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PÄÄKIRJOITUS

L 
eikkauksilla voidaan parantaa kuolemaan 
johtavia sairauksia ja vammoja sekä ko
hentaa elämänlaatua. Leikkauksiin liittyy 

kuitenkin merkittäviä riskejä. Hyvää leikkaus
turvallisuutta voidaankin pitää turvallisen yh
teiskunnan ominaispiirteenä. WHO aloitti kam
panjan ”Safe surgery saves lives” arvioidessaan, 
että kirurgisten toimenpiteiden maailmanlaa
juinen nopea yleistyminen uhkaa erityisesti ke
hittyvissä maissa terveyttä samaan tapaan kuin 
esimerkiksi tavanomaiset infektio epidemiat 
(1). Keskeistä kampanjassa ovat leikkaussa
lien tarkistuslistat. Leikkauksiin sisäl tyvät ris
kit ovat muuhun elämään verrattuna suuria. 
Turvallisiksi mielletyissä leikkauksissa (esi
merkiksi tekonivelleikkaus, lihavuus leik kaus) 
kuoleman riski on noin promillen verran eli 
samaa luokkaa kuin elämänaikainen riski kuol
la liikenneonnettomuudessa (2,3,4). Vaikeissa 
syöpäleikkauksissa kuolemanriski on selvästi 
suurempi, ja se voidaan rinnastaa esimerkiksi 
kiipeämiseen Mount Everestille. Suomalaiset 
voivat kuitenkin olla tyytyväisiä: leikkaustur
vallisuutemme oli laajassa tutkimuksessa Eu
roopan paras (5).

Onnettomuuksia tutkitaan niin sanotulla 
Human Factor Analysis, Assesment and Classi
fication järjestelmällä (HFACS), joka on kehi
tetty alun perin ilmailuun (6). Tunnetuimmat 
klinikat analysoivat jo nyt haittatapahtumat 
näillä inhimillisten riskien hallintajärjestelmillä. 
Tieteenalan englanninkielinen nimi on human 
factor engineering eli inhimillisten tekijöiden 
tutkimus (7). Se selvittelee ihmisten, koneiden 
ja järjestelmien yhteistoimintaa tavoitteenaan 
turvallisuus ja tehokkuus. Inhimillisten teki
jöiden tutkimuksen mukaan arkitodellisuus on 

virheiden kyllästämä ja virheet ovat sisäsyntyi
nen osa inhimillisyyttä. Vajavaiset järjestelmät 
sallivat virheen välittymisen haittatapahtu
maksi. Järjestelmät voidaan kuitenkin kehit
tää virheitä estäviksi. Inhimillisyyden vuoksi 
mikään järjestelmä ei kuitenkaan voi torjua 
vakavankaan haittatapahtuman mahdollisuutta 
kokonaan. Tunnetuin inhimillisten tekijöiden 
tutkimuksen teoria onnettomuuksista on niin 
sanottu reikä juusto malli, jonka mukaan hait
tatapahtuma syntyy ongelman läpäistessä mo
net rajapinnat (juuston siivujen reiät sattuvat 
kohdakkain) (KUVA) (8). Totunnaisesti tervey
denhuollossa syyttävä sormi kohotetaan jonon 
viimeistä siivua eli lääkäriä kohti. 

Thiels ym. selvittelivät niin sanottujen ei kos
kaan virheiden (never events) (väärä potilas, 
väärä elin, väärä puoli, väärä implantti, unohtu
nut esine) esiintymistä Mayoklinikan toimen
piteissä. Tavallisimmat syyt näihin virheisiin 
olivat kanavoitunut huomiokyky, yliitseluotta
mus, huolimattomuus, käsittämisen ongelma ja 
informaation tulkinta oman ennakkokäsityksen 
mukaisesti eli arkielämän tavalliset ilmiöt (9). 
Ei koskaan virheet ovat vakavia, vaikka johtai
sivatkin harvoin potilaan kuolemaan tai vam
mautumiseen (kuten edellä mainitussa tutki
muksessa), koska ne vahingoittavat potilaiden 
luottamusta terveydenhuoltoon ja aiheuttavat 
rasittavia oikeusjuttuja. Toisessa yhdysvaltalai
sessa tutkimuksessa todettiin vakavaan vam
mautumiseen tai kuolemaan johtavan virheen 
aiheutuvan tyypillisimmin kokeneen kirurgin 
rutiinileikkauksen olosuhteiden vaikeutuessa 
yllättäen (10). Tutkimus perustui oikeus käsit
telyn jälkeen korvattuihin vakaviin haittatapah
tumiin. Ennakoidusti vaikeat leikkaukset tai 
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koulutusleikkaukset johtivat harvoin vakaviin 
ja korvattuihin komplikaatioihin. Hickey ym. 
totesivat niin sanottujen virhesyklien (virhee
seen vastataan virheellisesti) lisäävän potilaan 
riskin kuolla leikkauksen komplikaatioihin 
21kertaiseksi (11). Virhesyklien vaarallisuus 
on kirurgiassa tunnettu aina, ja myös arkiko
kemuksen mukaan ne voivat johtaa hankaliin 
tilanteisiin ja onnettomuuksiin. Virheet ovat 
lopulta vaarallisia myös kirurgille: vakavaan 
lopputulokseen johtava komplikaatio altistaa 
kirurgin yleistyneelle stressihäiriölle ja rasittaa 
usein kollegojen välejä (12).

Ilmailussa käytetään tarkistuslistoja kaikissa 
hätätilanteissa. Esimerkiksi lentäjillä on käytet
tävissä molempien moottorien sammumisen 
varalle tarkistuslista. Erityisen paineenalaisia 
ja virheille alttiita hetkiä lääketieteessä ovat 
kriisit leikkaussalissa – esimerkiksi voimakas 
verenvuoto tai sydänpysähdys. Myös näihin 
hetkiin on olemassa tarkistuslistoja. Niiden on 
todettu simulaatiokokeissa vähentävän selvästi 

unohduksia ja vääriä ratkaisuja (13). Kriisiti
lanteiden tarkistuslistat eivät ole vielä laajassa 
käytössä.

Leikkaussaliympäristö on täynnä häiriöi
tä, distraktioita. Tuoreessa systemaattisessa 
katsauk sessa todettiin liikkeen (salin ovi tai 
monitori) olevan tavallisin (mutta vaikutuksel
taan lievin), välineongelman olevan harvinaisin 
(mutta vakavin) ja tapaukseen liittymättömän 
kommunikaa tion olevan tavallinen ja myös vai
kutukseltaan vakava distraktio (14). Erityisesti 
tiimin ulkopuolisen henkilön aloittama kom
munikaatio oli häiritsevää. Distraktio katkaisee 
flown. Esimerkiksi jo puheen seuraamisen on 
arvioitu kuluttavan yli puolet kognitiivises
ta kapasiteetista (13,15). Distraktioiden on 
osoitettu lisäävän virheitä, ja virheet lisäävät 
komplikaatioita (16). Leikkaussaliympäristön 
häiriöt hyväksytään usein normaaleina työym
päristöön kuuluvina asioina niiden vaarallisuus 
unohtaen. Työrauhan vaatimuksissaan kirurgin 
tulee kuitenkin huomioida kokonaisuus – tu
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1. Organisatoriset seikat
Esimerkiksi päivystysleikkauksista kirjoitettu ohje on vaikeasti löydettävissä, 
eikä koko leikkaustiimin ohjetta ole olemassa

2. Epävarma valvonta 
Esimerkiksi sairaalan uusien lääkärien perehtymistä
ohjeeseen ei varmisteta

3. Turvattomille toimille altistavat olosuhteet 
Esimerkiksi kirurgi ei itse ole tavannut potilasta ja hänet 
kutsutaan leikkaussaliin operoimaan jo nukutettua potilasta, 
suunnitteilla on laparoskooppinen appendisektomia

4. Estetty vahinko
Esimerkiksi kirurgi huolestuu tilanteesta, tutkii potilaan TT-kuvia,
keskustelee potilaan tuntevan lääkärin kanssa ja havaitsee 
ärtyneen umpilisäkealueen lisäksi perforaatioepäilyn 
pohjukaissuolessa, leikkauksessa perforoitunut pohjukais-
suolihaava suturoidaan

5. Turvattomat toimet 
Esimerkiksi kirurgi poistaa umpi-
lisäkkeen ja imukuivaa vatsaontelon,
vatsakalvotulehduksen syynä 
pidetään tulehtunutta umpilisäkettä

6. Vahinko
Potilaan vatsakalvotulehdus ei parane vaan vaikeutuu,
kriittinen sairaus, useat laparotomiat, pitkäaikainen teho-hoito

Aukko turvajärjestelmässä

KUVA. Virheen reikäjuusto-mallin mukaan vahinko syntyy virheen läpäistyä monet aukot turvajärjestelmässä. 
Esimerkkinä käytetty päivystyksellistä umpilisäkkeen poistoa.
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listuminen häirinnästä todennäköisesti huo
nontaa sekä omaa että tiimin suorituskykyä. 
Häiriöt tulisi ottaa esille tiimikoulutuksissa, 
koska tuskinpa kukaan haluaa aiheuttaa häi
riötä tie täen niiden vaarallisuuden potilaalle. 
Kaikki distraktiot eivät ole pahasta: esimerkik
si musiikin kuuntelu voi tehostaa oppimista ja 
kirurgien juttelu toisilleen voi helpottaa stressiä 
ja kyllästymistä. Operoivien kirurgien keskinäi
nen keskustelu on sekin distraktio mutta häirit
see yleensä varsin vähän leikkausta (14).

Virheistä, häiriöistä ja haittatapahtumista 
raportoidaan Suomessa HaiProjärjestelmän 
avulla. On mahdollista, että leikkaussalin hait
tatapahtumista ei kuitenkaan tällä hetkellä teh
dä asiantuntevia analyyseja eikä niitä käsitellä 
oikeassa sävyssä lääkärien ja hoitajien kesken. 
Virheitä raportoidaan paljon, mutta ne mah
dollisesti joko unohdetaan nopeasti tai niitä 
lähestytään yliolkaisesti tai syyllistävästi. Vir
heessä on meille jotain vastemielistä, salattua ja 
pelottavaa.

Kirurgian ilossa flow on keskeistä, ja toden
näköisesti iloiset tiimit toimivat paremmin kuin 
ahdistuneet. Mihály Csíkszentmihályi määrit
teli 1960luvulla flow’n tilaksi, jossa vaativaan 
suoritukseen keskittynyt ihminen uppoutuu 
tehtävään niin, että hän kadottaa kosketuksen 
muuhun ympäristöön (17). On mahdollista, 
että flow’n vallitessa yksityiskohdat hämärty
vät. Arkielämän virheissä voi kuulua tiedos
tamattomamme ääni, eikä se yleensä aiheuta 
katastrofeja. Kirurgiassa virheet ovat erittäin 
kielteisiä – ne lisäävät potilaiden, lääkärien, 
hoitajien ja omaisten kärsimyksiä. Lisättäköön 
siis kirurgiseen flow’hun nykyaikainen turval
lisuusajattelu: osastojen ja leikkaussalien syste
maattiset tarkistuslistat, tiimin kommunikaatio 
[pysähtyminen ja käskynjako (briefing) ennen 
leikkauksen alkamista ja lopputarkistus leik
kauksen päättyessä], häiriötön ja hiljainen leik
kaussali ja lopulta virheen kuitenkin tapahdut
tua syyllistämätön syiden analysointi. ■
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