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Parantaminen, hoito, ongelmanratkaisu, johtaminen ja olosuhteisiin sekä haasteisiin sopeutuminen – nämä
ovat vain muutama havainto sairaanhoitajien, noiden aikamme sankareiden, kuvailuun.

Tämä e-kirja kokoaa Ruotsin kuningatar Silvian suojeluksessa jaettavan, vuotuisen Queen Silvia Nursing
Award -palkinnon Suomen 9. kierroksen finalisti-ideat. Palkinnolla motivoidaan hoitotyön osaajia
edistämään iäkkäiden ja muistisairaiden hoidon laatua.

Queen Silvia Nursing Award keskittyy erityisesti tähän yhteiskunnan väestönosaan. Sen toimintaa ohjaa
vahva usko siitä, että terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisen kyvyt potilaita ja omaisia
lähimpänä olevan työn myötä luovat hänelle ainutlaatuisen aseman parannusten ja ratkaisujen
ehdottamiseen – ja tämä juurtuu myös kuningatar Silvian henkilökohtaiseen kokemukseen omaishoitajana.
Palkinnolla kannustamme yhä useampia sairaanhoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita pohtimaan laajasti ja
dynaamisesti potilaidensa hoidon laatua.

Sairaanhoitajat ohjaavat yhä yhteisöjämme läpi poikkeuksellisen terveys- ja lääketieteellisen kriisin,
jollaista ei ole viimeaikaisessa historiassa nähty. Paine on valtava, ja sairaanhoitajat kaikkialla maailmassa
ovat osoittaneet uhrautumista, taitoa, kärsivällisyyttä ja voimaa, jota Queen Silvia Nursing Award
kunnioittaa vielä monta vuotta.

Osoitamme erityisonnitelut Markus Suomiselle, vuoden 2021 Suomen palkinnon voittajalle. Innostakoon
saavutus sinua jatkamaan uraasi roolimallina terveydenhuollon alalla!



JOHDANTO

Queen Silvia Nursing Award -palkinnon missio on kolmiosainen: se
nostaa esiin sairaanhoitajien ääniä ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa,
korostaa ammattitaitoisten sairaanhoitajien tarvetta ikääntyneiden ja
muistisairaiden hoidossa sekä samalla antaa äänen sairaanhoitajan
ammatin tulevaisuutta tukeville sidosryhmille.

Palkinto perustettiin vuonna 2012 kunnioittamaan Ruotsin kuningatar
Silvian pitkäaikaista sitoumusta sairaanhoitajien sekä laadukkaan
iäkkäiden ja muistisairaiden hoidon hyväksi. Suomalaisille
sairaanhoitajille ja sairaanhoitajaopiskelijoille palkinto tuli haettavaksi
vuonna 2014, ja se kattaa 6000 euron rahapalkinnon sekä kansainväliset
oppimis- ja verkostoitumismahdollisuudet. Vuoden 2022 kierroksella
haku avataan myös suomalaisille lähihoitajille ja lähihoitajaopiskelijoille.

Uuden merkityksen Queen Silvia Nursing Award sai vuonna 2020, kun
koronaviruspandemia uhkasi globaalia terveyttä ja turvallisuutta.
Sairaanhoitajien rooli haastavana aikana oli ratkaiseva, ja QSNA tarjosi
alustan myös työssäkäyvien sairaanhoitajien kehitysideoille. 

Pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti, ja onkin ilomme
sisällyttää palkintoon lähihoitajat ja lähihoitajaopiskelijat alkaen Queen
Silvia Nursing Awardin vuoden 2022 kierroksesta, joka aukeaa 1.
syyskuuta. Toivotamme kisaonnea kaikille hakijoille!



Raportointiportaali, jonka kautta hoitohenkilökunta voisi helposti ja nopeasti
raportoida työnsä epäkohdista, kuten uuvuttavasta työkuormasta tai jaksamista
haittaavasta työympäristöstä. Ongelmat kategorisoitaisiin selkeästi ja niissä
hyödynnettäisiin numeraalista arviointia datan käytettävyyden lisäämiseksi.

Raportit toteutettaisiin anonyyminä tai hoitajan halutessa hänen nimellään, jotta
kynnys epäkohdista ilmoittamiseen olisi matala. Näin hoitotyön johtajille
saataisiin käyttökelpoista dataa uupumukseen liittyvien ongelmien
ratkaisemiseksi ennen kuin ne ehtivät pahentua.

Hoitajapula on ajankohtainen haaste iäkkäiden ja muistisairaiden hoidossa, ja
sopivan työmäärän omaavat hoitajat pystyvät hoitamaan potilaitaan
huomattavasti paremmin, kuin kiireisinä ja stressaantuneina. Raportointiportaalin
käyttö ja sillä ongelmien ehkäisy voidaan nähdä myös rekrytointivalttina, joka
osaltaan helpottaa hoitajapulan ratkaisua.

UUPUMUSMITTARI
HOITOHENKILÖKUNNALLE

MARKUS SUOMINEN
ENSIHOITAJAOPISKELIJA
TURUN AMK

VOITTAJA
SUOMI 2021



Internetissä toimiva virtuaalinen virikesivusto, johon
kuka tahansa voisi lisätä aihealueittain erilaisia
virikkeitä iäkkäiden ja muistisairaiden hoitoa varten.
Niitä voisi hakea eri suodattimien, kuten vaadittujen
tarvikkeiden, paikan ja osallistujamäärän perusteella.
Näin kuka tahansa voisi järjestää ikääntyneiden
viriketoimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä entistä
helpommin.

Nykyisessä vanhustenhoidossa potilaat viettävät usein
suuren osan vuorokaudesta sängyssä, jolloin jo
alentunut toimintakyky laskee entisestään.
Virikesivusto auttaisi hoitajia ja virikehetkien pitäjiä
löytämään iäkkäille potilaille näiden kykyjä vastaavaa
tekemistä sekä jakamaan mielekkäiksi todetut toimet
muiden kanssa. Hoidon laatu paranee, kun potilas
kokee tekemisen iloa, tulee huomioiduksi ja kokee
yhteisöllisyyttä muiden ihmisten kanssa.

Sairaanhoitajille tarkoitettu työkalu, jossa lääkkeet

on pisteytetty asteikolla 1–3 niistä aiheutuvien

muistisairauksien riskin mukaan. Näin

sairaanhoitaja voi potilaan lääkelistaa

tarkistaessaan samalla arvioida riskin lääkkeistä

johtuville muistisairauksille, tarvittaessa esittäen

huolensa lääkityksestä lääkärille.

Arviointityökalu perustuu antikolinergisten

lääkkeiden luokituksiin esimerkiksi terveysportin

Riskbase- ja apteekkariliiton SALKO-tietokannoissa.

Antikolinergisten lääkkeiden on tutkittu lisäävän

tiedonkäsittelyn ongelmia, ja ne voivat olla syynä

jopa dementiatasoisen oirekuvan kehittymiseen.

Työkalulla pienennetään potilaiden riskiä sairastua

lääkkeistä johtuviin muistisairauksiin sekä

varmistetaan, ettei lääkitys ainakaan nopeuta

sairauden etenemistä.
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Käden malliin luotu, kevyttä painon tunnetta luova

tyynymäinen elementti, jolla voidaan toteuttaa

asentohoitoa ja luoda iäkkäille potilaille turvallisuuden

tunnetta.

Ikääntyneet ja muistisairauksia potevat kärsivät usein

levottomuudesta ja turvattomuuden tunteista. Heillä

voi olla vaikeuksia rauhoittua, jolloin lepo sekä uni

jäävät riittämättömiksi. Idean tarkoitus on parantaa

levon laatua luomalla turvan ja kosketuksen tunnetta,

näin varmistaen potilaiden aivoille riittävän unen ja

levon.

Ideana on perheenjäsenten sisällyttäminen
aktiivisemmaksi osaksi potilaan muistisairauden hoitoa.
Potilaan läheisille annettaisiin tietoa ja tukea
muistisairaudesta, sen etenemisestä sekä ilmenevistä
käytöshäiriöistä. Tietoisuutta muistisairauksista voitaisiin
lisätä ottamalla käyttöön kansalliset ohjelmat dementiaan
sairastuneiden läheisille. 

Koulutukseen voisi sisältyä esimerkiksi monitieteinen
keskustelu eri asiantuntijoilta, jotta läheiset tietäisivät
sairauden hoidon osa-alueet. Idea auttaa epäsuorasti
myös potilasta. On ratkaisevan tärkeää, että perhe on
sairaudesta tietoinen, sillä he voivat tukea potilasta
paremmin tuntemalla sen etenemiskuvan.
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Hierova pyörätuoli, joka edistää verenkiertoa ja jonka

istuin olisi talvikuukausina lämmitetty. Istuinkorkeutta

voidaan säätää esimerkiksi sängyn tasolle, jotta potilas

pääsee helposti nousemaan tuolista sänkyyn ja päinvastoin.

Tuolin muotoilu on ergonominen ja se tukee tavallista

pyörätuolia paremmin etenkin käyttäjän selkää.

Kun iäkäs joutuu käyttämään tavallista pyörätuolia,

heikentää liikkumisen rajoittuminen verenkiertoa vartalon

alaosaan. Tästä aiheutuu usein ruoansulatuksen ongelmia,

selkäkipuja sekä mahdollisesti jopa haavoja. Parannellun

pyörätuolin hierontaominaisuus edistää verenkiertoa

alaraajoihin, ehkäisten samalla pitkäaikaisesta istumisesta

aiheutuvia ongelmia.

PYÖRÄTUOLI IÄKKÄIDEN TERVEYDEN EDISTÄMISEEN

ISMAIL TAVAKOLI MOMTAZ
FLAB-AMMATTIKORKEAKOULU
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SUURI KIITOS KUMPPANEILLEMME, JOTKA TEKEVÄT
QUEEN SILVIA NURSING AWARDISTA MAHDOLLISEN!



INFO@QUEENSILVIANURSINGAWARD.FI

https://www.linkedin.com/showcase/queen-silvia-nursing-award/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/QueenSilviaNursingAwardFinland/
https://www.instagram.com/queen_silvia_nursing_award_fin/
mailto:info@queensilvianursingaward.se

