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Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysklinikka, tilat

Päivystysklinikan toiminta uusissa tiloissa käynnistyi vuonna 2007
Suunnittelussa huomioitiin työturvallisuus mm.
 toiminnallisuus: suorat reitit, oma reitti käveleville ja oma
paaripotilaille, yhtenäiset ja selkeät aulatilat
 tuloaulassa on vartija paikalla ja näkyvillä 24/7
 aulasta ei ole avointa kulkuyhteyttä seurantapaikoilla ja
tarkkailuosastolle
 pakoreitit vastaanottohuoneista
 huoneissa hälyttimet
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Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysklinikka,
lukuina
Väestö
 175 000 asukasta, Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seutukunnat

Vuoden 2016 toimintalukuja:
 Käyntejä noin 130 / päivä
 Yleislääketieteen erikoisalan, konservatiivinen ja operatiivinen ensiapu
 Hoitajan vastaanotto

 Hoidon ohjauspuheluita noin 23 / päivä (ark. klo 13-21, la-su klo 10-18)
 Tarkkailuosaston hoitopäiviä noin 924 / kuukausi

Hoitohenkilökuntaa:
 Aamuvuoro ark. 13, la-su 14 +1
 Iltavuoro 14
 Yövuoro 10
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Työväkivaltariskien torjuntatoimenpiteiden soveltuvuus – hanke
Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysklinikalla
Henkilöstön näkökulmasta
Hanke mahdollisti henkilökunnan osallistumisen pohtimaan
 oman yksikkönsä väkivaltariskejä sekä niiden torjuntatoiminpiteitä ja
kehittämistarpeita
 omaa suhtautumistaan väkivaltatilanteisiin, niiden ennaltaehkäisyyn ja
raportointiin
 menetelminä haastattelut, havainnointi, innovaatiopajat

Esimiesten, työsuojelu- ja turvallisuusasiantuntijoiden näkökulmasta
Hankkeen antina kattava lista väkivallan hallintakeinoista, joka oli
 hyvä pohja yksikön tilanteen kokonaisvaltaiseen arviointiin,
 havahdutti huomioimaan puutteet ja kehittämistarpeet vakivallan hallintatoimissa
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Mitä hankkeesta jäi elämään 1.
Henkilökunnan perehdytys
 Perehdytysohjeistus tarkistettiin ja täsmennettiin työväkivallan
torjuntatoimenpiteiden osalta
 Yksikön esimiehillä on käytössään tarkistuslista väkivallan hallintaan
vaikuttavista asioista

Henkilökunnan turvallisuuskoulutus
 Selvitetty mahdollisuutta räätälöidä oma MAPA-koulutus päivystysklinikalle
 Psykiatrian tulosalueen MAPA-kouluttajat ovat antaneet MAPA koulutuksesta 3 x
3 tunnin infon koko henkilökunnalle ja järjestyksenvalvojille
 Vuoden 2017 koulutussuunnitelmaan sisältyy puhejudo ja triagen kehittäminen
niin, että jo tulotilanteessa saataisiin varmistettua onnistunut vuorovaikutustilanne; tällä on suuri merkitys koko hoitoprosessin onnistumisen kannalta
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Mitä hankkeesta jäi elämään 2.
Nimetyt työturvallisuusvastaavat





Yksikköön on nimetty kaksi hoitajaa työturvallisuusvastaaviksi
He ovat ottaneet hyvin roolin omakseen
Työturvallisuustehtävien hoitoon on varattu aikaa työvuorosuunnittelussa
Työturvallisuusvastaavien tehtäviksi on määritelty mm.
 Työturvallisuusilmoitusten teosta muistuttaminen
 Jatkuva arkipäivän työturvallisuuskartoitus; antavat välitöntä palautetta huomioistaan
 Tilojen turvallisuuden kartoittaminen, vaaratekijöiden poisto

Ensihoidon ja poliisin yhteistyö
> Otettiin uudelleen käyttöön ensihoidon ja poliisin yhteistyöpalaverit
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Mitä hankkeesta jäi elämään 3.
Tiedotus päivystysklinikalle tulevalle potilaalle ja saattajille
 Sairaanhoitopiirin Potilas ensin – kampanjaan liittyen päivystyspoliklinikalla on
huomioitu potilaan informointi myös työturvallisuuteen liittyvistä seikoista
 Päivystysklinikalle tulevalle potilaalle ja saattajalle kohdennettu esite on
valmistelussa
 Esitteessä korostetaan väkivallan 0-toleranssia; epäasiallista käytöstä ei sallita

Omaisten läsnäolo
 Sovittu yhteinen menettely huomioiden sairaanhoitopiirin linjaukset
 Pääsääntöisesti potilaan luona ensiavussa ja tarkkailuosastolla voi olla yksi
saattaja, tarvittaessa joustetaan tilanteen salliessa
 Potilasta ja saattajia informoidaan mahdollisista rajoituksista mm. toimenpiteet,
tilojen ahtaus, levottomuus, ruuhkat
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Mitä hankkeesta jäi elämään 4.
Osastokokoukset
 Työturvallisuusasiat ovat kokouksissa säännöllisesti käsittelyssä
 Tehdyt HaiPron potilas- ja työturvallisuusilmoitukset käsitellään säännöllisesti;
erityisesti kiinnitetään huomiota ammattimaiseen käyttäytymiseen
 Korostetaan HaiPro ilmoitusten tärkeyttä – ilmoitukset tulee täyttää aina
 Hankkeen aikana on päivystysklinikalla tehtyjen HaiPro ilmoitusten määrä noussut,
erityisesti läheltä piti - ilmoitusten osalta

 Turvallisuuspäällikkö tutkii myös kaikki ne HaiPro ilmoitukset, joissa
vaaratapahtuman syynä on ollut väkivalta; hän käy yksikössä antaen
toimintaohjeita ja tarvittaessa on myös yhteydessä järjestyksenvalvojiin tai
poliisiin
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Mitä hankkeesta jäi elämään 5.

Sisäistä viestintää tehostettu
 Lisätty Virve (viranomaisverkko) – puhelimia
 Joka tiimissä käytössä puhelin: päivystävät lääkärit, tiimivastaavat, laboratorio- ja
röntgen hoitajat, järjestyksenvalvoja

 Mahdollistaa hätähälytykset: hälytys välittömästi järjestyksenvalvojalle
 Mahdollistaa nopeat soitot ”huutelut” omalle puheryhmälle

9

Mitä hankkeesta jäi elämään 6.
Tilajärjestelyjä tarkistettu työturvallisuus huomioiden
 Sähköovien paikka on tarkistettu odotusaulan ja seurantapaikkojen /
tarkkailuosaston välillä; toimintoja sisällytetty enemmän sähköovien sisäpuolelle
 Vastaanottotilojen kalusteiden sijoittelu on tarkistettu yhdessä
turvallisuuspäällikön kanssa
 Vastaanottohuoneiden hälyttimien tarkistusmenettely on päivitetty,
järjestyksenvalvoja tarkistaa hälyttimien toimivuuden säännöllisesti
 Huonekohtaisten hälyttymien käyttö sisältyy hoitajien ja lääkäreiden perehdytykseen

 Päivystysklinikan huoneiden varustelun säännöllinen tarkistaminen huomioiden
työturvallisuus; ei aseeksi käytettäviä tavaroita esillä
 Yöaikaan ulko-ovien ollessa lukittuna on tarkennettu sisäänpääsy kriteerejä
esim. runsaslukuisten saattajien määrää on rajoitettu
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Palaute hankkeesta ja sen toteutuksesta
Kiitokset
 Tarpeellinen ja ajankohtainen hanke
 Tuki monipuolisesti väkivallan torjuntatoimenpiteiden kehittämistä
yksikössä
 Jälkiseuranta hoidettu hyvin
 ”Hyvä projekti!”
Haasteet hankkeen toteutuksessa
 päivystysklinikalla tilanteet vaihtelevat nopeasti, henkilöstön ei aina
ollut mahdollista osallistua hankkeeseen sisältyneisiin
haastatteluihin tai innovaatiopajoihin suunnitellusti
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