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Meillä Satasairaalassa tehdään laa-
dukasta ja arvokasta hoitotyötä sata-
kuntalaisten kansalaisten hyväksi. Hoi-
totyömme perustuu potilaiden tarpei-
siin sekä tutkittuun tietoon ja toteu-
tamme sitä vaikuttavin menetelmin 
ja eettisesti kestävin periaattein. Hoi-
totyön uutisten tarkoituksena on tuo-
da näkyväksi Satasairaalan hoitohen-
kilökunnan työtä, hyviä käytäntöjä ja 
tehdä tutuksi toimijoita eri puolella 
sairaalaamme. 

  

Kuluvan vuoden aikana meillä on 
aloittanut työskentelynsä kolme klii-
nisen hoitotyön asiantuntijaa. Heillä 
on merkittävä rooli näyttöön perus-
tuvan toiminnan kehittämisessä ja 
hoitotyön näkyvyyden lisäämisessä. 
Asiantuntijamme ovatkin päättäneet 
käynnistää Hoitotyön uutisten julkai-
semisen. Uutisten tarkoituksena on 
julkaista tiiviitä infoja hoitotyön toi-
minnoista ja uudistuksista eri puo-
lella Satasairaalaa. Jatkossa toivom-
mekin aihe-ehdotuksia uutisten tu-
leviin julkaisuihin.

Teksti: Marita Koivunen, kehittämisylihoitaja ja Paula Asikainen, hallintoylihoitaja

Kehittyvä hoitotyö näkyväksi

Satapsykiatriassa olemme otta-
neet käyttöön Safewards-mallin, jol-
la pyritään lisäämään turvallisuutta 
ja vähentämään konfliktien määrää 
psykiatrisilla osastoilla. Safewards on 
englantilaisen Len Bowersin (Profes-
sor of Psychiatric Nursing) tutkimus-
ryhmineen kehittämä malli, joka on 
käytössä ympäri maailman. Suomes-
sa mallia käytetään Satakunnan li-
säksi HUS:ssa, Pirkanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla. Safewards sisältää 10 
interventiota: yhteiset odotukset, ys-
tävälliset sanat, puheella rauhoitta-
minen, positiiviset sanat, huonojen 
uutisten kertominen, tullaan tutuik-
si, avun antaminen, rauhoittumiskei-
not, turvallisuuden ylläpitäminen ja 
kotiutusviestit.

Mikä on Safewards?

Työvälineitä Safewards käyttöön
Yhteiset odotukset ja pelisäännöt 

teemme yhdessä osaston potilaiden 
kanssa. Työskentelyssä ollaan asialli-
sia ja kunnioittavia, ei puhuta ylhääl-
tä alaspäin vaan laskeudutaan samal-
le katseen tasolle, ei kritisoida tai ol-
la hyökkääviä, vihamielisiä eikä mi-
tätöidä tai alenneta potilasta, myön-
netään erehtyväisyytemme. Teem-
me henkilökuntaa tutuiksi kuvakol-
laasilla, jossa kerromme jotain itses-
tämme. Huonojen uutisten kertomi-
nen suunnitellaan etukäteen, miten, 
milloin ja missä kerrotaan sekä mi-
ten huomioimme potilaan huono-
jen uutisten jälkeen. Positiivisilla sa-

noilla huomioidaan jokin potilaan posi-
tiivinen ominaisuus, koska negatiivisuus 
synnyttää negatiivisuutta. Rauhoittumis-
huoneissa on erilaisia tavaroita, esim. vä-
rityskirjoja, kuplamuovia, ym. joihin kes-
kittymällä tilanne usein rauhoittuu. Lap-
silla, nuorilla, aikuisilla ja vanhuksilla on 
ikä huomioiden erilaisia rauhoittumista-
poja ja tavaroita. Potilaat kotiutuessaan 
jättävät kotiutustaululle tsemppi vieste-
jä osastolle jääville potilaille.

Lisätietoa löytyy: www.safewards.net

Teksti: Päivi Grönroos, psykiatrian varahenkilöstön osastonhoitaja 
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Tablettihoitajan vastaanotto syöpätautien pkl:lla
Teksti: Katja Lehtoranta, sairaanhoitaja, syöpätautien pkl

Syöpätautien pkl:lla aloitettiin 
03/2019 peroraalisiin syöpälääkkei-
siin liittyvä sairaanhoitajan vastaan-
otto. Erikoislääkäri Kaisa Sunela kou-
lutti sairaanhoitajat ko. tehtävään pi-
tämällä luennot peroraalisista syöpä-
lääkkeistä sekä laatimalla poli-
klinikan käyttöön lääke-
kohtaiset tarkat toi-
mintaohjeet. 

Tablettihoitajina toimivat 
sairaanhoitajat Heli Aurio, 

Minna Grönman sekä Katja 
Lehtoranta. 

Ajanvaraustoimintaa on 
neljänä päivänä viikossa. 

Tablettihoitajan tavoittaa 
puhelimitse 

arkisin klo 7.30 - 15.00 
numerosta 050 473 5733. 

Sairaanhoitaja ohjaa potilaalle uu-
tena aloitettavat peroraaliset syöpä-
lääkkeet, toteuttaa lääkehoitojakso-
jen aikana tarvittavat seurantaveriko-
keet sekä arvioi ja aloittaa uudet lää-
kehoitojaksot. Sairaanhoitajan vas-

taanotot korvaavat osittain 
lääkärin vastaanotto-

käynnit tai lääkä-
rin soittoajat.

Lymfaterapia Satasairaalassa
Teksti: Minna Mantere, fysio/lymfaterapeutti ja Anne Nurmi, fysio/lymfaterapeutti, Fysiatrian pkl

taan potilaille, joille on syöpäsairauden 
seurauksena ilmaantunut lymfaturvo-
tusta esim. kirurgisesta toimenpitees-
tä tai sädehoidosta johtuvan imusol-

Vuoden 2018 alusta alkaen syöpää 
sairastavat potilaat ovat päässeet Sa-
tasairaalassa työskentelevän lymfate-
rapeutin vastaanotolle. Palvelua tarjo-

mukevaurion vuoksi. Eniten lymfatur-
votusta esiintyy rintasyöpää ja gyne-
kologisia syöpiä sairastavilla. Useam-
min turvotusta esiintyy operoidun 
puolen raajassa, mahdollisesti myös 
vartalon alueella.

Lymfaterapeutin arviokäynnillä po-
tilas haastatellaan, tutkitaan ja tarvit-
taessa raaja mitataan. Potilas saa tie-
toa lymfaturvotuksen syistä ja seu-
rauksista ja ohjataan kotiharjoitteita 
sekä kannustetaan liikkumaan aktii-
visesti. Ylipaino on lymfaturvotuksen 
riski, joten myös painonhallintaa oh-
jeistetaan tarvittaessa.

Lymfaturvotuksen tärkein hoito-
muoto on säännöllinen kompressio-
hoito. Jos potilaalla todetaan olevan 
runsaasti lymfaturvotusta, voidaan-
kokeilla myös manuaalista lymfate-
rapiaa kompressiosidoksin. Kompres-
siotuotteet valitaan yksilöllisesti.  En-
simmäiset kompressiotuotteet potilas 
saa Satasairaalasta, jatkossa ne uusi-
taan perusterveydenhuollon kautta.

Lymfaterapeutin arviokäynnille voi-
daan potilas ohjata tekemällä palve-
lupyyntö fysiatrialle. 

Lymfaterapeutteina toimivat 
Minna Mantere  044 707 6575 
ja Anne Nurmi    044 707 6577.

Gubta, A. & Moore J.A. 2018. 
Jama onkology patient page.2



Simulaatioharjoittelua
lasten- ja naistentalossa

Teksti: Janni Österlund, kätilö, synnytykset ja naistentaudit

Meillä Satasairaalassa synnytyssalin, 
vastasyntyneiden teho –ja tarkkailu-
osaston sekä synnytysvuodeosaston 
henkilökunta harjoittelee säännölli-
sesti yhdessä obstetrisia hätätilantei-
ta, joita ovat mm. hätäsektio ja har-
tiadystokia. Simulaatio-oppimisen ja 
hands on –harjoitusten avulla 

tuetaan henkilökunnan ammatti-
taitoa ja kehitetään erilaisia käden-
taitoja sekä ei-teknisiä taitoja tur-
vallisesti. Moniammatillinen yhteis-
työ on avainasemassa terveysalalla 
ja simulaatioissa jäljitellään hoitoti-
lanteita reaalimaailmaa muistutta-
vissa olosuhteissa. Eri ammattiryh-
mien tietotaidon integroimisella saa-
daan aikaan erinomaisia oppimisko-

kemuksia ja uusia näkökulmia 
omaan työhön.

Neljästi vuodessa järjestet-
tävään hätäsektiosimulaa-
tioon osallistuu myös

leikkausosaston hoitohenkilökuntaa 
ja anestesialääkäreitä. Kokemukselli-
sen ja reflektiivisen oppimisen yhdis-
tämisellä työyksikön toimintamallit 
ovat tehostuneet. 

Vastasyntyneen virvoittelun ja 
elvyttämisen simulaatioharjoitus 
järjestetään kolmen viikon välein. Tä-
hän osallistuu kätilöitä, lasten sairaan-
hoitajia sekä lastenlääkäreitä. Todelli-
nen vastasyntyneen elvytys osuu am-
mattilaisen kohdalle niin harvoin, et-
tä onnistuakseen se vaatii tehokasta 
harjoittelua. Elvytyssimulaatioiden ta-
voitteena onkin tehostaa elvytystoi-
mintojen suorittamista, tiimin kom-
munikointia sekä toiminnan vasteen 
arvioimista.
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Päivystyksen triageuudistuksella 
saavutetut hyödyt

Teksti: Ensihoidon ja päivystyksen yh Katriina Peltomaa ja päivystyksen oh Kaisu-Leena Mäkelä

Aloitimme Satasairaalassa uuden 
Satatriage toimintamallin kevääl-
lä 2019. Tavoitteenamme oli kehit-
tää päivystyspotilaiden vastaanot-
toa monipuolisemmaksi ja asiakas-
lähtöisemmäksi. 

Uutta toiminnassa on se, että ruuh-
kaisimpaan päivystysaikaan neljä sai-
raanhoitajaa ottaa nyt potilaita vas-
taan. Hoitajat haastattelevat ja otta-
vat tarvittavat parametrit potilaista 
ja tekevät tämän jälkeen hoidon tar-
peen ja kiireellisyyden arvion. Potilas 
siirtyy tämän jälkeen oikealle hoito-
linjalle tai kotiutuu hoito-ohjeineen.  
Hoitajien työparina toimii triagelää-
käri, jota voidaan konsultoida tarvit-
taessa ja näin ollen saadaan potilas 
hoidettua välittömästi.

Uudesta Satatriage –toimintamallista on 
ollut toiminnallemme seuraavia hyötyjä:
*   Potilaat tulevat tarkemmin tutkittua jo      

heti alkuvaiheessa
*    Potilaat ovat tyytyväisempiä, kun pää-

sevät heti hoidon tarpeen ja kiireellisyy-
den arviointiin (Tästä tehty 

      potilaskysely  jossa tyytyväisyyden 
      ka on 4,5 (asteikko1-5))
*    Mikäli potilas tarvitsee vain hoitajan 
 vastaanoton,  voi hoitaja ohjata ja 
 kotiuttaa potilaan
*    Potilaat ohjautuvat suoraan oikeisiin 

hoitolinjoihin
*    Triagelääkärin yhteistyönä saadaan usei-

ta potilaita hoidettua  välittömästi ja 
päivystyksen ruuhkautuminen vältetään 

       (Haasteena on, että triagelääkärin 
        resurssi ei ole aina käytettävissä)
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  Kliinisen hoitotyön asiantuntijat:

  Hanna Tuomi  050 473 5558
  Taija Niiniviita  050 473 5555
  Heli Mäkelä      044 707 7070
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Passi perehdytyksen työkaluna vastasyntyneiden teholla
Teksti: Päivi Mannio, sh ja Siw Hellsten, sh, vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto

Satasairaalan vastasyntyneiden te-
ho- ja tarkkailuosastolla perheläh-
töinen hoito pohjautuu Vanhem-
mat Vahvasti Mukaan (VVM) toimin-
tamalliin. Perhelähtöisiä hoitokäy-
täntöjä edistävä malli on kehitetty 
TYKS:ssa ja se tukee henkilökuntaa 
toimimaan perhehuonemallisella 
teho-osastolla. Koulutusmalli perus-
tuu tutkimusnäyttöön sekä kehitys-
psykologian teorioihin ja se toteute-
taan henkilökohtaisen mentoroinnin 
avulla. Kulmakivenä on vauvan yksi-
löllisen käyttäytymisen havainnointi 
yhdessä vanhempien kanssa ja hoi-
vasuositusten laatiminen yhteisten 

havaintojen pohjalta. Malli edesaut-
taa vanhempien äänen kuulluksi tu-
lemista ja näin vanhemmat integroi-
daan osaksi hoitotiimiä. 

Satasairaala oli Lahden kanssa en-
simmäinen yksikkö Suomessa, jossa 
koko henkilökunta kouluttautui VVM 
-mallin mukaan ja nyt koulutus on 
integroitu yksikön perehdytykseen. 
Koulutuksen toteuttaminen samalla 
tavalla kuin vuonna 2012 on resursse-
ja ja aikaa vievää. Tämän vuoksi kehi-
timme VVM-passin, jonka avulla pe-
rehdytys tapahtuu työn ohessa. Pas-
sin suorittaminen sisältää itsenäistä 
työskentelyä, havainnointia sekä har-

joituksia yhdessä mentorin kanssa. 
Tärkein avain uusien työskentelytapo-
jen oppimisessa on harjoitusten jäl-
keen yhdessä mentorin kanssa teh-
tävä reflektio. Reflektiossa käydään 
läpi havaintoja, kokemuksia ja oival-
luksia vauvan viestintään ja vanhem-
pien kokemuksiin liittyen.

Passin avulla uusi työntekijä ei vain 
suorita tarvittavia tehtäviä, vaan tekee 
oivalluksia, saa onnistumisen koke-
muksia, pohtii omaa ammatti-identi-
teettiään sekä löytää uusia työkaluja, 
joiden avulla tehdä kokonaisvaltais-
ta hoitotyötä perheiden parhaaksi - 
yhdessä perheiden kanssa.

Ilmestymisaikataulu
Hoitoyön uutiset ilmestyvät jatkos-

sa 4 kertaa vuodessa. Seuraavat uu-
tiset julkaistaan alkuvuodesta 2020. 
Jos Sinulla on mielessäsi aihe, josta 
toivoisit juttua hoitotyön uutisiin, niin 
ota yhteyttä Satasairaalan kliinisen 
hoitotyön asiantuntijoihin. Alkuvuo-
den uutisten teemana hoitajan vas-
taanottotoiminta.

Tehdään yhdessä hoitotyöstä 
näkyvää!

Muistathan myös Ajankohtaista 
Hoitotyössä –iltapäivän 28.11.19. 
Teemana Moninainen hoitotyön 
asiantuntijuus. 

Lisätietoa koulutushallinnasta.


