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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA Heli Finnberg

Sateinen ja pimeä syksy alkaa olla takanapäin. Toivotta-
vasti olemme saaneet lumipeitteen vaalentamaan kaa-
mosta Pinsetin viimeisen numeron ilmestyessä. Joulu 
lähestyy ja vuosi 2012 lähenee loppuaan. Saamme kaik-
ki rauhoittua hetkeksi viettämään juhlaa ja kerätä voi-
mia ensi vuotta varten.

Tämän vuoden viimeisessä Pinsetissä on teemana kou-
lutus ja opintopäivät. Lehti sisältää yhteenvedon opinto-
päivistä, koulutuspalautteita, opinnäytetöitä sekä paljon 
mielenkiintoisia aiheita perioperatiiviseen hoitotyöhön 
liittyen. 
 
Kouluttautuminen ja erilaiset jatko-opinnot kuuluvat 
perioperatiiviseen hoitotyöhön.  Opintopäivillä kerä-
tystä Pinsetti-lehden kyselystä on palaute tässä lehdes-
sä. Palautteen avulla yhdistys pystyy kehittämään leh-
den sisältöä parempaan suuntaan vastaamaan jäsenien 
toiveita. 
 
Olen toiminut päätoimittajan tehtävässä vuoden 2011 
lopusta. Tehtäväni on ollut mielenkiintoinen. Jokai-
sen lehden teosta olen oppinut uutta. Minulla on ollut 
mahdollisuus olla tekemässä lehteä yhteistyössä usean 
terveydenhuoltoalan ammattilaisen ja leikkausyksikön 
kanssa. Mukavaa on myös ollut saada tutustua uusiin 
ihmisiin tässä toimessa puurtaessani.

On ollut hienoa saada artikkeleita kollegoilta ympäri 
Suomea erilaisista työyksiköistä ja eri toimintatavois-
ta. Itse työskentelen leikkaussalissa ja leikkaushoidon-
suunnittelussa. Olen tyytyväinen työhöni, vaikka se on 
välillä raskasta ja haastavaa.

Haluankin kiittää kaikkia teitä, jotka olette osallistu-
neet kanssani artikkelien tekemiseen toimiessani Pin-
setin päätoimittajana. Jotta tulevaisuudessakin saatte 
ammattilehden, jonka haluatte lukea ”kannesta kan-
teen”, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja kertokaa toiveistan-
ne. Näin voimme jakaa ammattiosaamistamme valta-
kunnallisesti.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 
Uutta Vuotta 2013!

Yhteistyöstä kiittäen,
Heli Finnberg

Muista päivittää jäsentietosi
yhdistyksen kotisivuilla linkistä Jäsenasiat!
Tarkista nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinumero. 
Näin varmistat itsellesi Pinsetin vuodelle 2013.
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AnsA iivAnAinen 
Esh, TtL Mikkelin ammattikorkeakoulu 

soile rummukAinen 
Esh, SHJ, Oh Pohjois-Karjalan leikkaus- 
ja anestesiaosasto 

Suomen leikkausosaston sairaanhoitaji-
en valtakunnalliset opintopäivät pidettiin 
Turussa 11-12.10.2012. Opintopäivien tee-
maksi oli valittu työryhmän puheenjohta-
ja Kristiina Kauniston johdolla: ”Kehittyvä 
leikkausosasto”. 

Turkuun oli kerääntynyt 192 asiasta kiinnos-
tunutta ammattilaista kuulemaan viimeisintä 
tietoa endoskopioista, turvallisuudesta, lasten 
kirurgiasta, lihavuusleikkauksista, työhyvin-
voinnista, aivovammapotilaan hoidosta, sai-
raalalogistiikasta ja kansainvälisestä toimin-
nasta. Ohjelma oli laadittu teeman mukaisesti 
erinomaiseksi kokonaisuudeksi.  

Avajaisseremoniat

Opintopäivien työryhmän puheenjohtaja 
Kristiina Kaunisto avasi opintopäivät toi-
vottaen osallistujat tervetulleiksi viettämään 
opintopäiväkokonaisuutta. Suomen Leikkaus-
osaston sairaanhoitajat ry:n puheenjohtaja 
Anita Kenakkala toi yhdistyksen hallituksen 
terveiset ja toivotti samalla osallistujat terve-
tulleeksi Rovaniemelle opintopäiville 2013.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johta-
ja Olli-Pekka Lehtonen toi sairaanhoitopiirin 
terveiset opintopäiville. Hän esitti huolensa 
terveydenhuollolle tulevista nykypäivän haas-
teita: palvelurakennemuutoksen, sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraation mukanaan 
tuomat vaatimukset sosiaali- ja terveyspalve-
lujen järjestämisvastuusta. Suurin ongelma 
terveydenhuollossa ei hänen mukaansa kui-
tenkaan ole raha. ”Se mihin on varaa ja se 
käytetään”, sairaanhoitopiirin johtaja totesi. 
Sen sijaan Olli-Pekka Lehtosen mukaan suu-
rin tulevaisuuden huoli onkin osaavan henki-
lökunnan riittävyys. Koulutus ei ole riittävää 
vain työnantajan vastuulla. Hän korosti ja piti 
erittäin tärkeänä leikkaushoitajien opintopäi-
vien merkitystä osaamista ja tietoa jakavana 
foorumina leikkaushoitajien koulutuskoko-
naisuudessa. 

Opintopäivien kevennyksenä molempina päi-
vinä oli sirkusteema. Sirkuskoulun johtaja Esa 
Österberg teki taikojaan ja koulun opiskelijat 
näyttivät osaamistaan opintopäivien avajai-
sissa, iltaohjelmassa ja opintopäivien päätös-

Koulutus ei ole riittävää pelkästään työnantajan vastuulla

näytöksessä. Iltaohjelmaa ja maittavaa illallis-
ta siivitti paikallinen Korppi-yhtye. Aurajoen 
rantamaisemissa sijaitseva Radisson Blu Ma-
rine Palace-hotelli tarjosi ammattimaisen 
asiakaspalvelun, ateriat ja hienon ympäristön 
opintopäivien pitopaikkana. 

Turvallisuus

Arviointiylilääkäri Tuija Ikonen luennoi riski-
en hallinnasta. Perusperiaatteena on primum 
non nocere, jolle pohjautuu terveydenhuollon 
ammattiryhmien etiikka ja toiminnanoikeu-
tus. Se on mukana kaikessa lääketieteellisessä 
päätöksenteossa. Luennoitsija kysyi, osaam-
meko käyttää terveydenhuollon potilastur-
vallisuuden välineitä? Mittareina voidaan 
käyttää seuraavia:

Hoidon vaikuttavuuden ja turvallisuuden 
mittaaminen 

-näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, 
joka pohjautuu tutkittuun tietoon
-sairaalainfektioiden seurantaa
-lääkkeitten haittavaikutusten raportoin-
tia, joka on kaikkien velvollisuus mutta on 
aliraportoitu
-laiteturvallisuutteen liittyvät asiat, joka 
on huonosti tunnettu (ks. www.Valvira.fi)

Oman työn onnistumisen mittarit
- reklamaatiot--> ei syyllistetä
- vahinkoilmoitukset
- vakavien haittatapaturmien käsittely
- virheanalyysit 

Leikkaussalissa työkaluina suositellaan käy-
tettävän leikkaustiimin tarkistuslistaa, joka 
parantaa tiedonkulkua ja systematisoi työ-
tä eli työ tehdään aina samalla tavalla, mikä 
vähentää virhemahdollisuutta. Myös preope-
ratiivinen tarkistuslista ja ISBAR-menetelmä 
ovat käyttökelpoisia. 

Oman riskin arviointi on kolmiulotteinen, 
joka muodostuu itsestä, ympäristöstä ja teh-
täväkohtaisista tekijöistä. Itseen liittyvät mm. 
tiedot, taidot, vireystila, osaaminen, henki-
lökohtaiset asiat, asenne työtehtävää kohtaan 
ja terveys. Ympäristöön liittyvät tekijät kuten 
ulkoiset häiriöt, työtiimi, miehitysvaje, leik-
kaussalin valaistus ja ohjeistus. Tehtäväkoh-
taisiin tekijöihin kuuluvat toimenpiteen osaa-
minen, määreet vaikeus, monimutkaisuus 
ja rutiini. Luennoitsija käytti vertauskuvana 
kolmea ämpäriä edellä mainituista kolmesta 
tekijästä: itsestä, ympäristöstä ja tehtävästä. 
Tehtävään liittyvä kokonaisriski on matala 
silloin, kun jokaisessa kolmessa ämpärissä on 
vähän tekijöitä mutta jos kaikki ämpärit ovat 
täynnä, niin niitä on vaikea kantaa. Tällöin 
on olemassa liian paljon riskejä ja jotain tulee 
tehdä riskien vähentämiseksi! Kokonaisriski 
tulee saada lasketuksi hyväksyttävälle tasol-
le. Kuinka sitten opitaan elämään virheille 
alttiissa ympäristössä? Luennoitsija korosti, 
että kaikkia virheitä ei voida eliminoida ja jos 
tulee virheitä, niin tulee pyrkiä syyllistämät-
tömyysperiaatteeseen. 

Potilasturvallisuus on johdon, työntekijän ja 
potilaan yhteinen asia. Se on mukana kaikessa 
päätöksenteossa ja se muodostuu laiteturval-
lisuudesta, hoidon turvallisuudesta ja lääke-
hoidon turvallisuudesta. Potilasturvallisuut-
ta vaarantavien tapaturmien raportoinnissa 
käytetään HaiPro-työkalua, joka on tarkoi-
tettu toiminnan kehittämiseen työyksiköiden 
sisäisessä käytössä. Työkalun käyttö perustuu 
vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syytte-
lemättömään vaaratapaturmien ilmoittami-
seen ja niiden käsittelyyn. 

Potilasturvallisuutta lisää potilasturvallisuus-
suunnitelma, joka on jokaisen terveydenhuol-
lon toimintayksikön dokumentti. Siinä kuva-
taan miten potilasturvallisuuteen kuuluvia 
asioita johdetaan ja toteutetaan. Suunnitelman 
tulee sisältää kuvaukset yhdenmukaisesti nou-
datettavista menettelytavoista, joilla varmis-
tetaan potilasturvallisuus. Suunnitelmassa 
tulee myös kuvata vaaratapahtumien kirjaa-
miskäytännöt sekä nimetä potilasturvallisuu-
desta vastaavat henkilöt. Potilasturvallisuus-
suunnitelma on terveydenhuoltolain 313/2011 
mukaan tehtävä jokaisessa terveydenhuollon 
organisaatiossa vuoteen 2013 mennessä. 

Luennoitsijan mukaan riskin arvioinnin tulee 
olla osa jokaisen leikkaussalin työntekijän päi-
vittäistä toimintaa.  	 	 uu
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uu	 Potilasturvallisuuden lisääminen on 
mahdollista tiedostamalla inhimillisen toi-
minnan rajallisuus ja hallitsemalla tunnis-
tettuja riskejä. Mikäli haluat lisää ko. tietoa 
asiasta, niin THL:n www-sivuilla on verkko-
kurssi potilasturvallisuudesta. 

Potilasturvallisuuskoordinaattori Mari Vil-
janen-Peuraniemi  pureutui luennossaan 
turvalliseen toimintaan. Leikkaussalissa käy-
tettävä tarkistuslista on WHO:n suosittelema 
vuonna 2008. Myös Valvira kannustaa sitä 
käyttämään. Kun päätöksenteossa käytetään 
näyttöön perustuvaa tietoa, niin se vähentää 
merkittävästi komplikaatioita ja kuolemia 
sekä auttaa hyväksyttyjen turvallisuuskäy-
täntöjen käyttöä ja vähentää muistinvaraista 
toimintaa.
 
Turvallisuutta edistäviä toimintatapoja ovat 
raportointimenetelmät esim. 

-ISBAR (www.sairaanhoitajaliitto.fi), työ- 
ja tarkistuslistat
-käytäntöjen ja toimintojen yhdenmu-
kaistaminen
-LOVE (lääkeosaaminen verkossa)
-osastofarmaseutti ja 
-potilasturvallisuustyöryhmät. 

Toimenpiteenä                                 
lihavuusleikkaukset

Kirurgi Jari Ovaska kertoi, että WHO:n ar-
vion mukaan maailmassa vuonna 2008 oli 
310 miljoonaa ihmistä, joiden BMI oli yli 30 
ja määrän ennustetaan nousevan 700 miljoo-
naan vuoteen 2025 mennessä. Keskivartaloli-
havuus altistaa kansansairauksille. Luennoit-
sija pohti miksi ihmiset lihoavat, onko syynä 
geenit vaiko ympäristö? Luennoitsija tarkas-
teli asiaa perimän ja ympäristön ristiriidalla, 
missä tarkastelun kohteena oli energiankulu-
tus ja sen tarjonta lähtien alkuihmisestä nyky-
päivän ihmiseen. 

Lihavuuden hoitoon on kehitetty lääkkeitä 
mutta toistaiseksi ne ovat kalliita ja niillä on 
sivuvaikutuksia. Tällä hetkellä ei ole vielä 
olemassa hyvää lääkettä, jota voitaisiin käyt-
tää dieettihoidon tukena. Luennoitsija pohti 
myös laihdutusryhmiä ja niissä saatujen tu-
losten pysyvyyttä. Niukkaenerginen ruoka-
valio laskee tehokkaasti painoa, 6-8 kiloa, jo 
kuuden viikon aikana mutta ⅔ niistä, jotka 
laihtuvat saavat painoa takaisin vuoden ku-
luessa ja lähes kaikki ovat lähtöpainossaan 
viiden vuoden kuluttua. Lihavuuskirurgia on 
tehokkain hoito lihavuuden hoidossa. Se pa-
rantaa useimmiten liitännäissairaudet (esim. 
diabetes, uniapnea), jotka lihavuus on tuonut 
tullessaan. 

Valikoidulle joukolle liikalihavia käytetään 
lihavuuskirurgiaa. Leikkauksen indikaationa 
on korkea BMI. Sen tulee olla joko yli 45 tai yli 
35 ja potilaalla on liitännäissairauksia. Myös 
konservatiivinen hoito tulee olla takana mutta 
se ei ole tuottanut toivottua tulosta. Leikat-
tavalla potilaalla ei saa olla ahmimishäiriötä 
(bulimia), ei endokriinistä sairautta eikä mui-
takaan leikkausesteitä kuten alkoholismia tai 
maksakirroosia. Näiden lisäksi potilaan tulee 
ymmärtää, mistä leikkauksessa on kyse.  

Luennoitsija kertoi videoavusteisen leikkaus-
tekniikan soveltuvan hyvin lihavuuskirur-
giaan. Leikkauksen tavoitteena on ravinnon 
määrän rajoittaminen. Leikkaustekniikkana 
on gastroplastia (mahalaukun kavennus-
leikkaus) tai gastroplastia ja ohutsuoliohitus. 
Leikkauksissa mortaliteetti (kuolleisuus) on 
alle yhden prosentin ja morbiditeetti (sairas-
tavuus) 5-20 prosenttia. Luennoitsija esitteli 
tutkimustuloksia, joissa mahalaukun kaven-
nusleikkauksen jälkeen (N= 12129 potilasta) 
ylipainosta oli lähtenyt 56 % pois vuodessa ja 
61 % neljässä vuodessa. 

Obesiteetin kirurgista hoitoa voidaan pitää 
hyvänä, jos ylipainosta häviää vähintään 50 
prosenttia. Konservatiivisessa hoidossa hy-
vänä tuloksena pidetään 10 prosentin painon 
pudotusta. Tutkimuksilla on myös osoitettu, 
että diabetes joko paranee tai lievenee kuu-
den kuukauden kuluttua mahalaukun ohitus-
leikkauksesta 92 prosentilla ja mahalaukun 
kavennusleikkauksessa 80 prosentilla. Myös 
uniapnean paraneminen mahalaukun ohitus-
leikkauksen jälkeen on todettu tutkimuksilla 
paranevan. 

Luennoitsija myös pohti kumpi on parempi 
leikkaus: mahalaukun ohitus- vaiko kaven-
nusleikkaus. Lopputulos on molemmissa toi-
menpiteissä suunnilleen samanlainen. Ylipai-
nosta häviää 50-70 prosenttia kahden vuoden 
kuluessa mutta myöhemmin painoa voi tulla 
hieman takaisin. Mahalaukun kavennusleik-
kauksen jälkeen myöhäisongelmat ovat vähäi-
semmät. 

Lihavuuskirurgian jälkeen hoitona on ravit-
semusneuvonta, fysioterapia ja säännölliset 
polikliiniset kontrollit. Luennoitsijan mukaan 
leikkausten tarve Suomessa on nelinkertai-
nen, jos verrataan Suomen vuosittaisia leik-
kauslukumääriä Tanskan, Norjan ja Ruotsin 
vastaaviin lukuihin. 

Pia Teissala kertoi elämästä laihdutusleik-
kauksen jälkeen, mihin kuuluu uudenlai-
seen ruokailurytmiin ja ruoka-annoksiin 
totuttautuminen sekä liikunta. Leikkauksen 
onnistumiseksi potilaan tulee sitoutua ravit-
semusohjeiden noudattamiseen ja liikunnan 
lisäämiseen. Leikkaus toimii ikäänkuin lähtö-
laukauksena uudelle terveelliselle elämälle. 

Hallituksen jäsen Tarja Mäenpää ja yhdistyksen puheenjohtajaksi 

valittu Jaana Perttunen keskustelemassa. 

Näyttelyalueella. 
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Heti leikkauksen jälkeen potilas nauttii en-
simmäiset kolme päivää nestemäistä ja so-
semaista ruokaa, jonka energiapitoisuus on 
korkeintaan 1000 kilokaloria päivässä. Potilas 
saa juoda kerrallaan vain 0,5 dl nestettä. Päi-
vittäisen nestemäärän tulee olla kaksi litraa. 
Potilaan tulee opetella syömään hitaasti, 25-
35 minuuttia, pieniä määriä. Pienen lautasen 
käyttäminen helpottaa annoskoon suunnit-
telussa. Luennoitsija kehotti leikkauksen lä-
pikäynnyttä nauttimaan aterioistaan ja kiin-
nittämään huomion makuihin. Leikkauksen 
jälkeen tulee vuoden verran nauttia vitamii-
ni-, kalkki- ja rautalisää. 

Liikuntaa suositellaan laihdutusleikkauksen 
läpikäyneelle 3-4 kertaa viikossa 45-60 mi-
nuuttia kerrallaan. Liikunnan aikana tulee 
hengästyä ja hikoilla. Liikunnan tulee olla osa 
elämää koko loppuelämän. Hyötyliikunta on 
tärkeää ja esim. hissin sijasta kannattaa käyt-
tää portaita.  

Plastiikkakirurgiasta lihavuusleikkauksen 
jälkeen luennoi plastiikkakirurgi Antti Koski. 
Laihdutusleikatuista tarvitsee plastiikkaki-
rurgisia toimenpiteitä arviolta 30-60 prosent-
tia, koska nopea laihtuminen tuo tullessaan 
ylimääräisiä ihopoimuja vaikuttaen mm. 
lymfakieroon, vaatetukseen, seksielämään ja 
hygienian hoitoon. Plastiikkakirurgisia leik-
kauksia ovat mm. pannikulektomia, abdomi-
noplastia, vyömäinen dermolipektomia, total 
body lift, reduktioplastia, mastopexia, reisien 
ja olkavarsien operaatiot, liposuktiot ja face-
lift. 

Kansainvälinen näkökulma

Kansainvälisestä toiminnasta kriisialueella 
kertoi omakohtaisia kokemuksiaan anestesia-
lääkäri Kalevi Pihlajamäki. Hän kertoi, että 
on oppinut, että koko maailmaa ei voi parantaa 
mutta yksittäisiä ihmisiä voi auttaa paljonkin. 
Hän myös totesi, miten vähästä ihminen voi 
olla onnellinen. Kriisialueella ruoka ja puhdas 
vesi ovat kallisarvoisia. Siellä myös oppii ar-
vostamaan kotimaan olosuhteita ja vanhem-
pien ihmisten kunnioitusta sekä välttämään 
rahasokeutta. Luennoitsija pohdiskeli, miten 
toiminta kriisialueilla on häntä muuttanut. 
Hän ei tarvitse mersua autokseen eikä Rolexia 
ranteeseen eikä kotona heitetä ruokaa helposti 
pois. Myös kärsivällisyys ja tyytyväisyys ovat 
lisääntyneet kokemusten myötä. 

Loppusanat

Opintopäivät olivat kokonaisuudessaan on-
nistuneet. Luennoitsijat toivat uusia näkökul-
mia leikkaussalin arkeen näyttöön perustuvan 
tiedon myötä. Näyttely oli erinomainen. Mu-
kana oli kaikkiaan 41 näytteilleasettajaa. Ren-
touttavaa oli katsella sairaalaklovnien osaa-
mista ja henkeä salpaavaa oli seurata, miten 
Kristiina Kaunisto selvisi klovnin hartioilla 
pyörittämässä molemmilla käsillä lautasia!

Haluamme kiittää hallituksen ja kuulijoiden 
puolesta Turun opintopäivien työryhmää,  
johon kuuluivat pj Kristiina Kaunisto, Anne 
Aro, Oivi Haartela, Marjaana Kettu, Mika 
Kirjavainen, Mirja Laine, Ann Planting, Sari 
Suundström ja Tarja Toppila. Kiitokset myös 
luennoitsijoille, näytteilleasettajille ja kaikille 
niille tahoille, jotka mahdollistivat opintopä-
vien onnistumisen.  

Vuoden päästä opintopäivien järjestämises-
tä vastuun kantavat Rovaniemellä sijaitsevan 
Lapin keskussairaalan leikkausosaston sai-
raanhoitajat. Opintopäivät järjestetään Levil-
lä. Jäämme odottelemaan, milloin pääsemme 
ilmoittautumaan opintopäiville. Nähdään 
siellä! n

Kristiina Kaunisto sirkusklovnin pyörityksessä.

Näyttelyalueella. 

Lisää kuvia opintopäiviltä uu
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Opintopäivien näytteilleasettajat 
kiinnostivat yleisöä.

Opintopäiväkuvia
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AnsA iivAnAinen
TtL, opettaja
Mikkelin ammattikorkeakoulu

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien am-
mattijulkaisu Pinsetti on ilmestynyt vuodesta 
1989 lähtien neljästi vuodessa. Ensi vuonna 
vietetään Pinsetin 25-vuotisjuhlia. Yhdistyk-
sen toimintasuunnitelman mukaan Pinsetin 
tarkoituksena on tukea leikkausosaston sai-
raanhoitajien ammatillista identiteettiä sekä 
ylläpitää ja kehittää käytännön ammattitaitoa. 
Jokaisella lehdellä on oma teemansa. Pinsetis-
sä olevien artikkeleiden lisäksi lehdessä tiedo-
tetaan yhdistyksen koti- ja kansainvälisestä 
toiminnasta sekä apurahojen hakemisesta. 

Pinsetin ulkoasu on ollut melko samanlai-
nen 22 vuosikertaa. Sivujen määrä on vaihdel-
lut 22:sta 44:ään. Pinsetin kannen väri on ollut 
vihreä (Kuva 1.) ja vuodesta 2000 lähtien sen 
pääväreinä on ollut ruskea ja vihreä (Kuva 2.). 
Vuodesta 2011 lähtien kannen väri on vaihtu-
nut vuosittain. Viime vuonna se oli sininen 
(Kuva 3.) ja tänä vuonna punainen. 

Muutoksen aika

Vuonna 2010 istunut hallitus alkoi toimia 
Pinsetin ulkoasun muuttamiseksi nykyaikai-
semmaksi. Tarjouskilpailun, jossa verrattiin 
keskenään kolmea eri lehden taiton tarjous-
ta, voitti graafinen suunnittelija Piia Viikari 
Mäntyharjulta. Hallitus ja Piia alkoivat työstää 
uutta ilmettä Pinsetille. Vuoden 2011 ensim-
mäisestä numerosta lähtien Pinsetin ulkoasu 
muuttui huomattavasti verrattuna aikaisem-
piin lehtiin.  Suunnitteluvaiheessa tavoitteena 
oli, että Pinsetti saa nykyaikaisen ilmeen ja se 

Pinsetti eilen, tänään ja huomenna

on helposti luettava. Siksi mietittiin tarkkaan 
kirjasinta ja sen kokoa sekä palstojen määrää 
sivulla. Myös ilmavuutta ja keveyttä haettiin 
lehdelle. 

Mielipidekysely opintopäivillä

Miten tässä uudistustyössä sitten hallitus on-
nistui? Vastausta kysymykseen haettiin loka-
kuussa Turussa järjestetyillä valtakunnallisil-
la opintopäivillä, jossa osallistujilta kysyttiin 

mielipidettä Pinsetti-lehdestä. Kysely oli kva-
litatiivinen ja kuvaileva, jossa apuna käytettiin 
kyselylomaketta. Kysymykset olivat suurim-
maksi osaksi suljettuja (18 kpl) ja mukana oli 
kaksi avointa kysymystä liittyen Pinsetin ke-
hittämiseen ja muun palautteen antamiseen. 
Kysymykset liittyivät pääsääntöisesti Pinsetin 
ulkoasuun ja sisältöön. Kyselyyn vastasi kaik-
kiaan 120 osallistujaa, mikä on 60 prosenttia 
valtakunnallisille opintopäiville osallistujista.  
     uu

S U O M E N  L E I K K AU S O S A S TO N  S A I R A A N H O I TA J AT  RY : n  A M M AT T I L E H T I

2
2011

pinsetti

Elinsiirrot 

Taittaja Piia Viikari (vasemmalla) esittelemässä hallituksen jäsenille erilaisia vaihtoehtoja Pinsetin taitoksi. 

Kuva 1. Pinsetti 2/1993 Kuva 2. Pinsetti 1/2003 Kuva 3. Pinsetti 2/2011
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uu	 Kyselylomakkeet jaettiin satunnai-
sesti opintopäivien osallistujille perjantaina 
(8.11.12) aamupäivän aikana luentosalien 
ovilla ja näyttelyalueella. 

Kirjoittajan 20-vuotisen jäsenyyden aikana 
tämä kysely lienee ainoa kysely, jolla on kar-
toitettu Pinsetin lukijoiden mielipidettä ul-
koasusta ja sisällöstä. Selattuani aikaisempia 
vuosikertoja silmääni ei osunut ainoatakaan 
jäsenistölle tehtyä mielipidekyselyä Pinsetistä.  

Vastaajien taustatiedot

Vastaajilta kysyttiin taustatietoina yhdis-
tyksen jäsenyyttä, ikää, ammattitutkintoa ja 
Pinsetin postitusosoitetta. Vastaajista 78 pro-
senttia oli yhdistyksen jäseniä. Vastaajat oli-
vat iältään 25-63-vuotiaita, keski-iän ollessa 
43-vuotta. Reilusti yli puolella (66 %) oli opis-
totason tutkinto, ammattikorkeakoulututkin-
to oli 28 prosentilla ja yliopistotason tutkinto 
oli kuudella prosentilla. Vastaajat edustivat 
lähes 100-prosenttisesti hoitotyön ammat-
tia. Vastaajista sairaanhoitajatutkinnon oli 
suorittanut 94 prosenttia. Opettajia oli 5 pro-
senttia. Yksi vastaaja oli hygieniahoitaja. Lehti 
postitettiin lähes kaikille kotiosoitteeseen (92 
%) ja muille työpaikalle. Vastaajista (n= 119) 
87 prosenttia kertoi lukevansa lehden kotona 
ja 12 prosenttia luki lehden työpaikallaan. Yh-
den osalta puuttui tieto. Kukaan ei kertonut 
lukevansa lehteä kirjastossa tai jossain muus-
sa paikassa.

 
Pinsetin sisältö

Noin joka toinen (51 %) kertoi lukevansa Pin-
setin kannesta kanteen. Vastaajista lähes joka 
viides (18 %) ilmoitti lukevansa Pinsetistä ai-
noastaan artikkelit. Ne vastaajat, jotka eivät 
lukeneet lehteä kannesta kanteen saivat valita 
vastausvaihtoehdoista useamman. He kertoi-
vat lukevansa puheenjohtajan terveiset (4 %), 
päätoimittajan terveiset (7 %), artikkelit (47 
%), mainokset (12 %), apurahailmoitukset (8 
%), koulutuskalenterin (18 %) sekä sihteerin (3 
%) ja yhdysjäsensihteerin (2 %) palstan. Pin-
setissä olevaa tietoa työssään tarvitsi erittäin 
paljon tai melko paljon yhteensä 65 prosenttia 
vastaajista. (Taulukko 1.) Yksikään vastaaja ei 

Ammatillisen 
tietoperustan vahvistuminen   

30 vuotta 
tai alle

31-40 
vuotta

41-50 
vuotta

51 vuotta 
tai yli

Erittäin paljon 27,3 11,5 9,8 25

Melko paljon 54,5 76,9 73,2 47,5

Ei kovinkaan paljon 18,2 11,5 17,1 27,5

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 %

Taulukko 2. Ammatillisen tietoperustan vahvistuminen iän mukaan  (n= 118) 

ilmoittanut, että ei tarvitse lainkaan Pinsetis-
sä olevaa tietoa. 

Vastaajien mukaan Pinsetissä on sopivasti 
(94 %) omaan työhön ja lääketieteeseen (86 
%) liittyviä artikkeleita. Vastaajien mukaan 
Pinsetin artikkelit vahvistavat ammatillista 
tietoperustaa erittäin paljon (17 %) tai melko 
paljon (63 %). Noin joka viidennen mukaan 
(19 %) artikkelit eivät vahvista ammatillista 
tietoperustaa (Taulukko 2.). Kukaan vastaaja 
ei valinnut vaihtoehtoa, että Pinsetin artikke-
lit eivät vahvistaneet lainkaan tietoperustaa. 
Taulukossa 2 verrataan ikää ja ammatillisen 
tietoperustan vahvistumista. Alle 30-vuotiail-
la Pinsetti vahvisti ammatillista tietoperustaa 
erittäin paljon. Lähes joka kolmas (27,5 %) 
51-vuotias tai vanhempi vastasi, että Pinsetti 
ei vahvista kovinkaan paljoa ammatillista tie-
toperustaa. 

Artikkelien pituus oli sopiva lähes kaikkien 
(93 %) vastaajien mielestä. Liian pitkinä artik-
keleita piti kuusi prosenttia vastaajista. Yksi 
vastaaja oli jättänyt vastaamatta kysymyk-
seen. Melkein kaikkien vastaajien mielestä 
artikkelien teksti on helposti ymmärrettävää. 
Kahdella vastaajalla oli päinvastainen mielipi-
de tekstien ymmärrettävyydestä. 

Tulevista Pinsetti-lehdistä vastaajat haluai-
sivat lukea vinkkejä käytäntöön (63 %), kon-
ferenssiterveisiä (36 %), tutkimuksia (78 %), 
lehtireferaatteja (31 %) ja työhyvinvointiin (52 
%) liittyviä artikkeleita.

Pinsetin ulkoasu

Lähes kaikkien (94 %) vastaajien mielestä 
Pinsetissä oli sopivasti sivuja. Kuuden pro-
sentin mielestä lehdessä on liian vähän sivuja. 
Kukaan vastaaja ei valinnut vaihtoehtoa, että 
Pinsetissä on liian paljon sivuja. Lähes kaikki 
(91 %) vastaajat olivat sitä mieltä, että Pinsetin 
ulkoasu on onnistunut. Yhdeksän prosentin 
mielestä ulkoasua tulee kehittää. Suoria laina-
uksia vastauksista:

- Teksti on liian tiivistä, taittoa voisi kehit-
tää siten, että sivuilla on enemmän ilmaa
- artikkelit joskus raskaita lukea, edi-
tointi auttaisi--> teksti kevyemmäksi --> 
helpompi lukea
- nykyaikaisemmaksi, kaipaa moder-
nisointia
- vähän tylsä, enemmän värejä, tyyliä
- kannen väriä tulee kehittää  

Yhteenvetona suorista lainauksista voidaan 
sanoa, että lehteen haluttaisiin enemmän vä-
riä niin sisäsivuille kuin kanteenkin. Erään 
vastaajan mielestä lehti on levoton. 

Huolimatta siitä, että kysymyksessä pyydet-
tiin Pinsetin ulkoasun kehittämistä, niin 
vastaajat olivat kirjoittaneet että, Pinsetti on 
tällaisenaan hyvä lehti, jossa on erinomaisia 
artikkeleita ja käytännönläheisiä juttuja. Lä-
hes kaikkien (92 %) vastaajien mielestä Pinse-
tissä on sopivasti mainoksia. Muiden vastaaji-
en mielestä mainoksia on liian vähän (3 %) tai 
liian paljon (5 %). 

NORNA

Yhdistys on aktiivisesti mukana NORNAssa 
(Pohjoismaiset leikkausosaston sairaanhoi-
tajat). NORNA järjestää joka kolmas vuosi 
pohjoismaisen kongressin. Vuonna 2011 se 
pidettiin Islannissa ja vuonna 2014 kongressi-
paikkana tulee olemaan Helsinki. 

Kyselylomakkeessa oli kaksi kysymystä 
liittyen NORNAan.    
Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin, tietääkö 

   f (frekvenssi) %

Erittäin paljon 17 14,2

Melko paljon 61 50,8

En kovinkaan paljoa 40 33,3

Puuttuva tieto 2 1,7

120 100 

Taulukko 1. Pinsetissä olevaa tietoa työssään tarvitsevat vastaajat (N= 120) 
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vastaaja mikä on NORNA ja pidetäänkö seu-
raava kongressi Suomessa. Tulosten mukaan 
joka neljäs (25 %) vastaaja ei tiennyt mikä on 
NORNA. Suomessa järjestettävästä kongres-
sista tiesi 64 prosenttia vastaajista. 

Kyselyn luotettavuus 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää 
tutkimuksen luotettavuus, jolla tarkoitetaan 
mittarin, aineiston keruun ja tulosten luotet-
tavuutta. Sisällön luottavuutta lisää se, että 
kysymykset olivat selkeitä ja yksiselitteisiä ja 
kaikkiin kysymyksiin oli vastattu muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. Kaikki kysely-
lomakkeet olivat mukana tulosten tulkinta-
vaiheessa. Kyselylomaketta ei esitestattu, niin 
kuin tieteellisessä tutkimuksessa tulee tehdä. 
Tulokset tallennettiin SPSS-tilasto-ohjelmaan 
versio 20. Kysymyksillä saatiin vastaus niihin 
kysymyksiin, joita haluttiin tutkia. Syvälli-
sempää tietoa olisi saanut, jos kysymykset ei-
vät olisi olleet dikotomisia vaan olisi käytetty 

esim. Likertin asteikkoa. Selvityksen tuloksia 
voidaan pitää luotettavina, koska kyselylo-
makkeen täyttäjien joukko edusti enemmän 
kuin joka toista valtakunnallisille opintopäi-
ville osallistujaa. (Heikkinen 2011, Hirsjärvi 
ym. 2010.)

Loppusanat

Kyselylomakkeella kerätty tieto on pääasiassa 
positiivista ja vastaajat olivat tyytyväisiä leh-
teen. Useassa vastauksessa tuotiin esille, että 
Pinsetin käytännönläheiset artikkelit ovat 
parasta antia leikkaussalissa työskenteleville. 
Vastausten perusteella voidaan myös sanoa, 
että lehteä kehuttiin hyväksi tietopaketiksi, 
asialliseksi, onnistuneeksi ja ajankohtaista 
tietoa sisältäväksi. Kertoipa eräs vastaaja, että 
hänen kirurgiystävänsäkin lukee lehteä. 

Tämän kyselyn perusteella voidaan sanoa, että 
lehti on onnistunut ja se palvelee lukijakun-
taansa vahvistamalla heidän tietoperustaansa. 

Kysely antoi vahvistusta sille, että toistaiseksi 
jatketaan tällä formaatilla. Päätoimittajalle, 
lehden toimitusneuvostolle ja taittajalle kii-
tokset lehden toimittamisesta. Kiitokset an-
saitsevat myös artikkelien kirjoittajat ja Jout-
sen Median Painotalo. n 

Lähteet
Heikkilä, T. 2011. Tilastollinen tutkimus. Edita.
Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja 
kirjoita. Tammi.

Melon Oy  Yhteyshenkilöt: 
Haarlankatu 1 F  Henna Tuomisto 040 751 0058, henna.tuomisto@melon.fi 
33230 TAMPERE  Mikko Vuorisalo 040 465 8175, mikko.vuorisalo@melon.fi
www.melon.fi

Espanjalaisen VOEn tukitekstiilit ovat saavuttaneet suuren suosion ympäri 
maailmaa ja ne ovat käytössä jo yli 40 maassa. Tuotevalikoima kasvaa ja 
kehittyy jatkuvasti. Kaikki tuotteet valmistetaan laadukkaista materiaaleista   
-käyttäjäystävällisyyttä unohtamatta.

• Vatsan alueen korjausleikkausten ja rasvanpoiston 
jälkihoitoon tarkoitettu, kahdella tai kolmella 
tarranauhalla säädettävä abdovyö. Perinteisiin 
abdovöihin verrattuna tukea saadaan säädettyä 
tarkemmin, ja vyö mukautuu paremmin vartalon 
liikkeisiin.

• Tukirintaliivit,  joiden muotoilu,  saumaton rakenne 
sekä käyttömukavuutta lisäävät yksityiskohdat 
ovat tärkeä osa paranemisprosessia.  

Tukitekstiilit plastiikkakirurgiaan

Tutustu VOE-tuotevalikoimaan: www.voe.es

VOE:n laajasta valikoimasta löydät esimerkiksi seuraavat tuotteet:



12    |    Pinsetti 4/2012
Op

in
to

pa
iv

at
 &

 k
ou

lu
tu

s
..

..

 
Tommi kinnunen
sairaanhoitaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

mArjA silén-lipponen
Lehtori, FT, Savonia-ammattikorkeakoulu 

Perioperatiivisessa hoitotyössä on luotu hoito-
henkilöstölle yhtenäiset osaamisvaatimukset, 
joilla pyritään parantamaan potilasturval-
lisuutta sekä selkiyttämään, yhdenmukais-
tamaan ja varmistamaan henkilökunnan 
samantasoinen ammatillinen osaaminen. 
Perioperatiivisten sairaanhoitajien järjestö 
(AORN) on julkaissut vuonna 2009 intra-
operatiivista hoitotyötä koskevat laatuvaati-
mukset, joiden mukaan potilaalla on oikeus 
yksilölliseen, turvalliseen, kunnioittavaan ja 
laadukkaaseen hoitoon. Myös Euroopan leik-
kaushoitajien järjestö (EORNA) ja Kansain-
välinen leikkaushoitajien järjestö (IFPN) ovat 
luoneet viitekehykset perioperatiivisen sai-
raanhoitajan ammatilliselle osaamiselle. Niis-
sä nostetaan esille ammatillinen ja eettinen 
osaaminen, hoitotyön taitojen ja periopera-
tiivisen toiminnan hallitseminen, kommuni-
kaatiotaidot, johtajuustaidot sekä toiminnan 
kehittäminen. Vaikka osaamisen osa-alueita 
on julkaistu, täsmennettyä tutkimusta leik-
kaushoitajan kliinisestä osaamisesta ei ole ko-
vinkaan tarkasti kuvattu. Käytännössä osaa-
misen vaatimukset vaihtelevat ja osaaminen 
voi olla epätasaista eri leikkausosastoilla, ja 
näin ollen tutkimusta aiheesta tarvitaan lisää.     

Leikkaushoitajan osaamisalueet

Leikkaushoitajana työskentely edellyttää mo-
nipuolista perus- ja erityisosaamista. Osaami-
nen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuk-
sesta, arvoista ja asenteista. Leikkaushoitajan 
osaamisalueissa yhdistyvät tietojen ja taito-
jen monipuolinen ja luova käyttäminen, sillä 
leikkauspotilaan hoito ei aina noudata samaa 
loogista kaavaa tai menettelytapaa. Nopea-
tempoisessa ja tarkoin aikarajatussa työssä 
korostuvat myös ajattelun taidot, kyky joustaa 
ja mukautua muutoksiin sekä kyky arvioida ja 
kehittää omaa osaamista ja toimintaa. 

Turvallisuuskriittisillä aloilla, kuten periope-
ratiivinen hoitotyö, on ominaista, että työssä 
vaadittavat taidot kehittyvät ja tuottavat jat-
kuvasti uusia osaamisvaatimuksia henkilös-
tölle. Tällaisilla aloilla osaamisen analyytti-
nen tarkastelu on tarpeen, jotta voidaan luoda 

yhdenmukaiset vaatimukset hoitohenkilö-
kunnan osaamiselle. Tämä lisää myös hoidon 
laatua ja turvallisuutta.  

Savonia ammattikorkeakoulu ja Suomen leik-
kausosaston sairaanhoitajat ry (FORNA) ovat 
mukana eurooppalaisessa perioperatiivisen 
hoitotyön avaintaitojen hallinta -projektissa 
(Operating Room Nurse Key Skills Manage-
ment  = ORN-KSM), jonka tarkoituksena on 
kehittää perioperatiivista hoitotyötä työn laa-
dun ja potilaan hoidon turvallisuuden näkö-
kulmasta. Tavoitteena on saada selville mitkä 
ovat työssä tarvittavat keskeiset taidot, jotka 
vähentävät läheltä piti - tai haittatapahtumia. 
Hankkeessa mukana ovat myös Euroopan 
leikkaushoitajien yhdistys (EORNA), ranska-
lainen leikkaushoitajayhdistys, puolalainen, 
belgialainen ja ranskalainen terveysalan oppi-
laitos sekä puolalainen ja ranskalainen koulu-
tusalan konsulttiyritys. Kyseistä projektia on 
esitelty tarkemmin Pinsetti-lehdestä 3/2011.

ORN-KSM -projektista valikoitui opinnäy-
tetyöni aiheeksi selvittää, millaisia taitoja ja 
millaista osaamista leikkaushoitaja tarvitsee 
työssään aseptiikan ja välittömän kirurgisen 
toimenpiteen jälkeisen työskentelyn näkökul-
masta. 

Leikkaushoitajille tehty focus 
group -haastattelu

Tutkimuksessa aineisto kerättiin suomalai-
sessa sairaalassa työskenteleviltä leikkaus-
hoitajilta focus group haastatteluna. Ryhmä 
koostui kuudesta leikkaushoitajasta, jotka 
olivat vapaaehtoisesti mukana tutkimukses-
sa. Työkokemusta leikkaushoitajina heillä oli 
yhdeltä tai useammalta leikkausosastolta 3,5 
vuodesta 27:ään vuoteen yhdestä tai useam-
masta sairaalasta. 

Haastatteluaineisto analysoitiin sisällön ana-
lyysillä siten, että aineistosta poimittiin, ryh-
miteltiin ja yhdisteltiin ilmauksia ja lauseita, 
jotka kuvasivat leikkaushoitajan osaamista. 
Analyysin tuloksena aseptiikan yläkäsitteiksi 
muodostuivat tekninen osaaminen, aseptinen 
omatunto, uusi aseptinen tieto ja toimintaym-
päristön hallinta. Välittömän toimenpiteen 
jälkeisen toiminnan yläkäsitteiksi muodos-
tuivat laitteiden ja välineistön hallinta, kirjaa-
minen sekä leikkausasennon purkamisen ja 
potilassiirtojen hallitseminen. 

Leikkaushoitajan aseptinen ja välitön toimenpiteen 
jälkeinen toiminta

Aseptiikan ylä- ja alakäsitteet analyysin jälkeen. 
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Aseptiikan hallitseminen          
leikkaushoitajan työssä

Aseptiikan toteutumiseen leikkaushoitajalta 
vaadittiin teknistä osaamista, toimintaym-
päristön hallintaa ja teoriatiedon soveltamis-
ta käytäntöön. Myös aseptisen omatunnon 
omaaminen oli erittäin tärkeää. Aseptisen 
toiminnan hallitseminen vaatii kädentaitojen 
ja teoriatiedon osaamista sekä niiden yhdistä-
mistä käytännön toimintoihin. Uutta tutkit-
tua tietoa tuli seurata ja kädentaitoja harjoitel-
la osaamisen säilyttämiseksi. Tämä edellytti, 
että leikkaushoitajalla itsellään oli halua etsiä 
uutta tietoa ja päivittää osaamistaan. Myös 
esimiesten tuli huolehtia, että työntekijöiden 
osaaminen pysyi laadukkaana mahdollista-
malla henkilökunnalle riittävästi koulutusta.     

Käsihygienian merkityksen ymmärtäminen 
on yksi aseptiikan kulmakivistä. Leikka-
ushoitajan oli ymmärrettävä käsihygienian 
merkitys sekä teoriassa että käytännössä, jotta 
toiminta olisi aseptista ja potilaalle turvallista. 
Leikkaushoitajan aseptisella työskentelyllä ja 
oikeaoppisella käsihygienian toteuttamisella 
sekä suojakäsineiden ja –vaatteiden käytöllä 
voitiin ennaltaehkäistä infektioiden synty-
mistä.   

Teknologian kehittymisen ja yleistymisen 
myötä leikkaushoitajilta vaadittiin enemmän 
laiteosaamista kuin aiemmin intraoperatiivi-
sessa hoitotyössä. Leikkausyksiköissä tehtiin 
toimenpiteitä, joissa leikkaushoitaja käytti toi-
menpiteessä käytettäviä laitteita steriilisti, jol-
loin aseptinen osaaminen korostui. Teknistä 
osaamista vaadittiin myös erilaisten moni- ja 
kertakäyttöinstrumenttien käytössä sekä nii-
den kasaamisessa ja purkamisessa. Leikkaus-
hoitajalta vaadittavia kädentaitoja ja aseptista 
ajattelua ei voi omaksua hetkessä, vaan niiden 
oppiminen ja sisäistäminen vie aikaa. Siksi 
edellä mainittujen taitojen harjoitteluun tulee 
panostaa perehdytyksestä alkaen, jotta hoita-
ja saa riittävästi harjoituskertoja ja varmuutta 
omaan aseptiseen työskentelyynsä. 

Leikkaushoitajan työssä aseptinen omantunto 
korostui. Aseptinen omatunto alkoi kehittyä 
jo opiskeluvaiheessa ja vahvistui työkoke-
muksen myötä. Perehdytyksessä saadut opit, 
toimintamallit ja asenteet siirtyivät helposti 
uudelle työntekijälle. Hyvällä perehdytyksellä 
vähennettiin työssä ilmeneviä turvallisuusris-
kejä ja virheitä, jolloin hoitotyön laatu parani. 
Perehdytys vaati hyviä johtamis- ja kommu-
nikaatiotaitoja sekä aikaa ja kärsivällisyyttä 
kaikilta osapuolilta. Perehdyttäjän oli osattava 
tuoda esille kliinisten taitojen ja yksikön osaa-
misvaatimusten lisäksi myös niin sanottua 
hiljaista tietoa. Tämä tarkoitti työyksikössä 
sovittujen toimintojen, käytäntöjen ja tapojen 
opettamista sekä oman kokemuksen mukana 

tulleiden hyväksi havaittujen toimintamallien 
ja aseptisen omantunnon eteenpäin siirtämis-
tä. Nämä olivat perioperatiivisessa hoitotyössä 
tärkeimmät eteenpäin siirrettävistä malleista, 
jotka ohjasivat jatkossa uuden työntekijän toi-
mintaa.       

Leikkaussalissa vastuu aseptiikan toteutumi-
sesta ja sen valvomisesta kuului usein leik-
kaushoitajille. Leikkaushoitajat puuttuivat 
muuta henkilökuntaa herkemmin aseptiikkaa 
vaarantaviin tilanteisiin, mutta samalla puut-
tuminen koettiin vaikeaksi ja kiusalliseksi. 
Varsinkin uuden, kokemattoman hoitajan 
saattoi olla vaikea huomauttaa aseptiikan vaa-
rantumisesta. Intraoperatiivinen hoitotyö oli 
tiimityötä, jossa jokainen oli vastuussa sekä 
omasta että koko ryhmän toiminnasta. 

Aseptiikan toteutumista              
ehkäiseviä tekijöitä

Tutkimuksessa nousi esille tekijöitä, jotka es-
tivät aseptiikan toteutumista. Yhtenä tekijänä 
leikkaushoitajat kokivat puutteet tiedonkulus-
sa. Katkoksia oli sekä leikkaussalissa työsken-
televien hoitajien ja lääkäreiden että yksikössä 
toimivien eri ammattiryhmien välillä. Esimer-
kiksi potilaan tiedoissa saattoi olla aseptiik-
kaan ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten 
tartuntataudit, joista kaikki salissa työskente-
levät eivät olleet tietoisia. Myös mahdollisten 
toimenpiteen jälkeisten infektioiden tiedotta-
minen ja tilastojen säännöllinen julkistaminen 
oli leikkausyksiköissä puutteellista. 

Erilaiset toimintamallit leikkausyksiköiden 
välillä saattoivat vaikeuttaa aseptiikan toteutu-
mista. Sama asia voitiin tehdä usealla eri tavalla 
eri yksiköissä ilman, että toimintaa oli perus-
teltu. Ohjeiden yhdenmukainen toteuttaminen 

auttaisi ja selkeyttäisi hoitohenkilökunnan 
toimintaa eteenkin silloin, kun työskennellään 
oman yksikön ulkopuolella. Yhdenmukaisten 
toimintamallien luominen organisaation kaik-
keen operatiiviseen toimintaan ja niiden syste-
maattinen valvonta eri yksiköissä saattaisivat 
auttaa luomaan turvallisemman työympäris-
tön sekä potilaalle että henkilöstölle, jolloin 
mahdolliset vaaratilanteet vähentyisivät. 

Välitön toimenpiteen jälkeinen 
toiminta

Toimenpiteen jälkeiseen toimintojen hallitse-
minen vaati sekä kliinistä osaamista että teo-
riatiedon tuntemista. 

Kirjaaminen kuului leikkaushoitajan toimen-
piteen jälkeisiin toimintoihin. Vastuullinen 
ja tarkka kirjaaminen varmisti informaation 
siirtymisen eteenpäin leikkausyksiköstä jat-
kohoitopaikkaan. Myös toimenpiteen jälkei-
nen leikkausasennon turvallinen purkami-
nen ja asentohoidon hallitseminen kuuluivat 
leikkaushoitajan taitoihin. Leikkaushoitajan 
oli osattava leikkaustason toiminnot, leikka-
usasennot sekä toimenpiteestä mahdollisesti 
johtuvat rajoitukset, jotta leikkausasento voi-
tiin purkaa turvallisesti. Hoitajan oli osattava 
myös käyttää tukityynyjä ja -sidoksia oikein, 
jotta toimenpidealue olisi mahdollisimman 
hyvin suojattu ja tuettu. Erityisen tärkeää oli 
elvytysvälineistön käytön hallitsemisen. Poti-
laat olivat usein monisairaita ja huonokuntoi-
sia vanhuksia, joiden vointi saattoi huonontua 
yllättäen toimenpiteen jälkeen. Tällöin oli 
varauduttava mahdolliseen elvytykseen ja tie-
dettävä, missä tarvittavaa välineistöä säilytet-
tiin, kuinka sitä käytettiin ja kuinka elvytysti-
lanteessa ylipäätään toimittiin. 

Välittömän toimenpiteen 
jälkeisen toiminnan ylä- 
ja alakäsitteet analyysin 
jälkeen.

uu
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Perioperatiivisen hoitotyön          
kehittämiskohteita

Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyn-
tää käytännön työelämässä. Tutkimukses-
sa nousi esille taitoja, joiden hallitseminen, 
harjoitteleminen ja kehittäminen ovat osa 
leikkaushoitajan jokapäiväistä työtä. Esimer-
kiksi elvytystaitojen harjoittelu ja niiden yllä-
pitäminen vaatii henkilökunnan keskuudes-
sa systemaattisuutta. Vaikka elvytystaitojen 
osaamisesta vastuu on jokaisella sairaanhoita-
jalla itsellään, tulee esimiesten säännöllisesti 
mahdollistaa henkilöstölle riittävä harjoittelu. 
Erityisesti koko leikkaustiimin yhteisiä elvy-
tysharjoituksia tulisi lisätä. Simulaatioharjoi-
tukset olisivat yksi hyvä tapa harjoitella mo-
niammatillisen tiimin toimintaa elvytys- ja 
muissa hätätilanteessa. Simulaatioharjoitte-
lusta on saatu hyviä tuloksia, joiden mukaan 
harjoituksissa saatu oppi ja toimintamallit 
siirtyvät myös käytäntöön elvytystilanteissa.

Yhteistyö ja tiedottaminen

Myös tiedottaminen vaatii kehittämistä. 
Useinkaan organisaation sisäinen tiedonsiir-
to ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, 
vaan erityisesti suurissa sairaalaorganisaati-
oissa, joissa tehdään kolmivuorotyötä, usein 
todetaan tiedon kulkuun liittyvän pulmia. 
Yksikön esimiehet ovat vastuussa siitä, että 
henkilökunta saa riittävästi tietoa, joka vai-
kuttaa heidän työhönsä. Nykyään sähköposti 
toimii ehkä suurimpana sisäisen tiedonsiirron 
välineenä. Joissain työyksiköissä on käytössä 
säännöllisesti pidettäviä aamupalavereja, jois-
sa käydään läpi yksikön ja henkilökunnan 
työhön liittyviä asioita. Yksikön sisäisiä pala-
vereja voitaisiin hyödyntää laajemminkin, jot-
ta uudesta tiedosta ja toiminnan muutoksista 
voitaisiin yhdessä keskustella ja pohtia niiden 
vaikutuksesta käytäntöön. 

Hygieniayksikön ja leikkausyksiköiden väli-
sen yhteistyön ja tiedottamisen kehittäminen 
auttaisi hoitajia kehittämään toimintaansa. 
Hoitoon liittyvien infektioiden määristä, tyy-
peistä ja mahdollisista syistä tehokkaampi 
tiedottaminen hoitohenkilökunnalle auttai-
si hoitajia pohtimaan omaa toimintaansa ja 
puuttumaan aseptiikkaa vaarantaviin tekijöi-
hin jo ennakolta. 

Nykyään monessa sairaalassa on siirrytty 
kirjaamisessa paperittomaan aikaan, jolloin 
suurin osa kirjaamisesta tapahtuu sähköisesti 
tietokoneella potilastietojärjestelmiin. Tämä 
nopeuttaa toimintaa ja vähentää papereiden 
määrää, mutta samalla korostuu entisestään 
hoitajan vastuu kirjausten tekemisestä. Intra-
operatiivisessa hoitotyössä hoitajan on oltava 
erityisen tarkkana, että kaikki oleellinen tieto 

tulee kirjatuksi, ettei virheitä ja riskitilanteita 
tapahtuisi. Näin potilas saa parasta mahdol-
lista ja turvallista hoitoa.

Perehdytys ja aseptinen omatunto

Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää myös leik-
kausyksiköiden perehdytyssuunnitelmassa ja 
opiskelijaohjauksessa. Perehdytyksessä saadut 
opit, toimintamallit ja asenteet siirtyivät hel-
posti uudelle työntekijälle. Hyvällä perehdy-
tyksellä vähennetään työssä ilmeneviä turval-
lisuusriskejä ja virheitä, jolloin hoitotyön laatu 
paranee. Perehdytys vaatii hyviä vuorovaiku-
tus-, johtamis- ja kommunikaatiotaitoja sekä 
aikaa ja kärsivällisyyttä kaikilta osapuolilta. 
Perehdyttäjän on osattava tuoda esille klii-
nisten taitojen ja yksikön osaamisvaatimus-
ten lisäksi myös niin sanottua hiljaista tietoa. 
Tämä tarkoittaa työyksikössä sovittujen toi-
mintojen, käytäntöjen ja tapojen opettamista 
sekä oman kokemuksen mukana tulleiden 
hyväksi havaittujen toimintamallien ja asepti-
sen omantunnon eteenpäin siirtämistä. Opis-
kelijaohjauksessa pitäisi entistä enemmän 
korostaa aseptiikan merkitystä toimintaan ja 
panostaa aseptisen omantunnon herättelyyn. 
Aseptinen omatunto ohjaa hoitajien toimintaa 
ja sen kehittyminen vie aikaa, edellyttää tietoa 
ja vaatii useita suoritustoistoja.

Lopuksi

Perioperatiivinen hoitotyö on ehkä nopeim-
min teknologian osalta kehittyvä hoitotyön 
ala. Tulevaisuudessa muun muassa robot-
tiavusteinen kirurgia tulee yleistymään eri 
erikoisaloilla, jolloin leikkaushoitajien laite-
tekninen ja sen mukana aseptinen osaaminen 
korostuu entisestään. Leikkaushoitajan tulee 
hallita toimenpidealueen sekä robotin ja sen 

käyttämien instrumenttien steriiliksi rajaa-
minen. Lisäksi instrumentteja tulee osata 
käsitellä ja tarvittaessa vaihtaa robotin var-
siin steriilisti. On tiedettävä varsien ja instru-
menttien liikeradat sekä nivelten liikkuvuus, 
jotta toiminta olisi turvallista sekä potilaalle 
että koko leikkaussalin henkilökunnalle.

Leikkaushoitajalta vaadittavia kädentaitoja 
ja aseptista ajattelua ei voi omaksua hetkessä, 
vaan niiden oppiminen ja sisäistäminen vie 
aikaa. Aiemmin julkaistujen tutkimusten mu-
kaan potilassimulaattori on osoittautunut hy-
väksi apuvälineeksi myös käytännön hoitotyön 
tietojen ja kädentaitojen harjoittelussa. Poti-
lassimulaattorilla tapahtuvalla harjoittelulla 
pyritään mahdollisimman todentuntuisissa 
olosuhteissa vahvistamaan opittuja taitoja har-
joittelijalle turvallisessa ympäristössä. n 

Artikkeli perustuu Savonia-ammattikorkeakoulussa 
keväällä 2012 hyväksyttyyn Tommi Kinnusen tekemään 
ylemmän amk –tutkinnon opinnäytetyöhön ”Osaamisen 
avaimet – leikkaushoitajan kliininen osaaminen”. Opin-
näytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012053110921. 
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mAri muurAiskAngAs
sairaanhoitajaopiskelija 

jenni ronkAinen
sairaanhoitajaopiskelija

Centria ammattikorkeakoulu, Hyvinvoinnin ja 
kulttuurin yksikkö

Johdanto

Leikkaus- ja anestesiaosasto on työympäris-
tönä teknologiaorientoitunut ja vaatii myös 
sairaanhoitajilta laaja-alaista teknologiaosaa-
mista. Teknologian kehitys edellyttää sai-
raanhoitajien jatkuvaa kouluttautumista, jotta 
voidaan turvata korkeatasoinen ja turvallinen 
hoito potilaalle. Artikkeli perustuu Centria 
ammattikorkeakoulussa tarkistettuun opin-
näytetyöhön. Tutkimusaineisto (n=158) ke-
rättiin sähköisesti Webropol-ohjelman avulla 
yhteistyössä Fornan kanssa.

Teknologia leikkaussalissa

Leikkaussali on työympäristönä hyvin vaa-
tiva, ja siellä korostuu moniammatillinen 
yhteistyöosaaminen. Perioperatiivisessa työ-
ympäristössä teknologian hyödyntäminen on 
osa jokapäiväistä hoitotyötä, minkä vuoksi 
lääkintälaitteiden käytönhallinta on tärkeää. 
Kehittyvän teknologian myötä myös poti-
lasturvallisuus nousee merkittäväksi asiaksi. 
Kun teknologiaa osataan hyödyntää oikein, 
jää myös aikaa itse potilastyöhön. Laki tervey-
denhuollon laitteista ja tarvikkeista edistää ja 
velvoittaa sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden 
käytön turvallisuutta. Lääkintälaitteet eivät 
saa vaarantaa potilaiden tai hoitohenkilökun-
nan turvallisuutta. (KUVIO 1).

Sairaanhoitajien teknologiaosaaminen 
leikkaus-ja anestesiaosastoilla

Perioperatiivisten sairaanhoitajien 
teknologiaosaaminen

Perioperatiivisessa työympäristössä työsken-
tely koettiin vaativaksi ja sairaanhoitajien am-
mattipätevyys on korkeatasoista. Sairaanhoi-
tajien suhtautuminen oli pääosin myönteistä 
teknologiaa kohtaan. Tämä kuvastaa sitä, että 
sairaanhoitajat ovat halukkaita oppimaan uut-
ta ja arvostavat teknologian tuomia mahdolli-
suuksia. Tutkimustulostemme mukaan suurin 
osa sairaanhoitajista koki, että lääkintälaitteita 
on helppo käyttää ja teknologian myötä poti-
laan kokonaisvaltainen hoito on nopeutunut. 
Lisäksi teknologia on vaikuttanut positiivises-
ti hoidon laatuun. Teknologia koettiin hyvänä 
apuvälineenä perioperatiivisessa hoitotyössä 
ja oikein käytettyinä lääkintälaitteet lisäävät 
potilasturvallisuutta. Potilasturvallisuuden 
edistäminen on ajankohtaista terveydenhuol-
tolain uudistuksen myötä.

Teknologiaorientoituneen          
työympäristön haasteet

Teknologian jatkuva kehitys luo eniten haas-
teita perioperatiivisille sairaanhoitajille. Tär-
keää on monipuolinen ja säännöllinen kou-
lutus lääkintälaitteista. Haasteita turvalliselle 
työskentelylle asettaa myös lääkintälaitteiden 
sijoittelu leikkaussalissa. Tuloksistamme kävi 
ilmi, että laitteiden turvallinen sijoittelu ei 
aina ole mahdollista rakenteellisista syistä 
johtuen. Tulostemme mukaan sairaanhoitaja-
koulutuksen aikana ei saada riittävästi tietoa 
tai käytännönläheistä opetusta lääkintälait-
teiden käytöstä. Tämä luo haasteita käytännön 
hoitotyölle. Tutkimustuloksistamme selviää, 
että riskitilanteen tai haittatapahtuman sattu-
essa lähes kaikki tekivät HaiPro-ilmoituksen. 
Ilmoitusten käsitteleminen koettiin kehittä-

vänä tekijänä hoitotyölle ja omalle ammatti-
taidolle. 

Teknologiaosaamisen                   
kehittäminen

Tutkimustulostemme mukaan on tärkeä huo-
lehtia monipuolisesta lisäkoulutuksesta niin 
laite-edustajien kuin myös työyksikön järjestä-
mänä. Yli puolet vastaajista koki tarvitsevansa 
lisäkoulutusta lääkintälaitteista, mutta pääosin 
oltiin tyytyväisiä saatuun perehdytykseen. Tu-
levaisuuden kehittämishaasteena on laitesimu-
laation hyödyntäminen perehdytyksessä sekä 
opetuksessa ja koulutuksessa. Tärkeänä pidet-
tiin laitesimulaatiota ja kertauskursseja tekno-
logiataitojen ylläpitämistä ajatellen. Lääkintä-
laitteiden selkeät ja suomenkieliset käyttöohjeet 
edesauttavat teknologiaosaamista. Opinnäyte-
työn tuloksista nousi esille kehittämisideoita, 
jotka luokittelimme kolmeen ryhmään. Näitä 
ovat koulutus, työhön perehdyttäminen ja oh-
jeistukset. Sairaanhoitajakoulutuksen aikana 
ei saada riittävästi tietoa ja käytännönläheistä 
opetusta lääkintälaitteiden käytöstä. Tulevai-
suudessa tuleekin panostaa sairaanhoitajaopin-
noissa laiteteknologiakoulutukseen. Työhön 
perehdyttäminen teknologiaorientoituneessa 
työympäristössä on erittäin tärkeää. Aineistos-
ta nousi esille myös mahdollisen laiteajokortin 
suorittaminen työpaikalla.
  
Johtopäätökset

Opinnäyteyön perusteella voidaan todeta, että 
perioperatiivisten sairaanhoitajien teknolo-
giaosaaminen on korkeatasoista. Teknologian 
jatkuva kehitys luo paineita monipuoliselle 
koulutukselle ja työhön perehdyttämiselle. Tek-
nologian hyödyntäminen leikkaus- ja anestesia-
osastoilla edistää potilasturvallisuutta. Sairaan-
hoitajien teknologiaosaaminen ei aikaisempien 
tutkimusten pohjalta nouse suoranaisesti esille. 
Pidetäänkö teknologiataitoja itsestäänselvyy-
tenä, vaikka laiteteknologia on olennainen osa 
perioperatiivista hoitotyötä? Jatkotutkimusai-
heena olisi mielenkiintoista selvittää leikkaus- 
ja anestesiahoitajien teknologiosaamisen eroja. 
Lisäksi voitaisiin vertailla esimerkiksi yliopis-
to- ja keskussairaaloiden perioperatiivisten sai-
raanhoitajien teknologiataitoja.

Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan 
Theseus-verkkokirjastossa.

KUVIO 1. Työskentely perioperatiivisessa 
työympäristössä
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kATjA HolopAinen
sairaanhoitaja ylempi AMK, v
s. apulaisosastonhoitaja, 
Kanta-Hämeen keskussairaala Päiväkirurgia, 
Hämeenlinna 

Perehdytys on aina ajankohtainen aihe, 
joka koskettaa ja puhuttaa kaikkialla. Laki 
velvoittaa organisaatiot perehdyttämään ja 
siksi, työpaikoilta löytyy perehdytyskan-
siot. Tästä huolimatta perehdytykseen ol-
laan harvoin täysin tyytyväisiä. Syynä on, 
etteivät kansion suunnitelmat elä mukana 
arjen työssä.

Johdanto

Tämän artikkelin pohjana oleva kehittämis-
hanke tehtiin ylemmän ammattikorkeakou-
lun opinnäytetyönä sosiaali- ja terveysalan ke-
hittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. 
Tarve hankkeelle syntyi Kanta-Hämeen kes-
kussairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston 
toiminnasta, jossa perehdytysohjelma ei elä-
nyt mukana osaston arjessa. Tavoitteena oli 
perehdytysprosessin kehittäminen siten, että 
tehokkaalla, yksilöllisellä ja kannustavalla pe-
rehdytyksellä uusi sairaanhoitaja pääsee työs-
kentelemään itsenäisesti osana leikkaustiimiä. 
Näyttöön perustuvalla kehittämisellä haettiin 
vastauksia kohdeosaston toimintaympäris-
tön ja sairaanhoitajan osaamisvaatimusten 
haasteisiin. Kirjallisuuskatsauksen rinnalle 
haettiin kokemuksellista tietoa henkilökun-
nalta sekä asiakkaan näkökulma perehtyjiltä. 
Metodina oli toimintatutkimus, joka kuljetti 
hanketta lähtötilanteen kartoituksen, proses-
si- ja sitouttamisvaiheen, suunnittelun ja to-
teutuksen kautta loppuarviointiin. Hankkeen 
eri vaiheissa käytettiin apuna erilaisia kyse-
lyitä, työryhmätyöskentelyä ja henkilökuntaa 
sitouttavia menetelmiä. Aineistoksi kertyi 
laadullista ja määrällistä tietoa, jota hyödyn-
nettiin prosessin kehittämisessä. Hankkeen 
tuloksena syntyi kohdeosastolle perehdy-
tyksenprosessi ja tehtävänkuvaus perehdy-
tyskoordinaattorille.

Perehdytysprosessi ja sen          
koordinointi

Oleellinen osa perehdytysprosessia on arvi-
ointi. Sen pohjana ovat yksikön laatimat ta-
voitteen ja odotukset perehdytykselle. Näihin 
tavoitteisiin perehtyjä peilaa omia tavoittei-
taan. Arviointi tehdään kirjallisesti ja siihen 
voidaan kirjata kommentteja jo ennen arvi-
ointikeskustelua. Pohjana toimii vertaisar-
viointi, jossa osaamista arvioidaan suhteessa 
yksikön toimintaan. Arvioinnin tekee pereh-
tyjä itse, perehdyttäjä ja perehdytyskoordi-
naattori sekä esimies. Kohteina on onnistumi-
nen, tavoitteiden saavuttaminen, urakehitys 
ja perehdytyksen kehittäminen. Arvioinnin 
avulla työntekijä siirtyy hallitusti itsenäiseen 
työskentelyyn, virka-ajan ulkopuolisiin työ-
vuoroihin ja vaativampiin toimenpiteisiin. 
Sen avulla pystytään määrittelemään pereh-
dytyksen yksilöllinen kesto.

Kun perehdytysprosessi on jaksotettu ajal-
lisesti, sen seuraaminen helpottuu. Jaksotus 
mahdollistaa myös perehdytyksen vastuun ja-
kamisen perehtyjän, perehdyttäjän, esimiesten 
ja perehdytyskoordinaattorin välillä. Vaiheita 
ja aikataulua sovelletaan jokaisen perehtyjän 
kohdalla kokemus ja osaaminen huomioiden. 
Kuviossa 1 on esitetty perehdytysprosessin 
eteneminen ja vastuiden jakautuminen.

Ennen töihin tuloa -vaiheessa tulokas saa ku-
van tulevasta työstä ja siihen liittyvistä odo-
tuksista. Työyhteisö valmistellaan niin, että 
tulokkaan on helppo tulla ja hän tuntee ole-
vansa odotettu. 

Vastaanotto ja ensimmäinen päivä -kohdan 
tavoitteena on antaa tulokkaalle tarvittavat 
työvälineet kuten avaimet, kulkuluvat jne. 
Varmistetaan myös, että hän osaa liikkua työ-
ympäristössään, tuntee lähimmät työkaverit 
ja kokee itsensä tervetulleeksi. 

Ensimmäinen viikko -kohdan tavoitteena 
on kiinnittää tulokas työhönsä, jotta hänelle 
muodostuu kokonaiskuva työstään, työyhtei-
söstä ja organisaatiosta. Hänelle alkaa hah-
mottua kokonaiskuva siitä, mihin hänen tulee 
perehtyä. Tässä kohdassa käydään ensimmäi-
nen arviointikeskustelu. Sen tarkoituksena 
on varmistaa, että tulokas on päässyt sisään 
uuteen ympäristöön ja ratkaista mahdollisia 

eteen tulleita haasteita. Perehdytyksen ete-
nemistä suunnitellaan yksilöllisesti, kun tie-
detään mitä perehtyjä hallitsee ja hän tietää, 
mitä häneltä odotetaan.

Ensimmäinen kuukausi -kohdassa tulokkaan 
tulee olla jo sisäistänyt yksikön toimintakult-
tuurin ja päässyt kiinni tuottavaan työhön. 
Toinen arviointikeskustelu sijoittuu 1 – 2 kuu-
kauden työssäolon jälkeiseen aikaan. Siinä 
kartoitetaan miten työ on lähtenyt sujumaan 
ja missä erityisesti vielä perehdytystä tarvi-
taan. Perehtyjän antama palaute on tärkeä, 
sen pohjalta osaston toimintaa voidaan kehit-
tää. Arvioinnissa on mukana koordinaattori ja 
tarvittaessa esimies. Perehdyttäjän tulisi olla 
mukana, mutta koordinaattori voi keskustella 
hänen kanssaan myös erikseen.

Ensimmäiset neljä kuukautta -vaiheen tavoit-
teena on, että perehtyjä selviytyy työstään 
itsenäisesti ja osaa hankkia tarvitsemansa 
tiedon. Hän tuntee kuuluvansa työyhteisöön 
ja olevansa osa organisaatiota. Tässä vaihees-
sa käydään kolmas arviointikeskustelu. Se 
perustuu perehtyjän omaan, perehdyttäjän 
sekä koordinaattorin ja esimiehen yhteiseen 
arvioon osaamisesta. Tässä arvioinnissa on 
aina mukana esimies ja mahdollisuuksien 
mukaan perehdyttäjä ja koordinaattori. Pe-
rehdytyssuunnitelmaa työstetään edelleen ja 
viimeistään tässä vaiheessa suunnitellaan 
päivystysaikaisen työskentelyn aloittamises-
ta. Perehtyjä täyttää palautelomakkeen, jonka 
avulla perehdytysprosessia kehitetään edel-
leen.

Työsuhteen päättyessä on prosessin viimeinen 
vaihe, jonka tavoitteena on saada kehittämis-
ehdotuksia ja tietoa perehdytyksen onnistu-
misesta. Tämä koskee erityisesti lyhytaikaisia 
sijaisuuksia tekeviä työntekijöitä. Esimies käy 
loppukeskustelun ja lähtijä täyttää palautelo-
makkeen.

Leikkaushoitajan perehdytys-   
prosessin eteneminen

Kehittämishankkeessa perehdytyksen keski-
määräinen kesto määriteltiin kohdeosastolla 
kuuteen kuukauteen. Siinä ajassa keskimää-
rin uusi leikkaushoitaja perehtyy kattavasti 
tehtäväänsä. Yksilöllinen kesto suunniteltiin 
tämän kuuden kuukauden pohjalta huomi-

Leikkaushoitajan perehdytysprosessin 
kehittäminen
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oiden jokaisen perehtyjän aiempi koulutus, 
kokemus, erilaiset oppimistavat ja asioiden 
omaksumiskyky. Kuuden ensimmäisen vii-
kon aikana perehtyjä työskentelee leikkaustii-
min ylimääräisenä jäsenenä. Tämän jälkeen 
perehdytys etenee yksilöllisen suunnitelman 
mukaan eri erikoisaloilla.  Eteneminen tapah-
tuu kolmen viikon jaksoissa, kaksi erikoisalaa 
kerrallaan. Kohdeosastolla leikkaussalit on 
jaettu eri erikoisalan saleiksi, joten tällainen 
eteneminen koettiin hyväksi.

Ensimmäiset kolme viikkoa perehtyjä työs-
kentelee yhdessä salissa perehtyen kyseisessä 
salissa leikattavien erikoisalojen toimenpitei-
siin. Seuraavat kolme viikkoa hän on edelleen 
tiimin ylimääräisenä jäsenenä seuraavassa 
salissa. Tämän jälkeen hän työskentelee itse-
näisesti, osana tiimiä kolmen viikon jaksois-
sa, kulloinkin kyseessä olevan erikoisalan 
vastuuhoitajan työparina. Perehdytykseen 
suunnitellaan myös kolmen viikon heräämö 

työskentely jakso, jossa perehtyjä on ensim-
mäisen viikon ylimääräisenä. Heräämöjakso 
tulee vasta kun leikkauspuolen asiat alkavat 
olla hallinnassa, mutta ennen päivystysai-
kaisen työn aloittamista. Näin kokonaispe-
rehdytysajaksi, jolloin kaikki 12 erikoisalaa 
on käyty läpi, tulee 27 viikkoa, eli reilut kuusi 
kuukautta. Näistä seitsemän viikkoa perehty-
jä työskentelee ylimääräisenä tiimin jäsenenä. 
Esimerkki leikkaushoitajan perehdytyksen 
etenemisestä on esitetty kuviossa 2.

Johtopäätökset

Kohdeosastolla oli kattava ja ajantasainen 
perehdytysohjelma, joka mahdollisti kehit-
tämishankkeen etenemisen. Ohjelma on tu-
kipilari perehdytysprosessille. Yhdessä ne 
antavat mahdollisuuden onnistua laajassa ja 
pitkäkestoisessa perehdytyksessä. Onnistu-
miseen tarvitaan kuitenkin paljon muutakin. 
Yhtenä tärkeänä elementtinä on esimiesten 

aito kiinnostus ja sitoutuminen prosessiin. 
Samoin esimiesten ja perehdytyskoordinaat-
torin välinen luottamus, vuorovaikutus ja 
yhteistyö ovat merkittävässä roolissa. Koko 
työyhteisöllä on myös tärkeä rooli perehdyt-
täjinä ja työyhteisön jäseneksi ottamisessa. 
Haasteita perehdytykseen tuo jokapäiväiseen 
toimintaan liittyvät asiat kuten esimerkiksi 
vuorotyö, henkilökuntaresurssit, perehtyjän 
osa-aikainen työaika, eritasoinen osaaminen 
ja osaamisalueet, lyhytaikaiset työntekijät 
sekä loma-ajat ja päivystystyyppisten toimen-
piteiden runsaus.

Syy, miksi hyvät perehdytysohjelmat ja -pro-
sessit eivät toimi käytännössä on, ettei kukaan 
ole aidosti sitoutunut niihin. Leikkaushoitajan 
perehtyminen vaatii pitkäjänteistä suunnitte-
lua, etenemisen seurantaa ja tukea.  Pereh-
dytyskoordinaattorin tehtäväkuva on avain 
tähän.     uu

Kuvio 1. Perehdytysprosessin eteneminen ja 
vastuun jakautuminen.
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uu	 Koordinaattori mahdollistaa perehdy-
tysprosessin suunnitelmallisen etenemisen 
jokaisen perehtyjän kohdalla yksilöllisesti. 
Ilman henkilöä, joka pitää langat käsissä, ei 
perehdytyksessä saada aikaan pysyviä tai te-
hokkaita ratkaisuja. Tämä henkilö voi olla 
esimies tai tehtävään erikseen valittu kokenut 
sairaanhoitaja.

Perehdytysohjelman liittäminen yhteen osaa-
misen kartoituksen kanssa mahdollistaa työn-
tekijän etenemisen ja kehittymisen urallaan 
perehdytyksen jälkeenkin. Samalla organi-
saatio kehittyy, osaaminen lisääntyy ja laaje-
nee niin portaittaisesti ylöspäin kuin horison-
taalisestikin eri osaamisalueille. Leikkaus- ja 
anestesiahoitajien näkökulmasta osaamista 
voi laajentaa esimerkiksi teho-osaston, päi-
väkirurgian, päivystysyksikön ja endoskopia-
yksikön kanssa. Osaamista voi laajentaa myös 
ketjulähettitoiminnalla, eli suunnitellulla 
käytännönläheisellä täydennyskoulutuksella 
alueen keskussairaalan ja yliopistosairaalan 
leikkausyksiköiden välillä. n

Holopainen K. 2011. Sairaanhoitajan perehdytysproses-
sin kehittäminen näyttöön perustuen Kanta-Hämeen 
keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla. Hämeen 
ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan kehittämi-
sen ja johtamisen koulutusohjelma. Opinnäytetyö YAMK. 
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011121117930
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Kuvio 2. Leikkaushoitajan perehdytysprosessin ajallinen eteneminen. 
Kuva: Mikaela Löfroth

The Evolution of Precision
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Zimmer® Air Dermatome II Skin Grafting System
For over 50 years, the Zimmer Dermatome has been the standard in the industry, providing reliability and the  
“power of precision” time after time. And now the standard has been raised with the new Zimmer Air Dermatome II. 
Numerous proprietary innovations have been added which simplify set-up, reduce sharps exposure and allow for 
soaking and automated washing. All of which results in consistent and 
reliable skin graft harvesting for greater confidence and better results.  
To find out even more, contact your Zimmer representative. Or visit 
www.zimmer.com
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jAAnA mäkelä
projektipäällikkö, TtM, sh.  

sinikkA HolmA
päätoiminen tuntiopettaja, TtM, sh.  

mArjo pAlovAArA
hoitotyön lehtori, TtM, sh.  

jAAnA perTTunen
hoitotyön lehtori, TtM, sh

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pelaaminen ja hoitotyö – What!?

Pelaaminen herättää tunteita. Siinä missä 
toinen vannoo pelaamisen nimeen, toinen 
suhtautuu erittäin epäilevästi tieto- ja viestin-
tätekniikkaan ja kaikkeen pelaamiseen. Terve 
ja asiantunteva kriittisyys on hyvästä, mutta 
avoin mieli ja innovatiivinen ajattelu voi tuot-
taa täysin uusia näkökulmia ja mahdollisuuk-
sia.  Piuha-projektissa on lähdetty rohkeasti 
avaamaan uutta polkua perioperatiivisen hoi-
totyön oppimiseen.

Pelaamista ei useinkaan yhdistetä oppimi-
seen tai sen hyöty oppimisen välineenä koe-
taan vähäiseksi. Kuitenkin Olli Luukkaisen 
mukaan (2012) suurin osa opettajista on val-
miita käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimisen ja opetuksen välineenä. Pelaami-
sesta etäopetuksen yhtenä välineenä on hyviä 
kokemuksia jo vuosia.  Uudenlaiset pedagogi-
set ratkaisut lisääntyvät tulevaisuudessa, joten 
tarve pelilliselle oppimiselle on olemassa.   

Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen F-SHA-
PE – tutkimushankkeessa (Laakkonen 2011 ja 
2012) kehitettiin oppimisen konsepti työelä-
män ja aikuisopiskelijoiden tarpeisiin. Hank-
keessa yhdistettiin oppimisen tiloja: fyysistä 
ja virtuaalista, henkilökohtaista ja yhteisöl-
listä sekä formaalia ja informaalia. Hankkeen 
johtopäätösten mukaan, projektissa kehitetty 
3D-peli koettiin elämyksellisenä, ja sen mah-
dollistama tiimityö innostavana. Lisäksi osa 
pelin vaikutuksista oli pitkäkestoisia eli pe-
lissä saatu kokemus ja sen tuomat opetukset 
muistettiin hyvin.

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettiin 
web-pohjainen Biofilmipeli suun terveyden-
huoltoalan opiskelijoille (Rantapuska, Ojan-
perä, Yli-Junnila 2012 ja Fager, Peltomäki, 
Ruohonen, Waltzer 2011). Peli kehitettiin 
opinnäytetyönä ja sen tavoitteena oli mahdol-
listaa opiskelijan oma-aloitteinen opiskelu ja 
yhteisöllinen vuorovaikutus mikrobien maa-
ilmassa.  Peli kehitettiin perinteisten luentojen 

ja seminaarien rinnalle, ei itsenäiseksi opinto-
kokonaisuudeksi. Pelinkehittäjien kokemuk-
sen mukaan, kehittämisprosessin oli antoisa 
ja kokemus pelin soveltuvuudesta opetuskäyt-
töön oli erittäin rohkaiseva. Pelin käyttöä 
oppimismenetelmänä aiotaan laajentaa suun 
terveydenhuollon ulkopuolelle positiivisten 
kokemusten innoittamana.

Laakkosta lainaten ”Pelien valjastaminen 
opetuskäyttöön ei tee oppimisesta yhtään ke-
vyempää, mutta se tekee työstä mielekkääm-
pää ja motivoivampaa.” Tämän ajatuksen 
siivittämänä käynnistyi Piuhan oppimisso-
velluksen kehittäminen.

Asiantuntijat ryhtyivät             
suunnittelemaan projektia

Perioperatiivisen hoitotyön oppimispelin al-
kuperäinen idea kumpuaa perinteisestä lauta-
pelistä. Hoitotyön lehtorina pitkään toiminut 
Marjo Palovaara, esitteli ajatuksensa periope-
ratiivisen hoitotyön pelistä, jonka avulla voi-
daan harjoitella yleisimpiä perioperatiivisen 
hoitotyön toimintoja. Peli-ideaa kehitettiin 
työryhmässä eteenpäin, suunniteltiin projek-
ti ja haettiin rahoitusta tietokoneavusteiseen 
oppimiseen. Rahoituskanavaksi löytyi Keski-
Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristö-
keskuksen ESR- rahoitus. Työryhmä koostuu 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväsky-
län yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoito-

piirin asiantuntijoista. Työryhmän kehitys-
tehtävä on lisätä perioperatiivisen hoitotyön 
osaamista uudenlaisella keinolla ja tähdätä 
henkilöstön osaamisen lisääntymisen kautta 
potilasturvallisuuden lisääntymiseen. Rahoi-
tuksen päätarkoitus on osaamispääoman kar-
tuttaminen ja sitä kohti vuoden 2013 loppuun 
kestävä Piuha-projekti tekee määrätietoisesti 
työtä.

Projektin suunnitteluvaiheessa kohtasivat 
kolmen organisaation kehittämis- ja tut-
kimustarpeet, joka synnytti hedelmällisen 
yhteistyöverkoston. Kaikki organisaatiot 
lähtivät innolla kehitystyöhön mukaan pe-
rustehtävänsä innoittamana. Alkuperäiset 
tavoitteet eivät kohdanneet projektin yhteisiä 
tavoitteita, mutta kaikesta huolimatta projek-
ti alkoi tunnustellen käynnistyä helmikuussa 
2011. Toukokuussa kuunneltiin tarkasti kaik-
kia osapuolia, ja hetken tuntuikin siltä, että 
nämä kolme toteuttajaa - JAMK hallinnoijana 
ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Jy-
väskylän yliopisto osatoteuttajina - ovat ryh-
tymässä kolmeen eri projektiin! Määrätietoi-
nen ja hedelmällinen suunnitteluvaihe jatkui 
vielä projektin toteutusvaiheen aikaan, koska 
suunnitelmaa, tavoitteita, rooleja ja vastuita 
oli hiottava vastaamaan yhteisiä Piuha – pro-
jektin tavoitteita, unohtamatta kuitenkaan or-
ganisaatioiden ja rahoitusohjelman kantavia 
ajatuksia. Projekti pääsi varsinaisesti vauhtiin 
elokuussa 2011.

Miten luovitaan toiveiden ja     
haaveiden tynnyrissä?

Heti aluksi mietittiin jalat maassa, mihin re-
surssit riittävät? Projektissa päädyttiin kehit-
tämään sovellusta, jonka pääasiallinen tehtävä 
on perioperatiivisen hoitotyön osaamispää-
oman kartuttaminen. Tavoitteena on, että 
kehitys- ja tutkimustyön tuloksena syntyy 
prototyyppimäinen sovellus, jonka edelleen 
kehittäminen ja laajentaminen on paitsi mah-
dollista niin myös helppoa.

Napakka budjetti mahdollisti sen, että yli-
määräinen loistokuus grafiikassa ja avattarien 
maailmoissa voitiin jättää pois. Hankkeessa 
keskityttiin oleelliseen eli oppimisen mahdol-
listamiseen tietovisailuksi luonnehditun peli-
sovelluksen avulla.  
	 	 	 	 	 uu	

Hoitotyöhön voi perehtyä pelaamalla

Kuvateksti kuvateksti? 
Kuva: Ronan Browne 
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Opiskelijat tiiviissä yhteistyössä

Projektiryhmä (2011) kysyi perioperatiivisen 
hoitotyön suuntaavan vaiheen opiskelijoilta, 
mitä he toivoisivat peliltä. Suurin osa opiske-
lijoista halusi, että peliä voisi pelata missä ja 
milloin vaan. Toteutukseltaan pelin tulee olla 
riittävän yksinkertainen, jotta laitteistolle ei 
aiheudu kohtuuttomia vaatimuksia. Kehitys-
työssä huomioidaan myös se, että sovelluksen 
tulee toimia mobiililaitteissa.

Perioperatiivisten opiskelijoiden mielestä pe-
lissä tulisi voida harjoitella seuraavia asiakoko-
naisuuksia: leikkaus- ja anestesiavalmistelut, 
lääkkeet, erilaisten leikkausten ja anestesioi-
den kulku sekä konkreettisia työssä tarvitta-
via asioita, kuten kirjaaminen, tutustuminen 
erilaisiin instrumentteihin/instrumenttiko-
reihin sekä instrumenttien järjestelyyn. 

Ulkoisesti pelin tulisi olla selkeä kuvaus 
leikkaussalista, joka demonstroi leikkaussalin 
tapahtumia mahdollistaen selkeän tietojen ja 
taitojen virtuaalisen oppimisen. Pelaaja voi 
osallistua toimenpiteisiin, joissa hän kohtaa 
yllättäviä ja ongelmallisia tilanteita. Pelatessa 
saa välittömän palautteen pelin onnistumi-
sesta.

Opiskelijoiden mielestä pelin tulee edistää 
vuorovaikutustaitoja ja sen tulee mahdollistaa 
useita harjoittelukertoja kompleksisessa leik-
kaussali-maailmassa. Tärkeäksi koettiin myös 
mahdollisuus ongelmanratkaisuun sekä yksin 
että yhdessä.   Oikeita leikkauksia mukailevat 
tehtävät mahdollistavat todellisten roolien ja-
kamisen ja roolien kautta vuorovaikutustaito-
jen harjoittamisen. 

Opiskelijat arvioivat, että pelaamisen kaut-
ta asenteet tietotekniikkaa kohti muuttuvat 
myönteisimmiksi. Lisäksi he arvioivat, että 
perioperatiivisen hoitotyön oppimiseen tar-
koitettu pelisovellus on hyvä lisä opetukseen 
ja oppimisen kehittämiseen. Opiskelijoiden 
mukaan sovellus voisi sopia myös osaamisen 
testaamiseen eli se voisi korvata tenttejä tai 
näyttöjä. 

Mistä pelissä on kyse?

Kyseessä on siis perioperatiivisen hoitotyön 
oppimissovellus. Pelisovellus etenee leikka-
usprosessin pre-, intra- ja postoperatiiviseen 
vaiheeseen, rajoittuen kuitenkin leikkausyk-
sikössä tehtävään hoitotyöhön. Leikkauksen 
vaiheeseen sidotut kysymykset tulevat pelaa-
jalle ratkaistaviksi satunnaisessa järjestykses-
sä. Virheitä saa tehdä, koska niistä oppii, mutta 
ne on korjattava ennen pelin jatkumista. Pelin 
lopuksi pelaaja saa arvion suorituksestaan.

Pelin tausta-ajatuksena on potilaan parhaaksi 
tähtäävä tiimityön periaate - autetaan työto-
veria ja saadaan itse apua tarvittaessa. Pelaaja 
tekee vaiheeseen kuuluvat ”omat hommat” ja 
lisäksi ratkotaan yhdessä esimerkiksi chatin 
avulla eteen tulevia ongelmia ja äkillisiä tilan-
teita, jotta potilas saadaan hoidettua turvalli-
sesti. 

Peli harjaannuttaa pelaajaa itsenäiseen sekä 
tiimin kanssa tehtävään näyttöön perustu-
vaan päätöksentekoon. Peliin ohjelmoidaan 
vaikeustasoltaan erilaisia leikkauksia, joissa 
pelaajat etenevät reaalimaailman tavoin äkil-
lisesti eteen tulevissa tilanteissa. Pelin pää-
tyttyä pelaajat saavat arvion miten peli sujui: 
montako virhettä tuli ja olivatko ne sellaisia 
vakavia virheitä, jotka olisivat johtaneet jopa 
potilaan voinnin heikkenemiseen.

Valvojalla, usein siis opettajalla, on pelissä 
on erityinen rooli. Hän voi luoda peliin uusia 
leikkauksia ja lisätä kysymyksiä. Pelin aikana 
hän voi tarkkailla pelaajien suoriutumista. Li-
säksi hän voi lisätä pelin haastavuutta luomal-
la satunnaisia ja äkillisiä poikkeustilanteita 
leikkaukseen. Pelin lopuksi valvoja voi katsoa 
pelaajien menestystä ja sitä, miten työskentely 
tiimissä sujui. 

Perustuuko näyttöön?

Oppimissovelluksen kehittäminen etenee käsi 
kädessä tutkimuksen kanssa. Leikkausyksi-
kön henkilökunnalle tehtiin osaamiskartoitus 
keväällä 2012. Osaamiskartoitus selvitti hen-
kilöstön itsearvioitua osaamista seuraavilla 
perioperatiivisen hoitotyön osa-alueilla: oh-
jaus-, tieto- ja viestintätekniikka-, dokumen-
tointi sekä vuorovaikutus- ja yhteistyöosaami-
nen. Lisäksi selvitettiin henkilöstön osaamista 
potilaiden Nopean toipumisen mallissa (ent. 
Fast Track). Osaamiskartoituksessa esiin tul-
leet osaamistarpeet otetaan huomioon peli-
sovelluksen kehittämisessä. 

Pelisovelluksen kehittämistyön lähtökohdaksi 
muodostuivat oppimistavoitteet, joiden laati-
misessa Jyväskylän yliopiston tutkija (Pirho-
nen 2012) hyödynsi olemassa olevia opetus-
suunnitelmia. Lisäksi oppimistavoitteiden 
syvällisemmän kehitystyön ja päivityksen 
tueksi toteutettiin hoitotyön lehtoreiden haas-
tattelut. Nämä yhdistämällä, muodostuivat 
pedagogiset tavoitteet Piuha-projektissa teh-
tävälle kehitystyölle.

Mitä nyt kuuluu?

Projektin alkuvaihe oli taustatyön tekemistä. 
Etsittiin tietoa jo toteutetuista projekteista 
ja pyrittiin verkostoitumaan. Kesällä 2012 
pelisovelluksesta jätettiin kansallinen tar-
jouspyyntö Hilma – järjestelmään. Syksyllä 
2012 aloitettiin moniammatillinen yhteistyö 
pelisovelluksen toimittajan kanssa. Kun pe-
lin prototyyppi on valmis, aloitetaan innolla 
mahdollisimman monipuolisen sisällön luo-
minen peliin yhteistyössä hoitotyön asiantun-
tijoiden kanssa. Tavoitteena on päästä pilotoi-
maan peliä keväällä 2013. Vuonna 2013 peli 
on osa perioperatiivisen hoitotyön opetusta ja 
perehdytystä, näin ainakin toivotaan! n
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Nykyaikaisessa syöpäkirurgiassa, käytet-
täessä useampaa erilaista tutkimus- ja ku-
vantamismenetelmää yhdessä leikkauksen 
aikana, kyetään suurempaan tarkkuuteen 
ja näin ollen välttämään turhaa kudoksen 
poistoa. Esimerkkinä tästä on nykyaikai-
sessa rintasyöpäleikkauksessa suoritettava 
vartijasolmuketutkimus. 

Mikä on vartijaimusolmuke?

Vartijaimusolmukkeella tarkoitetaan ensim-
mäistä imusolmuketta, johon imuneste ja sen 
mukana mahdolliset syöpäsolut tulevat suo-
raan kasvaimesta.

Rintasyöpäpotilailla imunesteenkertymä-
alue sijaitsee useimmiten saman puolen kai-
nalossa. Vartijaimusolmukkeita voi olla yksi 
tai useampia. Rintasyöpäkirurgian yleinen 
toimintatapa on vuosikymmeniä ollut kaina-
lon imusolmukkeiden poisto rinnan leikka-
uksen yhteydessä. Kuitenkin suuri osa rinta-
syöpäkirurgian haittavaikutuksista aiheutuu 
juuri tästä toiminnasta. Haittavaikutuksia 
ovat muun muassa yläraajan turvotustaipu-
mus ja tuntohäiriöt. (Joensuu ym. 2007, 496.) 

Syövän metastasointi kainalon imusolmuk-
keisiin on tärkeimpiä ennustetta kuvaavista 
ja syövän jatkohoitoihin vaikuttavista teki-
jöistä. Vartijaimusolmukkeiden tutkimisella 
voidaan korvata kainalon imusolmukkeiden 
poisto niillä potilailla, joilla vartijaimusol-
mukkeessa ei ole metastasointia. Vartijai-
musolmuketutkimus on kainoloevakuaatiota 
tarkempi tutkimus metastaasien löytämiseksi, 
koska näin vartijaimusolmuke voidaan tutkia 
histologisesti. Vartijaimusolmuketutkimus 
on luotettavin menetelmä niillä potilailla, 
joilla löydetään yksinäinen, pienehkö kasvain. 
Jos syöpä on todettu tutkimuksissa yli kolmen 
sentin kokoiseksi, se on monipesäkkeinen 
tai edellisessä leikkauksessa rinnan kasvain 
on poistettu laajasti, toimenpiteeksi suositel-
laan kainaloevakuaatiota. (Joensuu ym. 2007, 
485–497.)

Vartijaimusolmuketutkimuksen avulla yli 
puolet rintasyöpäpotilaista säästyy kainalon 
imusolmukkeiden poistolta. Vartijaimusol-
mukebiopsiaa varten tehdään ennen leikka-
usta lymfoskintigrafia, joka on gammakame-
ralla kuvattu kartta imusolmukkeista. Kartan 
avulla pystytään arvioimaan vartijaimusol-
mukkeiden anatominen sijainti ja lukumäärä. 
Imusolmukekartan laatimiseksi tarvitaan ra-
dioaktiivista merkkiainetta ja laite, joka kyke-
nee havaitsemaan radioaktiivisen aineen iso-
tooppien gammasäteilyä (Joensuu ym. 2007, 
485–497). Itse vartijaimusolmukebiopsia 
aloitetaan injisoimalla rintaan merkkiainetta, 
joka värjää imusolmukkeen siniseksi. Vaih-
toehtoisesti voidaan käyttää radioaktiivista 
merkkiainetta. (Joensuu ym. 2007, 485–497.)

Vartijaimusolmuketutkimuksissa käytettävän 
gammedetektorin toiminta perustuu radioak-
tiivisen aineen isotooppien gammasäteilyn 
havaitsemiseen kehon elimistä tai kudok-
sista. Gammadetektori tuottaa voimistuvan 
ja vaimenevan äänen sekä visuaalisen luke-
mapalkin, josta voi seurata gammaradioak-
tiivisuuden vaihteluasteita. Gammasäteilyn 
havaitseminen perustuu fysiikan käänteiseen 
neliöjuurilakiin, jolla voidaan havaita pienes-
tä lähteestä eriytyvä säteily. Välimatkan kas-
vaessa säteilyn lähtöpisteestä sen voimakkuus 
laskee verrannollisesti. (Lehto, Havukainen, 
Maalampi & Leskinen 2009, 159.)

Vartijaimusolmuketutkimus    
leikkauksen aikana

Vartijasolmuketutkimus suoritetaan heti leik-
kauksen alussa ruiskuttamalla merkkiaine 
rintakudokseen ja paikantamalla merkkiai-
neen kulku imusolmukkeeseen gammadetek-
torin anturilla. Kun anturi asetetaan lähelle 
radioaktiivista paikkaa, havaittava lukema 
suurenee ja lähde paikantuu. Vartijasolmuke 
poistetaan sen jälkeen kirurgisesti leikkaa-
malla. Poiston jälkeen vartijaimusolmuke lä-
hetetään heti patologille jääleikkeenä tutkitta-
vaksi syöpäsolujen varalta. Leikkeestä selviää 
myös, onko syöpäkudosta poistettu tarpeeksi 
karsinooman ympäriltä. Tämän tiedon poh-
jalta kirurgi päättää, leikataanko laajemmalta 
alueelta. 

Jääleiketutkimuksen yhteydessä täytetään 
patologille lähete. Yleensä kirurgi on esi-
täyttänyt lähetteeseen sekä potilasta, että 
kasvaimen tyyppiä ja kokoa koskevat tiedot.  
Valvovan hoitajan tehtävänä on leikkauksen 

edetessä täyttää paikannettujen ja poistettujen 
vartijasolmukkeiden tiedot, joita ovat säteilyn 
voimakkuus ja sinisyys. Hoitaja vastaa myös 
potilastietojärjestelmään tehtävästä jääleike-
tutkimuksen laboratoriopyynnöstä, mikäli 
yksikössä on potilastietojärjestelmä käytössä.
Jos jääleikkeestä ei löydy syöpäsoluja, kainalon 
imusolmukkeita ei tarvitse poistaa. Jos metas-
taasi löytyy tai vartijaimusolmuketta ei löydy, 
kainalon imusolmukkeet poistetaan samas-
sa leikkauksessa. Jos leikkauksen jälkeisessä 
tarkemmassa histologisessa tutkimuksessa 
löytyy metastaasi, potilas on pyydettävä uu-
teen leikkaukseen, jossa kainalo tyhjennetään. 
(Joensuu ym. 2007, 485–497.)

Rintasyövän ennuste

Rintasyövän ennuste on vuosikymmenien 
aikana parantunut merkittävästi. Tähän on 
vaikuttanut liitännäishoitojen kehittyminen 
ja varhainen toteaminen seulontojen avulla. 
Rintasyövän ennuste riippuu kuitenkin lukui-
sista tekijöistä, jolloin ennusteen arvioiminen 
yksittäisellä potilaalla on hyvin vaikeaa. (Jo-
ensuu ym. 2007, 507.)

Rintasyöpäpotilaan tärkeimmät ennusteeseen 
ja kirurgisen hoidon jälkeisiin jatkohoitoihin 
vaikuttavat tekijät ovat kasvaimen koko, his-
tologinen erilaistumisaste ja syövän mahdol-
linen leviäminen kainalon imusolmukkeisiin. 
Ennusteesta tärkein on kainalon imusolmu-
ketilanne eli löytyykö kainaloimusolmuk-
keista kasvainkudosta ja onko syövän uusiu-
tumisriskiä lisäävää kainalometastasointia. 
Vartijaimusolmukkeen syöpäsoluttomaksi 
toteamisen jälkeen voidaan potilaan kainalon 
imusolmukkeet jättää poistamatta ja välttyä 
näin mahdollisilta poistoon liittyviltä komp-
likaatioilta (Mustonen & Vanninen 2001, 192–
199). Suomessa vartijaimusolmukebiopsiat 
ovat olleet käytössä noin kymmenen vuotta. 
Euroopassa ja Amerikassa vartijaimusolmu-
kebiopsia tehdään kaikille rintasyöpäpotilail-
le, joilla ei ole todettu rintasyövän leviämistä 
kainalon imusolmukkeisiin. (Meretoja ym. 
2009, Veronesi ym. 2009.) Vartijaimusolmu-
ketutkimus voidaan tehdä jo ennen rinnan 
leikkausta, jolloin siitä saatu tulos antaa li-
säinformaatiota leikkauksen suunnitteluun. 
Sädehoitoa ei tarvita, mikäli kainalon imus-
olmukkeissa ei ole etäpesäkkeitä eikä kasvai-
men suuri koko sitä vaadi. 
	 	 	 	 	 uu
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uu	 Vartijaimusolmuketutkimuksella voi-
daan myös osoittaa kainalon imusolmukkei-
den tila ennen rekonstruktiopäätöstä, kun 
suunnitellaan suurempaa mikrokirurgista rin-
nan välitöntä korjausleikkausta vatsasta otetta-
valla niin sanotulla TRAM-kielekkeellä.

Rintasyövän uusiutumisriskiä lisääviä teki-
jöitä ovat kasvaimen hormonireseptorien eli 
naishormonien vaikutuskohtien puuttumi-
nen syöpäkudoksesta sekä syövän aggressii-
vinen solukuva. Estrogeenit ja progestero-
nit ovat naishormoneja joilla on kasvaimen 
kasvua edistävä vaikutus, mikäli potilaan 
syöpäsoluissa on paljon estrogeeni- ja proges-
teronireseptoreita, potilas saattaa hyötyä hor-
monihoidoista. Aggressiivisessa solukuvassa 
esiintyy syöpäsolujen heikko erilaistuminen, 
suuri jakautumisnopeus ja kasvutekijägeeni 
HER2:n lisääntyminen. HER2 on syöpäsolun 
pinnalla sijaitseva proteiini. HER2-geenin 
tutkimus kertoo lääkärille syövän tyypistä ja 
mahdollisista potilaan hoitovaihtoehdoista. 
(Joensuu ym. 2007, 485–497.)

Nuorilla rintasyöpäpotilailla uusiutumis-
riski on tavanomaista suurempi. Invasiivista 
rintasyöpätyyppiä sairastaville tehdään myös 

kainalon imusolmukkeiden poistoleikkaus. 
Kainalon evakuaatioleikkausta ei tehdä poti-
laille, jotka sairastavat varhaisvaiheen syöpää 
eli niin sanottua in situ -syöpää. Etäpesäkkeel-
listen imusolmukkeiden lukumäärä kertoo 
myös ennusteesta, tämä pätee sekä vanhoihin, 
että nuoriin potilaisiin. 

Syöpäsolut leviävät kainalon imusolmuk-
keisiin progressiivisesti. Jos kainalon kahden 
ensimmäisen tason imusolmukkeissa ei ole 
tautia, on vain 1–3 prosentin todennäköisyys, 
että kolmannella tasolla korkeammalla kaina-
lossa olisi silloin etäpesäkkeitä. Kainalon tyh-
jennyksessä kaikki imusolmukkeet poistetaan 
kainalon ensimmäiseltä ja toiselta tasolta. 
(Vehmanen 2009.)  

Moneen muuhun syöpätautiin verrattuna 
rintasyövän ennuste on varsin hyvä. Nykyään 
yhdeksän kymmenestä rintasyöpäpotilaasta 
on elossa viiden vuoden kuluttua taudin to-
teamisesta, ja heistä valtaosa on parantunut 
sairaudesta. Osalla potilaista syöpä voi uusia 
paikallisesti, jolloin parantava hoito on edel-
leen mahdollista. Laajemmalle elimistöön 
levinnyttä paikallisalueiden ulkopuolelle lä-
hettänyttä rintasyöpää ei pystytä nykykeinoin 
parantamaan, mutta tehokkaita hoitomuotoja 

on kuitenkin tarjolla useita. Pääasiallisesti le-
vinneeseen rintasyöpään käytetään solunsal-
paajahoitoa yhdessä biologisen hoidon kanssa. 
(Vehmanen 2009.) 

Parantuneen rintasyöpävalistuksen ja 
mammografiaseulontojen vaikutuksesta yhä 
useammat kasvaimet löytyvät alle kahden 
sentin kokoisina. Leikatuista rintasyöpäpo-
tilaista noin 40 prosentilta löytyy kainalon 
imusolmukkeista etäpesäkkeitä. Kainalon 
tyhjennys tehdään siis turhaan potilaille, joil-
la kainalon imusolmukkeet ovat etäpesäk-
keettömiä. (Mustonen & Vanninen 2001, 192). 
Vartijasolmuketutkimuksen merkitys tulee 
kasvamaan entisestään, sillä syöpätapausten 
määrä kasvaa väestön ikääntyessä. Rintarau-
haskirurgia on jo tällä hetkellä sairaaloiden 
yleisimpiä leikkauksia, tulevaisuudessa kym-
menet tuhannet naiset tulevat hyötymään ke-
hittyneistä tutkimus-ja leikkausmenetelmistä 
(Syöpäjärjestöt, 2008). n

Lähteet saatavissa toimituksesta. Opinnäytetyö on 
saatavissa Theseus-verkkokirjastossa, jonka pysyvä 
linkki on: http://publications.theseus.fi/bitstream/hand-
le/10024/40007/Vaisanen_Laura.pdf?sequence=1
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Peijaksen sairaalan leikkaus- ja anestesia-
osastolla leikataan lähes koko Uudenmaan 
urologiset leikkaukset. Hyvinkäällä, Lohjal-
la, Porvoossa sekä Tammisaaressa on omat 
urologiset yksikkönsä. Vankan osaamisen ja 
resurssien myötä myös muualta Suomesta tul-
laan vaativimpiin leikkauksiin. Syksyllä 2010 
Meilahden torniremontin myötä, siirtyivät lä-
hes kaikki urologiset leikkaukset Peijakseen, 
jossa jo sitä ennen tehtiin urologisia leikkauk-
sia. Poliklinikkatoiminta on pyritty säilyttä-
mään ennallaan Meilahdessa. 

Peijaksen leikkausosastolla tehdään yksin-
kertaisia urologisia endoskooppisia toimenpi-
teitä, mutta myös monen erikoisalan yhteis-
työnä suoritettuja syöpäleikkauksia. Teemme 
paljon yhteistyötä plastiikkakirurgian kanssa; 
esimerkiksi potilaalle tehdään kystektomia 
sekä lihaskielekkeet lantionpohjan suojaksi. 
Tavanomaisimpiin leikkauksiimme kuuluvat 
mm. TUR-B (transurethral resection of blad-
der), sekä TURP (transurethral resection of 
prostate), virtsajohdin- sekä rakkokivet, ra-
dikaali prostatektomia, urethraplastiat sekä 
munuaiseen kohdistuvat niin avo- kuin la-
paroskooppiset leikkaukset, sekä Meilahden 
remontin myötä munuaisaltaan kivihoidot 
(PCNL) ja kystektomiat. Leikkaamme myös 
inkontinenssi-slinga leikkauksia, sekä inkon-
tinenssi- ja erektioproteeseja. Potilaita tulee 
meille ympäri Suomea penistuumorileikka-
ukseen. Päiväkirurgiseen yksikköömme saa-
tiin Meilahden Da Vinci –robotti, jolla leika-
taan mm. radikaalia prostatektomiaa sekä nyt 
uutena pyeloplastiaa (munuaisaltaan ja virtsa-
johtimen välisten ahtaumien korjaus).

Henkilökunta

Peijaksen sairaalan leikkaus- ja anestesiaosas-
tolla erikoisaloiksi ovat valikoituneet urologia, 
ortopedia sekä gastrokirurgia, jossa pääpaino 
on lihavuusleikkauksilla. Saleja on käytössä 
yhteensä 9, joista 1 on päivittäin päivystysleik-
kauksia varten. Urologiaa leikataan päivittäin 
2-3 salissa, toimenpiteestä riippuen 1-4 leik-
kausta päivässä/sali. Hoidamme myös alueen 
urologiset päivystykset. Osastomme henki-
lökunta on melko eriytynyttä omaan erikois-

Urologinen leikkaustoiminta Peijaksen sairaalassa
Heidi HAAkAnA
sairaanhoitaja (urologinen hoitotyö)

TuulA TuppurAinen
sairaanhoitaja, (aseptiikka ja hygienia-asiat)
Peijaksen sairaala leikkaus- ja anestesiaosasto
HUS, HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö

alueeseensa; jako on lähinnä pehmytpuolen ja 
ortopedian välillä, anestesiahoitajat ovat myös 
eriytyneet omaan alaansa. Isot ja vaativat toi-
menpiteet niin urologiassa kuin ortopedialla 
vaativatkin vankkaa osaamista, jolloin kaikki 
eivät pysty hallitsemaan kaikkea. Heräämös-
sämme ei ole omaa henkilökuntaa, vaan lähes 
kaikki tekevät myös heräämövuoroja. Työ-
aikamuotomme on päivätyötä, jota täydentä-
vät heräämöiltavuorot, sekä päivystysleikka-
uksia iltaisin ja viikonloppuisin hoitava tiimi, 
joka on käytettävissä klo 22 asti.

Osastollamme on valittu vastuuhoitajat 
hoitamaan erikoisalojen käytännön asioita, 
kuten välineiden tilauksia ja uusien laitteiden 
hankintaa yhteistyössä muiden hankinnasta 
vastaavien kanssa. Urologian vastuuhoitajat 
ovat myös tehneet leikkausohjeet, joissa käy-
vät ilmi leikkauksen kulku pääpiirteittäin 
sekä tarvittava välineistö ja instrumentit. Oh-
jeet helpottavat jokapäiväistä työtä huomatta-
vasti.

Leikkaukset

Seuraavassa esitellään pääpiirteittäin muu-
tamia avo- sekä laparoskooppisia leikkauksi-
amme. Endoskooppiset toimenpiteet jätetään 
tämän ulkopuolelle.

Avokirurgia

Radikaalikystektomia
Vuonna 2011 kystektomioita tehtiin 62. Radi-
kaalikystektomia on tyypillinen hoitokeino 
paikallisesti levinneen rakkosyövän hoidossa. 
Kystektomiassa potilaalta poistetaan virtsa-
rakko, tarvittaessa urethra sekä mieheltä etu-
rauhanen, ja naiselta kohtu, munasarjat sekä 
vaginan etuseinä, myös umpilisäke poistetaan. 
Potilaalle muovataan ohutsuolesta uusi rakko, 
johon virtsajohtimet liitetään. Levinneisyy-
destä riippuen kystektomia voidaan tehdä 
joko Brickerin rakkorekonstruktiona tai Stu-
derina. Leikkaustavasta riippumatta potilaal-
le tehdään imusolmukkeiden poisto. Bricke-
rin rakkorekonstruktiossa virtsajohtimet 
kanavoidaan suolen avulla vatsanpeitteiden 
läpi iholle. Potilaalle jää pysyvä virtsa-avanne. 
Brickerissä on mahdollista levinneisyydestä 
riippuen poistaa myös virtsaputki. Leikka-
us on mahdollista toteuttaa myös Studerina. 
Leikkaus on muuten samanlainen, mutta syö-
pä ei ole edennyt virtsaputkeen, jolloin suoli-
rakko voidaan liittää virtsaputkeen. uu

Kystektomia meneillään. Kirurgi irrottelee urethraa 
potilaan jalkojen välissä. 

Urologinen peruskori.
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uu  Näin potilas voi tyhjentää rakkonsa nor-
maalisti alakautta. Potilaalle jää kuitenkin 
leikkauksen jälkeen sekä alatiekatetri että 
kystofix. Kystektomiassa lähtee paljon näyt-
teitä patologialle: virtsarakko sekä sukupuo-
lesta riippuen poistetut sukupuolirauhaset 
menevät tuorenäytteenä. Virtsajohtimista 
resektiopinnat menevät pikana jääleikkee-
nä, jotta saadaan tietää syövän levinneisyys, 
jolloin tiedetään kuinka ylös virtsajohtimia 
on resekoitava. Samoin mahdollinen virt-
saputken resektiopinta menee jääleikkeenä. 
Imusolmukkeet menevät omissa purkeissaan 
formaliinissa. 

Leikkaus tehdään yleensä potilaan ollessa 
gynekologisessa asennossa, jolloin esimer-
kiksi instrumentoiva hoitaja voi olla potilaan 
jalkojen välissä, mikäli virtsaputkea ei irrotel-
la. Kystektomia kestää pitkälle iltapäivään tai 
alkuiltaan, sen vuoksi potilaan asennonlaitos-
sa on oltava erityisen tarkkana. Etenkin kun 
potilaan jalat nostetaan Allenien telineille, on 
pidettävä huoli siitä, ettei jalkoihin jää kire-
yttä tai ääriasentoja. Käytämmekin potilailla 
SCD Express- laskimomansetteja jaloissa hy-
vän verenkierron takaamiseksi leikkauksen 
aikana.  Joillekin potilaista laitetaan kirurgin 
pyynnöstä keskuslaskimokatetri. Kaikki poti-
laat varustetaan kahdella perifeerisellä tipalla, 
sekä arteriapaineenmittauslinjastolla, josta 
saadaan reaaliaikaiset verenpaineet sekä ast-
rup -näytteet leikkauksen aikana.

Urologisten potilaiden hoito on helpottunut 
huomattavasti hyvien puudutusmenetelmien 
myötä. Osalle kystektomiapotilaista laitetaan 
epiduraalipuudutus, ja osalle potilaista kirur-
gi laittaa kaksi haavapuudutuskatetria, jotka 
voivat olla potilaalla jopa 5 päivää. Haavaka-
tetreihin infusoidaan ropivacaiinia 2 mg/ml. 

Radikaaliprostatektomia
Prostatektomia on eturauhassyövän vuoksi 
tehtävä leikkaus, jossa sekä eturauhanen, että 
eturauhasessa kiinni olevat rakkularauhaset 
poistetaan. Leikkauksessa poistetaan usein 
myös lantionalueen imusolmukkeita, Gleason 
arvon ollessa yli 7 ja PSA:n (prostataspesifinen 
antigeeni) ollessa 8-10 imusolmukkeet poiste-
taan aina. Mikäli arvo on pienempi, niin imu-
solmukkeiden poisto tehdään hyvin herkästi. 
Leikkaus tehdään retropubisesti eli tekemällä 
viilto navan ja häpyluun väliin. Peijaksen päi-
väkirurgisella leikkausosastolla tehdään leik-

kausta robottiavusteisesti, ja se onkin vähen-
tänyt avoleikkausten määrää. Leikkauksessa 
eturauhanen rakkularauhasineen poistetaan 
virtsarakon- ja putken välistä, jonka jälkeen 
virtsaputki ommellaan kiinni rakonkaulaan. 
Potilaalle jätetään 2 viikoksi paksuhko siliko-
nikatetri, joka antaa saumalle aikaa parantua. 
Näytteet menevät formaliinissa patologialle.

Nefrectomia
Nefrectomiassa poistetaan koko munuainen 
tuumorin vuoksi. Tuumori sijaitsee sellaisessa 
paikassa tai on kooltaan suuri, jolloin pelkkä 
osapoisto (resektio) ei ole mahdollinen. Leik-
kaus tehdään useimmiten potilaan ollessa 
kylkiasennossa, ja hieman keskeltä taivuttaen, 
jotta kylkikaari avautuu mahdollisimman hy-
vin. Mikäli kyseessä on iso tuumori, tai tuu-
mori on levinnyt, on leikkaus helpompi tehdä 
laparotomiateitse. Käytössämme on Hemo-
Lock -klipsit, jotka ovat resorboitumatonta 
muovia. Niillä klipsataan verisuonet, virtsa-
johdin klipsataan usein titaaniklipseillä.

Munuaisresektio
Munuaisesta poistetaan pelkkä tuumori so-
pivalla marginaalilla. Leikkauksessa munu-
ainen irrotellaan ja paljastetaan. Paikanne-
taan tuumori. Usein pakkaamme munuaisen 
ympärille steriiliä jäämurskaa, munuaisen 
jäähdyttämiseksi, jotta munuainen pysyy 
vitaalina munuaisarterian ollessa kiinni. Ki-
rurgi merkitsee diatermialla resektion rajat 
ja sulkee munuaisarterian. Anestesiahoitaja 
merkitsee kellonajan, milloin munuaisarteria 
on suljettu verisuonibulldogilla. Kun resektio 
on tehty, kirurgi varmistaa resekaatista mar-
ginaalin ja aloittaa ompelemaan munuaisen 

 
Kystektomian perusinstrumentit sijoiteltuna mayon-pöydälle.

Potilas gynekologisessa asennossa kystektomiaa varten. Peittelyssä käytetty laparoskooppista peittelypak-
kausta. Omni-Trackt -haavanlevityssysteemi kiinnitetty alustavasti paikoilleen.
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vuodot kiinni joko Vicryl- tai PDS -langalla. 
Munuaisarteria avataan, ja ommellaan hyvä 
hemostaasi munuaiseen. Usein myös käyte-
tään fibriinivalmistetta kuten FloSealia tai 
Tachosealia hemostaasin varmistamiseksi.

Urethraplastia
Urethraplastiassa korjataan virtsaputken ah-
tauma, usein potilaan poskesta otetulla lima-
kalvosiirteellä. Ahtauma syntyy useasti trau-
man seurauksena, joka ajanmyötä ahtauttaa 
virtsaputken aiheuttaen näin virtsaamison-
gelmia. Pienet ahtaumat pystytään korjaamaa 
ilman limakalvosiirrettä. Potilaalle tehdään 
usein ennen leikkauksen aloittamista kys-
toskopia, jotta paikannetaan vielä ahtauman 
paikka. Varsinaisen leikkauksen viilto teh-
dään perineumiin. Potilaalle jätetään virtsa-
katetri limakalvosiirteen sauman paranemi-
sen ajaksi.

Laparoskopia

Laparoskooppisissa leikkauksissa käytössäm-
me ovat Olympuksen kamerat sekä näytöt. 
Kuvanlaatu on HD-laatuista, joka takaa erit-
täin hyvän näkyväisyyden kirurgille, assisten-
tille sekä instrumentoivalle hoitajalle. Pitkissä 
leikkauksissa käytämme myös hiilidioksikaa-
sun lämmitintä, jolloin näkyväisyys paranee 
(kamera ei huurustu), sekä jotta potilas pysyi-
si paremmin lämpimänä. Laparoskooppiset 
munuaisleikkaukset tehdään potilaan ollessa 
kylkiasennossa. Tällä hetkellä meillä on 3 ki-
rurgia, jotka suorittavat laparoskooppisia mu-
nuaisleikkauksia.

Pyeloplastia
Potilaalla on ahtauma munuaisaltaan ja virt-
sajohtimen välillä. Leikkauksessa ahtautu-
nut kohta resekoidaan, munuaisaltaaseen ja 
virtsajohtimeen syötetään saparokatetri (ch. 
6), ja virtsajohtimen sekä munuaisen resek-
tiopinnat ommellaan yhteen Vicryl-langalla. 
Resekoitu ahtauma mitataan Hegar-puikoilla, 
ja se laitetaan näytteeksi formaliinissa. Kaksi 
urologian erikoislääkäriämme ovat tehneet 
kyseistä leikkausta robotilla päiväkirurgisel-
la leikkausosastolla. Robottiavusteisina leik-
kaukset ovat hieman helpompia kuin perin-
teisenä tähystysleikkauksina, sillä saumojen 
ompelu on helpompaa. Tähystysleikkauksina 
pyeloplastiaa on tehty 10-15 kappaletta vuo-
sittain.

Vuonna 2011 laparoskooppisia nefrecto-
mioita tehtiin 29 kappaletta, ja munuaisre-
sektioita 27. Munuaisresektio tehdään käsi-
avusteisesti. Kun munuainen on mobilisoitu 
ja tuumori paikannettu, niin kirurgi asettaa 
geelikäsiportin, joka helpottaa munuaisen kä-
sittelyssä sekä ompelussa, sillä käden saa suo-
raan potilaan sisälle.

Radiofrequency Interstitial Tissue Ablati-
on (RITA tai RFA) on toimenpide, jossa ohut 

neula pistetään tuumoriin. Teemme tämän 
laparoskooppisesti. Neula johtaa lämpöä, joka 
lämmittää ympäröivän kudoksen sekä sopivan 
marginaalin 53 asteen lämpötilaan, jolloin ku-
dos menee nekroosiin. Nekrotisoitunutta ku-
dosaluetta ei erikseen resekoida. Käytämme 
tätä menetelmää munuaistuumoreissa, joissa 
potilas on huonokuntoinen (ei kestä vuotoa) 
tai tuumorin sijainti on hankala resektiolle.

Vaativat kivitoimenpiteet

PCNL (perkutaaninen nephrolithoto-
mia)
Potilaalla on munuaisaltaassa kivi, jota ei ole 
ESWL -hoidoilla saatu hajotettua. Toimenpi-
teen alussa urologi laittaa potilaalle ureterka-
tetrin hoidettavan munuaisen puolelle, jota 
pitkin voidaan leikkauksen aikana ruiskuttaa 
varjoainetta. Läpivalolaitteen avulla voidaan 
siten paikantaa kivien sijaintia, mikäli suoraa 
näköyhteyttä ei ole. Ureterkatetrin (sekä ala-
tiekatetrin) laiton jälkeen potilas käännetään 
vatsalleen, jonka jälkeen röntgenlääkäri tulee 
punktoimaan munuaisen ultraääniohjaukses-
sa. Munuaiseen jätetään troakaari, jota pitkin 
urologi nefroskoopin sekä laserin tai ultra-
äänilaitteen avulla hajoittaa munuaiskiven. 
Potilaalle jätetään pyelostomiakatetri. Koska 
potilas on yleisanestesiassa koko toimenpi-
teen ajan, on asennonlaitossa oltava erityisen 
tarkkana. Kun potilas käännetään vatsalleen, 
on huolehdittava paitsi tippojen ja intubaa-
tioputken pysyvyydestä, myös varmistettava 
potilaan hengittäminen laittamalla hengitys-
tyynyt potilaan alle, jotta keuhkot pääsevät 
laajentumaan hänen ollessaan vatsallaan. Sa-
moin käsien asennot on tarkastettava.

Aseptiikka

Tarkasteltaessa urologisia toimenpiteitä on 
syytä huomioida gramnegatiiviset bakteerit.

Viime vuosien aikana gramnegatiivisten 
bakteereiden resistenssiongelmat ovat lisään-
tyneet merkittävästi kaikkialla maailmassa. 
Erityisesti Enterobacteriaceae- heimon (mm. 
klebsiella-lajit, E.coli) laajakirjoisia beetalak-
tamaaseja (ESBL) ja karbapenemaaseja tuot-
tavien kantojen, pseudomonas aeruginosan 
ja acinetobacter-lajien resistenssitilanne on 
herättänyt huolestuneisuutta.  Suomessa ylei-
simmät ESBL-kannat ovat E.coli-bakteereita. 
Esiintyvyys on yleisempää pääkaupunkiseu-
dulla. HUS- alueella on viime vuosina todettu 
yli 600 uutta ESBL-tapausta vuodessa ja mää-
rä on edelleen nousussa, joskin nousu näyt-
täisi hidastuneen. ESBL-kantojen aiheuttama 
tavallisin infektio on virtsatieinfektio, joista 
huomattava osa on ns. avohoitoperäisiä  infek-
tioita. ESBL-infektioita esiintyy erityisesti pit-
käaikais- ja perusterveydenhoitolaitoksissa, 
joissa kannat ovat selvästi siirtyneet potilaasta 
tai asukkaasta toiseen ja edelleen potilassiir-

tojen mukana sairaalasta toiseen joko suorana 
tai epäsuorana kosketustartuntana. 

HUS-alueella on ESBL-kantajien  eristysoh-
jeet eristyksen kestosta, altistuneiksi määri-
teltävistä henkilöistä ja tapausten seulonnas-
ta, joita me noudatamme.  Gramnegatiiviset 
bakteerit viihtyvät kosteissa olosuhteissa, eri-
tyisesti pseudomonas aeruginosa, joka tyypil-
lisesti aiheuttaa sairaala- ja laitosinfektioita. 
Gramnegatiivisten bakteerien resistenssion-
gelmat huolestuttavat asiantuntijoita. Nou-
datamme tavanomaisia varotoimia jokaisen 
potilaan hoidossa, eli kädet desinfioidaan 
alkoholipitoisella käsihuuhteella ennen ja jäl-
keen potilaskontaktin ja eritteitä käsiteltäessä 
käytetään kertakäyttökäsineitä ja ennen ja jäl-
keen niiden pukemisen käytetään käsihuuh-
detta. Pyrimme hoitamaan päivän viimeise-
nä leikkauksena ESBL-kantajapotilaat, kuten 
myös grampositiivista bakteeria kantavat po-
tilaat (Mrsa). Noudatamme tavanomaisten 
varotoimien lisäksi kullekin eristykselle mää-
rättyjä omia ohjeita.

Laitoshuolto

Päivittäisessä siivouksessa huolehditaan kos-
ketuspintojen puhdistuksesta hyvin ja huo-
lehditaan etteivät pinnat jää kosteiksi, jottei 
bakteereille tarjota hyviä kasvuolosuhteita.

Lopuksi

Urologinen leikkaustoiminta Peijaksen sai-
raalassa on erittäin monipuolista sekä mie-
lenkiintoista. Isotkin urologiset leikkaukset 
ovat meille teknisesti rutiinia, vaikka lähes 
viikoittain tulee vastaan uutta ja haastavaa, 
tavallisesta leikkauksesta poikkeavaa. Isojen 
tai poikkeavien leikkausten ja toimenpitei-
den kohdalla pyritään ajoissa selvittämään 
henkilökunnan riittävyys salissa, tarvittava 
erikoisvälineistö sekä potilaan muuhun hoi-
toon liittyvät asiat, joiden täytyy olla kunnos-
sa ennen leikkausta. Tällöin urologisten vas-
tuuhoitajiemme rooli korostuu entisestään. 
Yhteistyömme urologien kanssa sujuu erittäin 
hyvin aina leikkauksen suunnittelusta toteu-
tukseen. Urologinen hoitotyö on haastavaa 
ja palkitsevaa, sekä antaa paljon vaihtelua 
pienistä toimenpiteistä koko päivän kestäviin 
leikkauksiin. n
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Kuva 6. Avaus solisluun päällä, ohjain paikallaan 
johtopiikin porausta varten

Kuva 7. 4,5 mm kanyloitu pora läpäissyt korppilisäk-
keen alapinnan, ankkurin vetovaijeri paikallaan.

TApio Flinkkilä
Ortopedi, dos. 
Kirurgian klinikka
OYS, Oulu

Olkasolisnivelen (AC-nivel) luksaatiot ovat 
yleisiä kaikissa päivystyspisteissä. Tavallisesti 
vamma syntyy kaaduttaessa olkapään päälle, 
jolloin solisluuta ja koko yläraajaa kannattavat 
nivelsiteet vaurioituvat, hartia painuu alaspäin 
ja solisluun pää jää koholle aiheuttaen tyypil-
lisen päällepäinkin näkyvän virheasennon 
(Kuva 1). Olkasolisnivelen luksaatiot luokitel-
laan tavallisesti Rockwoodin esittämällä kuu-
siportaisella luokituksella, jossa kudosvaurio 
luokituksen suurentuessa asteittain pahenee. 
Lievimmät vammat (luokka 1-2) hoidetaan 
tavallisesti kantositeellä, mutta vaikeimmat 
vammat (etenkin luokka 5, Kuva 1 ja 2) vaati-
vat usein leikkaushoitoa.

Olkasolisnivelen luksaation 
tähystysavusteinen TightRope  korjausleikkaus

sempi kudosvaurio ja mahdollisesti helpompi 
toipuminen kuntoutusvaiheessa. Oulun Yli-
opistollisessa Sairaalassa (OYS) on ollut käy-
tössä tähystysavusteinen TightRope ankku-
rikiinnitys. Tässä ankkurissa on vahva, no 5 
ommelaine nelinkertaisena lenkkinä kahden 
metallinapin välillä (Kuva 3). Korjauksen pe-
riaatteena on kiinnittää solisluu tilapäisesti 
takaisin kiinni korppilisäkkeeseen ankku-
rilla, jolloin solisluuta kannattavilla nivelsi-
teillä olisi mahdollisuuksia ja aikaa parantua. 
Nivelsiteiden vahvistuttua ankkuri menettää 
merkityksensä ja parantuneet nivelsiteet kan-
tavat varsinaisen kuorman. 

Leikkaus on helpoin tehdä rantatuoliasennos-
sa, mutta myös kylkiasentoa voidaan käyttää. 
Tekniikkana voi olla kokonaan tähystysleik-
kaus, jolloin käytetään vain pieniä pistohaa-
voja, mutta tavallisesti käytetään tähystys-
avusteista tekniikkaa. Tässä korppilisäkkeen 
alapinta paljastetaan tähystysleikkauksella 
(Kuva 4 ja 5) ja solisluun puolelle tehdään 
pieni avaus (Kuva 6). Pienen avauksen an-
siosta leikkaus on teknisesti helpompi sekä 
nopeampi ja samalla pystytään korjaamaan 
vammassa rikkoutuneet lihaskiinnitykset 
takaisin solisluuhun kiinni. Korppilisäkkeen 
alapinta puhdistetaan tähystyskontrollissa 
vaporisaattorilla ja merkataan keskelle luu-
ta sopiva paikka poraukselle. Tämän jälkeen 
tehdään lyhyt avaus solisluun päälle ja olka-
solisnivel kiinnitetään paikoilleen tilapäisesti 
piikillä. Ohjainta (Kuva 3 ja 6) apuna käyttäen 
porataan johtopiikki solisluun ja korppilisäk-
keen läpi samalla artroskoopilla tarkastellen 
korppilisäkkeen alapuolelta. Johtopiikin yli 
porataan 4,5 mm kanyloidulla poralla reikä, 
jolloin ankkuri voidaan vetää solisluun läpi 
(Kuva 7 ja 8) ja kiinnittää korppilisäkkeen alle 
ja toisella napilla solisluun päälle. Näiden nap-
pien välissä oleva vahva, nelinkertainen lanka 
pitää nivelen paikoillaan (Kuva 9 ja 10). 

Kuva 1. Rockwood luokka V olkasolisnivelen 
luksaatio

Kuva 2. Röntgenkuva luokan V luksaatiosta.

Olkasolisnivelen luksaatioiden korjaami-
seksi on kuvattu useita kymmeniä leikkaus-
menetelmiä eikä tutkimuksissa ole pystytty 
osoittamaan mitään menetelmää toistaan pa-
remmaksi. Viime vuosina on kehitetty tähys-
tysavusteisia leikkauksia, joiden etu on vähäi-

Kuva 3. TightRope ankkuri ja porausohjain.

Kuva 4. Tähystin lateraalisessa portissa korppilisäk-
keen alapinnan tarkastelemiseksi.

Kuva 5. Korppilisäkkeen alapinta puhdistettuna, 
johtopiikin kärki näkyvissä.
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Kuva 10. Leikkauksen jälkeinen röntgenkuva. 
Ankkuri kiinnittää olkasolisnivelen paikoilleen.

Leikkauksen jälkeen potilas pitää kantosidet-
tä neljän viikon ajan, jonka jälkeen aloitettaan 
liikeratojen kuntoutus kun nivelsiteet ovat 
alustavasti parantuneet. Toipumisaika on ta-
vallisesti 6-8 viikkoa, jolloin potilas usein pys-
tyy palaamaan ruumiilliseen työhön. OYS:ssä 
on tällä menetelmällä hoidettu 57 potilasta 
vuosina 2007-2011. Toiminnalliset tulok-
set ovat varsin hyviä: Constant-pisteytyksen 
mukaan olkanivelen toiminta on palautunut 
samalle tasolle kuin terveellä puolella, DASH-
pisteytyksen mukaan yläraajan oireita on sa-
man verran kuin vertailuväestössä ja RAND 
36 -pisteytyksessä potilaiden elämänlaatu ei 
poikkea ikä- ja sukupuolivakioidun vertai-
luväestön arvoista n. 2 vuoden seurannassa. 
Osalle potilaista jää lieviä kipuja ja osalla ol-
kasolisnivelen virheasento palautuu osittain 
aiheuttaen lähinnä kosmeettista haittaa.

Komplikaatiot asiallisesti tehdyn leikkauksen 
jälkeen ovat harvinaisia. Liian aikainen lii-
keratojen harjoittelu voi aiheuttaa ankkurin 
langan katkeamisen ja virheasennon palau-
tumisen. Tämän vuoksi hyvä ko-operaatio on 
olennaisen tärkeä hyvään tulokseen pääsemi-
seksi. n

Kuva 8. TightRope ankkuri menossa solisluun läpi.

Kuva 9. TightRope ankkurin nappi 
korppilisäkkeen alla.

 

 
 
 
 
 

Stabilization of Acute Acromioclavicular Joint 
Dislocations using Dog Bone Button Technology 

 

 
 

Used for acute grade IV – VI separations, 
as well as acute grade III separations which 
require operative treatment 

 

 
Not indicated as the sole means of reconstructing 
a chronic AC separation, repair of chronic AC 
separations should always include a biologic 
component ( allograft or autograft ) 

 

AC Dog Bone Button 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dog Bone + 2 FiberTapes 
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TAinA jokelAinen
sh (AMK) 

loTTA koponen
sh (AMK) 

AnnAmAri rAAssinA
sh

sATu rAuTA 
TtM

Jorvin Päiväkirurgia on yksi Suomen 
suurimmista Päiväkirurgisista yksiköistä.  
Vuonna 2011 tehtyjen toimenpiteiden lu-
kumäärä oli noin 3500. 

Laadukasta hoitoa ja tyytyväisiä potilaita 
Jorvin Päiväkirurgiassa

Päiväkirurgiassa työskentelee 3 jonohoitajaa, 
joiden tehtäviin kuuluu mm. potilaiden esitie-
tojen tarkistaminen, tarvittavien tutkimusten 
ohjelmointi, toimenpiteeseen valmentamiseen 
ja jatkohoitoon liittyvä ohjaus. Kaikkiin poti-
laisiin ollaan yhteydessä sekä kirjeitse että pu-
helimitse. Tarpeen mukaan sovitaan Päikiin 
preoperatiivinen poliklinikkakäynti. 

Päivittäin yksikössä hoidetaan keskimäärin 
20 potilasta. Leikkaussaleissa miehitys on 3 
sairaanhoitajaa/sali. Heräämön toiminta on 
järjestetty siten, että jokaisella potilaalla on 
omahoitaja, joka vastaanottaa ja valmistelee 
potilaan toimenpiteeseen ja myös hoitaa hänet 
postoperatiivisesti kotiutukseen asti. Herää-
mön aamuvuorossa työskentelee 1 sairaanhoi-
taja/leikkaussali. Iltavuoroon tulee porraste-
tusti 1+2 sairaanhoitajaa. Heräämö on auki klo 
19.00 asti. 

Päivittäisen toiminnan suunnittelusta ja 
koordinoinnista vastaavat apulaisosastonhoita-
jat ja tähän perehdytetyt kokeneet sairaanhoi-
tajat ns. listanvetäjinä ja heräämövastaavina. 

Erikoisalat:  Ortopedia
   Gastroenterologia
   Verisuonikirurgia
   Naistentaudit
   Lastenkirurgia
   Plastiikkakirurgia
   Endokrinologia

TOP 5:   Laskimon suonensisäinen laserhoito, v. saphena magna
   Nivustyrän korjaus keinoaineella
   Polven nivelkierukan poisto tähystyksessä osittain
   Keskihermon vapautus
   Olkalisäkkeen avarrus tähystyksessä

Leikkaussaleja on käytössä 5. Heräämössä on 12 vuodepaikkaa ja sen yhteydessä tilava 
II-vaiheen heräämö. Lapsilla on oma erillinen vastaanottotila ja 4-paikkainen heräämö. 

Henkilökunnan määrä:  1 osastonhoitaja 
    2 apulaisosastonhoitajaa
    34 sairaanhoitajaa
    2 osastosihteeriä

Henkilökunta toimii joustavasti eri rooleissa; 
esimerkiksi kaikki sairaanhoitajat perehdyte-
tään heräämötyöskentelyyn. Erikoisaloilla on 
omat vastuuhoitajansa, jotka kouluttautuvat 
suunnitelmallisesti ja jakavat osaamistaan. 
Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito 
mahdollistavat laadukkaan hoidon tarjoami-
sen potilaillemme. 

Laadukas hoito

Laadukas hoito muodostuu osaamisen ja am-
mattitaidon lisäksi muistakin osatekijöistä, 
joten sitä pitää tarkastella useista eri näkökul-
masta. IAAS (International Association for 
Ambulatory Surgery) pitää Päiväkirurgisen 
toiminnan laatuindikaattoreina mm. toimen-

pidepäivän peruutusten ja suunnittelematto-
mien osastosiirtojen määrää. Jorvin Päiväki-
rurgiassa nämä luvut olivat vuonna 2011 4,8 % 
ja 5,4 %, joita voidaan pitää hyväksyttävinä. 

Organisaationäkökulman lisäksi laatua on 
tärkeää arvioida potilaan näkökulmasta. Ta-
voiteltaessa potilaskeskeistä hoitoa on huomi-
oitava myös potilaiden käsitykset saamastaan 
hoidosta. Jorvin Päiväkirurgiassa potilailla on 
mahdollisuus antaa nimettömänä kirjallista 
palautetta erillisellä palautelomakkeella. Kes-
kimäärin noin 20 potilasta/kk käyttää hyväk-
seen tätä palautekanavaa. Palautteet käsitel-
lään kuukausittain osastokokouksissa. Saatu 
palaute on enimmäkseen positiivista. 

”Jos tätä paremmin 
hommat hoidetaan, 

niin sitten on jo 
liian hyvin”

Ohjauksessa.Toimenpiteessä.
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Myös potilasasiamieheltä saadaan palautetta. 
Vuonna 2011 potilasasiamieheen oli eri syis-
tä ottanut yhteyttä 20 potilasta, joista 8 oli 
kiitoksia hyvästä hoidosta. Näissä kiitettiin 
henkilökunnan ammattitaitoa, asennetta, 
empatiakykyä ja korkeaa työmoraalia sekä 
osaston rentoa tunnelmaa ja hyvää henkeä, 
turvallisuuden tunnetta, hoidon lopputulosta 
ja tiedonsaantia.                                                      

 
Potilaspalaute 

Syksyllä 2011 toteutettiin kysely, jolla halut-
tiin selvittää tarkemmin potilaiden kokemuk-
sia saamastaan hoidosta. Kyselylomakkee-
na käytettiin Hyvä Perioperatiivinen Hoito 
-mittaria (© Leinonen & Leino-Kilpi), joka 
on väitöskirjatyönä kehitetty potilaslähtöinen 
laadunarviointimittari. Mittari on kehitetty 
perioperatiivisen hoitotyön laadun arvioin-
tiin ja siihen lisättiin Päiväkirurgian osaston 
henkilökunnan toiveesta muutama päiväki-
rurgiseen toimintaympäristöön perustellusti 
sopiva lisäkysymys. Kyselylomake jaettiin 300 
potilaalle, joista peräti 266 vastasi. Vastaus-
prosentti oli 89!

Kyselylomakkeessa oli 46 hoitoa koskevaa 
väittämää, joihin potilas otti kantaa asteikolla 
1-5, jossa 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa 
mieltä. Lisäksi oli vaihtoehto ”en osaa arvioi-
da tätä”, jotka jätettiin analyysin ulkopuolelle. 
Taulukossa 1. on esitetty laadun eri osatekijöi-
den keskiarvot. 

Fyysinen hoito

Kivunhoito 
l Hoitohenkilökunnan ystävällisyys ja 
toiminnan ammattimaisuus ja kivutto-
muudesta huolehtiminen
l Ei kipua, ei kiirettä eikä melua, kaikki 
toimii

Kipua arvioidaan systemaattisesti käyttäen 
kipumittaria (VAS tai NRS) ja kivunhoidon 
onnistu-mista seurataan. Lääkkeiden lisäksi 
käytetään aktiivisesti myös muita menetelmiä, 
mm. asentohoitoa ja kylmäkompressiota. 

Lämpötilan ylläpitäminen 
l Lämpöpeitto, kun minua paleli niin 
kovasti juuri ennen leikkausta ja leikka-
uksen jälkeen

Potilaiden lämpötilan ylläpitämiseen kiinni-
tetään erityistä huomiota. Jo aiemmin saadun 
potilaspalautteen perusteella osataan tarjota 
lämmintä peittoa jo leikkausta odottaville. 
 
Ammattitaito

l Ammattitaitoinen, osaava henkilöstö
l Ammattimainen toiminta kokonaisuu-
dessa
l Asiantuntemus kaikissa vaiheissa
l Ammattitaitoinen ja työstään ylpeä 
henkilökunta, ammattimainen hoito

Ammattitaitoa pidetään yllä osallistumalla 
aktiivisesti täydennyskoulutuksiin ja opin-
topäiville. Tietoa jaetaan kollegoiden kesken 
päivittäin työn lomassa ja osastotunneilla. 
Uusi työntekijä perehdytetään yksilöllisen oh-
jelman mukaan.

Henkilökunnan ominaisuudet 
l Henkilökunta oli aivan mahtava!:)
l Sairaanhoitaja kohdallani oli huu-
morintajuinen ja hauska, asiallinen ja 
ystävällinen
l Ihana henkilökunta, huolehtiminen, 
hyväntuulisuus
l Henkilökunta on tosi ystävällistä ja 
palvelu kuin 5 tähden hotellissa!
l Ystävällinen ja leppoisalta tuntuva 
henkilökunta

Vuorovaikutustaitoihin kuuluu ystävällinen 
ja rauhallinen käytös paitsi potilaita kohtaan 
myös henkilökunnan kesken. Potilaita terveh-
ditään ja heille esittäydytään. Hymy merkitsee 
paljon ja huumoriakin käytetään. Mukava-
henkinen jutustelu on sallittua, kun potilaat 
otetaan mukaan keskusteluun. 

Ilmapiiri ja ympäristö
l Tullessa tunsi jo olevansa tervetullut
l Mukava ilmapiiri, kotoisa
l Ei ollut liian sairaalamainen tunnelma
l Asiantunteva palvelu ja rento meno
l Ei tullut kertaakaan oloa, että mut on 
unohdettu

Ympäristö pyritään pitämään mahdollisim-
man rauhallisena ja kiireettömänä, koska se 
auttaa potilasta rentoutumaan ja toipumaan. 
Isossa yhtenäisessä heräämötilassa tämä on 
ajoittain haastavaa. 
Ystävällisen ja turvallisen ilmapiirin ylläpitä-
minen on tärkeää.   uu

II-vaiheessa.

Laadun osatekijät Keski-
arvo

Fyysinen hoito 4,90

Henkilökunnan ominaisuudet 4,90

Ilmapiiri 4,82

Tiedon saaminen 4,81

Kunnioitus 4,79

Hoidon eteneminen 4,69

Omatoimisuuden tukeminen 4,64

Taulukko 1.  Laadun osatekijät

Seuraavassa on potilaiden suoria lainauksia 
esimerkkeinä käyttäen kuvattu Jorvin Päivä-
kirurgian toimintaa. Suorat lainaukset liitty-
vät laadun eri osatekijöihin, joissa fyysinen 
hoito on jaoteltu kivunhoitoon, lämpötilan 
ylläpitoon ja henkilökunnan tekninen osaa-
miseen eli ammattitaitoon.
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Tiedon saaminen 
l Minulle selitettiin selkeästi ennen toi-
menpidettä, sen aikana ja sen jälkeen mitä 
minulle tehdään
l Minua koskevat toimenpiteet selitettiin 
seikkaperäisesti ja selkokielellä
l Hoitohenkilökunta kertoi koko ajan 
toimenpiteen etenemisestä
l Keskustelu hoitajien ja lääkärin kanssa

Potilaiden ohjaukseen panostetaan jo ensim-
mäisestä yhteydenotosta alkaen. Kaikki poti-
laan hoitoon osallistuvat ohjaavat hoidon eri 
vaiheissa, vaikkakin vastuu kokonaisuudesta 
on omahoitajalla. Osastolla on hyvät kirjal-
liset ohjeet ohjauksen tueksi. Myös hoidon 
jatkuvuuteen on kiinnitetty huomiota. Osas-
tolla on järjestetty ns. puhelintunti, jolloin 
potilailla on mahdollisuus soittaa ja varmistaa 
esimerkiksi jatkohoito-ohjeita. Postoperatii-
vinen soitto sovitaan potilaan niin toivoessa. 

Kohtelu ja tukeminen
l Minua kohdeltiin ihanan empaattisesti 
ja kannustavasti
l En ollut broileri, sain yksilöllistä hoitoa
l Jokainen kenen kanssa olin tekemisissä, 
kohteli minua kunnioittaen
l Minut huomioitiin yksilöllisesti

Potilaita kannustetaan aktiivisuuteen. Heidän 
mielipiteitään tiedustellaan hoidon eri vai-
heissa; esimerkiksi toivovatko esilääkettä tai 
sedaatiota toimenpiteen aikana tai missä ha-
luavat odottaa toimenpiteeseen pääsyä (odo-
tustilassa tai sängyssä). Aiemmat kokemukset 
liittyen esimerkiksi kipulääkkeiden käyttöön, 
aikaisempiin anestesia- ja leikkauskokemuk-
siin huomioidaan hoidon suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

Hoidon eteneminen 
l Toimitus sujui nopeasti, ei turhaa 
odottelua
l Aikataulut pitivät hyvin
l Hoito tapahtui kiireettä, mutta silti 
tehokkaasti
l Koko hoito tehtiin systemaattisen järjes-
telmällisesti ja tehokkaasti

Potilaiden tuloajat on porrastettu odotusai-
kojen minimoimiseksi. Aikataulun venyessä 
potilas pidetään ajan tasalla. Kotiuttamisen 
apuna käytössä ovat kotiutuskriteerit, joiden 
täyttymistä arvioidaan yhdessä potilaan kans-
sa ja potilaan tuntemuksia kuunnellaan. 

Mitä voisimme tehdä vielä paremmin?
l ? Höh! Mikä voisi olla paremmin?

Kysyttäessä mikä oli ollut huonointa hoidon 
aikana, esiin nousi odotusaika leikkaukseen, 
Odottaminen, leikkaus myöhässä, palelu, Vilu 
ja veto! ja rauhaton ympäristö, Hässäkkä he-
räämössä. 

Vaikka negatiivisia palautteita tuleekin vähän, 
niihin reagoidaan ja mietitään, voisiko asialle 
tehdä jotain. Hoitoon tulon porrastusta sääde-
tään usein vielä edellisenä päivänä soittamalla 
potilaille uusi tuloaika. Odottamiselta tuskin 
koskaan täysin vältytään, mutta aktiivinen 
tiedottaminen ja odotusajan mahdollisimman 
mukavaksi tekeminen usein lievittävät odot-
tajan oloa. Myös potilaiden paleleminen ja 
ympäristön rauhattomuus ovat tiedossamme 
ja niihin pyritään vaikuttamaan.

Mielipiteitä tai kehittämisehdotuksia?
l En ymmärrä, miten olikin niin hyvä. 
Olen todella tyytyväinen. Oloni on ollut 
levollinen. Kiireettömyyden ja läsnäolon 
ilmapiiri on ollut liikuttavan ja kosketta-
van hyvä. Lähes käsinkosketeltavan hyvä. 
Lämmin, sydämellinen kiitos teille kaikil-
le! Teette arvokasta työtä juuri näin!
l Annan täydet pisteet (10+) koko tiimille 
päiväkirurgian osastolla! Kiitos kiireettö-
mästä ja henkilökohtaisesta palvelustan-
ne!!

Kommentit osoittavat, että potilaat arvostavat 
saamansa hoitoa. Tavoitteena on säilyttää hoi-
don taso laadukkaana tulevaisuudessa alati 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Liiallisen 
rutinoitumisen välttäminen haastaa jokaisen 
Päiväkirurgiassa työskentelevän päivittäin. 

Tyytyväisiä potilaita hoitavat    
tyytyväiset sairaanhoitajat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rin työolobarometrin tulokset vuodelta 2011 
kertovat, että Päiväkirurgiassa työskentelee 
työstään ylpeitä ammattilaisia, jotka kokevat 

Raportilla.

tietonsa ja taitonsa riittäviksi työtehtävien 
hoitamiseen. Lähiesimies koetaan oikeuden-
mukaisena ja kannustavana. Palautteen ja 
kiitoksen saaminen, hyvä ilmapiiri ja mah-
dollisuus olla mukana muutoksien suunnit-
telussa toteutuvat yksikössä keskimääräistä 
paremmin. 

Päiväkirurgiassa myös voidaan hyvin; työky-
ky koetaan työn fyysisiin ja henkisiin vaati-
muksiin nähden hyväksi. Työssä jaksetaan ja 
työ koetaan merkitykselliseksi ja innostavak-
si. Työyksikön toimintaa pidetään asiakasläh-
töisenä; tästä osaltaan kertoo toteutettu po-
tilaspalautekyselykin. Potilaan mielipiteestä 
ollaan aidosti kiinnostuneita. n
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Fyysiset kuormitustekijät            
perioperatiivisen hoitajan työssä

Fyysinen kuormitus on suurta leikkausali-
työskentelyssä. Siitä kertoo selvää kieltään 
perioperatiivisten hoitajien kokemat tuki- ja 
liikuntaelinoireet. Meillä ei ole tarkkaa tietoa 
suomalaisten perioperatiivisten hoitajien vai-
vojen esiintyvyydestä, mutta hollantilaisten 
hoitajien yhden vuoden esiintymisluvut ovat 
korkeampia kuin tavallisen väestön (Meijsen 
& Knibbe 2007). Selkäkivuista kärsii 58 %, 
niska-hartiakivuista 53 %¸ jalkakivuista 43 
% sekä käsikivuista 14 %. Suomalaisten hoi-
tajien luvut ovat varmasti samaa luokkaa ellei 
jopa korkeampia, koska viikoittainen työaika 
hollantilaistutkimuksessa oli vain 30 tuntia. 
Leikkaussalityön kuormituksesta ei ole tehty 
kattavaa tutkimusta Suomessa, vaikka työn 
kuormitus on suurta ja se vaikuttaa työnte-
kijöiden terveyden lisäksi myös potilastur-
vallisuuteen. Sairaanhoidon opiskelijoiden 
opinnäytetöitä on muutamia: laadullinen haas-
tattelututkimus hoitajien kuormittavuudesta 
(Puonti 2012), havainnointitutkimus ortopedi-
sesta leikkaussalista (Niittymäki & Sandholm 
2005) sekä leikkaussalin työ- ja potilastur-
vallisuuden kehittäminen riskin arvioinnilla 
(Kataja 2011). Sen sijaan Yhdysvalloista löytyy 
tutkimuksia, joissa asiantuntijaryhmä on arvi-
oinut biomekaanisiin tutkimuksiin pohjautuen 
perioperatiivisen hoitajan kuormitusta. Tämä 
asiantuntijaryhmä on päätynyt seitsemään 
tuki- ja liikuntaelimistölle riskialttiiseen työ-
tehtävään, joihin on laadittu suositukset kuor-
mituksen vähentämiseksi. Perioperatiivisten 
hoitajien järjestö, Association of Perioperative 
Registered Nurses (AORN), on julkaissut ne 
lehdessään seitsenosaisena sarjana Ergonomic 
Tools 1-7. (Hughes ym. 2011, Spera 2011, Waters 
ym. 2011 a-e.). 

Työn vaatimukset ja kuormitustekijät vaih-
televat riippuen siitä, mitkä ovat periope-
ratiivisen hoitajan tehtävät leikkaussalissa. 
Puontin tutkimuksessa (2012) instrumentti-
hoitajat kokivat työnsä kuormittavammaksi 
kuin anestesiahoitajat. Kuormitukseen vai-
kuttaa henkilökuntavahvuus ja onko lääkin-
tävahtimestari käytettävissä. Usein vain suu-
rimmissa yksiköissä on lääkintävahtimestari. 
Päivystysaikana tehdyt leikkaukset koetaan 
erityisen kuormittavina, koska käytettävissä 
on vähemmän henkilökuntaa. Tutkimusten 
ja työryhmäkeskustelujen pohjalta keskeisik-
si kuormitustekijöiksi nousivat työn staatti-
suus, nostaminen, työntäminen, vetäminen ja 
hankalat työasennot, joita pahentavat työtilan 
ahtaus, ilmastointi ja valaistusongelmat (tau-
lukko 1). 

Ilmastoinnin ja valaistuksen lisäksi hoita-
jat ovat kirjanneet monia muita ympäristön 
tekijöitä, jotka hankaloittavat työskentelyä. 
Leikkaussalin ahtaus koetaan ongelmaksi sa-
moin valvontalaitteiden sijoittelu. Potilaiden 
käsittelyä vaikeuttaa usein heidän huonokun-
toisuutensa, tarvittavat apulaitteet ja eritteiset 
lakanat. Ongelmia tuottavat myös huonosti 
liikkuvat, usein jopa rikkinäiset, sängyt ja ly-
hyet sähköjohdot. 

Kuormituksen vähentäminen

Potilasturvallisuus- ja työturvallisuussuunni-
telmat ovat lakisääteisiä. Riskin arviointi on 
suunnitelmien lähtökohta ja se luo hyvän poh-
jan myös kuormitusta ehkäisevälle työlle. Hoi-
totyön suureen kuormitukseen on kiinnitetty 

Ergonomialla kevennystä leikkausalityöhön

1. Työn staattisuutta syntyy seuraavissa työtehtävissä:
l seisominen pitkään erityisesti instrumenttihoitajan työssä 
l saman asennon pitäminen mm. selkäpuudutuksissa, hakojen pitämissä, 
l huonossa asennossa seisominen mm. ahtaudesta johtuen
l lyijyliivin (2-6 kg, keskimäärin 4.5 kg) kanssa seisominen 
l apuvälineiden, kameran tai muun välineistön kannattelu 
l käden, jalan tai pään kannattelu
l päätetyöskentely

2. Nostamista, työntämistä ja vetämistä on seuraavissa työtehtävissä:
l potilaiden siirtäminen sängystä leikkauspöydälle ja takaisin
l vaikeiden leikkausasentojen laitto
l instrumenttikonttien (keskimäärin 10 kg) nosteleminen ja siirtäminen 
l nukutetun potilaan kääntäminen selälleen tai vatsalleen
l leikkaustasojen lyhentäminen ja jatkaminen, osat ovat raskaita ja huonosti liikkuvia
l potilaan kääntäminen ja siirtäminen heräämössä
l leikkauspöydän työntäminen/vetäminen, jos siinä on painava potilas

3. Toistuvat nopeat työliikkeet, kiertoliikkeet esim. instrumenttien ojentelu, intraopera-
tiivisen hoitovaiheen aikana  
4. Niskan huonot työasennot, jos valvontalaitteet eivät ole oikeassa paikassa 
5. Ilmastointi – veto, kemialliset kaasut ja höyryt 
6. Valaistus

Taulukko 1. Perioperatiivisen hoitajan keskeiset kuormitustekijät, tummennettuna yhdysvaltalaisen asi-
antuntijaryhmän riskialttiit työtehtävät.

Työterveyslaitos on kehittänyt STM:n tuella Potilassiirtojen Ergonomiakortti® –opinto-
kokonaisuuden. Koulutuskokonaisuus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille 
ja opiskelijoille. Opintokokonaisuus kehitettiin varmistamaan avustajan turvalliset avus-
tustavat sekä huomioimaan, ettei liian raskaita avustuksia tehdä käsivoimin. Koulutusten 
rakenne ja oppisisällöt ovat standardoidut ja perustuvat tutkittuun näyttöön. 
    Leikkausosastolla työskentelevän hoitajan avustus- ja kuormitustilanteet ovat niin 
poikkeavat, että ilmeni tarvetta kehittää eriyttävä opintokokonaisuus leikkausosastoja 
varten. Tätä työstämään perustettiin vapaaehtoinen työryhmä, johon ovat osallistuneet 
sh Paula Peltonen Hus, Meilahti Hki, esh Riitta Lagus Hus Porvoo, ft Tiina Karjalainen 
Hus Meilahti Hki ja tft Kerttu Hämäläinen Attendo, Oulu sekä työryhmän vetäjä FT, tft 
Leena Tamminen-Peter Ergosolutions BC Oy, Turku.

uu
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uu huomiota myös kansainvälisesti, joten 
riskien arviointiin ja hallintaan ihmisen liik-
kumisen avustamisessa on tehty suositus ISO 
Technical Report 12296 Ergonomics –Manual 
handling of people in the healthcare sector (2012.) 
Teknisessä raportissa on esitelty useita menetel-
miä, miten riskien arviointia voi tehdä. Riskin 
arvioinnilla saadaan oman leikkaussalin kuor-
mitustekijät ja riskit tärkeysjärjestykseen ja sen 
pohjalta on hyvä lähteä suunnitelmalliseen ke-
hitystyöhön. Toteuttamista helpottaa suomen-
kielinen opas Fyysisten riskien hallintamalli 
hoitoalalla (Tamminen-Peter ym. 2011). 

Työn staattisuus nousi keskeiseksi ongelmaksi 
työryhmän keskusteluissa, kuten suomalaisessa 
opinnäytetyössä (Puonti 2012), hollantilaisessa 
tutkimuksessa (Meijsen & Knibbe 2007) sekä 
AORN:n Ergonomic Tool –artikkeleissa (2011). 
Leikkausalihoitajan työssä staattista työtä teke-
vät monet eri lihakset ja eri lihasten staattisuu-
den sietokyky vaihtelee. Niska-hartiaseudun 
ja yläraajojen lihasten sietokyky on vähäinen 
kun taas vartalon asentoa ylläpitävät lihakset 
kestävät staattista työtä paremmin. Mitä suu-
remmalla intensiteetillä lihas työskentelee sitä 
nopeammin se väsyy, staattisessa työssä kysy-
mys on minuuteista. Perusohje on, että staattis-
ta lihastyötä tulee välttää säätämällä työtasojen 
korkeutta oikealle tasolle tai ottamalla tukea, 
mutta aina tämä ei ole mahdollista. Liian korkea 
työskentelytaso aiheuttaa hartioiden ja olka-
varsien kohoasentoja sekä staattista lihastyötä 
koko hartiaseutuun. Liian matala työtaso taas 
aiheuttaa selän ja niskan kumartumista. Leik-
kauksessa kirurgi päättää työskentelykorkeu-
den, joten hoitajien on mukauduttava siihen. 
Liian korkean työtason ongelmia voi helpottaa 
korokkeella ja liian matalaa taas korkeussää-
dettävän tuolin tai seisomanojatuolin avulla; 
esimerkiksi Capisco-tuoli (kuva 1) antaa tukea 
ylävartalolle, kun siinä istuu väärinpäin. 

Hoitajan työssä on monenlaista kannattelua 
mm. apuvälineiden, kameran sekä jalan tai 
käden kannattelua leikkauspesuissa. Tukiteli-
neiden käyttö on suositeltavaa, jos se vaan on 
mahdollista muuten. Aseptiikan huomionti 
tuo rajoitteita työskentelyyn ja apuvälineiden 
käyttöön. Maskianestesioissa voi maskin pi-
täminen osoittautua ergonomisesti haasteel-
liseksi. 

Pitkäaikainen seisominen kuormittaa erityi-
sesti alaraajoja, selkää ja verenkiertojärjestel-
mää. Joustava seisonta-alusta, hyvät jalkineet, 
jalkineiden vaihtaminen, joustavat pohjalliset, 
tukisukat, seisomisen ja istumisen vuorottelu 
sekä jalkavoimisteluliikkeet helpottavat ala-
raajojen kuormitusta. Yhtämittaiselle seisomi-
selle ovat hollantilaiset antaneet yhden tunnin 
raja-arvon ja kokonaisseisomisaika työvuoros-
sa ei tulisi olla enempää kuin 4 tuntia (Meijsen 
& Knibbe 2007). AORN:n suositukset ovat vielä 
tiukemmat, kokonaisseisomisaika työvuorossa 
2,5 tuntia ja enintään yksi tunti lyijyliivin kans-
sa. Aikarajoituksen lisäksi suositellaan käytet-
tävän kaksiosaisia kevyitä lyijyliivejä. (Huhges 
ym. 2011). 

Työssä nostetaan instrumenttikontteja, tuki-
telineitä ja potilaita. Suomessa ei ole lakisää-
teistä raja-arvoa nostettavien taakkojen pai-
nolle. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, ettei 
naisten tulisi nostaa yli 16 kg taakkoja käsivoi-
min ihanteellisissakaan olosuhteissa, muuten 
ylitetään välilevyn biomekaaninen kuormitus-
kestävyys. Instrumenttikontteja (kuva 2), kuten 
muitakin taakkoja tulisi nostaa lähellä vartaloa 
ja siirtää mahdollisimman paljon pyörillä liik-
kuvien instrumenttipöytien avulla. Painavim-
mat instrumenttikontit tulee sijoittaa kuljetus-
telineen keskitasolle, rystys- ja olkapäätason 
välille, kevyemmät ala- ja ylätasoille. Leikkaus-
tasojen ja tukitelineiden siirtely ja asettaminen 
koetaan myös raskaaksi. Niiden kannatteluajat 
ja asettaminen helpottuu, jos kiinnitysruuvit 
ovat helposti käsiteltäviä, mielellään pikaluki-
tusjärjestelmillä.

Potilaan siirtäminen vuoteesta leikkaus-
pöydälle pelkän poikkilakanan avulla vaatii 
avustajalta vetovoimaa, joka on 73 % potilaan 
painosta (Lloyd ym. 2006), joten riskiraja ylit-
tyy nopeasti. Yhdysvaltalaisen suosituksen 
mukaan siirtämisessä tulee olla 3-4 avustajaa 

Kuva 3. Potilaan siirtäminen tasolta toiselle, kun po-
tilaan alla on liukupatja ja poikkilakana. Kurkottelua 
vähennetään liinoilla. Kuva:Pekka Vanhala

Keskeistä staattisuuden vähentämisessä on 
mahdollisuus vaihtaa asentoa ja tauottaa työtä, 
jotta lihakset voivat elpyä välillä. Niskan staat-
tisia asentoja voi välttää mm. valvontalaitteiden 
sijoittamisella optimaaliselle katselualueelle. 
Tämä edellyttää lisämonitorien hankintaa, 
jotta eri toimijoille on optimaaliset katseluolo-
suhteet. Päätetyöskentely on lisääntynyt, joten 
myös sen työpisteen ergonomia tulee tarkistaa 
itselle sopivaksi. Hyviä ohjeita siihen ja tauo-
tukseen löytyy mm. työterveyslaitoksen ergo-
nomiasivuilta www.ttl.fi.

Kuva 1. Capisco 
–tuoli (Håg)

Kuva 2. Instru-
menttikontin otto 
hyllyköstä kuljetus-
tasolle. Kuva: Saija 
Nylander

sekä käyttää pitkää liukupatjaa tai liukulevyä 
(rollboard) ja sen päällä siirtolakanaa (kuva 3), 
jotta liu’uttaminen on potilaalle ja avustajille 
turvallista. Mekaaninen apuväline tulisi ottaa 
käyttöön, kun potilas painaa enemmän kuin 
72 kg (Waters ym. 2011a). Tärkeää tässäkin on 
huomioida työskentelykorkeus, työntäminen 
ja vetäminen on kevyintä kun se tehdään lan-
tion korkeudelta. Myös heräämössä potilaan 
kääntymisen ja siirtymisen avustaminen on-
nistuu parhaiten, kun apuna on poikkilakana, 
liukukintaat ja liukuvaa materiaalia. Erityisen 
haastavina leikkausasentojen laittoina hoitajat 
kokivat selkä-, gynekologisten-, torakotomia- 
ja ortopedisten leikkausten asennot. Hyvien 
työasentojen ja tekniikoiden käyttö näissä ti-
lanteissa vaatii hoitajien ja ergonomia-asian-
tuntijoiden yhteistä pohdintaa (Puonti 2012). 
Potilaan asentojen vaihtamista leikkauspöydäl-
lä helpottaa liukumateriaalin käyttö ja kenties 
jossain kohtaa tarvitaan myös liukumisen esto-
materiaalia

Ergonomian periaatteiden mukaan paran-
nustoimet kohdistetaan ensisijaisesti työym-
päristöön, kalusteisiin ja työvälineisiin ja sitten 
vasta yksilöön. Leikkaussalissa kaikkia kuor-
mitustekijöitä ei pystytä poistamaan teknisil-
lä ratkaisuilla, joten myös työntekijän omat 
toimenpiteet ovat tarpeellisia ja vaikuttavia. 
Hyvän lihaskunnon lisäksi kannattaa kehittää 
asento- ja liikeaistia kehon hallintaharjoituksil-
la, jotta oman kehon asentoa ylläpitävä reflek-
sitoiminta helpottaa työasentojen säilyttämistä 
ergonomisina. Työtapojen ergonomisuutta, oi-
keita työskentelykorkeuksia ja liikesuuntia sekä 
kehonhallintaa voi opiskella mm. suorittamalla 
Potilassiirtojen  Ergonomiakortin®. Artikkeliin 
on koottu perioperatiivisen hoitajan keskeisiä 
kuormitustekijöitä ja kehitysideoita meiltä ja 
muualta. Mitä ilmeisimmin on tarvetta tutkia 
kehitysideoiden soveltuvuutta suomalaiseen 
leikkaussalityöskentelyyn ja pilotoida Potilas-
siirtojen Ergonomiakortti®–kokonaisuuteen 
kehitettävää eriyttävää osiota. Työryhmä toi-
vookin kommentteja ja kehitysehdotuksia, 
jotta niitä voidaan testata, edelleen kehittää, 
kouluttaa ja saattaa kaikkien ammattilaisten 
hyödyksi. n
Lähteet saatavissa toimituksesta tai kirjoittajilta.
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Megadynen kattavasta kärkimallistosta on valittavissa 
sopiva veitsi-, pallo– ja neulaelektrodi useimpiin 
avokirurgisiin diatermiatoimenpiteisiin. Mallisto kattaa 
myös laajan valikoiman laparoskooppisia elektrodeja. 
Kysy lisää asiakaspalvelustamme: puh. 09-274 5110

Megadynen takertumattomat vihreät teflonpintaiset (PTFE) E-Z Clean® diatermiakärjet 
hylkivät karstan muodostumista vähentäen kärkien puhdistuksesta aiheutuvia 
keskeytyksiä toimenpiteen aikana. E-Z Clean® kärkiä ei teräskärkien tavoin tarvitse 
raaputtaa puhtaaksi, vaan tarvittaessa kevyt pyyhkäisy kostealla taitoksella riittää.

E-Z Clean® kärjet toimivat myös perinteisiä kärkiä pienemmällä teholla 
vähentäen ympäröivään kudokseen kohdistuvaa termistä kudosvauriota. Näin 
saavutetaan siistimpi leikkaustulos ja kudoksen nopeampi paraneminen. 

Kysy vihreää diatermiakärkeä varmistaaksesi, että käytössäsi 
on aito tefonpinnoitettu Megadynen E-Z Clean® tuote.

Megadynen vihreät E-Z Clean® teflonpintaiset 
diatermiakärjet leikkaavat siistimmin ja 
vähentävät puhdistukseen liittyviä viiveitä 
sähkökirurgisissa toimenpiteissä.
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Olen syntynyt Torniossa ja vietin siellä koko 
lapsuuteni. Asun nykyään Oulussa, jonne 
päädyin monen mutkan kautta. Oulussa työs-
kentelen instrumentoivana sairaanhoitajana 
avohoitotalon leikkausosastolla ja kuulun 
ortopedian tiimiin. Valmistuin sairaanhoi-
tajaksi keväällä 2011 Vaasan ammattikor-
keakoulusta. Pohjakoulutuksena minulla oli 
lukiokoulutus.

Lukion jälkeen minulla ei ollut hajuakaan, 
mitä minusta tulisi isona, kuten ei monella 
muullakaan nuorella. Muistan nuorempana 
sanoneeni äidilleni, joka on myös leikkaushoi-
taja, ettei minusta ainakaan sairaanhoitajaa 
tule, mutta vannomatta paras. Lukion jälkeen 
suuntasin au pairiksi Italiaan miettimään, 
mitä minusta tulee isona. Roomassa vietetyn 
talven jälkeen tajusin, ettei asia ollut selkey-
tynyt lainkaan. Seuraavana syksynä hain yh-
teyshaussa Vaasan ammattikorkeakouluun 
sairaanhoitajalinjalle, kun en muutakaan kek-
sinyt. Ajattelin, että töitä sillä alalla pitäisi riit-
tää ja ulkomaillekin pääsisi helposti. Koulussa 
huomasin, että ala olikin mielenkiintoinen 
ja tuntui omalta. Aika pian tiesin haluavani 
suuntautua leikkaussalityöhön.

Halu ulkomaille oli kova. Halusin vaihtoon 
jo ennen kuin aloitinkaan opintoni. Halusin 
takaisin Italiaan, mutta koulussani ei ollut 
valmiita yhteistyösopimuksia sairaanhoitajil-
le yhdenkään Italialaisen koulun kanssa, jo-
ten päätin valita jonkin muun maan. Päädyin 
Tshekkiin. Tein siellä työharjoitteluita koko 
syyslukukauden. Niihin kuuluivat periopera-
tiivisen ja kirurgisen harjoittelut sekä naisten 
ja lasten hoitotyön harjoittelut. Vaihdon ai-
kana tapasin myös tulevan mieheni, joka oli 
myös vaihtoppilaana siellä. Hän oli Turkista. 
Kumpikin meistä päätti lukea opintonsa lop-
puun, joten parin vuoden kaukosuhde alkoi 
vaihdon jälkeen.

Kouluni jatkui Vaasassa ja tein ensimmäi-
sen suuntaavan perioperatiivisen työn har-
joittelun Vaasan keskussairaalassa. Se oli hyvä 
kokemus suomalaisesta leikkaussalista, joka 
poikkesi melkoisesti tshekkiläisestä. Hygie-
nian käsitys poikkesi tshekkiläisestä. Tshek-
kiläisillä leikkaussalihoitajilla näki usein esi-
merkiksi rakennekynsiä. Tshekissä kirurgit 
ohjaavat sairaanhoitajaopiskelijoita yleisesti. 
Minäkin sain kirurgin ohjaajakseni. Tshekki-
läisillä sairaanhoitajilla on hyvä lääketieteelli-
nen tietämys, mutta työnkuva vaikutti minus-
ta aikalailla suppeammalta kuin suomalaisilla 
kollegoilla. Leikkausalueen ihon desinfiointi 
ja rajaus kuului kirurgeille.

Viimeisen suuntaavan harjoittelun tein 
Keski-Turkissa. Mieheni järjesti minulle har-
joittelupaikan paikalliseen yliopistosairaa-
laan. Harjoittelu oli kokemuksena mielenkiin-
toinen. Työtavat poikkesivat suomalaisesta 
paljon. Suomessa moniin työvaiheisiin on ole-
massa usein jonkinlainen ohjain tai apuväli-
ne, mutta Turkissa välineistö vaikutti paljon 
yksinkertaisemmalta. Leikkaushoitajan työn-
kuva oli Tshekin tapaan suppeampi kuin Suo-
messa. Turkissa kynsilakkaa tai rakennekyn-
siä ei näkynyt leikkaussalissa, mutta ihmisiä 
sitäkin enemmän. Proteesisalissakin saattoi 
olla yli kymmenen henkilöä potilaan lisäk-
si.  Leikkaustiimi piti tiiviisti yhtä, niin sai-
raanhoitajat kuin kirurgitkin. Heillä oli joka 
viikko jotain yhteistä toimintaa yhdessä työn 
ulkopuolella. Työpäivä aikoi kunnon aamu-
palalla yhdessä ja päättyi iltapäivällä takahuo-
neessa seurusteluun, jos aikaa jäi.  Minullekin 
opetettiin siellä turkkilaisia kansantansseja. 

Valmistumiseni jälkeen suuntasin Tukhol-
maan. Mieheni sai sieltä harjoittelupaikan ja 
itse menin perässä töihin. Olin töissä neuro-
logisella kuntoutusklinikalla neljä kuukaut-

ta. Ruotsalaiset ottivat lämpimästi vastaan ja 
kannustivat työssä. Vaikka kaikki olikin siellä 
hyvin, tiesin alusta lähtien, etten haluaisi jää-
dä Ruotsiin pidemmäksi aika. Halusin saada 
töitä leikkausosastolta ja mennä vaihteeksi 
lähemmäksi kotia. Oulu oli luonteva ratkaisu 
siinä vaiheessa. Olen ollut nykyisessä työssäni 
reilun vuoden. 

Nykyinen työ ortopedian tiimissä on ollut 
mielenkiintoista ja haastavaa. Olen oppinut 
paljon. Monia perustaitoja, joita sairaanhoi-
tajat tarvitsevat jokapäiväisessä työssään, on 
pitänyt opetella käytännössä, kuten potilaan 
valmistelua leikkaukseen. Työ- ja vaihtokoke-
musta ulkomailla en ole kuitenkaan katunut 
yhtään, vaikka alkuun harjoittelujen puute 
Suomessa tuottikin enemmän työtä. Tutustu-
minen toisiin työympäristöihin ja – tapoihin 
avartaa mieltä. On olemassa monia oikeita 
tapoja saada aikaan haluttu lopputulos. Toi-
saalta olen saanut huomata, että suomalainen 
terveydenhuolto on korkealuokkaista. Suurin 
osa leikkaushoitajista on motivoituneita työ-
hönsä ja kehittämään sitä. Se on ihailtavaa ja 
toivottavasti näin on myös tulevaisuudessa. n

..

Nina Günes
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PUHEENJOHTAJALTA  AniTA kenAkkAlA

Ensimmäisenä suuri kiitos Turun opintopäivätyöryh-
mälle hienosti järjestetyistä opintopäivistä 2012, sa-
malla vielä kiitos kaikille osallistujille sekä yhteistyö-
kumppaneille.

Tässä katsaus hallituksen työskentelystä kolmivuotis-
kauden aikana, eli 2010- 2012 vuoden loppuun. Tämä 
hallitus on tehnyt hienoa työtä:
Uudistuksista ensimmäisenä korotimme yhdistyksen 
apurahaa. Vuonna  2010 apuraha oli 3000 € ja on tänä 
vuonna sitä on jaettu 10000 € erilaisiin koulutuksiin. 
Koen erittäin tärkeäksi sen, että yhdistyksen jäsenille 
kohdennetaan etuja ja yksi tapa on apurahojen myön-
täminen. Se mahdollistaa kouluttautumista niin koti-
maassa kuin ulkomaillakin.

 
Pinsetti-lehden uudistaminen aloitettiin lehden uuden 
outletin tekijä Piia Viikarin kanssa. Pinsetti-lehden 
ulkoasu on ollut jo 20 vuotta samanlainen ja niin oli 
aika saada uutta ilmettä lehteen. Lehden kannen väri 
vaihtuu vuosittain ja piteletkin nyt punaista Pinsetti-
lehteä käsissäsi.

Jäsenrekisteriä aloimme kehittämään tarpeitamme 
vastaavaksi 2011 ja 2012 löysimme uuden rekisterin 
toteuttajan. 
Yhdistyksen LOGO sai uuden mallin jäsenäänes-
tyksen voittajana ja jatko- tuotanto alkaakin vuonna 
2013.

Eläkkeellä olevien jäsenten etuja lisäsimme ilmaisel-
la osallistumisella opintopäiville ja jäsenmaksun las-
kimme 10 euroon. Tämä asia hyväksyttiin 2011 vuo-
sikokouksessa.

Uudet kotisivut julkaistiin tämän vuoden puolella ja 
kehitys jatkuu.

Tulevia haasteita on järjestää Norna-kongressi Hel-
sinkiin vuonna 2014.

Yhdistyksen omat opintopäivät järjestetään vuonna 
2013 lokakuussa Levillä, tervetuloa.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta!

      Anita
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Anne leHikoinen
Osastonhoitaja
HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö,
Jorvin sairaala,
Anestesia- ja leikkausosasto

Kuvat: sh Agneta Suokko, HUS, Lohjan sairaala

EORNA eli Euroopan leikkausosaston sairaan-
hoitajien yhdistys on perustettu vuonna 1982.  
Vuosi 2012 on siis 30-vuotisjuhlavuosi EOR-
NAN toiminnassa. Tällä hetkellä EORNA:an  
kuuluu 26 maata, viimeisimpänä on liittynyt 
Venäjä keväällä 2012. EORNA-kongressi järjes-
tetään joka kolmas vuosi, tällä kertaa Lissabo-
nissa ja seuraavaksi Roomassa 2015.

Kongressi pidettiin Lissabonin Kongressi-
keskuksessa, joka on lähellä Tajo-joen ylittävää 
mahtavaa ”Ponte 25 de Abril”-siltaa.

Kongressin teemana oli ”Sailing to the Futu-
re -purjehdus tulevaisuuteen” ja sen logoon oli 
kuvattu portugalilaisen tutkimusmatkailijan ja 
löytöretkeilijän Vasco da Gaman (1460-1524) 
laiva, jolla hän purjehti Euroopasta Afrikan 
ympäri Intiaan 1497–1498. 

EORNA-kongressiin osallistui noin 1400 hen-
kilöä 47 eri maasta. Myös Euroopan ulkopuo-
lelta oli osallistujia, joista kaukaisimmat tulivat 
Yhdysvalloista, Japanista, Australiasta ja Kii-
nasta. Suomesta mukana oli noin 50 henkilöä. 
HUS-/HYKS-alueelta oli noin 20 osallistujaa.

Kongressin yhteydessä olevaan sairaalatarvi-
kenäyttelyyn osallistui 42 näytteilleasettajaa. 
Näyttely oli kattava ja mielenkiintoinen, esitte-
lyssä oli myös laite- ja tarvikeuutuuksia.

Euroopan leikkausosaston sairaanhoitajien 
6. kongressi  26.–29.4.2012 Lissabon, Portugali

Kongressin avajaiset olivat loisteliaat kunkin 
EORNAan kuuluvan maan edustajan tulles-
sa esiintymislavalle kansallispuvussa maan-
sa lippua kantaen. Suomen lipunkantajana 
oli Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat 
ry:n puheenjohtaja Anita Kenakkala Oulusta.
Avajaisissa kuulimme puheiden lisäksi Fado-
musiikkiesityksiä sekä kymmenien nuorten ja 
lasten muodostaman yhtyeen rytmistä rum-
mutusta. 

Kongressin ohjelma oli monipuolinen koostu-
en kuudesta eri aihealueesta: Tieteelliset tut-
kimukset, koulutus, johtaminen, potilastur-
vallisuus, perioperatiiviset käytännöt ja yleiset 
aiheet. Samanaikaisia luentoja pidetiin 4-5 eri 
aihealueilta. Yhteensä luentoja oli 73 ja poste-

reita 71. Suomesta oli 4 luennoitsijaa ja 3 pos-
teriesitystä.

Tämän lisäksi kongressissa oli kolme kutsuvie-
rasluentoa: 
Nykyiset ongelmat potilasturvallisuudessa (Sir 
Liam Donaldson, WHO:n Potilasturvallisuu-
den lähettiläs), 
Miten sairaanhoitaja voi edistää sosio-eko-
nomista hyvinvointia maailmassa (Elisabeth 
Adams, Sairaanhoitajien kansainvälisen neu-
voston asiantuntija),
Kirozainbide – Atk-järjestelmä hoitotyön tie-
don edistämisessä leikkausosastolla (sairaan-
hoitajat Nerea Herreros ja Ibon Arteche Ferre-
ro, Galdakaon sairaala, Espanja).

Omana tavoitteenani oli saada kongressista uu-
sia ajatuksia tiimityöhön ja miten esimies voi 
sitä edistää. Osastomme osallistuu moniam-
matilliseen kehittämishankkeeseen ”Huippu-
tiimien Huippuvuoret”, jota johtaa osastoryh-
mäpäällikkö, ylihoitaja Tarja-Leena Neffling. 
Kyseiseen hankkeeseen osallistuvat HYKS, Jor-
vin sairaalan sekä HYKS, Peijaksen sairaalan 
päiväkirurgian ja leikkaus-anestesiaosastojen 
henkilökunta sekä leikkaustoimintaan liittyvät 
lääkärit (anestesialääkärit, kirurgit, gynekolo-
git). Tavoitteenani oli myös saada jotain uutta 
hankkeessamme kehitettäviin asioihin, etenkin 
tiimityön edistämisen, henkilökunnan saata-
vuuden ja pysyvyyden sekä työtyytyväisyyden 
lisäämisen kannalta.

Perioperatii-
visia hoitajia 
kongressissa.

Fado-esitys.



Pinsetti 4/2012   |    37

Yh
di

st
yk

se
n 

si
vu

t

Avajaisten kutsuvierasluento käsitteli potilas-
turvallisuuden ongelmia luennoijana Sir Liam 
Donaldson. Hän esitti aluksi viisi vaarallisinta 
sanaa terveydenhuollossa: ”It could not happen 
here” - Ei voisi tapahtua täällä.

Potilasturvallisuuteen on kiinnitetty enene-
vässä määrin huomiota 2000-luvun alusta al-
kaen. Käännekohtina ovat olleet vuonna 2002 
Maailman Terveysjärjestön kokouksen pää-
töslauselma ja vuonna 2005 julkistettu Maail-
manlaajuinen yhteistyö potilasturvallisuuden 
puolesta.

Myös potilasjärjestöt sekä potilaiden omai-
set ja läheiset ovat eri yhdistysten kautta olleet 
mukana potilasturvallisuuden kehittämises-
sä. Perheenjäsenet tulisikin ottaa tiiviimmin 
mukaan hoidon suunnitteluun.

Sir Liam Donaldson esitti hoitotapahtuman 
kulun, jossa kaikesta varmistuksesta ja laatu-
järjestelmistä huolimatta sattuu kohtalokas po-
tilasvahinko, Swiss Cheese-theory. 

Potilasturvallisuuteen voidaan vaikuttaa 
melko yksinkertaisin keinoin, joita ovat mm. 
käytäntöjen standardisointi ja yksinkertaista-
minen, työyhteisön matala hierarkia, tarkistus-
listojen käyttö, inhimillisten tekijöiden huomi-
ointi tiimityössä sekä syyllistämätön kulttuuri.

Kongressin monista luentokokonaisuuksista oli 
melko vaikea valita.  Alla on muutamia yhteen-
vetoja yksittäisistä luennoista koskien tiimityö-
tä ja potilasturvallisuutta.

Lehtori Marja Palovaaran esitys käsitteli mo-
niammatillista simulaatioharjoittelua valmis-
tuvien perioperatiivisten sairaanhoitajien kou-
lutuksessa Jyväskylän AMK:ssa.

Simulaatioharjoittelu toteutetaan yhteistyös-
sä Keski-Suomen keskussairaalan kanssa ja 
siihen osallistuu sairaanhoidonopiskelijoiden 
ohella leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajia sekä 
sairaalalääkäreitä anestesian, kirurgian ja gy-
nekologian erikoisaloilta.

Simulaatioprosessiin kuuluu oppimismeto-
din selvittäminen, teorialuennot, roolitus, si-
mulaation alku, simulaatioharjoittelu, simulaa-
tion lopettaminen ja jälkiarviointi (debriefing).

Yhteenvetona Marja Palovaara esitti, että 
simulaatioharjoittelussa kehittyvät sekä yh-
teistyötaidot tiimissä että tiedollinen ja kä-
dentaitojen osaaminen. Opiskelijat arvostivat 
positiivisia oppimiskokemuksia turvallisessa 
ympäristössä simulaatiotilanteessa. Tilanne on 
hyödyllinen myös leikkaus- ja anestesiahoitajil-
le ja lääkäreille.

Simulaatio on tehokas tapa lisätä oppimista 
ja varmuutta kiireellisiin tilanteisiin periopera-
tiivisessa hoitotyössä. Simulaation käsittely li-
sää oppimista myös tiimityön taidoissa tulevaa 
työelämää varten.

 Tiimityön tärkeyttä perioperatiivisessa hoito-
työssä potilasturvallisuuden lisäämiseksi toivat 
esiin myös Yael Edry (osastonhoitaja leikkaus-
osastolla Haifassa Israelissa) ja Annika Sande-
lin (perioperatiivisen hoitotyön lehtori Karolii-
nisessa Instituutissa Ruotsissa).

Yael Edryn luennossa keskityttiin tiimin vuo-
rovaikutukseen, jonka tulee olla selkeää, katta-
vaa ja täsmällistä. Tiimin jokaisen jäsenen roo-
lin ja vastuualueen ymmärtäminen hyödyntää 
jokaista. Tiimityö vaatii sekä teknisiä että ei-
teknisiä taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja. 
Epäonnistuneen vuorovaikutuksen on todettu 
olevan syynä läheltä piti -tilanteisiin lähes 70 
%:ssa tapauksista.

Jotta potilas saa laadukasta ja hyvää hoitoa, 
hoitavan tiimin pitää selkiyttää yhteistyötä ja 
eri rooleja. Esimerkiksi tarkistuslistan (Surgical 
Safety Checklist) käyttö on lisännyt ja paranta-
nut tiimityötä ja vuorovaikutusta. 

Vuorovaikutuksen parantamisen välineitä 
ovat mm. toisen kuuntelu, positiivisten sanojen 
käyttö, kohtelias puhetyyli ja kehon kielen tun-
nistaminen. 

Potilaan hoidon kannalta hyvä tiimityösken-
tely antaa paremmat tulokset kuin yksilöinä 
työskentely.

 
Myös Annika Sandelin esitti luennossaan tiimi-
työn parantamisen keinoja potilasturvallisuu-
den kannalta. Hän esitti tuloksia koetilanteesta, 
jossa erikoistuvat anestesialääkärit ja kirurgit 
sekä erikoistuvat anestesia- ja leikkaushoitajat 
suunnitellusti harjoittelivat ammatillista vuo-
rovaikutusta ja yhteistyötä käytännön tiimi-
työssä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö ovat tärkeää pa-
rannettaessa potilasturvallisuutta. Haitalli-
set tapahtumat ja tehottomuus johtuvat usein 
tiimin jäsenten välisen vuorovaikutuksen ja 
yhteistyön puutteesta, johon syynä ovat epä-
selvät roolit ja vastuut, erilaiset toimintamallit 
ja erilainen ammatillinen kulttuuri hoitajien ja 
lääkäreiden välillä.

Suunnitellusti toteutettu harjoittelu paran-
si ammatillista vuorovaikutusta ja yhteistyö-
tä. Hoitaja- ja lääkäriosallistujat suhtautuivat 
myönteisesti harjoitteluun, joka antoi tietoa ja 
näkemystä toisen ammattiryhmän työstä.

Kokonaisuutena useista luennoista jäi mieleen 
potilasturvallisuuden ja moniammatillisen 
tiimityön kehittämisen tärkeys potilaan hoi-
dossa. Hoitotyön johtajilla on myös merkittävä 
osa luodessaan potilasturvallisuuskulttuuria 
yksikössään. On äärimmäisen tärkeää, että he 
ymmärtävät vaikuttamismahdollisuutensa po-
tilasturvallisuutta edistävän kulttuurin jalkaut-
tamisessa perioperatiivisen potilaan hoitoon 
(esim. tarkistuslistat).

”Ponte 25 de Abril”-silta

Yllä mainitut asiat sopivat mielestäni hyvin 
oman työyksikköni kehittämishankkeen eli 
Huipputiimien Huippuvuoret -hankkeen ta-
voitteisiin sekä HYKS:n Operatiivisen tulosyk-
sikön potilasturvallisuuden kehittämishank-
keeseen. 

Mielestäni on myös tärkeä pyrkiä luomaan 
yhteisiä oppimistilanteita, toimintatapoja ja 
käytäntöjä moni ammatillisessa tiimissä. Näin 
oppimme ymmärtämään toisen työtä ja yhteis-
tä vastuuta perioperatiivisen potilaan hoidossa.

Lauantaina 28.4.12 oli illalla galajuhla Belemin 
luostarissa, joka on peräisin 1500 luvulta. Tun-
nelma oli satumainen suurien kynttelikköjen 
valojen kuvastuessa luostarin kiviseinistä ja 
holveista.

Sunnuntaina 29.4.12 kongressin jälkeen oli 
halukkaille järjestetty mahdollisuus tutustua 
eri paikkoihin Lissabonissa ja kaupungin ul-
kopuolella. Olin mukana tutustumismatkalla 
Sintran kaupunkiin, joka on UNESCOn maa-
ilman perintökohde, ”Satulinnojen kaupunki”. 
Portugalin kuninkaalliset hoveineen asuttivat 
Sintraa jo keskiajalla. Siirryimme tehokkaasta 
ja intensiivisestä kongressista Sintran keski-
aikaisille kaduille ja tutustumaan mahtavaan 
linnaan, Palacio Nacionaliin. Täällä on mm. 
läntisen maailman arvokkain maurien aikais-
ten kaakeleitten kokoelma. Sinivalkoinen kaa-
keleiden kokoelma on nähtävillä alkuperäisillä 
paikoillaan lattioissa ja seinissä. 

Kongressin päättäjäisissä sunnuntaina 29.4.12 
puheiden ja musiikkiesitysten jälkeen Italian 
leikkaushoitajien yhdistys toivotti kaikki ter-
vetulleiksi 7. EORNA-kongressiin toukokuussa 
2015 Roomaan. n

Kiitän Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat 
ry:tä, B.Braun Medical Oy:tä, Endomed Oy:tä, 
Johnson & Johnson Finland Oy:tä ja Steripolar 
Oy:tä saamistani apurahoista.

Anne Lehikoinen
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briTA kuuselA
titteli ja työpaikka

Huhtikuun alussa järjestetty aseptiikka-
foorumi oli järjestyksessään toinen. Koko-
ukseen osallistui 732 henkilöä eri tervey-
denhuollon erikoisaloilta sekä teknologian 
alalta. Osallistujia oli 28 eri maasta.

Luentojen lisäksi oli esillä posteriesityksiä 
sekä sairaalatarvikeyritysten ständejä. Suu-
rimmassa osassa puhekielenä oli vain ranska, 
joten anti jäi siltä osin melko pieneksi. Luen-
not tulkittiin englanniksi.

Luentokokonaisuudet sisälsivät laaja-alai-
sesti kaikki osa-alueet, joilla voidaan vaikut-
taa sairaalainfektioiden ehkäisyyn ja hoitoon.

Ensimmäinen päivä

Ensimmäiset luennot sisälsivät perusasioi-
ta potilasperäisistä, infektion syntyyn vai-
kuttavista tekijöistä, joissa keskeisiä asioita 
ovat potilaan perussairaudet, ravitsemustila, 
preoperatiivisesti hoidettavat infektiot sekä 
ympäristöön liittyvät tekijät. 

Perussairauksien tulee olla hyvässä tasapai-
nossa ja lääkitykset tarkistettu. Lihavuus, joka 
luokiteltiin BMI>35, ei ole itsessään riskitekijä 
post- operatiivisille komplikaatioille, mutta 
haavainfektioiden riski nousee. Paikalliset in-
fektiot tulee hoitaa ennen toimenpiteitä, kuten 
VTI ja hampaiston tulehdukset. Sairaalaym-
päristön mikrobikolonisaatio saadaan mah-
dollisimman vähäiseksi lyhyellä sairaalassa-
oloajalla.

Anestesialääkärien luentojen yhteenvetona: 
Voimme leikata yhä vanhempia, huonokun-
toisempia ja monisairaampia potilaita, kun-
han preoperatiivisesti keskitytään jo olemassa 
olevien riskien hallintaan ja minimointiin. 

Infektioiden ehkäisyotsikon alla käsiteltiin 
myös potilaiden lämpötalouteen liittyviä nä-
kökohtia. Uutena asiana minulle tuli potilai-
den lämmityksen tärkeys ennen leikkaussa-
liin vientiä.

Potilasohjaus ennen leikkausta nähtiin tär-
keäksi asiaksi. Tupakoinnin lopettaminen 48 
tuntia ennen leikkausta vähentää haavainfek-

ASEPTIC SURGERY FORUM
3.-4.4.2012 Espace Champerret- Pariisi

tioriskiä tuntuvasti. Korvaavien nikotiinival-
misteiden käyttö koetaan positiivisena asiana. 
Esitettyjen tilastojen mukaan tupakoivilla po-
tilailla haavainfektioriski oli 12 % korkeampi 
kuin tupakoimattomilla. 

Ihon kunto ja etukäteisvalmistelu -luennois-
sa käsiteltiin potilaan ohjauksen tärkeyttä en-
nen leikkaukseen tuloa. Ihon pesu kloorhek-
sidiinipitoisella pesuaineella leikkauspäivää 
edeltävänä iltana ja leikkauspäivän aamuna. 
Tässä korostettiin, että ohjauksen tekee lääkä-
ri. Ihokarvojen poisto oli myös ehdottomasti 
kielletty.  Käytössä oli tarkistuslista, johon 
merkittiin potilaan ihon kunto vastaanotolla, 
leikkaussalissa sekä annettu ohjaus ihon hoi-
dosta ennen toimenpidettä. Suomessa kloor-
heksidiinipesuista on luovuttu useampi vuosi 
sitten. Ihokarvojen poistostakin suositellaan 
luovuttavan kokonaan tai tehtävän mahdol-
lisimman harvoin. Ihon kunto tarkistetaan 
rutiinista ja poikkeamat merkitään potilastie-
toihin.

Käsihygienian ehdottomuutta korostettiin 
kaikissa luennoissa. Mutta valitettavasti vie-
lä näytettiin kuvia tehokkaan käsihygienian 
toteuttamisesta harjapesuineen kaikkineen. 
Käsihuuhteen käyttöön opastettiin videoesi-
tyksellä. Eri sairaalat esittelivät omia kam-
panjoitaan käsihygieniaa koskien. Kuinka 
yksinkertaisin toimin voidaan tehostaa käsi-
hygienian toteutumista. Desinfektioaineiden 

tulee olla saatavilla ja työpisteiden läheisyy-
dessä. Eikä riitä, että desinfektioaineet ovat 
saatavilla, pitää olla myös aseptinen omatun-
to. Lisäksi tulee muistaa, että potilailla on yhä 
enemmän tietoa käsihygieniasta ja heillä on 
oikeus kysyä, hoidatko minua puhtain käsin? 
Muistutettiin WHO:n käsihygieniakampan-
jasta, joka on osa maailmanlaajuista ohjelmaa. 
Sillä tuetaan terveydenhuollon ammattilaisia 
oikeaan käsihygieniaan ja siten pyritään estä-
mään hoitoon liittyviä infektioita.

Sairaalainfektioiden ehkäisy -luennoista jäi 
erityisesti mieleen välinehuollon toiminnasta 
pidetty luento. Videoesityksessä näytettiin, 
miten pesun ja klaavauksen jälkeen halkais-
tun metalli-imun (käytetään esim. nielurisa-
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leikkauksissa) sisään jäi juuri ja juuri nesteen 
läpi päästävä onkalo. Käytön myötä verta ja 
kudosjäämiä oli kertynyt sisäpintaan. Samoin 
käy myös ortopediassa käytetyille shawereil-
le. Tutkimustulosten mukaan 16 prosentista 
huollettuja instrumentteja löytyi verta. Lu-
ennossa painotettiin nopean desinfektion 
merkitystä sekä huollettavien instrumenttien 
käyttöohjeisiin tutustumisen tärkeyttä. 

Kertakäyttöinstrumentteja esiteltiin Vy-
gonin näyttelypisteessä. Kertakäyttötuote ei 
edusta kestävää kehitystä, mutta tämän lu-
ennon jälkeen voin todeta, että ehkä voisin 
kallistua kertakäyttöinstrumenttien käytön 
puoleen.

Sairaalainfektioiden ehkäisy -otsikon alla oli 
myös luento polyuretaanin käytöstä sairaalas-
sa. Tässä luennossa selvitettiin polyuretaanin 
antibakteerisia ominaisuuksia lattiapinnoissa. 
Antibakteerisuuden lisäksi polyuretaanipääl-
lyste lattiapinnoissa on pitkäikäinen, turvalli-
nen sekä kustannustehokas.

Toinen päivä

Toinen päivä oli ortopediapainotteinen. Use-
at ortopedit Ranskan eri sairaaloista esittelivät 
omia tilastojaan leikatuista potilaista, heillä 
esiintyvistä haavainfektioista ja miten heidän 
sairaalassaan oli panostettu infektioiden eh-
käisyyn. Erityinen huolenaihe oli tilastoinnin 
kirjavuus, koska ei ollut mitään yhtenevää 
ohjelmaa haavainfektioiden tilastoinnista. 
Kukin sairaala ilmoitti kotisivuillaan omal-
ta osaltaan ja omalta kannaltaan parhaasta 
näkökulmasta infektioiden esiintyvyyden 
omassa sairaalassaan.  Jokainen infektio vai-
keuttaa myös rahoittajien saamista sairaalan 
toimintaa tukemaan. Ongelmana koettiin 
myös median mässäily haavainfektiouutisilla. 
Jokainen uutisointi vaikutti negatiivisesti sai-
raalan imagoon.

Antibioottiprofylaksian tärkeyttä korostet-
tiin. Sen oikea-aikaista toteutusta pidettiin 
tärkeänä. Jo syntyneiden infektioiden hoi-
tokäytänteistä oli useita esityksiä. Mm. kak-
sivaiheinen polviproteesin re-implantaatio, 
jossa ensin poistettiin tulehtuneesta nivelestä 
proteesi ja kaikki tulehtunut kudos. Tilalle 
laitettiin sementtispacer ja aloitettiin laajakir-
joinen antibioottihoito, kunnes tulehdus rau-
hoittui. Sen jälkeen asetettiin uusi proteesi ja 
saatiin jalka pelastettua amputoinnilta.

Phagotherapia-hoidon periaate löydettiin 
vuosina 1915–17 ja sitä käytettiin laajalti 
vuoteen 1919, jolloin löydettiin antibiootit. 
Phagoterapiassa potilaalle annetaan viruksia, 
jotka alkavat syödä bakteereita. Tätä voidaan 
käyttää yksistään tai antibioottien kanssa. Lu-
ennoitsija totesi, että hänellä ei ole esittää teil-
le asiasta ja sen toimivuudesta tilastoja, mutta 
hän esittää kaksi tapausesimerkkiä, kuinka 

työikäiseltä potilaalta on saatu säästetyksi 
jalka amputoinnilta ja hän on kyennyt palaa-
maan työelämään. Vaikuttava esitys!

MRSA:n esiintyvyydestä esitettiin tilasto-
tietoja Euroopan osalta. Tästä ylläoleva kuva 
kertoo enemmän. 

Vaikka MRSA-löydösten määrä on Suo-
messa viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt, 
MRSA:n osuus vakavista Stafylococcusaureus 
-infektioista on toistaiseksi pysynyt pienenä, 
noin prosentin tuntumassa. Useissa Keski- 
ja Etelä-Euroopan maissa tilanne on selvästi 
huonompi. Suomessa MRSA-tapausten luku-
määrä ja esiintyvyys vaihtelee alueellisesti. 
Viimeisen kahden vuoden aikana MRSA-
ongelmia on erityisesti ollut muutamissa 
sairaanhoitopiireissä. Pääkaupunkiseudul-
la MRSA-määrä on jopa laskenut. Korkean 

Kuva vuoden 2010 
MRSA-tilanteesta.

esiintyvyyden alueilla kyseisenä ajanjaksona 
on todettu laajoja MRSA-epidemioita. (THL 
2009).

Mitattiinpa sairaaloiden tuottavuutta millä 
tahansa merkittävällä mittarilla kuten tervey-
den edistämisellä, kustannustehokkuudella tai 
kustannusvaikuttavuudella, sairaalainfektioi-
den ehkäisyn onnistuminen on kaiken a ja o. 
Lukuisat tutkimukset ja selvitykset viittaavat 
kaikki samaan suuntaan; sairaalainfektioiden 
ehkäisyyn kohdennetut varat tuovat itsensä 
monin verroin takaisin. Tätäkin tärkeämpää 
on, että ehkäisyssä puhutaan potilaan oikeu-
desta parhaaseen mahdolliseen hoitoon. n
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2014 ja 2015
opintopäivien
järjestäjä-
paikkakunnat 
Yhdistys hakee vuosil-
le 2014 ja 2015 opinto-
päivien järjestäjäpaik-
kakuntia. Jos Teillä on 
mahdollisuus ja kiin-
nostusta asiasta, otta-
kaa rohkeasti yhteyttä 
puheenjohtaja Anitaan 
tai muihin hallituksen 
jäseniin. 

Työnantaja!
Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista työpaikoista 
myös kotisivuillamme
www.forna.org

Lisätietoja; Heli Finnberg,
(08) 315 2573 tai 050 370 1020,
heli.finnberg@ppshp.fiwww.forna.org

SYKSYN 2012 APURAHAT
B.Braun Medical Oy  1000€
Opintopäivätyöryhma Turku 2012   1000€
  -Aro Anne, Kaunisto Kristiina,Toppala Tarja, 
  Kettu Marjaana, Laine Mirja, Kirjavainen Mika

Johnson&Johnson, Ethicon, Ethicon Endo-Surgery, 
DePuy, Mitek ja Gynvare 1200€
Opintopäivätyöryhmä Turku 2012   400€
  -Aro Anne, Kaunisto Kristiina,Toppala Tarja, Kettu Marjaana, 
  Laine Mirja, Kirjavainen Mika
Volanen Hannele HUS/Lasten- ja nuorten sairaala    400€
Kortesalmi Tuulikki ryhmä HUS/Jorvi päiväkirurgia 400€
  -Limnell Carita, Henriksson Päivi, Kurten Eeva-Liisa, Kinnunen Marja

Mölnlycke Health Care 500€
Oksanen Nina HUS/hallinto ja työnjohto  250€
Polojärvi Tuula     250€

OneMed Oy 500€
Iven Pia HUS/Jorvi päiväkirurgia   300€
Volanen Hannele HUS/Lasten- ja nuorten sairaala 200€

Steripolar Oy 500€
Kortesalmi Tuulikki HUS/Jorvi päiväkirurgia  500€

Fenno Medical Oy ja Paul Hartman Työyhteisön kehittäjä  500€
Tarja Muukkonen HUS/Naistenklinikka  500€

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y  4000€
Henriksson Päivi HUS/Jorvi päiväkirurgia  300€
Iven Pia      300€
Kurten Eeva-Liisa HUS/Jorvi päiväkirurgia  300€
Limnell Carita HUS/Jorvi päiväkirurgia  300€
Lyytikäinen Riitta K-S/Keskussairaala leik.os  300€
Löytynoja Sari HUS/ Jorvi päiväkirurgia  400€
Mosorin Maria PPSHP    300€
Perttunen Jaana JAMK    300€
Rasi Niina HUS/Jorvi päiväkirurgia   400€
Rämä Tiina HUS/Jorvi päiväkirurgia   400€
Syrjälä Sari Tre kaupunki/Hataanpään sairala  400€
Virtanen Kati HUS/Jorvi päiväkirurgia   300€
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Islannin kongressi/Ansa
Muista päivittää 
jäsentietosi
yhdistyksen kotisivuilla linkistä 
Jäsenasiat!
Tarkista nimi, osoite, sähköpos-
tiosoite ja puhelinumero. 
Näin varmistat itsellesi Pinsetin 
vuodelle 2013.
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Yhdysjäsenverkosto 
2012

Kilpijärvi Kirsi-Maria
Oulu/Ppshp/OYS

Palola Jari
Oulainen
Ppshp/Oulaskangas/los

Oilinki-Pulkkinen Mervi
Oulu/Ppshp/OYS

Järvinen Henna
OYS/Avohoitotalo/los

Nieminen Virpi
Pori
Satshp/Satakunnan  ks/los

Iven Pia
Espoo
Hus/Jorvin sairaala

Lähtinen Anne
Tampere
Hatanpään 
kantasairaala

Ojanen Helena
Tampere
Pirkanmaan shp/
TAYS/lyhki

Tapola Taina
Tampere
Pirkanmaan shp/
TAYS/los8

Mäenpää-Suomalainen Kirsi
Vaasa
Vshp/Vaasan ks/los

Kirjavainen Mika
Turku
Varsinais-Suomen shp/TYKS/los Kartano Elisa

Kotka
Kymshp/Kymenlaakson ks

Törmänen Pirjo
Rovaniemi
Lapin shp/Lapin ks/los

Räsänen Päivi
Kemi
Lpshp/Länsi-Pohjan ks/los

Alho Sanna
Kokkola
Kpshp/Keski-Pohjanmaan ks/los

Okkolin Tytti
Jyväskylä
Ksshp/los

Hoffrén Iris
Kuopio
Psshp/KYS/los 2

Niskanen Ulla
Kajaani
Kainuun shp/Kainuun ks/los

Holopainen Katja
Hämeenlinna
Khshp/Kanta-Hämeen ks/los

Ikonen Tiina
Mikkeli
Esshp/Mikkelin ks

Laurila Paula
Joensuu
Pkshp/Pohjois-Karjalan ks/los

Ruohoaho Jenni
Savonlinna
Isshp/Savonlinnan ks

Hovi Jenni
Lappeenranta
Ekshp/Etelä-Karjalan ks

Rostamo Anna-Maija
Seinäjoki
Epshp/Seinäjoen ks

Sirkeinen Marja
Helsinki/Töölön 
plast.kir.leikk.os.
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OPINNOT JA KOULUTUS minnA ikonen, opinTosiHTeeri

Koulutukset kotimaassa 2013:

nSuomen gastroenterologiahoitajat kevät-
opintopäivä 7.2.2013
Helsinki, Paasitorni
nSairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013
Helsinki, Paasitorni 
Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry
nSairaanhoitajapäivät 14.-15.3.2013 
Helsingin Messukeskus, Sairaanhoitajaliitto
nAnestesiakurssi 21.-22.3-2013 
Naantalin Kylpylä
nTehohoitopäivät 11.4.2013 - 12.4.2013
Rovaniemi, Suomen tehohoitoyhdistys ry
nSuomen leikkausosaston sairaanhoitajien 
koulutuspäivät 10.-11.10.2013
Levi

Koulutukset ulkomailla 2013:

nIAAS 10. päiväkirurginen maailmankongressi 
5.-8.5.2012 Budapest
nICN 25th Quadrennial Congress 
18.-23.5.2013 Melbourne, Australia
 

Tähän alkuun voisi todeta, että kyllä aika menee nopeasti. Tämä 
vuosi on kohta ohitse ja itsestäni tuntuu, että vastahan aloitin yh-
distyksen hallituksessa. Nyt on siis vuosi opinto- ja koulutussih-
teerinä takana. Katsotaan missä tehtävässä olen kun uusi hallitus 
kokoontuu tammikuussa. Syksyn apurahakokous pidettiin mar-
raskuussa, apurahan saajat tässä lehdessä. Onnittelut kaikille apu-
rahojen saajille. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, jotka 
olitte syksyn apurahoja jakamassa.

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille vuodesta 2012!
Mukavaa Joulun odotusta meille kaikille!

        Sydämessä pienessäkin
        asuu joulun taika.
             Pysähdy siis Sinäkin,
             nyt on juhlan aika.
   
       -Minna-

JÄSENSIHTEERILTÄ
Tämä vuosi alkaa olla lopuillaan tässä pestissä. Olen 
ilokseni saanut todeta jäsentemme – sekä uusien että 
jo pidempään jäseninä olleiden – aktiivisuuden omien 
tietojen päivittämisessä kotisivujemme www.forna.
org  kautta. Näin toimiessa varmistuu Pinsetti oike-
aan kotiosoitteeseen. Toivotan tervetulleeksi kaikki 
tänä vuona yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet, on 
ilo että olette mukana yhdistyksessämme.
 
TÄRKEÄ TIEDOTUS:
Nyt jäsenrekisterin uudistumisen myötä on erittäin 
tärkeää saada kaikkien jäsenten tiedot ajan tasalle. Jos 
et ole vielä lähettänyt voimassa olevaa sähköpostiosoi-
tetta, toivon sen toimittamista mahdollisimman pian 
www.forna.org -sivuilla olevalla osoitetietojen muuto-
slomakkeella. Tämä siksi että siirrymme sähköpostin 
kautta tapahtuvaan jäsenmaksujen laskutukseen ensi-
vuoden 2013 alusta eli kotiin tulevat paperiversiot jää-
vät pois.
  
Kiitän kuluneesta vuodesta kaikkia yhdistyksemme 
jäseniä. Toivotan Hyvää Joulua 
ja antoisaa Uutta Vuotta 2013.
     Sirkka Öhman

SIHTEERIN PALSTA briTA kuuselA

?
Onko Helillä? Teillä on monta eri sihtee-
riä ja luulin että minulla on tämä, eipäs 
olekaan.
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Tiedätkö kenen työpukua käytät 
huomenna ?

Kertakäyttöisiä sairaalatarvikkeita 
käytetään yleisesti tehokkaan sairaa-
lahygienian turvaamiseksi. Tästä huo-
limatta useissa sairaaloissa käytetään 
edelleen monikäyttöisiä työpukuja. 

BARRIER® työpukua käytät vain sinä 
yhden ainoan kerran ja autat näin 
tehostamaan infektioiden hallintaa. 
Puvut ovat miellyttäviä päällä ja 
ulkoasultaan ammattimaisia, ja niitä 
on saatavana useita värejä, kokoja 
ja malleja, joiden avulla varmis-
tetaan paras istuvuus ja suojaus.                                                                 

Lue lisää BARRIER työpukuvalikoi-
masta www.molnlycke.fi  ja lue 
eduista, jotka saavutat aloittaessasi 
jokaisen työvuoron täysin uudella 
puvulla!
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