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Tavoite

Suomessa tehdään vuosittain noin 80 miljoonaa laboratoriotutkimusta eli runsaat
10 tutkimusta henkeä kohti. Näihin tutkimuksiin liittyy näytteenottokertoja arviolta
noin 10–20 miljoonaa.

Kansalliseksi tavoitteeksi potilaan ohjaamiselle laboratoriotutkimuksiin tulee asettaa
huonosti kohdentuvan ja puutteellisen
toiminnan sekä virheiden aiheuttamien
kustannusten vähentäminen.

Tapahtumat ennen näytteen saapumista laboratoriolaitteelle, eli laboratoriotutkimuksen preanalyyttinen vaihe, aiheuttaa potilaan turvallisuudelle useammin riskin kuin
itse mittaus1,2,3. Tyypillisiä virheitä ovat väärän tai turhan tutkimuksen valinta, potilaan
informoinnin ja esivalmistelun puute, puutteellinen tutkimuspyyntö, tutkimuksen
tallennus väärälle potilaalle, näytteen väärä ottotapa, näytteenotto väärältä potilaalta
tai hoidon kannalta vääränä ajankohtana, puutteelliset näytetarrat, näytteiden sekaantuminen ja näytteiden virheellinen säilytys- tai kuljetustapa4. Erityisesti potilaan tai
näytteen virheellinen tunnistaminen voi aiheuttaa vakavia potilasturvallisuusriskejä5.
Laboratoriotutkimuksiin liittyviä vaaratapahtumia (haittatapahtumia ja läheltä piti
-tilanteita) esiintynee 1 % näytteenotoista, haittatapahtumia 0,1 % ja vakavia haittoja noin 1:100 000 näytteenottoa kohti. Näistä kertynee maassamme vuosittain
noin 10 000 vaaratapahtumaa ja noin 1 000 haittatapahtumaa. Joka neljäs kaikista
laboratoriotutkimuksesta johtuvista haittatapahtumista voi viivästyttää potilaan
hoitoa, heikentää ennustetta ja aiheuttaa turhia kustannuksia.1,6,7 Preanalyyttisten
virheiden suorat kustannukset Suomen terveydenhuollolle lienevät vuosittain ainakin
10 miljoonaa euroa.

Terveydenhuollon ammattihenkilön antama
ohjaus on saavuttanut tavoitteensa, kun
potilas tai hänen saattajansa ymmärtää
olevansa omansa tai saatettavansa
terveyden asianomistaja, ja on kyennyt
antamaan tietoon perustuvan suostumuksensa tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin.
Näytteenottoon saapuessaan potilas on
osannut valmistautua oikein ja tietää, mitä
näytteenottotilanteessa tapahtuu. Tällöin
näytteenottotilanne sujuu mahdollisista
peloistakin huolimatta myönteisesti, eikä
selvittelyihin kulu tarpeettomasti aikaa
(kuvio 2). Onnistunut ohjaus parantaa
myös laboratoriotulosten luotettavuutta
ja niiden tulkintaa.

Potilaan ohjaamisesta näytetutkimuksiin ei ole kattavia kansallisia toimintasuosituksia.
Alueellisia potilasohjeita käytetään vaihtelevasti, eikä systemaattista seurantaohjelmaa
ole. Kansallinen toimenpideohjelma puuttuu, vaikka potilaiden laboratoriodiagnostiikan
puutteet, ja niistä aiheutuvat turhat kustannukset tunnistetaan.

Kohderyhmät
Suositus on tarkoitettu kaikille näytteenottoprosessin eri vaiheissa (kuvio 1) näytteenottoon osallistuville sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöille sekä henkilöille, jotka laativat ohjeistuksia potilaiden valmistamiseksi näytetutkimuksiin ja toimintaohjeita näytteenottoon ja vieritutkimuksiin. Suositus soveltuu opetusmateriaaliksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen.
Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Johdanto
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Kuvio 1. Näytteenottoon liittyvät prosessit
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Kuvio 2. Suosituksen käyttöönoton tavoite

Potilaan
tunnistaminen
näytteenottotilanteessa
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Tunnista potilas pyytämällä vähintään kaksi
yksilöivää tunnistetietoa tai tarkistamalla tiedot
tunnisterannekkeesta, sillä
> ⮚potilaan tunnistamisessa lienee paljon poikkeamia8.
• Näytteenottajan ja tilaajan on vahvistettava potilaan
henkilöllisyys aina vähintään kahden yksilöllisen
tunnisteen (esim. nimi ja syntymäaika tai nimi ja
henkilötunnus) tai tarvittaessa kolmen (edellisten lisäksi
esim. osoite) avulla ja tarkistettava, että tiedot ovat
yhtäpitävät tutkimuspyynnön ja näytetarrojen tietojen
kanssa10.
• Tärkeää on, että potilas varmistaa oman nimensä ja
henkilötunnuksensa sanomalla ne itse vastauksena
kysymykseen, esimerkiksi ”mikä on nimenne ja
henkilötunnuksenne”10.
• Käytännössä tunnistus voidaan tehdä niin, että potilas
esittää Kela-kortin tai viranomaisen myöntämän
varmenteen (henkilökortti, ajokortti tai passi).
Näytteenottajan on varmistettava, että potilas on
antanut oikean henkilön kortin, pyytämällä potilasta
kertomaan (tai kirjoittamaan) henkilötunnuksensa tai
nimensä ja henkilötunnuksensa (suomalainen käytäntö).

Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

• Jos tunnistetiedoissa ilmenee ristiriitaisuuksia, ongelma
on ratkaistava ennen toimenpiteen jatkamista, ja pienetkin
ristiriidat on raportoitava10.
• Jos potilas ei itse kykene antamaan tunnistetietojaan, hänen
henkilöllisyytensä voidaan vahvistaa saattajan tai osaston
henkilökunnan toimesta, jolloin potilaan henkilöllisyyden
vahvistaneen henkilön tiedot (etu- ja sukunimi) on
tallennettava tietojärjestelmään ohjeen mukaisesti.
• Hätätilanteessa (esim. ensiavussa), jossa potilasta ei voida
tunnistaa, potilaalle annetaan organisaation ohjeiden mukainen
väliaikainen tunnistenumero.
• Osastopotilailla pitää olla tunnistamista varten
potilasranneke9,10.
• Erityistilanteita varten (näytteenotto veriryhmämäärityksiin,
pandemiatilanteessa jne.) toimintayksiköllä tulee olla omat
erilliset ohjeet potilaan tunnistamismenettelystä.
> virheellisen tunnistamisen aiheuttamat
potilasturvallisuusriskit on arvioitu kansainvälisesti
erittäin merkittäviksi10. (GRADE 1C)

Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Näytteen merkitseminen

Henkilöstön kouluttaminen

Kiinnitä näytetarrat näyteastioihin välittömästi
näytteenoton jälkeen potilaan läsnä ollessa, ja
tarkista, että potilaan henkilötiedot ovat yhtäpitävät
tutkimuspyynnön ja näyteastioihin tai -putkiin
liimattavien näytetarrojen tietojen kanssa, sillä
> näytteen merkitsemisessä tapahtuu ilmeisen paljon
poikkeamia8,11.
> näytteen virheellinen merkitseminen johtaa
tutkimustulosten vastaamiseen väärälle henkilölle, mistä
aiheutuu huomattava turvallisuusriski potilaille10.
(GRADE 1C)

Laboratorion tulee tarjota terveydenhuollon
ammattihenkilöille perehdytystä, säännöllisesti toistuvaa
täydennyskoulutusta ja laadukasta tiedotustoimintaa
näytteenotosta sekä näytteenoton laadun parantamiseen
tähtäävää toimintaa, sillä
> ohjatut, henkilöstön sitouttamiseen, toiminnan
läpinäkyvyyteen ja prosessien kehittämiseen keskittyvät
potilaan ja näytteen tunnistamistoimenpiteet saattavat
vähentää virheellisesti merkittyjä näytteitä12.
> hyvä perehdytys, koulutus ja tiedotus todennäköisesti
vähentävät potilaan ja näytteen tunnistusvirheitä ja siten
lisäävät potilasturvallisuutta13,14.

• Näyteputkien merkitseminen tai jo tehtyjen merkintöjen
tarkistaminen tulee tehdä potilaan läsnä ollessa.
Näytetarrat kiinnitetään näyteastioihin välittömästi
näytteenoton jälkeen.
• Jokaisessa organisaatiossa tulee olla näytteiden
merkitsemisestä kirjalliset ohjeet, joita henkilökunta
sitoutuu noudattamaan.
• Jokaisessa näyteastiassa tulee olla vähintään kaksi
(mielellään kolme) potilaan tunnistetta ja mahdolliset
puutteet tulee dokumentoida.

Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Teknologian mahdollisuudet
Käytä saatavilla olevaa teknologiaa potilaan ja näytteiden
tunnistamisessa, näytteiden merkitsemisessä sekä
näytepoikkeamien seurannassa ja raportoinnissa, sillä
> viivakoodinlukija vähentää virheitä potilaan ja näytteen
tunnistamisessa15.
> sähköinen tutkimuspyyntö ja potilaan tunnistetietojen
elektroninen lukeminen potilasrannekkeesta todennäköisesti
vähentävät väärin merkittyjen ja hylättävien näytteiden
määrää16–18.
> näytepoikkeamien sähköinen seuranta ja raportointi
todennäköisesti vähentävät potilaan ja näytteen
tunnistamisvirheitä19.

Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

Yhteistyö laboratorion henkilöstön ja
kliinistä työtä tekevän henkilöstön välillä
Näytteenottotoiminnan vastuuhenkilön tulee
kehittää laboratorion henkilöstön ja kliinistä työtä
tekevän henkilöstön välistä viestintää ja yhteistyötä,
sillä
> laboratorion ja kliinisen henkilöstön moniammatillinen
yhteistyö vähentää näytteiden merkintävirheitä20.

Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Laboratoriotutkimusten valinta
Potilaan laboratoriotutkimukset tulisi kohdentaa
kustannustehokkaasti taudin vaiheen, käytössä
olevien hoitosuositusten, paikallisen laboratoriotutkimusten valikoiman ja saatavuuden mukaisesti.
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Järjestä yhteisiä toimintatapoja ja tilaisuuksia
laboratorion ja hoitoyksikön ammattilaisten kesken
kliinisten laboratoriotutkimusten valinnasta ja tulosten
tulkinnasta, sillä
> varsinkin avohoidon lääkärit näyttäisivät kokevan, ettei
heillä ole mahdollisuutta riittävään tiedonvaihtoon
laboratorion asiantuntijan kanssa21.
• Laboratorioammattilaisten on suositeltavaa luoda yhdessä
kliinisten ammattilaisten kanssa yhteisiä toimintamalleja.
• Yhteydenpitotavoista on hyvä tiedottaa monipuolisesti niin,
että kysymyksiin saadaan asiantuntevat vastaukset.
• Laboratorioammattilaisten näkyvyyttä ja asiantuntijuuden
hyödyntämistä edistetään verkkoesitelmillä ja asiantuntijaartikkeleilla sekä päätöksentukijärjestelmien kautta.
• Tietoturvallisia sähköisiä potilaskonsultaatioita tulee
edistää.
• Alueellinen laboratoriotoiminta ja kansallinen yhteistyö
tarjoavat systemaattisen yhteydenpitotavan, jota kannattaa
kehittää.

Laboratoriotutkimusten käyttöön
kohdistuvien interventioiden vaikuttavuus
Sovella hoitoyksiköiden henkilökunnan
laboratoriotutkimusten käyttöön liittyvässä ohjauksessa
monipuolisesti laboratorion ammattihenkilöiden ja
organisaatioyksiköiden yhteistyötä ja eri menetelmiä, sillä
> laboratoriotutkimusten käyttöä voidaan todennäköisesti
kohdentaa merkittävästi paremmin, kun hoitoyksiköiden
henkilökunta on saanut hyvän ohjeistuksen22–24.

• Interventioiden vaikuttavuus ilmeisesti paranee
hallinnollisen tuen, yhteisen suunnittelun ja kliinisten
ohjeistusten avulla22–24.
• Eri tehtävissä toimivien lääkäreiden keskustelut uusista
käytänteistä turvaavat potilashoidon24.
• Muutos vahvistuu sopivasti tarjotun käyttäjäpalautteen
avulla22,25.
• Intervention tulee kestää riittävän kauan, jotta muutos ehtii
vakiintua kaikkien työntekijöiden toimintaan23,24.
Järjestä katselmointeja ja palautetilaisuuksia
laboratoriotutkimusten käytöstä, sillä
> auditoinnilla ja palautteen annolla voidaan vaikuttaa
myönteisesti terveydenhuollon henkilöstön
ammattikäyttäytymiseen25.

Tietojärjestelmien mahdollisuudet
laboratoriotutkimusten valinnassa
Sovella laboratoriotietojärjestelmien teknisiä
mahdollisuuksia tutkimuspyyntöjen ohjaamisessa, sillä
> tietojärjestelmien avulla voidaan tavoittaa ja ohjata laajoja
käyttäjäkuntia toivottuun tutkimusten käyttötapaan26–28.
• Tietojärjestelmien pyyntölomakkeet ja muu sähköisten
alustojen tuki varmistavat muutoksen toteutumisen23,27.
• Sähköisiin potilaskertomuksiin voidaan liittää esimerkiksi
linkkejä laboratorio-ohjekirjaan, päätöstietokantoihin29, tai
grafiikkaa päätösten helpottamiseksi.
• Potilasturvallisuuden kannalta kriittiset muistutukset
tai hälytykset tulee varmistaa käyttäjille näkyviksi
(esim. potilaan vakavat allergiat, erityissairaudet tai
erikoisveriryhmä).
• Tietojärjestelmiä arvioitaessa on paneuduttava
niiden vaikutuksiin käyttäjien tyytyväisyyteen,
työn tehostumiseen, kustannuksiin, ja mahdollisiin
ei-toivottuihin seurauksiin26.
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Laboratoriotutkimusten käytön ohjaaminen
yhteistyössä hoitoyksikön kanssa
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Potilaan
tietoinen
suostumus

• Lapsen iän ja kehitystason mukaisen osallisuuden
ja tietoisen suostumuksen antamiseen tulee laatia
toimintaohjeet. Suomi on ratifioinut vuonna 1991 lapsen
oikeuksien sopimuksen, joka velvoittaa noudattamaan
artikla 12:ssa ilmoitettua periaatetta lapsen näkemysten
kunnioittamisesta32.
• Potilaan oikeutta vapaaseen valintaan ja informaation
saamiseen tulee kehittää30.
• Tieteelliseen tutkimukseen osallistuvan tulee saada
tietoa tutkimuksen tavoitteista, toteutuksesta ja omasta
roolistaan ennen suostumuksen allekirjoitusta sekä
informaatiota tutkimuksen tuloksista tutkimuksen
valmistuttua33,34.
• Geneettisten testien yleistyminen lisää potilaan ja hänen
läheistensä tai perheensä tarvetta keskustella testeihin
liittyvistä asioista terveydenhuollon ammattihenkilöiden
sekä tarvittaessa genetiikan asiantuntijan kanssa, jotta
potilas kykenee tietoon perustuvaan päätöksentekoon
ja kykenee hyödyntämään geneettistä tietoa.
Terveydenhuollon ammattihenkilöillä, jotka ohjaavat
potilaita geneettisiin testeihin, tulee olla riittävät tiedot
ja taidot ohjaukseen, jotta potilaat ja heidän perheensä
voivat saada genomilääketieteestä suurimman
mahdollisen hyödyn pienimmin mahdollisin haitoin.35

Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

Pyytäessäsi tietoista suostumusta kerro potilaalle
erilaisista vaihtoehdoista, sillä
> erityisesti ikääntyneellä saattaa olla käsitys, että hänellä ei
ole mahdollisuutta valita eri vaihtoehdoista37.
Ohjaa vanhempia yksilöllisesti sikiön ja vastasyntyneen
seulontatutkimuksista ja varmista, että he kokevat
olevansa valmiita antamaan omaan harkintaansa
perustuvan tietoisen suostumuksen, sillä
> sikiön ja vastasyntyneen lapsen vanhemmat kokevat
tarvitsevansa omiin tarpeisiinsa kohdennettua luotettavaa
tietoa päätöksentekonsa tueksi38,39.
• Lasta odottavia perheitä tulee informoida
äitiysneuvoloissa ja -poliklinikoilla vastasyntyneen
aineenvaihduntasairauksien seulonnasta ja ohjata perheet
tutustumaan Suomen kansallisen seulontakeskuksen
verkkosivulta löytyvään aineistoon40.
• Sikiön rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien
seulontatutkimuksia koskeva henkilökohtainen neuvonta ja
kirjallinen informaatio ovat tärkeitä, jotta vanhempien omat
erityiset huolenaiheet ja kysymykset tulevat käsitellyiksi.
Nämä tutkimukset ovat vapaaehtoisia ja jotta itsenäinen
päätöksenteko osallistumisesta olisi mahdollista, tulee
vanhempien saada asiallista ja luotettavaa tietoa seulonnan
menetelmistä, tavoitteista ja mahdollisista haitoista kaikissa
seulontaprosessin vaiheissa. Tietoa näistä asioista annetaan
harvoin liikaa, paremminkin on ilmennyt tiedon puutetta.41
Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Kerro potilaalle tai hänen edustajalleen
ymmärrettävästi suunnitellut tutkimukset, niiden
tarkoitus ja riskit, varmista potilaan tietoinen
suostumus ja tee siitä merkintä potilasasiakirjaan, sillä
> suomalaisessa terveydenhuollossa potilaan oikeuksien
toteutumisessa on ilmeisesti puutteita30,31.

• Palveluntarjoajan tulee tarjota tietoisen suostumuksen
antamista harkitsevalle potilaalle tietomäärä, jonka
perusteella tavallinen, terveydenhuollon koulutusta vailla
oleva potilas voi tehdä tietoisen päätöksen36.
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Tutkimuspyynnön
tekeminen

Varmista, että tutkimuspyynnössä on
laboratoriotutkimuksen suorittamisen ja tulosten
tulkinnan kannalta merkitykselliset esitiedot, sillä
> tutkimuspyyntöjen esitiedoista saattaa puuttua
tietoja42–44.
> puutteellisesti täytetty tutkimuspyyntö saattaa
johtaa näytteen hylkäämiseen45 , ja potilaan hoidon
viivästymiseen43 .
> esitietojen avulla lienee mahdollista kohdentaa
paremmin näytteiden tutkimusmenetelmän
yksityiskohtaista valintaa ja tulosten tulkintaa44.

Tee laboratoriotutkimuspyyntö sähköisesti aina kun se
on mahdollista, sillä
>		sähköisen tutkimuspyynnön käyttäminen parantaa
kliinisten tietojen kirjaamista44,46 ja saattaa vähentää
näytteiden hylkäämisiä17 .
• Mikäli joudut tilaamaan laboratoriotutkimukset
paperilomakkeella, kiinnitä erityistä huomiota potilaan
tunnistetietojen oikeellisuuteen ja tutkimuskoodien
oikeaan valintaan. Pyyntöjen yhteydessä välitettävät
keskeiset lisätiedot on tarkistettava laboratorion
ohjekirjasta.

Varmista tehdessäsi sähköistä tutkimuspyyntöä, että
pyyntö tehdään oikealle potilaalle, sillä
> sähköistä tutkimuspyyntöä tehtäessä käyttäjävirheet
todennäköisesti lisääntyvät, jos samaan aikaan
hoidetaan useita potilaita ja avoinna on useamman
potilaan tietoja46.

!

Esimerkkejä laboratoriotutkimusten esitietojen merkityksestä voit katsoa
hoitosuosituksen liitteestä 4: www.hotus.fi/hoitosuositukset

Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Potilaan
valmistaminen
näytteenottoon

• Aamulla ennen näytteenottoa ei saa nauttia kahvia, teetä,
energiajuomia, purukumia eikä tupakoida10.
• Alkoholia ei saa nauttia 24 tunnin aikana ennen
näytteenottoa10.
• Ennen näytteenottoa on vältettävä sellaisten lääkkeiden
käyttöä, jotka eivät ole välttämättömiä elintoimintojen
kannalta. Lähettävä lääkäri antaa ohjeet lääkkeiden
käytöstä10.
• Lääkeainetutkimusten näytteenoton ajankohdasta
annetaan erilliset ohjeet10.
• Vettä saa nauttia, paitsi viimeisen tunnin aikana ennen
näytteenottoa50.
Ohjaa ja motivoi potilasta noudattamaan paastoa ennen
paastoverinäytteitä (tutkimuksen etuliitteenä f-kirjain),
sillä
> potilaan paastoamisessa suomalaisillekin suositellaan
eurooppalaista 12 tunnin paastoa aterian jälkeen10.
(GRADE 1B)

!

Ohjaa ja motivoi potilasta noudattamaan näytteenoton
vuorokaudenaikaa, jos se on määritelty lähetteessä,
sillä
> tutkittavan analyytin vuorokausivaihtelusta johtuen
näytteenottoaika vaikuttaa todennäköisesti
laboratoriotutkimusten tuloksiin47,49.
Ohjaa potilasta välttämään fyysistä rasitusta 24 tunnin
ajan ennen näytteenottoa, sillä
> fyysinen rasitus ilmeisesti vaikuttaa
laboratoriotutkimusten tuloksiin53,54.
• Fyysistä aktiviteettia, joka ylittää normaalin päivittäisen
tason, tulee välttää 24 tuntia ennen näytteenottoa10.

Lisätietoa laboratoriotutkimuksiin vaihtelua aiheuttavista tekijöistä voit lukea
hoitosuosituksen liitteestä 5: www.hotus.fi/hoitosuositukset

Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Perehdy laboratoriopalveluja tuottavan yksikön potilaan
esivalmistelua koskeviin tutkimuskohtaisiin ohjeisiin
sekä ohjaa ja motivoi potilasta noudattamaan näitä
ohjeita, sillä
> ravinnon nauttiminen ennen näytteenottoa vaikuttaa
olennaisesti joidenkin laboratoriotutkimusten
tuloksiin47–49.

• Paasto ei rutiininomaisesti ole välttämätön potilaan
lipidiprofiilia määritettäessä, mutta tutkimukset
suositellaan kuitenkin tehtäväksi paastonäytteestä,
jos seerumin triglyseridipitoisuus on suurempi kuin
4,5 mmol/l51.
• Mikäli paasto ennen laboratoriotutkimusta on
välttämätön, diabetesta sairastavaa pitää ohjata
seuraamaan veren glukoosipitoisuutta ja säätämään
lääkitystään paaston aikana52.
• Näytteenoton paastovaatimuksesta voidaan poiketa
ensiaputilanteissa ja sellaisten tutkimusten osalta, joista
on näyttöä, ettei paastoa vaadita10.
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Potilas
näytteenottotilanteessa

Tarkista huolellisesti, onko potilas valmistautunut
näytteenottoon pyydettyjen tutkimusten ohjeiden
mukaisesti, sillä
> valmistautumatta jättäneen potilaan tutkimustulokset
ovat todennäköisesti useissa tapauksissa
harhaanjohtavia10.
(GRADE 1B)
• Jokaiselta potilaalta pitää varmistaa ennen näytteenottoa
paastotilanne, rasitus ja fyysinen aktiviteetti, lääkitys,
lisäravinteiden ja luontaislääkkeiden (herbal preparation)
käyttö10,55.
• Näyte tulee ottaa asennossa, jossa potilas on ollut 15
minuuttia ennen näytteenottoa, sillä asennon muutos
vaikuttaa monien tutkimusten tuloksiin10.
• Makuulla olevalta potilaalta näyte otetaan
makuuasennossa. Jos potilas on istunut 15 minuuttia
näytteenoton odotustilassa, lyhyt kävely odotustilasta
näytteenottohuoneeseen on hyväksyttävää, eikä sitä
tarvitse kirjata potilaan tietoihin.10
Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

• Jos näyte otetaan esivalmistelun poikkeamasta
huolimatta, esimerkiksi syystä, ettei potilas
terveydentilastaan johtuen pysty noudattamaan vaadittuja
esivalmisteluohjeita tai kyseessä on ainutlaatuinen näyte
(jota ei voi saada otettua uudelleen), kirjaa poikkeamat
laboratorion toimintaohjeen mukaista menettelytapaa
noudattaen9,56.
• Laboratorion tulee ylläpitää kriteereitä näytteiden
hylkäämiselle. Lisäksi laboratorion tulee laatia
toimintaohjeet näytteiden tutkimiselle ja vastaamiselle
kirjatusta näytteenoton poikkeamasta huolimatta.9
• Kliinisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin osallistuvien tiedot
on kirjattava kunkin tutkimuksen edellyttämällä tavalla,
laboratorioissa yleensä projektikoodien avulla57.
• Oikeuslääketieteellisille tutkimuksille (esim. isyysnäyte,
lääke-, päihde-, huumausaine- ja doping-testit) on erilliset
lupa- ja menettelytapaohjeet, joihin pitää perehtyä huolella
ennen potilaan ohjausta ja näytteenottoa58.
• Jos näytettä ei voida ottaa, pyydä potilas
uusintatutkimukseen. Selvitä, miksi potilas ei onnistunut
noudattamaan esivalmisteluohjeita ensimmäisellä kerralla
ja tee uudelleenohjaus selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.
> potilaan valmistautumisen tarkistamisessa saattaa olla
puutteita10.
> jopa neljä kymmenestä tutkittavasta potilaasta saattaa
olla noudattamatta paasto- tai muita esivalmisteluohjeita,
koska he eivät ole ymmärtäneet saamiaan ohjeita tai he
eivät ole edes saaneet niitä59.

Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Luo potilaan kanssa empaattinen ja luottamuksellinen
ilmapiiri, sillä se edesauttaa potilaan kohtaamisen
onnistumista10.
• Esittele itsesi esimerkiksi kertomalla etunimesi.
• Tunnistettuasi potilaan asianmukaisesti (kts. Potilaan
tunnistaminen näytteenottotilanteessa s. 6–9) kerro
potilaalle, mitä näytteitä aiot ottaa ja varmista hänen
suostumuksensa.
• Jos potilas kysyy, kerro hänelle tulosten valmistumisaika
mahdollisimman tarkasti.
• Tiedosta potilaan mahdolliset näytteenottoon liittyvät
huolenaiheet ja pelot, ja pyri antamaan neuvoja niiden
helpottamiseksi. Jos potilaalla on kysymyksiä, joihin
et pysty vastaamaan, ohjaa hänet ottamaan yhteyttä
hoitavaan yksikköön.10
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Potilaan itsensä
antama näyte

Kiinnitä huomiota potilaan ohjaamiseen hänen omien
näytteidensä antamisessa, sillä
> potilaan itsensä antamissa näytteissä on todennäköisesti
usein puutteita henkilökunnan ohjauksesta
huolimatta60–62.
• Potilaan itsensä antamat näytteet eli omanäytteet
ovat alttiimpia diagnostisesti merkittäville puutteille
kuin ammattihenkilöiden ottamat näytteet, koska
ammattihenkilöt ovat keskimäärin potilaita paremmin
tietoisia näytteiden merkittävistä virhelähteistä ja
tottuneempia välttämään niitä.
• Näytteen antamisen epäonnistuminen voi aiheuttaa sekä
vääriä negatiivisia että vääriä positiivisia löydöksiä60–62.
• Laboratorioiden tulee perehdyttää ohjaavia
hoitotyöntekijöitä potilaiden omanäytteiden
laatutekijöihin erilaisten puutteiden vähentämiseksi.
• Tavallisimmin ei-edustavasta näytteestä saadaan väärä
negatiivinen tulos, jolloin potilaan tautia, kuten syöpää tai
taudinaiheuttajamikrobia ei löydetä.
• Keskivirtsanäytteelle on biologisista syistä tyypillistä
kontaminoituminen virtsaputken, ulkoisten
sukuelinten tai ihon bakteereilla. Keskisuihkun
onnistunut kerääminen on kuitenkin tärkeää,
koska kontaminoituminen ihon bakteereilla tuottaa
vääriä positiivisia tuloksia, turhia antibioottikuureja
ja antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien
lisääntymistä väestössä.62

Potilaan itsensä antamien näytteiden onnistumisen laatuvaatimuksia on
esitetty useissa kirjallisuuslähteissä ja paikallisissa laboratorioiden ohjeissa.
Niitä on koottu esimerkinomaisesti suosituksen liitteeseen 6 (www.hotus.fi/
hoitosuositukset). Tarkista potilaasi näytteiden laatuvaatimukset oman
laboratoriosi ohjekirjasta ja potilasohjeista.

• Keräysvirtsatutkimuksissa vajaaksi jäänyt keräys, väärä
säilöntäaine tai likainen astia voivat aiheuttaa virheen
tutkittavan aineen pitoisuuden mittaamisessa.

Potilaan omanäytteiden laadun
parantaminen
Potilaan itse antamien näytteiden laatua voidaan
parantaa ohjauksella, sillä
> jo kirjallisia ohjeita jakamalla saataneen
keskivirtsanäytteiden kontaminaatioaste pienenemään61.
Varmista, että omanäytteenottaja on ymmärtänyt
saamansa ohjauksen yksityiskohtaisen sisällön, sillä
> yksin video-ohjauksen katsominen ei vähentäne
virtsanäytteiden kontaminaatioastetta63.
• Videon katsomisen lisäksi potilaille tulisi tarjota
henkilökohtainen ammatillinen ja riittävän yksityinen
vuorovaikutuskontakti ohjausviestinnän varmistamiseksi,
jotta tiedetään, mitä potilas ymmärsi ja miten hän toimi.
> yhdistämällä eri ohjausmenetelmiä saavutettaneen parhaita
tuloksia esimerkiksi yskösnäytteiden laadussa64.
Hyödynnä ajantasaisia ja havainnollisia viestintäkeinoja
potilaan ohjaamisessa, sillä
> kulttuuriin sovitettu ohjausmateriaali parantanee potilaan
itse antaman näytteen laatua ammattihenkilön antaman
ohjauksen täydentäjänä65,66.
Suomalaisesta tai skandinaavisesta potilaiden omanäytteiden ohjauksesta
on vain vähän julkaistua tietoa tai julkista materiaalia. Hyvä esimerkki
vapaasti käytettävissä olevista videoista ovat HUSLAB:in keskivirtsanäytteen
opastusvideot.
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Omanäytteisiin liittyvien ongelmien
yleisyys ja merkittävyys

!
Suosituksen käyttöönotto
Suositus auttaa tunnistamaan ja välttämään laboratoriotutkimusten preanalyyttisen vaiheen virheitä ja niistä
johtuvia haittatapahtumia.
Työryhmä esittää, että sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatioissa laboratorionäytteistä vastaavat henkilöt
tarkistavat yksiköidensä toimintakäytänteet potilaiden
ohjaamiseksi näytteenottoon, ja tekevät ohjeistukseen
tarvittavat korjaukset ja täsmennykset yhdessä muun
henkilökunnan kanssa.
Laatuvaatimusten mukainen näytteenottotoiminta
edellyttää henkilöstön kouluttamista ymmärtämään ja
sen jälkeen noudattamaan yhdessä varmistettuja paikallisia toimintaohjeita. Tarvitaan laadukasta, säännöllistä
tiedottamista laboratorionäytteiden ottoon liittyvistä
toimintaohjeista ja niiden muutoksista. Saatavilla oleva

seurantatieto laboratorionäytteiden preanalyyttisten
poikkeamien määristä yksilöitynä motivoi henkilökuntaa
noudattamaan sovittuja hyviä käytänteitä. Laboratorio- ja
muun terveydenhuollon henkilöstön jatkuva täydennyskoulutus on laatuvaatimusten mukaisen näytteenoton
perusedellytys.
Hoitosuositus tulisi sisällyttää kaikkien niiden sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattiryhmien koulutuksen tavoitteisiin
ja oppimateriaaliksi, jotka työssään ohjaavat asiakkaitaan
laboratorionäytteille ja työssään osallistuvat näytteenottoon.
Hoitosuositus pyrkii vastaamaan aiempaa suositusversiota paremmin työelämän tarpeisiin. Työryhmä lähestyy
yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön kanssa sosiaali- ja
terveysalan organisaatioita, alan koulutusorganisaatioita
ja ammatillisia yhdistyksiä tarjoten hoitosuosituksesta
laadittua painettua lyhennelmää sekä verkkomateriaalia
(www.hotus.fi).
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Hotus
Kaikilla potilailla on oikeus saada
vaikuttavaa, turvallista ja laadukasta
hoitoa – siitä vastaa jokainen sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilainen!

