TIETOA POTILASTURVALLISUUDEN
MERKITYKSELLISESTÄ OPPIMISTAPAHTUMASTA
JA OPPIMISTAPAHTUMAN TALLENTAMISESTA
SLIPPS-PROJEKTISSA
Käytännön harjoittelujaksoilla koettujen merkityksellisten potilasturvallisuuden
oppimistapahtumien pohtiminen voi auttaa sinua ymmärtämään omia kokemuksiasi paremmin ja
oppimaan niistä. Sinulla on mahdollisuus vertailla oppimistapahtumisiasi muiden sosiaali- ja
terveydenhuollon opiskelijoiden oppimistapahtumiin tulevaisuudessa myös oheisilla www-sivuilla
(www.slipps.eu).
SLIPPS projekti on saanut tutkimusluvan omalta koulutusorganisaatioltasi.
Kuvaamaasi merkityksellistä potilasturvallisuuden oppimistapahtumaa tullaan käyttämään:
• vapaasti saatavilla olevien opetusresurssien kehittämisessä;
• kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa;
• esityksissä ja julkaisuissa;
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja opetusorganisaatioiden (kuten korkeakoulujen)
potilasturvallisuusopetuksen, prosessien ja järjestelmien kehittämisessä.
Kansainvälinen potilasturvallisuuden opetus- ja tutkimusverkosto (IPSERN) käynnistyi 2016 3vuotisella Euroopan Unionin rahoittamalla Erasmus+ ohjelman Sharing Learning from Practice to
Improve Patient Safety (SLIPPS) -projektilla. SLIPPS-projektia johtaa Northumbrian yliopisto
(Iso-Britannia) yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston,
Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Alicanten yliopiston (Espanja), Genovan yliopiston (Italia) ja
Östfoldin Collegen (Norja) kanssa.
Lisätietoja: https://www.slipps.eu/contact-us/

Ohjeet opiskelijoille: Potilasturvallisuuden merkityksellisten oppimistapahtumien
tallentaminen
Hyvä opiskelija,
Tallentamalla oman potilasturvallisuuden merkityksellisen oppimistapahtuman suostut:


osallistumaan SLIPPS (Sharing LearnIng from Practice to improve Patient Safety)
innovatiiviseen opetus- ja tutkimusprojektiin (www.slipps.eu) ja



sinun potilasturvallisuuden merkityksellinen oppimiskokemuksesi tallennetaan osaksi
kansainvälistä potilasturvallisuuden opetus- ja tutkimustietokantaa (International
Patient Safety Education and Research Network databases (IPSERN)) ja sitä tullaan
käyttämään tutkimus- ja opetustarkoituksiin.

Ole hyvä ja kuvaa potilasturvallisuuden merkityksellinen oppimistapahtumasi
seuraavissa osioissa:
Osa A: Kirjoita kuvaus tapahtumasta (noin 500 sanaa /1 sivu)
Osa B: Ajattele tapahtumaa ja pohdi, mitä opit siitä (noin 500 sanaa /1 sivu)

Osa C: Vastaa muutamaan lyhyeen kysymykseen (tunnistetietoja EI kerätä kuten nimiä,
koulua, harjoittelupaikkaasi ym.)
Kuvaukset oppimistapahtumista käsitellään ja raportoidaan siten, ettei yksittäisiä henkilöitä
tai harjoittelupaikkoja ole mahdollista tunnistaa.
Voit kirjoittaa potilasturvallisuuden oppimistapahtuman useamman kerran opintojesi
aikana.

MERKITYKSELLISEN POTILASTURVALLISUUDEN
OPPIMISTAPAHTUMAN TALLENNUSLOMAKE
Linkki tietolomakkeeseen
https://docs.google.com/document/d/1dvOTeBpndTo1dfqAivHJEyU7A8xWayUfpNDyD6t7igI/edit
?usp=sharing
Ilmoita, jos olet lukenut ja ymmärtänyt tietolomakkeen
Kyllä, olen lukenut ja ymmärtänyt tietolomakkeen ja haluan asallistua.
Ei, en halua osallistua.

OSA A
Ole hyvä ja kerro tapahtumasta, joka oli tärkeä sinun potilasturvallisuuden oppimiselle
Merkityksellisiä oppimistapahtumia voidaan kuvata tärkeinä tapahtumina oppijan elämässä:

• jotakin mieleenpainuvaa juuri sinulle, ei tarvitse olla suuri tapahtuma (ei esim. aiheuttanut
vakavia seurauksia)
• jotakin jonka koet voimakkaasti vaikuttaneen omaan oppimiseesi
Palauta mieleesi käytännön harjoittelujen jaksoilta ne oppimistapahtumat, jotka koet erityisen
tärkeiksi potilasturvallisuuden oppimisen kannalta. Tapahtuman ei ole tarvinnut päättyä
onnistuneesti. Kirjoita yksi merkityksellinen oppimiskokemus (noin 500 sanaa):
Oppimiskokemus voi olla:
• positiivinen, tyydyttävä tapahtuma tai tilanne
• negatiivinen, epätyydyttävä tapahtuma tai tilanne
Huomioithan, että alkujaan negatiivinen oppimistapahtuma voi olla potilasturvallisuuden
oppimisen kannalta myönteinen.
Kuvaile YKSI tapahtuma ja kerro siitä mahdollisimman tarkasti:
• Mitä tapahtui? (Esim. tapahtuma ja mikä siihen johti, olitko osallisena vai seuraamassa
tilannetta, olitko aiemmin kokenut tällaista)
• Ketä oli osallisina ja mitä he tekivät? (Esim. potilas, omainen, harjoittelun ohjaaja,
sairaanhoitajia, lääkäreitä, kätilö, sosiaalialan henkilö, muuta henkilökuntaa, opiskelijoita ja mitkä
olivat läsnäolijoiden roolit tilanteessa) HUOMIO: Älä käytä henkilöiden tai organisaatioiden nimiä

• Milloin tämä tapahtui? (Esim. millä lukukaudella, missä työvuorossa: päivä- tai yöaikaan)
• Missä tapahtui? (Esim. potilaan kotona, huoneessa, leikkaussalissa)
• Mitä henkilöt tekivät tai eivät tehneet, millä oli vaikutusta tilanteeseen?
• Mikä oli tulos tai seuraus? (Tapahtuman aikana tai myöhemmin, jos tiedät)
• Keskusteltiinko tapahtumasta osallisen/osallisten kanssa? (Esim. harjoittelun ohjaajan, muun
henkilökunnan, muiden opiskelijoiden tai opettajan kanssa)
Question 1

OSA B
Kun mietit kuvaamaasi (OSA A) potilasturvallisuuden oppimistapahtumaa, kerro miksi
kokemus oli merkityksellinen potilasturvallisuuden oppimistapahtuma sinulle.
Kerro mitä opit ja miltä sinusta tuntui tapahtuman jälkeen (noin 500 sanaa):

• Miltä sinusta tuntui, millaisia ajatuksia ja tunteita sinulla oli ennen tapahtumaa, sen aikana ja
sen jälkeenpäin? Tai millaisia tunteita huomasit muilla olevan?
• Mikä mielestäsi vaikutti estäen tai myötävaikuttaen tilanteeseen?
• Keskustelitko tapahtumasta jonkun kanssa jälkeenpäin? Edistikö keskustelu oppimistasi?
• Miksi tapahtuma vaikutti tärkeältä ja mieleenpainuvalta sinun oppimisellesi?
• Mitä koet oppineesi tai mitä hyödynnät tulevaisuudessa?
• Mikasi tapahtuma oli merkityksellinen sinulle?
• Mitä muut voisivat oppia tapahtumasta?

HUOMIO: Älä käytä henkilöiden tai organisaatioiden nimiä

Question 2

OSA C
Lisätietoja
3.Koulutusala
* Bioanalytiikka

* Hoitotyö (Sairaanhoitaja)

* Toimintaterapia

* Ravitsemusterapia

* Hoitotyö (Lapset)

* Ensihoito

* Lääketiede

* Hoitotyö (Mielenterveys)

* Farmasia

* Hoitotyö (Kätilö)

* Hoitotyö (Oppimisvaikeudet)

* Fysioterapia

* Röntgenhoitaja

* Sosiaalityö (Lapset)

* Sosiaalityö (Aikuiset)

* Sosiaalityö

* Puheterapia

* Muu (esim. Terveydenhoitaja tai Nursing Science tai muu)
* Psychiatric technician (ei on Suomessa)

Muu, mikä?
4. Ikä
* 16-20

* 41-45

* 21-25

* 46-50

* 26-30

* 51 tai yli

* 31-35
* 36-40

5. Sukupuoli
* Mies
* Nainen
* Muu
* Ei vastausta

6. Lukuvuosi koulutusohjelmassasi (suunnilleen tapahtuman sattuessa)
* 1. Lukuvuosi

* 6. Lukuvuosi

* 2. Lukuvuosi

* 7. Lukuvuosi

* 3. Lukuvuosi

* Muu

* 4. Lukuvuosi
* 5. Lukuvuosi

7. Käytännönharjoittelujakson päätyyppi, jossa oppimistapahtuma
tapahtui
* Päivystys tai tehohoito

* Synnytys- tai lapsivuodeosasto/ yksikkö

* Avoterveydenhuolto/kotihoito

* Neurologinen osasto/ yksikkö

* Geriatrinen osasto/yksikkö

* Ortopedinen osasto/ yksikkö

* Avoterveydenhuolto/vastaanotto

* Fysiotrianyksikkö

* Medisiininen osasto/yksikkö

* Kuntoutusosasto/ yksikkö

* Lastenosasto/ yksikkö

* Gynegologion poliklinikka

* Kuvantamisyksikkö

* Polikliininen toimenpideyksikkö

Muu, mikä?

8. Mihin potilasturvallisuuden merkityksellinen oppimistapahtumaasi pääasiassa liittyi? (Voit
valita useamman kohdan)
* Kommunikaatio

* Invasiiviset toimenpiteet

* Luottamuksellisuus

* Lääkehoito

* Tarkistaminen tai vermistaminen

* Liikkuminen ja siirtyminen

* Päätöksenteko

* Tiimityö

* Ruoka ja ravitsemus

* Hoitotoimenpiteet/muut menettelyt

* Johtaminen, ohjaus ja opetus

* Laitteiden ja välineiden käyttö

* Raportointi ja tiedotus

* Väkivalta

* Infektioiden torjunta

* Muu

Muu, mikä? (Kuvaa muutamalla sanalla)

9. Minkä tyyppinen oppimistapahtuma oli kyseessä?
* Hyvä käytäantö

* Läheltä piti – tapahtuma
* Haittatapahtuma (Hazard)
* Haittatapahtuma (Adverse event)

Hyvä käytäntö = käytäntö, joka on osoittautunut sinun mielestäsi hyvin toimivaksi sosiaali- ja
terveysalan käytännössä ja johtanut hyviin tuloksiin. Se on ollut onnistunut kokemus, joka
mielestäsi ansaitsee tulla jaetuksi (SLIPPS)
Läheltä piti -tapahtuma = tapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa potilaalle haittaa, joka estettiin tai
havaittiin tai sattumalta ei aiheuttanut haittaa (WHO)
Haittatapahtuma (Hazard) = tapahtuma, tilanne tai toiminto, joka tapahtui ja jolla oli mahdollisuus
aiheuttaa potilaalle haittaa (WHO)
Haittatapahtuma (Adverse event) = tapahtuma, joka aiheutti potilaalle haittaa (WHO)
10. Jos tapahtuma oli potilasturvallisuuden vaaratapahtuma (haittatapahtuma tai läheltä piti tilanne), raportoitiinko siitä terveydenhuollon vaaratapahtumajärjestelmään? (esim. Haipro)

* Kyllä
* Ei
* En tiedä
Jos vastasit EI, niin miksi?

11. Jos tapahtuma oli potilasturvallisuuden vaaratapahtuma(haittatapahtuma tai läheltä piti tilanne), dokumentoitiinko se potilastietoihin? (Esim. Effica, Pegasos)
Jos vastasit EI, niin miksi?

* Kyllä
* Ei
* En tiedä

SITTAINEN TALLENNUS
Tahdon tallentaa täyttämäni tiedot ja jatkaa myöhemmin linkistä, joka lähetetään antamaani
osoitteeseen.
Sähköpostiosoite:

TIETOJEN LÄHETYS
Tallenna
Tiedoksi:

Jos kuvaamasi tapahtuma huolestuttaa sinua tai olet huolissasi potilaan tai henkilökunnan
turvallisuudesta, suosittelemme vahvasti sinua puhumaan jollekin harjoittelupaikkasi ja /tai
koulusi henkilökunnasta, ja että noudatat heidän ohjeitaan.
Jos tapahtuneesta on vaarassa aiheutua välitöntä vaaraa potilaille, opiskelijoille tai
henkilökunnalle (mm. sairaanhoitajat, lääkärit, fysioterapeutit tai muut henkilökunnan jäsenet
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa) silloin sinun tulee varmistaa, että kaikki ovat
turvassa ja voi olla, että eri projektiin osallistuvissa maissa tulee toimia omien ohjeiden ja
sääntöjen mukaisesti.
Kiitos!

SLIPPS Patient Safety Learning Event Recording Tool (SLERT) Finnish by SLIPPs project
team is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
License.
Based on a work at https://www.slipps.eu/

