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Kehittämisprojektin lähtökohdat

• Tausta: Organisaation omat kehittämistarpeet ja Valviran julkaisema 

kansallinen muistutus peruselintoimintojen seurannan tärkeydestä.

• Tavoite: Peruselintoimintojen seurannan systemointi ja hoitohenkilökunnan 

yhteistyön lisääminen. Tavoitteena hyödyntää NEWS-pisteytysjärjestelmää.

• Tarkoitus: Luoda opetuskokonaisuus akuuttisairaalan vuodeosastojen 

hoitohenkilökunnan käyttöön. Kohderyhmänä erityisesti hoitajat.



Kohdeorganisaatio
= toimeksiantaja

• Turun

kaupunginsairaala

• Akuuttiryhmän

vuodeosastot
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Ideointi

2018
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2020



Kehittämismenetelmät

• Tiimityö asiantuntijapalaverien 
muodossa

• Pilotointi yhdellä 
vuodeosastoista

• Käyttäjäpaneelina 
palautevihko

• Benchmarking 
vertaissairaalassa

• Opetusmenetelmänä tietoisku, 
jossa CASE-esimerkkeejä



NEWS-pisteytysjärjestelmä

• Britanniassa kehitetty aikaisen 
varoituksen pisteytysjärjestelmä.

• Perustuu kuuden fysiologisen 

muuttujan ja lisähapen pisteytykseen.

• Varoittaa potilaan tilan 
muuttumisesta.

• Korkeat pisteet ennakoivat 

sydänpysähdyksiä, tehohoitoa tai 

kuolemaa seuraavan 24h sisällä.



Tuotos

• Kolmiosainen opetuskokonaisuus ns. opetuspaketti

• PowerPoint-esitys otsikolla ”NEWS-pisteytys peruselintoimintojen seurannan 

tukena”.

• Powtoon-koostevideo otsikolla ”NEWS-pisteytys”.

• Word-tiedosto kirjaamisesta otsikolla  ”NEWS-pisteiden ja peruselintoimintojen 

kirjaaminen”. 



PowerPoint-esitys

• Toimii runkona koko opetukselle

• 24 diaa

• Sisältää perusteet 

kehittämisprojektista ja 

peruselintoimintojen seurannasta 

sekä NEWS-pisteytysjärjestelmän 

käytöstä.



Koostevideo

• Toimii tiivistelmänä

• Voidaan käyttää opetuksen 

alustuksena tai lopussa kertauksena

• Käsittelee vain itse NEWS-

pisteytystä

• Videon pituus 1min 18 sek



Kirjaamisopas

• Erillinen kirjaamisopas

• Koostuu kuvakaappauksista 

(Pegasoksen opetusversio)

• 7-sivuinen, seikkaperäinen

• Tallennetaan muiden materiaalien 

kanssa itseoppimismateriaaliksi



Arviointi ja tarkennukset

• Valmis opetuspaketti esitettiin kohdeorganisaation osastonhoitajille.

• Osastonhoitajat vastasivat palautekyselyyn, jonka vastausprosentti oli 70%.

• Kyselyssä valmiit vaihtoehdot Likertin-asteikolla 1-5 sekä avoimia kysymyksiä.

→Palautteen pohjalta opetuspakettia täsmennettiin, suuria muutoksia ei enää tehty.

→Suunnitelluista osastotunneista luovuttiin ja tilalle valittiin vieriohjaus ja isommat 

luennot.



Implementointi ja 

kehitysideat

• Koko opetuspaketti itseoppimismateriaaliksi 
organisaation verkkoalustalle.

• Opetuspaketin säännöllinen tarkistus ja 
päivitys.

• Vieriohjausta tarpeen mukaan.

• Luennot, kun koronavirusepidemia laantuu.

• Toive uudesta potilastietojärjestelmästä ja/tai 
mobiiliversiosta.

• Eri ohjelappusten ja toimintaohjeiden 
yhdistäminen viuhkaksi.



”Kaikki puhuvat samaa kieltä.”
Ideaalitilanne eri toimijoiden välillä, kun NEWS-pisteytysjärjestelmä on käytössä.



Julkaisut

• https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/336131/Anne_Heikola.pdf
?sequence=2&isAllowed=y

• https://www.powtoon.com/online-
presentation/cCJAwmMxoGA/?mode=movie#/

Anne Heikola, annek.heikola@gmail.com

Kiitos!
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