityksellisten oppimiskokemusten hyödyntämisen
mahdollisuus kattavammin potilasturvallisuutta sisältävillä teoria- sekä simulaatio-opetusta ensihoidon kursseilla voisi olla mielekäs jatkotutkimusaihe.

16 Video potilasturvallisuuden kehittämisestä SLIPPS-projektiin
Opinnäytetyön potilasturvallisuusteemaan liittyen osallistuimme Saimiassa tuotettuun videoon SLIPPS-projektia varten, jossa kuvattiin kuvitteellinen tilanne,
joka on ensihoitotilanteessa lääkkeitä käytettäessä hyvin mahdollinen. Video esitettiin SLIPPS-konferenssissa kesällä 2019 ja se myös on saatavilla yhteistyökoulujen käyttöön. Videolla pyrittiin havainnollistamaan SLIPPS-projektin tärkeyttä potilasturvallisuuden kehittämisessä.
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SLIPPS-kyselyn vastaukset ongelmakohdittain
N

Prosentti

Kommunikaatio

8

50%

Luottamuksellisuus

3

18,75%

Tarkistaminen tai varmistaminen

9

56,25%

Päätöksenteko

5

31,25%

Ruoka ja ravitsemus

0

0%

Johtaminen, ohjaus ja opetus

4

25%

Raportointi ja tiedotus

2

12,5%

Raportointi ja tiedonsiirto

0

12,5%

Infektioiden torjunta

0

0%

Invasiiviset toimenpiteet

4

25%

Lääkehoito

6

37,5%

Liikkuminen ja siirtyminen

2

12,5%

Tiimityö

7

43,75%

Hoitotoimenpiteet/muut menettelyt

5

31,25%

Laitteiden ja välineiden käyttö

5

31,25%

Väkivalta

1

6,25%

Muu, mikä? (Kuvaa muutamalla sanalla)

0

0%

YHTEENSÄ
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Vastauksia

Interesting

6

Challenging

5

Well presented

4

Fun

3

Inspirational

3

Informative

3

Exciting

1

Enjoyable

1

Thought provoking

1

Refreshing

1

Threatening

1

Interactive

1

YHTEENSÄ

30

Liite 6

Liite 6

SLIPPS Teacher Template täydennettynä opinnäytetyön
potilastapauksella

Liite 6

53

Liite 6

54

Liite 7
Liite 7 Adjektiivit
Adjektiivi

Vastauksia

Interesting

22

Challenging

16

Well presented

14

Informative

11

Thought provoking

9

Fun

7

Exciting

7

Inspirational

6

Refreshing

5

Participative

3

Enjoyable

3

Too fast

3

Changed my life

1

Threatening

1

Interactive

1
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109

