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Tampereen yliopistollinen sairaala • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri



• Tarkistuslistoista/toimintakorteista yleensä: historiaa, 
periaatteet

• Lyhyesti kirurgisesta tarkistuslistasta
• Tarkistuslistat hätätilanteessa
• Toimintakorttityöryhmän esittely
• Kansallisten hätätilannekorttien esittely
• Käyttöönotto

Esityksen sisältö (30 min, 27 diaa)





• Inhimillisyys, muistin vajavuus
• Kompleksisuuden hallinnan haasteet
• Kakun leipominen, lentokoneen lähtötarkastus, 

kriittisesti sairaan potilaan tutkiminen – yhden 
kriittisen asian unohtaminen…

Miksi tarkistulista?



• Lyhyt ja ytimekäs
• Auttaa rutiinien 

muistamista
• Tiimityöskentelyä 

helpottava ja selkeyttävä
• Toiminnan 

standardisointia 
helpottava 

Tarkistuslista on…



• Varsinainen kattava hoitosuositus
• Luovuutta rajoittava – päinvastoin: vapauttaa 

ajatuskapasiteettia luovalle ajetelulle
• 100% sitova - harkiten/perustellusti siitä voi poiketa 

(vrt. elvytyskaavio)

Tarkistuslista ei ole…



• Reseptimäinen
• Seuraavaan kohtaan ei siirrytä ennen edellisen 

kohdan tekemistä
• Esim. hätälaskeutuminen

”Read – do”



• Lukemalla äänen tarkistetaan että kaikki asiat ovat 
huomioitu/tehty

• Ei vaadi orjallista järjestyksessä etenemistä
• Esim. kirurginen tarkistuslista, ”before take off” -listat

”Do – confirm”



• Tarkistuslistat muilla aloilla, 
esim. rakennusalalla

• Ahaa! – kirurgisen 
tarkistuslistan 2. laatikon 
merkitys!

• Sekoittuu johtamis- ja 
tiimityötaitoihin

Kirurgisen 
tarkistuslistan 
taustaa





• Kirurginen tarkistuslista vähentää komplikaatioita ja 
kuolleisuutta 

De Vries EN et al. NEJM 2010;363:1928
Haynes AB et al. NEJM 2009;360:491
Neily et al. JAMA 2010;304:1693

• Kirurginen tarkistuslista on yleistynyt hyvään hoitoon 
kuuluvaksi rutiiniksi

Tarkistuslistojen hyötyjä



• Berenholtz SM et al. Eliminating catheter-related
bloodstream infections in the intensive care unit. Crit
Care Med 2004;32:2004

• Koulutusta, tp-setti, päivittäinen kanyylitarpeen 
mietintä ja tarkistulista:

1) Lääkärin käsidesinfektio
2) Potilaan ihon desinfektio
3) Koko potilaan peittävät steriilit peittelyt
4) Maski, steriili takki ja hanskat
5) Steriili haavalappu laittokohdan päälle

Yksinkertaisemman tarkistuslistan 
hyötyjä



üItsestäänselvyyksiä!?
üTarkkailukuukauden 

aikana: 1/3 toimenpiteistä 
vähintään yksi kohta 
sivuutettiin

üVuoden aikana: 11/1000 -
> 0/1000 
infektiota/kanyylipäivää 
(esti 43 infektiota, 8 
kuolemaa)

üKahden vuoden aikana 
infektioita ainoastaan 2 
infektiota



Mutta kriisitilanteet ovat eri asia?
Toimivatko tarkastulistat silloin?



joku kuva? 
Liittyen kriisilistoihin 



• Ovat harvinaisia
• On yleistä, että totutuista hoitotavoista poiketaan tai 

suoritetaan epätarkoituksenmukaisia toimintoja
• Muisti ei ole parhaimmillaan
• Hoito vaatii hyvää tiimityöskentelyä ja oikein 

ajoitettua hoitoa

Kriisitilanteet…



• Ziewacs JE et al. Chrisis checklists for operating 
room: development and pilot testing. 2011;213:212

• Arriaga AF et al. Simulation based trial of surgical
crisis checklist. NEJM;368:249
üTarkistuslistojen kehittäminen ja testaus
üTiimien kyky tehdä tietyt vaaditut ”kriittiset askeleet”

Tarkistuslistoista kriisitilanteessa
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Toimintakorttityöryhmä



• Tapaamiset 9/2017, 1/2018, 3/2018, 9/2018
• Kaikkien saatavilla oleva materiaali
• Aiheiden mietintä – äänestys
• Kullekin yo-paikkakunnalle yksi kortti työstettäväksi
• SAY:n tuki
• Esittely Finnanestissa ennen Operatiivisia päiviä 
• Sessio Operatiiviset päivät 2018

Työryhmän aikajanaa ja ideoita











• Conley DM et al. Effective Surgical Safety Checklist
implementation. J Am Coll Surg 2011;212:873
üImplementoinnista vastaa moniammatillinen tiimi 

(spontaanisti innostuneet ihmiset, johdon tuki, säännölliset 
tapaamiset)

üUuden kulttuurin markkinointi
üPerusteiden ja hyötyjen kertominen
üPitkäjänteinen käyttöönottokoulutus
üJatkuva seuranta ja koulutus

Käyttöönotto – varsin iso osa koko 
projektia!



• Kirurginen tarkistuslista on ”muokannut maaperää”
• Vaikeus ylläpitää listoja osana rutiinia
• Koulutus ja muokkaus (simulaatiot) vaatii aikaa ja 

panostamista

Hätätilakorttien käyttöönoton 
aspekteja



Kiitos! Kysymyksiä?
Keskustelua…


