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Tiivistelmä

Leikkauspotilaan hoidossa tavoit-
teena on korkeatasoisten operatii-
visten palvelujen tuottaminen te-
hokkaasti. Hoitohenkilöstöltä tämä 
edellyttää laajaa ammatillista perus- 
ja erikoisosaamista. Perioperatiivi-
sen henkilöstön hyvä koulutus antaa 
perustan potilasturvallisuudelle. Se 
ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan 
osaamista täytyy arvioida ja tarvit-
taessa uudistaa. Savonia ammatti-
korkeakoulu on mukana Euroopan 
Unionin perioperatiivisen hoitotyön 
kehittämishankkeessa, jonka tarkoi-
tuksena on tuottaa leikkaussairaan-
hoitajien osaamisen arviointiin ja 
varmistamiseen yhtenäinen arvioin-
tilomakkeisto. Tavoitteena on edis-
tää leikkaussalissa työskentelevien 
hoitajien osaamisen itsearviointia 
ja lisätä tietoa siitä, miten alan kou-
lutusta ja osaamisen varmistamista 
tulee jatkossa kehittää, jotta leikka-
uspotilaiden hoito on muuttuvissa 
toimintaympäristöissä turvallista.

Potilasturvallisuus 
keskeinen osaamisalue 
perioperatiivisessa hoitotyössä

Potilasturvallisuus on yksi keskei-
siä tavoitteita ja laadun perusta 
leikkaustoiminnassa. Leikkaussalin 
potilasturvallisuuteen kuuluvat sys-
temaattinen riskien arviointi sekä 
ehkäisevien ja korjaavien toimenpi-
teiden kehittäminen. Tärkeitä ovat 
myös arvot ja asenteet, jotka edistä-
vät potilaan turvallista hoitoa (Sev-
dalis, N, Hull, L & Birnbach, D. 2012; 
Steelman, Graling & Perkhounkova 

2013.) Esimiehet ja heidän harjoit-
tamansa johtamistapa vaikuttaa 
turvallisuuden luomiseen. Kun esi-
miehet sitoutuvat ja mahdollistavat 
henkilöstölleen tarvittavat voima-
varat turvallisuuden edistämiseksi, 
myös henkilöstön tietoisuus ja siten 
koko organisaation potilasturvalli-
suus parantuu. (McFadden, Stock & 
Gowen 2014, 27-28.) 

Moniammatillisessa perioperatii-
visessa hoidossa vaaratapahtumat 
ovat mahdollisia, vaikka toimin-
ta on pitkälti ennalta määriteltyä. 
Leikkausosastot suunnittelevat tur-
valliset prosessit ja seuraavat toi-
mintatapoja, jotta odotetut ja odot-
tamattomat riskit voidaan tunnistaa. 
Organisaatiot varmistavat jollakin 
tavalla sen, että leikkaussalissa 
toimiva henkilökunta on riittävän 
pätevää sekä potilasturvallisuuden 
että perioperatiivisen hoidon osaa-
misvaatimuksien mukaisesti. Hyvän, 
sujuvan ja turvallisen hoidon tarjoa-
minen potilaille edellyttää sitä, että 
henkilöstöä on osaavaa ja että se 
on koulutettu ja sitoutunut yhteisiin 
turvallisuutta ylläpitäviin toiminta-
tapoihin. 

Leikkaussalissa henkilökunnan apu-
na on erilaisia tarkistuslistoja, joilla 
pyritään minimoimaan unohta-
miset tai muut riskejä aiheuttavat 
tilanteet. Tarkistuslistat ja työoh-
jeet helpottavat myös uusien työn-
tekijöiden perehtymistä. (Kim ym. 
2015.)  Lisäksi tarvitaan henkilöstön 
osaamisen arviointia ja osaamisen 
varmistamista. Osaamisen arvioin-
nilla on mahdollista saada selville 

jokaisen henkilökohtaiset vahvuu-
det ja kehittämisen kohteet. Johdon 
ja esimiesten vastuulla on arvioida 
henkilökunnan osaamistarpeet eri 
tehtävissä ja huolehtia osaamisen 
varmistamisesta. Työntekijöillä on 
myös henkilökohtainen vastuu arvi-
oida ja kehittää osaamistaan siten, 
että leikkauspotilaan turvallisuus on 
riittävän hyvää. (Wang, Xiong, Xing 
& Gao 2016; Suomalainen Potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategia 2017-
2021.)
 
Perioperatiivisen sairaanhoita-
jan laaja vai erikoistunut 
osaaminen

Leikkauspotilaan hoidossa tavoit-
teena on korkeatasoisten operatii-
visten palvelujen tuottaminen te-
hokkaasti. Hoitohenkilöstöltä tämä 
edellyttää laajaa ammatillista perus- 
ja erikoisosaamista, muun muassa 
hoitoprosessin hyvää tuntemusta ja 
monenlaisten yksityiskohtien hal-
lintaa. Vahvaa tietoperustaa tarvi-
taan perioperatiivisesta hoidosta ja 
hoitoteknologian hallintaa potilaan 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
sekä fysiologisten ja tiedollisten 
tarpeiden turvaamisessa. (Tengvall 
2010).  Teknologian käytön potilaan 
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hoidossa tulee aina perustua vah-
vaan osaamiseen. Kaikilla hoitoon 
osallistuvilla tulee olla myös kriittis-
tä ajattelua, jotta hyvien toimintata-
pojen ja innovaatioiden rinnakkais-
elo on tehokasta ja turvallista. Tällä 
tavoin voidaan varmistaa potilaiden 
laadukas hoito sekä terveyspalve-
lut, jotka ovat joustavasti toteutet-
tavissa. Lisäksi perioperatiivisessa 
hoitotyössä korostuvat ammattitai-
don kollektiiviset tekijät, erityisesti 
hyvät vuorovaikutustaidot, monia-
mmatillinen yhteistyö ja kyky sel-
viytyä psyykkisesti kuormittavista 
tilanteista. (Silén-Lipponen 2008.) 

Perioperatiivisen henkilöstön hyvä 
koulutus antaa perustan potilas-
turvallisuudelle. Se ei kuitenkaan 
yksistään riitä, vaan osaamista täy-
tyy arvioida ja tarvittaessa uudistaa. 
Henkilöstön osaamisen varmista-
minen on leikkaussaleissa erityisen 
ajankohtaista uudistuvien toiminto-
jen takia, sillä kasvavat tehokkuus-
vaatimukset edellyttävät osaamisen 
lisäämistä tulevaisuuden työelämän 
tarpeiden mukaisesti. Perioperatiivi-
sessa hoidossa motivoitunut henki-
löstö on kiinnostunut oman osaami-
sensa laajentamisesta monipuolisen 
ammattitaidon saavuttamiseksi. 

Työn vaatimukset edellyttävät mo-
niosaamisen ohella myös yksityis-
kohtaista erikoisosaamista, muun 
muassa uusien hoitomenetelmien ja 

-teknologian hallintaan. Myös yhteis-
kunnan tarve tehostaa operatiivista 
toimintaa ja sujuvoittaa leikkauspo-
tilaiden palveluketjuja patistaa osaa-
misen tarkasteluun leikkaussaleissa. 

Kansainvälinen kehittäminen 
antaa lisäpotkua perioperatii-
visten työmenetelmien 
kehittämiseen

Eurooppalainen perioperatiivisen 
hoitotyön kehittäminen on ajan-
kohtaista lisääntyneen Euroopan 
Unionin (EU) -yhteistyön ja Euroop-
paa käsittävän hoidon turvallisuus-
vaatimusten kasvamisen takia. EU 
yhteistyönä kehittäminen on myös 
taloudellisesti järkevää, koska pe-
rioperatiivinen hoitotyö ja sen riskit 
ovat perusolemukseltaan samanlai-
sia riippumatta maasta tai kulttuu-
rista. 

EU:n jäsenvaltioiden terveysjärjes-
telmät vaihtelevat erilaisten yhteis-
kunnallisten organisaatio- ja rahoitu-
serojen osalta, mutta ne rakentuvat 

yhteiselle arvoperustalle muun mu-
assa tehokkuuden, turvallisuuden ja 
potilaan myönteisten kokemuksien 
osalta. Euroopan komission (2014) 
mukaan terveydenhuoltojärjestel-
mien on oltava joustavia ja tehok-
kaasti ratkaistava haasteita rajalli-
silla resursseilla. Osaava henkilöstö 
on välttämättömyys innovatiivisten 
organisatoristen ja teknologisten 
ratkaisujen löytämiseksi sekä suori-
tuskyvyn lisäämiseksi. (Barry, Battel-
Kirk & Dempsey 2012.)

Savonia ammattikorkeakoulu on 
mukana EU:n perioperatiivisen 
hoitotyön kehittämishankkeessa 
Key Skills Management in Opera-
ting Room nursing (KSMOR), jonka 
tarkoituksena on kehittää periope-
ratiivisen hoitotyön osaamisen var-
mistamista. Hanke on jatkoa KSM 

-hankkeelle, jossa tuotettiin tietoa 
perioperatiivisen hoitotyön avain-
taidoista, joiden hallinta vähentää 
läheltä piti - tai haittatapahtumia. 
Avaintaitojen hallinta (Key Skill Ma-
nagement = KSM) on menetelmä, 
jonka avulla voidaan kehittää tur-
vallisuuskriittisten alojen laadukas-
ta työskentelyä. Vaikka taustalla on 
pitkälti tekninen työprosessin te-
hostaminen, lähestymistavan avulla 
organisaatio voi kehittyä oppivaksi 
yhteisöksi, jossa toimintaa ohjataan 
yhteisten arvojen ja päämäärien nä-
kökulmasta. 

Perioperatiivinen hoitotyö on tur-
vallisuuskriittinen ala toimintaym-
päristön monimutkaisuuden ja 
aikarajoitteisuuden takia, koska 
työssä ei ole mahdollista toimia 
turvallisesti ilman vakioituja me-
netelmiä ja sujuvaa tiimityötä. Työ 
koostuu siten useista avaintaidois-
ta, joiden henkilöstä ja tilanteesta 
riippumaton osaaminen on välttä-
mätöntä laadukkaan hoidon toteu-
tumiseksi. Mallin mukaan usein epä-
onnistuneen tapahtuman taustalla 
on toiminto, jota ei ole tehty oikein 
tai riittävällä tarkkuudella. Pulmia ja 
haasteita voivat aiheuttaa esimer-Kuva 1. Ilmeikästä ja äänekästäkin neuvottelua KSMOR kansainvälisessä työryhmässä.
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kiksi laitteiden virheellinen käyttö, 
välineistön puutteellisuus sekä toi-
mintatavat, joihin uusia työntekijöi-
tä ei ole riittävästi perehdytetty. 

KSMOR on 3-vuotinen EU:n Eras-
mus-hanke, jota johtaa ranskalainen 
potilasturvallisuuden sekä laadun- ja 
riskienhallinnan tutkimus- ja kehit-
tämisorganisaatio CEPPRAL. Kump-
paneita projektissa ovat tsekkiläinen, 
belgialainen, ranskalainen ja suoma-
lainen (SAVONIA AMK) terveysalan 
oppilaitos sekä kreikkalainen kon-
sultointiin, korkeaan teknologiaan ja 
koulutukseen keskittynyt yritys sekä 
ranskalainen leikkaushoitajien yh-
distys. EORNAn puheenjohtaja May 
Karam oli mukana hankkeen aloitus-
kokouksessa Lyonissa ja EORNAn 
varapuheenjohtaja Jana Wichsová 
on toinen Tsekin edustajista, joten 
hankkeessa on vahvasti mukana 
myös eurooppalainen leikkaushoita-
jien yhdistys.

KSMOR hankkeen tavoitteena on 
edistää leikkaussalissa työskente-
levien hoitajien osaamisen itsearvi-
ointia ja lisätä tietoa siitä, miten alan 

koulutusta ja osaamisen varmista-
mista tulee jatkossa kehittää, jotta 
leikkauspotilaiden hoito on muuttu-
vissa teknologisissa ja inhimillisissä 
toimintaympäristöissä turvallista. 
Hankkeessa koekäytetään tuotettua 
leikkaushoitajan osaamisen arvioin-
nin lomakkeistoa 10 ranskalaisessa 
yliopistollisessa sairaalassa. Euroop-
palaiset partnerit koekäyttävät arvi-
ointilomakkeistoa leikkaushoitajilla 
maakohtaisten sopimusten mukai-
sesti ja kehittävät sitä edelleen kan-
sallisten leikkaushoitajien yhdistys-
ten kanssa. 

Perioperatiivisen hoitotyön 
osaamisen arviointi 

Hankkeessa on tarkoitus kehittää 
leikkaussairaanhoitajien osaamisen 
varmistamista. Perioperatiivisen 
hoitotyön avaintaitojen hallinnan 
tarkastelun avulla voidaan nostaa 
esiin keskeiset taidot, joiden suju-
va osaaminen on perioperatiivisen 
hoitotyön kannalta välttämätöntä. 
Hankkeessa koekäytettävää lomak-
keistoa voidaan tulevaisuudessa 
käyttää leikkaushoitajan ja lähiesi-

miehen perehdytys- ja kehityskes-
kusteluissa siten, että molemmat 
arvioivat leikkaushoitajan osaamista 
ja sen jälkeen tarkastellaan yhdessä 
arviointia ja sovitaan kehittymis-
tavoitteista. Lomakkeita on kaksi, 
joista toinen on tarkoitettu perustai-
tojen osaamisen (basics skills) ja toi-
nen erikoisalakohtaisten taitojen ja 
edistyneemmän osaamisen (special 
skills) arviointiin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 
lomakkeisto käännettiin ranskasta 
englanniksi ja edelleen kunkin part-
nerimaan kielelle. Tämän jälkeen 
joka maassa lomakkeiston oikea 
sisältö varmistettiin hoitotyön joh-
tajien arvioimana. Suomessa lo-
makkeiden kääntäminen ja sisällön 
varmistamisprosessi tehtiin syksyllä 
2017. Lisäksi perustaitojen arviointi-
lomake koekäytettiin valmistuvilla 
sairaanhoitajilla syksyllä 2017.

Varsinaisessa koekäyttövaiheessa 
perustaitojen osaamisen arvioin-
ti -lomakkeistoa koekäyttävät joka 
partnerimaassa 15 leikkaushoita-
jaa, joilla on työkokemusta leikka-
ushoidosta 0-2 vuotta. Suomessa 
lomakkeisto koekäytetään ns. leik-
kaussaliin tulovaiheessa (arrival 
phase), jossa valmistuvat sairaan-
hoitajaopiskelijat viimeisessä leikka-
ushoidon harjoittelussaan täyttävät 
lomakkeen ohjaajiensa kanssa. Eri-
koisalakohtaisia lomakkeita on yh-
teensä 8 (ortopedia, gastrokirurgia/ 
urologia/gynekologia ja synnytys, 
robottiavusteinen kirurgia, sydän/
verisuoni ja thoraxkirurgia, korva-, 
nenä- ja kurkkukirurgia, silmäkirur-
gia, neurokirurgia ja endoskooppi-
nen kirurgia) ja niitä koekäytetään 
kaikissa partnerimaissa 2 leikkaus-
hoitajalla/ erikoisala. Näillä leikkaus-
hoitajilla tulee olla työkokemusta yli 
2 vuotta. Heidän lisäkseen erikois-
alakohtaisen lomakkeiston täyttävät 
myös ko. leikkaushoitajien lähiesi-
miehet arvioiden leikkaushoitajien 
erikoisalakohtaisten taitojen osaa-

Kuva 2. Aurinkoa ja seesteisiä hetkiä yhteistyön tiimellyksessä. Edessä oikealla EORNAn varapuheen-
johtaja Jana.
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mista. Lomakkeiston täyttämisten 
jälkeen koekäyttäjille järjestetään 
ryhmähaastattelu, jonka tarkoituk-
sena on selvittää lomakkeiston käyt-
tämiseen liittyviä haasteita ja etuja.

Koekäytön jälkeen kunkin part-
nerimaan tulokset analysoidaan 
ja lähetetään hanketta koordinoi-
valle ranskalaiselle potilasturval-
lisuuden kehittämisorganisaatio 
CEPPRAL:lle. Tulosten avulla CEPP-
RAL työstää yhdessä ranskalaisten 
kumppaniensa kanssa lomakkeis-
ton sähköisen version ja tuottaa 
käyttöoppaan ranskaksi. Hankkeen 
päätyttyä elektroninen versio on 
ladattavissa hankkeen nettisivuilta 
ilmaiseksi. EU-rahotteisissa hank-
keissa tuotetut tulokset ovat julkisia 
ja ne tarjotaan vapaasti kaikkien asi-
asta kiinnostuneiden käyttöön.

Projektin hyöty suomalaiselle 
perioperatiiviselle hoitotyölle

Perioperatiivisen hoitotyön osaa-
misen perusta hankitaan Suomessa 
yleissairaanhoitajan koulutuksella, 

jota säätelevät EU:n ammattipäte-
vyysdirektiivit 2005/36/EC (Euroo-
pan Komissio 2005) ja 2013/55/EU 
(Euroopan Komissio 2013). Periopera-
tiivisen hoitotyön syvällinen osaami-
nen edellyttää lisäksi melko pitkän 
perehtymisajan ja siksi henkilöstön 
osaamisen arviointi ja varmistami-
nen ovat tärkeitä kaikkialla. Työpaik-
ka on perioperatiivisten sairaanhoi-
tajien keskeinen oppimisen paikka 
ja ammatillisen osaamisen sekä ke-
hittymisen mahdollistaja. Työssä 
oppimista tapahtuu parhaimmillaan 
silloin, kun työntekijän aikaisempi 
osaaminen, työhön liittyvät tavoit-
teet ja ohjaustarpeet otetaan huo-
mioon tilannekohtaisesti. Tämän 
vuoksi työtehtäviä ja -prosesseja tu-
lisi arvioida toistuvasti ja esimiesten 
olisi tärkeää tukea tätä toimintaa. 
Luomalla työkaluja leikkaushoitajan 
avaintaitojen hallinnan arviointiin ja 
perehdyttämiseen voidaan periope-
ratiivista hoitotyötä kehittää aiem-
paa laadukkaammaksi. 

KSMOR -hanke on nyt puolivälissä 
ja tässä vaiheessa on tullut esiin se, 

että Suomessa ollaan erittäin pit-
källä leikkaushoitajan osaamisen 
varmistamisessa ja potilasturvalli-
suuden kehittämisessä. Myös leik-
kaustoiminnan käytännöllinen orga-
nisointi, varustetaso ja henkilöstön 
koulutustausta vaihtelevat maiden 
välillä ja muun muassa turvallisuus-
kulttuurin juurruttamisessa osaksi 
arkea on eroja. Verrattuna Suomeen 
esimerkiksi Ranskassa ollaan syste-
maattisen perioperatiivisen potilas-
turvallisuuden kehittämisessä jonkin 
verran jäljessä ja siksi siellä halutaan 
kehittää henkilöstön osaamisen arvi-
ointi- ja varmistamismallia yhdessä 
toisten Euroopan perioperatiivisten 
tahojen kanssa, joissa on osaamisen 
näyttöön perustuvaa osaamista.

Näyttää siltä, että hankkeessa koe-
käytettävää lomakkeistoa voidaan 
käyttää myös Suomessa periope-
ratiivisen henkilöstön osaamisen 
arviointiin ja varmistamiseen, kou-
lutustarpeiden selvittämiseen, hen-
kilöstön rekrytointiin ja uusien 
työntekijöiden perehdyttämisen 
seurantaan. Osaamisen tarkastelun 

Kuva 3. Kuppi kuumaa, jotta tarettiin ottaa kuvat helmikuisessa pakkassäässä Savonia Amk:n pihalla. 
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perimmäinen päämäärähän on saa-
da selville työntekijöiden osaaminen 
ja kehittämishaasteet, jotta osaa-
mista voidaan tarpeiden mukaisesti 
kehittää. Strategialähtöisessä osaa-
misen kuvaamisessa tunnistetaan 
organisaation tulevaisuuden me-
nestystekijät ja määritetään niiden 
vaatima osaaminen. Osaamisku-
vauksen avulla voidaan suunnitella 
ja toteuttaa työyhteisön yksilö- ja 
työryhmäkohtaisia kehityssuunni-
telmia sekä myös paljastaa, millaista 
osaamista organisaatiossa ei ole riit-
tävästi. (Koskela 2012.) Avaintaitojen 
menetelmää voidaan käyttää koko 
työyhteisön osaamisen tarkaste-
luun, jotta osataan ennalta varautua 
henkilöstön vaihtuvuuden ja uusien 
toimintojen käyttöönoton aiheutta-
miin osaamisvajeisiin. 

Leikkausosastot voivat käyttää 
sekä perus- että erikoisalakohtais-
ten avaintaitojen arviointia pereh-
dytyksen onnistumisen arviointiin. 
Perehtymisaika on kallista, koska 
työhön perehtyminen vie paljon ai-
kaa ja edellyttää monenlaisia taus-
tatuellisia järjestelyitä. Yksilöllinen 
osaamisen arviointi mahdollistaa 
perehtymisajan nopeuttamisen tai 
tarvittaessa sen kohdennetun jat-
kamisen, jotta jokaisen työyhtei-
sön jäsenen osaaminen on riittävää. 
Hyvä perehdytys lisää uusien sai-
raanhoitajien työtyytyväisyyttä ja 
voi vähentää työpaikan vaihtoaikei-
ta (Laschinger 2012; Scott ym. 2008). 
Avaintaitojen arviointi ja sen kehit-
täminen voi myös toimia osaltaan 
työyhteisöjen avoimen ja syyllistä-
mättömän toimintakulttuurin kehit-
tämisen tukena. 

KSMOR -hankkeessa luodun arvioin-
timallin avulla hoitotyön opiskelijat 
voivat oppia hyviä perioperatiivisen 
hoitotyön toimintatapoja haittata-
pahtumien ennaltaehkäisyyn ja val-
vontaan, rohkaistua kriittisesti poh-
timaan nykyisiä toimintamalleja ja 
auttaa kehittämää uusia innovatii-
visia ratkaisuja. Kansainvälisen in-

novaatiotoiminnan näkökulmasta 
KSMOR -hankkeessa luotu arvioin-
timalli kehitetään yleisenä malli-
na, joka ei ole riippuvainen paikal-
lisesta hoitokulttuurista, vaan sen 
avulla voidaan mahdollisesti antaa 
käytännön suosituksia ja muokata 
hoitotyön koulutuksen opetussuun-
nitelmia ottaen huomioon euroop-
palaisia opetus- ja oppimisjärjestel-
miä. Mahdollisesti perioperatiivisen 
hoitotyön opettajat voivat mallin tu-
ella luoda uusia ratkaisuja opintojak-
soihin. KSMOR -lomakkeiston toi-
votaan myös tukevan aikaisempaa 
aktiivisemman moniammatillisen 
perioperatiivisen hoitokulttuurin ke-
hittämistä, jossa turvallisuus ja riski-
en vähentäminen ovat keskiössä.

Valmistumassa olevien sairaanhoi-
tajaopiskelijoiden perustaitojen 
osaamisen arvioinnin tuloksista on 
tekeillä opinnäytetyö, josta mah-
dollisesti julkaistaan artikkeli myö-
hemmin Pinsetissä. Hankkeen edis-
tymistä voi seurata facebookissa 
sivulla ”Key Skills Management in 
Operating Room”, hankkeen netti-
sivuilla www.ksmorproject.eu sekä 
suomeksi käännetystä uutiskirjees-
tä, joka löytyy Savonian nettisivuilta 
www.portal.savonia.fi/amk/fi/tut-
kimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-
hankkeet?id=693. Uutiskirje julkais-
taan kahdesti vuodessa. Projektin 
tuloksista kerrotaan myös Fornan 
koulutuspäivillä 2019 Kuopiossa. n

LÄHTEITÄ

Barry, M, Battel-Kirk, B, & Dempsey, C. 2012. The CompHP core competencies frame-
work for health promotion in Europe. Health Educ Behav 39, 648-662.

European Commission 2005. Directive 2005/36/EC. Official Journal of the European 
Union, 30.9.2005. viitattu (13.3.2018) from: http://www.nepes.eu/files/Directive%20
2036%20Recognition%20of% 20 professional %20 qualification%20EN.pdf

European Commission 2013. Directive 2013/55/EU. Official Journal of the European 
Union, 28.12.2013. Viitattu (13.3.2018) from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-
UriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:en:PDF

Kim, F, Donalisio da Silva, R,  Gustafson, D, Nogueira, L, Harlin, T & Paul, D. 2015. Cur-
rent issues in patient safety in surgery: a review. Patient Safety Surgery 9 (26), 1-9. 

Koskela, K. 2012. Miksi osaamista pitää kehittää? Kuntatyönantaja -lehti 5.

Laschinger, H. 2012. Job and career satisfaction and turnover intentions of newly gradu-
ated nurses. Journal of Nursing Management 20 (4), 472–484.

McFadden, K, Stock, G & Gowen, C. 2014. Leadership, safetyclimate, and continuous 
quality improvement: Impact on process quality and patient safety. The Journal of Nurs-
ing Administration 44 (10), 27-28.

Scott, E, Engelke, M & Swanson, M. 2008. New graduate nurse transitioning: Necessary 
or nice? Applied Nursing Research 21 (2), 75–83.

Sevdalis, N, Hull, L & Birnbach, D. 2012. Improving patient safety in the operating 
theatre and perioperative care: obstacles, interventions, and priorities for accelerating 
progress. BJA 109 (1), 3–16.

Silén-Lipponen, M. 2008. Virheet leikkaustiimityössä - suomalaisten, amerikkalaisten ja 
englantilaisten hoitajien kokemuksia. Hoitotiede 3, 138-151.

Steelman, V, Graling, P & Perkhounkova, Y. 2013. Priority patient safety issues identified 
by perioperative nurses. AORN 97 (4), 402-18.N. Sevdalis

Suomalainen Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2017, 9, 14-15.
 
Tengvall, E. 2010. Leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatillinen pätevyys. Kyselytutkimus 
leikkaus- ja anestesiahoitajille, anestesiologeille ja kirurgeille. Akateeminen väitöskirja. 
Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta nro 32.

Yu-Mei Wang, Li-Juan Xiong, YiMa Xing & Lian Gao. 2016. Construction of competency 
evaluation measures for operating room nurses. Chinese Nursing Research 3 (4), 181-184.


