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Sidonnaisuudet

• WHO Nutrition 1991-4
• THL Potilasturvallisuutta 

taidolla -projekti 2012-15
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Luento sisältää
• Potilasturvallisuuden peruskäsitteitä
• Leikkaushoidon turvallisuus ja virheiden 

vähentäminen
• Tarkistuslistan historiaa
• Mihin tarkistuslista sopii?
• Miten tarkistuslistaa käytetään?

3



Käsitteitä
• POIKKEAMA, avvikelse; nonconformity, error 
– suunnitellusta tai sovitusta poikkeava tapahtuma, 

joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Poikkeama voi 
johtua tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai 
suojausten pettämisestä. Samassa merkityksessä 
käytetään usein sanaa virhe, joka on sisällöltään 
suppeampi ja sävyltään negatiivinen. 

Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 19.12.2007 4



• VAARATAPAHTUMA tai 
POTILASTURVALLISUUSTAPAHTUMA , patient 
safety incident 
– Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, 

joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa potilaalle 
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• LÄHELTÄ PITI –TAPAHTUMA, tillbud; near 
miss 
– Vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa 

haittaa potilaalle. Haitalta vältyttiin joko 
sattumalta tai siksi, että poikkeama tai 
vaaratilanne havaittiin ja haitalliset seuraukset 
pystyttiin estämään ajoissa. 
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• HAITTATAPAHTUMA, negativ händelse; 
adverse event 

– Vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle 
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• POTILASVAHINKO, patienskada, patient 
injury 
–Potilasvahinkolain määrittelemä, 

vakuutuskorvaukseen oikeuttava 
henkilövahinko lääketieteellisen 
tutkimuksen tai hoidon yhteydessä; 
terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä 
potilaalle aiheutunut henkilövahinko 
(Potilasvahinkolaki 879/1998). 
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Perioperatiivisen prosessin
turvallisuus?

• Suomi Euroopan turvallisin maa 
leikkauspotilaalle? (adjusted OR 0,44 
verrattuna UK, NS)

• Suomessakin 2% tutkimukseen tulleista 
leikkauspotilaista kuoli (vs. HILMO 1%)

• 73% kuolleista ei päässyt teholle missään 
vaiheessa hoitoaan

Pearse Ym NEJM 2013



Virheiden n?

• Observaatio > vapaaehtoinen raportointi > 
rekisterit 

• 15,5 virhettä /poikkeamaa leikkausta kohti 
– Weerakkody & al, BMJ Quality and Safety 2013

• 68%:lla  selkäkirurgeista on ollut virhe  
nikamatason määrittämisessä

– Mayer et al. Spine J 2013

• Kirurgiassa haittatapahtuma 14,4%:ssa.  Näistä
3,6% fataaleja ja 10,4% vakavia

– Anderson  et al  Am J surg 2013
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Virheiden n  lastenkirurgiassa

• lastenkirurgian potilaista 67%:lla virheestä 
johtuva vaaratapahtuma hoitojakson aikana 
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Proctor ML & 
al  2003



Missä hoidon osassa 
vaaratapahtuma tuli?
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Proctor ML & al  2003



300 incidents

30 accidents

Fatal
accident 

H. W. Heinrich

Miksi poikkeamia / virheitä  
kannattaa estää

13



Virheen syyt

: 
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tietämättömyys (ignorance)

avuttomuus (ineptitude)

Gorowitz & McIntyre 1976



Virheen luonne

: 
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Työtehtävä Virhe Syitä

kaavamainen Unohdus (slip) Distraktio, 
väsymys, jne

muu Erehdys 
(mistake)

Tiedon tai 
harjoituksen
puute

AHQR PSNet



Ilmailussa

16



Ilmailussa

The XB-17 (Model 299) 1935
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the cause of the crash was a very simple thing —
the control lock had been left in place. 



Boeing: Tarkistuslistan tekeminen
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• DO – CONFIRM

• READ- DO



Rakennusala
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Lääketieteessä 

• 1960-luvulta lähtien vitaaliarvot:  
• Syke
• Verenpaine
• Lämpö
• Hengitysfrekvenssi
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CVK-tarkistuslista

• Peter Provonost, 
John Hopkins,  1998-
2002

• Hoitaja keskeyttää, 
jollei noudateta
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CVK-tarkistuslista: katetrisepsiksen 
insidenssi 

• 1. vuosineljännes 1998 
– 11.3/1000 katetripäivää

• 4. vuosineljännes 2002 
– 0/1000 katetripäivää

Critical Care Medicine: October 2004 - Volume 32 - Issue 10
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https://journals.lww.com/ccmjournal/toc/2004/10000


• Global Surgery Exploded (2004: > 230 milj.)
• >7 miljoonaa  vammautui vakavasti
• >1 miljoona kuolemaa
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Leikkaushoidon riskit

• Infektio
• Verenvuoto
• Anestesia-ongelmat
• “unexpected”
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Leikkaushoidon riskit

• Infektio
• Verenvuoto
• Anestesia-ongelmat
• “unexpected”
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Pilotit

• Kaiser, Etelä-Kalifornia: 30 –kohtainen “surgery 
preflight checklist”

• Columbus childrens hospital, Ohio: “Cleared 
for Takeoff ” –tarkistuslista  + skalpel-laatikko

• Richard Reznick, Toronto:  21-kohtainen 
tarkistuslista ml. “team briefing”
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WHO Leikkaustiimin tarkistuslista
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• muuttuja ennen /jälkeen /p-arvo

• NNT: Kun käytetään 25 kertaa, estetään yksi

WHO:n listan vaikutus

NNT: Komplikaatiot : 25
Kuolema: 150  

Dia Karin Blomgren
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BMJ Qual Saf. 2014
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WHO:n lista vs knk-vahingot

18 (9,6 %) vahingoista olisi saatettu estää
– 1 väärä korva
– 4 väärän muutoksen poistoa
– 1 väärä äänihuuli
– 1 puuttuva antibioottiprofylaksia
– 2 nielusykeröä TE:n jälkeen
– 1 ennakoitavissa ollut vaikea intubaatio
– 8 puutteellisesti merkittyä vierasesinettä

Helmiö & al: Clin Otolaryngol 2015

Dia: Karin Blomgren, HUS
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2011
Vaikka tarkistuslistalla ei ainakaan vielä ole 
virallista asemaa Suomessa, on se tavalla tai 
toisella otettu käyttöön joissakin maamme 
sairaaloissa

Eero Pesonen dosentti, erikoislääkäri. FINNANEST 2011, 44:20
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Yksikkö
Osuus

leikkauk-
sista

Listan käytöstä 
vastaa

ATEK-klinikka, TYKS ? valvova 
sairaanhoitaja

E-KKS 75-100% anestesiologi

Hatanpään sairaala

HUS Hyvinkään sairaala 75-100%
valvova 

sairaanhoitaja 
(päivitetty 8.5.-13)

HUS Porvoon sairaala 75-100% muu

HUS, Länsi-Uudenmaan sairaala 50-75% valvova 
sairaanhoitaja

HUS/HYKS Operatiivinen   
tulosyksikkö, ATEK

50-75% muu

HYKS, Lasten ja nuorten sairaala 
(Lastenklinikka)

75-100% valvova 
sairaanhoitaja

Kainuun keskussairaala 75-100% valvova 
sairaanhoitaja

Kanta-Hämeen keskussairaala 75-100% valvova 
sairaanhoitaja

Keskipohjanmaan keskussairaala 75-100% valvova 
sairaanhoitaja

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
ei osaa 
sanoa muu

Kymenlaakson  keskussairaala 75-100% anestesiahoitaja

KYS 25-50% valvova 
sairaanhoitaja

L-PKS 75-100% valvova
sairaanhoitaja

Yksikkö
Osuus

leikkauk-sista Listan käytöstä vastaa

Mikkelin KS ei osaa sanoa anestesiologi

Pohjois-Karjalan keskussairaala, 50-75% anestesiahoitaja

Pohjois-Kymen sairaala 75-100% valvova 
sairaanhoitaja

Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiiri 75-100% muu

PPSHP / Oulaskankaan sairaala 75-100% valvova 
sairaanhoitaja

Päijät-Hämeen keskussairaala 75-100% valvova 
sairaanhoitaja

Raahen sairaala 75-100% anestesiologi

Rovaniemen keskussairaala 75-100% valvova 
sairaanhoitaja

Sairaala Lapponia 75-100% anestesiologi

SatKs leikkaus-ja anestesiaosasto 75-100% valvova 
sairaanhoitaja

Savonlinnan keskussairaala 50-75% anestesiologi

Seinäjoen Keskussairaala 50-75% valvova 
sairaanhoitaja

TAYS Sydänkeskus Oy
75-100% 

(päivitetty 
020413)

valvova 
sairaanhoitaja 

(päivitetty020413)

TAYS, leikkaus- ja anestesiatoiminta 75-100% anestesiologi

Vaasan keskussairaala 50-75% muu

Vakka-Suomen sairaala, Uusikaupunki muu

Vammalan aluesairaala 75-100% valvova
sairaanhoitaja

2012-3
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Käytämmekö oikein?

• Pysähtyykö koko tiimi hetkeksi kaikissa 3 
kohdassa:
– Ennen anestesiaa
– Ennen viiltoa
– Ennen siirtoa

• Vahvistetaanko jokainen kohta tarkistuslistasta 
verbaalisesti

• Tehdäänkö tämä ilman, että ollaan 
muistinvaraisia
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Tarkistuslista tutkimusaiheena

PubMed MESH termi ”Checklist” 
osumat:  

2011:  387 
2019:  5360

- näistä 286 tarttuu 
lisäehtoon ”anesthesia”
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READ- DO
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Onnistunut tarkistuslista

• Pyrkii ratkaisemaan havaitun ongelman
• Perustuu havaintoihin ja tutkittuun tietoon
• On tehty yhdessä
• Implementointiin liittyy koulutus



Onnistuneita tarkistuslistoja
• tehon kierto: keuhkokuumeet ↓ (USA)
• sairaalasiirto: siirto-ongelmat ↓ (USA)
• preop. lap.sappi:välineongelmat ↓ (Hollanti)

• lääkäreiden vuoronvaihto: kadonneeen tiedon 
määrä ↓ (Sveitsi)

• päivän tavoitteet: hoitojakson pituus ↓ (USA)
• WHO: komplikaatiot ja hoitoaika ↓ (Norja)
• pre-induktio: puuttuvat välineet ↓ (Norja)
• Elektroninen

Thomassen: Acta An Scand 2014, 2010, Haugen: Ann Surg 2014

Di
a:

 m
uk

ai
ltu

 K
ar

in
 B

lo
m

gr
en

in
, 

HU
S,

 a
lk

up
er

äi
se

st
ä



Muuta

• Synnyttäjän 
tarkistuslista (SOAT, 
Suomi 2012)

• ECT-tarkistuslista (UK 
2015)

• Elektroninen toteutus 
sattaa olla eduksi

• Potilaan osallistaminen
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Miksi käytän tarkistuslistaa

• Virheet on yleisiä leikkausosastolla
• Auttaa vähentämään virheitä
• Lisää tiimin toimivuutta
• Suositukset ja työnantajan vaatimus
• “No matter how routine an operation is, the 

patients never seem to be.”
Gawande, Atul. The Checklist 

Manifesto
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Kiitos, kommentteja, kysymyksiä

49
Quino: Quinoterapia 
1985


