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Kehittämisprojektin tavoitteena oli lääkehoidon koulutuksen jatkuvuuden ja suunnitelmallisuuden
takaaminen Tyks aikuisten teho-osastolla. Tämän suunnitelmallisuuden myötä täytettiin
lakisääteinen koulutusvelvoite sekä työnantajan että työntekijän osalta. Kehittämisprojektin
tarkoituksena oli lääkehoidon koulutuksellisen tarpeen kartoitus ja lääkehoidon koulutuksen
suunnitelman laatiminen osana kokonaiskoulutussuunnitelmaa. Kehittämisprojektiin liitettiin
tutkimus, jonka tuottamaa tieto käytettiin lääkehoidon koulutussuunnitelman laadinnassa.
Projektiin liittyvän tutkimuksen tulosten mukaan lääkehoidon koulutusta haluttiin lääkkeiden
yhteisvaikutuksista, lääkkeiden yhteensopimattomuuksista, eri lääkeryhmistä ja nestehoidosta.
Koulutusta
toivottiin
pienryhmäopetuksena,
luentoina
ja
bed-side
-koulutuksina.
Koulutussuunnitelmassa keskityttiin tutkimustulosten mukaiseen koulutukselliseen interventioon
huomioiden myös hoitajien perehdytys ja mentorointi. Koulutussuunnitelmassa haluttiin
huomioida tasapuolinen koulutukseen pääsy sekä aktivointi itsenäiseen opiskeluun.
Koulutussuunnitelman implementoinnissa käytettiin PEPPA -viitekehystä. Avainhenkilöinä
koulutussuunnitelmassa ovat osaston farmaseutti, lääkärit ja lääkeryhmän sairaanhoitajat.
Koulutusmateriaalit tullaan tallentamaan sähköisesti kaikkien hyödynnettäviksi. Koulutuksen
aiheet mietitään moniammatillisesti ja koulutussuunnitelma otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta.
Koulutussuunnitelman avulla halutaan suoda hoitohenkilöstölle mahdollisuus oman
ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen tasapuolisesti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi
koulutuksellisen intervention avulla halutaan lisätä potilasturvallisuutta.
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MEDICATION TRAINING PLAN IN ICU OF TURKU
UNIVERSITY HOSPITAL

The aim of this development project was to guarantee continuity and methodicalness of
medication training in adult intensive care unit on Turku University Hospital. With this
methodicalness was fulfilled the statutory training obligation of both the employer and the
employee. The purpose of the development project was to scan the need of medication education
and as a part of an overall training plan, to draw a medication training plan. There was a study,
which was attached to this project and the information it was given, was used in preparation of
the medication training plan.
By the results of the study within the development project the most wanted areas of medication
education were combined effects of medicines, incompatibility of medicines, different kind of drug
groups and fluid therapy. The education was hoped to be given as small-group teaching, lectures
and bed-side teaching. In this training plan it was concentrated on the educational intervention
from the results of the research as well as the induction and mentoring of colleagues. In the
training plan there was also a desire to notice unbiassed access of education and to activate to
study independently.
The frame of reference that was used in the implementation of this training plan was PEPPA. The
key persons of the training plan are pharmacist of the ward, the doctors and the nurses from the
medicine group. The materials from the educations will be saved electronically to be used by all
the staff. The training subjects will be considered multiprofessionally and the training plan will be
brought into use from the beginning of 2021. With this training plan it is desired to give to the
healthcare staff a possibility to maintain and to improve their workmanship equally and
methodically. Furthermore, with this educational intervention it is desired to increase patient
safety.
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Oulun seudun ammattikorkeakoulu
https://www.oamk.fi/fi/
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Tutkimuseettinen neuvottelukunta
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Totek

Leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki -palvelualue
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1 JOHDANTO
Lääkepolitiikan keskeisiin arvoihin kuuluu vastuullisuus, vaikuttavuus ja laatu. Lääkevalvontaan liittyvät säännökset on harmonisoitu EU:n säännösten kanssa ja lääkelaki ja
siitä annetut säännökset säätelevät lääkehuoltoa. (Sosiaali- ja terveysministeriö
2011,14.) Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) säädetään lääkehuollon toimijoiden tehtävistä. Siinä on myös säädökset työnantajan velvollisuudesta järjestää koulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Terveydenhuollon henkilöstölle kehittyy koko työuran ajan tietoa ja taitoja kliinisen lääkeosaamisen alalta. Eri ammattiryhmien lääkehoidon osaaminen koostuu lääkehoidon
toteuttamisesta ja vaikutusten seurannasta sekä lääketietokantojen ja lääkehoidon hallintaa tukevien työkalujen käytöstä. Eri tilanteissa ja eri henkilöille lääkehoidon haasteet
ja ratkaisut ovat erilaisia. Lääketietoa tulee osata soveltaa ja yksilölliset tilanteet tulee
osata huomioida. (Kortejärvi & Kunnamo 2019, 11.).
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) strategiassa vuosille 2019-2020 tavoitellaan uudistuvaa toimintaa ja osaamista. Tähän liittyy henkilöstön kouluttaminen ja osaamisen varmistaminen ja tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.
(VSSHP 2018.) Turvallinen lääkehoito edellyttää myös lääkehoidon osalta jatkuvaa
oman ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä ja päivittämistä. Toimintayksiköissä on
kartoitettava ja arvioitava osaamisen tasoa. Täydennyskoulutuksen suunnittelulla ohjataan koulutustarpeita ja koulutussuunnittelua. Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito
kuuluvat myös vuosittaiseen kehityskeskusteluun. (Inkinen ym. 2016, 31.) Täydennyskoulutus ja ammattitaidon ylläpito ovat pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa työntekijöiden osaamistarpeet huomioiden (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 19).
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT
2.1 Kehittämisprojektin tausta

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kouluttaminen lääkehoidon osalta nähdään tärkeäksi. Tähän liittyy täydennyskoulutus ja sen
kehittäminen valtakunnallisesti. Kehittämisen osa-alueina korostuu erityisesti lääkehoidon osaamisen vahvistaminen ja sen varmistaminen testimittarein sekä lääkehoidon turvallisuuden parantaminen lääkehoidon kompetenssia kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa. (Sulosaari 2009, 70–71.) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
(559/1994) velvoittaa myös täydennyskoulutukseen ja jatkuvaan tietojen ja taitojen päivittämiseen. Keskeistä hyvässä potilashoidossa on turvallinen lääkehoito (Valvira 2015).
Kunta, kunnallinen sairaanhoitopiiri sekä yksityinen palveluntuottaja on velvoitettu huolehtimaan henkilöstönsä riittävästä täydennyskoulutuksesta (Potilasturvallisuusasetus
34/2011; Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Työnantajan tehtävänä on luoda terveydenhuollon ammattihenkilöstölle edellytykset ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994).
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) vuosien 2019 - 2020 tavoitteena on mm.
uudistuva toiminta ja osaaminen. Tämä sisältää sekä lääketieteellisen että terveystieteellisen huippuosaamisen. Sairaanhoitopiirin toiminnassa tavoitellaan laadukasta osaamista terveydenhuollossa ja tutkimuksessa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena
on siis myös henkilöstön kouluttaminen ja osaamisen varmistaminen. Turun yliopistollisen keskussairaalan Totekin (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki) toimintastrategian potilasturvallisuuden ja lääkehoidon laadunhallinnan osana ovat lääkeosaaminen ja laiteturvallisuus. Tyks aikuisten teho-osastolla on kokonaiskoulutussuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan ja sen osana on lääkehoidon koulutussuunnitelma. (VSSHP 2018.)
Tyks aikuisten teho-osastolla halutaan toteuttaa systemaattista ja suunniteltua koulutustoimintaa. eOsmo -hankkeessa on kehitetty osaamisen hallinnan mallia. Tämän mukaisesti osaamisen hallinta tulee liittää kiinteäksi osaksi toiminnan ja talouden johtamista.
Se vaatii myös sitoutumista projektiin ja omakohtaista osaamisen hallinnan merkityksen
reflektointia. Osaamisen hallinta kasvaa prosessin edetessä. Osaamisen hallintaa voidaan toteuttaa myös ilman massiivisia osaamiskyselyitä, kun osaamiskulttuuri on
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riittävän kehittynyt ja osaamista dokumentoidaan jollain tavalla. Osaamisen hallinta on
laaja kokonaisuus ja sen kehittämisprosessi ei ole pelkkää mallintamista ja kartoittamista. (Sihvo ym. 2011, 92.)
Tämän kehittämisprojektin lähtökohtana oli osaamisen hallinnan ja johtamisen perusprosessi, erityisesti osaamisen tunnistaminen ja sen kehittäminen. Tyks Totekin toimintastrategian potilasturvallisuuden ja lääkehoidon laadunhallinnan osana ovat lääkeosaaminen ja laiteturvallisuus. Aikuisten teho-osastolle on laadittu koulutussuunnitelma ja
lääkehoidon koulutussuunnitelmaa kehitetään osana tätä kokonaisuutta.

2.2 Kehittämisprojektin tarkoitus ja tavoite

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli Tyks aikuisten teho-osaston lääkehoidon koulutuksen tarpeen kartoittaminen ja koulutussuunnitelman laatiminen osana osaston kokonaiskoulutussuunnitelmaa. Kehittämisprojektiin liittyvä tutkimus tuotti tietoa lääkehoidon
osaamisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Tuotettu tieto hyödynnettiin lääkehoidon
koulutussuunnitelman laadinnassa.
Kehittämisprojektin tavoitteena oli lääkehoidon koulutuksen jatkuvuuden ja suunnitelmallisuuden takaaminen Tyks aikuisten teho-osastolla. Tämän suunnitelmallisuuden myötä
lakisääteinen koulutusvelvoite tulee täytettyä.

2.3 Projektiorganisaatio

Projektin vetäjänä ja keskeisenä toimijana oli ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija
ja Tyks aikuisten teho-osaston sairaanhoitaja. Projektiryhmään kuului teho-osaston lääkeryhmä. Ryhmän asiantuntijajäseniä olivat projektin päällikkö, osastofarmaseutti ja
kaksi osaston sairaanhoitajaa. Resurssit ja edellytykset projektiryhmän toiminnalle loi
osastonhoitaja ja esimies. Tämä projektiryhmä toimi koko projektin ajan ja mahdollisti
yhteistyöllään projektin onnistumisen sekä toimii jatkossa kehittämisprojektin tuotoksen
ylläpitäjänä ja päivittäjänä. Projektiryhmän työ vaihteli resurssien ja toimintaedellytysten
puitteissa. Projektiryhmällä on suunnittelu-, toteutus- ja arviointivastuu projektista.
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Ryhmä toimii itsenäisesti annetun ajan puitteissa. Ryhmän kokoonpano voi muuttua ja
täydentyä projektin kuluessa. (Mäkisalo 1999, 97.)

2.4 Kehittämisprojektin vaiheet ja aikataulu

Kehittämisprojektin ideointi alkoi syksyllä 2018 suunnittelukeskustelun muodossa Tyks
aikuisten teho-osaston osastonhoitajan ja osastofarmaseutin toiveesta luoda lääkehoidon koulutussuunnitelma aikuisten teho-osastolle. Keskustelun pohjalta lähdettiin toimintaa ideoimaan. Suunnitteluvaihe alkoi syys-lokakuussa 2018 toimeksiannon selventämisellä ja sopimisella. Tämän jälkeen oli vuorossa kehittämisprojektin suunnittelu ja
ideavaiheen kirjaaminen. Taustateoriaa kehittämisprojektille selvennettiin talvella 20182019.
Kehittämisprojektin toteuttamisvaihe käynnistyi helmi-maaliskuussa 2019 yhdessä tehoosaston lääkeryhmän kanssa motivoinnilla, yhteisten toimintatapojen sopimisella ja kehittämisprojektiin liittyvän lääkehoidon kompetenssia selventävän kyselytutkimuksen kysymysten hahmottelulla. Kysely suoritettiin sähköpostilla jaettavana Webropol® kyselynä kaikille Tyks aikuisten teho-osaston hoitohenkilöille heti tutkimusluvan saamisen jälkeen.
Yhdessä lääkeryhmän kanssa kyselyn vastaukset analysoitiin tammikuussa 2020 ja niiden vastausten perusteella aloitettiin lääkehoidon koulutussuunnitelman suunnittelu
Tyks aikuisten teho-osastolle. Tämä suunnittelu toteutettiin tammi-helmikuun 2020 aikana. Kehittämisprojektin etenemistä kuvattiin kirjalliseen muotoon talvella 2020. Kehittämisprojektia arvioitiin ja etenemisestä tiedotettiin koko ajan.
Etenemisprojekti kuvataan kuviossa 1.
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syys-lokakuu
2019

• Suunnitteluvaihe
• Projektin aloitus
Projektin

joulukuu 2018maaliskuu 2019

• Teorian luominen
• Lääkeryhmän motivointi
• Menettelytavoista sopiminen

jatkuva
arviointi
✓ ulkoinen

huhti-kesäkuu
2019

• Tutkimuskysymysten tekeminen
• Tutkimuksen etenemisen suunnittelu
• Kyselytutkimuksen esitestaus

✓ sisäinen
✓ tavoitteisiin
nähden

• Kyselytutkimuksen toteuttaminen

ja viestintä

syyskuu 2019

✓ kehittämisryh-

• Aineiston analyysi lääkeryhmässä
tammikuu 2020

mälle
✓ ammattilaisille

• Lääkehoidon koulutussuunnitelma
tammi-helmikuu
2020

• Lääkehoidon koulutussuunnitelman implementointi
marras-joulukuu
2020

Kuvio 1 Kehittämisprojektin eteneminen
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3 LÄÄKEHOIDON KOMPETENSSI
3.1 Kirjallisuuskatsauksen toteutus

Kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin lääkehoidon prosessiin, osaamisen hallintaan ja
osaamisen tunnistamiseen sekä lääkehoidon osaamisen kehittämiseen. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin systemoituna kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tutkimuskysymys ohjaa prosessia ja aineiston valinta tähtää ymmärtämiseen. Analyysi tapahtuu näin ollen aineistolähtöisesti ja kuvailun rakentaminen alkaa
jo aineiston valinnan myötä. Tulosten tarkastelu tapahtuu valitun aineiston pohjalta.
(Kangasniemi ym. 2013, 294–295.) Kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen antaa
suuntaa ja ohjaa tutkimuksessa tehtäviä valintoja (Hirsjärvi ym. 2007, 101). Kirjallisuuskatsauksen avulla haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitkä ovat hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisen vahvuudet?
2. Mitä kehittämiskohteita lääkehoitoon ja sen osaamiseen liittyy?
Hakusanoiksi kirjallisuuskatsaukseen valittiin education of medicine, education of medicine skills, pharmaceutical expertise, medication expertise and nursing, drug therapy and
nurses, lääkehoitokoulutus, koulutussuunnitelma, lääkeosaaminen ja tehohoito. Myös
näiden hakusanojen ja -termien yhdistelmiä käytettiin kirjallisuushakuja tehtäessä. Alustava kirjallisuushaku toteutettiin jo marraskuussa 2018 ja kirjallisuushakuja jatkettiin
tammi-maaliskuussa 2019. (Liite 1.)
Kansainvälistä kirjallisuutta aiheesta haettiin Cinahl, Cochrane library ja Medline/PubMed tietokannoista. Kotimaisten väitöskirjojen ja artikkeleiden hakuja toteutettiin Finna
ja Medic hakutietokannoista. Lisäksi aiheeseen perehtymiseksi tehtiin hakuja Google
Scholarista, Googlesta sekä toteutettiin manuaalista hakua perehtyen väitöskirjojen ja
artikkeleiden lähdeluetteloihin. Finlexin ja Valviran sivustojen kautta päästiin tutustumaan lääkehoitoon liittyviin lakeihin ja asetuksiin.
Haun rajauksina käytettiin tutkimusten ja artikkeleiden ikää (2010-luvulla julkaistut), mahdollisuutta lukea koko teksti ja kokonaan luettavissa verkossa. Lisäksi rajauksina oli tutkimukset, väitöskirjat ja artikkelit. Kansainvälisten tutkimusten ja artikkeleiden osalta rajauksena oli julkaisukieli: englanti. Rajausta ei tehty tutkimusmaiden osalta. Joitakin tutkimuksia ja muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on saatiin myös eri kirjastoista
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painettuina versioina. Kotimaisista väitöskirjoista hyväksyttiin 2000-luvulla julkaistut väitökset. Muun kirjallisuuden osalta hyväksyttiin alle 20 vuotta vanhat teokset. Tieto- ja
kirjallisuushaku sekä osumien määrät esitetään taulukkomuodossa liitteessä 1. Kuvio 2.
esittää kuvailevaa kirjallisuushakua ja kirjallisuuskatsauksen etenemistä tutkimuskysymyksistä synteesiin.
Tutkimuskysymysten asettaminen
1.Mitkä ovat hoitohenkilöstön lääkeosaamisen vahvuudet?
2.Mitä kehittämiskohteita lääkeosaamiseen ja sen kehittämiseen liittyy?

Tietokantojen valinta:
Cinahl, Cochrane library, Medline Finna, Medic,Google Scholar, Google

education of medicine
education of medicine skills
pharmaceutical expertise

Aiheeseen liittyvien hakuter-

lääkeosaaminen

mien valinta

lääkehoitokoulutus
koulutussuunnitelma
tehohoito

Rajauksien asettaminen:
2000-luvulla julkaistut väitökset ja artikkelit
saatavana koko teksti

Katsauksen teko tietokannoista

Epärelevanttien hakutulosten karsiminen ja otsikoiden ja tiivistelmien pohjalta

Manuaaliset haut ja niiden
lisääminen hakutuloksiin
Systemaattisen kirjallisuushaun tuKeskeiset tulokset

losten laadun arviointi AMSTARin
mukaan

Synteesin muodostaminen
Kuvio 2. Kirjallisuuskatsauksen prosessi
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Eri tietokantoja, joista hakuja tehtiin, oli kaikkiaan seitsemän. Näistä tehtyjen hakujen
perusteella tuloksia tuli yhteensä n=5817. Näistä kaikki eivät olleet tutkimusaiheeseen
liittyviä. Osa tuloksista oli täysin eri aihealueelta, eivätkä näin ollen kelvollisia hakutuloksia, mm. potilasryhmittäin tai sairauskohtaisesti yksilöidyt lääkitystutkimukset. Lisäksi
useista tutkimuksista oli luettavissa vain abstrakti, joten nämä putosivat pois valittujen
tutkimusten joukosta. Osa tuloksista oli saman julkaisun kaksoiskappaleita ja osa voitiin
karsia pois jo otsikkonsa perusteella. Osasta luettiin abstrakti, jonka perusteella ne voitiin
todeta aiheeseen liittymättömäksi.
Kirjallisuushaun perusteella vain tutkimuskysymyksiin vastauksen antavia tutkimuksia tai
artikkeleita löytyi 10 kappaletta. Lisäksi manuaalinen haku tuotti 6 tutkimuskysymyksiin
vastauksia antavaa tutkimusta tai artikkelia. Hakuja tehtiin myös Googlen ja Google
scholarin kautta, jolloin löytyi linkkejä laki- ja asetusteksteihin. Kuviossa 3. havainnollistetaan kirjallisuushakua ja siihen liittyvää karsintaa.
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Finna (amk)
Doria
Lisähaut
Manuaalinen haku

Kuvio 3. Hakutulosten karsinta

Kirjallisuuskatsaukseen mukaan hyväksyttyjen tutkimusten ja artikkeleiden luotettavuutta arvioitiin AMSTAR -asteikolla (Shea ym. 2007), jonka avulla lähteiden luotettavuutta pystyttiin arvioimaan 11 kohdan systemaattisella laatuarvioinnilla sisältönsä ja
metodologiansa valossa. Tämän mittarin mukaan kiinnitettiin huomiota lähteiden hakuun
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ja kriteereihin sekä tulosten formulointiin. AMSTAR -asteikolla arvioidaan tutkimuksen
tutkimuskysymyksiä, kirjallisuuskatsauksen laatua ja laajuutta, tutkimukseen liittyviä julkaisuja, arvioidaan tutkimuksen tieteellistä laatua sekä mahdollisia eturistiriitoja. Kirjallisuuskatsaukseen hyväksytyt tutkimukset ja niiden tulokset on kuvattu taulukkoon 2. (liite
2.)
Täydentäviä hakuja tehtiin tammi-helmikuussa 2020. Tietokantoina käytettiin Finnan
kautta Dorian artikkelihakua. Tällä haulla löytyi 197 674, joista katsottiin 25 tutkimusta ja
näistä valittiin kahdeksan. Manuaalisen haun tuloksena löytyneistä tutkimuksista hyödynnettiin kahta. Hakutermeinä lisähaussa olivat ´medication knowledge for nurses´ ja
´medication safety´.

3.2 Terveydenhuollon ammattihenkilöstön velvollisuudet

Terveydenhuollon ammattihenkilönä tulee sairaanhoitajan ammattieettisten velvollisuuksiensa perusteella toimia koulutuksensa mukaisesti yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisesti perusteltuja menettelytapoja käyttäen sekä täydentää näitä tietoja ja taitoja jatkuvasti. Terveydenhuoltoalan henkilöstöllä on lisäksi täydennyskoulutusvelvollisuus ja
velvollisuus jatkuvaan tietojensa ja taitojensa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Työnantajan tulee puolestaan seurata terveydenhuollon ammattihenkilöstön ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset sille, että näillä on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan voidakseen turvallisesti ja asianmukaisesti harjoittaa ammattiaan. (Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994)
Salmisen (2001, 87) tutkimuksessa ammattikorkeakoulutuslaitoksesta todettiin, että koulutusjärjestelmän tavoitteiksi tulee asettaa laadullisia, käytännönläheisiä ja opiskelijakeskeisiä tavoitteita. Sairaanhoitajaopiskelijoiden ammattipätevyyttä tutkittaessa todettiin,
että lääkehoidot vaihtelevat oppilaitoksittain hieman, sillä opetussuunnitelman sisällä
opetuksen laajuus tuntui vaihtelevan oppilaitosten kesken. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna olivat opiskelijoiden taidot lääkehoidon osalta kuitenkin kohentuneet. Puutteet
joillakin osa-alueilla tukevat tutkimuksen mukaan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisen tärkeyttä. (Sulosaari 2016, 46–47.)
Turvallinen lääkehoito on keskeistä hyvässä potilashoidossa (Valvira 2015). Nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden, kuten lääkäreiden, farmaseuttien, sairaanhoitajien,

terveydenhoitajien,

kätilöiden
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tarkastelu tapahtuu osaamisen kautta. Osaamisella on näin ollen merkitystä potilasturvallisuuden ja terveyspalvelujen laadun tarkastelun näkökulmasta. (Nojonen 2001, 7–9.)
Laadukkaan ja turvallisen toiminnan edellytyksenä on henkilöstön perehdyttäminen, riittävä koulutus ja ohjaaminen. Työnantaja kunnalla, kuntayhtymän sairaanhoitopiirissä
sekä yksityisellä palveluntuottajalla on velvoitettu huolehtimaan henkilöstönsä riittävästä
täydennyskoulutuksesta.

(Potilasturvallisuusasetus

341/2011;

Terveydenhuoltolaki

1326/2010.)
Lääkehoitoa toteuttavat pääsääntöisesti lääkehoitoon koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Lääkehoito on lääketieteellinen hoitokeino ja tärkeä osa potilashoitoa. Vastuu potilaan lääkehoidon kokonaisuudesta on lääkärillä, mutta lääkehoidon toteuttamisen vastuu on koulutetuilla, laillistetuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Jokainen
lääkehoitoon osallistuva ja sitä toteuttava henkilö on kuitenkin itse vastuussa omasta
toiminnastaan. (Inkinen ym. 2015, 25–30.)

3.3 Lääkehoidon osaaminen

Terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä hoitaja toteuttaa hoitotyötä, joka perustuu hoitotieteeseen ja joka toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä asiantuntevasti ja
vastuullisesti. Hoitotyön osaaminen perustuu monitieteelliseen, tutkimukseen perustuvaan tietoon. Tietoa tulee osata hankkia ja arvioida kriittisesti. Hoitohenkilökunta on vastuussa oman ammattitaitonsa ja ammattinsa kehittämisestä. Terveydenhuollon ammattihenkilöiltä edellytetään vahvoja teoreettisia ja taidollisia perusvalmiuksia, mutta myös
erityisosaamista. Lääkehoito on yksi erityisosaamisalue. Tällä alueella edellytetään juridisen, farmakologisen ja lääkelaskennan tietoperustan hallitsemista. Tämän lisäksi
osaamista tulee olla lääkkeiden hoidollisista vaikutuksista, lääkkeiden käsittelystä, toimittamisesta, hankinnasta, säilyttämisestä ja hävittämisestä. Tulevaisuudessa osaaminen painottuu enenevästi asiantuntijuuteen. (Opetusministeriö 2006, 63–70.)
Sneck ym. (2013, 253–265) tutkivat sairaanhoitajien omia käsityksiä osaamisestaan laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon toteutuksessa sekä arviota osaamisen varmistamisessa. Sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista heidän itsensä arvioimana ja lääkehoidon teoriatentin sekä lääkelaskutentin avulla on puolestaan kuvattu Sneckin (2016, 43,
57–78)

tutkimuksessa.

Molemmissa
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osaamisensa joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Teoriaosaamisen ja lääkelaskujen välillä
todettiin olevan myös positiivinen korrelaatio. Parhaiten tutkimuksen mukaan hallittiin
lääkkeiden käsittely, aseptiikka ja annostelu. Eniten virheitä tutkimuksen osana olleessa
tentissä tehtiin anatomian ja fysiologian kysymyksissä sekä farmakologiassa. Akuuttihoidon parissa työskentelevien tulokset olivat muissa yksiköissä työskenteleviä paremmat.
Tutkimukseen liitettiin verkkokurssi, joka selvästi paransi tuloksia ja osaamista. Osaamisen varmistaminen todettiin tärkeäksi osatekijäksi käytännön työelämässä.
Lakanmaa (2012, 32, 43–47) on tutkinut tehohoitotyön kompetenssia ja tehohoidon kompetenssivaatimuksia arviointimittarin kehittämisen yhteydessä. Tutkimuksen osana selvitettiin tehohoidon pätevyyden osa-alueita, joita ovat mm. kliininen osaaminen, päätöksenteko ja hoitotyön periaatteet. Tämä tutkimus toteutettiin valmistuvien sairaanhoitajien
keskuudessa ja parhaiten hallittujen osa-alueiden joukkoon kuului mm. lääkelaskenta.
Lääketiedon käyttämistä osana lääkehoidon ohjauksesta tehtyä tutkimusta (Sulosaari
ym. 2013, 49-55) on tutkittu sairaanhoitajien keskuudessa. Tässä tutkimuksessa todettiin, että tietoa lääkkeistä ja lääkehoidosta osattiin hakea (Pharmaca Fennicasta, lääkepakkauksista, Terveysportista, SFINX – interaktio ja Ren Base -tietokannoista). Myös
kollegiaalista apua käytettiin (lääkärit, sairaanhoitajat, osastofarmaseutit). Lähteiden luotettavuuden arviointi koettiin kuitenkin haasteelliseksi.

3.4 Koulutus ja koulutustarve

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamisen kehittäminen koostuu tehtävien laajentamisesta ja nykyisten työtehtävien asiantuntijuuden kehittämisestä uralla etenemisen lisäksi. Ammattitaidon kehittämiseksi käytetään ammatillista täydennyskoulutusta ja
-valmennusta, mentorointia, tutorointia ja erilaisia työpaikalla oppimismahdollisuuksia.
Tavoitteena on turvata osaaminen. Henkilöstön kehittämisellä edistetään muutoksen
hallintaa ja nopeutetaan uusiin tilanteisiin sopeutumista sekä lisätään työyhteisön toimivuutta, tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 67.)
Chang & Mark (2009, 70–78), Blank ym. (2011. 141–147), Coyne ym. (2013, 1014–
1019), Salami ym. (2018, 7–12) sekä Martyn & Paliadels (2019, 111–116) ovat todenneet tutkimuksessaan, että sairaanhoitajien koulutuksella on merkitystä lääkitysvirheiden
esiintymiseen ja että kokemus sairaanhoitotyöstä vähentää vakavien lääkitysvirheiden
määrää. Chang ja Mark (2011, 32–38) ovat tutkineet myös oppimisilmapiirin ja
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lääkevirheiden yhteyttä toisiinsa. Tutkimusten perusteella hyvä oppimisilmapiiri vähentää lääkitysvirheitä.
Sairaanhoitajien lääkehoitotaitoja on tutkittu lääkehoitomittarin ja täydennyskoulutusmallin kehittämisen yhteydessä. Veräjänkorvan (2003, 122, 126–127) tutkimuksessa kartoitettiin aluksi sairaanhoitajien lääkehoitotaitoja, farmaseuttisia ja farmakologisia taitoja ja
ne todettiin keskimäärin hyviksi. Interventiona sairaanhoitajille tarjottiin täydennyskoulutusta lääkehoidon alalta ja alkumittaukseen verrattuna olivat lääkehoidon taidot kehittyneet lähes joka alueella. Ainoastaan matemaattisten taitojen kehittymiselle ei interventiolla ollut juurikaan merkitystä. Lounsbery & Pittenger (2011) totesivat tapauspohjaisen
verkko-oppimisen tehokkaaksi menetelmäksi lääkehoidon oppimisessa sairaanhoitajaopiskejoilla ja Sheriff ym. (2011, 46–51) verkko-oppmisen yleensä helposti saatavaksi ja
käytettäväksi oppimismuodoksi. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa (OAMK) ja Terveysalan Oulaisten alueyksikössä on myös kehitetty virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö (VILHO) terveydenhuoltoalan opiskelijoiden lääkeoppimisen käytännön harjoittelun tukemaan (Pinola ym. 13/2011).
Osana tehohoitopotilaan kivun arviointimittarin validointia ja käyttöönottoa (Pudas-Tähkä
2018, 81–82) arvioitiin kokemuksia erilaisista opetustapahtumista tehohoitajien keskuudessa. Havainnollistamista ja mallista oppimista pidettiin hyvänä, sillä video-opetus koettiin positiiviseksi tavaksi oppia. Lisäksi itsekseen oppiminen koettiin tehokkaaksi, sillä
näin keskittyminen oli parempaa. Tekemällä oppiminen tuntui myös hyvältä tavalta
omaksua uutta. Visuaalisuus koettiin paperista oppimista ja luennointia tehokkaampana.

3.5 Lääketurvallisuus

Merkittävä rooli lääkehoidossa on sen turvallisuus. Turvallisuus potilaiden lääkehoidossa
kattaa sekä lääkitys- että laiteturvallisuuden. Turvallisessa lääkehoidossa hoitomenetelmät ja niiden toteuttaminen suunnitellaan siten, ettei vaaratilanteita syntyisi. Tärkeää on
huomioida, että järjestelmän eri osien välinen vuorovaikutus on toimivaa. Lääkehoitoprosessin toimintaa sujuvoittamaan ja virheitä minimoimaan on mm. luotu erilaisia tarkistuslistoja sekä puututtu erilaisiin ongelmakohtiin ja riskialueisiin. (Ranta ym. 2013, 99–108;
Dickson & Flynn 2011, 3–16; Martyn & Paliadels 2019, 111–116.) Myös lääkkeiden
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nimien typografialla voidaan jonkin verran lisätä oikean lääkkeen tunnistamista (Gabriele
2006, 88–95).
Holmström (2017, 73–98) on tutkinut lääketurvallisuutta ja lääkevirheistä ilmoittamisjärjestelmiä kansainvälisesti ja kansallisesti. Hänen tutkimuksessaan pääpaino oli lääkevirheiden tunnistamisessa ja niiden hyödyntämisessä oppimistapahtumana. Erilaiset lääkevirheiden ilmoittamismenetelmät koettiin hyviksi ja parhaimmillaan niissä oli kehittävä,
ei syyttävä ote. Tässä tutkimuksessa interventiona annettiin terveydenhuollon ammattilaisille kolmen päivän intensiivikoulutusta lääkehoidossa ja tämän valossa tehokkaaksi
todettiin hoitohenkilöstön oma kokemus osaamisestaan. Tehohoidossa lääkitysvirheitä
tapahtuu paljon. Teknologia tarjoaa tähän vähän apua, mutta sen käyttöönoton tulee olla
suunniteltua, ettei virhelähde korvaannu uudella. (Kaukonen 2006, 38.) Di Muzio ym.
(2017, 129–133) totesivat Italiassa tehohoitajien parissa tehdyssä tutkimuksessa jatkuvan koulutuksen, ohjeistuksen, professionaalisen käyttäytymisen sekä lääkitysvirheistä
raportoimisen olevan tärkeässä roolissa lääkitysturvallisuutta kehitettäessä. Samaan tulokseen tulivat Hartikainen ym. (2012, 283–291) Suomessa tehdyssä kyselyssä.
Potilaisiin asti päätyvistä lääkevirheistä tapahtui Schepelin (2018, 73–83) tutkimuksen
mukaan eniten virheitä lääkkeen jakamisen osalta keskushermostoon vaikuttavissa kipulääkkeissä, vasoaktiivilääkkeissä, sedatiivoissa ja joissain antibiooteissa, joiden nimet
kuulostivat samanlaisilta. Potilaille virheet aiheuttivat harvoin seurauksia. Myös konsentraattien laimennoksissa ja lääkelaskuissa tapahtui virheitä. Infuusioita aloitettaessa saattoi lisäksi tulla sekaannuksia. Tutkimuksessa todettiin, että tärkeää on tunnistaa suuren
riskin lääkkeet ja minimoida niiden aiheuttamat riskit ja virhemahdollisuudet. (Thomas &
Taylor 2014, 735–745; Smeulers ym. 2014, 1–8; Schepel 2018, 73–83)
USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa vastavalmistuneiden sairaanhoitajien keskuudessa
saatiin samankaltaisia tuloksia siitä, minkä lääkeryhmien kohdalla virheitä tapahtui: ivantibiootit, antikoagulantit ja antidepressiivat. Vastavalmistuneet hoitajat raportoivat annetun väärää lääkettä, väärälle potilaalle, väärällä annoksella ja väärää reittiä. (Trebier
& Jones 2018, 158–162.)
Fimea (6/2012, 5–6) antaa ohjeet lääkitysturvallisuuteen liittyen haittatapahtumien ehkäisemiseen, välttämiseen ja korjaamiseen. Lääkehoidon toteuttamisessa mahdolliset
riskit tulee kartoittaa ja niiden välttämiseksi tulee kehittää lääkehoidonturvallisuutta lisääviä ja tukevia ratkaisuja. Sneck ym. (2017, 28–37) sekä Ammenwerth ym. (2014) ovat
todenneet hyvien ja käyttökelpoisten tietojärjestelmien lisäävän lääkitysturvallisuutta.
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Inkinen ym. (2015, 17) ehdottavat riskilääkkeiden käytön turvallisuuden lisäämiseksi niiden tunnistamisen toimintayksikössä, toiminnan kannalta keskeisten riskilääkkeiden ja
niiden käyttötilanteiden kuvaamista yksikön lääkehoitosuunnitelmaan sekä virheitä ehkäisevän toiminnan suunnittelun ja näiden lääkkeiden käyttöön ohjeistamisen, perehdytyksen ja kouluttamisen. Lääkkeiden annostelussa tulisi huomioida valmiudet seurata
potilaan vointia (Salanterä ym. 2006, 118). Riskilääkkeistä aiheutuneiden haittojen ehkäisyä voidaan tehdä suunnittelemalla toimintamalleja, lääkitysvirhetilanteiden tunnistusmenetelmiä ja mahdollisten virheiden vähentämismenetelmiä (Dickson & Flynn 2011,
3–16).

3.6 Yhteenveto

Terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä on täydennyskoulutusvelvoite ja velvoite ylläpitää tietojaan ja taitojaan. Työnantajalla puolestaan on velvollisuus tarjota täydennyskoulutusta ja luoda edellytykset ammattitaidon ylläpitoon. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994.) Osaamisella ja ammattitaidolla on merkitystä potilasturvallisuuden ja terveyspalvelujen laadun näkökulmasta (Nojonen 2001, 7–9). Lääkehoito on merkittävä osa potilasturvallisuutta (Inkinen ym. 2015, 25–30).
Sairaanhoitajat ovat tutkimusten mukaan itse arvioineet osaamisensa joko hyväksi tai
erittäin hyväksi. Parhaiten hallitaan lääkkeiden käsittely, aseptiikka ja lääkkeiden annostelu. (Sneck ym. 2013, 253–265; Sneck 2016, 57–58.) Lääkelaskenta koettiin myös vahvaksi osa-alueeksi lääkehoidossa (Lakanmaa 2012, 43–47). Lääkehoitoon liittyvää tietoa
osattiin hakea sekä kollegiaalisesti (lääkärit, sairaanhoitajat ja farmaseutit) että erilaisista
tietokannoista (Sulosaari ym. 2013, 49–55).
Lääkehoidon koulutustarve tulee esiin pyrittäessä vähentämään lääkehoitoon liittyviä
virheitä (Chang & Mark 2009, 70–78; Blank ym. 2011, 141–147; Coyne ym. 2013, 1014–
1019; Salami ym. 2018, 7–12; Martyn & Paliandels 2019, 111–116). Interventiotutkimuksissa on havaittu nimenomaan koulutuksen merkitys lääkehoidon taitojen kehittymiselle
(Veräjänkorva 2003, 126–127; Blank ym. 2011, 141–147). Oppimistavoista parhaita ovat
havainnollistaminen ja mallista oppiminen. Visuaalisuuden on todettu olevan tehokasta.
(Pudas-Tähkä 2018, 81–82.)
Lääkehoitoprosessi tulisi organisoida siten, että virhemahdollisuus ja vaaratilanteet olisivat minimissään. Tällaiseen päästään ongelmakohtiin puuttumalla ja riskialueita
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vähentämällä. (Dickson & Flynn 2011, 3–16; Ranta ym. 2013, 99–108; Martyn & Paliadels 2019, 111–116.) Di Muzio ym. (2017, 129–133) sekä Hartikainen ym. (2012, 283–
291) totesivat jatkuvan koulutuksen, hyvän ohjeistuksen, professionaalisen käyttäytymisen ja lääkitysvirheiden raportoinnin olevan tärkeässä roolissa lääkitysturvallisuutta kehitettäessä.
Suuren riskin lääkkeet ja niistä aiheutuvat virhemahdollisuudet tulee tunnistaa ja näistä
aiheutuvien ongelmatilanteiden mahdollisuutta vähentää (Thomas & Taylor 2014, 735–
748; Smeulers ym. 2014, 1–8; Schepell 2018, 73–83). Näitä riskitilanteita voidaan ehkäistä ohjeistuksella, perehdytyksellä ja koulutuksella (Inkinen ym. 2015, 17).
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4 KOULUTUSTARPEEN KARTOITUS
Koulutustarpeen kartoitus toteutettiin Webropol® -kyselynä syyskuussa 2019. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa lääkehoidon osaamisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista Tyks aikuisten teho-osaston hoitohenkilökunnan keskuudessa. Tuotettu tieto
hyödynnetään lääkehoidon koulutussuunnitelman laadinnassa ja osana aikuisten tehoosaston koulutussuunnitelmaa. Henkilöstöllä tässä tarkoitetaan sairaanhoitajia ja lähihoitajia.
Tutkimusongelmat
1. Mitkä ovat Tyks teho-osaston hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisen vahvuudet?
2. Mitkä ovat Tyks aikuisten teho-osaston hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisen
kehittymistarpeet?
3. Mitkä ovat Tyks aikuisten teho-osaston hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisen
kehittämisen menetelmät?

4.1 Tutkimusmenetelmät, aineiston keruu ja aineistoanalyysi

Tutkimus toteutetiin kvantitatiivisena tutkimuksena strukturoituna kyselynä (Liite 3). Tutkimusmenetelmänä survey – tutkimus mahdollistaa tehokkaan ja taloudellisen tiedonkeruun (Heikkilä, 2001, 18–19). Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin Webropol® -kyselyä,
jonka Tyks aikuisten teho-osaston konfiguraattorit lähettivät osaston kaikille hoitotyöntekijöille sähköpostin välityksellä lokakuussa 2019. Kysely lähetettiin kaikille aikuisten
teho-osaston sairaanhoitajille ja lähihoitajille (N= 189). Lisäksi lähetettiin kysely osaston
lääkäreille (N=11) (Liite 4) koskien heidän toiveitaan hoitohenkilökunnan koulutuksen
suhteen. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Henkilökuntaa informoitiin etukäteen perjantai-info -tilaisuudessa ja sähköpostilla. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Tätä jatkettiin vielä
kahdella viikolla ja tämän avulla vastausprosenttia saatiin nostettua 40,2:een. Saatekirje
(Liite 5), tietosuojaseloste (Liite 6) ja tutkimuslupa (Liite 7) ovat liitteinä.
Tutkimuksen ongelmat ja tutkimuksen kysymykset oli laadittu asiantuntijatyöryhmässä
(Tyks teho-osaston lääkehoitoryhmä/kolme sairaanhoitajaa ja yksi osastofarmaseutti).
Tutkimuskysymysten laadinnassa hyödynnettiin kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita
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teemoja, jotka nousivat aiempien tutkimusten tuloksista. Kyselyn esitestaus toteutettiin
kesäkuussa 2019. Kyselyn teemat olivat hoitohenkilökunnan lääkehoito-osaaminen
(vahvuudet ja kehittämiskohteet), koulutusmuodot, koulutusaiheet ja koulutuksen antajat. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin prosenttiosuuksilla ja suorilla jakaumilla.
Muuttujina vastauksille oli vastaajien ikä, sukupuoli, koulutus, kokemus hoitajana sekä
kokemus tehohoitajana.
Hoitohenkilöstölle suunnatun lääkehoitokyselyn lisäksi tehtiin teho-osaston lääkäreille
kysely, jossa tiedusteltiin heidän näkemyksiään hoitohenkilöstön lääkehoitokoulutuksen
kohdentamisesta sekä heidän halukkuuttaan osallistua koulutuksiin kouluttajana. Tämän
kyselyn tulokset esitetään samoin periaattein kuin hoitohenkilöstön kyselyn tulokset. Tulokset esitetään kappaleessa 4.3.
Kysymykset 1–11 analysoitiin prosenttiosuuksina. Lisäksi kysymykset 2–3 ristiintaulukoitiin vastaajien iän ja kokemuksen tehohoitajana kanssa. Kysymykset 4–5 ristiintaulukoitiin vielä tehohoitokokemuksen kanssa. Aineiston analyysi tehtiin Webropol® -ohjelman
sisäisesti ristiintaulukointiohjelman avulla. Aineistoa ei analysoitu tarkemmin, sillä sen ei
katsottu olevan tarpeellista kehittämisprojektin lopputulosta ajatellen. Edellä mainituista
ristiintaulukoinneista arveltiin olevan eniten hyötyä lääkehoidon koulutussuunnitelman
laadinnassa ja koulutuksen kohdentamisessa toivotulla tavalla.
Analyysipolku on kuvattu kuviossa 4.

Kysymykset 1–11

ikä
Kysymys 2–3

kokemus tehohoitajana

Prosenttiosuudet

Kysymykset
4–5

Kuvio 4. Tutkimuksen analyysipolku
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4.2 Tutkimuksen tulokset

Alle puolet osaston hoitohenkilökunnasta vastasi kyselyyn. Vastausprosentti jäi siis
40,2:een. Vastaajista 40 prosenttia oli 36–45 vuotiaita ja yli 70 prosenttia oli 36–65 vuotiaita. Vastaajista naisia oli 90,6 prosenttia ja sairaanhoitajia 94,7 prosenttia. Kokemusta
tehohoitajana vastaajista oli 16–25 vuotta 38,1 prosentilla ja 26–35 vuotta 17,1 prosentilla. Kokemusta tehohoitajana kyselyyn vastanneista 42,1 prosentilla oli 6–15 vuotta,
26,3 prosentilla 0-5 vuotta sekä 17,1 prosentilla 16–35 vuotta.

4.2.1 Vastaajien taustatiedot

Suurin vastaajien ryhmä oli 36–45 vuotiaat. Heitä oli 41 prosenttia vastaajista. 30 prosenttia eli 23 vastaajista oli 46–55 vuotiaita. Ikäryhmään 26-35 vuotiaat vastaajista kuului
20 prosenttia. Yli 70 prosenttia vastaajista kuului kolmeen vanhimpaan ikäryhmään. (Kuvio 5.)

Vastaajien ikä

18-25 vuotta;
3; 4 %
56-65 vuotta;
4; 5 %

26-35 vuotta; 15;
20 %
46-55 vuotta ; 23;
30 %
36-45 vuotta; 31;
41 %

Kuvio 5. Vastaajien ikä
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Suurin osa vastaajista oli naispuolisia. Naisia hoitajista oli 161 ja heistä 68 vastasi kyselyyn. Miehiä hoitajista oli 28 ja heistä puolestaan vastasi 6. Vastaajista 95 prosenttia oli
sairaanhoitajia ja loput lähihoitajia. (Taulukko 3.)
Taulukko 3. Vastaajien sukupuoli ja ammattiryhmä

Kyselyyn vastanneista ikäryhmässä 26–35 vuotiaat yli puolella hoitajista on työkokemusta 6–15 vuotta ja vajaa puolet tuon ikäryhmän hoitajista on työskennellyt hoitajana
0–5 vuotta. Yli 90 prosentilla 36–45 vuotiaista kyselyyn vastanneista hoitajakokemusta
oli 6–25 vuotta. Nuorimmassa ikäryhmässä (18–25 vuotiaat) hoitotyön kokemusta oli 5
vuotta tai alle. (Kuvio 6.)
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Kuvio 6. Kokemus hoitajana
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Kokemusta tehohoitajana (kuvio 7.) oli vastaajista hieman alle puolella 6–15 vuotta. Kyselyyn vastanneista tehohoitokokemusta oli viisi vuotta tai alle 26,3 prosentilla. 17,1 prosenttia vastaajista oli työskennellyt teho-osastolla 16–25 vuotta. Yli 26 vuotta tehohoitajana olleita vastaajista oli 14,5 prosenttia.

Kokemus tehohoitajana
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Kuvio 7. Kokemus tehohoitajana

4.2.2 Lääkehoitokoulutuksen antaja

Alla olevasta taulukosta (taulukko 4) käy esille toive lääkehoidon koulutuksen antajasta.
Jokainen vastaaja sai esittää kolme mieluisinta vaihtoehtoa. Valittuja vastauksia oli 213.
Koulutusta toivottiin eniten osaston farmaseutilta, lääkeryhmän sairaanhoitajilta ja lääkäreiltä. Nämä kolme suosituinta vaihtehtoa ovat osastolla ennenkin antaneet lääkehoitoon liittyvää koulutusta. Vähiten kouluttajiksi sellaisia kaupallisia tahoja, kuten ProEdu,
Fioca, Fok tai Duodecim.
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Taulukko 4. Lääkehoitokoulutuksenantaja

4.2.3 Koulutuksen toteutustapa

Koulutuksen toteutustapaa tiedusteltaessa esiintyi vastauksissa enemmän hajontaa.
Myös tässä kohdin sai esittää kolme mieluisinta vaihtoehtoa, joista ei pyydetty järjestystä
sen mukaan, mikä olisi omasta mielestä suosituin. Valittuja vastauksia oli kaikkiaan 225.
Koulutuksen toteutustavoista kolme eniten toivotuinta olivat pienryhmäopetus, luennot ja
bed-side -koulutus. Näiden lisäksi talon sisäiset koulutuspäivät, tietoiskut ja infotaulu
sekä verkokoulutus olivat koulutusmuotoina haluttuja. (Taulukko 5.)
Taulukko 5. Koulutuksen toteutus
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Kuvioista 8. nähdään, miten eri ikäiset hoitajat toivovat koulutusta toteutettavan. Nuorin
ikäryhmä, 18–25 vuotiaat toivoivat koulutusmuodoiksi pienryhmäopetuksen, bed side koulutuksen, videot ja verkkokoulutuksen. 26–35 vuotiaat toivoivat eniten luentoja, bedside -opetusta sekä tietoa infotauluilta ja tietoiskujen muodossa. 36–45 vuotiaiden keskuudessa selvästi halutuin koulutuksen toteuttamistapa oli pienryhmäopetus.

Kuvio 8. Koulutuksen toteutustapatoive 18-45 vuotiailla

Kuviosta 9. näkyy, että 46–55 vuotiaat toivoivat luentoja, pienryhmäopetusta, verkkokoulutusta sekä bed-side -koulutusta. Vanhimpien hoitajien ikäryhmässä, 56–65 vuotiaat,
suosituinta oli osallistua talon sisäisiin koulutuspäiviin. Myös tässä ikäryhmässä luennot,
bed-side -koulutus ja pienryhmäopetus saivat kannatusta.
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Kuvio 9. Koulutuksen toteutustapatoive 46-65 vuotiailla

Tehohoitajana toimimisen suhde koulutuksen toteutustapaan tulee esiin kuviossa 10.
Kaikilla ryhmillä suosituimmaksi koulutusmuodoksi osoittautui pienryhmäopetus. Vähiten
tehohoitokokemusta (0–5 vuotta) omaavilla hoitajilla suosituimpia koulutusmuotoja olivat
seuraavaksi luennot, talon sisäiset koulutukset ja bed-side -koulutus. 6–15 vuotta tehohoidon parissa työskennelleille hoitajille pienryhmäopetuksen lisäksi mieluista oli bedside -koulutus ja luennot. Myös 16–25 vuotta tehohoidossa työskennelleillä tuli seuraaviksi koulutustapavaihtoehdoiksi luennot ja bed-side -koulutus.

Kuvio 10. Tehohoitokokemuksen suhde koulutustoiveeseen
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4.2.4 Lääkehoidon koulutusaiheet

Eniten koulutusta toivottiin lääkkeiden yhteisvaikutuksista, lääkkeiden yhteensopimattomuuksista ja sakkaamisista sekä lääkkeiden vaikutusten seurannasta ja arvioinnista.
Myös lääkeryhmistä ja nestehoidosta toivottiin koulutusta. Kyselyn perusteella osaston
omat lääkehoidon potilasohjelmat, aseptiikka ja lääkehoidon kirjaaminen ovat vähiten
toivottuja koulutusaiheita. Valittuja vaihtoehtoja kysymykseen oli 236. (Taulukko 6.)
Taulukko 6. Koulutusaiheet

Kyselyn tulosten perusteella, riippumatta siitä, kuinka paljon tehohoitokokemusta hoitajalla on, suosituin koulutuksen aihe oli lääkkeiden yhteisvaikutukset. Vähemmän tehohoitokokemusta (0–5 vuotta) omaavat hoitajat toivovat koulutusta myös lääkkeiden yhteensopimattomuuksista ja nestehoidosta. Ne hoitajat, joilla tehohoitokokemusta on 6–
15 vuotta haluaisivat saada koulutusta lääkkeiden vaikutusten seurannasta ja arvioinnista sekä lääkkeiden yhteensopimattomuuksista. 16–25 vuotta tehohoitajana työskennelleillä koulutuksen aiheista esille nousi vielä lääkkeiden vaikutusten seuranta ja arviointi sekä lääkeryhmistä. Tämä käy selville kuviosta 11.
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Kuvio 11. Koulutusaiheet tehohoitokokemuksen perusteella

Kaikkein nuorimmat eli 18–25 vuotiaat hoitajat halusivat koulutusta lääkehoidon teknisen
osaamisen puolelta, kuten erilaisten teknisten laitteiden käyttökoulutusta, lääkkeiden yhteisvaikutuksista, nestehoidosta sekä lääkkeiden käyttökuntoon saattamisesta. 26–35
vuotiaiden ryhmässä toivottiin koulutusta eniten lääkkeiden yhteensopimattomuuksista
ja lääkkeiden yhteensopimattomuuksista. 36–45 vuotiaat toivoivat koulutusta myös lääkeinteraktioista, lääkkeiden vaikutusten seurannasta ja arvioinnista sekä lääkkeiden yhteensopimattomuuksista. (Kuvio 12.)
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Kuvio 12. Koulutusaiheet iän perusteella 18-45 vuotiaat

46-55 vuotiaat toivoivat lääkehoidon koulutusaiheiksi selvästi eniten lääkkeiden
yhteisvaikutuksia ja lääkkeiden vaikutusten seurantaa ja arviointia. Seuraavaksi
suosituimpina aiheina olivat lääkkeiden yhteensopimattomuudet ja lääkeryhmät. 56–65
vuotiaat puolestaan halusivat koulutusta

lääkkeiden interaktioista, lääkkeiden

vaikutusten seurannasta sekä lääkkeiden yhteensopimattomuuksista ja lääkeryhmistä.
Tässä ikäryhmässä toivottiin myös koulutusta tiedonhausta ja lääketietokannoista.
(Kuvio 13.)
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Kuvio 13. Koulutusaiheet iän perusteella 46-65 vuotiaat

4.2.5 Lääkehoidon vahvuudet

Vahvoina lääkehoidon osa-alueina (taulukko 7.) koettiin lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen (65,8 prosenttia), aseptiikka (57,9 prosenttia) ja nestehoito (36,8 prosenttia).
Myös lääkkeiden vaikutusten seuranta ja arviointi (36,3 prosenttia) sekä lääkehoidon kirjaaminen (32,9 prosenttia) olivat lääkehoidon alueita, jotka koettiin vahvoiksi. Tässä kysymyksessä esiintyi hajontaa. Vähiten vahvoiksi alueiksi lääkehoidon osa-alueista nimettiin lääkkeiden yhteisvaikutukset sekä lääkkeiden yhteensopimattomuudet ja sakkaukset. Nämä alueet koettiin nimenomaan sellaisiksi, joista eniten haluttiin koulutusta.
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Taulukko 7. Lääkehoidon vahvoiksi koetut osa-alueet

Hoitajat, joilla tehohoitokokemusta on 5 vuotta tai alle, kokivat vahvoiksi alueikseen
aseptiikan, lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen sekä tiedonhaun ja lääketietokantojen
käytön. 6–15 vuotta tehohoitajana olleille vahvoja osa-alueita lääkehoidossa olivat lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen, aseptiikka ja nestehoito. Hoitajille, jotka olivat työskennelleet tehohoidon parissa 16–25 vuotta, aseptiikka, lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen, nestehoito, lääkkeiden vaikutusten seuranta ja arviointi sekä tiedonhaku ja tietokantojen käyttö. Tämä näkyy kuviosta 14.
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Kuvio 14. Tehohoitokokemuksen suhde lääkehoidon vahvoihin alueisiin

4.2.6 Kokemus lääkehoitokoulutuksen riittävyydestä

Koulutukseen pääsyn riittävyyttä kyseenalaistettiin tutkimuksessa (taulukko 8). Selvästi
yli puolet vastaajista koki päässeensä liian vähän lääkehoidon koulutuksiin. Kaikista tutkimukseen osallistuneista hoitajista vain vajaa neljännes oli tyytyväinen saamaansa koulutusmäärään.
Taulukko 8. Koulutukseen pääsy

Kolme neljäsosa hoitohenkilökunnasta (76,3 prosenttia) koki, ettei ole päässyt riittävästi
lääkehoitoa koskeviin koulutuksiin. Kaikki 16–25 vuotta tehohoitajana olleet, kyselyyn
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vastanneet kokivat päässeensä liian vähän lääkehoidon koulutuksiin. Noin 30 prosenttia
hoitajista, joilla on 0–15 vuotta työkokemusta tehohoidosta, kokivat saamansa lääkehoitokoulutuksen riittäväksi. Yli 70 prosenttia hoitajista, joilla oli työkokemusta 26–35 vuotta
olivat sitä mieltä, etteivät olleet päässeet riittävästi lääkehoidon koulutuksiin. (Kuvio 15.)
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Kuvio 15. Kokemus tehohoitajana ja koulutukseen pääsyn riittävyys

4.2.7 Riittävä lääkehoitokoulutuksen määrä

Lähes neljä viidesosa vastaajista koki riittäväksi vuosittaiseksi lääkehoidon koulutusmääräksi 2–3 kertaa vuodessa. Tämä on 78,9 prosenttia vastaajista. Reilu 10 prosenttia
vastaajista toivoi koulutusta 4–5 kertaa vuodessa. Kyselyssä ei eritelty sitä, minkälaista
ja kuinka pitkäkestoista toivottu koulutus olisi. (Taulukko 9.)
Taulukko 9. Riittävä koulutusmäärä
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4.3 Lääkäreille suunnatun kyselyn tulokset

Lääkäreille suunnatussa kyselyssä haluttiin saada tietoa siitä, mikä on heidän näkemyksensä hoitohenkilöstön lääkehoitoa koskevan koulutuksen aiheista. Tässä kyselyssä ei
haettu vastauksia hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisen tasosta, vaan näkemyksiä
siitä, millaisesta lääkehoidon koulutuksesta hoitohenkilöstö osastolla työskentelevien
lääkäreiden mielestä eniten hyötyisi. Eniten hyötyä katsottiin olevan lääkehoidon vaikutusten seurantaan ja arviontiin liittyvän koulutuksen järjestämisestä. Seuraaviksi tärkeimmiksi osa-alueiksi lääkehoidon osalta nousivat nestehoito, lääkkeiden yhteisvaikutukset,
lääkkeiden yhteensopimattomuudet sekä lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen. (Kuvio
16.)

Kuvio 16. Hoitohenkilöstön lääkehoidon täydennyskoulutuksen tarve

Toisena kysymyksenä kyselyssä kysyttiin halukkuutta osallistua itse koulutuksiin kouluttajana. Vastauksia kyselyyn tuli 11 lääkäriltä ja heistä ainoastaan kolme oli valmis toimimaan kouluttajana lääkehoitokyselyssä. Tämä käy selville kuviosta 17. Syytä haluttomuuteen toimia kouluttajana ei kyselyssä selvitetty.
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Halukkuus toimia kouluttajana

3 (37,3%)

8 (72,7%)

Kyllä

Kuvio 17. Halukkuus toimia kouluttajana
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5 POHDINTA
5.1 Tulosten tarkastelu

Eniten koulutusta toivottiin Tyks aikuisten teho-osastolla tehdyn kyselytutkimuksen mukaan osaston farmaseutin taholta, lääkeryhmän sairaanhoitajilta ja lääkäreiltä. Chang &
Mark (2009, 70–78), Coyne (2013, 1014–1019) sekä Salami ym. (2018, 7–12), Holmström (2017, 73–98) ja Martyn & Paliadels (2019, 111–116) ovat tutkineet lääkehoitokoulutuksen merkityksistä lääkitysvirheisiin ja huomanneet koulutuksen vähentäneen
merkittävästi lääkitysvirheitä. Samaan tulokseen on päätynyt myös Veräjänkorva (2003,
122, 126–127) ja Blank ym. (2011, 141–147). Suosituimmiksi koulutusmuodoiksi nousivat pienryhmäopetus, luennot ja bed-side -koulutus, jota tukee tutkimus tekemällä oppimisen tehokkuudesta (Pudas-Tähkä 2018, 81–82). Riippumatta tehohoitokokemuksesta
eniten koulutusta toivottiin lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Vähemmän tehohoitokokemusta omaavat hoitajat toivoivat lisäksi koulutusta lääkkeiden yhteensopimattomuuksista ja nestehoidosta. Kokeneemmat hoitajat halusivat koulutusta lääkkeiden vaikutusten seurannasta ja arvioinnista, lääkkeiden yhteensopimattomuuksista sekä eri lääkeryhmistä. Riskilääkkeiden tunnistaminen ja niiden aiheuttamien virhemahdollisuuksien
minimointi vähentää lääkitysvirheitä (Martyn & Paliadels 2019, 111–116; Schepell 2018,
73–83; Thomas & Taylor 2014, 735–745; Trebier & Jones 2018, 158–162: Smeulers ym.
2014, 1–8; Hartikainen ym. 2012, 283–291). Myös lääkkeiden vaikutusten seuranta on
tärkeä turvallisuustekijä (Salanterä ym. 2006, 118).
Vahvoiksi alueiksi lyhyemmän tehohoitotyön kokemuksen omaavat hoitajat kokivat lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen ja tiedonhaun. Mitä kokeneempi tehohoitaja oli, sitä
leveämmällä tasolla osaaminen koettiin vahvaksi. Trebier & Jones (2018, 158–162.) mukaan vastavalmistuneiden hoitajien parissa tehdyt tutkimukset vahvistavat tämän. Näitä
vahvoja alueita olivat lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen, nestehoito, lääkkeiden vaikutusten seuranta ja arviointi ja tiedonhaku. Kaikilla tehohoidon kokemustasoilla aseptiikka koettiin vahvaksi osaamisalueeksi. Tehohoidossa lääkitysvirheitä tapahtuu (Kaukonen 2006, 38), mutta jatkuvan koulutuksen ja perehdytyksen on todettu Di Muzio ym.
(2017, 129–133) tutkimuksen mukaan olevan tärkeässä roolissa lääkitysturvallisuutta
kehitettäessä. Koulutusta lääkehoidosta toivottiin 2–3 kertaa vuodessa. Kokeneemmat
tehohoitajat erityisesti eivät mielestään päässeet riittävästi lääkehoidon koulutuksiin.
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Tutkitun tiedon käytöllä voidaan potilasturvallisuutta parantaa edelleen (Dickson & Flynn
2011, 3–16).

5.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Tutkimuksessa noudatetaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen kaikissa vaiheissa (TENK 2012, 6). Tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta tiedotettiin kaikille
osallistujille etukäteen. Tutkimuslupa hankittiin etukäteen ja tutkimuksen toteutuksessa
ja arvioinnissa huomioitiin vastuullisuus ja rehellisyys sekä tietosuoja. Tutkimuksen tulokset analysoitiin rehellisesti, tarkasti ja huolellisesti osaston konfiguraattorin toimesta
tutkimuksessa käytetyn Webropol® -ohjelman ja siihen liittyvän sisäisen ristiintaulukointiohjelman avulla. Tuloksista viestitettäessä toteutettiin avoimuutta ja vastuullisuutta. Tulokset kerrotaan rehellisesti ja totuudenmukaisesti kehittämisprojektin loppuraportissa.
Tutkimusryhmän jäsenten vastuut ja velvollisuudet oli sovittu etukäteen. Tutkimuksen
sidonnaisuudet ilmoitettiin tutkimukseen osallistuville etukäteen.
Tutkimusetiikka on tutkijoiden ammattietiikka ja siinä tulisi ottaa huomioon tutkimuksen
eettiset periaatteet, arvot, normit ja hyveet, joiden ohjaamana tutkimusta viedään eteenpäin. Olennaista on, mikä on tutkijalle hyväksyttävää ja suositeltavaa tutkimusta tehtäessä. (Kuula 2006, 23–24.) Eettisyys tutkimuksessa tarkoittaa laatua ja luotettavuutta
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 127). Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa lääkehoitokoulutuksen järjestämiseksi ja tutkimuksesta saatua tietoa käytettiin ainoastaan tähän
tarkoitukseen. Standardoitua kysymyslomaketta käytettäessä pystyttiin etukäteen ratkaisemaan mahdolliset eettiset ongelmakohdat. Tutkimuksen tulokset analysoitiin laadukkaasti ja tutkimuksella saatua tietoa käsiteltiin luotettavasti.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaista koulutusta tutkittavat toivovat tai tuntevat tarvitsevansa lääkehoidon alueelta. Tätä tietoa käytettiin ainoastaan koulutussuunnitelman
tekoon. Tutkimus tehtiin nimettömästi, jolloin tutkittavien henkilöllisyys ei paljastunut tutkimusta tehtäessä ja tässä noudatettiin tarkkuutta ja huolellisuutta. Tutkittu tieto raportoitiin tutkittaville tutkimuksen jälkeen kehittämisprojektin loppuraportissa. Lisäksi tutkimukseen osallistui ainoastaan osaston sisällä toimiva lääkeryhmä, joten ulkopuolisia sidosryhmiä ei ollut tutkimuksessa mukana.
Tässä tutkimuksessa pyrittiin käytännön sovellukseen ja tämän tutkimuksen lähtökohtana oli lääkehoidon koulutuksen suunnitelma, jonka pohjalta voidaan järjestää Tyks
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aikuisten teho-osaston henkilökunnan toiveiden ja tarpeiden mukaista koulutusta. Tämän avulla päästiin systemaattisesti kiinni toiveisiin ja tarpeisiin koulutuksen järjestämiseksi. Tutkimus oli tarkoituksen mukainen hyödyttäen tutkimukseen osallistuvia ja näin
ollen eettisesti hyväksyttävä.
Objektiivisuus tutkimuksessa huomioidaan tutkimusmenetelmien, kysymysten muotoilun, analysointimenetelmien ja raportointitavan avulla. Luotettavuus tutkimuksessa tarkoittaa tulosten tarkkuutta. (Heikkilä 2001, 30.) Vastausten sattumanvaraisuutta yritettiin
poistaa myös sillä, että otettiin koko Tyks aikuisten teho-osaston hoitohenkilökunta mukaan kyselyyn, jotta tutkittava joukko oli riittävän kattava. Koko osaston hoitohenkilökunta oli tutkimuksen perusjoukko. Tämän tutkimuksen tuloksia käytettiin ainoastaan
lääkehoitosuunnitelmaa tehtäessä. Tuloksia ei yleistetty muihin tarkoituksiin.
Tässä kehittämisprojektissa tietosuojalain (1050/2018) mukaiset vaatimukset oli otettu
huomioon. Tutkimusaineisto muodosti rekisterin ja siitä oli laadittu tietosuojalain
(1050/2018) mukainen tietosuojaseloste (liite 6). Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytettiin
vain lääkehoidon koulutuksen kehittämiseksi. Tietoa kerättiin vain tarpeellinen määrä ja
sitä säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista. Tieto kerättiin luottamuksellisesti ja tietosuojaperiaatteita noudattaen.
Hyvää tieteellistä käytäntöä edellytetään eettisesti hyvältä tutkimukselta (Hirsijärvi ym.
2009, 23.) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus1347/1991) tutkimuseettinen
neuvottelukunta (TENK) edistää hyvää tieteellistä käytäntöä sekä ennaltaehkäisee tutkimusvilppiä (TENK 2012).
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti (TENK 2012) tutkimuksessa
noudatetaan tutkimuksen jokaisessa vaiheessa hyviä tieteellisiä toimintatapoja, rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. Tutkimuslupa anottiin Turku
CRC:n toimintaohjeiden mukaisesti. Raportissa annettiin tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta.
Tutkimukseen osallistumisen oli vapaaehtoista. Tutkittava voi antaa suostumuksensa
suullisesti tai kirjallisesti, tai hänen käyttäytymisestään voi muutoin tulkita hänen ilmaisseen suostuneensa tutkimukseen (TENK 2012). Tässä tutkimuksessa tutkittavalta kysyttiin suostumus kyselyn alussa. Vastaamalla kyselyyn tutkittava antoi tietoisen suostumuksen tutkimukseen. Kyselyssä oli mukana saatekirje.
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Tulosten pohdinnassa arvioidaan kriittisesti ja rehellisesti saatuja tuloksia. Pohditaan,
mistä tulokset johtuvat ja poikkeavatko ne mahdollisesti olemassa olevasta tiedosta. Samalla verrataan tutkimustuloksia aikaisempaan tietoon (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 179.) Tämän tutkimuksen tulokset raportoitiin opinnäytetyönä, artikkelina ja
englanninkielisenä posterina.
Tutkimuksen validiutta pyrittiin vahvistamaan esitestauksella. Tämän esitestauksen yhteydessä ei noussut esiin tarpeita muuttaa kyselyä. Tämän jälkeen kysely toteutettiin
aiotun kaltaisena.

5.3 Johtopäätökset

Kyselyn vastausprosentti jäi odotettua pienemmäksi. Se oli 40,2, joten yli puolet hoitotyöntekijöistä jätti vastaamatta kyselyyn. Suurempaa vastausprosenttia toivottiin, jotta
selkeän enemmistön toive olisi voitu ottaa huomioon lääkehoidon koulutussuunnitelmaa
laadittaessa.
Lääkehoitokoulutuksen antajiksi kyselyn perusteella toivottiin farmaseuttia, osaston lääkäreitä ja lääkeryhmän sairaanhoitajia. Nämä tahot ovat työntekijöille tuttuja ja ennenkin
lääkehoidon koulutusta osastolla antaneet, joten aikaisempiin kouluttajiin oltiin melko
tyytyväisiä. Toisaalta voidaan rationaalisesti ajatella myös, että koulutuksen saatavuus
ja järjestettävyys on helpompaa, kun koulutusta on antamassa osaston oma henkilökunta. Myös koulutuspaikka on lähellä ja osallistuminen on helpompaa työpäivän lomassa.
Koulutuksen toteutustavoista suosituimmaksi osoittautui pienryhmäopetus, jota käytetään paljon osastolla esimerkiksi uuden toiminnan omaksumiseen tai jo opittujen toimintojen päivittämisessä. Luentoja järjestetään tälläkin hetkellä lähes viikoittain ja bed-side
-koulutusta annetaan myös niin lääkehoidon osalta kuin muillakin osa-alueilla. Kaikki toimintatavat ovat siis tuttuja entuudestaan eli nämä totutut oppimisen keinot ovat osoittautuneet toimiviksi. Erityisesti kokeneemmat hoitajat arvostivat myös talon sisäisiä koulutuksia, joita järjestetään sekä luento että work shop -tyylisesti.
Se, että eniten koulutusta haluttiin lääkkeiden yhteisvaikutuksista, lääkkeiden yhteensopimattomuuksista ja sakkauksista, lääkkeiden vaikutusten seurannasta ja arvioinnista
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sekä lääkeryhmistä osoittaa näiden alueiden olevan lääkehoidon vaikeimmin ymmärrettäviä ja monimutkaisimpia. Nämä lääkehoidon alueet aiheuttavat myös eniten kysymyksiä ja ongelmatilanteita hoitajien keskuudessa. Näiden alueiden ongelmat myös puhuttavat eniten lääkehoidon järjestämisessä, sillä teho-osaston luonteeseen kuuluu runsas
määrä erilaisia iv-lääkkeitä, jotka herkästi reagoivat toistensa kanssa tavalla tai toisella.
Tämä tulos korreloi suoraan kysymykseen vahvoiksi koetuista alueista lääkehoidon
alalta. Vähiten vahvoja alueita olivat lääkkeiden yhteisvaikutukset ja lääkkeiden yhteensopimattomuudet ja sakkaukset. Vahvoiksi alueiksi koettiin lääkkeiden käyttökuntoon
saattaminen, aseptiikka ja nestehoito.
Vähemmän tehohoitokokemusta omaavilla hoitajilla aseptiikka ja lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen koettiin selkeästi vahvimmaksi alueeksi. Monilla heistä sairaanhoitajiksi valmistumisesta on vähemmän aikaa, joten nämä asiat saattavat olla paremmin mielessä perusopintojen ja työhön perehdytyksen parista. Tätä selittää ehkä myös tiedonhaun kokeminen vahvaksi alueeksi tässä ryhmässä. Kokeneempien tehohoitajien ryhmässä puolestaan vahvojen alueiden jakaantuminen on tasaisempaa, mikä selittynee
pitkällä työkokemuksella.
Koulututusta halutaan kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Koska toiveissa oli koulutusten järjestäminen pienryhmäopetuksena ja bed-side -koulutuksina, uskoisin tämän tavoitteen olevan täysin toteutettavissa. Eri ikäisillä ja eri kokemustason hoitajilla oli jonkin
verran poikkeavat toiveet koulutuksen aiheista ja järjestämistavoista. 0-5 vuotta tehohoitajana työskennelleistä 25 prosenttia toivoi koulutuksia 4-5 kertaa vuodessa. Tämän
uskon myös olevan otettavissa huomioon koulutuksia järjestettäessä.
Lääkäreille suunnatussa kyselyssä nousi esiin samoja osa-alueita koulutuksen tarpeellisuudesta kuin hoitajillekin suunnatussa kyselyssä. Tässä kyselyssä kuitenkin selvästi
eniten koettiin hoitajille olevan tarpeellista osata seurata ja arvioida lääkehoidon vaikutuksia. Tämä on ymmärrettävää, sillä hoitaja on potilaan vierellä koko ajan ja seuraa
potilaan vointia ja mahdollisia muutoksia siinä kliinisen tarkkailun ja monitoroinnin avulla.
Toisena kysymyksenä lääkäreille oli halukkuus osallistua koulutuksiin kouluttajana. Tähän kysymykseen ainoastaan kolme lääkäreistä vastasi myöntävästi. Tässä kohtaa voisi
pohtia, mikä motivoisi lääkäreitä toimimaan kouluttajina nykyistä innokkaammin.
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6 LÄÄKEHOIDON KOULUTUSSUUNNITELMA
6.1 Koulutussuunnitelman lähtökohdat

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutus takaa perustiedot potilas- ja
asiakasturvallisuuden ylläpitämiseksi. Perehdytys ja täydennyskoulutus puolestaan ovat
perustana potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiselle. Organisaation johto ja esimiehet varmistavat henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon. Kehittämistarpeet tulee tunnistaa. Toimintayksikössä tulisi laatia henkilöstön perehdyttämistä ja koulutusta koskeva
suunnitelma, jossa sovitaan tavoista, joilla henkilöstölle tietoa ja koulutusta annetaan.
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 8–9.) Myös Euroopan unionin ammattipätevyysdirektiiviin (2005/36/EY) on merkitty koulutukseen liittyviä velvollisuuksia.
Lääkehoidon koulutussuunnitelma perustuu kyselytutkimuksen tuloksiin. Suunnitelma
laadittiin teho-osaston osastofarmaseutin ja projektipäällikön asiantuntijatyönä. Työntekijöiden ammattitaito on organisaation voimavara ja resurssiperusteisena myös organisaation strategiaa (Viitala 2005, 71). VSSHP:n yhtenä strategisena alueena on osaamisen varmistaminen. Muuttuvassa toimintaympäristössä huomioidaan perus- ja jatkokoulutus, henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja osaamisen johtaminen (VSSHP 2015,
5–12).
Tehohoidon sairaanhoitajien lääkehoidon ydinosaamisalueita ovat lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen, nestehoito, lääkkeiden yhteisvaikutusten tunteminen, lääkkeiden
yhteensopimattomuuksien tiedostaminen, eri lääkeryhmät, lääkkeiden vaikutusten seuranta ja arviointi, tiedonhaku eri lääketietokannoista, osaston omien lääkehoidon potilasohjelmien hallinta, lääkehoidon kirjaaminen, aseptiikan hallinta ja lääkejätteiden käsittely. Kyselytutkimuksen perusteella on hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisesta laadittu osaamiskartta, joka nähdään kuviossa 18.
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Kuvio 18. Teho-osaston lääkehoidon osaamiskartta

Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen tarkoittaa lääkkeen valmistamista ohjeiden mukaisesti ja lääkärin määräysten toteuttamista lääkehoidossa. Nestehoito on potilaan nesteytystä intravenöösisesti tai per oraalisesti annettujen määräysten mukaisesti. Kaikki
lääkkeet eivät sovellu annettavaksi saman aikaisesti, koska niillä voi olla yhteisvaikutuksia, tai samasta nestelinjasta, koska ne saattavat sakata keskenään. Nämä asiat tulee
huomioida lääkehoitoa toteutettaessa. Eri lääkeryhmät tulee tuntea. Lääkkeiden vaikutusten seurantaa ja arviointia tulee osata tehdä sekä kliinisesti että monitoroiden. Eri
lääketietokannat tulee tunnistaa ja niitä tulee osata käyttää. Sähköistä tiedonhakua lääkkeiden osalta tulee myös pystyä hyödyntämään lääkehoitoa toteutettaessa. Osaston
omia lääkehoidon potilasohjelmia pitää pystyä käyttämään ja kirjaamaan niihin toteutettua lääkehoitoa. Lääkehoidon tekninen osaaminen ja aseptiikka tulee hallita. Hoitohenkilöstön tulee tietää, miten erilaisia lääkejätteitä käsitellään. Lääkehoito pitää osata kirjata oikein ja ajantasaisesti.
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6.2 Koulutussuunnitelma

Lääkehoidon koulutussuunnitelma perustuu Tyks aikuisten teho-osaston osaamisen kehittämisen kokonaissuunnitelmaan. Tässä edellytetään hoitohenkilöstöltä jatkuvaa
omien tietojen ja taitojen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä oman osaamisen tunnistamista. Lisäksi edellytetään eri hoitotyön toimintojen osaamista ja niitä koostuvien kokonaisuuksien hallintaa. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on potilasturvallisuuden lisääminen sekä potilaan kokonaishoidon hallitseminen ja reagoiminen voinnissa tapahtuviin muutoksiin asianmukaisella tavalla.
Erityisesti vahvistettavia lääkehoidon osaamisalueita ovat lääkkeiden yhteisvaikutukset
ja interaktiot, lääkkeiden yhteensopimattomuudet ja sakkaukset, lääkkeiden vaikutusten
seuranta ja arviointi sekä eri lääkeryhmät. Sekä lääkkeiden yhteisvaikutusten että yhteensopimattomuuksien osalta osaamista tarvitaan erilaisten lääketietokantojen, kuten
Sfinx-Pharao, Fimea, Pharmaca ja Duodecim, käytössä. Lääkkeiden vaikutusten seurannan ja arvioinnin hallinnassa tarvitaan tietoa lääkkeistä, lääkeryhmistä ja niiden vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista, eri antotavoista ja sivuvaikutuksista. Nestehoidon
hyvään hallintaan tarvitaan samoja lääkehoidon taitoja kuin itse lääkehoitoonkin. Tiedonhakutaidot ovat perustana kaikelle lääkeosaamiselle.
Lääkehoidon osaamista kehitetään varmistamalla jokaisen hoitotyöntekijän pääsy lääkehoidon koulutuksiin. Koulutusta kohdennetaan osa-alueille, joihin lääkehoidon koulutusta kyselyn perusteella tarvitaan ja toivotaan. Lisäksi vastuuhenkilöiksi koulutuksiin pyritään saamaan niitä henkilöitä, joilta koulutusta toivotaan. Lääkehoidon osaamisen kehittämisellä halutaan myös aktivoida itsenäiseen verkossa tapahtuvaan oppimiseen.
Kehittämistoimenpiteinä koulutussuunnitelmassa ovat uusien hoitajien perehdytys, johon kuuluu sekä hoitajakollegojen perehdytys että myös farmaseutin lääkehoidollinen
perehdytys. Lisäksi työssä oppimisen osana ovat kollegiaalinen tuki ja mentorointi, jotka
työyhteisössä ovat vahvoina alueina. Verkossa tapahtuva oppiminen on tärkeä osa itseoppimista. Erilaisina oppimisen menetelminä ovat bed-side -koulutus ja luennot. Lisäksi
jokainen osallistuu säännöllisesti LOVE-tenttiin ja antaa siihen liittyvän näytön, joka samalla on myös oppimistilanne rakentavan palautteen kera. Koulutustilaisuuksia lääkehoidon osalta on jokaiselle kahdesta kolmeen vuodessa eri kestoisina. Yksi näistä on ns.
raskaampi tai pidempi kestoisempi koulutus.
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Vastuuhenkilöinä koulutuksissa ovat osaston farmaseutti, lääkeryhmän sairaanhoitajat
ja mahdollisuuksien mukaan myös osastolla toimivat lääkärit. Osaston esimiesten ja vastaavien hoitajien myötävaikutuksella työ suunnitellaan siten, että koulutuksiin ja työssäoppimiseen on mahdollisuus. Hoitohenkilöstöä ohjataan ja kannustetaan erilaisten verkkokurssien hyödyntämiseen ja itse opiskeluun.
Henkilökohtainen oppimissuunnitelma on osa vuosittain käytävää kehityskeskustelua.
Tällöin sovitaan esimiehen kanssa yhdessä tavoitteista ja keinoista ammattitaidon ylläpitämiseksi niin lääkehoidon kuin muiltakin osin. Työntekijä huolehtii itse koulutuskalenterin päivittämisestä jo olemassa olevaan sähköiseen ympäristöön.
Syksyllä 2020 ovat lääkeryhmän määrittelemät vuoden 2021 koulutuskalenterin aiheet
valmiina. Koulutussuunnitelma on käytössä vuoden 2021 alusta. Koulutussuunnitelman
arviointia tehdään tulevaisuudessa kyselytutkimuksin, HaiPro -raporttien pohjalta sekä
hoidon poikkeamailmoitusten perusteella. Koulutussuunnitelma esitetty kuviossa 19.
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Kuvio 19. Lääkehoidon koulutussuunnitelma
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7 KOULUTUSSUUNNITELMAN IMPLEMENTOINTI
7.1 Implementoinnin viitekehys

Lääkehoidon koulutussuunnitelma implementoinnin viitekehykseksi valittiin Peppa -viitekehys. Peppa -viitekehys on osallistuva, tutkittuun tietoon perustuva potilaskeskeinen
malli, joka sopii hoitotyön kliinisen asiantuntijan työkaluksi kehittämään, implementoimaan ja arvioimaan tietyn potilasryhmän hoitotyön kehittämistä. (Bryant-Lukosius & DiCenso 2004, 531.)

Kuvio 20. PEPPA -viitekehys APN (= Advanced Practioner Nurse) (Heikkinen 2012, 39)
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Viitekehyksessä (kuvio 20.) lähdetään liikkeelle määrittelemällä potilaiden tarpeet ja kuvaamalla tämän hetkinen hoitotyön käytäntö. Keskiössä on potilas tai potilasryhmä ja
hoitotyön vuorovaikutus kohdistuu joko koko hoidon prosessiin tai yhteen sen osa-alueista. Toisessa vaiheessa tunnistetaan keskiössä olevat sidosryhmät ja heille luodaan
mahdollisuus vaikuttaa, oppia, jakaa tietoa ja toimia uudessa viitekehyksessä. Kliinisen
hoitotyön asiantuntijoiden lisäksi kehittämistyössä voivat olla mukana potilaat, heidän
perheensä, hoitotyön esimiestehtävissä työskentelevät, hoitoon osallistuvat sidosryhmät
sekä lääkärit. (Heikkinen 2012, 40.)
Kolmannessa vaiheessa rajataan ja määritellään kehittämiskohteena oleva ongelma tai
ongelmat. Lisäksi määritellään hoitoympäristö, toiminnan seuraukset, ongelmaan vaikuttavat tekijät ja avainhenkilöiden näkemykset. Joskus kehittämiskohteita mietittäessä joudutaan tekemään rajauksia. Tiedonhaku aiheesta tehdään tässä vaiheessa. (Heikkinen
2012, 40–41.) Tutkitun tiedon avulla on helpompi ja perusteltuja päättää mahdollisista
rajauksista (Bryant-Lukosius & DiCenso 2004, 534.)
Tämän jälkeen mietitään, mitä kerätty tieto meille antaa ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Tässä neljännessä vaiheessa mietitään, miten edetään ja etsitään nykyisen mallin vahvuudet ja rajoitukset sekä keskeiset ongelmat ja kehittämistavoitteet. (Bryant-Lukosius & DiCenso 2004, 534.) Viidennessä vaiheessa määritellään uusi hoitotyön malli
ja perustellaan kliinisen asiantuntijan rooli hyödyn saavuttamiseksi. Kuudennessa vaiheessa puolestaan tehdään suunnitelma uuden toimintamallin implementoinnista ja varmistetaan käytettävissä olevien ja tarvittavien resurssien saatavuus. Suunnitelmassa on
myös organisaatiolle kohdistuvat odotukset, tulosodotukset ja miten ne järjestetään nähtäviksi. Mahdolliset esteet ja ongelmat tulisi huomioida tässä vaiheessa. (Heikkinen
2012, 41.)
Seitsemännessä vaiheessa toteutetaan implementointisuunnitelma. Implementointisuunnitelma tarkoittaa uuden toimintamallin käyttöön oton suunnitelmaa. Kliinisen asiantuntijan rooli on jalkauttaa prosessi, laatia toimintaohjeet ja kouluttaa henkilökunta muutokseen. Kahdeksannessa vaiheessa on uuden toimintamallin tulosten vaikutusten arviointia. Tässä kohden arvioidaan myös kliinisen asiantuntijan tehtävien määrä ja sisältö.
Tulee huomioida myös henkilökunnan ja potilaiden tyytyväisyys. Yhdeksännessä vaiheessa kliinisen asiantuntijan roolia ja toimintaa arvioidaan pitkällä aika välillä. Vuosittain
tehtävä arviointi vaikuttaa turvallisuuteen, tyytyväisyyteen ja toimenkuvan kestävään kehitykseen. (Heikkinen 2012, 42.)
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Kuvio 21. Kliinisen asiantuntijan roolin arvioinnin keskeiset käsitteet (Bryant-Lukosius ym. 2016,
204)

7.2 Kehittämisprojektin toteutumissuunnitelma

7.2.1 Potilasjoukon määrittäminen ja hoitotyön nykyisen mallin kuvaus

Tyks aikuisten teho-osastolla hoidetaan kaikkia sairaanhoitopiirin alueella tehohoitoa tarvitsevia potilaita. Toistaiseksi osastolla hoidetaan lisäksi tehohoitoa vaativia neurokirurgisia lapsipotilaita. Osastolla toimii kansallinen ylipainehappihoidon (HBO) keskus, jossa
hoidetaan myös kriittisesti sairaita potilaita. Osaston ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa,
johon teho-osaston henkilökunta osallistuu, on MET -toiminta. Hoitohenkilöstö osallistuu
myös tutkimuksiin, potilaskuljetuksiin ja toimenpiteissä avustamisiin.
Teho-osastolla sairaanhoitajan lääkehoidon osaamisen varmistaminen tapahtuu perehdytyksen, LOVE-kurssin suorittamisen ja ammatillisen täydennyskoulutuksen avulla.
Kouluttajina toimivat lääkeryhmän sairaanhoitajat, farmaseutti ja osastolla työskentelevät lääkärit. Osaston ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuvat tuovat uuden tietonsa julki kirjallisena lyhennelmänä, joka jaetaan kaikille sähköpostin välityksellä ja liitetään sähköiseen koulutuskansioon, johon muidenkin koulutusten muistiinpanot tallennetaan. Osastolla seurataan koulutusten toteutumista ja koulutuksiin osallistumista erilaisten henkilöstökoulutusrekistereiden ja henkilöstöraporttien avulla.
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7.2.2 Avainhenkilöiden ja sidosryhmien määrittäminen ja rekrytointi

Uusien työntekijöiden perehdytys jatkuu kuten tähänkin asti eli alussa on kuuden viikon
perehdytys kokeneen kollegan kanssa ja sitten puolen vuoden jakso siten, että uudella
sairaanhoitajalla on nimetty tukihenkilö. Myös farmaseutti antaa edelleen oman perehdytyksensä lääkehoidon osalta. LOVE -tentit ja näytöt jatkuvat lääkehoidon koulutuksen
osana. Lääkehoidon koulutussuunnitelman vastuuhenkilöinä toimivat osaston lääkeryhmässä olevat lääkärit, osaston farmaseutti ja lääkeryhmän sairaanhoitajat. Koulutuksen
suunnittelu, valmistelu ja käytännön järjestely ovat heidän vastuullaan. Farmaseutin erityisosaamista erilaisten lääketietokantojen käytön opetteluun hyödynnetään koulutuksen
suunnittelussa. Koulutuksen suunnittelua ja valmistelua tehdään kyselyssä saatujen tulosten pohjalta moniammatillisessa lääkeryhmässä.
Koulutusten käytännön järjestelyssä lääkeryhmän kanssa yhteistyötä tekevät osaston
esimiehet ja vastaavat hoitajat. Heidän kanssaan sovitaan koulutusten ajankohdista ja
järjestelyistä käytännön tasolla. Esimiehet ovat vastuussa koulutusten mahdollistamisesta työaika- ja henkilöstöresurssien puitteissa. Vastaavat hoitajat järjestävät koulutusajankohdan osalta resurssit siten, että mahdollisimman moni pystyy osallistumaan järjestettävään koulutukseen.
Sidosryhminä lääkehoidon koulutussuunnitelmassa ovat osastolla työskentelevät lääkärit, ulkopuoliset kouluttajat, sairaala-apteekin henkilökunta, ravitsemusterapeutti ja osaston konfiguraattorit. Osaston omien lääkäreiden halukkuutta toimia kouluttajina voidaan
yrittää lisätä. Ulkopuolisiin koulutuksiin toivotaan henkilökunnan hakeutuvan mahdollisuuksien mukaan. Sairaala-apteekilta ja ravitsemusterapeutilta saadaan ajantasaista tietoa koulutusten tueksi. Osaston konfiguraattorit ylläpitävät osaston sisäisiä sähköisiä
koulutusalustoja, joille koulutukset voidaan tallentaa myöhemmin hyödynnettäviksi.

7.2.3 Uuden toimintamallin tarpeen määrittäminen

Lääkehoidon koulutussuunnitelman laatimisella halutaan tehdä koulutusten järjestäminen suunnitelmalliseksi toiminnaksi. Jotta osaston hoitohenkilöstö pystyy vaikuttamaan
suunnitelman tekemiseen, tehtiin hoitohenkilöstölle kyselytutkimus, jonka tuloksia koulutussuunnitelman tekemisessä hyödynnetään. Näin sitoutuminen uuteen toimintamalliin
on parempaa.
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Lääkehoidon koulutussuunnitelman avulla halutaan hoitohenkilöstölle suoda mahdollisuus oman ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen tasapuolisesti ja suunnitelmallisesti. Hoitohenkilöstön vastuulla on oman toimintansa näkeminen osana potilaan
hoitoketjua ja koko organisaation perustehtävää. Tämä edellyttää lääkehoidon osaamisen varmistamista koulutuksen keinoin.

7.2.4 Hoitotyön mallin keskeisimmät ongelmat ja tavoitteet

Keskeisimpinä ongelmina nykyisessä hoitotyön mallissa on, että koulutusta on liian harvoin, siitä puuttuu suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Tyks aikuisten teho-osastolla on
hoitotyön tekijöitä 180. Ongelmana voi olla myös hoitajien kokemustason erilaisuus: osa
hoitotyöntekijöistä on ollut töissä teho-osastolla alle vuoden ja osa jo 35 vuotta. Toisaalta
tämä tulisi nähdä myös vahvuutena. Hoitotyötä tekevien peruskoulutus on muuttunut
vuosien kuluessa. Myös lääkehoito on kehittynyt. Teho-osastolla annettavat lääkkeet
ovat lähes kaikki ns. riskilääkkeitä. Lääkkeiden antotapa saattaa olla harvinainen ja terapeuttinen alue kapea. Tietoa lääkkeistä ja niiden vaikutuksista on paljon. Potilasmateriaali on laaja. Näin ollen koulutusta tulisi tarjota riittävästi ja sen tulisi olla riittävän
syventävää. Kuitenkin niin, että tarjottu tieto ei ole liian suppeaa.
Tavoitteena on moniammatillisesti tarjota riittävä ja monipuolinen eri koulutus- ja kokemustasot huomioivaa lääkehoidon koulutusta sekä sairaanhoitajille että lähihoitajille.
Tässä koulutussuunnittelussa huomioidaan peruskoulutuksessa tuleva lääkehoidon
osaaminen sekä uusien hoitajien perehdytys ja viiden vuoden välein suoritetaan LOVEtentti ja -näyttö. Tämän lisäksi Tyks aikuisten teho-osastolla halutaan ylläpitää ja syventää ammattitaitoa lääkehoidon osalta sekä lisätä omaehtoista tiedonhakua ja kouluttautumista lääkehoidon eri osa-alueihin.

7.2.5 Uuden hoitotyön mallin määrittäminen ja APN:n (Advanced Practioner Nurse)
rooli implementaation suunnittelussa

Aika- ja henkilöstöresurssit huomioon ottaen lääkehoidon koulutusta järjestetään siten,
että jokainen hoitaja pääsee koulutukseen kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Osastolle on sovittu ajankohta osaston sisäisiin koulutuksiin. Tätä ajankohtaa hyödynnetään
kaikkiin osastolla järjestettäviin koulutuksellisiin tapahtumiin ja sitä voidaan hyödyntää
myös lääkehoidon joko lääkärin tai sairaanhoitajan pitämiin luentotyyppisiin koulutuksiin.
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Lisäksi järjestetään erilaisia lyhyempiä koulutuksia, kuten bed-side -koulutukset ja lyhyet
tietoiskut, joihin voisi osallistua työn ohella ja esimerkiksi yövuoroissa.
Farmaseutin koulutus voidaan toteuttaa eräänlaisina non-stop -koulutuksina, toistoina
samasta aiheesta useamman kerran, jotta mahdollisimman moni pystyy osallistumaan
ko. koulutukseen. Tämän aiheena ovat esimerkiksi erilaiset lääketietokannat. Niiden
avulla tunnistaa lääkkeiden yhteisvaikutuksia tai yhteensopimattomuuksia.
Koulutusmateriaali tallennetaan osaston sähköiseen osaamisjärjestelmään Sympaan,
jossa se on kaikkien halukkaiden luettavissa ja otettavissa esiin tarvittaessa. Verkkokoulutusta tarjotaan myös VSSHP:n sivustolla Moodlessa. Sähköisessä muodossa olevan
koulutusmateriaalin päivitys on yksinkertaisinta.
Uuden työntekijän perehdytykseen kuuluu farmaseutin antama koulutus. Jokainen hoitotyöntekijä on velvollinen suorittamaan LOVE-tentin ja -näytön, joissa huomioidaan lääkehoidon eri alueet työn vaatimustason mukaan, lääkelaskut sekä käytännön taidot ja
aseptiikka. Lisäksi kannustetaan hoitotyöntekijöitä myös itsenäiseen tiedon hankintaan
ja oman ammattitaidon kehittämiseen.
Koulutuskalenterin ylläpitämistä ja päivittämistä tekee jokainen työntekijä itsenäisesti sitä
varten luodussa sähköisessä ympäristössä. Koulutuskalenterin sisältöä ja toiveita koulutukseen pääsystä suunnitellaan vuosittain yhdessä lähiesimiehen kanssa käytävässä
kehityskeskustelussa. Esimiehet puolestaan kokoavat kehityskeskusteluissa esiin tulleita toiveita ja tuovat niitä tietoon lääkeryhmälle, joka toimii tulevaisuudessa lääkehoidon
koulutusten koordinaattorina.
APN:n rooli tässä kehittämisprojektissa on alkuun ollut koordinoiva ja informoiva. APN
on kerännyt tietoa lääkehoidon koulutuksesta. Hän on organisoinut tapaamiset kyselytutkimuksen kyselylomakkeen laadintaan. Hän on toiminut organisaattorina myös kyselytutkimuksen järjestämisessä ja tulosten analysoinnissa. Tämä on tapahtunut yhdessä
osaston esimiehen, osaston farmaseutin ja lääkeryhmän sairaanhoitajien ja lääkäreiden
sekä osastolla toimivien konfiguraattoreiden kanssa. APN on informoinut osaston henkilökuntaa kyselytutkimuksen järjestämisestä, esitellyt kyselyn tulokset osaston henkilökunnalle ja sopinut kokoontumiset projektin eteenpäin viemiseksi. Projektin loppuvaiheessa informoidaan vielä osaston henkilökuntaa projektin tuloksista. Informaatio annetaan sekä suullisesti että sähköisessä muodossa perjantai-iltapäivisin järjestettävän viikkoinfon yhteydessä. APN:n roolina tässä projektissa on myös ohjeistuksen ja tuen tarjoaminen projektin kuluessa ja käyttöönoton jälkeenkin.
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7.2.6 Implementaation suunnittelu

Lääkehoidon koulutuksen suunnittelu alkaa syys-lokakuussa 2020. Suunnittelu tapahtuu
moniammatillisesti lääkehoitoryhmässä. Suunnittelussa otetaan huomioon kyselytutkimuksen tulokset, joiden perusteella tehdään työnjakoa siitä, miten eri koulutusaiheita
jaetaan työstettäväksi. Lääkeryhmän suunnittelutyön tulokset jaetaan esimiehille ja heidän kanssaan yhdessä pohditaan toteutusmahdollisuudet ja aikaresurssit.
Koulutussuunnitelman käyttöönotosta ja sen sisällöstä informoidaan lääkeryhmän toimesta teho-osaston henkilökuntaa osaston viikkoinfossa sekä suullisesti että sähköisesti. Tässä tilaisuudessa on mahdollisuus kommentoida tehtyä suunnitelmaa. Myös
omia ehdotuksia koulutussuunnitelman sisältöön on vielä mahdollisuus esittää. Näin yritetään osallistaa henkilökuntaa uuteen toimintatapaan ja vähentää muutosvastarintaa.
Koulutussuunnitelman täytäntöönpanoajankohdaksi on suunniteltu vuoden 2021 alku.
Näin voidaan vuoden 2020 aikana järjestää ja suunnitella käyttöönotto rauhassa ja huolellisesti. Tarkoituksena on lisäksi hyvissä ajoin, jo vuoden 2021 kevään aikana lähteä
miettimään seuraavan vuoden koulutussuunnitelmaa.

7.2.7 Pitkäaikaisarviointi ja tulevaisuuden tarpeen määrittäminen

Projektin pitkäaikaisarviointia tehdään palautteen perusteella. Palautetta pyydetään esimerkiksi sähköisten kyselyjen avulla. Lisäksi lääkehoidon onnistumista seurataan jatkossa HaiPro -raporttien perusteella. Projektin alussa toteutettu kyselytutkimus uusitaan
sopivan ajan kuluessa, jolloin saadaan tietoa siitä, miten toiveet ja tarpeet lääkehoidon
koulutuksen suhteen ovat kehittyneet.
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8 KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI
Hoitotyön toimintaohjelman arviointi perustuu siihen, millaista toimintaa se käynnisti,
mitä hyötyä siitä oli ja mitä hyötyä se sai aikaan. Lisäksi arvioidaan kehittämishankkeiden
käynnistymistä ja niiden toiminnalle tuomaa hyötyä. Arvioinnin kohteena on myös projektin yhteiskunnallinen hyöty ja sen pysyvyys. (Virtanen 2007, 140.)
Kehittämisprojektille on olennaista prosessimainen etenemistapa. Projektin etenemisen
aikana tehtävät valinnat tulee olla tietoisia. Evaluaation lähtökohtana on tarkastella toimintaa ja sen yhteydessä avataan projektissa käytettyä toimintatapaa. Se perustuu itsearviointiin ja oppimiskokemuksiin arvioimalla taitekohdat, ongelmatilanteet ja innovaatiot. Formatiivisessa arvioinnissa evaluoidaan projektia ja sen toimintaa. Summatiivisessa arvioinnissa keskitytään projektin lopputulokseen ja vaikuttavuuteen. (SeppänenJärvelä 2004, 19.)
Laaditun lääkehoidon koulutussuunnitelman merkitystä Tyks aikuisten teho-osaston potilaille voidaan tarkastella potilasturvallisuuden näkökulmasta. Hoitohenkilöstön lääkehoidon koulutuksellisella interventiolla parannetaan lääketuntemusta, lääkehoidon vaikutusten seurantaa ja arviointia, erilaisten lääketietokantojen käyttöä sekä tiedonhakua
potilaan lääkehoidon laadun varmistamiseksi. Tällä tavoin pystytään vaikuttamaan myös
palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.
Hoitohenkilöstölle suunnitelmallinen lääkehoidon koulutus on ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja syventämistä. Se perustuu hoitohenkilöstön koulutustarpeisiin ja
toiveisiin sen järjestämiseksi. Suunnitelmallisella koulutuksella voidaan parantaa työhön
sitoutumista ja hyvinvointia työpaikalla. Tasapuolinen koulutukseen pääsy lisää työtyytyväisyyttä. Laadittu koulutussuunnitelma perustuu hoitohenkilöstölle suunnattuun kyselyyn, jolloin suunnittelussa nimenomaan on lähdetty henkilöstön omista tarpeista ja toiveista liikkeelle.
Organisaation kannalta lääkehoidon koulutussuunnitelma on sekä tehohoidon erikoisalan että organisaation osaamisen kehittämistä. Näin voidaan parantaa toiminnan vaikuttavuutta ja palveluiden laatua. Jokainen työntekijä vaikuttaa osaamisellaan koko hoitoketjuun ja samalla organisaation tehokkuuteen.
Projekti toteutettiin Tyks aikuisten teho-osaston toimeksiannosta. Projektiorganisaatiossa oli alusta lähtien mukana osaston esimies, joka mahdollisti henkilöstö- ja

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Auli Nieminen

58

aikaresurssien käytön projektia varten. Mentorina oli mukana osaston farmaseutti, joka
antoi projektiin omaa osaamistaan ja varmisti näin projektin etenemisen. Sekä mukana
ollut farmaseutti että osastonhoitaja ohjasivat projektia sen kaikissa vaiheissa. Projektiorganisaatioon kuuluivat myös lääkeryhmän sairaanhoitajat, lääkärit sekä konfiguraattorit. Näiden tahojen avulla projektia vietiin eteenpäin ja varmistettiin kaikkien osa-alueiden huomiointi. Tutor -opettajan kanssa oli sekä henkilökohtaisia palavereja että ryhmäohjausta. Lisäksi hän ohjasi projektia sähköisen viestinnän avulla. Projektin arviointia
tapahtui koko projektin ajan sen eri vaiheissa.
Aikataulullisesti projekti eteni suunnitellusti. Projektin toteutusaikatauluksi suunniteltiin
kaksi vuotta. Aikataulu osoittautui sopivaksi. Siinä on ollut myös väljyyttä, joka on sallinut
hiljaisemmat vaiheet projektin etenemisessä. Teho-osastolla on ollut tilanteita, joissa
projektia ei ole voitu viedä läpi täydellä intensiteetillä, vaan on jouduttu ottamaan projektin resursseja potilashoidon käyttöön. Tämä oli myös ennakoitavissa projektin alkaessa.
Projektipäällikön omat tavoitteet saavutettiin. Valitut menetelmät osoittautuivat onnistuneiksi ja niihin saatiin vahvistusta tutor -opettajan toimesta. Valituiksi tulleet menetelmät
sopivat myös asetettuihin tavoitteisiin. Henkilökohtainen kehittyminen projektipäällikkönä vahvistui ja tuntui luontevalta. Tulevaisuudessa erilaisissa projekteissa mukana
oleminen ja niiden johtaminen ovat mahdollisia ammatillisia kehittymismuotoja.
Projektin lopputuloksena saatiin Tyks aikuisten teho-osastolle lääkehoidon koulutussuunnitelma, joka antaa raamit järjestettävälle lääkehoidon koulutukselle. Projektin tavoitteena oli saada hoitohenkilöstön oma mielipide kuuluville suunnitelmaa tehtäessä.
Vaikka toteutetun kyselyn vastausprosentti jäi odotettua matalammaksi, saivat kuitenkin
halukkaat esittää toiveensa lääkehoidon koulutusten suhteen. Toteutetulla suunnitelmalla haluttiin myös tasapuolistaa koulutukseen pääsy. Nähtäväksi jää onnistuuko suunnitelma tältä osin. Projektin yhteydessä toteutettu kysely on helppo tehdä uudelleen tulevaisuudessa. Näin koulutuksellisen tarpeen muutokset voidaan vastaisuudessa huomioida. Projektin vaikuttavuutta halutaan myöhemmin arvioida mielipidetiedusteluin ja
lääkehoidon osaamisen arvioinnilla.
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kes-

keytykset ja häiriöt
lääkkeiden

jakamis-

essa, lääkemääräysten
oikeellisuus

sekä

läheltä piti -tilanteiden
dokumentointi.
Di Muzio, M., De

529

teho-osaaston

Vito, C., Tartaglini,

sairaanhoitajaa

Kuvataan

te-

hosairaanhoitajien

Määrällinen

Lääkitystur-

Lääkitysvirheiden

tutkimus

vallisuus

ehkäisyssä

11

tärkeää

D. & Villari, P.

tietämystä, asennetta,

sairaanhoitajien hyvä

Italia

käyttäytymista

lääkelaskutaito,

Knowledge,

beha-

harjoittelun

ja

jat-

tarvetta

kuva koulutus, lääke-

viors, training and at-

lääkkeitä käytettäessä

hoidon ohjeistus, vir-

titudes of nurses du-

ja

heistä raportointi ja

ring preparations and

ehkäistäessä.

lääkitysvirheitä

professionaalinen

administration of in-

käyttäytyminen. Hyvä

travenous medicati-

englannin kielen taito

ons in intensive care

edesauttaa tutkitun tie-

units (ICU). A multi-

don hakemista.

center Italian study
Applied Nursing Research. Volume 38,
December 2017, Pages 129-133

Gabriele, S.

11 sairaanhoitajaa aku-

Tutkitaan lääkevirhei-

Laadullinen

Lääkkeiden ni-

Musta

The Role of Typog-

uttisairaanhoidon

den määrää johtuen

ja

mien

valkoisella

raphy in Differentiat-

piiristä

lääkkeiden

määrällinen

grafiasta

kirjoitusasusta johtuen

tarkastelu-

johtuvat

Alike/Sound-Alike

(kirjasin tyyppi, teks-

tapa

heet

Drug Names, USA

tin väri)

ing

Look-

nimien
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paras
vir-

kirjasinlaji
pohjalla
virheiden

välttämiseksi.
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Healthcare

Quar-

terly 9 (sp) October
2006,
88-95
Hartikainen, P.A.,

99 osastofarmaseuttia

Tutkitaan

vastaajien

Lääkitystur-

Tutkimuksessa todetut

tutkimus

vallisuus

riskit olivat:

Heikkilä, R., Kive-

näkemyksiä

käs, E., Koskinen T.

ysturvallisuuden risk-

-lääkkeiden

& Vainio, K.

ikohdista ja riskienhal-

tökuntoon saattaminen

Lääkitysturval-

linta keinoista. Lisäksi

-jakaminen ja anta-

lisuuden riskikohdat

vastaajilta pyydettiin

minen

ja

ehdotuksia

Lääkitysturvallisuutta

lääkitysturval-

lisuutta

edistävät

toimintatavat

lääkit-

Laadullinen

lääkit-

ysturvallisuutta

edistäviä

edistävistä toimista.

piteitä:

–

osastoilla

10

käyt-

toimen-

-kaksoistarkistus

poimintoja osastofar-

-koulutus

maseuteille suunna-

-perehdytyd

tusta kyselystä.

-ajantasaiset ohjeet

Suomi
2012
Dosis,
VOL. 31,
s. 283-294
Holmström, A-R.

Phase I

Tutkitaan

Learning from Medi-

16 lääkealan ammat-

sainvälisten

cation

tilaista eri maista

timaisten

Healthcare – How to

Phase II

ysvirheilmoituksia ja

Make

32 592 v. 2007-2009

toimivuutta

lääkit-

Error Reporting Sys-

raportoitua

ysvirheistä

op-

tem Work?

ysvirhettä

Suomi

Phase III

lähestyä

University of Hel-

19

den raportointityöka-

sinki, 2017

lääkealan

Faculty of Pharmacy

tilaista

Errors

in

Medication

lääkit-

kanja

ko-

lääkit-

Laadullinen

Lääkit-

MER (medical error

ja

ysvirheet

reporting)

11

systeemiä

määrällinen

pitää kehittää kansal-

tutkinmus

lisiin

ympäristöihin

sopivaksi.
Lisäksi

pimiseksi

teoreettisen

viitekehyksen

kansainvälistä
ammat-

tulee

lääkevirhei-

lua ja oppimisprosessia MER systeemin
operationaalisessa
ympäristössä

Lakanmaa, R-L.

Vaihe 1

Competence in In-

130

tensive and Critical

sairaanhoitajaa

kompetenssi ja kom-

määrällinen

joiden tieto- ja tai-

Care Nursing – de-

Vaihe 2

petenssivaatimukset.

tutkimus

toperusta on kohta-

velopment of a basic

45

assessment scale for
graduating
students

nursing

valmistuvaa

empiiristä

tutki-

Kuvataan ja määritel-

Laadullinen

Lääkehoi-

Valmistuvien

lään

ja

topätevyys

sairaanhoitajaopiskeli-

tehohoitotyön

11

Kehittää arviointimit-

lainen. Biologis-fysio-

musta

tari

loginen tietoperusta on

Vaihe 3

sairaanhoitajaopiskeli-

puolestaan

joille.

Näihin

valmistuville

Arvioida
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Suomi

140

University of Turku,

opiskelijaa

valmistuvien

tulee kiinnittää hu-

sairaanhoitajaa

sairaanhoitajaopiskeli-

omiota

opetuksen

2012

Vaihe 4

joiden

sisältöä

ja

Department of Nurs-

570

ing Science

sairaanhoitajaa

Lounsbery, J.L. &

Esitutkimus:

Pittenger, A.L.

sairaanhoitajaa

opiskelijaa

ja

ja

tehohoitotyön

kompetenssi.

ope-

tusmenetelmiä suunniteltaessa.

11

Case-based Assess-

Implementoidaan

ja

Laadullinen

Lääkehoi-

Oppimistapa

ja

topätevyys

opiskeluympäristö oli-

arvioidaan

tapaus-

perusteisen

verkko-

vat tehokkaita ja mah-

tehok-

dollista toteuttaa. Ope-

ment in an Online

Sairaanhoitajaopiskeli-

oppimisen

Nursing

joita 64

kuutta

tusmetodi

sairaanhoitajaopiskeli-

sekä tarpeita että hal-

joiden

littavissa

Pharma-

cotherapy Course
USA

Sairaanhoitajia 49

American Journal of
Pharmaceutical Ed-

lääkehoidon

opiskelussa

11

tyydytti

olevaa

työmäärää.

yhteensä 113

ucation
August 2011
75(6) 114
Martyn, J-A & Pa-

20 sairaanhoitajaa

Tutkitaan

Laadullinen

Lääkitystur-

Keskeisiksi

liadels, P.

sairaanhoitajien omia

tutkimus

vallisuus

ysturvallisuutta

Safe medication ad-

näkemyksiä strategi-

lisääviksi

ministration:

oista

lääketurval-

sairaanhoitajat nime-

Perspectives from an

lisuuden

paran-

sivät tiimityö kollego-

appreciative inquiry

tamiseksi.

jen

lääkit-

8

keinoiksi

ja

lääkäreiden

of the practice of reg-

kanssa,

yhteistyö

istered nurses in re-

potilaiden

gional Australia.

koulutus,

Australia

ympäristötekijat sekä

Nurse Education in

vuorokaudenaika.

kanssa,
rauhalliset

Practise 34 (2019)
111-116
Oliveira, J.K.A. et

3402

Arvioidaan hoitohen-

Kuvaileva,

Aseptiikka.

Huono

al.

lääkkeenantotapah-

kilökunnan

laadullinen

Hoi-

sionaalinen kiinnitty-

tumaa

yhdenmukaisia

tutkimus

tokäytäntöjen

minen liittyy huonoon

ja

käsihygieniaan ja des-

Patient

Safety

in

hoian-

katetri-in-

profes-

Nursing Care During

tokäytäntöjä

Medication Admin-

nosteltaessa lääkkeitä

fektioiden

infektioaineiden

istration

keskuslaskimokatetrin

yhteys

vähäiseen

Brasilia

kautta.

käyttöön

käsiteltäessä

infuu-

Rev Lat Am Enfer-

sioletkustoja

ja

magem

liittimiä

2018 26: e3017
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Pudas-Tähkä, S-M.

1 Vaihe

Validoidaan

Tehohoitopotilaan

6 tehohoitopotilasta/8

laiseen

kivun

asiantuntijaa

soveltuva kivun arvio-

liaabeliksi ja kliinis-

2 Vaihe (arviointikier-

intimittari sekä imple-

esti käyttökelpoiseksi.

käyttöönotto

ros)

mentoida ko. mittari

Mittarin käyttö vaatii

Suomi

48 hoitajaa

soveltuvaksi

koulutusta ja taitojen

Turun Yliopisto

3 Vaihe (arviointikier-

laiseen tehohoitoon

2018

ros) 46 hoitajaa

arviointimit-

tarin

validointi

ja

suoma-

tehohoitoon

Laadullinen

Lääkinnällinen

CPOT-mittari

tutkimus

kivunhoito

todettiin validiksi, re-

suoma-

11

harjoittelua.

Lääketieteellinen
tiedekunta
Salami, I. et al.

470 sairaanhoitajaa

Tutkitaan

Jordani-

Laadullinen

Lääkit-

Lääkitysvirheiden

tutkimus

ysvirheet

vähentäminen

8

Medication Admin-

alaisten

istration Errors

sairaanhoitajien

laadunvarmnnusohjel-

Jordania

havaintokykyä lääkit-

man.

Koulutus

2018

ysvirheissä

koettiin

tärkeäksi.

J

Nurs

vaatii

Care

Lääkkeiden annostelu-

Qual.Vol. 34, No 2,

tilanne pitää olla rau-

pp. E7-E12

hallinen.

Schepel, L.

Tutkimus 1

Etsitään

Strategies for Medi-

Vaihe 1

cation Safety: An Or-

249

ganization-Based

ysvirheilmoitusta

Approach Focusing

Vaihe 2

hitykseen

on High-Alert Medi-

401 lääkereaktiota

ysriskien hallinnassa

cations and Clinical

11 668

Suomessa.

Pharmacy

lääkevirheilmoitusta

Korkean

in Helsinki Univer-

Tutkimus 2

lääkkeet voidaan iden-

sity Hospital

150 potilasta

tifioida

Services

lääkit-

lääketurval-

Laadullinen

Lääkit-

Yliopis-

11

lisuus strategioita Su-

ja

ysvirheet

tosairaalalähestymis-

omessa

määrällinen

tapa

tutkimus

nitelmiin

toimintasuunja

kelääkit-

riskin

käyttämällä

Suomi

ADR ja MER sys-

University of Hel-

teemejä.

sinki
2018
Faculty of Pharmacy
Sheriff,

K.,

107 sairaanhoitajaa

Arvioidaan

tie-

Randomoitu

Lääkelaskut

Korkeamman

tason

Burston, S. & Wal-

tokonepohjaisen net-

kvasi-

laskutaidoissa parane-

lis, M.

tiopetuksen

kokeellinen

mista

Effectiveness of a

kuutta

tutkimus

myötä.

computer-based

opetuksessa

tehok-

lääkelaskujen

opetuksen

sairaanhoitajat

medication calcula-

tyytyväisiä

ope-

tion education and

tusmuotoon.

Oli

testing

helppo

programme

for nurses

käyttää

helposti saatavissa.

Australia
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Nurse Education Today. Volume 32, Issue 1, January 2012,
pages 46-51
Smeulers,

M.,

20 sairaanhoitajaa

Sairaanhoitajien näke-

laadullinen

Lääkitystur-

Sairaanhoitajlla vahva

Onderwater, A. T.,

mykset roolistaan ja

tutkimus

vallisuus

tunne

van Zwieten, M. C.

vastuustaan lääkehoi-

rooli vastuusta lääkit-

B. & Vermeulen, H.

don turvallisuudesta ja

ysturvallisuuden

2014

lääkitysvirheiden

edistämisessä.

Nurses experiences

ehkäisyssä.

keistä riskien tiedosta-

ja

keskeinen

Kes-

and perspectives on

minen ja ympäristö-

medication

safety

tekijöden

practices: an explor-

oiminen.

ative

9

huomi-

qualitative

study. Hollanti
Journal of Nursing
Management. 22(3)
March 2014. Pages
1-10
Sneck, S., Isola, A.

Millaiseksi

Laadullinen

Lääkehoidon

Sairaanhoitajat arvioi-

& Saarnio, R.

sairaanhoitajat arvioi-

tutkimus

osaaminen

vat oman osaamisensa

Sairaanhoitajien ar-

vat omaa osaamistaan

keskimäärin hyväksi.

vio

iv-hoidossa ja heidän

Osaamisen

kimonsisäisen neste-

näkemystään

taminen

ja

don

omasta

692 sairaanhoitajaa

las-

lääkehoidon

osaamisestaan
osaamisen

ja

iv-hoi-

osaamisen

varmislisää

sairaanhoitajien

varmistamiseksi

8

iv-

hoidon taitoja.

varmis-

tamisesta.
Suomi
Hoitotiede

2013,

25(4), 253-265
Sneck, S.

Määrällinen aineisto

Kuvataan ja selitetään

Laadullinen

Lääkehoidon

Sairaanhoitajat

Sairaanhoitajien

692 sairaanhoitajaa

sairaanhoitajien lääke-

ja

osaaminen

hyväksyivät lääkehoi-

lääkehoidon

2479 teoria- ja lääke-

hoidon osaamista

määrällinen

don

tutkimus

varmistamisen proses-

osaaminen

ja

osaamisen

varmis-

laskutentin tulosta

11

osaamisen

Laadullinen aineisto

sin.

taminen

342

todettiin hyväksi ope-

Suomi

vastaukset

sairaanhoitajan

Verkkokurssi

tusmenetelmäksi. Rin-

Oulun yliopisto

nalle toivottiin myös

2016

muita

Lääketieteellinen

tusmenetelmiä.

tiedekunta
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Sneck, S. et al.
Lääkehoitoon
listuvien

osal-

232 terveydenhuollon

OYS:n kolmen vuode-

Tilastollinen

Lääkehoidon

Paperiton lääkehoidon

ammattihenkilöä

osaston lääkehoitoon

tutkimus

toimintamalli

toimintamalli paransi

tervey-

osallistuvien

tervey-

osallistuneiden muk-

denhuollon ammatti-

denhuollonn ammatti-

aan

henkilöiden

henkilöiden

näke-

lisuutta. Järjestelmien
tulee kuitenkin olla

lääkehoidon

toimin-

helppokäyttöisiä, tur-

toimintamallista

tamallin vaikutuksesta

vallisia ja tehokkaita.

Suomi

lääkehoitoon ja näke-

Lääkkeiden

2017

mysten

määräämisen käytän-

Tutkiva hoitotyö Vol

toimintamallin

15(4), 28-37

innuttua käytäntöön.

masta

näke-

lääkitysturval-

myksiä paperittoman

myksiä

paperittolääkehoidon

9

muuttumista
vaki-

teitä,

liikuteltavaa

työasemaa

ja

lääkevalmisteiden tunnistamista tulisi kehittää edelleen.
Sulosaari, V.

22 koulutuspäällikköä

Tutkitaan

Pääosin

Lääkehoidon

Opetuksen

Medication Compe-

136 opettajaa

sairaanhoitajaopiskeli-

määrällinen

osaaminen

vaihtelee

tence of Nursing Stu-

328 opiskelijaa (alku-

joiden

tutkimus

dents in Finland

vaihe)

osaamista,

Suomi

338 opiskelijaa (loppu-

don opetusta ja sen

arviointi

Turun Yliopisto

vaihe)

yhteytta lääkehoidon

sairaanhoitajaopiskeli-

osaamiseen.

joiden

2016

lääkehoidon

laajuus
suunnitel-

matasolla,

lääkehoi-

mutta

opetuksen täsmällinen
vaikeaa.

lääkehoidon

Lääketieteellinen

taso hieman noussut,

tiedekunta

mutta puutteitakin on.

Trebier,

L.A.

&

842/168

Kuvataan vastavalm-

Laadullinen

Lääkit-

Virheet eivät aina ole

Jones, J.H

Vastavalmistuneita

istuneiden

tutkimus

ysvirheet

inhimillisiä

Making an Infusion

sairaanhoitajia

sairaanhoitajien

Error. The Second

tuntemuksia

Victims of Infusion

lääkitysvirheen

Therapy-Related

lkeen

10

yksilöstä
tehdyn

tai
johtuvia,

vaan

jä-

hoi-

tokäytännöissä
sairaalan

9

ja
järjest-

Medication Errors

elmissä voi olla vir-

USA

heen aiheuttaja. Tulee

Journal of Infusion

huomioida myös oma

Nursing.

osaamistaso.

May/June 2018
Volume 41, No 3
Veräjänkorva, O.

1 Vaihe

Kuvataan

lääkehoi-

Laadullinen

Lääkehoi-

Sairaanhoitajien

Sairaanhoitajien

365

totaitoja.

tutkimus

totaidot

lääkehoitotaidot ovat

lääkehoitotaidot

2 Vaihe

Selvitetään

Suomi

101

nyskoulutuksen

Koulutusintervention

Turun Yliopisto

vaikutuksia lääkehoi-

vaikutus oli positii-

2003

totaitoihin

vinen.. Mittarin luotet-

täyden-

keskimäärin

tavuuteen
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Lääketieteellinen

lääkehoitotaitoja tulee

tiedekunta

suhtautua varauksella.

Virkkunen, E.

81

Tutkitaan farmaseut-

Laadullinen

Lääkehoidon

Farmseuttien

am-

tutkimus

toteutteminen

mattikultturi

on

Farmasian

am-

sairaanhoitajaa, farma-

tien ja proviisoreiden

matillinen

kenttä

seuttia, proviisoria ja

toimivalta-aluetta

lääkäriä

ammattikulttuuria

muuttuvassa

ja

muuttumassa
toimintaympäristön ja

sairaalassa

sairaalakontekstissa.

organisaation

Suomi

Kontrastoidaan

su-

toimintatapojen

Tampereen Yliopisto

omalaista

ru-

muutosten

2008

otsalaista sairaalafar-

Sama tulee esiin myös

Lääketieteellinen

masiaa keskenään

ruotsalaisessa aineis-

ja

tiedekunta

tossa.
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Lääkehoitokysely teho-osaston hoitajille

1. Kenen toivot antavan lääkekoulutusta (valitse kolme mieluisinta)
• lääkärit
• osaston farmaseutti
• lääkeryhmän sairaanhoitajat
• teho-osaston tietojärjestelmän pääkäyttäjät
• ulkopuolinen taho (yliopisto, ammattikorkeakoulu, yritykset)
• sairaala-apteekki
• (ProEdu, Fioca, Fok, Duodecim)
• muu, mikä?
2. Millä tavoin toteutettuna koulutusta haluaisit? (valitse kolme mieluisinta)
• verkkokoulutus
• videot
• luento
• bed-side–koulutus
• pienryhmäopetus
• tietoiskut, infotaulut
• itsenäinen opiskelu
• talon sisäiset koulutuspäivät
• talon ulkopuoliset koulutuspäivät
• kansalliset koulutuspäivät
• kansainväliset koulutuspäivät
3. Mistä aiheesta haluaisit koulutusta? (valitse kolme mieluisinta)
• lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen
• nestehoito
• lääkkeiden yhteisvaikutukset (interaktiot)
• lääkkeiden yhteensopimattomuudet, sakkaukset
• lääkeryhmät
• lääkkeiden vaikutusten seuranta ja arviointi (monitorointi)
• tiedonhaku/lääketietokannat
• osaston omat lääkehoidon potilasohjelmat
• lääkehoidon tekninen osaaminen
• aseptiikka
• lääkejätteet
• lääkehoidon kirjaaminen
4. Mitä lääkehoidon osa-alueet koet osaltasi vahvoiksi alueiksi? (valitse
kolme vahvimmaksi kokemaasi osaamisaluetta)
• lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen
• nestehoito
• lääkkeiden yhteisvaikutukset (interaktiot)
• lääkkeiden yhteensopimattomuudet, sakkaukset
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• lääkeryhmät
• lääkkeiden vaikutusten seuranta ja arviointi (monitorointi)
• tiedonhaku/lääketietokannat
• osaston omat lääkehoidon potilasohjelmat
• lääkehoidon tekninen osaaminen (
• aseptiikka
• lääkejätteet
• lääkehoidon kirjaaminen
5. Tunnetko, että olet riittävästi päässyt lääkehoidon koulutuksiin?
• Kyllä
• ei
6. Mikä olisi mielestäsi riittävä määrä lääkehoidon koulutusta/vuosi?
• 1 kerta
• 2-3 kertaa
• 4-5 kertaa
• Yli 5 kertaa
Taustakysymykset:
1.
2.
3.
4.
5.

ikä
sukupuoli
sh/lähihoitaja
kokemus hoitajana (vuodet)
kokemus tehohoitajana (vuodet)
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Lääkehoitokysely teho-osaston lääkäreille

1. Mistä osa-alueista mielestäsi teho-osaston hoitohenkilökunnan olisi tärkeintä saada
lääkehoidon täydennyskoulutusta? (valitse kolme mielestäsi tärkeintä)
• lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen
• nestehoito
• lääkkeiden yhteisvaikutukset (interaktiot)
• lääkkeiden yhteensopimattomuudet, sakkaukset
• lääkeryhmät
• lääkkeiden vaikutusten seuranta ja arviointi (monitorointi)
• tiedonhaku/lääketietokannat
• osaston omat lääkehoidon potilasohjelmat
• lääkehoidon tekninen osaaminen
• aseptiikka
• lääkejätteet
• lääkehoidon kirjaaminen

2. Olisitko itse valmis osallistumaan koulutuksiin kouluttajana
• kyllä
• ei
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Saatekirje kyselyyn
SAATEKIRJE Turku 7.6.2019
HYVÄ VASTAANOTTAJA
Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan ylempään sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen kehittämisprojektinani lääkehoidon koulutussuunnitelmaa
Tyks aikuisten teho-osaston hoitohenkilöstölle ja sen osana kyselyä lääkehoidon vahvuuksista ja
kehittämiskohteista lääkehoidon osalta. Kyselyn avulla voidaan selvittää, millaista koulutusta ja miten toteutettuna hoitohenkilöstö lääkehoidon osalta toivoo.
Kutsun teidät osallistumaan kyselytutkimukseen. Osallistuminen merkitsee oheisen kyselylomakkeen täyttämistä ja palauttamista. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista.
Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa. Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottaman luottamuksellisesti. Kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksissa. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa kaksi viikkoa. Kysely toteutetaan Webropol® -kyselynä ja vastaamiseen
menee aikaa 5-10 minuuttia.
Kehittämisprojektini ohjaajana toimii yliopettaja Raija Nurminen Turun ammattikorkeakoulusta. Kyselytutkimuksen tulokset julkaistaan osaston perjantai-infossa, kehittämisprojektin raportissa opinnäytetyönä, artikkelina sekä kahtena erillisenä posteriesityksenä (suomi ja englanti).
Ystävällisin terveisin
Auli Nieminen, sh amk, Tyks aikuisten teho-osasto, p. 040 7086879 , auli.nieminen@tyks.fi
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Tietosuojaseloste

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Auli Nieminen

Liite 6 (1)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Auli Nieminen

Liite 7 (1)
Tutkimuslupa
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