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SISÄLTÖ 

 Miksi ja mistä tarkistuslistat tulleet ? 

 Leikkaussalin ”tsekkauslista” 

 Synnytyssaliin tarkistuslistat? 

 

 

 



Maailmassa 

 234 miljoonaa leikkausta/v 

 Raportoidut komplikaatiot 3 - 16 % 

* yleisimpiä itse leikkaushoidossa (40%) 

    ja lääkehoidossa (15%) syntyneet haitat 

** 43 % estettävissä 

* 7.4%   letaali komplikaatio 

(Eur J Anaesthesiol 2010;27: 592-7) 

 Leikkauksiin liittyvä kuolemanriski 0.4 - 0.9% 



Anestesiakuolemariski 

 Ennen vuotta 1980 

 (ei pulssioksimetria, ei kapnografia)  

* arvio 1:2500 - 1:5000 

 Nykyjään (USA, Australia, Eurooppa) 

* arvio 1: 100 000 (ESA 2010)  



Jatkuu… 
 N. miljoona leikkauskuolemaa/v  

* osa olisi ollut estettävissä 

* human error”  yksi tavallisista syistä 

** tiimin kommunikaatio-ongelma 

* hätäleikkauksissa riskit ja vaaratilanteet 

  moninkertaiset 

**valmistelematon riskipotilas/-tilanne, 

minimaalinen henkilökunta vs. työn 

määrä/vaativuus, laitteisiin liittyvät ongelmat, 

lääkeannosteluun liittyvät komplikaatiot, 

kokematon henkilökunta, organisatoriset 

ongelmat jne.  

 



Esim. potilaan lääkitsemiseen liittyvät 

virheet olisivat helposti estettävissä 

 Benoit E, Eckert P, Theytaz C jne. 

Streamlining the medication process improves 

safety… 

tehohoitoympäristössä ja osastoilla 4-40 % 

lääkitykseen liittyviä virheitä 

Acta Anaesthesiol Scand 2012;56:966-75 

* medication errors tend to be life-

threatening…drug mix-ups…errors at every 

stage of  the medication process (prescription, 

drug preparation, administration) 



Tarkistuslistat 

 Malli ilmailusta 

 (J Gastrointest Surg 2009; 13: 6-8) 
* turvallisuus lentoliikenteessä ja kirurgiassa  
* yhteisiä näkökulmia: 
 
riskitilanteet, konfliktien hallinta, paineensieto, 
johtajuus, tiimityö, inhimillisten erehdysten 
välttäminen: koulutus/ohjaus/valvonta, 
simulointi, kriittisessä tilanteessa oleelliseen 
keskittyminen, tarkistuslistat jne.  
 

 

 



Jatkuu… 

 eroja: pitkät perinteet ilmailussa: 

 

henkilöiden tarkka valinta, aluksi ”koeaika” 

työolosuhteet, työkulttuurierot: pilotti erehtyy: 

miten silloin toimii; (erehtyykö kirurgi?)  

 

  simulointitilanteet (jatkuva koulutus), 

jatkuva osaamisen päivitys, valvonta jne.  

 



jatkuu… 

 WHO (10/2004) 

 Safe surgery – kamppanja 

*  World Alliance for Patient Safety 

www.who.int/patient safety 

 Haynes AB, Weiser TG etc.  

A surgical safety checklist to reduce morbidity and 

mortality in a global population  

N J Med 2009; 360:491-9 

 

http://www.who.int/patient


WHO:n 10 tavoitetta  

 1. oikea potilas, tunne potilas 

 2. oikea leikkaus 

 3. tiimi tuntee toisensa, osaa työnsä 

 4. tunnetut tekniikat 

 5. oikeat lääkkeet/varusteet/välineet 

 6. infektioriski tiedossa 

 7. ei liinoja /ei instrumenteja potilaaseen 

 8. PAD- näytteet identifioitu 

 9. tiimi kommunikoi 

 10. omien tulosten seuranta 

 



Anestesiologit mukaan edistämään 

potilasturvallisuutta 

 The Helsinki Declaration on Patient Safety in 

Anaesthesiology  

- EBA, the European Board of Anaesthesiology in 

UEMS, the European Union of Medical Specialities  

* potilasturvallisuuden parantamien Euroopassa 

** allekirjoitettiin 13.7. 2010 

      Euroanaesthesia 2010 Congress in Helsinki 
* poliittinen kannanotto 

(yhteistyössä tieteellisten järjestöjen kanssa,  

 Eur J Anaesthesiol 2010;27: 592-7) 



Tarkistuslistat kirurgiaan… 

 Inhimillisten tekijöiden  
 (”human error ” ) vähentäminen 

 Riskienhallinta 

 Potilasturvallisuus 

 Lisää hoitoprosessien laatua 

 Vahvistaa tiimityötä 
(”kulttuurimuutos” leikkaussaliin) 

 ”Checklists are not  ”to do”-lists but just what they 
claim to be”  
eli muistuttavat että kaikki tarpeellinen on 
tehty 
(tulee jo tietää mitä tulee tehdä…) 



jatkuu… 

 ”Near accidents”  are not reported… 
 
*Alberti KG. 
 Medical errors…” 
 Br  Med J  2001; 322: 501-2 
 
 *Haller G & Myles PS.  Learning from 
incidents...”  
Anestesiology 2005; 102: 1287 
 



Jatkuu.. 

 ASA The American Society of 

Anesthesiologists closed claims project. 

1999…. 

 ” events related to the airways are 

an importat cause of life-threatening 

anaesthesia-related complications…” 

 

 



Anestesiologeille? 

 ”Anesthesiology is concidered to be a 

leading discipline in the field of patient 

safety…”  

(Gaba DM. Anesthesiology as a model for 

patient safety in health care. Br Med J 2000; 

320: 785-8. 

ASA guidelines jne. ) 

 Aina sattuu kun tapahtuu… 



Anestesialääkärin rooli 

 Tarkistuslistat hyödyllisiä, toistaiseksi harva 

käyttää… 
Haynes et al : A Surgical Safety Checklists.  

 New Eng J of  Med 2009: 360: 491-9 

Thomassen O et al. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 

54:1179-84: …a pre-induction checklist possible 

even in a hectic and stressful clinical environment…” 

* PhD abstract Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: 

801-2 (väitöskirja, 3 osatyötä, Norja): 

”Implementation of safety checklists in 

medicine: not as simple as it sounds” 

 



Uusin terveudenhuotolaki 2010 

(Sos- ja terveysministeriö, STM) 

 Terveyden-ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

* toteuttaa, kouluttaa, välittää tietoa jne. 

* sairaalat, terveyskeskukset 

** potilaan oikeus laadukkaaseen hoitoon 

     oikeaa hoitoa, ei haittaa potilaalle 

     henkilökunnan ennakoitava  

     vaaratilanteet, haitat raportoitava (opiksi) 

* Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry  

     (SPTY) 

** Ammattilaisille 

    - kirurgiset tarkistuslistat 



Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry, SPTY 

 

 Kirurgisen tarkistuslistan tarkoitus 
 
1. Vähentää leikkauskuolemia ja komplikaatioita 
2. Auttaa hyväksyttyjen turvallisuuskäytäntöjen 
    käyttöä 
3. Helpottaa kommunikaatiota ja tiimityötä 
4. Vähentää muistinvaraista toimintaa 
5. On työkalu leikkausturvallisuudelle 
6. Lyhyt, yksinkertainen 
 



LETE:n lista (OYS) 

 Anestesiavalmiuteen liittyvät asiat: ”sign in” 

 Leikkausvalmiuteen liittyvät asiat: ”time out” 

 leikkauksen lopussa: ”sign out” 
 

 Eri leikkaustyypeillä omat ”tsekkaus”listat  
 
 

 Muokattavissa paikallisiin olosuhteisiin 

 TOIMII TODISTETUSTI 

 



Synnytyssalin tarkistuslista 

 Potilasturvallisuutta myös synnyttäjille:  
”Save the mother” !? 
 
* Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistyksen 
asettama työryhmä 
Käypä hoito: Leikkausta edeltävä arviointi  (v.2008) 
** ohjeistukset 

   * SPTY 
** potilaan anamneesi, statuksen teko, riskien 
tunnistaminen/vaaratilanteiden ehkäisy, 
laadukas hoito potilaan parhaaksi jne. 
 



Onko synnyttäjä potilas?  

 

 Suurin osa synnyttäjistä jää paitsi normaalia 

leikkauspotilaan edeltävää, lääkärin tekemää,  

arviointia:  ei anamneesia/ei status-arviointia, 

ei tietoa veriryhmästä/vasta-aineista, 

laboratorioarvoista, ei riskiarviota, 

ei tietoa anestesiologisesta riskistä  

(esim. BMI > 50, ei intuboitavissa, ei sopivaa 

verta, hyytymisjärjestelmän vaje jne. ) 

 



Toimenpiteiden/anestesioden määrä 

lisääntyy 

 Synnytysten määrä lisääntynyt: Suomessa yli  
  61 000 synnytystä/v, (v. 2010) 
* meillä OYS:ssa > 4400 / v 
- analgesioita: EDA, ITA   60 %:lle 
 

 Synnytysten keskittäminen? 
 

 Sektio% nousussa? Suomi 12-30 % (ka 16 %)! 
* anestesiapalvelujen tarve lisääntyy 

 Riskisynnyttäjien määrä lisääntyy: ei-elektiiviset 
sektiot/kiireelliset/hätäsektiot lisääntyvät? 
 



Riskisynnyttäjiä enemmän 

 Lihavat BMI > 50 > 60 
*  kuolemanriski nousee kun anestesiaan 

- ei saada intuboitua, ei saa hapetettua 
 - ei tippatietä, valmisteluun menee aikaa… 

 Vuotaa, ei sopivaa verta jne. 

 Synn. sydänvika, kardiomyopatia? 
Muu vakava perussairaus? 

 Muut: nivelreumaatikko, muu kaularankasairas, 
antitromb lääkitys ? Hb matala? Tromb matalat?  
TT-INR korkea?  jne.  
 



Sektio vs. alatiesynnytys 

(Terhi Saisto & Erja Halmesmäki) 

 Sektiossa vs. alatiesynnytys 

* äitikuolleisuus 4 x  

* verenvuotoriski 3 x 

* riski kuolla keuhkoveritulppaan 26 x  

 Päivystyssektiossa 

* äitikuolleisuus 9 x vs. alatiesynnytys 

 



To err is human… 

 Erehtyminen on inhimillistä, mutta voi 

tappaa…eli opi virheistä!  

Ennakoi vaara/riskit! 

Toimi ammattitaitoisesti!  

Valmistaudu hätätilanteeseen!  

 Toimi tiiminä! 

Kommunikoi! 

(Cullen DJ et al. 1997, Kohn LT et al 1999, 

Benoit E et al 2012) 



Synnytyssalissa kun potilas haastateltu ja 

synnytys käynnissä 

 1.Terve  kyllä / ei 

 2. Lääkitys: ei / kyllä 

 3. Paino: normaali: kyllä/ei 

* BMI > 40 kg/m2 (sairaalloisen lihava)   

* BMI  > 50 > 60 (heti anestesialääkärille) 

 4. Suu aukeaa ja niskat taipuu, alaleuka normaalin 

kokoinen: kyllä / ei: anestesialääkärille 

 5. Allergia/ anafylaksia 

* puudutteille/anestesia-aineille: anestesialääkärille 



Synnyttäjän tarkistuslista…jatkuu 

 6. Raskaushäiriöt: ei / kyllä 

 7. Veriasiat (Hb, vasta-aineet): 
     Hb > 100 g/l:  kyllä / ei 

 8. Synnyttäjä vuotaa nyt:  ei /kyllä 
> 1 litra ( obstetrikolle) 
> 2 l obst / ans-lääkäri 
> 3 l heti anestesialääkärille 

 9. Toimiva tippatie on / ei / ei tarvetta 

 10. Syönyt kiinteää/juonut viimeisen 6 tunnin aikana: 
      ei / kyllä 



Tarkistuslista 

 Poikkeava arvo/löydös merkkaa esim. 

punaisella värillä 

* helppo huomata 

* vaatii selvitystä 

 Tehkää omaan yksikköön sopiva tarkistuslista, 

testatkaa, käyttäkää… 

 Koko TIIMI mukaan!! 



III - ans päivystäjä 

 dect 2703 (Oys) 

 Synnytyssalin anestesiapalvelujen tarve lisääntyy 

 Gyn ls, korva ls, silmäls, tarvit. kirralle/teholle… 

 Avotalo, hos 24 h auki 

 Päiv pkl: kir, sis, neuro jne. 

 Rtg: ct, lasten MRI 

 Sis teho, lasten teho  

 Osastot: muu sairaala 

(korvaos, iho-os, sädekl os, sis os jne.) 



Synnyttäjän potilasturvallisuus? 

  Kätilö mukaan tiimiin: tunne oma synnyttäjäsi… 
informoi anestesiahenkilökuntaa ongelmista 

 Anestesialääkärin vastuu: tunne potilaasi, tavalliset 
”sudenkuopat”, ilmatie? iv-yhteys? veriasiat? jne.  

 Obstetrikko: yhteistyö anestesiologin/lastenlääkärin 
kanssa ensiarvoista 

 Osaston henkilökunnan koulutus 

 Äpkl:n henkilökunta, äitiysneuvolat  

 
 SOAT (Suomen Obstetriset Anestesiologit): 

 -tarkistuslistat käyttöön synnytysyksiköihin… 



Laki velvoittaa…potilaan parhaaksi… 

 

    www.thl.fi 
* potilasturvallisuusyhdistys 

** puh johtaja Olli Väisänen 

http://www.thl.fi/


TIIMITYÖTÄ 

f1banter.wordpress.com 


