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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA Pirjo Törmänen

Aurinkoiset lomaterveiset 
Thaimaan lämmöstä ja valosta!

Talven selkä on jo onneksi taittunut ja pimeä kausi al-
kaa olla takanapäin. Kevät ja auringonpaiste alkavat 
pikkuhiljaa saavuttaa kotoista Suomea ja toivottavasti 
saamme nauttia jatkossa monista kauniista, aurinkoi-
sista kevätpäivistä. Kevään upeat ulkoiluilmat alkavat 
olla lähietäisyydellä ja varsinkin täällä Lapissa saam-
me nauttia vielä monista virkistävistä hiihto- ja lasket-
telupäivistä.

Tämän vuoden ensimmäisen Pinsetin teemana on 
gastrokirurgia. Lehti sisältää mielenkiintoisia artikke-
leita siihen liittyvistä aiheista, mm. laparoskooppisista 
laihdutusleikkauksista sekä haima- ja maksaleikka-
uksista. Laparoskooppiset leikkaukset ovat lisäänty-
neet potilaan kirurgisissa toimenpiteissä. Ne vaativat 
leikkaustiimiltä uudenlaista osaamista ja ajatteluta-

paa.  Leikkaustekniikka 
nopeuttaa potilaan toi-
pumista leikkauksesta 
sekä vähentää sairaalassa 
oloaikoja, joka on yhteis-
kunnallisesti ajateltuna 
taloudellista. Leikkaus-
tekniikkojen muuttumi-
sella voi olla vaikutusta 
myös työergonomiaan ja 
potilasturvallisuuteen. 

On erittäin tärkeää huolehtia leikkaussalisairaanhoi-
tajien osaamisen kehittämisestä sekä välittömässä 
perioperatiivisessa hoitotyössä että laitetekniikassa ja 
siihen liittyvässä oheismateriaalissa. 

Syksyn opintopäivät Kittilässä lähestyvät. Seuraavassa 
numerossa saamme alustavan ohjelman ja muut tie-
dot koulutuspäivistä. Yhdistyksellämme on nyt haet-
tavana apurahoitusta mm. näitä opintopäiviä varten. 
Muistakaa hakea apurahoja ja nähdään lokakuussa 
Kittilässä!
 
Olen aloittanut Pinsetin uutena päätoimittajana tä-
män vuoden alusta. Yritän jatkaa Helin kiitettävästi 
suorittamaa tehtävää eteenpäin yhdessä teidän kans-
sanne. Toivon, että jatkossakin osallistutte yhteisen 
lehtemme kirjoittamiseen ja otatte rohkeasti yhteyttä 
toimitusneuvostoon ja minuun. Yhteistyöllä voimme 
kehittää perioperatiivista hoitotyötä yhä osaavam-
maksi ja paremmaksi.
   Nauttikaa kauniista kevätpäivistä!
              Pirjo

TÄRKEÄÄ! Kaikki jäsenet: Kirjautukaa uuteen jäsenrekisteriin ja päivittäkää tietonne !
Yhdistyksen kotisivuilta löytyvät ohjeet jäsenrekisteriin uudelleen kirjautumista varten. 
Päivitä tietosi sinne ja muista päivittää myös sähköpostiosoitteesi, koska jatkossa jäsenmaksu maksetaan jäsenrekisterin kautta. 
Näin varmistat itsellesi Pinsetti-lehden jatkumisen ja muut jäsenetusi.
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The use of mobile phones in operating 
rooms is on the rise. Many of today’s 
smart phones offer internet access, mak-
ing it possible for staff members to use 
social media like Facebook during work-
ing hours. Sometimes staff members are 
even required to take calls made to the 
operating physician’s mobile phone. This 
is disruptive, as according to Bodil Jöns-
son (1999), it is unnatural to hear just one 
part of a phone conversation, making it 
impossible to shut it out as conversation-
al background noise.

How about privacy protection?

Some time ago, a member of the nursing staff 
at a hospital in Stockholm posted images from 
an operation on Facebook. The photos were 
captured during a complex surgical opera-
tion. The Executive Director has subsequently 
found this to be a violation of our organisa-
tion’s code of ethics. The images in question 
were taken of patients undergoing surgical op-
erations. The photos posted on Facebook were 
later made accessible to a restricted group who 
commented on the pictures freely. 

According to the ICN’s (International Coun-
cil of Nurses) code of ethics, we are obliged to 
create mechanisms for safeguarding individu-
als, families or communities whenever their 
care is endangered by health care personnel.

Access to internet in OR?

In discussions with a representative of the 
Swedish Association of Health Professionals, 
it transpired that it is a question of both the 
working community and patient security. The 
Association is not seeking to deny access to 
the internet in the workplace; instead, its posi-
tion is that it should be possible to tweet and 
be on Facebook during breaks. According to 
Bodil Jönsson (2002) the technology as such is 
all right – people are simply not using it cor-
rectly. 

Can mobile phones be the source 
of nosocomial infections?

Ulger et al (2009) showed in their study that 
total, 94.5% of phones demonstrated evidence 
of bacterial contamination with different 
types of bacteria. The gram negative strains 
were isolated from mobile phones of 31.3% 
and the ceftazidime resistant strains from the 
hands were 39.5%. S. aureus strains isolated 

from mobile phones of 52% and those strains 
isolated from hands of 37.7% were methicillin 
resistant.

Distributions of the isolated micro-organisms 
from mobile phones were similar to hands iso-
lates. Some mobile phones were contaminated 
with nosocomial important pathogens.

The Methods: 200 HCWs (health care work-
ers) were screened; samples from the hands of 
200 participants and 200 mobile phones were 
cultured. These results showed that HCWs’ 
hands and their mobile phones were contami-
nated with various types of microorganisms. 
Mobile phones used by HCWs in daily prac-
tice may be a source of nosocomial infections 
in hospitals. (Ulger et al 2009).

Conclusions

This is a growing problem in all the Nordic 
countries, and therefore the Nordic Operating 
Room Nurses Association (NORNA) finds it 
necessary, in the interest of patient security, 
ethics and morals, and  hygiene and the work-
ing community, to work out guidelines for the 
proper use of mobile phones, internet and oth-
er digital media in the operating room. n

References:
http://www.sexpressen.se/nyheter/
http://www.swenurse.se
Jönsson, B. (1999) Tio tankar om tid. Finland: Bodil Jöns-
son och Brombergs bokförlag
Jönsson, B. (2002) I tid & otid hemma och på jobbet. Fin-
land: Bodil Jönsson och Brombergs bokförlag
Ulger, F., Esen, S., Dilek, A., Yanik, K., Gunaydin, M., & 
Leblebicioglu, H.(2009). Are we aware how contaminated 
our mobile phones with nosocomial pathogens? Annals of 
Clinical Microbiology and Antimicrobials 2009, 8:7

Use of mobile phones and the internet in the 
operating room

Yhdistys järjesti vuonna 2012 julkisen suunnittelu-
kilpailun uudesta logosta.
    Hallitus valitsi lähes 20 kilpailuehdotuksen 
joukosta 3 logoa, joista oli Turun opintopäivillä 
mahdollisuus äänestää ja kertoa mielipiteensä.

Selkeäksi voittajaksi tuli graafikko Matti Karttusen 
(Joensuu/Tohmajärvi) suunnittelema logo.
Onnea voittajalle, kiitos kaikille osallistujille!

FORNA:n uusi logo käyttöön
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Yleistä

Paksu- ja peräsuolen syöpä on yleisimpiä syö-
päsairauksia länsimaissa. Suolen seinämään ja 
paikallisiin imusolmukkeisiinkin levinneen 
leikkauksella hoidetun syövän ennuste on 
hyvä, kun etäpesäkkeitä ei todeta. Myös osa 
etäpesäkkeisistä taudeista voidaan parantaa 
leikkauksella. Paksu- tai peräsuolen syöpä on 
taudin toteamisvaiheessa kiinnittynyt vierei-
seen elimeen noin 10 %:lla potilaista. Nämä 
kasvaimet kiinnittyvät yleensä eturauhaseen, 
siemenrakkulaan, virtsarakkoon, virtsajohti-
miin, emättimeen, kohtuun tai munasarjoi-
hin. Tällöin potilaan oireiden helpottuminen 
ja pysyvä paraneminen on mahdollista vain, 
jos kasvain poistetaan yhdessä siihen kiinnit-
tyneiden elimien kanssa. Mikäli syöpä voidaan 
poistaa kokonaisuudessaan, on taudin ennus-
te edelleen parempi, kuin useimmissa muissa 
ruoansulatuselimien syövissä. Samoin peri-
aattein hoidetaan myös sarkoomaa, kohdun 
sekä kohdun kaulaosan ja emättimen syöpiä. 
Lantion täydellisessä tyhjennysleikkauksessa 
poistetaan peräsuoli yhdessä virtsarakon ja 
virtsajohdinten alaosien kanssa. Tämä vaatii 
virtsateiden rekonstruktion ja yleensä myös 
pysyvän virtsatie- ja suoliavanteen.

Hoidon suunnittelu

Oulun Yliopistosairaalassa paikallisesti levin-
neen lantion alueen syövän leikkaushoito on 
noin viiden vuoden ajan keskitetty ryhmälle, 
johon kuuluvat suolistokirurgi, urologi, gyne-
kologi ja plastiikkakirurgi. Kehittyneiden le-
vinneisyystutkimuksien (paksusuolen tähys-
tys, vartalon TT, peräsuolen MRI, PET-TT) 
ansiosta leikkaus voidaan yleensä suunnitella 
etukäteen (kuva 1). Näiden potilaiden hoito 
suunnitellaan moniammatillisessa tapaami-
sessa yhdessä radiologin, onkologin ja patolo-
gin kanssa. Potilaan yleistilan mahdollistaessa 
raskaan leikkaushoidon on tulos yleensä hyvä. 
Hänen on kuitenkin kestettävä pitkä leikkaus, 
johon liittyy huomattava sairastuvuus. Leik-
kaus vaikutuksineen käydään läpi potilaan 
kanssa leikkausta edeltävällä käynnillä, jol-
loin potilas tapaa myös avannehoitajan.

Lantion tyhjennysleikkaus 
paikallisesti levinneen syövän hoidossa

Leikkaus

Yleensä lantion tyhjennysleikkaus tehdään 
peräsuolen tai paksusuolen loppuosan syövän 
kiinnittyessä lähielimeen. Avoleikkaus aloite-
taan vatsaontelon tutkimisella. Jos kasvaimen 
poisto on mahdollista, aloitetaan se yleensä 
virtsarakon ylä- ja etuosan vapauttamisella. 
Seuraavaksi paljastetaan ja katkaistaan perä-
suolta ruokkiva suonirunko ja imutiet. Suoli 

ja suolilieve katkaistaan yläosastaan ja perä-
suoli vapautellaan mesorektaalifaskiaa pitkin 
ristiluusta ja lantion sivuseinämästä. Leikka-
uksen edetessä katkaistaan virtsajohtimet ala-
osastaan ja yhdistetään leikkauslinjat vapaut-
tamalla peräsuoli ja virtsarakko sivuistaan. 
Miehillä virtsaputki katkaistaan eturauhasen 
alapuolelta peräsuolen alaosan pintaa vas-
ten (kuva 2). Naisilla virtsaputki katkaistaan 
yhdessä vaginan yläosan kanssa kohdun ja 
kohdunkaulan tullessa mukaan poistettavaan 
resekaattiin. Leikkauslinja pyritään pitämään 
etäällä varsinaisesta syöpäkudoksesta.

Leikkauksen vatsaontelovaiheen lopuksi re-
konstruoidaan virtsatiet yhdistämällä niiden 
katkaisupinnat toisiinsa. Yhdistetyt virtsa-
johtimet liitetään edelleen ohutsuolen loppu-
osasta eristettyyn, verisuonitettuun ohutsuo-
len osaan, joka johdetaan avanteeksi oikealle 
alavatsalle. Toipumisvaiheessa virtsateiden 
avoimuus varmistetaan munuaisaltaista avan-
teeseen tulevien virtsajohdinkatetrien avulla. 
Mikäli peräaukko voidaan potilaan ennus-
tetta huonontamatta säästää, katkaistaan pe-
räsuoli alaosastaan ja tehdään suolisauma ja 
väliaikainen suojaava suolen lenkkiavanne 
vasemmalle alavatsalle. Jos peräaukon poisto 

Heikki Takala
LT, kirurgian ja gastrokirurgian erikoislääkäri
OYS

Kuva 1. Eturauhaseen ja virtsarakkoon kiinnittynyt 
peräsuolisyöpä.

Kuva 2. Lantio tyhjennetty. Peräsuolen alaosa voitu säilyttää.
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Kuva 3. Resekaatti, jossa peräsuoli, eturauhanen ja virtsarakko. Kuva 4. Lantion pohja vahvistettu biologisella implantilla.

on välttämätöntä, tehdään pysyvä paksusuo-
liavanne vasemmalle, suljetaan vatsaontelo, 
käännetään potilas päinmakuulle ja poiste-
taan myös peräaukon sisältävä resekaatti yh-
tenä pakettina takakautta (kuva 3). Tarvitta-
essa poistetaan mukaan häntäluu ja ristiluun 
alaosa. Kun kasvainresekaatti on irrotettu, 
vahvistetaan lantion pohja yleensä biologi-
sella implantilla (kuva 4). Tarvittaessa plas-

tiikkakirurgi peittää laajan kudospuutoksen 
kudoskielekkeellä.

Lopuksi

Vaikka lantion tyhjennysleikkaukseen liittyy 
huomattava kehon kuvan muutos ja sairas-
tuvuus haava- sekä tulehdusongelmineen, on 
siihen liittyvä kuolleisuus kuitenkin pieni. 

Lopulta potilaiden kokema elämänlaatu on 
yleensä parempi, kuin lääkäreiden ja hoito-
henkilökunnan sitä koskevat ennakko-oletuk-
set. Yli puolet potilaista, joiden ympäristöön 
kiinnittynyt peräsuoli- tai paksusuolisyöpä 
voidaan radikaalisti poistaa, on elossa viiden 
vuoden kuluttua. Hoito tulee keskittää har-
voihin yksiköihin, joissa on tarvittavien eri-
koisalojen osaaminen ja yhteistyö. n

B. Braun Medical Oy  |  Huopalahdentie 24  |  00350 Helsinki
Puh. 020 1772 700  |  Fax 020 1772 720 |  www.bbraun.fi

UUTTATilaa nyt yksikköösi tarjoamamme instrumenttien toiminnan testaus-  
ja huoltokoulutuspaketti. 

Kysy lisää oman alueesi aluepäälliköltä tai huolto_aesculap.fi@bbraun.com.

Osaatko testata ja huoltaa instrumenttisi?
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Hanna kallio 
Th-Sh, TtK 
Itä-Suomen yliopisto 

VirPi lindHolm  
Aoh, Sh, TtM 
Kuopion yliopistollinen sairaala

mari kangasniemi
Sh, TtT
Itä-Suomen yliopisto

Nykyisessä työssään hoitajat ovat teke-
misissä ympäristöasioiden kanssa päivit-
täin: mihin astiaan laitan tämän jätteen, 
tulostanko tuon tekstin tai sammutanko 
tietokoneen? Perioperatiivinen hoitotyö 
on ympäristökohtien suhteen erityisase-
massa: leikkaustoiminnassa kulutetaan 
runsaasti energiaa sekä tuotetaan varsin 
suuri määrä jätettä muun muassa pak-
kausmateriaaleista. Perioperatiivisen 
hoitotyön ympäristövastuulla pyritään 
osaltaan vaikuttamaan yhteiskunnan 
laajempaan tavoitteeseen: luonnonva-
roja tulisi säästää ja ympäristöä suojella 
turhilta päästöiltä. 

Kansainvälisesti erityisesti perioperatiivisen 
hoitotyön ympäristövastuuseen onkin kiin-
nitetty jo huomiota, ja myös Suomessa hoito-
työn ympäristövaikutuksia ohjataan erilaisin 
valtakunnallisin ja sairaalakohtaisin säädök-
sin. Ohjeista huolimatta ympäristökysymyk-
set jäävät osastoilla kuitenkin usein ulkokoh-
taisiksi tai etäisiksi hoitajille, ei vähiten niiden 
epäkäytännöllisyyden tai päivittämisen puut-
teen vuoksi. Hoitajan rooli ympäristövas-
tuussa on sekä valintoja että vaikuttamista. 
Keskeisimpiä asioita ovat sähkön ja veden ku-
lutus, sekä hoitotarvikkeiden käyttö ja niistä 
kertyvän jätteen käsittely. Toisaalta myös hoi-
tajien asiantuntemusta käytännön hoitotyön 
valinnoista kaivattaisiin kipeästi, jotta hoito-
työtä voitaisiin kehittää entistä ympäristövas-
tuullisemmaksi. Huomionarvoista on myös 
se, että vaikka ympäristökysymykset ovat 
kiistatta keskeinen ja arvokas tavoite nykyi-
sessä hoitotyössä, sen kustannuksella ei voida, 
eikä tarvitse vaarantaa hoidon laatua. Ympä-
ristövastuullisesti voi toimia vaarantamatta 
potilas- tai hoitohenkilöstön turvallisuutta.

YMPÄRISTÖÄ AJATELLEN – TURVALLISUUTTA UNOHTAMATTA
Pohdintaa ympäristövastuusta perioperatiivisessa hoitotyössä

Vain tarpeellista sähkön ja veden 
käyttöä

Hoitotyön historian näkökulmasta sähkön ja 
veden osuutta hoitotyön kehittämisessä ei voi 
yliarvioida. Nykyinen hoitotyö tuskin tuli-
si toimeen ilman sähköä ja vettä, eikä se ole 
tarkoituskaan. Sähkönkäytön lisääntymisen 
hoitotyössä voi todeta jo lyhyellä vilkaisulla 
hoitoympäristöön: teknologian kehittymisen 
myötä käytännössä kaikki laitteet toimivat 
sähköllä. Esimerkiksi potilastietojen hallinta 
ja lääkehoito on saatu yhä turvallisemmaksi, 
eikä niiden tuomista hyödyistä olekaan syytä 
tinkiä. Perioperatiivisessa hoitotyössä voidaan 
kuitenkin vaikuttaa sähkön kulutukseen mo-
nin keinoin. Valaistuksella on tähän välitön 
vaikutus. Valojen sammuttaminen esimer-
kiksi varastoista ja pukutiloista, sekä muista 
vähemmän käytetyistä tiloista, on suoraa säh-
kön säästöä. Hyvä ja vaivaton keino onkin lii-
ketunnistin: ennen liiketunnistimia valaistus 
on vienyt kolmasosan sairaaloissa käytetystä 
sähköstä. Toinen keskeinen seikka on laittei-
den käyttö. Tietokoneiden ja muiden laitteiden 
tarpeeton käynnistäminen tai valmiustilassa 
pitäminen kuluttaa verrattain paljon sähköä. 
Uuden teknologian yksi hyvä puoli onkin se, 
että laitteet on jo suunnitteluvaiheessa tehty 
energiatehokkaiksi. Siksi esimerkiksi nykyi-
nen suuntaus pöytätietokoneiden korvaami-
sesta kannettavilla, on tuottanut välittömän 
energiasäästön. Sähkön säästämiseksi ikkunat 
on hyvä pitää suljettuina ilmastoinnin ja läm-
mityksen vuoksi.
 
Sähkön rinnalla myös veden käyttöön voi-
daan vaikuttaa lisäämällä ympäristövastuul-
lisuutta mutta vaarantamatta turvallisuutta. 

Vaikka veden saanti ei Suomessa ole ongelma, 
ympäristökysymys liittyy veden puhdistami-
sessa ja lämmittämisessä syntyvään energian 
kulutukseen. Perioperatiivisessa hoitotyössä 
veden ja sähkön säästäminen on noussut esille 
erityisesti turhien instrumenttien pesemises-
sä: valmiit instrumenttikorit tai –pakkaukset 
saattavat sisältää instrumentteja, joita käyte-
tään vain harvoin, mutta ne joudutaan kui-
tenkin joka kerta pesemään ja steriloimaan. 
Ympäristöä säästävä teko onkin aika-ajoin ar-
vioida uudelleen vastaako korien sisältö ja tar-
ve toisiaan. (Conrardy ym, 2010; Kwakye ym, 
2011; Laustsen, 2007). Harvemmin käytetyt 
instrumentit voidaan sitten käyttää yksittäis-
pakkauksista todellisen tarpeen mukaan. 

Vedenkulutus liittyy myös viimeaikaiseen kä-
sien desinfiointikeskusteluun: nykyisten suo-
situsten mukaisesti käsien vesipesua käytetään 
näkyvän lian poistamiseen, muutoin riittää 
huolellinen käsihuuhteen käyttö. Hygienia-
ohjeiden mukainen toiminta lisää potilastur-
vallisuutta ja on sekä potilaan että sairaanhoi-
tajan etu. Aseptiikan merkitystä myöskään 
ympäristönsuojelussa ei voi vähätellä: ahkera 
käsidesinfektion käyttäminen on välillistä 
ympäristövastuullisuutta, sillä hoitojaksojen 
pitkittyessä ja varsinkin eristyspotilaiden li-
sääntyessä, terveydenhuollon aiheuttama ym-
päristörasitus kasvaa moninkertaiseksi. 

Harkittua materiaalin kulutusta

Perioperatiivisen hoitotyön kannalta ehkä 
sähkön ja veden kulutusta vielä suurempi 
ympäristökysymys on hoitotarvikkeiden ja 
materiaalien tuottama jäte. Leikkaustoiminta 
on monilla osa-alueilla sairaalan keskeinen 
edelläkävijä – ja sitä se on harmittavasti myös 
siinä, että se yhdessä synnytyssalitoiminnan 
kanssa tuottaa merkittävimmän osan sairaa-
lan jätteistä. Ensisijaista ympäristövastuul-
lisuutta onkin materiaalin harkittu kulutus: 
käytämmekö monikäyttöisiä vai kertakäyttöi-
siä tuotteita, onko käyttämämme materiaali 
”täsmätuote” käyttöön nähden, ja miten lajit-
telemme tuotetun jätteen? 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella ei ole 
yksimielisyyttä siitä, kumpi on ympäristöys-
tävällisempää, monikäyttöinen vai kertakäyt-

Ympäristövastuullisesti voi toimia 
vaarantamatta potilas- tai 

hoitohenkilöstön turvallisuutta.
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YMPÄRISTÖÄ AJATELLEN – TURVALLISUUTTA UNOHTAMATTA
Pohdintaa ympäristövastuusta perioperatiivisessa hoitotyössä

töinen materiaali. Kertakäyttötuotteen on-
gelma ei rajoitu yksin jätteen hävittämiseen, 
koska siihen mennessä on ehditty kuluttaa 
moninkertainen määrä luonnonvaroja tuot-
teen painoon nähden. Ympäristövastuullista 
tuotetta valittaessa on huomioitava sen niin 
sanottu elinkaari eli matka materiaalin han-
kinnasta jätteen hävittämiseen. Jos käyttöön 
voidaan valita vuosikausia kestävä tuote, on 
sen ”ekologinen selkäreppu” sitä kevyempi, 
mitä useammin sitä tullaan käyttämään. Näin 
tarkastellen hoitajan kannattaa valita käyt-
töön esimerkiksi osastolle hankittu metallinen 
kaarimalja mieluummin kuin paperimassasta 
puristettu, ja pestä se. Tosin tässä yhteydessä 
palataan jälleen sähkön ja veden kulutukseen, 
eli tärkeää on myös turhien pesujen ja erityi-
sesti sterilointien, sekä pesukoneiden vajaa-
täyttöjen välttäminen. 

Toinen kysymys on ”täsmätuotteiden” käyt-
tö toimenpiteissä: onko juuri tämä instru-
menttipakkaus sopiva tähän tarkoitukseen 
vai onko siinä esimerkiksi turhia välineitä? 
Hoitotyössä jätteen syntyä voi vähentää myös 
tuotepakkausten harkitulla valinnalla ja käyt-
tämisellä, esimerkiksi arvioimalla voinko 
valita tehdaspuhtaan, monipakatun tuotteen 
yksittäispakatun steriilin sijaan, tai paljonko 
tavaraa kannattaa viedä kontaminoitumaan 
potilastiloihin. Myös jo avattujen pakkausten 
jatkokäyttöä on syytä harkita: lähetänkö esi-
merkiksi avatut pakkaukset potilaan mukana 
jatkohoitopaikkaan? 

Merkittävä osa sairaalajätteestä syntyy teh-
daspuhtaista suojakäsineistä. Yleinen ohje on, 
että käsineitä käytetään suojaamaan hoitajaa 
ja potilasta mikrobikontaminaatioilta, kun 
kosketetaan potilaan eritteitä, verta, limakal-
voja, haavoja, rikkinäistä ihoa, kontaminoitu-
neita alueita sekä kanyyleja tai katetreja. 

Kolmas materiaalin käyttöön liittyvä kysy-
mys on tuotettu jäte. Siinä hoitajalla keskeisin 
vaikuttamisen mahdollisuus on lajitella se 
mahdollisimman tarkasti sairaalan annettu-
jen ohjeiden mukaisesti, jolloin kaatopaikal-
le joutuvan sekajätteen määrä minimoidaan. 
Varsin yleistä on esimerkiksi viiltävän jätteen 
virheellinen lajittelu, jolloin kaatopaikoille 
haudataan turhaan poltto- ja kierrätyskel-
poista jätettä. Kierrätyksen lisäksi ohjeiden 
mukainen lajittelu suojaa jätteitä käsitteleviä 
ja kuljettavia henkilöitä riskeiltä ja vaarati-
lanteilta. Jätemateriaalin uudelleen käyttöön 
ollaankin Suomen sairaaloissa kiinnitetty 
laajalti huomiota sekä ympäristöllisistä että 
taloudellisista syistä: sen lisäksi, että uudel-
leenkäytettäväksi kelpaava materiaali menee 
hukkaan, on erityisjätteen käsittely kallista 
(Kwakye ym. 2010). 

Mahdollisia hoitotyöhön liittyviä toiminta-
tapojen muutoksia perioperatiivisessa hoito-

työssä voi arvioida myös toimistotyön osalta: 
onko tulostaminen tai kopiointi tässä tilan-
teessa välttämätöntä, ja voinko tulostaa kak-
sipuolisesti. Esimerkiksi sairaskertomuksen 
lukemista päätteeltä kannattaa suosia, ja se 
edistää myös paperittoman sairaalan tavoitet-
ta. Hoitotyön ympäristökysymykset voidaan 
laajentaa jopa kahvihuoneisiin: biojätteet, me-
talli ja lasi voidaan toimittaa hyötykäyttöön 
kaatopaikan sijaan, sekä pestä vasta täysi tis-
kikoneellinen kerrallaan. 

Neljä askelta toiminnan               
kehittämiseen

Osaston arjessa hoitotyön ympäristövalinnat 
saattavat tuntua ponnettomilta ja vähäpä-
töisiltä, koska monet ympäristöön liittyvät 
ratkaisut on tehty jo kauan ennen kuin ne 
näkyvät hoitotyössä. Sairaalan tarvikkeiden 
hankinta tapahtuu omia polkujaan, jättei-
den käsittely on usein jopa alueellinen ja po-
liittinen päätös, ja osastoilla toimitaan sinne 
hankittujen laitteiden ja sairaalakohtaisesti 
annettujen ohjeiden puitteissa. Hoitotyössä 
ympäristöasioiden huomioiminen onkin kes-
keisesti yhteistyötä. Hoitajilla on ensisijaista 
tietoa käytännön toiminnasta ja valinnoista 
myös ympäristökysymysten suhteen - mikä 
toimii ja mikä ei. Hoitajien onkin toivottavaa 
vaikuttaa asiantuntemuksellaan myös orga-
nisaatiossa viemällä eteenpäin tietoaan ja nä-
kemyksiään käytännön kentältä (Harris ym. 
2009). 

Osaston ympäristökysymysten kehittämisen 
lähtökohtana on työyksikkökohtainen poh-
dinta: mitkä ovat ne muutosta vaativat koh-

teet, joissa meillä voidaan aktivoitua? Liitty-
vätkö ne tuotteiden tilaamiseen, käyttöön ja 
hävittämiseen, vai korostuvatko ehkä ener-
gian kulutukseen liittyvät epäkohdat? Tässä 
avoin keskustelu ja huomioiden jakaminen 
ovat tärkeitä. Koska hoitotyön ympäristörasi-
tuksen minimoiminen on väestön ympäristö-
terveyden edistämistä ja siten hoidon laatua, 
on aivan perusteltua nostaa nämä aiheet kes-
kusteluun opintopäivillä, sairaalan koulutus-
tilaisuuksissa ja osastopalavereissa.

Yhteisen pohdinnan lisäksi toinen keskei-
nen tekijä ympäristöasioiden edistämisessä 
on toiminnan pitkän tähtäimen suunnitte-
lu. Muiden hoitotyön vastuualueiden tavoin 
työpisteisiin voidaan nimetä ympäristövas-
taava, jolle resursoidaan aikaa koulutukseen 
sekä ympäristöasioiden kehittämiseen, jotta 
hän voi välittää päivitettyä tietoa työpisteen 
muulle henkilökunnalle. Joustava yhteistyö 
ja asiantuntemuksen jakaminen esimerkik-
si hygieniahoitajien, laitoshuollon ja johdon 
kanssa on myös keskeinen osa ympäristövas-
taavan roolia hoidon laadun varmistamisessa 
sekä muutosten eteenpäin viemisessä. Johdon 
päätökset ja tuki ovat usein muutoksen edelly-
tys, varsinkin jätteiden lajittelussa ja sairaalan 
energiatehokkuudessa. 

Kolmas keskeinen, mutta helppo ja tehokas 
keino ovat yhteisesti sovitut ja laaditut ohjeet. 
Esimerkiksi lajittelupisteiden selkeät kirjal-
liset ohjeet ja luettelot kierrätykseen kelpaa-
vista materiaaleista helpottavat päivittäistä 
ympäristötyötä. 

uu

Kertakäyttötuotteen ongelma ei rajoitu yksin jätteen hävittämiseen, koska siihen mennessä on ehditty 
kuluttaa moninkertainen määrä luonnonvaroja tuotteen painoon nähden. Kuva: Hanna Kallio 
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Neljänneksi, työyksikön ympäristöasioita voi-
daan edistää koulutuksella ja perehdytyksellä. 
Ympäristöasioiden kouluttaminen voi tapah-
tua sekä osaston omien että ulkopuolisten 
asiantuntijoiden toimesta. Tähän laajin osaa-
minen on sairaalaorganisaatiossa toimivalla 
ympäristökoordinaattorilla ja ympäristötii-
millä, joita voi pyytää esimerkiksi yhteisiin 
kokoontumisiin kouluttamaan ja keskustele-
maan. Toisaalta hoitajilla on läheisin koske-
tus, ja siten arvokasta näkemystä, käytännön 
mahdollisuuksiin keventää perioperatiivisen 
sairaanhoidon ympäristötaakkaa. Kentältä 
tuleva informaatio on siksi arvokasta ympä-
ristötiimeille ja johdolle. Ympäristöasioiden 
sisällyttäminen uusien työntekijöiden ja opis-
kelijoiden perehdytykseen auttaa myös heitä 
huomioimaan ja pääsemään mukaan yhtei-
siin käytänteisiin. Mahdollisuuksien mukaan 
myös muun henkilökunnan kouluttautumi-
nen ympäristöasioihin on eduksi yhteiselle 
osaamiselle ja sitoutumiselle.

Yhteistuumin                               
ympäristövastuuseen

Vaikka keskeiset, sairaalan ympäristörasi-
tukseen tähtäävät päätökset ja toimet tehdään 
johto- ja hallintotasolta, on perioperatiivisen 
hoitajan myös mahdollista osallistua siihen 
omalla panoksellaan. Päivittäisessä hoito-
työssä korostuvat silloin omien rutiinien tar-
kistaminen, ympäristöystävällisemmän ma-
teriaalin ja toimintatavan valitseminen, sekä 
pyrkimys vaikuttaa ympäristöä suojelevan 
toimintakulttuurin edistämiseen. Osastolla 
tarjolla olevien ympäristöystävällisten materi-
aalien, välineiden ja toimintatapojen hyödyn-
täminen on kunkin yksilön mahdollisuus sekä 
vastuu. Vastuuta on yhtä lailla ottaa asioista 
selvää, kouluttautua sekä jakaa tietotaitojaan 
eteenpäin. Koska ympäristökysymykset ovat 
laajoja, koko sairaalaa koskevia kysymyk-
siä, jotka liittyvät jopa globaaleihin valintoi-

hin, on kohtuutonta, että yksittäinen hoitaja 
joutuisi kantamaan niistä henkilökohtaista 
vastuuta. Vastuu ympäristöstä tulee kuulua 
kaikille – ja sairaalassa koko työyksikölle. Yh-
teistä vastuuta helpottavat yksikkökohtaiset 
selkeät ohjeistukset, joita on mahdollista ja 
realistista noudattaa. Sitoutumista pelisään-

töihin voisi helpottaa myös sillä, että niiden 
syyt ja taustaperiaatteet ovat kaikilla tiedossa. 
Siksi yhteinen keskustelu, näkökulmien jaka-
minen, sekä sijaisten, uuden henkilökunnan 
ja opiskelijoiden perehdytys ovat eteenpäin 
vievän ja kehittyvän toiminnan lähtökohtia. 

Nykyisin ympäristökysymykset voidaankin 

Aseptiikan asianmukainen ylläpitäminen on ympäristövastuullisuutta, ja siksi perustellut hygieniaohjeis-
tukset kannattaa opetella huolella. Kuva: Hanna Kallio

Ympäristövastuullinen
 perioperatiivinen hoitotyö

   1. Minimoidaan sähkön käyttö 

   2. Harkittu materiaalin käyttö

   3. Aseptiikan noudattaminen

Tartu ainakin näihin:
1. Sammuta turhat valot ja laitteet

2. Pidä ikkunat kiinni ilmastoinnin ja lämmityksen ollessa päällä  

3. Älä tulosta turhaan, suosi päätteeltä lukemista 

4. Jos mahdollista, tilaa ympäristöystävällisiä tuotteita

5. Avaa pakkauksia vain tarpeen mukaan, vältä turhaa 

    instrumenttien ym. pesemistä.

6. Suosi kestotuotteita

7. Valitse kertakäyttöinen tuotepakkaus harkiten

8. Lajittele ja hävitä jätteet ohjeiden mukaisesti 

9. Lähetä lääkejäte sairaalan ohjeen mukaiseen hävityspaikkaan

10. Käytä käsineitä ja käsihuuhdetta sairaalan hygieniaohjeiden mukaisesti 
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Lapin Keskussairaalan Toimenpidepo-
liklinikan Peg-vastuuhoitajat ovat jal-
kautuneet syksyllä 2012 perusterveyden-
huollonyksiköihin antamaan käytännön 
ohjeistusta Peg-potilaan hoitamisesta ja 
neuvonnasta. Taustalla on tiivis yhteis-
työ oman talon osastojen ja ravitsemus-
terapeuttien kanssa.

 
Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja kuntien pe-
rusterveydenhuollon kanssa on määritelty jo 
laissa. Erva-alueen yhteistyön toimintamalle-
ja on Oulun yliopistollisessa sairaalassa muun 
muassa sydän- ja syöpäpotilaiden hoidossa 
ja jalkautumista terveyskeskuksiin on useilla 
erikoisaloilla.

Ajatus ”kuntakierroksesta” Lapin sairaan-
hoitopiirin alueellakaan ei ole aivan uusi. 
Yhteistyötä on tehty hoitajatasolla useissa eri 
yksiköissä, sitä ovat tehneet kirurgian polikli-
nikan uroterapeutit ja avannehoitajat jo muu-
tamien vuosien ajan.

Toimenpidepoliklinikka on pääsääntöisesti 
tähystysyksikkö, mutta meillä tehdään myös 
paikallispuudutuksessa tehtäviä kirurgisia 
toimenpiteitä ja annetaan heräämöpalveluja 
muun muassa suutautien poliklinikalle. Yk-

Peg-hoitajien ”kuntakierroksella” 
asiantuntijuutta ja tiedonvaihtoa maakuntaan

sikkömme endoskopiaan ja gastroenterologi-
aan täydennyskoulutuksen saaneilla hoitajilla
on erityyppisiä vastuualueita sekä kirurgian 
että gastroenterologian alueilta.

Peg-potilaiden (=Perkutaaninen Endoskoop-
pinen Gastrostomia) vastuuhoitajina toimivat 
sairaanhoitajat Pirjo Vaara ja Merja Vaarala.

uu

jaana Hakola
Osastonhoitaja
Toimenpidepoliklinikka, Lapin keskussairaala

Kuvatekstiin kumpi vasemmalla, entä oikealla eli nimet oikeaan järjestykseen!

nähdä osana modernia ja kestävää terveyden-
huoltoa sekä hoidon laatua. Perioperatiivisen 
hoitotyön ympäristöriskien hallinta on kak-
sisuuntaista turvallisuuden edistämistä. Toi-
minnan muutokset kohti ympäristövastuuta 
tulee aina tehdä potilaan tai henkilökunnan 
turvallisuutta vaarantamatta. Toisaalta pe-
rusteltu, asianmukainen toiminta ympäris-
tökuorman vähentämiseksi suojaa väestön 
ympäristöterveyttä. Ympäristövastuullisuus 
onkin pitkän tähtäimen yhteisvastuuta, jossa 
hoitajan ja hoitotyön toiminta vaikuttaa kaik-
kien meidän hyvinvointiin ja terveyteen. n

Lähteet saatavissa kirjoittajilta.

LISÄLUKEMISTA:
Yhdessä kestävään tulevaisuuteen. Ympäris-
tövastuullinen, osallisuutta tukeva yhteis-
kunta, monimuotoinen luonto ja hyvinvoin-
tia edistävä ympäristö. Ympäristöministeriön 
tulevaisuuskatsaus 2010. Ympäristöministeri-
ön raportteja 18. 
Saatavilla Internetistä osoitteesta: 
http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=120865&lan=sv 
-Laaja yhteiskunnallinen selvitys mahdol-
lisuuksista hillitä ilmastonmuutosta. Avaa 
kestävyyden ajatusta ilmaston suojelussa. 

Miettinen, Timo (2006). Terveydenhuollon 
jätteet. Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja 
loppusijoituksen yleiset suuntaviivat. Sosiaa-
li- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus. 
Oppaita 3.

Saatavilla Internetistä osoitteesta: 
http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=120865&lan=sv
-Yleiset valtakunnalliset ohjeet terveyden-
huollon yksiköiden tueksi niiden laatiessa 
omat yksityiskohtaiset jätehuoltosuunnitel-
mansa. Terveydenhuollon jätteiden käsitte-
lyyn liittyvä lainsäädäntö.

Ympäristöministeriö (2012). Ajankohtaista 
jätelain uudistuksesta. Ympäristöministeriön 
julkaisuja.
Saatavilla Internetistä osoitteesta: 
http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=136252&lan=fi
-Selvittää uuden jätelain myötä tavoiteltavia 
muutoksia, sekä avaa termistöä kuten jäte-
huoltoa ohjaavaa etusijajärjestystä. 
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Toimenpiteestä

Peg-syöttöletkun asettaminen tapahtuu ma-
hantähystyksen yhteydessä. Syöttöletku tuo-
daan ulos mahalaukusta paikallispuudutuk-
sessa iholle tehtävän pienen viillon kautta ja 
toimenpiteessä tarvitaan kaksi hoitaja/lääkäri 
paria. Toimenpide kestää noin 10 minuuttia. 
Potilassiirron tehnyt ambulanssihenkilöstö 
odottaa ja palaa terveyskeskukseen saman 
tien. Ennen toimenpidettä, lähetteen tultua, 
tarvitaan paljon etukäteisvalmisteluita ja mo-
niammatillista yhteistyötä.

Peg-hoitajat kartoittavat kokonaistilanteen: 
jatkohoitopaikan, ketkä osallistuvat hoitoon, 
kuinka itsenäinen potilas on jne. Valmistelu 
vaatii useita yhteydenottoja potilaan, hoitavan 
yksikön tai omaisten kanssa. Varmistetaan 
toimenpiteeseen tulevan potilaan / potilaan 
hoidosta vastaavan kanssa esitiedot, toimen-
pidettä edeltävät verikokeet ja antibioottipro-
fylaksia.

On tärkeää, että potilaan kotiuttamisyksikkö
osaa aloittaa perusruokinnan ja on perehty-
nyt Peg-potilaan hoitamiseen, ruokintaan ja 
lääkkeiden antamiseen. Kotona asuva potilas 
ja omainen saavat Peg-hoitajan ohjauksen toi-
menpiteen jälkeen toimenpidepolklinikalla.

Vuodeosastot vastaavat heillä hoidossa ole-
vien potilaiden letkuruokinnan aloittamises-
ta ja kotiutusohjauksesta. Tarvittaessa potilas 
voidaan laittaa omaan terveyskeskukseen tai 
keskussairaalan 4A-osastolle jatkohoitoon 
letkuruokinnan aloitusta varten.

Vuodeosaston hoitajien, perusterveyden-
huollon hoitohenkilöstön ja Peg-hoitajien 
lähimmät yhteistyökumppanit keskussairaa-
lassamme ovat ravitsemusterapeutit Helena 
Selkälä ja Merja Hattukangas, jotka suunnit-
televat kaikille potilaille ravitsemuksen yksi-
löllisesti.

Neuvontaa ja ohjaamista

Peg-letku saa olla paikoillaan niin kauan kuin 
se toimii moitteettomasti. Tarvittaessa se 
vaihdetaan uuteen syöttönappiin tai bonus-
tuubiin. Syöttöletku poistetaan, jos tarvetta 
letkuruokintaan ei enää ole.

Toimenpidepoliklinikan Peg-vastuussa ole-
vat sairaanhoitajat Pirjo Vaara ja Merja Vaa-
rala tekevät lääkärin tehtävän siirtona Peg-
ensiletkun poistoja ja Peg-napin vaihtoja.

Peg-hoitajat kartoittavat potilaan kokonais-
tilanteen ja suunnittelevat potilaskohtaisesti 
minkälainen Peg-nappi / bonustuubi on sopi-
va. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä potilaan, 
potilasta hoitavan henkilökunnan/omaisten 
kanssa. Suunnittelu vaatii usein monta yh-
teydenottoa, joissa käydään läpi vaihtoehdot 
ja valitaan ko. potilaalle sopivin. Peg-hoitaja 

voidaan hälyttää katsomaan osastoille tai en-
siapuun tarkistamaan Peg-potilaan letkun /
napin toimintaongelmaa. He saavat lukuisia 
kyselysoittoja useita kertoja viikossa sairaan-
hoitopiirin alueen hoitokodeista ja terveys-
keskuksista kuinka eri tilanteissa toimitaan. 
Peg-potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa oh-
jausta annetaan ja tilannetta arvioidaan hoi-
toon osallistuvien kanssa aina tarvittaessa.

Peg-potilaan hoitoprosessi on ollut tiimimme 
ykköstarkastelun kohteena viime syksyn ai-
kana. Toimenpidepoliklinikalla on järjestet-
ty myös tiimipalaveri Peg-potilaiden hoitoon 
osallistuvien keskussairaalan hoitohenkilöi-
den kanssa. Hoitoprosessin on oltava sujuva
sairaalan sisällä ja potilaalla sekä häntä hoita-
villa on oltava yksityiskohtaista ja yksilöllistä 
tietoa syöttöletkun toiminnasta ja siitä, kenen 
vastuulla eri hoitovaiheet ovat.

Toimenpidepoliklinikan hoitajien ja ravit-
semusterapeuttien kanssa on päivitetty ohje-
vihkonen, jonka jokainen Peg-potilas saa mu-
kaansa sairaalasta lähtiessään.

Toimintamallin ohjeistaminen 
perusterveydenhuoltoon

Tarve perusterveydenhuollon henkilöstön 
Peg-letkuruokinnan ohjauksesta on ilmei-
nen ja toiveita on esitetty maakunnasta käsin. 
Kahden hoitajan jalkautuminen terveyskes-
kuksiin koettiin vaivattomammaksi järjestää 
kuin alueellinen koulutus.

Pirjo ja Merja kyselivät etukäteen minkä-
laista tietoa ja ohjausta tarvitaan ja mistä eni-
ten oli tullut kyselyitä. Vierailupaikkakunnik-
si valittiin Kemijärvi, Salla ja Posio. Matkaan 
lähdettiin 30 asteen pakkaskelillä ja palattiin 
lumituiskussa.

Koulutustilaisuuksissa oli mukana sekä hoi-
tajia että lääkäreitä. Alkuinfon ja päivitetyn 
ohjekirjasen esittelyn jälkeen Merja ja Pirjo 
kävivät yksityiskohtaisesti läpi Peg-välineistöä 
ja vastasivat kysymyksiin. Todettiin, että kou-
luttaminen ja näyttäminen ”kädestä pitäen” 
on tehokasta ja oli mukava saada ”kasvot” kes-
kussairaalan Peg-yhteyshenkilöille. Yhteiset 
tapaamiset tarjoavat myös mahdollisuuden 
keskustella Peg-potilaan hoidon kehittämi-
seen liittyvistä asioista.

Vastaanotto vuodeosastoilla ja terveys-
keskuksissa oli lämmin ja matka todettiin 
molemmin puolisesti antoisaksi. Uutta ”kun-
takierrosta” länsirajalle suunnitellaan ensi 
kevääksi. Vaihtoehtona voi olla myös yhdes-
sä ravitsemusterapeuttien kanssa alueellisen 
koulutuspäivän järjestäminen keskussairaa-
lassa mahdollisesti jo ensi syksynä.

Peg-hoitajat vastaavat koko Lapin sairaan-
hoitopiirin alueella olevien Peg-potilaiden ja 
heidän hoitoonsa osallistuvien ohjauksesta 
ja neuvonnasta. Myös Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa laitettujen Peg-letkujen jatkohoi-
to tapahtuu keskussairaalassa, minkä vuoksi 
ERVA-yhteistyönä on väläytelty myös Oulun 
yliopistollisen sairaalan ja keskussairaalam-
me Peg-hoitajien yhteistä tapaamista. n      

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu LSHP:n JOI-
KU henkilöstölehdessä 3/2012. Artikkelin kirjoitta-
misen jälkeen on toteutettu yhden päivän kunta-
käynti Sodankylään joulukuussa 2012. 

Lähteitä:
1. Hoitajaohjeita: Intra > Osastot ja poliklinikat > Kirur-
gia > Toimenpidepoliklinikka > Gastroenterologia
2. Peg-potilasohjeet > Intra > Ohjeet > P-kirjaimen alta 
Peg-potilasohjeet
3. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja: 
Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital
District 3/2008. Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon yhteistyönä tuotetut potilasohjauksen toiminta-
mallit, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto, 
Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Oulu 2008.
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seija rajala
Lastenkirurgian erikoislääkäri
TYKS lastenklinikka

Usein tavalla tai toisella kroonisesti sairailla 
lapsilla on tarve enteraaliseen ravitsemuksen li-
säämiseen suun kautta syödyn ravinnon lisäk-
si. Vaikea sydänvika, long-cap esofagusatresia, 
erilaiset syndroomat tai krooniset sairaudet 
rasittavat lasta niin, ettei hän jaksa syödä tar-
peeksi kasvaakseen ja nostaakseen painoaan 
tai otollinen syömäänoppimisikä on mennyt 
ohi lapsen ollessa huonokuntoinen.

Aluksi enteraalisen ravinnon lisätarve hoi-
detaan nenä-mahaletkulla, mutta jos tarve 
kestää useita kuukausia, kannattaa harkita 
gastrostoomaa. Gastrostooma voidaan tehdä 
usealla tavalla. Toimenpide vaatii aina anes-
tesian.

Käytetyin tapa lienee gastroskopian avulla 
Peg -tekniikalla tehtävä toimenpide. Gastro-
skoopilla katsotaan sopiva kohta mahalaukun 
etuseinämästä. Skoopin valon ohjaamana saa-
daan vietyä punktioneula vatsanpeitteiden 
läpi mahalaukkuun. Punktioneulaa pitkin 
viedään lankalenkki mahalaukkuun, josta 
se poimitaan gastroskoopin koepalapihdillä 
ja vedetään ylös ja suusta ulos. Lankalenkin 
avulla saadaan vietyä gastrostoomaletku pi-
dikkeineen paikalleen. (Kuva 1)

Lasten gastrostomioista  
Tätä ensiasennusletkua pidetään noin 3 kuu-
kautta ja sitten, kun hyvä kanava on muo-
dostunut mahalaukusta vatsanpeitteiden 
läpi ulos, voidaan tilalle vaihtaa nappimalli. 
Kanavan muodostuminen vaatii vähintään 
3 viikkoa, mutta ensiasennusletkua pidetään 
yleensä kauemmin. Ensiasennusletkun poisto 
vaatii gastroskopian ja näin ollen anestesian. 
Kun kanava on muodostunut ja siirrytty nap-
pimalliin, voidaan se vaihtaa tyhjentämällä 
ballongi. Nappi on helppo poistaa, uusi nappi 
viedään paikalleen, ballongi täytetään ja nap-
pi pysyy sen avulla paikallaan. (Kuva 2)

Gastrostoomanappeja on usealla valmistajalla 
ja ne ovat hiukan erilaisia, mutta toimintatapa 
ja vaihto perustuvat samaan malliin. Nappi 
vaihdetaan poliklinikkakäynnillä tai van-
hemmat opettelevat vaihtamaan sen kotona 
noin 3 kuukauden välein.  Aivan pienille tai 
kovin huonokuntoisille lapsille nappi voidaan 
asentaa pienestä leikkaushaavasta, jolloin saa-
daan heti ilman uutta anestesiaa vaihdettava 
nappi.

Lähivuosina on tullut markkinoille mene-
telmä, jolla gastroskoopin avulla asetetaan 
suoraan ballongillinen nappi. Tämä voidaan 
vaihtaa 3 kuukauden kuluttua uuteen nappiin 
ilman uutta anestesiaa. Ensimmäisen napin 
asennuksessa mahalaukku kiinnitetään vat-
saontelon etuseinään kolmella kiinnittimel-
lä, jotka viedään paikalleen näkökontrollissa 
gastroskoopin avulla. Tämän jälkeen voidaan 
reittiä vähitellen suurentamalla saada punk-
tioneulaa pitkin ballongillinen nappi paikal-
leen.

Syöttönapista huolimatta lapselle pyritään 
koko ajan tarjoamaan suun kautta kaikki, 

Kuva 3.

Kuva 1.

Kuva 2.

minkä hän suinkin ottaa. Puheterapeutti 
opettaa lasta nielemään ja antaa ohjeita syöt-
tämisestä myös vanhemmille. Nenä-mahalet-
kun poistaminen auttaa nielemistä, vähentää 
limaisuutta ja vähentää vatsan sisällön nou-
semista takaisin ylös (gastroesofageaalinen 
refluksi).

Syöttönappi ei ole ongelmaton.  Potilaalle ke-
hittyy usein stoma-aukkoon ns. granulaatio, 
joka on punainen, helposti vuoteleva, ma-
halaukun limakalvolta kasvava röyhelöinen 
kudos (Kuva 3). Aukon ympäristö voi ärtyä, 
tulehtua ja märkiä. Kanava voi väljentyä ja al-
kaa vuotamaan syötettyä ruokaa. Syöttönapin 
ballongi voi mennä rikki ja nappi luiskahtaa 
pois. Jos napin varsi ei ole sopivan mittainen, 
ei ballongi täysin sulje mahalaukun puolelta 
aukkoa ja nappi vuotaa.

Näiden harmien hoitamiseen löytyy kuitenkin 
keinoja. Granulaation voi lapistaa, kuihduttaa 
vahvalla kortisonigeelillä tai polttaa diatermi-
alla. Kun syöttönappi käy tarpeettomaksi eli 
lapsi ottaa tarvitsemansa kiinteän ruoan, nes-
teen ja lääkkeensä suun kautta, voidaan nappi 
yksinkertaisesti poistaa. Aukko vuotelee en-
sin reippaasti, mutta sulkeutuu vatsalihasten 
sulkemana varsin pian. Pientä vuotelua jatkuu 
pari viikkoa. Jos aukko ei sulkeudu 5-6 viikon 
kuluessa, voidaan kanava poistaa ja kerrokset 
sulkea operatiivisesti.

Perheet kokevat nenä-mahaletkun hankalak-
si, koska lapset pyrkivät nyppäämään sen pois. 
Gastrostooma, omista ongelmistaan huoli-
matta, on parempi vaihtoehto ja sen käyttö 
lisääntyy koko ajan. n
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ilmo kellokumPu 
Dosentti 
Keski-Suomen keskussairaalan gastroenterologisen 
kirurgian osastonylilääkäri

Avokirurgia on edelleen päämenetelmä mak-
san kasvainten leikkaushoidossa, etenkin jos 
metastaaseja on useita ja ne vaativat laajoja re-
sektioita tai erityistekniikoita. Laparoskooppi-
nen maksakirugia on lisääntynyt vasta viime 
vuosina ja sen indikaatiot ja kontraindikaatiot 
ovat samat kuin avokirurgiassa. Etäpesäkkeitä 
ei saisi olla molemmissa lohkoissa eikä suurten 
suonten läheisyydessä. Yhdysvalloissa pidetyn 
ensimmäisen kansainvälisen konsensuskoko-
uksen perusteella paras aihe laparoskooppi-
selle leikkaukselle on yksittäinen alle 5 cm:n 
läpimittainen kasvain, joka sijaitsee segment-
tien 2, 3, 4b, 5 tai 6 alueella ja joka voidaan 
poistaa joko epäanatomisella tai segmenttire-
sektiolla. Segmenttien 2 ja 3 poisto katsotaan 
jo standarditoimenpiteeksi. Oikean- ja vasem-
manpuoleiset laparoskooppiset lohkonpoistot 
vaativat enemmän kokemusta, ja niitä on ra-
portoitu selvästi vähemmän. Laparoskooppi-
sen tekniikan käyttöönotto edellyttää hyvää 
kokemusta sekä avoimesta maksakirurgiasta 
että laparoskopiasta, koulutettua leikkaustii-
miä, riittävää leikkausinstrumentaatiota mak-
sakudoksen dissektiota ja hemostaasia varten 
ja laparoskooppista ultraäänianturia.

Avoimissa maksaleikkauksissa tarvitaan iso 
viilto maksan mobilisoimiseksi resektiota 
varten. Tämä voidaan välttää käyttämällä 
tähystekniikkaa. Laparoskooppisissa maksa-
leikkauksissa ongelmia ovat leikkauksenai-
kainen verenvuoto, hiilidioksidin aiheuttama 
keuhkoembolia ja riittävän tervekudosmar-
ginaalin saavuttaminen. Katsausartikkelin 
perusteellla avoleikkauksissa ei mikään yksit-
täinen instrumentti ole osoittautunut toistaan 
paremmaksi maksakudoksen halkaisussa. 
Laparoskooppisissa leikkauksissa verenvuo-
don minimoiminen on tärkeää hyvän näky-
vyyden säilyttämiseksi. Teknisen kehityksen 
myötä laparoskopiaan kehitetyt nykyaikaiset 
kudosdissektiovälineet ja ultraäänianturi ovat 
tehneet laparoskooppisen maksaresektion 
turvallisemmaksi. Itse leikkaus tehdään ta-
vanomaisten maksakirurgisten periaatteiden 
mukaan. Maksakudoksen leikkaamiseen voi-
daan käyttää pintakerroksissa 5 mm:n ultra-
äänisaksia tai LigaSure-kudosfuusiolaitetta, 
mutta syvemmissä kerroksissa ja lähellä ve-
risuonia on turvallisinta edetä ultraäänidis-

sektorilla (CUSA, Sonosurge) (kuvat 1-5). 
Hemostaasi tehdään joko bipolaaripihdeillä, 
ultraäänisaksilla, LigaSure-instrumentilla, klip-
sein tai laparoskooppisella suorasulkulaitteel-
la. Halkaistava resektiolinja voidaan myös 
koaguloida Habib 4X -termoablaatiolaitteella, 
josta on hyötyä esimerkiksi kirroosipotilailla 
verenvuodon vähentämisessä.

Nykyään laparoskooppisia maksaresektioita 
tehdään rutiinimaisesti useissa keskuksissa 
maailmanlaajuisesti tavoitteena nopeuttaa 
potilaan toipumista. Käytännössä 20 % mak-
saresektioista voidaan tehdä nykyään laparo-
skooppisesti. Tämänhetkisten kokemusten 
valossa laparoskooppinen maksaresektio vai-
kuttaa turvalliselta menetelmältä. Laajassa
2 800 potilaan kokooma-aineistossa konversi-
oita tehtiin vain 4 %:lle potilaista ja leikkaus-
kuolleisuus oli 0,3 % ja komplikaatioita esiintyi 
10,5 %:lla. Leikkauksenjälkeisiä sappivuotoja 
esiintyi 1,5 %:lla potilaista. Laparoskooppinen 
leikkaus näyttää lyhentävän myös sairaalahoi-
don pituutta siten, että hoitoajan mediaani on 
neljä vuorokautta. Laajoja aineistoja syövän-
hoidollisista tuloksista ei toistaiseksi ole.

Laparoskooppinen haimakirurgia

Laparoskooppinen haimakirurgia on kehitty-
nyt hitaammin kuin laparoskooppinen mak-
sakirurgia, vaikka laparoskopiaa on käytetty 
haimasyövän levinneisyyden selvittelyssä 
jo pitkään ja ensimmäiset laparoskooppiset 
haimaleikkaukset raportoitiin 1990-luvun 
alkupuolella. Laparoskooppisia haimaleikka-
uksia pidetään teknisesti vaikeina ja pitkälle 
koulutettuja ja riittävän haimakirurgisen ko-
kemuksen omaavia laparoskopisteja on vä-
hän. Laparoskooppista tekniikkaa on tähän 
mennessä kuitenkin sovellettu lähes kaikkiin 
avokirurgisiin haimaleikkauksiin, kuten dis-
taalisiin ja sentraalisiin haimaresektioihin, 
pankreatoduodenektomioihin, neuroendo-
kriinisten kasvainten paikalliseen poistoon, 
pseudokystien ja absessien kirurgiseen dre-
neeraamiseen ja nekrotisoituneen haimaku-
doksen poistoon.

Kudosten dissektio tehdään joko laparo-
skooppisilla ultraäänisaksilla tai LigaSure-
kudosfuusiolaitteella ja haiman katkaisu la-
paroskooppisella suorasulkulaitteella (kuva 
6-7). Kasvainten paikantamiseen käytetään 
ultraäänianturia. Viime vuosina on julkaistu 

Laparoskooppinen maksakirurgia

Kuva 1. Bipolaaripihti ja LigaSure maksaleikkauksessa.
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yhä runsaammin lyhyen aikavälin tuloksia 
lähinnä distaalisista haimaresektioista, mutta 
aineistot ovat pieniä eikä tuloksia haimasyö-
vän osalta ole. Katsausartikkelien perusteella 
laparoskooppiset haimaleikkaukset aiheut-
tavat avoleikkauksiin verrattuna vähemmän 
kipua, verenvuotoa ja verensiirtojen tarvetta. 
Toipuminen ja työhön paluu tapahtuu no-
peammin ja hoitoaika on lyhyempi. Myös 
pernan säästävä distaalinen haimaresektio 
saattaa onnistua helpomin paremman näky-
vyyden ansiosta. Laparoskooppista distaalista 
haimaresektiota käsittelevässä laajassa kokoo-

parotomiasta. Laajoja aineistoja haimasyövän 
hoitotuloksista ei toistaiseksi ole käytettävissä. 
On todennäköistä, että laparoskooppinen tek-
niikka ei johda näissä leikkauksissa parempiin 
syövän hoidon tuloksiin kuin avokirurgia. n

Lähteet:
Nguyen KT, Gamblin TC, Geller DA. World review of 
laparoscopic liver resection-2804 patients. Ann Surg 
2009(a);250:831-41.
Vigano L, Tayar C, Laurent A, Cherqui D. Laparoscopic 
liver resection: a systematic review. J Hepatobiliary Pan-
creat Surg 2009;16:410-21.
Borja-Canho D, Al-Refaie WB, Vickers SM, Tuttle TM, 
Jensen EH. Laparoscopic distal pancreatectomy. J Am Coll 
Surg 2009;209:758-65.
Kooby DA, Chu CK. Laparoscopic management of pancre-
atic malignancies. Surg Clin North Am 2010;90:427-45.

ma-aineistossa konversioita avoleikkauksiksi 
oli 9,2 %, keskimääräinen verenvuoto noin 
300 ml ja hoitoaika viisi vuorokautta. Komp-
likaatioita todettiin 37,6 %:lla ja leikkauskuol-
leisuus oli 0,2 %. Komplikaatioista suurin osa 
oli haimaan liittyviä ja näistä yleisin oli hai-
mafisteli. Haimafistelien estämiseksi käyttä-
mällä haiman katkaisuun laparoskooppisia 
suorasulkulaitteita ja saumanvahvikkeita sekä 
kudosliimaa. Julkaistuissa laparoskooppisissa 
pankreatoduodenektomioissa rekonstruktiot 
on tehty joko kokonaan laparoskooppisesti tai 
ns. hybridileikkauksena pienestä keskiviiltola-

Kuva 2. Maksakudoksen pinnallinen halkaisu kudosfuu-
siolaitetta ja bipolaaripihtiä hyväksikäyttäen.

Kuva 3. Laparoskooppinen ultraäänidissektori (Sonosur-
ge) maksakudoksen halkaisussa.

Kuva 4. Vasen maksaveena paljastettuna ultraäänidis-
sektion jälkeen.

Kuva 5. Vasemman maksaveenan katkaisu laparoskoop-
pisella suorasulkulaitteella.

Kuva 6. Pienten pernalaskimoon liittyvien laskimohaa-
rojen sulku ja katkaisu LigaSure-instrumentilla pernan 
verisuonet säästävässä laparoskooppisessa distaalisessa 
haimaresektiossa.

Kuva 7. Haiman katkaisu suorasulkulaitteella sauman-
vahvikkeita hyväksikäyttäen.
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iina auVinen, marika Flink,                         
Heidi juurakko ja ilkka sairanen
Hoitotyön opiskelijat

jaana mäkelä
TtM, projektipäällikkö

Hyvinvointiyksikkö
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

PIUHA-projekti kartoittaa potilas-
ohjausta Internet-pohjaisesti

Vuonna 2011 alkaneessa, kolme vuotta kestä-
vässä, osittain ESR-rahoitteisessa Piuha – pro-
jektissa kehitetään tietokoneavusteista oppi-
mista ja potilasohjausta sairaalaympäristössä. 
Projektia toteuttaa Jyväskylän ammattikor-
keakoulu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Piu-
ha-projektiin sisältyi tutkimus, jonka avulla 
saatiin tietoa potilaan osallistumisesta omaan 
hoitoonsa, sekä tietoa potilasohjauksen po-
tilaslähtöisyydestä ja potilaan voimavarojen 
huomioimisesta. Artikkeli käsittelee kirur-
gisten potilaiden elämäntavoitteita. Tutkimus 
suoritettiin kyselytutkimuksena vuoden 2012 
viikkojen 40-41 aikana Keski-Suomen kes-
kussairaalan kirurgian vastuualueella. Tämä 
artikkeli syntyi projektin ja hoitotyön opiske-
lijoiden yhteistyön tuloksena osana Terveyttä 
edistävää harjoittelua.

Potilaille tarjottiin mahdollisuus täyttää 
kyselylomake sairaalakäynnin yhteydessä tie-
tokoneella, tai saada mukaansa ohjeet, miten 
täyttää kyselylomake kotona. Kyselystä oli 
mahdollisuus täyttää myös kirjallinen versio, 
jonka tiedot tutkimusavustajat veivät tieto-
koneelle. Valtaosa tutkittavista täytti kyselyn 
itsenäisesti. Mikäli tutkittava ei halunnut, tai 
pystynyt, täyttämään kyselylomaketta tut-
kimusavustajat lukivat sen heille. Kirurgian 
poliklinikalla tutkimuslomakkeet täytettiin 
poliklinikan aulassa. Osastoilla tutkimus-
avustajat kiersivät potilashuoneissa tarjoten 
mahdollisuuden tutkimukseen osallistumi-
seen. Mikäli potilas toivoi rauhallisemman 
ympäristön kyselyn täyttämiseen, kyselyn sai 
täyttää osaston päiväsalissa. 

Elämäntavoitteilla on hierarkkinen 
järjestys

Elämäntavoitteiden asettaminen ja muokkaa-
minen muuttuvan elinympäristön mukaan 

on keskeinen elämänhallinnan mekanismi ja 
yksi tärkeimpiä elämänlaadun määrittelijöitä. 
Tavoitteellisuus sisältyy WHO:n elämänlaa-
dun määritelmään ja niiden mittaamiseen on 
yleisesti käytetty Antonovskyn koherenssikä-
sityksen mittaria. Konkreettisten ja yksinker-
taistenkin elämäntavoitteiden voidaan nähdä 
palvelevan yksilön ideaalista minäkuvaa. 
Näin ajateltuna elämäntavoitteet asettuvat 
toistensa suhteen hierarkkiseen järjestykseen. 
Ylimpänä hierarkiassa ovat abstraktit moti-
vaatiot, kuten sosiaalinen valta-asema, maine, 
itsemäärääminen ja kunnia, jotka liittyvät 
kiinteästi minäkuvan muodostamiseen. Hie-
rarkiassa on keskitaso, jolla olevat tavoitteet 
ovat henkilökohtaisia ja konkreettisia. Näitä 
tavoitteita ovat esimerkiksi taloudellinen tur-
vallisuus, ura ja perhe. Keskitason tavoitteet 
voidaan jakaa edelleen alempiin tasoihin, eli 
välitavoitteisiin ja lopulta yksittäisiin toimin-
toihin. Välitavoite voi esimerkiksi olla työ-
organisaatiossa yleneminen, johon tähtäävät 
yksittäiset toiminnot ovat sen eteen tapahtu-
vaa työtä, kuten lukeminen ja kirjoittaminen. 
Hierarkkisen rakenteen vuoksi yksinkertais-
ten alemman tason motivaatioiden ymmär-
tämiseen tarvitaan tietoa ylemmän tason ta-
voitteista.

Ikääntyminen ja sairastuminen 
muokkaavat tavoitteita

Elämäntavoitteet muuttuvat elämänvaiheen 
ja terveydentilan mukaan. Nuorten aikuisten 
tavoitteet liittyvät koulutuksen, työn ja per-
heen saavuttamiseen. Keski-ikään tultaessa 
tavoitteet muuttavat luonnettaan saavutettua 
elämäntilannetta säilyttäviksi. Iäkkäiden ta-
voitteet ovat lähes yksinomaan terveyttä ja 
elämänlaatua säilyttäviä. Ikääntymisen ede-
tessä vähentyvien voimavarojen on ajateltu 
muokkaavan elämäntavoitteita valikoinnin, 
optimoinnin ja kompensoinnin kautta. Ta-
voitteet muokkautuvat yksilön kykyjä, persoo-
nallisuutta ja kulttuuria mukaillen. Ihanteel-
lisessa tilanteessa tavoitteet ovat uskottavia ja 
riittävän haastavia tarjoamaan mielekkyyttä 
päivittäiseen toimintaan. Sairastuminen voi 
nopeasti hävittää elämäntavoitteiden uskot-
tavuuden. Esimerkiksi aivojen toimintaan 
liittyvissä äkillisissä sairastumisissa entiset 
elämäntavoitteet muuttuvat usein mahdotto-
miksi, ja korvautuvat turhautumisen, surun 

ja pelon tuntemuksilla. Esimerkiksi kuntou-
tuspotilailla on havaittu merkittävimmän 
elämäntavoitteen liittyvän parisuhteen säilyt-
tämiseen. Työhön liittyvien tavoitteiden mer-
kitys havaittiin vähäiseksi. Samoin syöpäpoti-
lailla on havaittu perhesuhteiden merkityksen 
kasvavan ensimmäisen yhdeksän kuukauden 
aikana sairauden toteamisesta. Vakavan sai-
rauden voi ajatella muuttavan elämäntavoit-
teita samaan tapaan kuin ikääntymisen eli 
uuden tavoitteleminen vähenee ja saavutetun 
elämänlaadun säilyttäminen korostuu.

Tavoitteet osa elämäntarinaa

Potilaan elämäntavoitteet ovat osa elämänta-
rinaa, jonka kuuleminen on keskeinen hoito-
henkilöstön taito. Syvällistä tarinankerronnan 
taitoa tulisi rohkaista ja harjoitella, sillä se on 
ihmisen luonteenomaisin keino käsitellä men-
nyttä ja tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta. 
Sairastuminen lisää epävarmuuden tunnetta, 
ja ajatellaan, että potilaan omat elämänhal-
linnan taidot määrittävät kuinka lisääntynyt 
epävarmuus vaikuttaa paranemiseen. Tutki-
mustietoa elämäntavoitteiden suhteesta van-
henemiseen ja terveydentilan muutoksiin on 
vähän, sillä tutkimus on keskittynyt nuoriin.  
Yleisesti vanhemmalla väestöllä tehdyissä 
tutkimuksissa terveyteen ja toimintakykyyn 
liittyvät tavoitteet on havaittu tärkeimmiksi. 
Ikääntyneillä suomalaisilla naisilla tärkeitä 
tavoitteita terveyden ja toimintakyvyn jälkeen 
ovat liikuntaan, ihmissuhteisiin, itsenäisyy-
teen ja elämäntapojen säilyttämiseen liittyvät 
tavoitteet. Erilaisten fyysiseen toimintakykyyn 
liittyvien rajoitteiden on havaittu korostavan 
terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tavoit-
teita, ja liikuntaan liittyvien tavoitteiden mer-
kitys on fyysisesti rajoittuneilla vähäisempi. 

Elämäntavoitteiden eroavaisuuksia on tutkit-
tu eri ikäisillä. Nuoret aikuiset mainitsivat 
elämäntavoitteissaan usein koulutukseen, 
perheeseen ja ystäviin liittyviä tavoitteita. Sen 
sijaan keski-ikäiset ja lähellä eläkeikää olevat 
mainitsivat elämäntavoitteissaan omat lap-
sensa, harrastuksensa, huolen terveydentilas-
taan sekä globaalit ongelmat. Tutkimuksessa 
elämäntavoitteet jaettiin 12 luokkaan. Näitä 
luokitteluja olivat muun muassa ammatti, 
perhe, terveys, matkustelu ja eläköityminen. 
Nurmen tutkimuksen mukaan yleisimmät 
tavoitteet olivat ammatti, omaisuus ja perhe. 
Kyseisessä tutkimuksessa terveys oli vasta 
kuudenneksi yleisin tavoitteista. Vanhemmil-
la vastaajilla terveys elämäntavoitteena yleis-
tyi huomattavasti. 

Terveenä hautaan 
- kirurgisten potilaiden elämäntavoitteita
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Vastaajien taustatiedot

Tämän potilaiden elämäntavoitteita kartoit-
taneen tutkimukseen vastanneista (n=171) 
puolet oli miehiä ja puolet naisia. 43 % vastan-
neista oli syntynyt 1920–1940 -luvuilla ja 43 % 
1950–1970 -luvuilla. Loput vastaajista oli nuo-
rempia. Vastaajista 60 % eli avio- tai avoliitossa 
ja loput jakaantuivat tasaisesti naimattomiin 
ja eronneisiin. Neljäsosalla vastanneista kou-
lutustaustana oli peruskoulu ja lähes puolella 
ammatillinen koulutus sekä noin neljäsosalla 
ammattikorkeakoulutus, yliopistokoulutus, 
lukio tai muu.

Potilaiden elämäntavoitteet

Potilaat nimesivät kolme heille tärkeää elä-
mäntavoitetta. Tavoitteita ei pyydetty asetta-
maan tärkeysjärjestykseen. Vastanneista 66 
% pystyi nimeämään kaikki kolme tavoitetta. 
Kaksi tavoitetta ilmoitti 12 % ja yhden tavoit-
teen 14 % potilaista. 

Tässä tutkimuksessa elämäntavoitteet luo-
kiteltiin yhdeksään luokkaan: 1) terveys, hy-
vinvointi ja toimintakyky 2) perhe ja sosiaali-
suus 3) arvojen toteuttaminen 4) työ, opiskelu 
ja talous 5) yhteiskunnallinen 6) materialisti-
nen 7) harrastukset 8) hengellinen ja 9) seksu-
aalinen. Potilaat nimesivät elämäntavoitteita 
eri elämänalueilta monipuolisesti, mutta 8 % 
potilaista ei kyennyt mainitsemaan yhtään 
elämäntavoitetta. 

Luokkaan ” terveys, hyvinvointi, toiminta-
kyky ja liikunta” liittyivät vastaajista 42 %:n 
elämäntavoitteet. Tämän luokan vastauksista 
valtaosa liittyi suoraan omaan terveyteen ja 
paranemiseen. Tyypillisiä vastauksia olivat 
”terveys”, ‘pysyä terveenä’ ja ‘terveys säilyisi’. 
Perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyi 21 
% kaikista vastauksista. Perheeseen ja sosiaa-
lisiin suhteisiin liittyvistä elämäntavoitteista 
merkittävä osa liittyi puolisoon, lapsiin ja las-
tenlapsiin. Potilaiden vastaukset em. luokassa 
olivat vivahteikkaita, kuten ‘nähdä lastenlas-
ten varttuvan’ ja ‘perheen ja läheisten kanssa 
oleminen’.

Muita kuin terveyteen ja perheeseen liit-
tyviä tavoitteita olivat esimerkiksi arvojen 
toteuttamiseen, talouteen ja yhteiskunnassa 
vaikuttamiseen liittyvät tavoitteet. 16 % elä-
mäntavoitteista liittyi abstrakteihin arvoihin, 
kuten hyveisiin, onnellisuuteen ja tulevaisuu-
den näkymiin. Työhön, opintoihin ja talouteen 
liittyviä tavoitteita oli 13 % kaikista potilaiden 
nimeämistä elämäntavoitteista. Yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita 
nimesi 2 % vastanneista ja loput tavoitteet ja-
kautuivat materialistisiin, harrastuksiin, hen-
gellisiin ja seksuaalisiin elämäntavoitteisiin.

Elämäntavoitteet kertovat            
sairastuneen tarinaa

Tavoitteellisuus luo elämään merkitykselli-
syyttä ja sisältöä. Elämäntavoitteisiin vaikut-
tavat ikä ja terveydentila. Tähän tutkimukseen 
osallistuneet potilaat olivat elämäntavoitteil-
taan hyvin monipuolinen joukko. Aiemmissa 
tutkimuksissa, joissa elämäntavoitteita suhteu-
tettiin elämän merkityksellisyyttä kuvaavaan 
mittariin, havaittiin useiden sosiaalisten, psy-
kologisten ja terveyteen liittyvien päämäärien 
olevan materialistisia tavoitteita tärkeämpiä 
elämän merkityksellisyyden selittäjiä. Esimer-
kiksi vajaan vuoden kuluttua kemoterapian 
aloittamisesta erityisesti sosiaalisten suhtei-
den merkitys korostui. Nyt raportoitavassa 
tutkimuksessa sosiaalisiin suhteisiin liittyviä 
tavoitteita mainittiin selvästi useammin kuin 
työhön, opiskeluun tai talouteen liittyviä ta-
voitteita. Sairastuminen on saattanut vaikuttaa 
sosiaalisia suhteita korostavasti. Tulos saattaa 
kuvastaa myös potilaiden ikäjakaumaa. Nuo-
ret, joilla tavoitteet olivat usein työuraan ja 
opintoihin liittyviä, olivat tässä tutkimuksessa 
ikäluokkana aliedustettuina. 

Yleisimmät elämäntavoitteet liittyivät vastaaji-
en omaan terveyteen, hyvinvointiin ja toimin-
takykyyn. Yleisin elämätavoite potilailla oli 
”terveys”, joka voi vastaajasta riippuen merkitä 
joko tervehtymistä tai nykyisen terveydentilan 
säilyttämistä. Sairaalaympäristössä annetut 
vastaukset saattavat intuitiivisesti ohjautua 
terveyteen liittyviin asioihin, ja siten vastaus 
voi kuvastaa myös tutkimuslöydöksiin liitty-
vää pelkoa. Osa potilaista mainitsi elämänta-
voitteekseen lyhyesti sanan ”perhe”. Pohdimme 
vastausta ja totesimme, että vastaajalla saattoi 
olla laajempi kokonaisuus mielessään, kuin 
nimenomainen perheen tavoittelu. Konkreet-
tisen perheen tavoittelun sijaan potilas saattoi 
ajatella perheen yhdessäoloa, hyvinvointia tai 
koossa pysymistä. Vastaaja voi myös kokea it-
sensä yksinäiseksi ja toivoa omaa perhettä, mi-
käli hänellä ei sellaista ole.

Vastanneista potilaista 8 % ei kyennyt ni-
meämään yhtään elämäntavoitetta. Ne poti-
laat, jotka pystyivät nimeämään vain yhden 
tavoitteen, tavoittelivat lähes poikkeuksetta 
terveyttä. Tulos kuvastaa sairastumisen dra-
maattista vaikutusta ihmisen elämäntarinaan 
ja -tavoitteisiin. Toisaalta, joillakin potilailla 
kyvyttömyys nimetä elämäntavoitteita johtui 
siitä, että sana ‘tavoite’ ymmärrettiin yksin-
omaan uuden tavoitteluna, eikä jo saavutetun 
säilyttämistä ymmärretty tässä yhteydessä 
tavoitteeksi. Näissä tapauksissa elämäntavoit-
teiden puuttuminen voi heijastaa elämään tyy-
tyväisyyttä.

Perhekeskeisyys osaksi                
potilasohjausta

Tutkimus sai kirjoittajien kokemuksen mu-
kaan hyvän vastaanoton potilaiden keskuu-
dessa. Osa potilaista kertoi kyselyn saaneen 
heidät ajattelemaan hoitoonsa osallistumiseen 
liittyviä mahdollisuuksia ja kokonaisuutena 
elämäänsä ja terveyttään. Ikäihmisistä moni 
ilahtui mahdollisuudesta päästä juttelemaan 
sairaudestaan ja ajatuksia vaihdettiin myös 
arkipäivän asioista. Kyselyn jälkeen tutki-
musavustajat tiedustelivat potilaiden ajatuk-
sia kyselyyn liittyen sekä tarjosivat mahdolli-
suutta keskustella mieleen nousseista asioista. 
Tällöin erityisesti ikäihmiset olivat halukkai-
ta kertomaan sairaudestaan ja sen tuomista 
muutoksista heidän arkeensa. Toisaalta, joil-
lekin tilanne oli ahdistava, kun huomasivat 
oman kyvyttömyytensä nimetä ainuttakaan 
elämäntavoitetta. 

Vastausten heterogeenisyys kertoo potilai-
den taustojen monimuotoisuudesta. Haasta-
tellut potilaat olivat eri elämäntilanteissa. Osa 
oli hakeutunut poliklinikalle konsultaatioon, 
toiset olivat saaneet diagnoosin, osa toipui 
leikkauksesta ja jotkut tulivat sairaalaan jälki-
kontrollia varten. On kuitenkin todennäköis-
tä ja ymmärrettävää, että elämäntavoitteista 
terveyteen liittyvät asiat ovat korostuneesti 
esillä. 

Sairaalaympäristössä toteutettava potilasoh-
jaus voi hyötyä elämäntavoitteiden tutkimuk-
sesta. Tutkimuksessa saatiin selville perheen 
merkityksen korostuminen potilaan elämäs-
sä. Voidaan väittää, että potilas hyötyisi per-
heen roolin korostamisesta hoidossa ja pää-
töksenteossa. Tutkimuksen mukaan potilaat 
ovat kiinnostuneita omasta terveydestään ja 
sen edistämisestä. Tieto siitä, että terveys on 
useimmille potilaille tärkein elämäntavoite, 
auttaa hoitohenkilökuntaa ymmärtämään 
potilasohjauksen merkityksellisyyden ja tär-
keyden osana potilaan hoitoa. Elämäntavoit-
teet huomioivalla potilasohjauksella voidaan 
saada aikaan positiivisia tuloksia. n
 
Lähdeviittaukset ja lähteet saatavissa 
Jaana Mäkelältä.
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Yleistä

Lihavuuskirurgiset toimenpiteet aloitettiin 
Peijaksen sairaalassa joulukuussa 2007, kun 
sinne päätettiin keskittää HUS-alueen liha-
vuusleikkaukset. Leikkausmäärät ovat kas-
vaneet tasaisesti vuoden 2008 91 potilaasta 
vuoden 2011 220 potilaaseen. Kansainvälises-
ti arvioiden leikkausten määrä Suomessa on 
vielä vähäinen. Vuonna 2009 muissa Pohjois-
maissa tehtiin yhteensä yli 10 000 lihavuuski-
rurgista toimenpidettä ja Suomessa vain 670.

Lihavuusleikkauksia tehdään vaikeasti ylipai-
noisille ihmisille: potilaan BMI:n oltava yli 35 
ja siihen on liityttävä jokin oheissairaus kuten 
esimerkiksi 2-tyypin diabetes, verenpainetau-
ti, rasva-aineenvaihdunnan häiriö, uniapnea, 
sepelvaltimotauti tai nivelrikko. Jos painoin-
deksi on 40 tai enemmän, voi leikkaukseen 
päästä myös ilman oheissairautta. Leikkauk-
seen haluavalla on oltava takanaan valvottuja 
laihdutusyrityksiä, joista huolimatta hän ei 
ole pystynyt pitämään saavuttamaansa painoa 
vaan se on noussut aina takaisin.  Leikkaus-
hoitoa voidaan harkita vain silloin, kun muilla 
hoitomuodoilla ei ole saavutettu oheissairauk-
sien kannalta riittävää tulosta. Leikkauksen 
esteenä voivat olla esimerkiksi ruokatorven, 
mahalaukun tai keuhkojen sairaudet, alkoho-
lismi, vaikea ahmimistaipumus tai psyykkiset 
ongelmat.

Tavallisin leikkausmenetelmä on mahalaukun 
ohitusleikkaus (BY-PASS), joka rajoittaa ker-
ralla syötävän ruuan määrää ja vähentää ruo-
kahalua. Siinä mahalaukusta muodostetaan 
pieni pussi johon ohutsuoli yhdistetään, jol-
loin ruoka pääsee suoraan ohutsuoleen. Toi-
nen leikkausmuoto on mahalaukun kavennus 
(SLEEVE), jossa poistetaan osa mahalaukkua 
ja sen mukana nälkähormonia tuottava alue.
 
Leikkauksen jälkeen potilaan täytyy opetella 
uusi syömisen ja juomisen rytmi: on syötävä 
useita pieniä aterioita päivässä ja rytmitettävä 
juominen useiksi pieniksi annoksiksi. Janon 
ja nälän tunnetta ei saa tulla, koska sitä ei voi 
tyydyttää isoilla annoksilla. Harkitsematon 

LIHAVUUSKIRURGIAA FAST-TRACKINA PEIJAKSESSA
ahmiminen saattaa aiheuttaa suolitukoksen 
tai suolen puhkeamisen.

Leikkaus ei yksin laihduta. Se antaa fyysisen 
tuen laihduttamiseen, mutta ilman kykyä tai 
motivaatiota laihduttaa ei leikkauksesta ole 
apua. Keskimääräinen painonpudotus leikka-
uksen jälkeen on noin puolet ylipainosta. Osa 
potilaista saavuttaa normaalin painoindeksin. 
Paino putoaa eniten ensimmäisen vuoden ai-
kana, jonka jälkeen se voi nousta muutamia 
kiloja. Useimmilla saavutettu matalampi pai-
no kuitenkin pysyy. Leikkaushoidon tulokset 
ovat muita hoitoja paremmat, mutta myös 
haittavaikutukset voivat olla vakavampia. 

Lihavuusleikkauksiin liittyy myös riskejä. 
Mahdollisia myöhäishaittoja ovat mm. suo-
liston kiinniketukos, saumojen ahtauma tai 
jäännösmahalaukun haava. Keuhkokuumeen 
ja veritulpan riski on suuri. Ompelusaumojen 
pettäminen ja verenvuoto ovat myös mahdol-
lisia. Näistä syistä tehtävien uusintaleikkaus-
ten määrä on 3–6 prosenttia. Kuoleman riski 
on hyvin pieni, muutaman promillen luokkaa. 
Tilastollisesti tuhannesta leikattavasta keski-
määrin yksi tai kaksi kuolee.

Hoitopolku 

Päästäkseen leikkaukseen potilaan on saatava 
lähete omalta lääkäriltään ensin endokrinolo-
gille, joka arvioi tarvitseeko potilas leikkausta 
ja antaa lähetteen Peijaksen kirurgian polikli-
nikalle. 

Potilaat kutsutaan ns. polipäivänä kirurgian 
poliklinikalle, jossa heillä on klo 8-9 yhteisin-
fotilaisuus. Siellä ovat paikalla kirurgi, ravit-
semusterapeutti, psykologi ja sairaanhoitaja. 
Tilaisuudessa he saavat informaatiota tule-
vasta hoidosta ja heillä on mahdollisuus saada 
katsottavaksi yhteistyönä tehty opetus-DVD. 
Tällä yhteiskäynnillä käy yleensä 4-6 potilasta 
kerralla. Potilaille kerrotaan myös erilaisista 
meneillään olevista tutkimuksista, joihin he 
voivat halutessaan osallistua. Näissä tutkitaan 
esimerkiksi potilaan maksa- ja rasvakudosta, 
elämänlaatua ja hoitopolkua. Klo 10:stä eteen-
päin he tapaavat vielä yksitellen kirurgin ja 
ravitsemusterapeutin sekä iltapäivällä aneste-
sialääkärin ja halutessaan myös psykologin. 

Ennen leikkausta toteutetaan ravitsemuste-
rapeutin ohjaus postoperatiivisesta syömi-

sestä ja käynnistetään preoperatiivinen, noin 
4 viikkoa kestävä, erittäin niukkaenerginen 
ruokavalio. Sen tavoitteena on 5 % painon-
pudotus ennen kirurgista toimenpidettä. Po-
tilaille aloitetaan leikkauksen jälkeen pysyvä 
vitamiinien ja kalsiumin korvaushoito.

jaana Hodju
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Peijaksen sairaalan leikkausosasto
Lihavuusleikkausten vastuuhoitajat

Potilaan hoitopolku

Omalääkärin lähete endokrinologille

Endokrinologin lähete 
Peijaksen kirurgian poliklinikalle

Kirurgian poliklinikalla yhteisinfo, kirurgi, 
anestesialääkäri, ravitsemusterapeutti, 

psykologi ja sairaanhoitaja

Tulotarkastus 
ja ravitsemusterapeutin opetuslounas

Leikkaus

Kirurgin ja ravitsemusterapeutin 
tapaaminen 3-4vk:n kuluttua leikkauksesta

Jatkoseuranta 
3kk ja 12 kk endokrinologian pkl:lla

Ravitsemusterapeutilla käynti

Elinikäinen seuranta avosektorilla
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Kaksi viikkoa ennen toimenpidettä potilas käy 
vielä tulotarkastuksessa, jossa potilasta opete-
taan pistämään verenohennuslääke ja kerro-
taan esilääkkeenä käytettävästä natriumsit-
raattiliuoksesta. Saman käynnin yhteyteen 
kuuluu ravitsemusterapeutin opetuslounas.

Leikkaushoitojakso vaihtelee yhdestä neljään 
vuorokauteen. Sairausloma on keskimäärin 4 
viikkoa.  Kotiutuksen jälkeen potilaat käyvät 
vielä noin 3-4 viikon kuluttua tapaamassa ki-
rurgia ja ravitsemusterapeuttia sekä saamassa 
viimeiset ohjeet ennen sairausloman loppua. 
Tämän jälkeen seuranta toteutetaan endo-
krinologian poliklinikalla 3 kk ja 12 kk koh-
dalla (aiemmin lisäksi 24 kk). Ennen erikois-
sairaanhoidon seurannan päättymistä leikatut 
potilaat ohjataan vielä ravitsemusterapeutin 
käynnille, koska suurin ongelma toisena leik-
kausta seuraavana vuotena on painonnousu. 
Jatkossa potilas tarvitsee elinikäisen seuran-
nan avosektorilla.

Fast-trackia leikkausosastolla

Aloitimme leikkaamalla yhden leikkauksen 
päivässä kolmena päivänä viikossa. Kaikille 
potilaille laitettiin valtimopaineenmittaus ja 
virtsakatetri, ja potilaat menivät ensimmäi-
seksi yöksi valvontayksikköön. Leikkausten 
lisääntyvän tarpeen vuoksi lähdimme kehit-
tämään toimintaamme sujuvammaksi. Fast-
track -toimintaan haimme vauhtia mm. tu-
tustumiskäynneillä useissa lihavuuskirurgiaa 
aikaisemmin aloittaneissa yksiköissä kuten 
Vaasassa ja Tanskan Århusissa. Tämän jäl-
keen kehitimme yhdessä vastuuhoitajien, ki-
rurgien ja anestesialääkäreiden kanssa oman 
fast-track -konseptin, jonka tavoitteena on 
potilaiden turvallinen ja laadukas hoito, mikä 
samalla mahdollistaa kolmen leikkauksen 
läpimenon normaalin työpäivän puitteissa.  
Siinä korostuvat saumaton yhteistyö ja ennal-
ta sovitut työtavat ja -vaiheet (mm. myös lai-
toshuollon ripeä välisiivous). Potilaat tulevat 
leikkausosaston heräämöön odottelemaan hy-
vissä ajoin, jolloin vaihdot ovat nopeutuneet. 
Kirurgi auttaa salitiimiä tarvittaessa potilaan 
valmistelussa ennen leikkausta ja leikkaustar-
vikkeiden purkamisessa leikkauksen jälkeen 
sekä potilaan siirrossa potilassänkyyn. Fast-
track -toiminnan myötä valtimopaineenmit-
tauksesta ja virtsakatetrista on luovuttu lähes 
täysin ja potilaat siirtyvät heräämöstä suoraan 
vuodeosastolle valvontayksikön sijaan. 

Fast-track ei sovellu potilaille joilla on vai-
kea uniapnea tai keuhko-ongelma – nämä po-
tilaat menevät valvontaosastolle leikkauksen 
jälkeen.

Anestesia

Mahdollisimman turvallisen ja laadukkaan 
anestesian takaamiseksi meillä on selkeät ohjeet 
lihavuuskirurgisen potilaan anestesiasta sekä 
siitä, mitä lääkkeitä ja missä vaiheessa leikkausta 
niitä annetaan potilaalle. Ohjeet löytyvät mm. 
salin seinältä ja kaikkien yhteiseltä verkkoase-
malta tietokoneelta. Kaikki anestesiahoitajat pe-
rehdytetään näihin anestesioihin toisen, hyvin 
kokeneen kollegan toimesta anestesioiden suju-
vuuden turvaamiseksi. 

Leikkausta edeltävänä iltana potilas saa trom-
boosiprofylaksian (enoksapariininatrium 40mg) 
ja happosalpaajan (pantopratsoli 40mg). Leikka-
uspäivän aamuna potilas saa juoda pre-op. juo-
man viimeistään kaksi tuntia ennen leikkausta 
ja hän saa esilääkkeeksi natriumsitraattiliuosta 
30ml po mahahappoja neutralisoimaan. Potilas 
ei saa rauhoittavaa esilääkettä sillä hän kävelee 
leikkausosastolle, saliin ja siirtyy leikkaustasolle 
itse.

Kaikki laitteet ja välineistö on varattu saliin 
valmiiksi ja niiden käyttövalmius on tarkis-
tettu potilasturvallisuuden varmistamiseksi. 
Ennen induktiota anestesialääkäri käy koko 
tiimin kanssa läpi HUS:n tarkistuslistan alku-
tarkistuksen. Tämä on erityisen tärkeää, sillä 
olemme siirtyneet ns. hiljaiseen raportointiin. 
Induktiossa potilas on lievässä anti-trende-
lenburgin asennossa. Yleensä normaalit intu-
baatiovälineet riittävät, mutta vaikeaan intu-
baatioon on hyvä aina varautua. Käytämme 
näillä potilailla hengityskoneen painekontrol-
loitu-volyymitaattu (PCV-VG) –moodia sekä 
PEEP:iä. 

Potilaille varataan erikoismuotoillulla cuffil-
la varustettu intubaatioputki (Taper Guard). 
Cuffi varmistaa sen, ettei sauman testauksessa 
käytettävä siniväriliuos pääse potilaan keuh-
koihin. Siniväri ruiskutetaan suumahaletkun 
kautta (by-pass: ch 25 ja sleeve: ch 35). Aneste-
sialääkäri asettaa sen valmiiksi jo induktiossa 
ruokatorveen, anestesiasairaanhoitaja työntää 
letkun leikkauksen edetessä kalibrointia ja si-
niväritestausta varten alemmas ruokatorvessa 
pouchiin asti. Siniväriliuosta varataan 50ml 
by-pass:n ja 200ml sleeve:n. Onkin tärkeää, 
että myös anestesiahoitaja tuntee leikkauksen 
eri vaiheet ja pystyy ennakoimaan toimin-
taansa hyvissä ajoin. 

Potilaan lämpötaloudesta huolehditaan ta-
solle asetettavan lämpöpatjan ja vatsaontelon 
täyttöön käytettävän hiilidioksidin lämmittä-
misellä. Näin vähennetään verenkierrollisten 
ongelmien syntyä. Potilaat tuntuvat pikem-
minkin lämpenevän liikaa kuin jäähtyvän, 
siitä syystä lämpöpuhallinpeittoa ei salin puo-
lella käytetä. 

Kaikki potilaat saavat antibioottiprofylaksi-
aksi kefuroxiimin 3g iv tai sille allergiset levo-
floksasiinia 500mg iv. Pantopratsoli 40mg iv 
vähentää mahalaukun haponeritystä, ja suo-
jaa näin samalla uusia saumoja. Relaksanttina 
käytössämme on rokuroni. Pahoinvoinnin es-
toon potilaat saavat induktiossa deksametaso-
nia 10mg iv ja herätysvaiheessa ondanzetronia 
4mg iv.

uu

Mahalaukun ohitusleikkauksessa mahalaukusta 
muodostetaan pieni pussi, johon ohutsuoli yhdiste-
tään. 

Mahalaukun kavennusleikkauksessa potilaan maha-
laukun runko-osa typistetään putkimaiseksi.
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Anestesian ylläpidossa käytetään anestesialää-
kärin mieltymysten mukaisesti joko propofo-
li-remifentaniili tai desfluraani-remifentaniili 
yhdistelmää. Niitä annostellaan vasteen mu-
kaan ja unensyvyyttä tarkkaillaan koko ajan 
mm. entropiamittauksen avulla. Molemmat 
poistuvat potilaan elimistöstä nopeasti ja var-
mistavat näin osaltaan potilaan nopean he-
räämisen.

Potilaan anestesiaa kevennetään riittävän 
ajoissa, ja usein potilas ekstuboidaan kun 
haavoja vielä suljetaan. Tämä ei haittaa koska 
haavat on puudutettu jo leikkauksen alussa 
ropivakaiinilla. Leikkauksen loppuvaiheessa 
potilaat saavat kipulääkkeeksi oksikodonia 
3-5mg iv, ketoloraakkia 60mg iv, parasetamo-
lia 1g iv ja esketamiinia 5mg iv – huomioiden 
kuitenkin potilaan sairaudet ja mahdolliset 
vasta-aiheet näille lääkkeille. Kaikki potilaat 
saavat myös sugammadeksia 200mg iv relak-
santin vasta-aineeksi ja nopean heräämisen 
varmistamiseksi. 

Leikkauksen loputtua potilas siirretään osas-
ton sänkyyn. Siirtoon osallistuu koko tiimi 
kirurgia myöten. Potilas asetetaan puoli-istu-
vaan asentoon, jolloin pallea ja keuhkot ovat 
optimaalisessa tilassa. Potilaan hengitys on 
helpompaa ja samalla aspiraatioriski piene-
nee. 

Asento ja välineistö

Potilas kävelee itse saliin ja siirtyy leikkausta-
solle, joka kantaa 450 kg. Tarvittaessa tasoon 
saa levennysosat ylävartalon kohdalle. Asento 
laitetaan potilaan ollessa hereillä, huomioiden 
hänen mahdolliset liikerajoituksensa. Leik-
kausasento on puoli-istuva; jalat ovat levitet-
tävillä jalkatelineillä, koska kirurgi leikkaa 
jalkojen välistä ja assistentti istuu potilaan 
vasemmalla puolella. Kädet ovat sivuilla teli-
neillä. Assistenttia varten asetetaan rullatuki 
kamerakäden alle, jotta kuva pysyy vakaana 
koko toimenpiteen ajan. Jalkapohjia vasten 
ovat tukilevyt, jalkastopparit, koska leikkauk-
sen aikana potilas on jyrkässä anti-trendelen-
burgin asennossa, jolloin ne estävät potilasta 
valumasta tasolla alaspäin. Potilaan jalkoihin 
laitetaan laskimopumppusukat auttamaan 
laskimoverenkiertoa ja estämään turvotuksia 
leikkauksen aikana. Käsien ja jalkojen ym-
pärille laitetaan pehmustetut turvavyöt. In-
strumentoiva hoitaja on pöytineen potilaan 
oikealla puolella. 

Ennen leikkauksen alkua kirurgi käy koko tii-
min kanssa läpi HUS:n tarkistuslistan aikalisä 
–kohdan läpi, ja leikkauksen loppuvaiheessa 
käydään läpi kohta lopputarkistus.

Käytössämme on laparoskopioissa käytettävä 
perusvälineistö erikoispitkin pihdein. Kudos-
ten preparointiin käytetään ultraäänisaksia. 
Diatermia ja polttokoukku kuuluvat perus-
välineistöön. Hyvän näkyvyyden saamiseksi 
leikkauksessa tarvitaan maksankohottajaa, 
joka kiinnitetään omaan pidikkeeseen. Ker-
takäyttöiseen imu-huuhteluletkustoon vaih-
damme erikoispitkän kärjen. Optiikkana on 
erikoispitkä 45 asteen EndoEye. 

By-pass -leikkaukseen tarvitaan 3 x 12 x 
100mm ja 1-2 x 5 x 100mm ballongillisia troa-
kaaria. Sleeve -leikkauksessa tarvitaan lisäksi 
15 x 100mm troakaari preparaatin poistami-
seen vatsaontelosta. Tarvittaessa hyllyistämme 
löytyvät myös pidemmät 150mm troakaaret. 

Potilas leikkausasennossa. Vasemman reiden kohdalla näkyy assistentin käsituki.

Laskimopumppusukat parantavat verenkiertoa ja 
estävät turvotuksia.

uu
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Mahalaukun ja suolen katkaisuun käytämme 
nykyään ruskeita patruunoita viimeistä lu-
kuun ottamatta, joka on valkoinen. 

Meille suunnitellut peittely- ja tarvikepakka-
ukset ovat vähentäneet avattavien pakkausten 
määrää nopeuttaen toimintaamme. Kolmeen 
leikkaukseen tarvittavat muut kertakäyttöiset 
tavarat löytyvät siirreltävästä, saliin tuotavas-
ta kärrystä. Aamuinen salin valmistelu on su-
juvoitunut huomattavasti näiden mittatilaus-
työnä tehtyjen pakkausten myötä.  

Fast-track - konseptin myötä olemme siirty-
neet circulaarisesta tekniikasta lineaariseen 
tekniikkaan ja kaikki kirurgimme leikkaa-
vat nykyään samalla tavalla. Leikkauksen 
eri vaiheet toteutuvat lähes poikkeuksetta 
saman kaavan mukaan.  Kokemus on tuonut 
varmuutta muuttuviin tilanteisiin, ja salissa 
työskentelevät osaavat reagoida muutoksiin 
nopeasti. 

Leikkauspuolen sairaanhoitajat perehdyte-
tään vastuualuehoitajan toimesta lihavuuski-
rurgiaan. Selkeät ohjeet tarvittavasta välineis-
töstä, asennosta kuvineen ja muu tarpeellinen 
tieto on koottu sekä kansioon että yhteiselle 
verkkoasemalle tietokoneelle. Salin seinältä 
löytyvät muistilistat suolenkatkaisulaittees-

sa käytettävien patruunoiden järjestyksestä,  
saumojen ompeluun käytettävistä langoista ja 
niiden pituuksista.

Heräämöhoito

Potilaan saapuessa heräämöön aloitetaan tun-
nin kestävä cpap-hoito lähes välittömästi. Se 
parantaa keuhkotuuletusta sekä estää atelek-
taaseja ja keuhkokuumetta. Sen on todettu 
nopeuttavan potilaan toipumista. Kun cpap-
hoito on ohi, potilas kävelytetään vessaan. 
Virtsaamisen onnistuminen on yksi edellytys 
vuodeosastolle pääsyyn sen jälkeen kun virt-
sakatetreista luovuttiin. 

Muutoin lihavuusleikkauspotilaan hoito ei 
eroa normaalista kirurgisen potilaan hoidosta. 
Potilaan verenpainetta, pulssia, mahdollista 
verenvuotoa ja nestetasapainoa tarkkaillaan. 
Jos potilaalla on korkeat verenpaineet, hänel-
le annetaan herkästi klonidiinia 75-150mg iv, 
jotta juuri ommellut suolisaumat eivät rupe-
aisi vuotamaan. Riittävä kipulääkitys takaa 
myös hyvän ja riittävän hengityksen. Mahdol-
lista pahoinvointia lääkitään anestesialääkäri-
en ohjeiden mukaisesti. Heräämössä potilaat 
ovat usein hyvin tyytyväisiä, ja jopa onnellisia 
leikkauksen ollessa ohi. 

Leikkauksen jälkeen  

Potilaat saavat osastolta kortin, jossa on leik-
kauksen päivämäärä ja tehty toimenpide 
(myös englannin kielellä) sekä hätätapauksia 
(ICE) varten puhelinnumero osastolle K4. 
Tällä kortilla he voivat perustellusti pyytää 
pienempiä annoksia tai lastenannoksia ravin-
toloissa.

Potilailla on myös mahdollista saada ver-
taistukea ja keskustella Suomen lihavuus-
leikatut LILE ry:n verkkosivuilla, jonne on 
rekisteröidyttävä. Jos potilas ei halua keskus-
telupalstalle, hän saa vertaistukihenkilön pu-
helinnumeron.

Pieni osa (n. 15 %) potilaista tarvitsee laihtu-
misen jälkeen plastiikkakirurgisia korjaus-
leikkauksia roikkuvien ihopoimujen ja näiden 
aiheuttamien iho-ongelmien vuoksi. 

Kirurgiseen hoitoon liittyy nykyisillä mene-
telmillä varsin vähän komplikaatioita; uusin-
taleikkausten tarve on n. 4 %. Sairaalloisen 
lihavilla potilailla leikkauksen komplisoitu-
minen on ongelmallisempaa kuin normaali-
painoisilla, ja keskittäminen riittävän suuria 
leikkausmääriä vuosittain tekeviin keskuk-
siin on erityisen aiheellista. 

On arvioitu, että leikkaushoidon kustannuk-
set saadaan takaisin säästyneinä lääkekuluina 
ja terveydenhuollon muina menoina 3-7 vuo-
den kuluessa. Vastaavia laskelmia konserva-
tiivisesta hoidosta ei ole saatavilla.

Vaikeasti lihavien potilaiden leikkaushoito 
tuottaa potilaille merkittävää terveyshyötyä, 
elämänlaadun ja työkyvyn kohenemista.   

Jatkamme edelleen toimintamme kehittä-
mistä. Lihavuuskirurgian moniammatillinen 
yhteistyöryhmä, johon kuuluu henkilöitä kai-
kista hoitopolun yksiköistä, kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa. Silloin käydään läpi potilailta 
saatua palautetta, jaetaan koulutuksista saatua 
tietoa uusista tuulista lihavuuskirurgian alalta 
sekä pohditaan oman hoitopolun ja hoitomuo-
tojen kehittämistä potilaan hyväksi. n

Lisätietoa:
(1) Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen 
Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä: Aikuisten 
lihavuuden hoito. Käypä hoito -suositus. 2011.
(2) Vartiainen E ym. FINRISKI-tutkimus: Sekä miesten 
että naisten sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisris-
ki pieneni viime vuosina. Suom Lääkäril 2008; 63(15): 
1375-81.
(3) Pietiläinen K, Suojanen L, Sane T, Nieminen MS: 
Lihavuuden hoidon nykytila perusterveydenhuollossa 
HUS-kuntayhtymän alueella. HUS Toiminnankehittä-
mishanke M9095K0246. 2010.
(4) FINOHTA -raportti 2009: Sairaalloisen lihavuuden 
leikkaushoito.
(5) Tsigos C ym.: Criteria for EASO-collaborating centers 
for obesity management. Obes Facts 2011; 4(4): 329-33.

Perusvälineistö
n 45 ast. erikoispitkä optiikka
n Ultraääni
n Johan- ja irtotassupihdit
n Käyrä neulankuljettaja
n Nathanson maksankohottaja
n Imu-huuhtelu
n Suolenkatkaisulaite + patruunat (45 rusk x 2, 60 rusk x 3, 60 valk x 1)
n Cuffilliset troakaaret 3 x 12mm ja 1-2 x 5mm (1 x 15mm)



22    |    Pinsetti 1/2013

OneMed Oy
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
asiakaspalvelu@onemed.com
puh. 046 714 6800 

evercare® is registered trademark of OneMed Group Oy

evercare®  
leikkaustekstiilit
Leikkaustiimi on kuin hyvin harjoitellut orkesteri.
Se soi mukavasti yhteen ja tuottaa laadukasta, 
tehokasta ja turvallista hoitoa.

evercare® tukee työtä laadukkailla ja turvallisilla 
potilaspeittelyillä ja henkilökunnan työasuilla.
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PUHEENJOHTAJALTA  jaana PerTTunen

Tervehdys kaikille 
lumisateisesta Jyväskylästä!
Uusi yhdistysvuosi on pyörähtänyt käyntiin. Vuoden 
ensimmäisessä Suomen leikkausosaston sairaanhoi-
tajat ry:n hallituksen kokouksessa aloitti uusi hallitus 
ja allekirjottanut uusi puheenjohtaja. Ensimmäisen 
kokouksen vetäminen jännitti hieman, mutta muiden 
hallituslaisten tuella kokous sujui jouheasti ja hyvissä 
tunnelmissa.

Uutena puheenjohtajana haluan muutamalla sanalla 
esitellä itseäni. Olen valmistunut sairaanhoitajaksi Ke-
mistä vuonna 1986 ja erikoissairaanhoitajaksi Oulusta 
1988. Vuosituhannen vaihteessa sain terveystieteiden 
maisterin paperit Jyväskylän yliopistosta ja kohta sen 
jälkeen suoritin opettajan tutkinnon. Sairaanhoitajan 
työurani olen tehnyt Keski-Suomen keskussairaalan 
leikkausosastolla. Olen myös kouluttautunut hygie-
niahoitajaksi ja toiminut hygieniahoitajan sijaisuuksis-
sa. Vuodesta 2004 minulla on ollut ilo opettaa tulevia 
perioperatiivisia sairaanhoitajia Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulussa. Sikainfluenssaepidemian aikana 
sosiaali- ja terveysministeriössä tarvittiin lisähenkilö-
kuntaa ja minut rekrytoitiin puolen vuoden määräai-
kaiseen ylitarkastajan työsuhteeseen.

Perioperatiivinen hoitotyö on aina ollut minulle se 
ainoa oikea vaihtoehto sairaanhoitajana. Olen päässyt 
syventymään leikkausosaston sairaanhoitajan työ-
hön opiskelijan, työtekijän ja opettajan näkökulmista. 
Näiden eri roolien kautta koettuna perioperatiivinen 
hoitotyö näyttää hieman erilaiselta, mutta hoitotyön 
ytimessä korostuvat aina samat asiat: potilaan huomi-
oiminen yksilönä, sairaanhoitajan laaja ammattitaito, 
tekninen osaaminen ja jatkuva kouluttautumisen tar-
ve sekä leikkaustiimin moniammatillinen yhteistyö. 
Myös työtä virkistävä huumori on leikkausosastolla 
omaa luokkaansa.

”Tarkistuslista pelastaa henkiä leikkaussalissa”; uu-
tisoi Iltalehti 23.1.2013. Leikkaustiimin tarkistuslista 
on käytössä jo laajasti käytössä leikkausosastoilla Suo-
messa. ”Maailman terveysjärjestö WHO:n tutkimusten 
mukaan listan käyttö voi vähentää leikkauskuolemia 
ja komplikaatioita teollisuusmaissa yli kolmanneksella. 
Suomessa terveysalan valvontavirasto Valvira ja Terve-
yden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Potilasvakuu-
tuskeskus kannustavat listan käyttöön.” (lL 23.1.2013). 
EORNA (European Operating Room Nurses Asso-
ciation) on ollut yhtenä kumppanina WHO:n kanssa 
kehittämässä tarkistuslistaa, jolla turvataan potilaan 
hoitoa. Työskentely leikkausalissa on vaativaa ja siinä 
on paljon potilasturvallisuuden kannalta kriittisiä ta-
pahtumia. Kiireen keskellä töiden tulee sujua virheet-
tömästi. Tarkistuslista onkin kehitetty virheiden mini-
moimiseksi, kuten THL asian ilmaisee: ”Leikataanhan 
varmasti oikea puoli, ovathan tarvittavat välineet ja 
kuvat saatavilla ja jokainen tiimin jäsen tietää, mitä 
tehdään.” Käyttämällä tarkistuslistaa leikkaustiimi 
varmistaa, että kaikki oikeat asiat tehdään jokaiselle 
potilaalle joka kerta.

Nauttikaa talvesta ja kevään odotuksesta. Kun seu-
raava Pinsetti ilmestyy, on ruoho jo vihreää ja linnut 
laulavat.

         Jaana

”Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovesta hiihtäminen.”
         Tuntematon

TÄRKEÄÄ! Kaikki jäsenet: Kirjautukaa uuteen jäsenrekisteriin ja päivittäkää tietonne !
Yhdistyksen kotisivuilta löytyvät ohjeet jäsenrekisteriin uudelleen kirjautumista varten. 
Päivitä tietosi sinne ja muista päivittää myös sähköpostiosoitteesi, koska jatkossa jäsenmaksu maksetaan jäsenrekisterin kautta. 
Näin varmistat itsellesi Pinsetti-lehden jatkumisen ja muut jäsenetusi.
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jaana PerTTunen & merja Fordell

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat -yh-
distyksen tarkoituksena on kehittää leikkaus-
osaston hoitotyötä, valvoa aatteellisia ja am-
matillisia etuja sekä kehittää kansainvälistä 
yhteistyötä, jossa merkittävimmät tahot ovat  
NORNA  (Nordic Operating Room Nurses 
Association)  ja EORNA  (European Opera-
ting Room Nurses Association).

EORNA:n historia juontaa jo vuoteen 1980, 
jolloin Sveitsissä ryhmä eurooppalaisia leik-
kausosaston sairaanhoitajia tapasi ja esitti 
ajatuksen yhteisestä Euroopan perioperatii-
visten sairaanhoitajien keskustelufoorumis-
ta. Epävirallisten kokoontumisten jälkeen 17 
perioperatiivisten sairaanhoitajien yhdistystä 
perusti virallisesti EORNA:n vuonna 1992.

Perioperatiivinen hoitotyö          
näkyväksi

EORNA:n toiminnan tavoitteena on tuoda 
näkyväksi perioperatiivisten sairaanhoitajien 
ammatillista profiilia ja roolia sekä kehittää 
perioperatiivista hoitotyötä. EORNA haluaa 
myös olla foorumi, jossa Euroopan periope-
ratiiviset sairaanhoitajat voivat käydä am-
matillista keskustelua sekä tuoda esille uusia 
alan tutkimuksia ja kehittämishankkeita. 
EORNA:n tavoitteena on myös kehittää ja 
yhtenäistää perioperatiivisen hoitotyön kou-
lutusta Euroopan alueella.

EORNA – nuori mutta virkeä,  
perioperatiiviset hoitotyöntekijät 
yhdistävä organisaatio

Edustaa kymmeniä tuhansia      
perioperatiivisia sairaanhoitajia

Tällä hetkellä EORNA:an kuuluu 27 jäsenyh-
distystä 26 maasta. Uusimmat EORNA:aan 
liittyneet jäsenyhdistykset vuonna 2012 ovat 
Venäjä ja Serbia. EORNA:n voidaankin sanoa 
edustavan noin 70 000 perioperatiivista sai-
raanhoitajaa. EORNA:n henkilöjäseniä ovat 
siis kaikkien EORNA:n kansallisten yhdistys-
ten jäsenet omien yhdistystensä kautta. Uu-
sia jäsenmaita EORNA:aan otetaan kriteerit 
täyttävän jäsenhakemuksen perusteella. Alla 
olevan kartan mukaisesti EORNA:aan voivat 
liittyä WHO:n Euroopan alueen maiden pe-
rioperatiiviset yhdistykset.

Laaja yhteistyöverkosto

EORNA tekee yhteistötä monien alan organi-
saatioiden kanssa. Näistä mainittakoon IFPN 
(International Federation of Perioperative 
Nurses), EDANA (The International Asso-

ciation Serving the Nonwovens and Related 
Industries), CEN (Central European Norms /
standards), ESNO (European Specialist Nur-
ses Organisation) ja EU OSHA (The European 
Agency for Safety and Health at Work. Kiinte-
ää yhteistyötä tehdään myös sairaalatarvike-
yritysten kanssa, jotka osallistuvat aktiivisesti 
kongressien näyttelyihin ja työpajoihin. Yri-
tykset tukevat eurooppalaisia perioperatiivisia 
sairaanhoitajia myös stipendien muodossa.

Aktiivinen toiminta

Kukin EORNA:n jäsenyhdistys lähettää kak-
si kokousedustajaa kaksi kertaa vuodessa pi-
dettävään hallituksen (board) kokoukseen. 
Jäsenyhdistykset järjestävät kokouksia vuoro-
tellen eri maissa. Viimeisin kokous oli Zagre-
bissa marraskuussa 2012. Suomessa pidettiin 
EORNA- kokous syksyllä 2011. Kokouskieli 
on englanti.

Lisäksi EORNA:n toimitsijat ja komiteoi-
den puheenjohtajat järjestävät kahdesti vuo-

Caroline Higgins, 
Irlanti; 
presidentti

Merja Fordell, 
Suomi; 
varapresidentti

Yael Edry, 
Israel; 
sihteeri

Ahuva Friedman, 
Israel; 
sihteeri

Charmaine Betzema, 
Alankomaat; 
rahastonhoitaja

Brigitte van de Walle, 
Belgia; 
rahastonhoitaja

WHO African Region
WHO Region of the Americas

WHO South-East Asia Region
WHO European Region

WHO Eastern Mediterranean Region
WHO Westewrn Pacific RegionEORNA:n organisaatiota 

johtava toimitsijaryhmä:
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EORNA – nuori mutta virkeä,  
perioperatiiviset hoitotyöntekijät 
yhdistävä organisaatio

dessa strategiakokouksia. EORNA on näky-
västi esillä kongresseissa ympäri maailmaa ja 
luennoitsijapyyntöihin pyritään vastaamaan 
mahdollisuuksien mukaan.

EORNA:n organisaatiota johtaa presiden-
tistä, varapresidentistä, sihteeristöstä ja ra-
hastonhoitajista koostuva toimitsijaryhmä 
(officers). Heidät valitaan hallituksen kokouk-
sessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja saman 
henkilön voi valita vielä kolmeksi vuodeksi 
uudestaan. Toimitsijat vaihtuvat eri vuosina, 
millä taataan toiminnan jatkuvuutta. 

EORNA:n toiminnan keskeisiä strategioita 
(EORNA Action Plan) ovat tutkimus, stan-
dardointi, elinikäinen oppiminen ja verkois-
toituminen.  Myös potilasturvallisuus on 
strategisesti tärkeä osa  kehittämistoimin-
taa. EORNA onkin osallistunut aktiivisesti 
WHO:n suositteleman leikkaussalin tarkis-
tuslistan kehittämiseen ja käyttöönottoon. 
Uusina aktiviteetteina on aloitettu mm. 
e-learning -oppimisalustojen kehittäminen 
perioperatiiviseen ympäristöön, henkilöstö-
mitoitussuunnittelu leikkausosastoilla sekä 
KSM (key skills management) -projektin tu-
losten levittäminen EORNA:n jäsenmaihin. 
EORNA:n E-magazine -julkaisu lähetetään 
kaikille EORNA:n jäsenille, joiden sähkö-
postiosoitteet ovat EORNA:n rekisterissä. 
EORNA voi kutsua kunniajäseniä, joiden 
tehtävänä on tukea yhdistyksen toimintaa 
eri tavoin (honorary member).

EORNA:n toimintaa koordinoivat kuusi ko-
miteaa, joiden jäseniä ovat kansallisten yh-
distysten lähettämät hallituksen edustajat.
n Educational Comittee (EC) kehittää pe-
rioperatiivisen hoitotyön koulutusta yhte-
näistämällä opetussuunnitelmia ammatti-
pätevyysvaatimuksia.
n Organisational Comittee (OrgC) -komi-
tean tehtävät liittyvät EORNA:n rakenteen 

turvaamiseen ja toimintaohjeiden tuottami-
seen. 
n Committee for Perioperative Nursing Care 
Issues (PNC) -komitean tehtävänä on tuottaa 
ohjeistuksia perioperatiivisen hoitotyön käy-
täntöön.
n External Development Affairs Committee 
(EDAC) -komitea huolehtii EORNA:n ulkoi-
seen toimintaan sekä yrityksiin liittyviä suh-
teita.
n EORNA:n komiteoihin kuuluvat myös 
kongressien järjestämistä varten perustetut 
Organizing Committee ja Scientific Commit-
tee. 

 
Ehkä näkyvintä EORNAn toimintaa kansal-
listen yhdistysten jäsenille ovat kongressit. 
Ensimmäinen kongressi pidettiin Brysselis-
sä vuonna 1997. Tämän jälkeen kongresseja 
on järjestetty kolmen vuoden välein ympäri 
Eurooppaa; viimeisimpänä Lissabonissa vii-
me vuonna. Seuraava EORNA -kongressi pi-
detään Roomassa 2015. Rooman kongressin 
jälkeen kongresseja tullaan järjestämään joka 
toinen vuosi.

Kongressehin voi osallistua pitämällä suul-
lisen tai posteriesityksen. Ilmoittautua voi lä-
hettämällä abstraktin, kun Call for abstracts 
julkaistaan. Esitykset valitsee kongressin 
Scientific Committee. Kongressiin voi toki 
osallistua myös ilman esitystä.

EORNA on julistanut 15.2. perioperatiivis-
ten sairaanhoitajien päiväksi. Päivää vietettiin 
ensimmäistä kertaa vuonna 2006. Eri vuosina 
päivien teemat ovat vaihdelleet potilasturval-
lisuudesta leikkaustiimin väliseen kommu-
nikaatioon. Tämän vuoden teemana oli ”Pe-
rioperative Nursing – A humane profession”.

Suomalaiset EORNA:ssa

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry on 
ollut aktiivisesti mukana EORNA:n toimin-
nassa jo perustamiskokouksesta lähtien. Suo-
malaiset ovat toimineet myös merkittävissä 
rooleissa EORNA:n organisaatiossa. Kristiina 

Junttila toimi EORNA:n 
presidenttinä vuosina 
1999-2005. Kongressien 
tieteellisten komiteoiden 
puheenjohtajina ovat toi-
mineet Kristiina Junttila 
1997, Marianne Pitkä-
järvi 2000, Merja Fordell 
2009 ja 2012. Kuten edel-
lä mainittiin, Merja For-
dell toimii tällä hetkellä 
EORNA:n varapresident-
tinä.

Tutustu lähemmin

EORNA:aan ja sen toimin-
taan voi tutustua osoitteessa: 
www.eorna.eu. Sivuilta löy-
tyy tietoa mm. EORNA:n 
organisaatiosta, toiminnas-
ta, kongresseista sekä jäsen-
yhdistysten toiminnasta. 
Aina voi myös kääntyä yh-
distyksen EORNA-edusta-
jien (Merja Fordell ja Jaana 
Perttunen) puoleen. n

EORNA:n hallitus Zagrebissa syksyllä 2012.
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Kristiina Larikka
Napapiiriltä Lähi-Itään ja takaisin

Istuin työpäivän jälkeen auton rattiin silloisen 
työpaikkani pihalla näppäilemään kännyk-
kää, oli kesä 2005. Paikalleen jumittumisen 
tunne oli vallannut minut ja nuoren sairaan-
hoitajan voimalla päätin että tämä tyttö läh-
tee maailmalle. Puoli vuotta tuon puhelun 
jälkeen olin täynnä intoa, rohkeutta ja vailla 
pelon tunnetta lentokoneessa matkalla puo-
liksi tuntemattomaan. Olin saanut tarvittavat 
paperit ja luvat kuntoon, läpäissyt haastattelut 
sekä hankkinut riittävästi työkokemusta mitä 
vaadittiin päästäkseen hakemaani paikkaan. 
Asunto tavaroineen oli pakattu pahvilaatik-
koon ja määränpäänä oli Saudi-Arabian pää-
kaupunki Riad. Olin matkalla tuhannen ja 
yhden yön tarinoiden maahan.

Ammattikorkeakouluopintojen alkaessa olin 
vahvasti päättänyt ryhtyä terveydenhoitajak-
si, opintojen edetessä tarjoutui mahdollisuus 
suorittaa kaksoistutkinto ja ikään kuin va-
hingossa minusta tuli myös sairaanhoitaja. 
Työelämä ohjasi vastavalmistunutta hoitajaa 
voimakkaasti sairaanhoidolliseen työhön. 
Aloitin heti valmistuttuani työt Rovaniemellä, 
Lapin Keskussairaalassa kirurgisella osastolla, 
siellä työskenneltyäni kaksi vuotta avautuivat 
portit ulkomaille, aluksi yhdeksi vuodeksi. 
Tuo vuosi toi roimasti kokemusta niin työelä-
mään kuin sen ulkopuolelle.

Työskenneltyäni vuoden saudiarabialaisessa 
sairaalassa palasin takaisin Suomeen. Olin 

tutustunut ulkomailla suomalaiseen leikkaus-
salihoitajaan, jonka innoittamana hain töitä 
leikkaussalista Suomesta. Pääsin töihin tuonne 
kovasti haluamaani intraoperatiiviseen maa-
ilmaan heti palattuani Rovaniemelle. Koska 
minulla ei ollut työkokemusta leikkaussalista, 
etsin kaikki leikkaus- ja anestesiahoitotyön 
opintojen materiaalit esiin ennen ensimmäis-
tä työpäivää. Tästä alkoi instrumenttihoitajan 
urani.

Jotain jäi kuitenkin kesken siellä tuhannen ja 
yhden yön tarinoiden maassa ja sinne täytyi 
vielä palata. Aviomieheni työ vei minutkin 
vielä uudelle reissulle  Saudi-Arabiaan, tällä 
kertaa työskentelin paikallisen lääkärin avus-
tajana osa-aikaisesti. Keskityin vapaa-ajalla, 
mitä oli paljon, urheilemaan ja tulipahan tuol-
la juostua elämäni ensimmäinen puolimara-
ton. Kesän 2008 kynnyksellä palasin takaisin 

Suomeen, Helsinkiin. Pääkaupungissa ei töitä 
tarvinnut kauaa etsiä, suorastaan sai valita 
mihin paikkaan haluaa, pian olinkin kesätöis-
sä Meilahden sairaalassa sydänvalvonnassa, 
mistä jäin myöhemmin äitiyslomalle.

Onnekas sattuma ja lunastettu lupaus kul-
jettivat perheeni takaisin Rovaniemelle, nyt 
työpaikakseni valikoitui tuttu leikkaus- ja 
anestesiaosasto. Työsuhteeni olivat olleet aina 
määräaikaisia, niitä kuuluisia sijaisuuksia. 
Liekö se ohjaillut minua rohkeasti hakemaan 
erilaisiin työpaikkoihin ja sitä myötä moni-
puolistanut työkokemukseni. Toisen lapsen 
syntymän jälkeen työtilanne leikkaussalissa 
oli sellainen, että työtä oli tarjolla aneste-
siahoitajalle. Olin aiemmin ollut instrument-
tihoitajana, joten uuden työnkuvan perehdy-
tys alkoi tutussa työympäristössä. 

Missä olen nyt?

Kaikkien määräaikaisuuksien jälkeen sain 
vihdoin vakituisen työpaikan keväällä 2012. 
Otin vastaan paikan ja ehdin huokaista, että 
nyt on aika asettua aloilleen. Olin muuttanut 
ja vaihtanut työpaikkaa useita kertoja sai-
raanhoitajaksi valmistumisen jälkeen. Töitä 
olen aina ollut valmis tekemään ja niinpä olin 
tehnyt aiemmin keikkatöitä Rovaniemellä 
yksityissektorillakin. Sieltä sainkin puhelun 
juuri kun kaiken piti tasoittua ja vakinaistua. 
Minulle tarjottiin työtä, josta en halunnut 
kieltäytyä. Koska virkavapaata ei saanut juuri 
saamastani vakinaisesta työpaikasta ,päädyin 
irtisanomaan itseni. Se rohkea loikka kannatti, 
pääsin työskentelemään päiväkirurgiseen yk-
sikköön Terveystalolle. Työni on ensisijaisesti 
anestesiahoitajan työtä mutta työskentelen 
myös tarvittaessa instrumentoivana hoitaja-
na sekä heräämöhoitajana. Tämän työpaikan 
mahdollisuudet avautuivat todellisina, kun 
minut valittiin Rovaniemen Terveystalon päi-
väkirurgiseen yksikköön palveluesimieheksi 
syksyllä 2012. Tässä työssä olen yhäkin.

Liekö sillä ollut osuutta asiaan että olen us-
kaltanut rohkeasti heittäytyä uusiin työpaik-
koihin, kokeillut eri paikkoja ja hankkinut 
kokemusta. Arvostus suomalaisten leikkaus-
salisairaanhoitajien ammattitaitoa sekä työ-
moraalia kohtaan on kasvanut maailmalla 
vietettyjen vuosien jälkeen. Tarinoita noilta 
saudiajoilta on ihan takuulla muistoissa lap-
senlapsille asti jaettavaksi. Minuun eivät ole 
sammaleet ehtineet takertua, sillä olen ollut 
koko ajan liikkeellä ja hyvää siitä on seuran-
nut ainakin tähän asti. Suosittelen rohkeasti 
kokeilemaan eri mahdollisuuksia sairaan-
hoitajan uralla, minulle kokeilu on antanut 
enemmän kuin ottanut. nYksi vapaa-ajanviettomahdollisuus Riadissa oli osallistua Hash House Harriers -juoksutapahtumaan 

kuvankaltaisissa maisemissa.
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2014 ja 2015 opintopäivien
järjestäjäpaikkakunnat 
Yhdistys hakee vuosille 2014 ja 2015 opintopäivien 
järjestäjäpaikkakuntia. Jos Teillä on mahdollisuus ja 
kiinnostusta asiasta, ottakaa rohkeasti yhteyttä pu-
heenjohtaja Jaanaan tai muihin hallituksen jäseniin. 

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

Lisätietoja; Pirjo Törmänen
gsm 044 5756 578, työ 016 328 4312
pinsetti@forna.orgwww.forna.org

Suomen 
leikkausosaston 
sairaanhoitajien

OPINTOPÄIVÄT
10.-11.10. 2013

Kittilä

JÄSENSIHTEERI sirkka öHman

Alkanut vuosi on tuonut paljon muutoksia niin 
hallituksen kokoonpanoon kuin myös jäsenrekiste-
rin ylläpitoon. Jäsenrekisteriä on uudistettu ja sen 
myötä  jokainen  jäsen voi käydä itse muokkaamassa 
omia tietojaan ja saada ne näin ajan tasalle. Tämän 
uudistuksen myötä myös jäsenmaksut lähtevät 
sähköpostin kautta jäsenille. Tämä uudistus on ollut 
vaiheessa mutta on nyt valmis. Tästä johtuen tämän 
vuoden jäsenmaksut tulevat normaalia myöhemmin 
jäsenille maksuun.

HUOM! Nyt on tärkeää että jokainen jäsen, niin 
vanha kuin uusikin, käy päivittämässä omat tie-
tonsa, ettei putoa rekisteristä.

Omien tietojen päivittäminen;  www.forna.org, sieltä 
valitse  jäsenasiat,  klikkaa yhteystietojen muutos; 
täällä voit tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa/lisätä 
omia tietojasi. Muista laittaa sähköpostiosoitteesi 
myös.

Yhdessä onnistumme.

Hyvää ja kaunista kevättalvea 
Sirkka Öhman
jäsensihteeri

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!

Jaana
Korostus

Jaana
Tarralappu
keltaisella maalattu pois ja tilalle teksti: josta löydät tarkemmat ohjeet
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4th NORNA 
Congress Helsinki, Finland 

May 21th-23rd 2014
Perioperative nurses in Education and Practice

www.forna.org
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Call for Abstracts
The Nordic Operating Room Nurses Association (NORNA) invites perioperative nurses to 
submit abstracts to be considered for presentation at the 4th NORNA Congress in Helsin-
ki Finland May 21st-23rd 2014. Abstracts from colleagues outside Nordic countries are also 
welcome. The theme of the congress is Perioperative Nurses in Education and Practice. The 
language of the congress is English.

The abstracts for oral or poster presentation can be submitted before September 1st 2013     
by mail: FORNA, 4th NORNA Congress, Mannerheimintie 22 A, Parlamentti, 00260 Helsin-
ki, Finland or by e-mail: forna@forna.org.

For further information, please contact: forna@forna.org

Welcome!
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OPINNOT JA KOULUTUS minna ikonen

kouluTus- ja TiedoTussiHTeeri

Koulutukset kotimaassa 2013:
nSairaalahygieniapäivät 12-13.3.2013 
Helsinki, Paasitorni
Suomen sairaalahygieniayhdistys ry
nSairaanhoitajapäivät 14-15.3.2013 
Helsinki, Messukeskus, Sairaanhoitajaliitto
nAnestesiakurssi 21-22.3.2013
Naantalin Kylpylä
nTehohoitopäivät 11-12.4.2013
Rovaniemi, Suomen tehohoitoyhdistys ry
nPäiväkirurginen koulutuspäivä 27.9.2013
Tampere Scandic City
Suomen päiväkirurginen yhdistys
nValtakunnalliset Traumapäivät 2-4.10.2013
Tampere
nSuomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n Syyskoulutus-
päivät 3-4.10.2013, Oulu Radisson Blue
nSuomen Leikkausosaston sairaanhoitajien koulutus-
päivät 10-11.10.2013, Kittilä

Koulutukset ulkomailla 2013:
nIAAS 10. päiväkirurginen maailmankongressi 
5-8.5.2013, Budapest, Unkari
nICN 25th Quadrennial Congress 
18-23.5.2013, Melbourne, Australia

Hei! 

Vuosi on jo hyvän matkaa kulkenut eteenpäin ja samalla kevättä kohti men-
nään. Päivät ovat jo huomattavasti pidentyneet. Uusi hallitus kokoontui tam-
mikuussa uuden puheenjohtajan vetämänä. Tehtävät jaettiin ja minä sain 
jatkaa samassa tehtävässä. Hieman tuo nimi muuttui eli nykyinen tittelini on 
koulutus- ja tiedotussihteeri.
    Perinteisesti tässä lehdessä on haettavana kevään apurahat. Nyt kaikki täyt-
tämään hakemuksia yhdistyksen kotisivuille. Hakemusta on hiukan uusittu eli 
olkaa tarkkana sen täyttämisessä. 
    Apurahoja kohdennetaan meidän 
omille opintopäivillemme, jotka pi-
detään  lokakuussa Kittilässä. Vuo-
den 2014 opintopäiväpaikkakuntaa 
haetaan edelleen eli ottakaa roh-
keasti puheeksi työpaikalla asia ja 
tarttukaa haasteeseen!

Mukavaa kevään odotusta!
Minna

APURAHAT 2013

Suomen 3M Oy
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apuraha haettavissa Suomen leik-
kausosaston koulutuspäiville 2013. Apurahan hakemisessa nou-
datetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luetta-
vissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.   
    Apurahojen myöntämisestä päättävät Suomen 3M Oy:n ja yh-
distyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 7.4.2013.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Suomen 3M Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Covidien Finland Oy 
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 750 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.  
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Covidien Finland Oy:n 
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 7.4.2013.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Covidien Finland Oy  –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.
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Steripolar Oy
julistaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Steripolar Oy:n ja yhdis-
tyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jät-
töpäivä on 7.4.2013.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Steripolar  Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

B. Braun Medical Oy
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 1000 €. Apurahan hakemisessa noudate-
taan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.  
 Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun Medical Oy:n 
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 7.4.2013.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”B.Braun Medical Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Johnson & Johnson, Ethicon, Gynvare,
Ethicon Biosurgery ja Energia

julistavat Suomen leikkausosaston 
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 1200 €. Apurahan hakemisessa noudate-
taan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. 
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Johnson & Johnsonin ja 
yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 7.4.2013.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Johnson & Johnson  –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y
julistaa yhdistyksen jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 4000 €. Apurahan hakemisessa noudate-
taan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
 Apurahojen myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus opin-
toapurahatoimikunnan esityksen pohjalta. Apurahahakemusten 
viimeinen jättöpäivä on 7.4.2013.
 Hakemukset tulee toimittaa kolmena (3) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle postit-
se osoitteeseen Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Jaana 
Perttunen, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Onemed Oy ja Sempermed Oy
julistavat Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Onemed Oy:n ja  yhdis-
tyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jät-
töpäivä on 7.4.2013.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Onemed Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

APURAHAT 2013

Mölnlycke Health Care
julistaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke Health Caren 
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 7.4.2013.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteel-
lä ”Mölnlycke Health Care  –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Yli 35 miljoonaa diatermiatoimenpidettä 
ilman yhtäkään patjasta johtuvaa palovammaa!

MEGASOFT PATJAN MONIPUOLISIA SIJOITUSMAHDOLLISUUKSIA ERILAISISSA DIATERMIATOIMENPITEISSÄ

tä

Kertakäyttöisten 

ihoon liimattavien 

neutraalielektrodi-

levyjen pienempi 

kontaktialue lisää 

lämmön nousun 

ja palovamman 

riskiä kudoksessa. 

MegaSoft neutraali-

elektrodipatja 

hajauttaa virran 

laajalle alueelle 

alentaen näin 

lämpövaikutusta 

kudoksessa.

MEGADYNE MEGASOFT – UUSI JA TURVALLISEMPI 
DIATERMIA-NEUTRAALIELEKTRODI

MEGASOFT DIATERMIAGEELIPATJAN 
HYÖTYJÄ JA ETUJA

Yhtä turvallinen kuin mikä tahansa 
monitoroiva kk. levy 

Turvallinen ja yhteensopiva 

Taloudellinen 

Helppokäyttöinen 

Potilasystävällinen 

Ympäristöystävällinen 

MEGASOFT LISÄOMINAISUUKSIA

Pehmustettu Akton® polymeerillä 

Kaksi tuotetta yhdessä 

MegaSoft Dual Cord 

Kuten tuhannet muut käyttäjät maailmanlaajuisesti, 
siirry Sinäkin nykyaikaiseen ja turvallisempaan diatermiaan!

Diatermiageelipatja

Pediatrinen MegaSoft ja pieni lapsipotilas.

Vanha monitoroiva 
levyteknologia

Uusi MegaSoft
teknologia

MegaSoft

Ihoon liimattava kk. levy
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 BARRIER® EasyWarm® itselämpiävä aktiivipeite.

Kun peite avataan, se saavuttaa käyttölämpötilan 30 minuutissa. Se ylläpitää keskimäärin 40 °C:n lämpötilaa jopa 10 tunnin 
ajan.

Auttaa estämään hypotermiaa

Helppo ja nopea asettaminen

Helppo käyttää leikkauksen aikana, ennen sitä tai sen jälkeen

Helppo hankkia useammille potilaille, koska lisälaitteita ei tarvita

BARRIER®

EasyWarm®

Täydellinen valinta 

helppoon 

kehonlämmitykseen 

− ennen leikkausta, 

sen aikana ja sen 

jälkeen.

Lisätietoja on osoitteessa www.molnlycke. .
Mölnlycke Health Care, Pitäjänmäentie 14, 3.krs, 00380 Helsinki.  
Puh: 0201 622 300. Faksi: 0201 622 310. www.molnlycke.  
Mölnlycke Health Care-, BARRIER®- ja EasyWarm® -nimet ja niiden logot ovat Mölnlycke Health Care -yrityskonsernin yhden tai useamman 
yrityksen globaalisti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2012). 
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