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N
ykyaikaisessa terveydenhuollossa 
tiedonkulku on tärkeässä roolissa 
potilaan hoidossa. Potilaiden hoi-
toon osallistuvat useiden erikoisa-
lojen ja ammattiryhmien edustajat. 
Terveydenhuollon järjestelmät 

ovat muuttuneet myös monimutkaisemmiksi, 
joten viestinnän merkitys terveydenhuollossa li-
sääntyy. Kirurgisen potilaan sairaalahoito koos-
tuu useista siirtymisistä: leikkausta edeltävästä 
vaiheesta toimenpiteen kautta heräämöhoitoon 
ja sieltä vuodeosastolle. Mahdollisesti myös leik-
kauksen jälkeen potilaan voinnin huononeminen 
voi aiheuttaa hoidon intensiteetin lisääntymiseen 
ja siirtymisen tehohoitoon.

Leikkaustiimin tarkistuslista on laajasti käy-
tössä leikkaussaleissa. Listan käytön vaikutuksis-
ta hoitotuloksiin on osittain ristiriitaista tietoa. 

Suurin osa tutkimuksista on tehty ennen-jälkeen 
asetelmalla. Niissä tutkimuksissa, joissa tarkistus-
listan käyttöönottoon yhdistettiin henkilökunnan 
koulutusta, listan käyttöönotto vähensi leikkauk-
sen jälkeistä kuolleisuutta (1). Toisaalta, jos koulu-
tusta ei järjestetty, ei tarkistuslistan käyttöönotolla 
ollut merkitystä leikkauksen jälkeiseen kuolleisuu-
teen (2). Leikkaustiimin tarkistuslistan ja siihen 
liittyvän koulutuksen tarkoituksena on parantaa 
leikkausryhmän viestintää ja madaltaa kynnystä 
avata suunsa. On arveltu, että hoitotulosten pa-
rantuminen liittyy ainakin osittain tiedonkulun 
parantumiseen leikkaussalissa (3,4).

Hoitovastuun siirtymisellä tarkoitetaan ti-
lannetta, jossa vastuu potilaan hoidosta siirtyy 
osittain tai kokonaan toiselle henkilölle tai ryh-
mälle väliaikaisesti tai pysyvästi. Koska kirurgisen 
potilaan hoitovastuu siirtyy sairaalahoidon aikana 
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useaan kertaan, potilaat ovat erittäin alttiita tie-
donkulussa tapahtuville virheille siirtymien yh-
teydessä. Lisäksi työvuorojen vaihdot altistavat 
potilaat virheille tiedon kulussa. Esimerkiksi 
teho-osastolla kaikkien osaston potilaiden hoito-
vastuu siirtyy päivystysajan alkaessa 1-2 lääkärille, 
kun samoja potilaita on päivällä hoitanut useampi 
lääkäri. Näissä siirtymävaiheissa hoitovastuu siir-
tyy raportoinnin avulla. Puutteet tärkeän tiedon 
välittymisessä voivat johtaa katastrofaalisiin lop-
putuloksiin (5).

Toimivan viestinnän merkitys korostuu myös 
eri ammattiryhmien yhteistyössä. Viestintä tapah-
tuu usein myös puhelimitse hoitajan ja lääkärin vä-
lillä. Lääkäreillä ja hoitajilla on perinteisesti ollut 
erilainen viestintätyyli (6). Hoitajat saattavat olla 
hyvin kuvailevia ja yksityiskohtaisia raporteissaan, 
kun taas lääkärit usein pyrkivät tiiviiseen yhteen-
vetoon. Erilaiset viestintätyylit saattavat johtaa 
turhautumiseen.

Hoitovastuun siirtyminen on monimutkainen 
tapahtuma (7), vaikka se usein mielletäänkin vain 
yksisuuntaiseksi tiedon välittämiseksi. Varsinkin 
monen potilaan hoitovastuun siirtyminen kerralla 
(esimerkiksi teho-osaston päivystys) vaatii myös 
ennakkovalmisteluita ennen varsinaista hoito-
vastuunsiirto raporttia. Myös potilaan fyysinen 
siirtyminen ja samanaikaiset hoitotoimet hoito-
vastuun siirtymisen yhteydessä voivat aiheuttaa 
ongelmia viestintään. Leikkaussalista heräämöön 
siirryttäessä valvontalaitteiden samanaikainen 
kiinnitys saattaa heikentää tiedonkulkua (8). Itse 
hoitovastuun siirtävän raportin on todettu olevan 
usein epämuodollista ja kirjallista viestintää käy-
tetään harvoin suullisen viestinnän tukena (9). 

Havainnoiduista terveydenhuollon haittata-
pahtumista jopa 65  %:iin liittyy ongelmia tie-
donkulussa (10). Kirurgisen potilaan hoidossa 

tiedonkulun ongelmat voivat johtaa tehottomuu-
teen, resurssien hukkaan, hoidon viivästymiseen 
tai virheisiin hoidon aikana (11).

Viestinnän tueksi on kehitetty muistisääntöjä 
ja tarkistuslistoja. Suurin osa hoitovastuun siir-
tymiseen liittyvän viestinnän tutkimuksesta on 
tehty vasta viime aikoina (12).

Huonosti toimivan 
viestinnän haitat
Taulukossa 1 on lueteltu mahdolli-
sia vaaroja, jotka liittyvät huonoon 
viestintään vastuun siirtymisen yh-
teydessä (13). 

Terveydenhuollossa tehdyissä 
retrospektiivisissä haastattelututki-
muksissa on todettu, että viestin-
täongelmat hoitovastuun siirtyessä 
ovat merkittävä tekijä potilassiirtoi-
hin liittyvissä vaaratapahtumissa (14). Yleisim-
min viestistä jää puuttumaan lääkitystieto, arvio 
potilaan tilasta ja ohjeet seurannasta. Puutteet 

Hyvä tiedonkulku

Erilaiset viestintätyylit 
saattavat johtaa 
turhautumiseen.

Taulukko 1. Huonoon viestintään liittyvät 
vaarat
Väärä tai puutteellinen kuva järjestelmän tilasta

Merkittävän tiedon puuttuminen tai aikaisempien 
tapahtumien puutteellinen ymmärtäminen

Varautumattomuus aikaisemmista tapahtumista 
johtuviin tuleviin tapahtumiin

Kyvyttömyys ennakoida

Tehtävien suorittamiseen vaadittavan tiedon puuttu-
minen

Suunniteltujen toimintojen keskeyttäminen tai teke-
mättä jättäminen

Suunnitelman tai priorisoinnin tarpeeton muuttami-
nen
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tiedonkulussa voivat johtaa sairaalahoidon pi-
dentymiseen ja lisääntyneisiin laboratoriotutki-
muksiin (15).

Tuoreessa havainnoivassa tut-
kimuksessa, jossa arvioitiin vies-
tinnän laatua leikkausyksiköstä 
heräämöön siirtyessä, todettiin 
viestinnän siirtymisvaiheessa ole-
van useimmiten puutteellista. Mer-
kittäviä tietoja, kuten leikkauksen 
jälkeisen kivunhoidon suunnitel-
ma, antibioottihoidon käyttö ja 
nestehoito jäi usein huomiomatta 
hoitovastuun siirtymisessä (16).

Väärän puolen kirurgia ja ki-
rurgisten instrumenttien tai tarvik-

keiden jääminen potilaaseen ovat vakavia haitta-
tapahtumia, joihin liittyy usein viestintäongelmia 
(17) (potilastapaus tässä artikkelissa).

Hyvin toimivan viestinnän hyödyt
Rakenteellisen viestinnän on arveltu parantavan 
viestinnän laatua. Tuoreessa katsauksessa tutki-
muksiin, jotka keskittyvät hoitovastuun siirty-
misen aikaiseen viestintään (18) havaittiin, että 
näyttö rakenteellisen viestinnän hyödyistä perus-
tuu pääosin ennen-jälkeen-tutkimusasetelmalla 
tehtyihin tutkimuksiin ja tutkimusten metodolo-
gia on vaihteleva. Katsauksessa tunnistettiin 18 
tutkimusta, joissa oli tutkittu viestinnän ja hoito-
tulosten välistä yhteyttä. Tutkimuksista vain neljä 
oli satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia ja 
näistä kolme oli simulaatiotutkimuksia.

Hyvällä viestinnällä hoitovastuun siirtymi-
sen yhteydessä on havaittu olevan merkittävää 

vaikutusta vaaratapahtumien ilmaantumiseen. 
Hoitovastuun siirtymisen aikaisella viestinnällä 
saattaa olla myös vaikutusta hoitoajan lyhenty-
miseen (19).

Vaikka vastuun siirtymiseen liittyy merkittä-
viä riskejä, liittyy siihen myös mahdollisuuksia. 
Vastuun siirtyminen voi toimia potilaan hoidossa 
”tarkastuspisteenä”, jolloin tilannetta voidaan 
arvioida uudestaan (9). Tämä saattaa vähentää 
fiksaatiovirheitä (20,21).

ISBAR
ISBAR, joka kansainvälisessä kirjallisuudessa ly-
hennetään myös muotoon SBAR, on alun perin 
Yhdysvaltain laivastossa käytössä ollut vuoron 
vaihdossa käytetty raportointitapa, joka siirrettiin 
terveydenhuollon ympäristöön Kaiser Permanen-
tessa 2000-luvun alussa (22). ISBAR on akronyymi 
sanoista Identify, Situation, Background, Assessment 
ja Recommendation. ISBAR:in alkuperäinen tar-
koitus oli parantaa hoitajien ja lääkäreiden välistä 
viestintää tilanteessa, jossa hoitaja pyytää lääkä-
riltä neuvoja potilaan hoidossa. Viestintätapa on 
kuitenkin hyödyllinen myös lääkäreiden välisessä 
viestinnässä, esimerkiksi puhelimitse tehtävissä 
konsultaatioissa. Oleellisena osana ISBAR-vies-
tintää on viimeinen kohta, R (recommendation, 
suositus), koska se kannustaa raportin antajaa 
aktiivisesti esittämään mielipiteensä seuraavasta 
toiminnasta.

SBAR, jolle Suomessa käytössä olevat ISBAR- 
viestintätapa perustuu, on eniten tutkittu muisti-
sääntö terveydenhuollon viestinnässä (12).

Järjestelmällisellä SBAR-viestintätavan käyt-
töönotolla on havaittu GTT-työkalua (Global 

Taulukko 2. ISBAR

I
Identification 
Tunnistus 
(Kerro kuka olet ja mistä soitat)

Olen lääkäri N.N. ja soitan osastolta O potilaasta P.P.

S
Situation
Tilanne 
(Kerro alkuun tilanne, jonka vuoksi soitat)

Potilas on kompastunut ja on tajuton

B
Background 
Taustatiedot 
(Kerro tilanteen ja potilaan taustatiedot)

Potilas on 70-vuotias ja on osastolla hoidossa keuhkokuumeen 
vuoksi. Hänellä on eteisvärinä, jonka vuoksi käytössä on varfariini. 
Muita todettuja sairauksia hänellä ei ole. Hän oli jo toipumassa 
keuhkokuumeesta ja kompastui WC:hen mennessään.

A
Assessment 
Arvio 
(Kerro arviosi tilanteesta)

Potilaan verenpaine on 180/90, syke epäsäännöllinen 90 / min. 
Kipureaktiona koukistaa vasenta yläraajaa, paikantaa kivun ja 
äännähtää örähtäen. Hän hengittää kuorsaten. Happisaturaatio 
on 95 % huoneilmalla.

R
Recommendation 
Toimintaehdotus 
(Kerro toimintaehdotuksesi)

Potilaalla on todennäköisesti kallovamma. Haluan tehdä pään 
TT-tutkimuksen ja toivoisin, että tulet arvioimaan tilannetta paikan 
päälle.

Terveydenhuollon 
haittatapahtumista jopa 65 %:iin 

liittyy ongelmia tiedonkulussa.
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Trigger Tool) (23) käyttäen haittatapahtumien 
määrä lasku tasolta 89,9 / 1 000 hoitopäivää tasolle 
39,96 / 1 000 hoitopäivää. Samalla lääkitysvirheet 
vähenivät tasolta 29,97 / 1 000 hoitopäivää tasolle 
17,64 / 1 000 hoitopäivää (24).

Esimerkki ISBAR:in käytöstä on esitetty tau-
lukossa 2.

I-PASS
I-PASS-työkalu kehitettiin TeamSTEPPS (25) 
toimintamallin pohjalta ja se perustuu samaan 
ajatukseen kuin SBAR. I-PASS on akronyymi 
sanoista Illness Severity, Patient Summary, Action 
List, Situation Awareness and Contingency Plan-
ning ja Synthesis by Receiver. I-PASS on suunni-
teltu toimimaan työkaluna pediatristen potilaiden 
hoidossa tilanteessa, joissa potilaan hoitovastuu 
siirtyy lääkäriltä toiselle (vuoron vaihdot) ja eri-
tyisesti usean potilaan hoitovastuun siirtyessä 
kerralla (päivystyskierto). I-PASS-työkalusta on 
julkaistu kaksi ennen-jälkeen asetelmalla tehtyä 
tutkimusta, joissa molemmissa havaittiin työkalun 
käyttöönoton vähentävän haittatapahtumia. Hait-
tatapahtumien määrä väheni tasolta 33,8/100 hoi-
tojaksoa tasolle 18,3/100 hoitojaksoa (P < 0,001) 
(26). Monikeskustutkimuksessa havainnoitiin 
haittatapahtumien määrän väheneminen kuudessa 
keskuksessa yhdeksästä, jotka olivat mukana tut-
kimuksessa (27).

Erityisesti huomioitava seikka on se, että 
tutkimuksissa käyttöönottoon liitettiin kattava 
koulutus työkalun käyttöön. Vaikka I-PASS:sta 
julkaistut tutkimukset keskittyvät pediatrisiin 

potilaisiin soveltuu se hyvin käytettäväksi myös 
muissa potilasryhmissä (esimerkiksi teho-osastoil-
la). ISBAR:iin verrattuna merkittävä ero on se, että 
I-PASS-raportoinnissa viestin vastaanottaja antaa 
lopuksi lyhyen yhteenvedon saamastaan viestistä.

Esimerkki I-PASS:in käytöstä on esitetty tau-
lukossa 3.

Nuorena vitsa väännettävä
Potilasturvallisuuteen, viestintään tai raportoin-
tiin liittyvää opetusta on lääketieteen perusope-
tuksessa Suomessa vähän. Maalaisjärjellä ajatel-
tuna raportoinnin systemaattinen opettaminen 
alusta alkaen olisi kaikkein 
tehokkain tapa muuttaa vallit-
sevaa käytäntöä. Simulaation 
avulla voidaan turvallisessa 
ympäristössä harjoitella klii-
nisessä työssä tarvittavia tai-
toja ja raportointia on helppo 
harjoitella simulaation avulla. 
Raportoinnin onnistumista 
voidaan seurata käyttämällä 
tarkistuslistaa.

Austra l ia laisessa tut-
kimuksessa annettiin lää-
ketieteen opiskelijoille ja 
vastavalmistuneille lääkäreille 11 tunnin koulu-
tus ISBAR:n käyttöön ja taskumuistilista (28). 
Annetut raportit videoitiin ennen ja jälkeen 
koulutuksen. Koulutuksen jälkeen annettujen 
raporttien laatu parani merkittävästi. Entistä 
useammin muistettiin kertoa mm. potilaan ikä, 

Maalaisjärjellä ajateltuna 
raportoinnin systemaattinen 
opettaminen alusta alkaen 
olisi kaikkein tehokkain tapa 
muuttaa vallitsevaa käytäntöä.

Taulukko 3. I-PASS (SYTTY)

I Illness Severity 
Sairauden vaikeusaste

Tässä on huonokuntoinen SAV:n sairastanut potilas.

P Patient Summary 
Yhteenveto potilaasta

P.P. on 45-vuotias ja hänellä ei ole aikaisempia todettuja sairauksia. 
Hän sairasti lukinkalvonalaisen verenvuodon kaksi päivää sitten. 
Aneurysma on etummaisessa aivovaltimossa oikealla ja se on hoidet-
tu suonensisäisellä hoidolla. Ongelmana on nyt koholla oleva kallonsi-
säinen paine ja madaltunut tajunta. Potilas on sedatoituna eikä häntä 
ole voitu kohonneen kallonsisäisen paineen vuoksi herättää.

A Action List 
Tehtäväluettelo

Neurokirurgi on suunnitellut tehtäväksi pään TT-tutkimuksen tälle 
illalle.

S
Situation Awareness and 
Contingency Planning 
Tilannetietoisuus ja hoidon jatkuvuus

Mikäli kallonsisäinen paine nousee yli 20 cmH2O, sitä hoidetaan 
laskemalla aivoselkäydinnestettä dreeniä pitkin ja annostelemalla 
keittosuolaboluksia. Omaiset ovat tulossa illalla tapaamaan potilasta 
ja haluavat keskustella lääkärin kanssa.

S Synthesis by Receiver 
Yhteenveto raportista

OK. Potilas on sairastanut aneurysmaattisen SAV:n. Aneurysma on 
hoidettu suonensisäisesti. Ongelmana on kohonnut kallon sisäinen 
paine. Kontrolli TT-tutkimus on suunniteltu illaksi. Kohonnutta kallon-
sisäistä painetta hoidetaan dreneeraamalla ja keittosuolaboluksin. 
Keskustelen omaisten kanssa kun he saapuvat.
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elintoimintojen tila ja ketä voidaan konsultoida. 
Opiskelijat kokivat olevansa paremmin valmistau-
tuneita antamaan raportin ja arvostivat saamaan-
sa oppia. Iso-Britanniassa tehdyssä selvityksessä 
yhdeksässä lääketieteen opetusyksikössä annettiin 
jonkinlaista opetusta raportoinnissa, viidessä yksi-

kössä raportointia arvioitiin 
OSCE-testin avulla (objec-
tive structured clinical exam) 
(29). Tässä tutkimuksessa 
ilmeni että oppilaitokset 
pitivät asiaa kyllä tärkeä-
nä, mutta halusivat siirtää 
vastuun koulutuksesta työ-
elämälle valmistumisen 
jälkeen.

 Kokonaisvaltainen lää-
ketieteen opetus tavoittelee 
samoja kompetensseja kuin 
työelämäkin (30). Hyvä 

viestintä ja raportointitaito kuuluvat jo perus-
opetukseen. Erikoistumisvaiheessa on haasta-
vaa kitkeä pois työelämässä juurtuneita huonoja 
tapoja. Anestesiologian ja tehohoidon perus- ja 
jatkokoulutuksessa olisi helppoa ottaa käyttöön 
kokonaisvaltainen potilasturvallisuutta edistävä 
opetussuunnitelma, jonka koulutusmateriaalit ja 
arviointimenetelmät olisivat valtakunnallisesti 
yhteneväiset.

Teimme pikakyselyn sähköpostilla maamme 
yliopistosairaaloiden kliinisille opettajille ISBAR- 
raportointimenetelmän käytöstä. Vastaukset esi-
tämme taulukossa 4.

Yhteenveto
Huonosti toimiva viestintä on tunnistettu vaa-
ratekijä kirurgian yhteydessä. Viestinnän paran-
tamiseen on olemassa useita eri työkaluja, näistä 
tutkituin on (I)SBAR. Suurin osa tutkimuksista 
on metodologisesti vaihtelevia ja satunnaistettuja, 
kontrolloituja tutkimuksia on vähän. Suurin osa 
tutkimuksista on tehty ennen-jälkeen -menetel-
mällä. Hyvän tuloksen aikaansaamiseksi työkalun 
käyttöönottoon liitetyllä koulutuksella on mer-
kittävä osuus. Kuten muissakin potilasturvalli-
suuden parantamiseen tähtäävissä toimissa, on 
käyttöönoton onnistumiselle merkitystä johdon 
tuella, suunnitelmallisella koulutuksella ja seu-
rannalla. Näyttää kuitenkin siltä, että viestinnän 
parantamiseen tähtäävät toimet kannattavat ja 
niiden opettaminen pitäisi aloittaa jo lääkäreiden 
peruskoulutuksessa. 

Taulukko 4. Raportointimenetelmien käyttö perus- ja jatkokoulutuksessa.
Kysymys Helsinki Kuopio Oulu Tampere Turku

Opetatteko ISBAR-raportointimenetelmää 
(tai jotain muuta raportointimenetelmää) 
anestesiologian perusopetuksen yhtey-
dessä?

Peruskurssilla 
luennolla, valin-
naisella kurssilla 
simulaatioissa

Peruskurssilla 
ja valinnaisella 

kurssilla luennolla 
ja simulaatioissa

Ei Ei Ei

Tiedättekö tiedekunnassanne jotakin 
klinikkaa joka opettaisi ISBAR/tai jotain 
muuta lääketieteen perusopetuksen 
yhteydessä?

Ei tiedossa Ei tiedossa Ei tiedossa Ei tiedossa Ei tiedossa

Opetatteko erikoistuville ISBAR/tai jotain 
muuta erikoistumisvaiheessa?

Mahdollisesti 
ensihoidossa

Ei Ei Teho-osastolla 
käytössä

Kyllä, ISBAR päivit-
täisessä käytössä 
leikkaussaleissa

Tiedättekö jotakin klinikkaa joka opettai-
si erikoistuville ISBAR/tai jotain muuta 
erikoistumisvaiheessa?

Ei tiedossa Ei tiedossa Ei tiedossa Ei tiedossa Kuuluu leikkaustoi-
mintaan

Käyttöönoton onnistumiselle 
on merkitystä johdon 

tuella, suunnitelmallisella 
koulutuksella ja seurannalla.
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Potilastapaus
Potilas tuli olkapään kiertäjäkalvosimen leikkauk-
seen. Hänet otettiin induktiotilaan puudutusta 
varten. Vasen käsi oli paljastettu puudutusta varten 
ja oikeaan käteen asetettiin verenpainemansetti, 
saturaatiomittaus ja infuusiokanyyli. Induktiotilassa 
työskenteli kokenut sairaanhoitaja ja erikoislääkäri, 
mutta induktiotilan käyttö ei muuton jälkeen ollut 
vielä rutinoitunutta. Induktiotilassa oli useita potilai-
ta ja poikkeuksellisesti vain yksi sairaanhoitaja, joka 
joutui valmisteluiden yhteydessä hoitamaan myös 
muita asioita (vastaamaan puheluihin ja vastaanot-
tamaan muita potilaita induktiotilaan). Lääkäri puu-
dutti vasemman olkapään olkapunospuudutuksella. 
Puudutuksen jälkeen potilas ilmoitti, että leikattava 
olkapää on oikea. Merkintä olkapäähän ja paperei-
hin oli tehty asianmukaisesti. Tarkistuslistaa ei käyty 
huolellisesti läpi.

Tilanteessa oli useampi myötävaikuttava tekijä: 
liian vähäinen henkilökunta työmäärään nähden, 
puutteellinen viestintä hoitohenkilökunnan kesken ja 
potilaan kanssa sekä henkilökunnalle uusi toimin-
taympäristö. Ratkaiseva tekijä haitan tapahtumiselle 
oli kuitenkin viestintä. Uuden työympäristön ja liian 
vähäisen henkilökunnan aiheuttama lisästressin 
vaikutus olisi todennäköisesti kumoutunut toimivalla 
viestinnällä. Järjestelmän turvallisuuden kannalta 
viestintä on siis turvamekanismi käytännön toimin-
nassa (ns. ”terävässä päässä” toimintaa). Esimerk-
kitapauksessa on myös merkittäviä järjestelmän 
turvallisuuteen liittyviä asioita, jotka eivät olleet 
tilanteessa toimivien hallittavissa (uusi työympäristö 
ja väärin mitoitettu henkilöstöresurssi toimintaan 
nähden). Lisäksi toimivan viestinnän kouluttaminen 
on myös järjestelmäturvallisuuden näkökulmasta 
järjestelmän vastuulla. Vaikka viestinnän turvameka-
nismi tässä petti, ei vahingon tapahtumista voi aset-
taa tilanteessa toimineiden syyksi vaan kyseessä on 
järjestelmäongelman oire.
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