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Potilaan siirtyessä terveydenhuollossa yksiköstä toiseen on potilasturvallisuuteen kiinnitettävä
erityistä huomiota. Hoidon jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että oleellinen tieto saadaan
välitettyä nopeasti ja tiivistetysti hoitopaikasta toiseen. Tämä tiedonsiirto tapahtuu usein
puhelimitse. ISBAR-menetelmä toimii hyvänä pohjana, kun luodaan työyksikköä palveleva
tiedonsiirtomenetelmä, kuten taskukortti puhelimen välityksellä tapahtuvaan tiedonsiirtoon.

ISBAR-menetelmä
Yhdysvaltain merivoimissa 1990-luvulla kehitettiin SBAR-menetelmä (ISBAR) suullisen tiedonkulun
yhdenmukaistamiseksi ja se levisi sieltä pian ilmavoimiin ja sitä kautta terveydenhuollon alalle [1] [2] [3] [4] [5].
Menetelmää on sovellettu suomalaiseen terveydenhuoltoon ja Sairaanhoitajaliitto on julkaissut siitä sovelletut
suomen- ja ruotsinkieliset esitekirjaset ja muistikortit. Sisällön muistikorttiin ovat tuottaneet
Sairaanhoitajaliiton potilasturvallisuusasiantuntijaryhmän jäsenet yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun
YAMK-opinnäytetyön tekijän Kuparisen kanssa. ISBAR-menetelmä mahdollistaa olennaisen tiedon raportoimisen
potilaasta johdonmukaisessa, selkeässä ja tiiviissä muodossa. [4] Hoitovirheiden riski kasvaa jopa 70 % heikosta
raportoinnista johtuen, muun muassa tiedonkulun katkeamiseen tai väärinkäsityksiin. Nämä ovat yleisempiä
haittatapahtumia hoitoprosessin eri vaiheissa. [1] [2] [3] [6]
Tämä artikkeli perustuu opinnäytetyöhön, jossa kehitettiin Sairaanhoitajaliiton ISBAR-menetelmään pohjautuva
taskukortti (kuva 1) puhelimitse tapahtuvaan tiedonsiirtoon [7]. ISBAR-menetelmä nuodostuu sanoista tunnista
(Identify), tilanne (Situation), tausta (Background), nykytilanne (Assessment) ja toimintaehdotus
(Recommendation). Tunnistaosioon sisältyy raportoijan oma nimi, ammattinimike ja yksikkö, josta ollaan
yhteydessä, potilaan nimi, sosiaaliturvatunnus, sukupuoli, mistä potilas on tulossa ja mihin menossa.
Tilanneosio sisältää raportoinnin syyn. Taustaosio sisältää nykyiset sekä oleelliset aiemmat sairaudet, hoidot,
ongelmat, allergiat sekä tartuntavaarat. Nykytilanneosio sisältää vitaalitoiminnot ja oleelliset asiat potilaan
tilasta. Toimintaehdotusosio sisältää raportoijan oman ehdotuksen esimerkiksi tarkkailun lisäämisestä,
toimenpiteistä sekä varmistaa onko muuta kysyttävää. [8]

KUVA 1. ISBAR-kortti: raportointi kiireettömässä ja kiireellisessä tilanteessa

[1]

Potilasturvallisuus ja nopea tiedon siirto puhelimen välityksellä
Potilaan hoitoon sisältyy hyvin paljon viestintää. Hyvä hoito on riippuvainen käytössä olevasta tiedon laadusta.
Tiedon käyttö tarvitsee myös aktiivisen lähettäjän, tehokkaat kanavat ja joustavan vastaanottajan, jonka
vuoksi hoitajalla on merkittävä rooli tiedon välittämisessä ja siirtämisessä muille hoitotyöhön osallistuville.
Työvuorojen vaihtuessa suullinen viestintä on yleisimmin käytetty viestinnän muoto ja sen ongelmia ovat
erityisesti viestinnän sisältö ja vastaanottajan kyky ymmärtää viestiä. [9]
Erityisesti puhelimitse tapahtuva viestintä ja tiedonvaihdot olivat haavoittuvaisimpia tapahtumia ja ovat
usein potilasturvallisuustapahtumien (hoitovirheet ja potilaalle aiheutuvaa haittaa) perussyinä tai siihen
vaikuttavina tekijöinä [10]. Hoitoprosessien ja palvelujärjestelmien hajanaisuus haastavat turvallista hoitoa ja
etenkin tiedonkulussa voivat virheet lisääntyä [11] [12] [13] [14] [15], koska henkilöstön voimavarat ovat usein
vähäiset ja työntekijät voivat vaihtua usein. Inhimilliseen toimintaan liittyy aina myös erehtymisen
mahdollisuus. Potilasturvallisuutta voidaan pitää terveydenhuollon laadun perustana, joka perustuu
jäsentyneeseen tapaan tehdä työtä. Sen tarkoitus on vähentää hoidosta johtuvia haittoja ja
hoitovirheitä. [11] [12] Suurin osa hoitovirheistä on johtunut järjestelmän heikkouksista tai häiriöistä. Potilasta
koskeva tärkeä tieto ei ehkä välity lainkaan tai tieto on muuttunut matkan varrella. [11] [10]
Tiedonkulun toimivuus organisaatiossa tulee varmistaa, koska se on yksi perustekijä laadukkaan ja turvallisen
hoidon antamisessa [3] [12] Tiedonkulun rajapinnoilla, kuten esimerkiksi perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa tiedonkulun tulee olla potilasturvallisuussuunnitelmassa huomioituna. Tiedonkulun
toimivuus tulee varmistaa organisaation sisällä ja jokaisen yksikön henkilöstön jäsenten välillä huomioiden
moniammatillisen tiimityöskentelyn vaatimukset yksiköiden välillä ja organisaation eri tasojen välillä. [12]
Potilaiden luovuttamiseen liittyvät tiedonsiirron ongelmat ovat kansainvälinen huolenaihe. Potilasturvallisuuden
kannalta olisi tärkeää parantaa raportointia potilaista. Tarvitaan yhtenäinen kieli oleellisen potilastiedon
välittämiseen, joka WHO:n mielestä on SBAR. Tämä menetelmä voi luoda sopivan ja yhtenäisen viestintämallin
tiedonsiirtoon potilaan siirtyessä hoitoyksiköstä toiseen. [6] Raportoinnin esteet johtuvat usein työyksikön
kulttuurista, työvuorojen vaihtumisesta tai potilaan siirtymisestä vuodeosastolta toiselle, jolloin raporteista
saattaa jäädä tärkeää tietoa siirtymättä. [16] [12]

Potilasturvallisuuteen on saatu myönteisiä tuloksia SBAR-raportointimenetelmän käytön vaikutuksista, mutta
vahvaa näyttöä puuttuu. Puhelinviestinnässä ja eri ammattilaisten välisessä viestinnässä SBAR-menetelmän
vaikuttaisi parantavan tiedonkulkua ja edistävän potilasturvallisuutta. Parhainta näyttöä on saatu
potilasturvallisuuden edistämisessä SBAR-raportointimenetelmän käytöstä hoitajan ja lääkärin välisessä
puhelinviestinnässä. [17]

Taskukortin kehittäminen puhelimitse tapahtuvaan tiedonsiirtoon
Sairaanhoitajaliiton ISBAR-menetelmään pohjautuva taskukortti kehitettiin puhelimitse tapahtuvaan
tiedonsiirtoon. Tavoitteena oli potilasturvallisuuden parantaminen, yhteisen toimintatapamallin luominen ja
tiedonsiirron nopeuttaminen kehitetyn taskukortin avulla Oulun kaupungin hoitoyksiköiden välillä. Taskukortin
avulla varmistetaan, että asiakkaasta tai potilaasta välitetään hoidon onnistumisen kannalta oikea ja riittävä
tieto asiakkaan tai potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen. [7]
Tämä työelämälähtöinen kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin hoitoyksiköiden
hoitohenkilökunnan kanssa. Kehittämisprosessin aikana työyksiköiden hoitohenkilöstö vastasi kahteen
Webropol-kyselyyn, joissa kysyttiin toiveita ISBAR-menetelmään pohjautuvista taskukorttiin otettavista asioista
sekä kokemuksia taskukortin prototyypin käytöstä. Tuloksia hyödyntäen kehitettiin lopullinen taskukortti.
Lopulliseen taskukorttiin sisällytettiin ensimmäisen ja toisen Webropol-kyselyn tulosten pohjalta otetut
asiasanat, jotka pohjautuivat ISBAR-menetelmään. (Kuva 1.) Toiselle puolelle taskukorttia jätettiin vitaalien
viitearvot, INR-viitearvot ja tyhjää tilaa omaa käyttöä varten. Taskukortti selkiyttää ja parantaa puhelimitse
tapahtuvaa tiedonsiirtoa eri yksiköiden välillä. (Kuvat 2 ja 3.) [7]

KUVA 2. Taskukortin etuosa

[2]

KUVA 3. Taskukortin takaosa

[3]

Taskukortista kehitettiin toimiva apuväline työyksiköiden käyttöön. Oulun kaupungin ikäihmisten hyvinvoinnin
johtoryhmässä taskukortti sai hyvää palautetta. Se koettiin hyödylliseksi, tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Oulun
kaupunki oli ehtinyt jo tilata käyttöönsä Sairaanhoitajaliiton ISBAR-kortteja, joten kehittämäämme taskukorttia
ei vielä ole tiettävästi otettu käyttöön.
ISBAR-menetelmä on hyvä pohja kehiteltäessä työyksikköön soveltuvaa tiedonsiirron menetelmää. Menetelmän
käytöstä olisi kuitenkin hyvä järjestää koulutusta, jotta se olisi helpompi ottaa käyttöön. Menetelmää on
tärkeää muokata työyksikköön sopivaksi ja tämä asia tuotiin esille myös opinnäytetyössä.
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