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Toimintakortit 
hätätilanteisiin 
leikkaussalissa
– kokemuksia ja tulevaisuuden 
suunnitelmia 
Toimintakortit leikkaussalissa esiintyviä hätätilanteita varten esiteltiin 
Operatiivisilla päivillä vuonna 2018. Nyt tehdyllä kyselytutkimuksella kerättiin 
kokemuksia toimintakorteista sekä kartoitettiin käyttäjien toiveita. 

S
uomen Anestesiologiyhdistyksen 
(SAY) toimintakortit luotiin harvoin 
leikkaussalissa esiintyviä hätätilan-
teita varten. Niiden tarkoituksena 
on vähentää virheitä, inhimillisiä 
erehdyksiä ja muistamattomuutta. 

SAY:n toimintakorttityöryhmä, jossa on edustus 
kaikista maamme yliopistosairaaloista, muodos-
tettiin Eija Junttilan aloitteesta syksyllä 2017 ja 
ensimmäiset viisi toimintakorttia julkistettiin 
vuoden 2018 marraskuussa. Korttien ilmestymi-
sen aikaan niistä julkaistiin artikkeli Finnanes-
tissa (1), jossa kerrottiin tarkemmin projektista 
ja toimintakorttien taustoista. Ensimmäisten 
toimintakorttien aiheet olivat anafylaksia, puu-
duteainemyrkytys, maligni hypertermia, yllättä-
vä vaikea hengitystie anestesiainduktion jälkeen 
ja tulipalo leikkaussalissa. Kortit ovat vapaas-
ti ja ilmaiseksi ladattavissa SAY:n sivustolta ja 
otettavissa käyttöön kaikkiin leikkaustoimintaa 
harjoittaviin yksiköihin Suomessa. Ohjeet ovat 
vapaaehtoisesti käyttöön otettavia suosituksia, 
joista on mahdollisuus poiketa yksilökohtaisen 
harkinnan mukaan. Kortteja on mahdollista 

muokata yksikkökohtaisesti omaan toimintaym-
päristöön sopivaksi.

SAY:n kortit julkaistiin kaksi vuotta sitten 
ja nyt oli aika muistuttaa korttien olemassa-
olosta sekä kerätä palautetta käyttäjiltä. Käyt-
tökokemuksien kerääminen toteutettiin Google 
Forms-kyselynä, josta tiedotettiin sähköpostitse 
SAY:n jäseniä. Kyselyn tarkoituksena oli selvit-
tää toimintakorttien käyttökokemuksia Suomes-
sa, kuinka laajalti toimintakortteja käytetään ja 
minkälaisia käyttökokemuksia niihin liittyy. 
Käyttäjiltä pyydettiin palautetta, jotta toimin-
takortteja voidaan muokata paremmin käyttöön 
soveltuvaksi. Uusia toimintakortteja ollaan te-
kemässä ja käyttäjiltä saatua palautetta voidaan 
hyödyntää niidenkin kanssa.

Kyselyn tuloksia
Sähköinen kysely SAY:n jäsenkunnalle toteu-
tettiin 21.10. - 30.10.2020. Kyselyyn vastasi 39 
henkilöä ja vastaajia oli kaikista ERVA-alueista 
(kuva 1). Valtaosa vastaajista työskenteli yliopis-
tosairaalassa, mutta myös keskussairaalat olivat 
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hyvin edustettuina. Yksittäinen vastaaja oli yk-
sityiseltä sektorilta.  Enemmistö (82 %) vastan-
neista oli erikoislääkäreitä.

90 % vastaajista oli tietoisia toimintakorteis-
ta ja oli tutustunut niihin. Toimintakortit olivat 
varsin hyvin saatavilla työpaikoilla (kuva 2). 
Kolmasosalla vastaajista ne olivat saatavilla sekä 
sähköisenä että painettuina versioina. Noin neljä-
sosalla ne eivät olleet saatavilla missään muodos-
sa. Toimintakortit koettiin selkeiksi; vain yhdessä 
vastauksessa kritisoitiin fonttien pientä kokoa.

Kehitysehdotuksia
Useampi vastaaja toivoi toimintakorttien jalkaut-
tamista työpaikalleen. Ei riitä, että kortit ovat 
SAY:n sivuilla saatavilla, vaan ne pitää saada 
implementoitua työympäristöön. Simulaatio-
koulutusta ehdotettiin yhdeksi implementaatio-
keinoksi. Kortteja pitää aktiivisesti markkinoida 
myös hoitohenkilökunnalle. Toimintakorteista 
tulee säännöllisesti muistuttaa ihmisiä, jotteivat 
ne unohdu. Vastausten perusteella tämä kysely 
toimii pontimena, jotta kortit tulostetaan ja ote-
taan käyttöön työpaikoilla. Yksi vastaajista toivoi, 
että kortit voisi tulostaa pienemmässä, taskuun 
mahtuvassa koossa.

Yksi vastaajista kertoi, että korttien sovitta-
minen omaan yksikköön ei onnistunut helpos-
ti, koska muokkausta tarvittiin myös sellaisiin 
kohtiin, joita ei alun perin ollut tarkoitettu muo-
kattavaksi. Eräässä palautteessa kritisoitiin, että 
hätätilanteessa hengitystietoimintakortin ääneen 
lukeminen ja sen kuunteleminen eivät onnistu. 
Tätä oli kokeiltu useita kertoja simulaatiotilan-
teessa. Samassa palautteessa ehdotettiin, että 
kortteihin tutustutaan etukäteen, jotta hätäti-
lanteessa sitten osataan toimia niiden mukaisesti. 
Useassa vastauksessa kuitenkin kiiteltiin toimin-
takorttityöryhmää hyvin tehdystä työstä.

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden Erva-alue.

Kuva 2. Toimintakorttien saatavuus työpaikoilla: Tyhjä vastaus tarkoittaa, ettei 
vastaaja tiedä ovatko kortit saatavilla.

Kuva 3. Olen käyttänyt seuraavia toimintakortteja (%-osuus vastaajista). 

Toimintakorttien tarkoitus  
on vähentää virheitä.  

>>

Finnanest  4212020; 53 (5)

TEEMAPotilasturvallisuus



Toimintakorttien toinen kierros
Seitsemää uutta toimintakorttia ollaan parhail-
laan tekemässä. Näiden aiheet ovat aspiraatio, 
keuhkoembolia, hypoksia tai desaturaatio toi-
menpiteen aikana, takykardia leikkaussalissa, 
bradykardia leikkaussalissa, leikkauksenaikainen 
sydänlihasiskemia sekä larynx-/bronkospasmi. 
Suurin osa vastaajista piti uusia aiheita onnistu-
neina. Toisaalta muutama vastaaja piti niitä liian 
tavallisina, eikä harvinaisina, kuten alkuperäisten 
toimintakorttien aiheet olivat; osa aiheista koet-
tiin niin tutuiksi, ettei niiden mukaisille korteille 
koettu tarvetta. Uusilta korteilta toivottiin sel-
keää muotoa, jottei aikaa menisi korttien selaa-
miseen. 

Toiveita korttien aiheiksi
Kyselyssä pyydettiin ehdottamaan uusia toi-
mintakorttien aiheita. Vastauksia tuli ilahdut-
tavan paljon. Eniten toivottu aihe oli massiivi 
verenvuoto. Hätäsektiotoimintakortti oli myös 
useamman toiveena. Muita ehdotettuja aiheita 
olivat: ROTEM tulkinta, elvytys leikkaussa-
lissa, hereillä intubaatio, septinen sokki/SIRS, 
covid-intubaatio, obstetriset hätäkortit lapsive-
siemboliasta, eklampsiasta ja massiivivuodosta, 
ilmatien turvaaminen leikkaussalin ulkopuolella, 
sementtireaktio, ilmaembolia, lapsivesiembolia, 
vauvan/pienen lapsen anestesia ja elvytys. Vastaa-
vanlaisia toimintakortteja myös teholle toivottiin. 
Yksi vastaajista kertoi, että heillä on tehty A4-ko-
koinen elvytyskortti toimintakorttien kanssa sa-
maan nippuun.

Johtopäätökset
Toimintakortit ovat suurelle osalle SAY:n jä-
senistä tuttuja. Korttien käyttöotto kuitenkin 
ontuu. Simulaatiokoulutus olisi yksi hyvä keino 
implementaation avuksi. Toinen sarja toiminta-
kortteja on tekeillä ja sen aiheet koettiin pääosin 
onnistuneina. Aiheita uusiksi toimintakorteiksi 

esitettiin suuri määrä; näitä voidaan jatkossa hyö-
dyntää. On huomioitava, että toimintakortit tu-
lee suunnitella niin, että niitä voidaan käyttää eri 
kokoisissa sairaaloissa ja myös yksityissektorilla; 
tämä asettaa rajoitteita mm. ’massiivi verenvuo-
to’-toimintakortin laatimiselle, koska käytettä-
vissä olevat resurssit ja verituotteiden saatavuus 
vaihtelevat maassamme paljon. Mainittakoon 
myös, että hätäsektiossa käytettävät lääkkeet ja 
käytännöt myös vaihtelevat hieman eri sairaalois-
sa, joten kaikkialle sopivaa toimintakorttia olisi 
käytännössä mahdoton toteuttaa.

Yhteenveto
Toimintakortit ovat tuttuja, mutta niiden imple-
mentointi on kesken. Jotta korttien käyttöönot-
to tapahtuu laajemmin, tarvitaan koulutusta, 
simulaatio-opetusta ja muistutusta asiasta. Itse 
toivoisin näkeväni tulevaisuuden Operatiivisilla 
päivillä simulaatiokoulutusta, jonka yhteydessä 
toimintakortteja käytetään. 

ESA (European Society of Anaesthesiology) on yhteis-
työssä EBA:n (European Board of Anaesthesiology, 
U.E.M.S.:n alainen lautakunta) kanssa julkaissut omat 
toimintakorttinsa (2) vuonna 2018. Ne ovat ladattavissa 
lähdeluettelon linkistä. 

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Kiitos koko toimintakorttityöryhmälle.
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Kortit ovat vapaasti 
ladattavissa SAY:n sivuilta.
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