
Teho-osaston ja sairaalan vuodeosastojen välisen yhteistyön kehittäminen

Ongelma Ongelman ratkaisuprosessi Tulokset

KYSin teho-osastolla hoidettujen potilaiden uusintahoitojaksot
lisääntyivät vuodesta 2015 (153 uusintahoitojaksoa) vuoteen
2016 (197 uusintahoitojaksoa). Vuonna 2016 teho-osastomme
MET-ryhmä teki yhteensä 777 käyntiä sairaalan muihin
yksiköihin.
Alkukyselyllä henkilökunnalle selvitettiin, kuinka henkilökunnan
valmiuksia hoitaa kriittisesti sairaita potilaita voisi tukea.
Kyselyyn vastasi moniammatillisesti 28 henkilöä teho-osastolta
ja 163 henkilöä vuodeosastoilta.

Toiminta aloitettiin pilottiosastojen (keuhkosairauksien-,
vatsaelinkirurgian- ja neurokeskuksen vuodeosastot) kanssa.
Vuodeosastojen henkilökunnalle järjestettiin koulutuksia
kriittisesti sairaan potilaan hoidosta. Luentojen rakenne
noudatti ABCDE-protokollaa. Luentoja on pyydetty pilotin
jälkeen muihinkin työyksiköihin. Vuodeosastojen
henkilökunnalle mahdollistettiin tutustuminen pitkäaikaisen
tehopotilaan hoitoon ennen osastolle siirtymistä. Lisäksi
pitkään teholla olleille potilaille suunniteltiin
moniammatillisia hoitokokouksia yhdessä teho-osaston
hoitotyön vastuuryhmän kanssa. Hoitokokouksia on pidetty
tarpeen mukaan. Teho-osaston ja vatsaelinkirurgian
osastojen hoitajat ovat käyneet tutustumassa
vastavuoroisesti toistensa työhön kahden työvuoron ajan,
jonka jälkeen he vastaavat palautekyselyyn toiminnan
edelleen kehittämiseksi. Teho-osastolta tehdään edelleen
seurantakäyntejä vuodeosastoille potilaan siirryttyä teho-
osastolta jatkohoitoon. Seurantakäynneillä MET-hoitaja ja
vuodeosaston hoitaja tekevät aiempaa enemmän
yhteistyötä mm. tutkimalla potilaan yhdessä.
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MET-käyntien määrä laski kolmella neljästä pilottiosastosta 
vuodesta 2017 vuoteen 2018. Uusinta tehohoitojaksot vähenivät 
vuodesta 2017 vuoteen 2018 kaikilla pilottiyksiköillä. 
Tutustumiskäynneistä yksiköiden välillä koki saaneensa hyötyä 
työhön hyvin tai erittäin hyvin yli 90% hoitajista. 
Luennot vuodeosastoilla jatkuvat edelleen. Teho-osasto aloittaa 
tutustumisvuorot myös neurokeskuksen kanssa ja myöhemmin 
toimintaa pyritään laajentamaan.

Toiminta-alue: 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri huolehtii alueensa asukkaiden erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
Sairaalamme teho-osastolla hoidetaan kriittisesti sairaita potilaita. Tehohoidon jälkeen potilas siirtyy yleensä vähemmän valvottuihin olosuhteisiin. Tässä kehittämistyössä mukana olivat teho-osaston lisäksi 

sairaalan keuhkosairauksien-, vatsaelinkirurgian- ja neurokeskuksen vuodeosastot.  
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