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NEWS-PISTEYTYS PERUSELINTOIMINTOJEN
SEURANNAN TUKENA
Käyttöönoton ohjaus akuuttisairaalassa
Tutkimusten mukaan peruselintoimintojen seurannassa on ollut yleisesti puutteita ja siksi Valvira
on julkaissut oman kansallisen muistutuksensa peruselintoimintojen seurannasta vuonna 2018.
National Early Warning Score eli NEWS-pisteytysjärjestelmä on puolestaan Britanniassa kehitetty
aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä, joka auttaa tunnistamaan potilaan tilan heikkenemisen.
Pisteytysjärjestelmä perustuu kuuden fysiologisen muuttujan ja lisähapen pisteytykseen.
Kehittämisprojektin tavoitteena oli, että NEWS-pisteytysjärjestelmän käyttöönotto toisi
kohdeorganisaation yksiköille systemaattiset linjat peruselintoimintojen seurannalle ja lisäisi
hoitohenkilökunnan yhteistyötä. Kehittämisprojekti liittyy kohdeorganisaationa toimivan
akuuttisairaalan laajempaan kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on yleisesti lisätä
potilasturvallisuutta ja akuuttihoidon osaamista sekä kehittää hoitotyön päätöksentekoa. Tämän
kehittämisprojektin tavoitteena oli vielä tarkemmin peruselintoimintojen seurannan
systematisointi vuodeosastoilla, joilla hoidetaan pääosin aikuisia ja geriatrisia potilaita. Projektin
tarkoituksena oli puolestaan luoda opetuskokonaisuus käyttöönoton tueksi.
Kehittämisprojektin tuotoksena luotiin opetuskokonaisuus hoitohenkilökunnan ja erityisesti
hoitajien käyttöön. Valmistunut opetuskokonaisuus perustuu kansainväliseen lähdekirjallisuuteen
NEWS-pisteytysjärjestelmästä sekä hoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja sen
tekemisessä on hyödynnetty tiimityötä, pilotointia, käyttäjäpaneelia sekä vertaiskäyntejä.
Opetuskokonaisuus koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat kokonaisuuden runkona toimiva
PowerPoint -esitys, koosteeksi tehty Powtoon-video ja esimerkkikuvista koottu erillinen
kirjaamisohje. Opetuskokonaisuus on esitetty organisaation osastonhoitajille ja sitä on muokattu
heiltä saadun palautteen mukaisesti. Materiaali tullaan tallentamaan organisaation
verkkoalustalle ja se toimii myös tulevien koulutusluentojen pohjana.
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NATIONAL EARLY WARNING SCORE TO
SUPPORT OBSERVING BASIC VITAL SIGNS
Implementation in an acute care hospital
According to studies, observing vital signs has been generally insufficient, and that is why Valvira
has published its own national reminder of basic vital signs in 2018. In turn, National Early
Warning Score (NEWS) is a scoring system created in the UK to help recognize patients’s
deterioration. The scoring system is based on scoring six physiological parameters and
supplemental oxygen.
The goal of the development project was that the implementation of the NEWS would establish
systematic polices for the target organization's units in observing basic vital signs and increasing
collaboration between nursing staff. The development project is part of a broader development
project, which is led in the acute hospital operating as the target organization, and its overall goal
is to improve patient safety, acute care expertise and decision-making in nursing. More precisely,
this development project aimed at systematizing the observation of basic vital signs in wards,
where mainly adult and geriatric patients are treated. The purpose of the project, in turn, was to
create a educational package to support the deployment.
As a result of the development project, an educational package was created for the nursing staff
and especially the nurses. The completed study module is based on international source literature
on NEWS and continuing training for nursing staff. The module was created using teamwork,
piloting, user panel and peer visits. The study module consists of three parts: a PowerPoint
presentation, a compiled Powtoon video, and a separate recording guide compiled from sample
pictures. The module has been presented to the department's head nurses and modified
according to their feedback. The material will be stored on the organization's web platform and it
will also serve as a basis for future training lectures.
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ABCDE

Vitaalielintoimintojen tarkkailumenetelmä käyttäen apusanoja
Airway, Brething, Circulation, Disability ja Exposure.

AVPU

Tajunnan tason määrityksessä käytettävä muistisääntö,
jossa kirjaimet tulevat sanoista Alert, Verbally Responsive,
Painfully Responsive ja Unresponsive.

EWS

Early Warning Score.

GCS

Glascow’s Coma Score.

MET-ryhmä

Medical Emergency Team.

NEWS

National Early Warning Score.

RCP

Royal College of Physicians.

RRS

Rapid Response System.

TKI

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

TTS

Track and Trigger -System.

Valvira

Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto.
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1 JOHDANTO
NEWS-pisteytysjärjestelmä eli National Early Warning Score on Britanniassa kehitetty
kansallinen aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä, joka auttaa tunnistamaan potilaan
tilan heikkenemisen (Royal College of Physicians 2017c, XII). Suomeen pisteytysjärjestelmä lanseerattiin vuonna 2018 Sairaanhoitajaliiton ja Suomen Lääkäriliiton yhteistyönä
(Fioca 2018). Pisteytysjärjestelmästä on julkaistu paljon tutkimusartikkeleita ja käyttökokemuksia.
Suosittu ja hyväksi havaittu pisteytysjärjestelmä haluttiin ottaa käyttöön myös VarsinaisSuomessa sijaitsevassa akuuttisairaalassa, jossa käynnissä oli laajempi kehittämishanke. Laajemman kehittämishankkeen tavoitteena oli lisätä potilasturvallisuutta, akuuttihoidon osaamista ja hoitotyön päätöksentekoa. NEWS-pisteytys haluttiin jalkauttaa sairaalaan, jotta peruselintoimintojen seurantaa saataisiin kehitettyä. Tavoitteena oli systematisoida peruselintoimintojen seuranta ja lisätä hoitajien ammattitaitoa. Pisteytysjärjestelmän käytöllä tavoiteltiin myös hoitohenkilökunnan yhteistyön lisääntymistä. Taustalla
vaikuttivat organisaation omat tavoitteet sekä kansallisesti julkaistu Valviran (2018) ohje
potilaan elintoimintojen seuraamisesta.
Kehittämisprojektin tarkoituksena oli luoda systemaattinen opetuskokonaisuus organisaation hoitohenkilökunnan ja erityisesti hoitajien käyttöön. Monipuolisen lähdekirjallisuuden lisäksi opetuskokonaisuuden rakentamisessa hyödynnettiin asiantuntijapalavereja, pilotointia, käyttäjäpaneelia ja vertaiskäyntejä. Kehittämisprojektin tuoteksena luotu
opetuskokonaisuus koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat PowerPoint-esitys
”NEWS-pisteytys peruselintoimintojen seurannan tukena” (Liite 2), Powtoon-video
”NEWS-pisteytys”(Liite 3) sekä erillinen kirjausohje ”NEWS-pisteiden ja peruselintoimintojen kirjaaminen” (Liite 4).
Opetuskokonaisuus esitettiin akuuttisairaalan osastonhoitajille, joiden palautteen pohjalta kokonaisuutta vielä täydennettiin ja tarkennettiin. Valmis opetuskokonaisuus on nyt
käyttövalmis ja se tullaan julkaisemaan organisaation omalla verkkoalustalla itseoppimismateriaalina. Opetuskokonaisuus on myös pohjana täydennyskoulutukselle, joka tullaan toteuttamaan luentoina akuuttisairaalan hoitohenkilökunnalle. Mahdollisesti opetuskokonaisuutta tullaan hyödyntämään myös laajemmalti hyvinvointitoimialan keskuudessa.
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN TAUSTA, TAVOITE JA
TARKOITUS
2.1 Kohde- ja projektiorganisaatio

Kohdeorganisaationa toimi varsinais-suomalaisen sairaalan akuuttiosastoryhmän vuodeosastot. Kyseisen sairaalan vuodeosastoilla hoidetaan sisätautialan sairauksia eri painopistealueineen ja vuodeosaston potilaat ovat yleensä aikuisia ja iäkkäitä (Turun kaupunki 2019).
Akuuttisairaala toimi myös projektin tilaajana. Projektipäällikkönä toimi sairaalan sairaanhoitaja, jolle NEWS-pisteytysjärjestelmä oli jo ennestään tuttu. NEWS-pisteytysjärjestelmä oli ollut kokeilussa yhdellä sairaalan poliklinikalla, jossa sairaanhoitaja kehittämisprojektin aikaan työskenteli. NEWS-pisteytys oli vielä suhteellisen tuore pisteytysjärjestelmä Suomessa, sillä sen suomenkielinen versio oli lanseerattu sairaanhoitajapäivillä
vasta maaliskuussa 2018 (Fioca 2018). Ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin liittyen projektiorganisaatioon kuului opiskelijan eli projektipäällikön lisäksi hänen opettajatuutorinsa ja työelämän mentori, jotka muodostivat yhdessä ohjausrymän. Projektin toteutus perustui projektiorganisaation ja kohdeorganisaation väliseen yhteistyöhön.

2.2 Kehittämisprojektin tarve

Kehittämisprojektin taustalla oli Valviran (2018) julkaisema tiedote, jossa todettiin potilaiden elintoimintojen seurannassa olleen kansallisesti puutteita. Puutteita oli havaittu sekä
hoitajien että lääkäreiden osaamisessa ja toiminnassa. (Valvira 2018.) Myös moniammatillisen yhteistyön tarve on lisääntynyt sosiaali- ja terveysalan muuttuessa. Moniammatillinen yhteistyö lähtee potilaiden tarpeista ja sitä ohjaa myös terveydenhuoltolaki,
joka painottaa kokonaisvaltaista hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa. Moniammatillisella tiimillä tarkoitetaan eri alojen ammattilaisia, jotka pyrkivät hoitamaan sekä koordinoimaan
hoitoa ja kuntoutusta yhdessä. (Puustinen ym. 2016, 19.)
Myös kohdeorganisaatiossa oli huomattu kehitettävää peruselintoimintojen seurannassa. Erityisesti iäkkään potilaan yleistilan heikkeneminen pitää arvioida mahdollisimman pian, sillä ikääntymisen johdosta vitaalifunktioiden reservi pienenee ja siten
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pienetkin elintoimintojen häiriöt voivat johtaa yleistilan romahdukseen ja kuolemanvaaraan (Kuisma ym. 2017, 685). Tästä syystä peruselintoimintojen seuranta ja muutoksiin
reagointi ovat erittäin tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta. Ensisijaisen tärkeää on
myös toimiva yhteistyö eri ammattikuntien kesken.

2.3 Kehittämisprojektin tavoite ja tarkoitus

Tämä kehittämisprojekti on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on lisätä
potilasturvallisuutta, akuuttihoidon osaamista ja hoitotyön päätöksentekoa. Kyseisen kehittämisprojektin tavoitteeksi asetettiin erityisesti hoitajien ammattitaidon lisääminen ja
peruselintoimintojen seurannan systematisointi. Tavoitteena oli, että NEWS-pisteisiin
reagointi toisi systemaattiset linjat peruselintoimintojen seurannalle ja sujuvoittaisi eri
ammattikuntien yhteistyötä.
NEWS-pisteytysjärjestelmästä on julkaistu paljon tutkimuksia ja käyttökokemuksia. Julkaisujen perusteella aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmät on koettu hyvänä tukena
peruselintoimintojen seurannassa. Esimerkiksi Lapissa terveyskeskusten vuodeosastoilla on otettu oma EWS-malli käyttöön, jotta hoitajat saisivat päätöksenteon tueksi välineitä (Taulavuori 2018, 1514-1515). Australialaisen tutkimuksen mukaan sairaanhoitajien rooli oli merkittävä potilaan tilan huononemisen havainnoinnissa ja siihen reagoimisessa. Sairaanhoitajat voivat näin ollen estää epäsuotuisia muutoksia ja parantaa potilasturvallisuutta. Tutkijat korostivat lisäksi riittävän ammatillisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen tarvetta. (Massey ym. 2007, 6-23.)
Tarkoituksena oli vertailla NEWS-pisteytykseen liittyviä julkaisuja ja muokata teoriatiedon perusteella opetuskokonaisuus NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä. Opetuskokonaisuudella tarkoitettiin osastotunteja sekä itseoppimismateriaalia. Opetuskokonaisuus
suunniteltiin tallennettavaksi sairaalan omalle verkkoalustalle.
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS
3.1 Peruselintoimintojen seuranta News-pisteytysjärjestelmällä

Kirjallisuushaku tehtiin useasta eri tietokannasta. Käytetyt tietokannat olivat Chinal
Complete, Finna, Google Scolar, Medic, PubMed, Terveysportti, TamPub ja UtuPub. Hakusanoina ja hakufraaseina käytettiin erilaisia yhdistelmiä liittyen National Early Warning
Score -mittaristoon ja peruselintoimintojen seurantaan sekä hoitajien ammattitaitoon ja
hoitajien koulutukseen. Lisäksi lähteinä käytettiin asiantuntijoiden suosituksia ja aiheeseen liittyviä luentoja.
Early Warning Score -menetelmät (EWS) ovat olleet käytössä jo pitkään. Ensimmäinen
pisteytysjärjestelmä kriittisesti sairaille on julkaistu vuonna 1997. (Peltonen 2018.) Järjestelmiä kutsutaan suomeksi aikaisen varoituksen järjestelmiksi, jotka auttavat tunnistamaan potilaan muuttuneen tilan ja reagoimaan siihen sekä akuuttiin sairauteen. Käytössä on ollut kuitenkin monia eri versioita ja se on hankaloittanut toimintaa. Tämän
vuoksi Britanniassa alettiin kehitellä kansallista mallia, jotta alan toimet saataisiin yhtenäisiksi. Lopputuloksena valmistui NEWS-pisteytysjärjestelmä eli National Early Warning Score (Royal College of Physicians 2017c, XII.)

3.1.1 NEWS-pisteytysjärjestelmän tausta ja idea

NEWS-pisteytysjärjestelmä on Britanniassa kehitetty aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä, jonka avulla pyritään tunnistamaan vuodeosastopotilaiden tilan heikentyminen.
Pisteytysjärjestelmän on todettu olevan luotettava mittari myös ensihoidossa ja päivystyspoliklinikoilla. NEWS-pisteytystä voidaan hyödyntää myös kotihoidossa. Näin pisteytysjärjestelmä toimii yhteisenä kielenä eri toimijoiden välillä. Suomen sairaanhoitajaliitto
kehitteli Suomen lääkäriliiton kanssa suomenkielisen esitekirjasen ja muistikortin pisteytyksestä. Esitekirjanen ja muistikortti lanseerattiin Sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa
2018. (Fioca 2018.)
Yhdistyneen kuningaskunnan järjestö Royal College of Physicians (RCP) julkaisi ensimmäisen NEWS-pisteytysjärjestelmän jo vuonna 2012. Tämän jälkeen RCP on muokannut laajalti levinnyttä pisteytysjärjestelmää ja luonut uuden mittarin, joka on NEWS2. Molemmissa pisteytysjärjestelmissä havainnot ja pisteytykset tehdään kuuden fysiologisen
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muuttujan perusteella. Nämä muuttujat ovat hengitystiheys, happisaturaatio, systolinen
verenpaine, pulssi, tajunnan taso ja ruumiinlämpö. Näiden lisäksi arvioidaan lisähapen
tarve, josta annetaan tarvittaessa lisäpisteitä. (Royal College of Physicians 2017a, 8-10;
Royal College of Physicians 2017c, 1 ja 15-16.)
NEWS on myös yksi niin kutsutuista Track and Trigger -systeemeistä, jotka tarkoittavat
peruselintoimintojen pisteytystä ja sen perusteella tilanteeseen reagoimista (Connolly
ym. 2017; Royal College of Physicians 2017c, XII). Menetelmän on tarkoitus helpottaa
hoitohenkilöstöä huomaamaan potilaan tilan heikkeneminen ja aloittamaan tarvittavat
hoitotoimet ajallaan. Tutkijoiden mukaan TTS parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta
mutta he korostavat myös menetelmän opetuksen tärkeyttä. (Connolly ym. 2017.)
NEWS-pisteytyksessä pisteytetään siis hengitystiheys, happisaturaatio, lisähapen tarve,
systolinen verenpaine, pulssi, tajunnan taso ja ruumiinlämpö. Jokaisesta muuttujalle annetaan pisteitä 0-3 riippuen siitä, kuinka kaukana normaalista tasosta mittaustulos on.
Lopuksi pisteet lasketaan yhteen. Yhteenlaskettu tulos kuvaa potilaan peruselintoimintojen tilaa. Korkeiden pisteiden on todettu ennakoivan sydänpysähdyksiä, tehohoitoon
joutumisia ja kuolemia seuraavan vuorokauden aikana (Karjalainen ym. 2018, 786-787).
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Kuva 1. Sairaanhoitajaliiton lanseeraama NEWS-kaavio (Karjalainen ym. 2018, 786).
Sairaanhoitajaliiton kortti NEWS-taulukosta on yhdistelmä RCP:n aiemmin julkaisemaa
NEWS-versiota ja vuonna 2017 julkaistua uutta NEWS2-versiota (Royal College of Physicians 2017a; Royal College of Physicians 2017b; Fioca 2018). NEWS2-taulukossa ja
sairaanhoitajaliiton tekemässä kortissa muuttujat ovat allekain ABCDE-järjestelmän mukaisesti. Molempien taulukoiden yläreunassa näkyvät pisteet. Normaali fysiologinen alue
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on vihreällä ja siitä kohdin pisteitä tulee nolla. Arvojen laskiessa ja noustessa pois normaalialueelta pisteet nousevat. Lisähapen käytöstä tulee poikkeuksellisesti heti kaksi lisäpistettä ja poikkeavasta tajunnan tasosta tulee heti kolme lisäpistettä. Korkeimmat pistemäärät ovat punaisilla sarakkeilla, kun taas väliin jäävät lukemat yksi ja kaksi ovat keltaisella alueella. (Royal College of Physicians 2017b; Karjalainen ym. 2018, 786.)
Kun RCP julkaisi uuden version NEWS-pisteytyksestä, se hylkäsi samalla vanhan version. Uudistettu NEWS2 poikkeaa alkuperäisestä pienillä yksityiskohtaisilla muutoksilla.
Siinä mittariston muuttujat on järjestetty ABCDE-järjestelmän mukaiseen järjestykseen.
Taulukkoon on lisätty toinen rivi happisaturaation seurannalle. Tämä toinen rivi on tarkoitettu niille, joiden happisaturaatio on kroonisesti alhainen, liittyen yleensä keuhkoahtaumatautiin. Lisähapen kohdalla pisterajat ovat muuttuneet kyllä/ei -vastauksista lisähappi/huoneilma -vastauksiin. Pistejärjestelmän reagointirajoja on tarkennettu mahdollisen infektion ja sitä seuraavan sepsiksen vuoksi. (Royal College of Physicians 2017c,
XIV-XV ja 15-18.) RCP neuvoo huomioimaan mahdollisen sepsiksen, jos NEWS-pisteet
ovat yhteenlaskettuna viisi tai yli (Royal College of Physicians & NHS 2019, 1). Tajunnan
tason määrittelyyn on puolestaan lisätty sekavuus, joka jo itsessään antaa kolme pistettä. Näiden muutosten lisäksi kaavion värimaailma muuttui puna-vihersokeutta tukevammaksi. (Royal College of Physicians 2017c, XIV-XV ja 18.) Vaikka NEWS2 on laajalti
levinnyt, suhtautuu tutkijat siihen vielä epäilevästi. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
tehdyn tutkimuksen mukaan happikyllästeisyyttä, lisähapen antoa ja epäsuotuisten tulosten suhdetta tulisi tutkia ennen kuin NEWS2 otettaisiin laajemmin käyttöön (Pimental
ym. 2019, 147–156.)
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Kuva 2. NEWS2-kaavio (Royal College of Physicians 2017b).
Royal College of Physicians (2017c, XVIII) suosittelee käyttämään neljää raja-arvoa,
jotka toimivat omanlaisinaan jatkotoimien laukaisijoina. Kun NEWS-pisteet ovat yhteenlaskettuna 0-4, RCP suosittelee sairaanhoitajan tai lääkärin arvioivan tilanteen ja mittausten taajuuden. Tällöin kyseessä on matalan riskin potilas. Kun taas jostakin parametrista tulee punainen eli suurin pistemäärä 3, suosittelee RCP osastonlääkärin arviota
tilanteesta. Yhteenlaskettujen pisteiden ollessa 5-6 keskeinen raja-arvo ylittyy. Tässä
vaiheessa osastonlääkärin tai akuuttihoitoon erikoistuneen hoitajan tulisi kiireesti tarkistaa potilaan tila. Pisteiden ollessa 7 tai yli potilas on korkean riskin potilas ja RCP suosittelee hätäistä arviota ja potilaan mahdollista siirtoa tehostetumpaan hoitoon. (Royal
College of Physicians 2017c, XVIII.)
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Kuva 3. NEWS2:n reagointirajat (Royal College of Physicians 2017d).
Vaikka NEWS-sopii moneen eri hoitotyön yksikköön, se ei sovi kaikenlaisten potilaiden
hoidon tueksi. NEWS ei sovellu alle 16-vuotiaille lapsipotilaille eikä raskaana oleville,
jotka ovat ohittaneet 20. raskausviikon (Royal College of Physicians 2017c, XVII ja 51).
Pisteytysjärjestelmä soveltuu huonosti tai pienin varauksin COPD-potilaille, traumapotilaille ja rintakipuisille (Peltonen 2018).
Royal College of The Paediatrics on kehittänyt lasten omaa aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmää yhdessä eri järjestöjen ja Englannin julkisen terveydenhuollon kanssa.
Kyseessä on Englannin oma Paediatric Early Warning System eli PEWS. Yksittäisiä vastaavia lasten pistejärjestelmiä on aiemmin ollut jo Skotlannissa, Pohjois-Irlannissa ja Irlannissa. (Royal College of Physicians & NHS 2019, 17.) Myös Modified Early Obstetric
Warning System eli MEOWS-pisteytysjärjestelmää on kehitetty Royal Collegen puolella.
Tarkoituksena on ollut tuottaa tästäkin kansallinen ja vahvistettu mittari. (Cole 2014,
862.) MEWS-pisteytysjärjestelmä eli Modified Early Warning Score on ollut käytössä jo
vuosia ja se poikkeaa NEWS-pisteytysjärjestelmästä lähinnä sillä, että siitä puuttuvat kokonaan happisaturaation ja lisähapen arviot (Suppe ym. 2001). Näiden lisäksi on ollut
käytössä useita erilaisia mittareita, jotka soveltavat EWS-menetelmää kukin omalla tavallaan.

3.1.2 Tutkimustuloksia NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä

Käytössä olevia hälytyskriteerejä on monia mutta käytännössä ne voidaan jakaa kahteen
ryhmään,

jotka

ovat

dikotomiset
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pisteytysjärjestelmät. Dikotomisissa kriteereissä peruselintoiminnoilla on määritellyt rajaarvot, joiden mukaan ne ovat negatiiviset tai positiiviset. Jos yksikin peruselintoiminnoista on ylittänyt tai alittanut raja-arvot, tulee henkilökunnan hälyttää apua. (Tirkkonen
ym. 2014a, 2311-7.)
Yhdistyneen kuningaskunnan kohorttitutkimuksessa verrattiin MET eli Medical Emergency Team -toimintaa aikaisen varoituksen pistejärjestelmään (Smith ym. 2016, 21712181). MET-toiminta kehitettiin vuonna 1990 Australiassa, josta se on levinnyt useisiin
maihin (Taurama 2017). MET-tiimi kutsutaan paikalle, kun sairaalapotilas on todettu kriittisesti sairaaksi. Vuodeosaston henkilökunnan tulee osata tunnistaa tilanne ja hälyttää
apua riittävän ajoissa. Tutkimusten mukaan ongelmana ovatkin yleensä viiveet peruselintoiminnoiltaan huononevan potilaan tunnistamisessa ja hälytyksen tekemisessä.
Tämä vaatii hoitohenkilökunnan koulutusta ja tarkat hälytyskriteerit. (Tirkkonen ym.
2014a, 2311-7.)Tutkijat halusivat selvittää järjestelmien vaikutusta sydänpysähdysten ilmaantumiseen, suunnittelemattomaan tehohoitoon joutumiseen ja kuolemiin, jotka tapahtuivat vuorokauden sisällä ensimmäisistä mittauksista. Tutkijat selvittivät myös molempien järjestelmien vaikutusta työmäärään. Tuloksissa tutkijat huomasivat MET-tiimin
olevan herkempi, kun verrattiin aikaisen varoituksen pistejärjestelmän lukemiin seitsemän tai siitä ylöspäin. Aikaisen varoituksen pistejärjestelmä oli kuitenkin tarkempi ja aiheutti pienempää työmäärää. (Smith ym. 2016, 2171-2181.)
Tirkkosen (2015, 11) artikkeliväitöskirja käsittelee suomalaisten käyttämiä nopean reagoinnin järjestelmiä, joita englanniksi kutsutaan Rapid Respons Systems (RRS). Tuloksiin pohjautuen väitöskirjassa esitetään neljä johtopäätöstä. NEWS-pisteytysjärjestelmän todettiin tunnistavan vuodeosastopotilaiden tilan heikkeneminen paremmin kuin
yleisesti käytössä ollut kaksivaiheinen hälytysjärjestelmä. Toisaalta Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa kaksivaiheisen hälytysjärjestelmän käyttö tuotti huonompia
tuloksia vain tehohoidosta pois siirretyillä potilailla. Viiveet MET -hälytyksissä johtivat lisääntyneisiin sairaalakuolemiin. Vitaalielintoimintojen kirjaamisen todettiin olevan huolimatonta yleisillä vuodeosastoilla ja kynnys MET-ryhmän käytölle oli korkea. RRS-järjestelmien käyttö Suomen sairaaloissa on alisuoritettua. Järjestelmät ovat moninaisia ja
niille tarvitaan konkreettisia suuntaviivoja. (Tirkkonen 2015, 14 ja 81.) NEWS erottelee
siis korkean riskin potilaat heterogeenisesta ryhmästä rippumatta monista häiriötekijöistä, kun taas tavanomainen kaksijakoinen hälytyskriteeristö ei kykene tunnistamaan
korkean riskin potilaita (Tirkkonen ym. 2014b, 411-9). Yhdistyneen kuningaskunnan tuoreen tutkimuksen mukaan NEWS-pisteytysjärjestelmän ja elektronisten Track and
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Trigger -systeemien käyttöönotto on vähentänyt sairaalan sisäisten sydänpysähdyksien
määrää. Sen sijaan lääkinnällisten tiimien toiminnalla ei näyttänyt olevan yhteyttä sairaalansisäisten sydänpysähdysten määrään. (Hogan ym. 2019, 29-30.)
Suomalaiset tutkivat NEWS-mittarin vaikutusta myös päivystyspotilaiden keskuudessa.
Päivystyspotilaat jaettiin tulosten perusteella kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän
muodostivat ne, jotka siirrettiin suoraan tehohoitoon. Toisen ryhmän potilaat menivät ensin tavalliselle vuodeosastolle, josta heidät siirrettiin myöhemmin tehohoitoon. Kolmannen ryhmän potilaat siirrettiin päivystyksestä vuodeosastolle, eivätkä he siirtyneet lainkaan tehohoitoon. Tämän lyhyen kohorttitutkimuksen tulosten mukaan päivystyksessä
saadut NEWS-pisteet olivat keskiarvoltaan kaksi. Sitä suuremmat luvut yhdistettiin sairaalan sisäisiin kuolemiin ja kolmenkymmenen päivän sisäisiin kuolemiin. Suoraan tehohoitoon siirtyneillä NEWS-pisteet olivat keskiarvoltaan 7. Myöhemmin vuodeosastolta
siirtyneiden päivystyksessä lasketut pisteet olivat keskimäärin 3 mutta ne nousivat vuorokauden aikana merkittävästi. (Kivipuro ym. 2018.)
Iäkkäiden päivystyspotilaiden sepsiksen tunnistaminen on myös vaikeaa, koska heidän
oirekuvansa on epätyypillinen. Tämän vuoksi joukko tutkijoita päätti selvittää käytetyimpien pisteytysjärjestelmien sopivuutta iäkkäiden päivystyspotilaiden sepsiksen tunnistamisessa. Tutkimus perustui sairaalakuolleisuuslukemiin. Tutkimuksessa verrattiin viittä
yleisemmin käytettyä sairauden vakavuutta arvioivaa mittaria. Mittarit olivat PIRO-pisteytys (Predisposition, Infection, Response, Organ dysfunction), qSOFA-pisteytys (quick
Sequential Organ Failure Assessment), MEDS-pisteytys (Mortality in ED Sepsis) sekä
MEWS- ja NEWS-pisteytykset. Mittareiden koettiin olevan hyödyttömiä ja heikkoja iäkkäiden sepsispotilaiden tunnistamisessa päivystyksessä. (Groot ym. 2017.) Tämän
vuoksi RCP muutti reagointirajojaan NEWS2:n kohdalla ja antoi suosituksen epäillä sepsistä, jos pisteet ovat viisi tai yli (Royal College of Physicians 2017c, XV; Royal College
of Physicians & NHS 2019, 1).
NEWS-pisteytysjärjestelmän vaikutuksia on tutkittu myös sairaalahoitoa edeltävissä tilanteissa. Yhdistyneen kuningaskunnan tutkijoiden systemaattinen kirjallisuuskatsaus
perustuu EWS:n käyttöön ambulanssissa. Tulosten mukaan potilaan saadessa nolla
EWS-pistettä heidän tilansa ei todennäköisesti tule huononemaan eivätkä he tule tarvitsemaan sairaalahoitoa. Sen sijaan pisteiden ollessa yli seitsemän, potilaan tilan uskottiin
heikkenevän ja hänen uskottiin tarvitsevan ohjausta toissijaiseen hoitoon lisäarvion ja
mahdollisten hoitotoimien vuoksi. Tutkijoiden mukaan tarkastelu kahden ääripään mukaan oli loogista ja luotettavaa mutta pisteiden ollessa 1-6 tutkimustulosten koettiin
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olevan riittämättömiä. Tutkijoiden mukaan EWS:n käyttöä tulisikin tutkia vielä lisää sairaalan ulkopuolisissa olosuhteissa. (Patel ym. 2018, 101-111.)

3.1.3 Kokemuksia NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä

Hatanpään sairaalassa Tampereella on yhdistetty onnistuneesti NEWS-pisteytys ja
MET-toiminta. Pilotissa kaikkien osastolle tulevien potilaiden NEWS-pisteytys laskettiin.
Jos pisteet olivat seitsemän tai yli, tehtiin myös MET-hälytys. Sairaalan MET-ryhmään
kuuluu joukko hoitajia ja lääkäreitä. Noin puoleen hälytyksistä lähti hoitaja ja vastaavasti
puoleen hoitajan lisäksi myös lääkäri. Aiempaan verraten työtä on helpottanut NEWSpisteytyksellä saadut ohjeet mittausten seurannasta ja hälytysrajasta. Mittaukset merkittiin mobiilisovellukseen. Kolmen kuukauden pilottijakson aikana sairaalan osastoilla ei
ollut lainkaan elvytyksiä. Työyhteisö on kokenut pistejärjestelmän muutenkin hyödyllisenä. Esimerkiksi iäkkäiden ja monisairaiden kohdalla hoidon rajauksista on alettu keskustella heti pisteiden noustessa. Hatanpään geriatrit aikovat vielä tarkemmin selvittää,
miten NEWS-pisteytys toimii iäkkäillä ja miten se vaikuttaa hoidon rajauksien tekemiseen. Pilottijakson aikana MET-toiminnasta saatiin positiivista palautetta. (Ahlblad 2019,
6.) Hus Akuutin ja Espoon sairaalan liikkuva sairaala LiiSa tukeutuu myös NEWS-pisteytysjärjestelmään mobiilisovellusta hyödyntäen. Mobiilisovellus laskee pisteet ja näyttää näyttää heti tilanteen muutoksen. (Virta 2019, 14-20).
Lapissa terveyskeskuksen vuodeosastolla puolestaan otettiin käyttöön EWS-malli, jossa
NEWS-pisteytyksestä poiketen käytettiinkin yhden muuttujan maksimipistemääränä
viittä. NEWS-pisteytysjärjestelmässä pisteitä voi maksimissaan saada kolme jokaisesta
parametrista erikseen. Tässä tapauksessa terveyskeskus muokkasi itselleen sopivan
järjestelmän ja teki siitä myös oman kaavion. EWS-koulutus toteutettiin kirjallisen materiaalin ja opetusvideoiden avulla. Terveyskeskuksen kehittämishanke sai ideansa siitä,
että hoitajat tarvitsivat päätöksentekonsa tueksi välineitä. Lapin pitkät etäisyydet koettiin
myös hankalina ja niiden oletettiin korostavan varhaisen havainnoinnin merkitystä. Kehityshankkeessa kerättiin myös tietoa niin kutsutulla kertamittauksella. Kertamittaus on
seurantavälineenä suppea mutta sen avulla saatiin kuitenkin hyödyllistä tietoa. (Taulavuori 2018, 1514-1515.)
Taulavuoren (2018) artikkelissa korostetaan vielä, että pelkkä EWS-pisteytys ei riitä arvioimaan potilaan tilannetta ja hoidon tarvetta. Myös RCP:n raportissa painotetaan kliinisen arvioinnin merkitystä. NEWS-pisteytystä tulisi käyttää kliinisen arvioinnin tukena
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eikä niinkään vaihtoehtona. Huolen potilaan kliinisestä tilasta tulee johtaa tarkempiin tutkimuksiin välittämättä NEWS-pistemäärästä. (Royal College of Physicians 2017c, XVII
ja XIX.) Kliinisen arvion tukena NEWS-pisteytysjärjestelmästä on kuitenkin hyötyä.

3.2 Peruselintoimintojen seuraamisen tärkeys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (2018) julkaisemassa kansallisessa tiedotteessa todetaan, että potilaiden elintoimintojen seurannassa on havaittu
puutteita. Puutteita on ilmennyt leikkausten, kaatumisten ja yleistilan laskun yhteydessä.
Puutteita on havaittu sekä hoitajien että lääkäreiden toiminnassa ja osaamisessa. Puutteita on yleisimmin ollut hengitystaajuuden, veren happikyllästeisyyden, verenpaineen,
pulssin, tajunnan tason, lämmön, verensokerin ja virtsan erityksen seurannassa. Lisäksi
Valvira koki, että potilaan yleistilan, kuten toimintakyvyn ja ihon värin sekä hikisyyden,
seuranta on ollut puutteellista. Puutteet ovat voineet johtua sekä puutteellisista lääkärin
määräyksistä, määräysten noudattamatta jättämisestä että muuttuneen tilanteen ymmärtämättömyydestä. Valvira toteaakin selvityksessään, että yleisohjeisiin tulisi saada
tavoite- tai viitearvot. Tavoite- ja viitearvojen toteutumatta jääminen johtaisi odotetusti
potilaan tilan tarkempaan arvioon tai uusiin hoitotoimenpiteisiin. (Valvira 2018.) NEWSpisteytysjärjestelmä tarjoaa hoitohenkilöstölle selkeät pisterajat ja reagointiohjeet (Royal
College of Physicians 2017c, 29-30). Tämän kaltaiset Track and Trigger -systeemit voivat tutkitusti parantaa hoidon laatua mikäli riittävä implementointi ja koulutus on järjestetty (Connolly ym. 2017.)
Valviran mukaan lääkärin tulee tarvittaessa antaa potilaskohtaiset määräykset peruselintoimintojen ja voinnin seurannasta, mutta hoitajien tulee koulutuksensakin perusteella
ymmärtää seurata potilaan peruselintoimintoja ja vointia oma-aloitteisesti. Hoitajan vastuulle jää myös elintoimintojen muutosten raportointi lääkärille ja muulle hoitohenkilökunnalle. Valvira muistuttaa sekä lääkäreitä että hoitajia huolehtimaan hoitomääräyksien,
tutkimusten, voinnin muutosten ja peruselintoimintojen mittausten merkitsemisestä potilasasiakirjoihin, sillä kirjaaminen on osa potilasturvallisuutta. (Valvira 2018.)
Usein elvytystilanteita ja suunnittelemattomia siirtoja tehohoitoon edeltää tunteja kestänyt peruselintoimintojen häiriö varoitusmerkkeineen (Connolly ym. 2017). Häiriö ilmenee
negatiivisina muutoksina fysiologisissa mittauksissa kuten hengitystaajuudessa, veren
happikyllästeisyydessä, verenpaineessa, sykkeessä, ruumiinlämmössä ja potilaan tajunnan tasossa (Tirkkonen ym. 2014a, 2311-7). Näihin muuttujiin myös NEWS-
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pisteytysjärjestelmä perustuu (Royal College of Physicians 2017b). Selvistä merkeistä
huolimatta tutkimukset osoittavat uhkaavien peruselintoimintojen häiriöiden tunnistamisessa olevan puutteita, minkä vuoksi suuri osa potilaista saa riittämätöntä hoitoa tilan
heikentyessä (Karhu & Rautiainen 2016, 88). Viiveitä perushoidon tukemisessa saattavat aiheuttaa myös erikoisalojen välinen hierarkia ja konsultaatiokäytäntö. Näistä seikoista johtuen sairaalan vuodeosastolla tapahtuva elvytys on yleensä huonoennusteinen. Myös tehohoidon aloituksen viivästyminen lisää kuolleisuutta. (Tirkkonen ym.
2014a, 2311-7.)
Asianmukaisen hoidon edellytys onkin potilaan elintoimintohäiriöiden aikainen tunnistaminen. Sairaalaan tuodun potilaan selviytyminen riippuu sairaudesta sekä annetusta hoidosta ja sen aikaviiveestä. (Karhu & Rautiainen 2016, 88.) Hätätilassa on tärkeintä, että
varmistetaan riittävä hapettuminen ja ventilaatio. Lisäksi hengitys- ja syketaajuus tulee
korjata, ääreisverenkierto ja verenpaine tulee parantaa, diureesia tulee ylläpitää ja happoemästasapaino korjata. Etiologian selvittely kuvantamistutkimuksineen on myös keskeistä. Laboratoriotutkimukset ja muut tarkemmat tutkimukset eivät saa viivästyttää välitöntä hoitoa. (Ala-Kokko & Ruokonen 2016, 73.)
Kriittisessä tilanteessa potilaan kliininen tutkimus tulee suorittaa nopeasti. Selvittelyt eivät saa viivyttää vitaalielintoimintojen tukitoimien aloitusta. Tulosten perusteella arvioidaan myöhemmin tehtävät tutkimukset. (Koskenkari 2016, 82.) Kriittinen sairaus näkyy
hengitystyön lisääntymisenä, verenkiertovajauksena, tajunnan tason laskuna ja virtsanerityksen vähenemisenä riippumatta sairauden perussyystä. (Karhu & Rautiainen, 88.)

3.2.1 Potilaan tilan tarkkailussa käytettäviä menetelmiä

ABCDE-menetelmä toimii niin heikentyneen kuin kriittisesti sairaan potilaan tutkimiseen.
Tämän mukaisesti ensin tarkistetaan ilmatiet (Airway) ja hengitys (Breathing). Seuraavaksi tutkitaan verenkierto (Circulation), tajunnan tason (Disability) ja potilas kokonaisuudessaan (Exposure). Tajunnan tason arvioinnin apuna voidaan käyttää Glascow Coma
Score -menetelmää tai AVPU-menetelmää. (Rescutation Council (UK) 2019.)
GCS eli Glascow Coma Score pisteyttää silmien avaamisen, puhevasteen ja liikevasteen. (Aivovammat: Käypä hoito -suositus, 2017.) Järjestelmän mukaan maksimipistemäärä 15 vastaa normaalia tajunnan tasoa. Pisteiden ollessa alle 9 potilas on tajuton ja
tarvitsee hengitysteiden turvaamista. (Ala-Kokko & Ruokonen, 79.) GCS on suunniteltu
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alun perin aivotraumapotilaan arviointiin. Menetelmän etuja ovat nopeus ja yksinkertaisuus. Heikkouksina voidaan puolestaan pitää aivorunkotestien puutetta ja sen huonoa
soveltuvuutta intuboiduille potilaille sillä heidän puhevastettaan ei voida arvioida. (Kallela
ym. 2014, 368-82.)
NEWS-pisteytysjärjestelmä käyttää AVPU-menetelmää (Royal College of Physicians
2017b), vaikka silläkin menetelmällä on puutteensa ja se on koettu jokseenkin sopimattomaksi menetelmäksi aikaisen varoituksen pistejärjestelmiin (Brunker & Harris 2015,
69-75). AVPU-menetelmä perustuu tajunnan tason arviointiin tukisanojen avulla. Tukisanoina toimivat Alert, Verbally Responsive, Painfully Responsive ja Unresponsive, jotka
ovat vapaasti suomennettuna hereillä, reagoi puheeseen, reagoi kipuun ja reagoimaton.
(Farell & Romanelli 2019.) AVPU-menetelmän on todettu olevan epätarkka varsinkin
kahden ensimmäisen kategorian (hereillä tai reagoi puheeseen) välillä. Brittiläiseen tutkimukseen osallistuneet hoitajat kertoivat epäilyksistään menetelmän käyttöä kohtaan.
(Brunker & Harris 2015, 69-75.)

3.2.2 NEWS-pisteytysjärjestelmän muuttujien mittaaminen ja arviointi

Erityisesti tiheän hengityksen eli takypnean on todettu olevan yksi elvytyksiä edeltävistä
tekijöistä. Hengityksen arvioinnin tärkeydestä huolimatta hengitystiheys on yksi unohdetuimmista mittauksista. Hengitystiheyden mittaamisen puutteellisuus saattaa selittyä
sillä, että hengitystiheys tulee yleensä laskea toisin kuin muut mitattavat suureet.
(Taurama 2017, 6.) Aikuisella normaali hengitystiheys levossa on 12-16 kertaa minuutissa (Hengitysliitto 2020, 4). NEWS-pisteitä tulee, kun hengitystaajuus on alle 12 tai yli
20 kertaa minuutissa (Royal College of Physicians 2017b).
Normaalisti valtimoveren happisaturaatio on yli 95 prosenttia. (Kuisma ym. 2017, 128.)
NEWS-pistejärjestelmässäkin normaalin happisaturaation rajana pidetään 96 prosenttia
(Royal College of Physicians 2017b). Happisaturaatio voidaan mitata pulssioksimetrilla,
joka mahdollistaa reaaliaikaisen ja kajoamattoman monitoroinnin. Pulssioksimetrin käyttöön liittyy myös paljon rajoituksia. Pulssioksimetrin toiminta perustuu antureihin, jotka
koostuvat valoa lähettävistä ja vastaanottavista diodeista. Pulssioksimetri kiinnitetään
yleensä sormeen tai varpaaseen. Myös korva-, nenä- ja otsapulssioksimetrejä on tarjolla. Nenän väliseinään ja korvalehteen laitettavat anturit näyttävät saturaatiomuutokset
nopeimmin. Saturaatioarvo on luotettava vain, jos anturi tunnistaa riittävän pulssiaallon.
Monitori ilmoittaa pulssiaallon graafisesti, piipittävänä äänenä tai vihreänä valona.
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Yleisiä pulssioksimetrian virhelähteitä ovat huono ääreisverenkierto, potilaan liikkuminen, absorptioesteet kuten kynsilakka, voimakas valaistus, anemia, voimakas laskimopulsaatio sydämen vajaatoiminnassa sekä dyshemoglobinemiat eli niin sanotut väärät hemoglobiinit. (Kuisma ym. 2017, 128-130.) COPD-potilaiden hoidon parantamiseksi
NEWS2-pisteytysjärjestelmään on luotu oma rivi COPD-potilaan saturaatiolle. (Royal
College of Physicians 2017b). Liiallinen hapenanto voi heikentää COPD-potilaan kaasujen vaihtoa ja lisätä hiilidioksidin kertymistä elimistöön (Lönn & Pajunen 2017).
Verenpaine mitataan yleensä oikeasta olkavaltimosta. Manuaalinen mittaaminen on
kaikkein luotettavin tapa mitata verenpaine. Automaattimittareita käytettäessä virhelähteinä voivat olla epätasainen syke, matala verenpaine, tärinän aiheuttama häiriö tai mittarin akun varauksen hiipuminen. Verenpaineen mittauksessa tulee kiinnittää huomiota
myös oikean kokoiseen mansettiin ja mansetin asetteluun. Verenpainetasoon vaikuttavat myös ruumiillinen rasitus ja jännittäminen. Eri puolten raajoista mitatut arvot saattavat
myös vaihdella esimerkiksi suonten ahtautumisen takia ja tällöin korkeammat arvot ovat
yleensä luotettavimpia. (Kuisma ym. 2017, 134-136.) NEWS-pisteytyksessä pisteytetään
ainoastaan systolinen verenpaine (Royal College of Physicians 2017b), joka kertoo valtimon korkeimman verenpainetason (Kuisma ym. 2017, 134). NEWS-pisteitä tulee helpommin matalista paineista kuin vastaavasti korkeista. Verenpaineen pitää olla huomattavan korkea eli yli 220 mmHg, jotta siitä tulee pisteitä. (Royal College of Physicians
2017b.)
Pulssin tunnustelu antaa viitteitä myös verenpaineesta. Sykettä tunnustelemalla ei voida
varmistaa sydämen rytmiä, vaikka täysin epätasainen syke kertookin yleensä eteisvärinästä. Sykkeen ollessa alle 50 tai levossa yli 120 potilaalla on todennäköisesti rytmihäiriö. (Kuisma ym. 2017, 133-134 ja 139.) Aikuisen normaali syke levossa on 50–90 kertaa
minuutissa. Mielialan muutokset ja rasitus voivat nostaa sykettä. (Kettunen 2018.)
NEWS-pisteytyksessä pisteitä tulee, kun pulssi on alle 51 tai yli 90 kertaa minuutissa
(Royal College of Physicians 2017b.)
NEWS-pisteytyksessä tajunnan tason arvioinnissa on hyödynnetty AVPU-menetelmää,
joka viimeisimmässä versiossa eli NEWS2-pisteytysjärjestelmässä on täydennetty muotoon ACVPU (Royal College of Physicians 2017a; Royal College of Physicians 2017b).
Järjestelmässä tajunnantason arvioon on lisätty uusi sana Confusion, joka tarkoittaa
uutta sekavuutta (Royal College of Physicians 2017c, XV).
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Eri lähteet määrittelevät normaalin ruumiinlämmön hieman erilaisina. Tämän lisäksi yksilölliset erot on otettava huomioon. NEWS-pisteytysjärjestelmässä pisteitä tulee, kun
ruumiinlämpö on alle 36.1 astetta tai yli 38 astetta (Royal College of Physicians 2017b).
RCP ohjeistaa, että kuume mitataan korvamittarilla (Yates ym. 2019).

3.3 Täydennyskoulutus

3.3.1 Terveydenhuollon täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus tarkoittaa täydennyskoulutusasetus 1 §:n mukaan suunnitelmallista
koulutusta. Terveydenhuollon täydennyskoulutus on tarkoitettu sekä vakituisille että
määräaikaisille työntekijöille eikä ammattiryhmiä ole erikseen rajattu. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on ylläpitää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista. Samalla se tukee myös terveydenhuollon toimintaa. (Kuntatyönantajat 2019.) Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille suositukset terveydenhuollon ammattihenkilöstön täydennyskoulutuksesta. Tämän lisäksi täydennyskoulutusta säätelee terveydenhuoltolaki, työterveyslaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja STM:n asetus. Täydennyskoulutusten rahoittaminen ja mahdollistaminen ovat pääosin työnantajan vastuulla. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2019.) Säännösten mukaan työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä,
että terveydenhuollon henkilöstö osallistuu täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen vaikuttavat peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja toimenkuva. (Kuntatyönanataja 2019.)
Täydennyskoulutuksen tarve voi myös vaihdella työyhteisön kehittämisvaiheen vuoksi.
Täydennyskoulutus perustuu organisaation visioihin sekä strategioihin ja sen lähtökohtana on terveydenhuoltolaki. Tavoitteena on henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen,
kehittäminen ja syventäminen muuttuvassa ympäristössä. Perehdytystä, työnohjausta
tai osastokokouksia ei yleensä lasketa täydennyskoulutuksiksi ellei näiden yhteyteen ole
erikseen järjestetty täydennyskoulutustilaisuutta. (Kuntatyönanataja 2019.)

3.3.2 Toimiva koulutuskokonaisuus

Hyvin toimiva koulutuskokonaisuus rakentuu tavoitteista, osallistujista, kouluttajan osaamisesta, koulutuksen sisällöstä, materiaalin havainnollistamisesta, koulutustiloista,
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menetelmistä, ryhmän ohjaamisesta, kouluttajan esiintymisestä ja annetusta palautteesta. (Kupias & Koski 2013). Myös Mäkitalo ja Wallinheimo (2012) listaavat tavoitteen,
sisällön ja menetelmät opetuksen tärkeimmiksi osatekijöiksi. Tavoite ja sisältö vaikuttavat puolestaan menetelmien valintaan. Selkeät tavoitteet auttavat sekä opiskelijaa että
opettajaa. Opettajan ensisijainen tehtävä on motivoida oppilas työskentelemään ja saavuttamaan tavoitteensa. (Mäkitalo & Wallinheimo 2013.)
Koulutuksen aloitus ja lopetus kannattaa miettiä sen mukaan, kuinka kauan koulutus
kestää. Päivien koulutus muodostuu eri rakenteista kuin yhden tunnin tietoisku. Aloitusja lopetustekniikoiden lisäksi on hyvä miettiä materiaalia ja sen havainnollistamista. Yleisiä havainnollistavia koulutusmateriaaleja ovat diat, kalvot, monisteet, oppaat ja erilaiset
kuvat. Lisäksi voidaan hyödyntää yksityiskohtaisia koulutusmateriaaleja ja taustamateriaalia. Havainnollistamisvälineitä ovat puolestaan tietokone, fläppitaulu, valkotaulu, video
ja älytaulu. (Kupias & Koski 2013.)
Tietotekniikka mahdollistaa elävämmän materiaalin käytön. Sisältöä voidaan elävöittää
esimerkiksi videoiden, nauhoitettujen luentomuistiinpanojen, web-sivujen ja oppimisympäristöjen avulla. Tekniikka on erityisesti vuorovaikutuksen väline opiskelussa ja uusien
toimintatapojen omaksumisessa. Tekniikka mahdollistaa uusia menetelmiä tavoitteiden
saavuttamiseksi. Oppimisprosesseissa asioiden sisäistäminen ja käyttöönotto tapahtuvat monesti nopeasti. Virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat oppimisen työn lomassa. Työntekijä voi käydä oppimisympäristössä työn lomassa ja hyödyntää oppimaansa mahdollisimman sujuvasti työssään. Tieto- ja viestintätekniikka toimii osana oppimisprosessia. (Mäkitalo & Wallinheimo 2012.)
Oppimisympäristö, luokkahuoneet, resurssit, koulutuksen reunaehdot ja kouluttajan kokemus vaikuttavat osaltaan koulutuskokonaisuuteen ja siihen valittuihin menetelmiin
(Kupias & Koski 2013).

3.4 Täydentävät haut

Kirjallisuuskatsauksen täydentävät haut tehtiin NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä
geriatrisilla potilailla sekä vuodeosastohenkilökunnan kokemuksista NEWS-pisteytysjärjestelmästä.
Tietokannoista löytyi runsaasti tuoreita tutkimuksia NEWS-pisteytysjärjestelmästä. Selvästi vähemmän tutkimuksia oli kuitenkin pisteytysjärjestelmän käytöstä geriatrisilla
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potilailla. Suuri osa iäkkäitä potilaita koskevista tutkimuksista koskivat sepsiksen tunnistamista. Yksi iäkkäitä potilaita ja sepsiksen tunnistamista käsittelevistä tutkimuksista oli
alankomaalainen tutkimus, jossa todettiin erilaisten mittareiden, kuten NEWS-pisteytysjärjestelmän ja MEWS-pisteytysjärjestelmän, olevan huonoja ja hyödyttömiä iäkkäiden
sepsiksen tunnistamisessa ja yleensä osoittavan huonosti iäkkäiden potilaiden kuolleisuutta (Groot ym. 2017). Tuoreen havainnollistavan tutkimuksen mukaan laktaattipitoisuuden määritys yhdessä NEWS-pisteytysjärjestelmän parametrien kanssa toimii hyvin
yhdistelmänä ja näyttää lisäävän molempien suorituskykyä (Dundar ym. 2019). Toisaalta
Dundar ym. (2016) oli aiemmin todennut MEWS-pisteytysjärjestelmän olevan tehokas
myös geriatristen potilaiden keskuudessa (Dundar ym. 2016). On selvää, että juuri geriatristen potilaiden kohdalla tarvitaan vielä lisätutkimuksia aiheesta.
Hoitajien kokemuksista NEWS-pisteytysjärjestelmän ja yleisesti EWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä löytyi myös runsaasti. Huomattavaa oli myös aiheesta tehtyjen opinnäytetöiden määrä.
Tutkijoiden mukaan sairaanhoitajien rooli on keskeinen EWS-pisteytysjärjestelmien käytössä, mutta heidän toimintaansa saattavat rajoittaa useat eri tekijät kuten yksilökäyttäytyminen ja kulttuuriset sekä organisaatiokohtaiset asiat. EWS-pisteytysjärjestelmien käytön onnistumiseksi tutkijat painottavat jatkuvan koulutuksen tarvetta ja uusien käytäntöjen opettelua. (Foley & Dowling 2018.) Tutkimusten mukaan NEWS-pisteytysjärjestelmä
on hyödyllinen sairaanhoitajien käytössä. NEWS-pisteytysjärjestelmä ei kuitenkaan yksinään takaa hoidon hyvää laatua ja potilasturvallisuutta, vaan siihen pitää sisältyä sairaanhoitajien tekemä kliininen arviointi ja harkinnanvaraisuus. (Jensen ym. 2019.)
Suomalaisessa opinnäytetyössä tutkittiin hoitohenkilökunnan kokemuksia NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä akuutilla sisätautien vuodeosastolla. Tulokset olivat positiivisia
ja järjestelmää pidettiin tarpeellisena. Vastanneet kokivat, että potilasturvallisuus kehittyi
ja sairaanhoitajat huomioivat potilaita paremmin NEWS-pisteiden ollessa korkeat. Myös
vuorovaikutuksen koettiin lisääntyneen. Osa hoitajista koki kuitenkin järjestelmän olevan
puutteellinen hengitystiesairauksien hoidossa. (Aalto & Karlström 2019, 2.)
Toinen suomalainen opinnäytetyö koskee myös NEWS-pisteytysjärjestelmän käyttöönottoa koulutuksineen sekä niihin liittyviä kokemuksia. Hoitajat kokivat, että pisteytysjärjestelmä on hyvä, tehokas ja nopea. Kuitenkin tuli myös ilmi, että järjestelmän käytölle ei
löytynyt aina aikaa tai mielenkiintoa. (Lindqvist 2018, 26 ja 31-32.)
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4 KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTUS
4.1 Aikataulu ja kohderyhmä

Onnistunut kehittämistoiminta käsittää tunnistetun kehittämistarpeen, yhdessä laaditun
tavoitteen, osallistamisen ja johtamisen (Salonen ym. 2017, 16). Tarkemmin kehittämistoiminta muodostuu seitsemästä vaiheesta, jotka ovat kehittämistarpeen tunnistaminen,
ideointivaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, tulosvaihe, arviointivaihe ja implementointi eli juurruttaminen (Salonen ym. 2017, 51 ja 66).
Kehittämisprojektin ideointivaihe alkoi syksyllä 2018. Projekti liittyi sairaalan sisäiseen
kehittämishankkeeseen, jonka vuoksi oli perustettu oma moniammatillinen kehittämistyöryhmä. Myös tämän kehittämisprojektin etenemistä käsiteltiin työryhmän kokoontumisissa. Lähtökohtia pohdittiin lisäksi projektiorganisaation kesken mentori- ja tuutoritapaamisissa. Moniammatillisen työryhmän kokoontumiset painottuivat vuoden 2019 kevääseen ja syksyyn. Alkupalaverissa pisteytysjärjestelmäksi valittiin NEWS2, jota oli tarkoitus kokeilla ainakin aluksi.
Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus etenivät rinnakkain kevään palavereissa. Palavereissa keskusteltiin kirjaamisen työmäärästä ja mahdollisesta päällekkäisyydestä.
Samat mittaukset tulisi kirjata toimintakykymittariin, mittausvälilehdelle ja hoitokertomukseen. Keväällä kirjaamisasia jäi vielä epäselväksi ja sitä täsmennettiin myöhemmin. Pisteytysjärjestelmän pilotointi eli kokeilu alkoi keväällä 2019 ja kesti aluksi yhden kuukauden. Kuukauden jälkeen päätettiin pilottijakson lopullisesta pituudesta ja sitä jatkettiin
kesän yli. Pilottiosastona toimi yksi akuuttivuodeosastoista. Pilotoinnin aikana käytettiin
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin painattamia kortteja, joita oli saatu kokeiluun.
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Kuva 4. NEWS-kortti (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018b).

Kuva 5. NEWS-kortin tausta ja toimintaohjeet (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
2018b).

Syksyn palaverissa todettiin, että kirjaamisen työmäärästä huolimatta NEWS-pisteytys
koettiin hyvänä. Se osoittautui hyväksi tueksi raporteilla ja ohjasi peruselintoimintojen
seurantaa. NEWS-pisteytys päätettiin ottaa käyttöön akuuttisairaalan vuodeosastoille.
Palaverissa päätettiin myös, että suunnitellut opetustuokiot NEWS-pisteytysjärjestelmästä aloitettaisiin mahdollisimman pian. Lisäksi organisaatiossa määriteltiin omat reagointiohjeet ja alettiin suunnitella omien NEWS-korttien painatusta. Royal College of
Physicians on tehnyt hyvin viitteelliset ohjeet liittyen kriittisiin reagointirajoihin (Royal
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College of Physicians 2017c, 30). RCP:n mukaan reagointiohjeet tulisikin miettiä aina
organisaatiokohtaisesti (Royal College of Physicians 2017c, 52).
Opetuskokonaisuus valmistui syksyllä 2019 ja se esitettiin vuodeosastojen osastonhoitajille tammikuussa 2020. Osastonhoitajat arvioivat opetuskokonaisuuden kirjallisella kyselylomakkeella (Liite 1) heti pidetyn osastotunnin jälkeen. Opetuskokonaisuuden Power
Point -esitys (Liite 2) ja Powtoon-video (Liite 3) on tarkoitus tallentaa sairaalan verkkoalustalle erillisen kirjaamisohjeen (Liite 4) kanssa itseoppimismateriaaliksi.
Itseoppimismateriaalilla on suuri rooli uuden mittarin käytön juurruttamisessa. Itseoppimismateriaali on tarkoitus ottaa myös osaksi perehdytystä ja sitä päivitetään tarvittaessa
saadun kokemuksen ja uuden tutkitun tiedon perusteella. Juurruttamisen tueksi on alustavasti suunniteltu mahdollista vieriohjausta asiaan perehtyneiden sairaanhoitajien toimesta. Varsinaisten opetuksesta saatujen hyötyjen ja vaikutusten arvio voidaan tehdä
vasta myöhemmin, kun NEWS-pisteytysjärjestelmä on ollut käytössä pidempään.
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2018
2019

• Suunnitteluvaihe
• Kehittämisprojektin tarve on määritelty, työryhmä aloittaa
toimintansa ja ideoinnin

• Toteutusvaihe
• Kokouksia, kirjallisuushakuja, pilotointia, vertaiskäyntejä,
opetuskokonaisuuden luomista

2020

• Tuotos ja arviointi
• Opetuskokonaisuus valmis, opetusmateriaali testataan
esittämällä vuodeosastojen osastonhoitajille,
opetuskokonaisuutta ja opetusta arvioidaan osastonhoitajilta
saadun palautteen avulla

Jatko

• Implementointi
• Materiaali tallennetaan organisaation verkkoalustalle,
opetustuokiot vuodeosastojen hoitohenkilökunnalle,
tallennetun materiaalin päivitys ja vieriohjaus tarvittaessa

Kuva 6. Kehittämisprojektin aikataulu.

4.2 Käytetyt menetelmät

Toiminnallinen ja tutkimuksellinen opinnäytetyö ovat osittain saman kaltaisia mutta myös
hyvin erilaisia. Molemmissa projekteissa on tietoperusta, toimijat, menetelmät, materiaalit ja aineistot sekä tuotos tai tulos. Keskeiset erot näyttäytyvät tutkimisen ja kehittämisen
menetelmissä, tiedonhankintatavoissa, materiaaleissa ja aineistoissa sekä niiden

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Heikola

31

analyysissa ja tuotoksessa tai tuloksissa. Yksi keskeinen ero on siinä, että toiminnallinen
opinnäytetyö päättyy tuotokseen ja vastaavasti tutkimuksellinen opinnäytetyö uuteen tietoon tutkimusraportin muodossa. (Salonen 2013, 5-6.) Kehittämismenetelmät voivat yleisesti olla keskustelua edistäviä, osallistavia tai esittäviä (Salonen ym. 2017, 55). Tämä
opinnäytetyö on toiminnallinen ja sen tuotoksena syntyi opetuskokonaisuus vuodeosastojen käyttöön.

4.2.1 Asiantuntijapalaverit

Tiimityöllä tarkoitetaan pysyvän ryhmän eli tiimin työskentelyä yhteisen asian puolesta.
Tiimillä on mahdollisuus suunnitella omaa työtään. Perinteinen ryhmätyöskentely koostuu kahden tai useamman hengen ryhmästä, jolla on yhteiset tavoitteet, jatkuva tai rajattu
tehtävä sekä vastuulliset jäsenet erilaisine rooleineen. (Salonen ym. 2017, 91.) Tässä
kehittämishankkeessa keskustelua edistivät asiantuntijapalaverit, jotka mahdollistivat
dialogisen reflektoinnin. Asiantuntijapalaverit olivat tasa-arvoista tiimityötä. Asiantuntijapalaverit pidettiin 12 henkisen kehittämistyöryhmän kesken. Työryhmään kuului kattavasti sairaalan henkilökuntaa. Ryhmässä oli mukana lääkäreitä, sairaanhoitajia, sairaalan kirjausvastaava sekä Pegasos-pääkäyttäjä.

4.2.2 Käyttäjäpaneeli

Asiantuntijapalaverien ja pilotoinnin lisäksi hankkeessa hyödynnettiin käyttäjäpaneelia,
joka toteutettiin pilotoinnin aikana palautevihon muodossa. Käyttäjäpaneelin tarkoituksena on kerätä palautetta asiakkailta tai palvelun käyttäjiltä (Salonen ym. 2017, 86).
Tässä tapauksessa palautetta haluttiin kysyä pilotointiin osallistuneilta hoitajilta. Käyttäjäpaneelin avulla voidaan tunnistaa realistisia tarpeita ja kehittämisen kohteita, joita asiantuntijat eivät välttämättä havaitse (Salonen ym. 2017, 86). Palautevihko edisti keskustelua ja toisaalta myös osallisti työntekijöitä koko kehittämishankkeeseen. Palautevihon
tekstejä käytiin läpi asiantuntijapalavereissa. Palautevihon kommentit jäivät kuitenkin toivottua vähäisemmiksi, vaikka palautteen antamisesta muistutettiin useasti. Palautteet
olivat pääosin positiivisia. Kritiikkiä annettiin lähinnä kirjaamisen työläydestä.
Esimerkkejä palautteista:
”Selkeä ja helppokäyttöinen mittari.”
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”Mittarissa ei mitään vikaa, pitäisi kuitenkin riittää, että kirjataan asiat yhteen paikkaan. Helpottaa varmasti toimintaa siinä tilanteessa, jos epävarmaa konsultoidaanko lääkäriä vai ei.”
”Aikaa vievää kirjoittaa useaan eri paikkaan samat kirjaukset.”

4.2.3 Benchmarking

Benchmarking eli vertaiskehittäminen on arviointia, jota voidaan toteuttaa vertaiskäynnein ja etsimällä tietoa erilaisista julkaisuista. Yleisesti vertailun tavoitteena on oppia hyviltä esikuvilta uusia käytäntöjä ja parannuksia omaan toimintaan. (Itä-Suomen yliopisto
2019.) Tämän kehittämisprojektin aikana hyödynnettiin vertaiskäyntiä Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin kahdessa eri yksikössä. Lisäksi pilotoinnin aikana hyödynnettiin vertaissairaalan käyttämää NEWS-korttia. Kehittämishankkeen aikana vertailtiin myös
useita julkaisuja NEWS-pisteytyksen toteutuksista ja hyödyistä.
Tässä hankkeessa vertailukohteiksi valikoituivat vertaissairaalan vuodeosasto ja päivystys, joissa vierailtiin syksyn 2019 aikana. Vertailukäynnillä vuodeosastolla kerrottiin, että
NEWS-pisteytysjärjestelmä oli ollut heillä käytössä jo vuoden 2018 syksystä. Pisteytystä
helpotti erityisesti EWS-mobiiliversio, joka laski pisteet valmiiksi. Käytössä oli ollut myös
erillinen toimintakykymittari mutta siitä oli luovuttu päällekkäisten kirjausten ja suuren
työmäärän vuoksi. Mobiilikirjaus oli ollut käytössä jo muutamia vuosia. Sen sijaan EWSohjelma oli uusi ja ainoastaan tällä osastolla käytössä. Muilla vertaissairaalan vuodeosastoilla NEWS-pisteytysjärjestelmää hyödynnettiin taskukorttien avulla. Tässä yksikössä ei taskukortteja ollut lainkaan käytössä.
Vuodeosaston henkilökunta on pitänyt NEWS-pisteytysjärjestelmää ja sen mobiilisovellusta pääasiassa helppona ja nopeana käyttää. Mobiilisovelluksen lisäksi osaston tekemää peruselintoimintojen seurantaa helpottavat monitorit, jotka ovat käytössä joka potilaalla. Monitorin antamaa hengitystaajuutta ei ole pidetty luotettavana, vaan se on päätetty mitata laskemalla. Mittaukset kirjataan suoraan mobiilisovelluksen kautta ja NEWSpisteytys näkyy suoraan hoitotaulukosta. Lisäksi hoitotyön kirjauksiin on tarvinnut avata
tarkemmin vain erityistä huomiota vaativat asiat. Vuodeosastolla olevan valvontayksikön
vuoksi reagointirajat ovat hieman erilaiset, kuin muilla NEWS-pisteytysjärjestelmää käyttävillä vertaissairaalan osastoilla. Valvontayksikössä NEWS-pisteytysjärjestelmä ei ole
lainkaan käytössä.
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Päivystyksessä NEWS-pisteytysjärjestelmä oli käytössä vain osittain. Pisteytystä hyödynnettiin vain tarkkailuyksikössä. Tarkkailuyksikköön otettiin potilaita, joiden NEWS-pisteet olivat yhteenlaskettuna enintään neljä pistettä. Vuorokauden tarkkailujakson jälkeen
potilaat pyrittiin kotiuttamaan. NEWS-pisteet laskettiin kaikilta potilailta tulovaiheessa ja
tarvittaessa tilanteen muuttuessa. NEWS-pisteytyksen oli huomattu olevan hyvä tuki kokemattomille hoitajille. Tarkkailuyksikkö oli ollut toiminnassa noin puolitoista vuotta ja toiminnan alusta asti oli hyödynnetty NEWS-pisteytystä. Heidän käytössään oli myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin oma NEWS-kortti, joka oli niputettu yhteen monen
muun kortin kanssa. Samassa korttiviuhkassa oli muun muassa elvytysohjeet ja kivun
seuranta-asteikko (Kuva 16).
NEWS-pisteytysjärjestelmää oli pilotoitu myös päivystyksen tehostetussa tarkkailussa.
Syksyllä NEWS-pisteytysjärjestelmä ei ollut siellä käytössä. Pilottijakso oli toteutettu
edeltävänä keväänä ja järjestelmän käyttöönotto on luultavasti tulevaisuudessa, kun monitorien NEWS-sovellus saadaan käyttöön. Tehostetussa tarkkailussa mittaukset tehdään normaalisti yhden tunnin välein ja sen vuoksi toimintaohjeet ovat heidänkin yksikössään organisaation yleisistä ohjeista poikkeavat, aivan kuten vertailuvuodeosastolla,
jossa toimi oma valvontayksikkö.
NEWS-pisteytysjärjestelmän pilotoinnista saatu palaute on ollut vaihtelevaa. Kuitenkin
sen suhteen oltiin positiivisia ja tulevaisuudessa koko päivystys saattaa ottaa käyttöön
kyseisen pisteytysjärjestelmän. Henkilökunnan koulutuksesta on pääasiassa vastannut
päivystyksen vastaava lääkäri. Hoitajat pitivät maksimissaan puolen tunnin koulutuksia
sopivina.

4.2.4 Opetusmenetelmät

Tietoisku on koulutuskokonaisuus, joka etenee suhteellisen nopeasti. Nopeudesta johtuen sen osa-alueet on käytävä läpi lyhyesti ja ytimekkäästi. Aluksi on hyvä kertoa koulutuksen tavoitteet ja tarkoitus. Sen jälkeen motivoidaan osallistujat kertomalla, miksi tietoisku on tärkeä ja mitä hyötyä osallistujat siitä saavat. Motivoinnin jälkeen kartoitetaan
osallistujien kokemukset asiasta ja aloitetaan kokonaiskuvan hahmottaminen. Asian
opettaminen käydään läpi teemoittain. Opetuksessa voidaan hyödyntää luentoa, kysymyksiä ja esimerkkejä. Opetuksen jälkeen olisi vielä hyvä harjoitella ja testata opetettua
asiaa. Yhteenvedossa käydään läpi keskeiset asiat. (Kupias & Koski 2013.)
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Opetuskokonaisuus suunniteltiin edellä kuvatun tietoiskun tavoin osastotunneille. Tietoiskun runkona toimii Power Point -esitys (Liite 2). Oppimista edistävänä tekijänä hyödynnetään Case-tapauksia, joita käydään läpi esimerkkeinä sekä yhdessä pohdittavina
pisteytysharjoituksina. Taustaopetus eli Caset on yksi tiedon soveltamisen perusmenetelmistä, jossa käytetään tapausta tai tarinaa (Kupias & Koski 2013). Tapauksen pohjalta
osallistujat soveltavat oppimaansa tai ratkovat siinä esiintyviä ongelmia. Tapausesimerkki voi olla todellinen tai huolella keksitty todentuntuinen tilanne. (Kupias & Koski
2013.) Opetuspaketin sisältämät tapausesimerkit ovat kouluttajan omasta työstä. Esimerkeissä on huomioitu tietosuoja. Tietoisku päättyy suunnitellusti Powtoon-videoon
(Liite 3), jossa NEWS-pistejärjestelmän käyttö kuvataan mahdollisimman yksinkertaisesti. Kokonaisuudessa on hyödynnetty kirjallisuuskatsauksen teoriapohjaa sekä käytettävissä olevaa teknologiaa.
Opetuskokonaisuuden luonnissa hyödynnettiin myös vertaiskäynnillä saatuja esimerkkejä. Vertaisosastolla opetus oli tapahtunut Power Point -esityksenä osastotunneilla ja
heidän itseoppimismateriaalinsa oli tallennettu verkkoalustalle. Tämänkin kehittämisprojektin opetuskokonaisuus tullaan tallentamaan itseoppimismateriaaliksi organisaation
omalle verkkoalustalle. Itseoppimismateriaaliin tallennetaan myös opetuskokonaisuuden
kolmas osuus, erillinen kirjaamisopas (Liite 4). Kirjaamisopas on tehty yhteistyössä organisaation kirjaamisvastaavan kanssa ja se sisältää havainnollistavia esimerkkejä kirjaamisesta. Vaikka opetuskokonaisuus onkin laaja, haluttiin itse opetustuokio pitää lyhyenä. Myös vertaisosaston hoitajat painottivat lyhyiden koulutusten etuja. Tarvittaessa
materiaali löytyy vielä sähköisessä muodossa ja niin ohjeita on helppo hyödyntää itse
työn ohella.

4.3 Opetuskokonaisuuden arviointi

Arviointi on aina arvottamista, mutta palautteen antaminen voi olla myös kuvailevaa.
Sekä kouluttaja, osallistujat että koulutuksen tilannut organisaatio voivat toimia palautteenantajina. (Kupias & Koski 2013.) Tässä tapauksessa opetuskokonaisuudesta kysyttiin palautetta organisaation osastonhoitajilta. Palautteen keruu toteutettiin kyselylomakkeella (Liite 1), joka jaettiin osastonhoitajille heti pidetyn osastotunnin jälkeen. Kyselylomakkeissa oli kysymyksiä vastausvaihtoehtoineen sekä avoimia kysymyksiä. Vastausvaihtoehdot olivat Likertin asteikolla yhdestä viiteen.
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Taulukko 1. Palautekyselyn valmiit vastausvaihtoehdot.
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ennestään tuttu.

Projektipäällikön ja hänen mentorinsa lisäksi osastotunnille osallistui 11 osastonhoitajaa
ja ylihoitaja. Palautekysely kohdennettiin 10 osastonhoitajalle, jotka eivät olleet osallistuneet millään tavalla opetuskokonaisuuden tekemiseen. 10 osastonhoitajasta kyselyyn
vastasi seitsemän. Kaikki seitsemän osastonhoitajaa vastasivat valmiisiin vastausvaihtoehtoihin ja sen lisäksi viisi osastonhoitajaa vastasi avoimiin kysymyksiin. Kyselyn vastausprosentti oli 70%. Avoimet kysymykset koskivat koulutuksen hyviä puolia, kehittämisehdotuksia ja toiveita tuleville koulutuksille.
”NEWS-pisteytysjärjestelmä oli minulle ennestään tuttu” -väittämän keskiarvoksi saatiin
4,4 eli järjestelmä oli tuttu kaikille osallistujille ainakin jollain tasolla.
”Koulutuksen sisältö vastasi odotuksiani” -väittämän keskiarvoksi muodostui puolestaan
3,9. Avoimissa kysymyksistä saatiin seuraavat väittämää tukevat kommentit:
”Perusteet tuli selväksi.”
”Kerrottiin NEWS:n taustat ja faktat.”
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”Koulutus koulutuksena, tämä oli asian esittelytilaisuus.”
Alhaisemman keskiarvon voi osaltaan selittää koulutustilaisuuden ja esittelytilaisuuden
luonteen sekoittuminen. Alustavasti oli ajateltu, että esitys pidetään sellaisenaan kuin se
on suunniteltu vuodeosastojen hoitajille. Vapaa keskustelu ja osastotunnin luonne kuitenkin vaikuttivat lopputulokseen, joka vastasi enemmän esittelytilaisuutta.
”Kouluttaja oli asiantunteva” -väittämän keskiarvoksi saatiin 4,6 ja tämä näkyi myös avoimissa kysymyksissä. Kouluttaja sai seuraavanlaista palautetta:
”Esittäjä oli asiantunteva, esitystapa oli luonteva.”
”Kouluttajan hyvä, selkeä esitys.”
Suurempaa hajontaa saatiin kolmen viimeisimmän väittämän kohdalla ja ne on tässä
kuvattu piirakkadiagrammein.

Koulutus oli aikataulutettu hyvin

ka 3.3
Vastaus 2

Vastaus 3

Vastaus 4

Vastaus 5

Kuva 7. "Koulutus oli aikataulutettu hyvin" -väittämän vastaukset.
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Koulutus oli sopivan pituinen

ka 3,7
Vastaus 3

Vastaus 4

Vastaus 5

Kuva 8. "Koulutus oli sopivan pituinen" -väittämän vastaukset.

Jaettu materiaali oli kiinnostavaa

ka 4.0
Vastaus 3

Vastaus 4

Vastaus 5

Kuva 9. "Jaettu materiaali oli kiinnostavaa" -väittämän vastaukset.
Kehittämisideat ja toiveet seuraaville koulutuksille olivat konkreettisia ja liittyivät lähinnä
ajankäyttöön sekä käytännön ohjeisiin ja esimerkkeihin.
”Koulutuksen kesto korkeintaan 30 min.”
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”Esimerkit kirjaamiseen (näyttäen kirjaukset ihan kunnolla Pegasoksen
kautta ja katsoen miltä sitten näyttää kirjaukset).”
”Pitää olla todella selkeät käytännöntason ohjeet miten mittaukset toteutetaan, jos jää pienenkin tulkinnan vara, menee metsään.”
”Pitää myös selkeästi ohjeistaa, milloin NEWS tulee tehdä.”
”Jokaisella osastolla olisi varmaan hyvä olla NEWS-vastaava, joka on perehtyneempi asiaan ja opettaa uusia työntekijöitä.”
Kupias ja Koski (2013) ovat todenneet, että palaute on aina persoonallista ja jokaisen
vastaajan oma oppimistyyli vaikuttaa palautteeseen. Tästä syystä koulutusten palaute
saattaa olla välillä ristiriitaista. (Kupias & Koski 2013.) Tässä palautteessa suurin vastausten hajonta kohdistui koulutuksen aikataulutukseen ja pituuteen.
Koulutus oli alun perin suunniteltu tietoiskumaiseksi ja lyhyeksi. Koulutuksen ihanne pituudeksi ajateltiin 30 minuuttia vertaiskäynnin ja kirjallisuuden pohjalta. Osastonhoitajien
osastotunnilla keskustelu oli runsasta ja kysymyksiä tuli paljon. Tästä syystä koulutus
venyi tunnin mittaiseksi ja viimeiseksi jäänyt koostevideo jäi kokonaan näyttämättä.
Osallistujat saivat lyhyen videon myöhemmin katsottavaksi. Kouluttaja esitti koulutuskokonaisuuden muuten sellaisena, kuin se tulevaisuudessakin esitettäisiin mutta tässä
osastonhoitajille suunnatussa esittelytilaisuudessa sallittiin myös keskeytykset ja kysymykset. Jatkossa koulutustuokioissa kysymykset olisi hyvä keskittää loppuun, jotta opetuksen aikataulu ei viivästy ja kokonaisuus hajoa. Toisaalta osastonhoitajien kommentit
auttavat koulutuskokonaisuuden tarkentamisessa ja asian esittämisessä koko hoitohenkilökunnalle. Saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää NEWS-pisteytysjärjestelmän käyttöönoton onnistumiselle.
Saadun palautteen pohjalta opetuskokonaisuutta täsmennettiin ja yksinkertaistettiin.
Suunnitellut osastotunnit päätettiin muuttaa luennoiksi ja niiden lisäksi alettiin suunnitella
vieriohjausta työn oheen.
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5 KEHITTÄMISPROJEKTIN TUOTOS
Toiminnallisen kehittämisprojektin tuloksena syntyy aina jonkinlainen tuotos. Se sisältää
uutta tietoa ja lisäksi palvelun, tuotteen, oppaan, mallin, toimintatavan tai innovaation,
joka on entistä parempi tai kokonaan uusi. (Salonen 2013, 5-25.)
Tämän projektin tuotoksena syntyi opetuskokonaisuus, jota tarkennettiin osastonhoitajilta saadun palautteen pohjalta. Kokonaisuus koostuu itseoppimismateriaalista ja pidettävästä osastotunnista, jonka runkona toimii PowerPoint-esitys peruselintoimintojen seurannasta (Liite 2) sekä Powtoon-video NEWS-kortin käytöstä (Liite 3). Itseoppimismateriaaliin on lisätty PowerPoint-diasarjan ja Powtoon-videolinkin lisäksi vielä erillinen kirjaamisopas (Liite 4). Opetuskokonaisuuden teoriatiedot pohjautuvat kirjallisuuskatsaukseen. Kokonaisuus suunniteltiin moniammatillisessa työryhmässä ja se testattiin koulutettavien vuodeosastojen osastonhoitajilla. Asiantuntija-apua saatiin erityisesti akuuttisairaalan erikoislääkäreiltä, kirjausvastaavalta ja Pegasos-pääkäyttäjältä. Moniammatillinen kehittämisryhmä mahdollisti monipuolisen reflektoinnin. Keskeistä oli luoda systemaattiset ohjeet oman organisaation hoitohenkilökunnan käyttöön.

5.1 ”NEWS-pisteytys peruselintoimintojen seurannan tukena” – PowerPoint-esitys

PowerPoint -esityksestä haluttiin tehdä mahdollisimman lyhyt ja helppolukuinen, jotta se
toimisi myös itseoppimismateriaalina. Sen sisältöä muokattiin moniammatillisen työryhmän palautteen ja pilotoinnista saadun kokemuksen perusteella. Kirjallisuuskatsaukseen
perustuvan tietoperustan lisäksi PowerPoint-esityksessä huomioitiin organisaation omat
tarpeet ja toimintatavat. Lopulta syntyi esitys ”NEWS-pisteytys peruselintoimintojen seurannan tukena” (Liite 2).
PowerPoint-diasarjassa keskityttiin lyhyesti koko koulutuksen taustaan sekä yleisesti peruselintoimintojen seurantaan ja itse NEWS-pisteytysjärjestelmään. NEWS-pisteytysjärjestelmästä poimittiin keskeisimmät asiat ja peruselintoimintojen seurantaa käsiteltiin
pisteytysjärjestelmän fysiologisten muuttujien pohjalta. Jokaisesta fysiologisesta muuttujasta sekä lisähapen tarpeesta muokattiin oma dia, jossa käytiin läpi fysiologisen muuttujan mittaus/arviointi ja pisteytysjärjestelmän mukainen pisteytys. Diasarjan loppuun
koottiin vielä oman organisaation toiminta- ja kirjaamisohjeet. Oppimisen kertaamiseksi

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Heikola

40

ja keskustelun herättämiseksi loppuun lisättiin vielä CASE-esimerkkejä, joihin toivottiin
osallistujien pohdintaa.

Kuva 10. Esimerkki diasarjan diasta, jossa käsitellään hengitystiheyden mittaamista ja
pisteytystä.

Kuva 11. Esimerkki diasarjan Case-esimerkistä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Heikola

41

5.2 ”NEWS-pisteytys” – Powtoon-video

Powtoon-videon tarkoitus on olla yhteenveto NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä. Video on niin lyhyt (1min 18 sek), että sen voi näyttää tarvittaessa sekä opetuksen alustuksena että lopun yhteenvetona. Video nimettiin yksinkertaisesti ”NEWS-pisteytys”.
(Liite 3) Video on saatavilla verkossa osoitteessa https://www.powtoon.com/online-presentation/cCJAwmMxoGA/?mode=movie#/ .
Videossa käytettiin Powtoon-ohjelman kuvakkeita, tekijän omia kuvia sekä vapaasti käytettäviä kuvia Pixabay- ja Google-kuvatiedostoista. Tekijä on itse kertojan roolissa.

Kuva 12. NEWS-pisteytys -videon ensimmäinen dia.
5.3 Kirjaamisohjeet – Word-tiedosto

Kirjaamisohjeista haluttiin selkeät ja kuvaavat, jotta myös uusi Pegasos-käyttäjä ymmärtäisi ohjeet. Ohjeistuksessa hyödynnettiin Pegasos-opetusversion kuvakaappauksia.
Kuvakaappausten avulla ohjeesta saatiin hyvin havainnollistava. Kuvia tehostettiin vielä
punaisin ympyröin ja nuolin. Kuvakaappauksissa näkyvät kirjaaminen toimintakykymittariin, mittausvälilehdelle ja hoitotyön kirjauksiin. Kirjausvastaavan avustuksella ohjeista
saatiin koko sairaalan käyttöön systemoidut ohjeet. Ohjeistus nimettiin ”NEWS-pisteiden
ja peruselintoimintojen kirjaaminen”. (Liite 4)
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Kuva 14. Esimerkki kirjaamisohjeen kuvakaappauksesta.

Kuva 13. Esimerkki kirjaamisohjeen kuvakaappauksesta.
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6 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS
6.1 Eettisyys

Vilkka (2015) toteaa, että nykypäivänä tutkimukseksi kutsutaan helposti myös kartoitusta, tietojen keräämistä, haastatteluihin perustuvaa kuvausta ja tilastotietojen esittämistä. Tutkimukseksi saatetaan kutsua myös ammattikorkeakoulujen toiminnallisia töitä,
joissa on tehty selvityksiä jonkinlaisen tuotoksen toteuttamiseksi. Vaikka kaikissa ammatillisissa teoissa hyödynnetään tutkimuksellista asennetta ja osittain myös hyvää tieteellistä käytäntöä, eivät kaikki teot ole tutkimuksia vaan joskus lähempänä tutkielmaa.
(Vilkka 2015.) Tässä kehittämisprojektissa on myös hyödynnetty tutkimuksellista asennetta, kuten taustatietojen kartoitusta ja tiedonhankintaa, ja teoreettinen viitekehys on
raportoitu valmistuneen tuotoksen eli opetuskokonaisuuden kanssa opinnäytetyön muodossa. Kyseessä ei ole kuitenkaan tieteellinen tutkimus, vaan kehittämisprojekti, joka on
osa toiminnallista opinnäytetyötä.
Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen tarkoittaa tutkimusetiikkaa. Tarkemmin hyvällä tieteellisellä käytännöllä tarkoitetaan eettisiä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Hyvä tieteellinen käytäntä tarkoittaa myös koko tutkimusprosessin hallintaa, rehellisyyttä sekä huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkijan tulee esimerkiksi huolehtia riittävän tarkoista lähdeviitteistä. (Vilkka 2015.) Myös tätä kehittämisprojektia voidaan arvioida kyseisten ominaisuuksien avulla, vaikka kyseessä ei tieteellinen tutkimus olekaan. Projektipäällikkö on toiminut koko kehittämisprojektin ajan tiiviissä yhteistyössä projektiorganisaation ja kohdeorganisaation kanssa. Kehittämisprojektin vaiheiden ja tuotoksen tiedotus on ollut avointa ja systemaattista. Sähköposti on toiminut tiedotuskanavana ja moniammatillisen työryhmän kokousmuistiinpanot on vielä erikseen julkaistu kohdeorganisaation verkkoalustalla, jossa ne ovat olleet kaikkien kehittämisprojektiin osallistuvien
nähtävillä. Lopuksi opinnäytetyön raportti tullaan julkaisemaan Theseus-tietokannassa.
Julkaisua ennen opinnäytetyö käydään läpi plagioinnin tunnistavalla sovelluksella. Lähdeviitteet on kirjattu kaikista käytetyistä lähteistä huolellisesti ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.
Myös Arene ry eli Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (2017, 9) painottaa avoimuutta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Projekteissa käytettyjen menetelmien, aineistojen, tulosten ja tuotosten on tutkimusetiikan ja juridiikan rajoissa oltava
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kaikkien käytettävissä (Arene 2017, 9). Myös tässä opinnäytetyössä on kuvattu avoimesti kehittämisprojektin vaiheet, menetelmät ja tuotokset palautteineen. Salonen
(2013) korostaa kehittämisprojektissa luottamuksellisuuden ja julkisuuden lisäksi salassapitoa. Kehittämisprojektin käyttäjäpaneelina toiminut palautevihko sekä osastotunnin
palaute on kerätty anonyymisti ja vapaaehtoisesti. Saatu palaute on raportoitu sellaisenaan mutta joitain kommentteja on jouduttu rajaamaan, jotta tunnistamattomuus säilyisi.
Opetusmateriaalissa käytetyt Case-tapaukset on kuvattu myös tunnistamattomina, niin
että tietosuoja ei rikkoudu.
Hyvää tieteellistä käytäntöä tukee myös perusteltu aihevalinta ja työn hyödyllisyys. Erityisesti ammattikorkeakoulujen toiminnassa korostetaan alueellista kehittämistä ja yhteyttä työelämään (Vilkka 2015). Ammattikorkeakoululaissa painotetaan opetuksen lisäksi aluekehitystä edistävää ja elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa eli TKI-toimintaa, joka nostaa ammattikorkeakoulun
roolin yhteiskunnalliseksi kehittäjäksi. (Ahonen 2015, 13.) Tämä kehittämisprojekti laajalti levinneestä NEWS-pisteytysjärjestelmästä tukee oman kohdeorganisaationsa lisäksi yhteiskunnallista kehitystä ja on siksi perusteltu kehittämisprojekti kaiken kaikkiaan.

6.2 Luotettavuus

Tieteellisen tutkimuksen arvioinnissa käytetään kahta käsitettä, jotka ovat reliabiliteetti
eli luotettavuus ja validiteetti eli pätevyys. Luotettavuudella tarkoitetaan tulosten tarkkuutta ja tulosten toistettavuutta. Pätevyydellä puolestaan tarkoitetaan mittarin tai menetelmän kykyä mitata haluttua asiaa. Nämä kaksi käsitettä, luotettavuus ja pätevyys, ovat
huomioitu eri tavoin määrällisessä ja laadullisessa tutkimuksessa. (Vilkka 2015.) Myöskehittämisprojektia ja toiminnalista opinnäytetyötä voidaan lähestyä näitä käsitteitä soveltaen.
Tämän kehittämisprojektin tietopohja perustuu luotettavaan tietoon, jota on etsitty kattavasti eri tietokannoista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tietopohjaksi on valittu
uusimpia tutkimuksia, opetusmateriaaleja ja artikkeleita. Kirjallisuuskatsauksessa on
huomioitu myös asiantuntijoilta saadut suositukset ja erilaiset asiantuntijajärjestöjen internet-sivustot, kuten Fioca, Hengitysliitto, Valvira ja Kuntatyönantajat. Käytetyt lähteet
on valittu huolella ja niihin on perehdytty kunnolla. Lähteiden valintaan on vaikuttanut
erityisesti se, miten ne ovat tukeneet toivottua tuotosta eli opetuskokonaisuuden tekoa.
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Hakusanat ja -fraasit on muodostettu mahdollisimmat toimiviksi ja päteviksi juuri NEWSpisteytysjärjestelmää, hoitajien ammattipätevyyttä ja täydennyskoulutusta koskevan teoreettisen tietoperustan saamiseksi.
Erityisesti NEWS-pisteytysjärjestelmästä on saatavilla runsaasti kansainvälisiä tutkimustuloksia. Myös aihetta koskevia opinnäytetöitä löytyi kirjallisuushaussa mittavasti. Jatkossa NEWS-pisteytysjärjestelmän juurtuessa Suomeen ja muihin maihin, uusiakin tutkimuksia ilmaantunee. Samankaltainen tutkielma ja kehittämisprojekti on siis jatkossakin
toistettavissa. Lisäksi tämän kehittämisprojektin tuotosta eli opetuskokonaisuutta voidaan hyödyntää muissakin terveydenhuoltoalan yksiköissä ja opetuskokonaisuus onkin
jo herättänyt kiinnostusta. Opetuskokonaisuuden mahdollinen käyttöönotto muissa yksiköissä vaatisi yhteistyötä kokonaisuuden laatijan kanssa, sillä toimintayksikön toimintaohjeet on mietittävä aina tapauskohtaisesti. Opetuskokonaisuudessa kuvattu teoriapohja
ja pisteytysjärjestelmän käyttöidea on kuitenkin vakio.
Projektipäällikkö on perehtynyt aiheeseen kattavasti ja toiminut näin ollen projektin asiantuntijana. Toisaalta projektipäälliköllä oli aiempaa subjektiivista kokemusta NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä, mikä osaltaan on saattanut vaikuttaa kirjallisuushakuun ja
lopulliseen tuotokseen. Pääosin projektipäällikön kokemus voidaan katsoa eduksi. Puutteena voidaan kuitenkin pitää projektipäällikön kokemattomuutta vuodeosastotyöstä.
Tästä syystä pisteytysjärjestelmän juurruttamisen tueksi suunniteltiin vieriohjaajaa, joka
tuntisi hyvin juuri vuodeosastojen työtavat ja käytännöt.
Kehittämisprojektia on arvioitu systemaattisesti sen eri vaiheissa. Arviointiin ovat osallistuneet sekä kohdeorganisaation moniammatillinen työryhmä että erillinen ohjausryhmä,
johon on kuulunut projektipäällikön lisäksi tuutoropettaja ja työelämän mentori. Tuutoropettajan antama ohjaus ja ammattikorkeakoulun seminaarit ovat osaltaan tukeneet
projektin etenemistä ja luotettavuutta. Työelämän mentori puolestaan on toiminut koordinoivana tahona kohdeorganisaation puolella. Avoin yhteistyö ja projektipäällikön toiminta hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti takaavat kehittämisprojektin luotettavuuden. Lisäksi eri lait, kuten tietosuojalaki ja tekijänoikeuslaki, on huomioitu kehittämisprojektin toteuttamisessa ja opinnäytetyöraportin kirjoittamisessa.
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7 POHDINTA
7.1 Kehittämisprojektin pohdinta

Kehittämisprojekti pysyi aikataulussaan kohtalaisen hyvin, vaikka pientä viivästymistä
alkuperäiseen suunnitelmaan tulikin. Viivästymiseen vaikuttivat pilotointijakson pituuden
lisääminen, opetuskokonaisuuden tarkentaminen ja lopullisen aikataulun varmistuminen. Vaikka opetuskokonaisuus valmistuikin jo vuoden 2019 lopulla, haluttiin opetukset
aloittaa vasta seuraavan vuoden alusta. Tähän vaikutti osaltaan joululomat ja sijaisjärjestelyt.
Kehittämisprojektin arvioinnissa voidaan hyödyntää SWOT-kaaviota. SWOT-kaavion
nelikentässä voidaan kuvata arvioitavan asian sisäiset vahvuudet ja sisäiset heikkoudet
sekä ulkoiset mahdollisuudet ja ulkoiset uhat (Salonen ym. 2017, 90). Tässä kehittämisprojektissa organisaation sisäisiä vahvuuksia olivat innovatiivisuus ja eri ammattikuntien
välinen yhteistyö sekä koko henkilökunnan tietotaito ja ammattitaito. Sisäisinä heikkouksina voidaan sen sijaan pitää nykyistä käyttöjärjestelmää, joka ei suurempia muutoksia
NEWS-pisteytyksen osalta pystynyt toteuttamaan. Ainoastaan erillinen toimintakykymittari oli mahdollista luoda. Yhtenä heikkoutena voidaan pitää myös vuodeosastojen työnkuvaan kuuluvaa kiirettä.
Ulkoisen ympäristön tuomana mahdollisuutena voidaan pitää laajalle levinnyttä NEWSpisteytysjärjestelmää, joka parantaa sidosryhmien välistä yhteistyötä. Ihannetilanteessa
eri terveydenhuollon yksiköt käyttäisivät kaikki kyseistä pisteytysjärjestelmää ja näin ollen potilassiirrot sujuisivat entistä turvallisemmin. NEWS-pisteet kulkisivat osana raportointijärjestelmää. Esimerkiksi Britanniassa NEWS-pisteitä kysytään hoitohenkilökunnalta, kun he ovat yhteydessä hätäkeskukseen, ja tämän perusteella hätäkeskustyöntekijät arvioivat osaltaan hoidon kiireellisyyttä (Nazarko 2019).
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Kuva 15. SWOT-analyysi kehittämisprojektista.

7.2 Tuotoksen pohdinta

Lopullinen tuotos vastasi toimeksiantajan tilaamaa. Toisaalta projektipäälliköllä oli myös
vapautta suunnitella opetuskokonaisuudesta haluamansa lainen. Alusta asti opetuskokonaisuus suunniteltiin kolmiosaiseksi. Opetuspaketin runkona haluttiin pitää PowerPoint-esitys, joka myöhemminkin koettiin toimivana. Myös koostevideo koettiin hyvänä
lisänä kokonaisuuteen ja se toimii suunnitellusti alustuksena tai luennon lopussa tiivistelmänä. Kirjaamisohjeesta tuli suhteellisen pitkä mutta siihen vaikuttivat havainnollistavat kuvakaappaukset, joista ei haluttu tinkiä. Lopullinen versio kirjaamisohjeesta toimii
nyt myös osana uuden hoitajan perehdytystä.
Opetuskokonaisuutta tarkennettiin osastonhoitajilta saadun palautteen mukaan. Tarkennuksia tehtiin lähinnä PowerPoint-esitykseen, jota haluttiin vielä selkeyttää. Tarkennusten lisäksi suunnitellut osastotunnit päätettiin korvata luentoina. Luentojen ja itseoppimismateriaalin tueksi suunniteltiin vielä osastoilla tapahtuvaa vieriohjausta, joka osaltaan tukisi pisteytysjärjestelmän käyttöönottoa ja implementointia. Lisäksi osastojen kirjaamisvastaaville järjestettiin oma koulutus mittausten ja NEWS-pisteiden kirjaamisesta.
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7.3 Jatkokehittämisehdotukset ja tuotosten implementointi

NEWS-pisteytysjärjestelmän käytön juurtumisen kannalta olisi hyvä panostaa hoitajien
työtaakan keventämiseen. Jo palautevihon kommenteista käy ilmi, että pisteytysjärjestelmän käyttö on nykyisellä Pegasos-sovelluksella melko työlästä. Jatkon kehittämiskohteina voisikin olla uusi potilastietojärjestelmä sekä mobiilisovelluksen käyttöönotto. Mobiilisovelluksen avulla kirjaamiset voitaisiin toteuttaa heti mittaustilanteessa ja tiedonsiirto tapahtuisi reaaliajassa. Toivottavaa olisi myös, että päällekkäisten kirjaamisten
määrä vähenisi.
Hoitajien työnkuvaa saattaisi osaltaan helpottaa myös kaikkien erillisten taskukorttien
yhdistäminen viuhkaksi, kuten vertaissairaalassakin on tehty (Kuva 16). Viuhkaan voitaisiin liittää esimerkiksi elvytyksen ja anafylaksian hoidon ohjeet sekä kipu- ja NEWS-mittarit.

Kuva 16. Kipuviuhka (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018a).
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Tulevaisuudessa ihanteellista olisi, että NEWS-pisteytysjärjestelmä otettaisiin käyttöön
myös muualla hyvinvointitoimialan keskuudessa. Tämän opetuskokonaisuuden kohdeyleisö on edelleen hoitajat mutta jatkossa tarvitaan myös lääkäreiden täydennyskoulutusta ja koko hoitohenkilökunnan yhteistyön korostamista. Jatkossakin lääkäreiden ja
hoitajien yhteistyö luo hyvän perustan koko hoitotyölle. Implementoinnin eli juurruttamisen onnistumiseksi jatkuvat koulutukset ja koulutuspaketin päivitykset ovat myös tarpeen.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Heikola

50

LÄHTEET
Aalto, A. & Karlström, S. 2019. NEWS (National Early Warning Score) -pisteytysjärjestelmän
käyttö osana potilasturvallisuuden edistämistä. – Akuuttisisätautiosastolla (VSSHP) työskentelevän hoitohenkilökunnan kokemuksia. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu
11.1.2020
Saatavilla
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/167712/Aalto_Anniina_Karlstrom_Sami.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Ahlblad, J. 2019. Varhaiset varoitukset vähensivät elvytyksiä. Mediuutiset. No 4, 6.
Ahonen, P. (toim.) 2015. Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 222. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.
Aivovammat. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Neurologisen yhdistys ry:n, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n, Suomen Neurokirurgisen yhdistyksen, Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen ja Suomen Vakuutuslääkärien yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017. Viitattu 22.2.2020. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.
Alakokko, T. & Ruokonen, E. (toim.) 2016. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. 2., uudistettu painos. Tallinna: Duodecim.
Arene 2017. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Viitattu 23.9.2019. Saatavilla: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ammattikorkeakoulujen%20opinn%C3%A4ytet%C3%B6iden%20eettiset%20suositukset.pdf.
Brunker, C. & Harris, R. 2015. How accurate is the AVPU scale in detecting neurological impairment when used by general ward nurses? An evaluation study using simulation and a questionnaire. Intensive and Critical Care Nursing. Vol 31, No 2, 69-75.
Cole, M.F. 2014. A modified early obstetric warning system. British Journal of Midwifery. Vol. 22,
No 12, 862-868.
Connolly, F.; Byrne, D.; Lydon, S.; Walsh, C. & O’Connor, P. 2017. Barriers and facilitators related
to the implementation of a physiological track and trigger system: A systematic review of the
qualitative evidence. International Journal for Quality in Health Care. Vol. 29, No 8, 973–980.
Dundar, Z.D.; Ergin, M.; Karamercan, M.A.; Ayranci, K.; Colak, T.; Tuncar, A.; Cander, B. & Gul,
M., Eur, J. 2016. Modified Early Warning Score and VitalPac Early warning Score in geriatric
patients admitted to emergency department. European Journal of Medicine. Vol. 23, No 6, 406412.
Dundar, Z.D.; Kocak, S. & Giriskin, A.S. 2019. Lactate and NEWS-L are fair predictors of mortality
in critically ill geriatric emergency department patients. The American Journal of Emergency Medicine. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2019.02.006.
Farell, M.W. & Romanelli, D. 2019. AVPU. National Center for Biotechnology Information, U.S.
National
Library
of
Medicine.
Viitattu
10.7.2019.
Saatavilla
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538431/.
Fioca 2018. NEWS – Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä. NEWS-työkalu. Viitattu
22.2.2020. Saatavilla: https://fioca.fi/news-aikaisen-varoituksen-pisteytysjarjestelma/.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Heikola

51

Foley, C. & Dowling, M. 2018. How do nurses use the early warning score in their practice? A
case study from an acute medical unit. The Journal of Clinical Nursing. Viitattu 11.1.2020. Saatavilla https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocn.14713#accessDenialLayout.
Groot, B.; Stolwijk, F.; Warmerdam, M.; Lucke, J.A.; Singh, G.K.; Abbas, M.; Mooijaart, S.P.;
Ansems, A.; Cuevas, L.E. & Rijpsma, D. 2017. The most commonly used disease severity scores
are inappropriate for risk stratification of older emergency department sepsis patients: an observational multi-centre study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Vol. 25, No 1, 91.
Hengitysliitto 2020. Hengitä ja hengästy. Viitattu 29.2.2020. Saatavilla https://www.hengitysliitto.fi/fi/julkaisut-tarinat/opastilaus/oppaat-pdf-muodossa > Hengitä ja hengästy.
Hogan, H.; Hutchings, A.; Wulff, J.; Carver, C.; Holdsworth, E.; Welch, J.; Harrison, D. & Black,
N. 2019. Interventions to reduce mortality from in-hospital cardiac arrest: a mixed-methods study.
Health services and delivery research. Vol. 7, No 2. Viitattu 12.3.2019. Saatavilla
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536335/pdf/Bookshelf_NBK536335.pdf.
Itäsuomen
yliopisto
2019.
https://www.uef.fi/benchmarking.

Benchmarking.

Viitattu

14.9.2019.

Saatavilla:

Jensen, J.K.; Skår, R. & Tveit, R. 2019. Hospital nurses' professional accountability while using
the National Early Warning Score: A qualitative study with a hermeneutic design. Journal of Clinical
Nursing.
Viitattu
29.2.2020.
Saatavilla
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.15021.
Kallela, M.; Häppölä, O. & Eriksson, H. 2014. Tajuttomuus. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Vol 130, No 4, 368-82.
Karhu, J. & Rautiainen, H. (toim.) 2016. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. 2., uudistettu
painos. Tallinna: Duodecim.
Karjalainen, M.; Norrgård, M.; Peltomaa, M.; Pirnekoski, J.; Rantala, H. & Tirkkonen, J. 2018.
Suositus peruselintoimintojen arvioinnista ja seurannasta. Lääkärilehti. Vol. 73, No 12-13, 786788.
Kettunen, R. 2018. Tietoa potilaalle: Tiheälyöntiset rytmihäiriöt. Lääkärikirja Duodecim. Viitattu
25.5.2019.
Saatavilla
https://www.terveysportti.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00087&p_hakusana=pulssi.
Kivipuro, M.; Tirkkonen, J.; Kontula, T.; Solin, J.; Kalliomäki, J.; Pauniaho, S-L.; Huhtala, H.; YliHankala, A. & Hoppu, S. 2018. National early warning score (NEWS) in a Finnish multidisciplinary
emergency department and direct vs. late admission to intensive care. Resuscitation. Vol. 128,
164–169.
Koskenkari, J. 2016. (toim.) 2016. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. 2., uudistettu painos. Tallinna: Duodecim.
Kuisma, M.; Holmström, P.; Nurmi, J.; Porthan, K. & Taskinen, T. 2017. Ensihoito. 6., uudistettu
painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Kuntatyönantajat 2019. Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat lainsäädäntömuutokset. Yleiskirje kunnanhallituksille ja kuntayhtymille 2004. Viitattu 23.9.2019. Saatavilla:
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2004/11/terveydenhuollon-henkiloston-taydennyskoulutus-lainsaadantomuutokset.
Kupias, P. & Koski, M. 2013. Hyvä kouluttaja. E-kirja. Talentum.
Lindqvist, E. 2018. Natonal Early Warning Score – Käyttö vuodeosastolla hoitotyön apuvälineenä.
Opinnäytetyö.
Satakunnan
ammattikorkeakoulu.
Viitattu
11.1.2020
Saatavilla

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Heikola

52

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144863/Elisa%20Lindqvist%20Opinnaytetyo%20valmis.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Lönn, M. & Pajunen, T. 2017. Hapen anto. Teho- ja valvontahoitotyön opas. Viitattu 29.2.2020.
Saatavilla https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti?p_haku=happilis%C3%A4 > Hengitysvajauspotilaan seuranta ja hoito > Hapen anto.
Massey, D.; Chaboyer, W. & Anderson, V. 2017. What factors influence ward nurses’ recognition
of and response to patient deterioration? An integrative review of the literature. Nursing Open.
Vol. 4, No 1, 6-23.
Mäkitalo, E. & Wallinheimo, K. 2012. Virtuaaliset ympäristöt. Innostava oppiminen, tehokas koulutus. Helsinki: Talentum.
Nazarko, L. 2019. A good idea badly implemented? Revised National Early Warning Score 2 in
community settings. British Journal of Community Nursing. Vol. 24, No 6. Viitattu 11.1.2020.
Saatavilla
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjcn.2019.24.6.291?journalCode=bjcn.
Patel, R.; Nugawela, M.D.; Edwards, H.B.; Richards, A.; Le Roux, H.; Pullyblank, A. & Whiting,
P. 2018. Can early warning scores identify deteriorating patients in pre-hospital settings? A systematic review. Resuscitation. Vol. 132, 101-111.
Pimental, M.A.F.; Redfern, O.C.; Gerry, S.; Collins, G.S.; Malycha, J.; Prythecr, D.; Schmidt, P.E.;
Smith, G.B. & Watkinson, P.J. 2019. A comparison of the ability of the National Early Warning
Score and the National Early Warning Score 2 to identify patients at risk of in-hospital mortality:
A multi-centre database study. Resuscitation. Vol. 134,147-156.
Puustinen, J.; Salonoja, M.; Asikainen, E.; Lähteenmäki, R.; Koivisto, A-L. &Immonen-Räihä, P.
2016. Moniammatillisen vuodeosasto-opetuksen pedagoginen malli ja kurssin pilotointi. Yleislääkäri. Vol. 31, No 5, 19.
Resuscitation Council (UK) 2019. Guidelines and guidance. The ABCDE approach. Viitattu
5.2.2019. Saatavilla https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/abcde-approach/.
Royal College of physicians 2017a. National Early Warning Score (NEWS). Standardising the
assessment of acute-illness severity in the NHS. Report of a working party July 2012. Viitattu
16.9.2019.
Saatavilla
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warningscore-news-2 > NEWS (2012) – Archived.
Royal College of Physicians 2017b. The NEWS scoring system. Viitattu 16.9.2019. Saatavilla:
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2 > NEWS2
Chart 1_The NEWS scoring system.
Royal College of Physicians 2017c. National Early Warning Score (NEWS) 2. Standardising the
assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working party December
2017. Viitattu 14.9.2019. Saatavilla: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-earlywarning-score-news-2 > NEWS2 Final report.
Royal College of Physicians 2017d. Chart 2. Viitattu 23.9.2019. Saatavilla: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2 > NEWS thresholds and triggers.
Royal College of Physicians & NHS 2019. Resources to support the adoption of the National Early
Warning Score. Clinical Policy Unit. January 2019. Viitattu 16.9.2019. Saatavilla: https://improvement.nhs.uk/documents/3657/Resources_to_support_the_adoption_of_NEWSFINAL.PDF.
Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 72. Tampere: Turun ammattikorkeakoulu.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Heikola

53

Salonen, K.; Eloranta, S.; Hautala, T. & Kinos, S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja
108. Tampere: Turun ammattikorkeakoulu.
Smith, G.B.; Prytherch, D.R.; Jarvis, S.; Kovacs, C.; Meredith, P.; Schmidt, P.E. & Briggs, J. 2016.
A Comparison of the Ability of the Physiologic Components of Medical Emergency Team Criteria
and the U.K. National Early Warning Score to Discriminate Patients at Risk of a Range of Adverse
Clinical Outcomes. Critical Care Medicine. Vol. 44, No 22, 2171-2181.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2019. Täydennyskoulutus. Viitattu 23.9.2019. Saatavilla:
https://stm.fi/sotehenkilosto/taydennyskoulutus.
Suppe, C.P.; Kruger, M.; Rutherford, P. & Gemmel, L. 2001. Validation of a modified Early Warning Score in medical admissions. An International Journal of Medicine. Vol. 94, No 10, 521–526.
Taulavuori, T. 2018. Peruselintoimintojen pisteytys toimii teveyskeskusten vuodeosastoilla. Lääkärilehti. Vol. 73, 23/2018, 1514-1515.
Taurama, A. 2017. Elvytystä edeltävät peruselintoiminnot sairaalassa – hengitystiheyden mittaamiseen kiinnitettävä huomiota. Tampereen yliopisto. Viitattu 12.3.2019. Saatavilla
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100642/SYVENTAVA-1487316890.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Tirkkonen, J. 2015. Detecting and Reacting to In-hospital Patient Deterioration. Studies on the
afferent and efferent limbs of the Rapid Response System. Acta Universitatis Tamperensis 2086
Tampere University Press Tampere 2015. Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta. Viitattu
22.2.2020.
Saatavilla:
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/97950/978-951-44-98862.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Tirkkonen, J.; Nurmi, J. & Hoppu, S. 2014a. Sairaalansisäinen ensihoito on tullut jäädäkseen.
Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Vol 130, No 22, 2311-7.
Tirkkonen, J.; Olkkola, K.T.; Huhtala, H. Tenhunen J. & Hoppu, S. 2014b. Medical emergency
team activation: performance of conventional dichotomised criteria versus national early warning
score. The Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation. Vol. 58, No 4, 411-9.
Turun kaupunki 2019. Vuodeosastot. Viitattu 23.9.2019. Saatavilla: https://www.turku.fi/sosiaalija-terveyspalvelut/terveyspalvelut/vuodeosastot/kaupunginsairaalan-vuodeosastot.
Valvira 2018. Elintoimintojen seuraaminen. Viitattu 14.9.2019. Saatavilla: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/elintoimintojen-seuraaminen.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018a. Kipuviuhka. Totek.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018b. NEWS – Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä.
Kehittämispalvelut. Potilasturvallisuus.
Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uudistettu painos. E-kirja. Jyväskylä: PS-kustannus. Viitattu
22.3.2020. Saatavilla https://www.ellibslibrary.com/reader/9789524517560.
Virta, S. 2019. Liikkuva sairaala kurvaa avuksi. Sairaanhoitaja. No 6, 14-21.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Heikola

54

PAINAMATTOMAT LÄHTEET
Peltonen, J. 2018. NEWS-pisteytys. Alueellinen potilasturvallisuuspäivä 16.10.2018. VSSHP. Luentomateriaali. Viitattu 6.2.2019. Ei enää saatavilla.
Yates, A.; Campbell, S. & Wajid, H. 2019. Quality Improvement and Patient Safety. Care Quality
Improvement Department. Royal College of Physicians. Sähköposti.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Heikola

Liite 1 (1)

Palautekysely
PALAUTEKYSELY
Olemme iloisia, jos vastaat lyhyeen palautekyselyyn. Voit myös antaa kehittämisehdotuksia ja toiveita tuleville koulutuksille!
Ympyröi jokaisen väittämän kohdalla numero, joka vastaa parhaiten mielipidettäsi.
Täysin
eri
mieltä

Eri
mieltä

En osaa
sanoa

NEWS-pisteytysjärjestelmä oli minulle ennestään tuttu.

1

2

3

4

5

Koulutuksen sisältö vastasi odotuksiani.

1

2

3

4

5

Kouluttaja oli asiantunteva.

1

2

3

4

5

Koulutus oli aikataulutettu hyvin.

1

2

3

4

5

Koulutus oli sopivan pituinen.

1

2

3

4

5

Jaettu materiaali oli kiinnostavaa.

1

2

3

4

5

Mitä erityisen hyvää koulutuksessa oli?

Mitä kehitettävää toteutuksessa olisi?

Toiveeni tuleville vuodeosastojen osastotunneille:

Kiitos palautteestasi
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Jokseenkin Täysin
samaa
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PowerPoint-esitys ”NEWS-pisteytys
peruselintoimintojen seurannan tukena”
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Kirjaamisohje
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