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Rauhallista Joulun aikaa 
ja Hyvää Uutta Vuotta 2022

toivottavat FORNAn hallitus ja 
Pinsetin toimitusneuvosto

”Saving lives!” 

Lokakuun alussa (4.-9.10.2021) vietettiin eurooppalaista elinsiirtoviikkoa. Elinsiirto on usein po-
tilaan hengen pelastava leikkaus, joka tulee kyseeseen esimerkiksi vaikeimpien munuais-, mak-
sa-, sydän- ja keuhkosairauksien hoidossa. Suomessa elinsiirrot (aikuisten ja lasten) on keskitet-
ty HUS Helsingin yliopistolliseen sairaalaan, mutta silti elinsiirtotoimintaan osallistuu lukuisia 
perioperatiivisen hoitotyön ammattilaisia ympäri Suomen. Näin ollen tässä vuoden viimeisessä 
Pinsetti-lehden numerossa keskitytäänkin vahvasti elinsiirtotoimintaan. Ensinnäkin saamme lu-
kea elinsiirtokoordinaattorin monipuolisesta työstä ja kolme artikkelia käsittelee elinluovutusta 
eri näkökulmista. Yhdessä artikkelissa kuvataan elinluovuttajan hoitoa, yhdessä elinluovutusta 
verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen ja yhdessä maksan irrotusleikkaus-
ta leikkaussairaanhoitajien näkökulmasta. Toivon, että tämä elinsiirtotoimintaa käsittelevä ko-
konaisuus palvelee tarkoitustaan ja antaa lukijoille uutta tietoa elinsiirtotoiminnasta Suomessa, 
erityisesti perioperatiivisen hoitotyön näkökulmasta. 

Vuoden viimeinen numero käsittelee myös muita ajankohtaisia perioperatiiviseen hoitotyöhön 
liittyviä asioita, kuten robottikirurgian edistysaskeleita. Saamme lukea niin vatsanpeitteiden 
tyrän robottiavusteisesta leikkaushoidosta kuin robottiavusteisesta neurokirurgiasta. Kliinisten 
aiheiden lisäksi tässä numerossa käsitellään johtamista, perioperatiivisen hoitotyön koulutus-
ta ja asiakasraatitoimintaa. Lisäksi tämä numero jatkaa uusien työntekijöiden perehdytyksen 
käsittelyä, nimittäin yhdessä artikkelissa kuvataan perehdytysohjelman kehittämistä leikkaus-
osastolle, ja Ajatuksia salin nurkasta -kolumnissa pohditaan sitä, miten me toivotamme uudet 
työntekijät tervetulleeksi työyhteisöön. 

Eikä tässä vielä kaikki, Tutkimuksen ääni -palstalla esitellään tällä kerralla väitöskirjatutkimusta, 
jossa kehitettiin ja testattiin uusi perioperatiivisen hoitotyön toimintamalli. Lisäksi julkaisemme 
tässä numerossa koskettavan muistokirjoituksen edesmenneelle Töölön sairaalan plastiikkaki-
rurgiselle leikkausosastolle. Kerromme myös millaisen iloisen yllätyksen FORNA:n opintopäivi-
en peruuntuminen tuotti Oulun yliopistollisen sairaalan lasten syöpä- ja veritautien osastolle 51. 

Toivotan kaikille Pinsetti-lehden lukijoille inspiroivia lukuhetkiä lehtemme parissa 
ja ihanaa loppuvuotta 2021!

Toni Haapa
Päätoimittaja
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Vatsanpeitteiden tyrän 
robottiavusteinen leikkaushoito 
Viiden vuoden kokemukset 
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Pirjo Käkelä    
Gastrokirurgian erikoislääkäri, LT                                                                                                                  
Kliininen opettaja                                                                                                                                       
KYS ja Itä-Suomen yliopisto

Vatsanpeitteiden tyrien leikkaaminen on Suomen yleisimpiä pehmyt-
kirurgisia toimenpiteitä, sillä noin 4000 tyräleikkausta suoritetaan 
joka vuosi Suomen kunnallisissa sairaaloissa. Leikkaukset tehdään 
noin 80 %:ssa päiväkirurgisesti tai heräämön kautta. Robottiavus-
teinen vatsanpeitteiden tyrien tähystysleikkaus on käytössä Poh-
joismaissa varsin harvoissa keskuksissa. Suomessa tekniikka on tällä 
hetkellä käytössä kahdessa yliopistosairaalassa (KYS ja OYS). Viiden 
vuoden kokemuksemme Kuopion yliopistollisen sairaalan vatsanpeit-
teiden tyrien robottiavusteisista leikkauksista ovat hyvin rohkaisevia.

Taustaa

Noin 5 %:lla väestöstä vatsanpeit-
teiden tyrät ovat synnynnäisiä tai 
kehittyvät ajan myötä. Noin 30 %:lla 
tyrä ilmaantuu leikkauksen jälkeen. 
Tyräportin sulku on merkittävä asia 
potilaan vatsanpeitteiden anato-
mian palauttamisen, vähäisemmän 
kivun ja paremman elämänlaadun 
suhteen. Vatsanpeitteiden tyrien 
leikkauksen jälkeen potilaiden ylei-
simmät ongelmat voivat olla kipu, 
neste kertymät, infektio, verkon 
migraatio, uusintatyrä, huono kos-
meettinen tai toiminnallinen tulos 
tai huonontunut elämänlaatu. Näi-
den syiden vuoksi on tärkeä kehittää 
potilasturvallista, kivuttomampaa ja 
nopeaa toipumista edistävää tapaa 
suorittaa Suomen yleisimpiin leik-
kauksiin kuuluvia vatsanpeitteiden 
tyräleikkauksia.

Yleisimmät käytössä olevat 
leikkausmenetelmät

Yleisanestesiassa tapahtuva 
tähystyksellinen verkkokorjaus 
Kyseisessä leikkauksessa tyräaukkoa 
ei yleensä suljeta, koska se on tähys-

tyskirurgiassa käytettävien suorien 
instrumenttien vuoksi äärimmäisen 
hankalaa, jopa mahdotonta. Mitä 
suurempi defekti, sitä suurempi to-
dennäköisyys, että tyräaukko jää 
sulkematta. Leikkauksessa heikko 
kudosalue vahvistetaan verkolla. 
Verkko on suolta vasten laitettava 
verkko ja se voidaan kiinnittää ku-
doksiin hitaasti sulavilla ankkureilla 
tai liimalla. Verkot ja kiinnitysmene-
telmät ovat yleisesti käytössä olevia. 
Tyräleikkauksen jälkeen noin 10-15 
% potilaista ilmoittaa leikkausalu-
een kipua, reilulla 20 %:lla on leik-
kausalueen infektioita tai seroomia 
ja uusintatyriä. Sairaalassaoloaika 
vaihtelee 2-3 vuorokautta. Kivun 
syynä voi olla verkon kiinnitykseen 
käytetyn itsestään sulavan ankku-
rin aiheuttama hermovaurio, joskus 
verkon aiheuttama arpi tai potilaan 
kipuherkkyys. Uusintatyrien syynä 
voi olla ankkurien irtoaminen, huo-
no kiinnitys tai riittämättömän ko-
koinen verkko. 

Hybridi tekniikka
Uudempi mielenkiintoinen tekniik-
ka on ns. hybridi tekniikka, jossa 
leikkaus suoritetaan kaksivaiheises-

ti. Yleisanestesiassa tapahtuvaan 
tähystysleikkaukseen yhdistetään 
avoin tyräportin sulkuvaihe. Tähys-
tyksessä katsotaan tyräporttien pai-
kat ja asetetaan verkko vatsakalvon 
päälle ja se kiinnitetään kudoksiin 
hitaasti sulavilla ankkureilla. Tämän 
jälkeen tyräpussi poistetaan avoi-
mesti iholle tehtävästä miniviillosta 
ja tyräportti suljetaan ompelemalla 
ottamalla otos myös verkosta, jotta 
se ei mene ryppyyn, eikä pääse liik-
kumaan. Verkot ja kiinnitysmenetel-
mät ovat yleisesti käytössä olevia. 
Leikkauksen jälkeen noin 5-7 % poti-
laista ilmoittaa leikkausalueen kipua, 
6 %:lla on leikkausalueen infektioita 
tai seroomia ja 5-7 %:lla on uusinta-
tyriä. Sairaalassaoloaika on noin 2 
vuorokautta. 

Robottiavusteinen vatsanpeitteiden 
tyrän tähystysleikkaus
Yleisanestesiassa tapahtuva robot-
tiavusteinen vatsanpeitteiden tyrän 
tähystysleikkaus on käytössä kah-
dessa keskuksessa Suomessa, Nor-
jassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Suo-
messa tekniikka on tällä hetkellä 
käytössä Kuopion yliopistollisessa 
sairaalassa ja Oulun yliopistollises-
sa sairaalassa. Robottiavusteinen 
tähystysleikkaus mahdollistaa laa-
jankin tyräportin sulun mini-invasii-
visesti, vatsanpeitteiden anatomian 
ja toiminnan palauttamisen sekä 
verkon asettamisen vatsakalvon ta-
kaiseen tilaan, johon aikaisemmin 
on ollut pääsy ainoastaan avokirur-
gialla. Kyseisessä leikkauksessa leik-
kaava lääkäri suorittaa leikkauksen 
istumalla konsolissa ja ohjaa robot-
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tikäsiä sen välityksellä (kuvat 1 ja 2). 
Tyräportti suljetaan ompelemalla ja 
se vahvistetaan vielä asentamalla 
verkko. Verkko jää piiloon lihasker-
roksen väliin eikä tule kosketuksiin 
suolten kanssa. Verkot ja kiinnitys-
menetelmät ovat yleisesti käytössä 
olevia. Robottiavusteisen tyräleik-
kauksen jälkeen noin 3 % potilaista 
ilmoittaa leikkausalueen kipua, 1.4 
%:lla on leikkausalueen infektioita ja 
1.5-3.7 %:lla on uusintatyriä. Potilaat 
kotiutuvat valtaosin samana päivänä.  

Robottityräkirurgian hyödyn 
tieteellinen näyttö

Vatsanpeitteiden robottityräkirurgi-
asta on olemassa vain kolme satun-
naistettua kontrolloitua tutkimusta 
ja useita case report -tyyppisiä sel-
vityksiä sekä lukuisia mielipideartik-
keleita. Satunnaistetut tutkimukset 

on tehty viimeisen kahden vuoden 
aikana ja ne ovat keskittyneet val-
taosin valitettavasti lähinnä robotin 
käytön kustannuksiin. On ymmär-
rettävää, että robottiavusteiset vat-
sanpeitteiden tyräleikkaukset ovat 
hieman kalliimpia kuin ilman robottia 
suoritetut leikkaukset. Uusi tekniikka 
on usein alussa kallista. Olavarria ja 
Petro tutkimusryhmineen vertasivat 
robottiavusteista ja tähystyksellistä 
tyränkorjausleikkausta keskenään. 
Molemmat totesivat, että kustan-
nukset robottityrissä ovat suurem-
mat verrattuna tähystykselliseen 
lähestymistapaan. Robottileikatut 
potilaat kotiutuivat kuitenkin jo vuo-
rokauden kuluttua leikkauksesta. On 
myös tutkimuksia, joissa todetaan, 
että suorat sairaalakustannukset ei-
vät eroa toisistaan kun verrataan ro-
bottiavusteista leikkausta tähystys-
leikkaukseen. Petron tutkimuksessa 

ei todettu ryhmien välillä eroa kivun, 
sairaalassaoloajan ja komplikaati-
oiden suhteen. Douissard et al sen 
sijaan vertasi avointa ja robottiavus-
teista vatsanpeitteiden tyräleikkaus-
ta keskenään. He totesivat, että ro-
bottileikkaukseen liittyi vähemmän 
kipua, komplikaatioita ja uusintatyriä. 
Kaikki totesivat, että satunnaistet-
tuja tutkimuksia pitää tehdä lisää ja 
saada laajempaa näyttöä leikkauk-
sen jälkeisestä toipumisesta. Robotin 
kalliimpi kustannus kompensoituu 
lyhyempien hoitojaksojen ja lyhyem-
män toipumisajan ansiosta.                                                                                                                           

Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että ro-
bottityräkirurgia mahdollistaa laajan 
tyräportin sulun mini-invasiivisesti, 
vatsanpeitteiden anatomian ja toi-
minnan palauttamisen, vähäisem-
män kivun ja paremman elämän-
laadun. Nämä ovat asioita, joita ei 

Kuva 1. Gastrokirurgi Pirjo Käkelä konsolissa (Kuva Minna Pirnes) Kuva 2. Robottikäsien ohjaaminen konsolista käsin (Kuva Minna Pirnes)
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voi hinnoitella. Valtaosalla potilaista 
myös selkäkivut häviävät. Myös ki-
rurgin ergonomia robottiavustei-
sessa leikkauksessa on ylivoimainen, 
mikä vähentää mm. uupumusta ja 
selkäkipuja (kuva 1).

Omat viiden vuoden 
kokemukset ja haasteet 
KYS:ssa

Olemme leikanneet KYS:ssa yhteen-
sä 75 potilasta maaliskuusta 2017 
lähtien. Omassa analysoidussa ai-
neistossamme olemme havainneet, 
että kuukausi leikkauksesta robotti-
ryhmän potilaat olivat merkittävästi 
kivuttomampia verrattuna hybridi 
ryhmän potilaisiin. Vuosi leikkauk-
sesta robottileikatut potilaat olivat 
edelleen merkittävästi kivuttomam-
pia. Sosiaalinen toimintakyky ja 

elämänlaatu paranivat huomatta-
vasti robottiryhmän potilailla vuo-
den kohdalla verrattuna hybridi 
ryhmään. Valtaosalla potilaista oli 
robottiavusteisessa ryhmässä tyrän 
lisäksi vatsanpeitteiden erkanema, 
joka aiheutti heille selkäkipuja. Po-
tilaat, jotka mainitsivat elämänlaa-
tukyselyssä (SF-36) ennen leikkaus-
ta olevista selkäkivuista, paranivat 
täysin selkäkivuistaan. Alustavien 
kustannuslaskelmien mukaan ro-
bottiavusteinen vatsanpeitteiden 
tyräleikkauksen välineistö maksoi 
noin 240 e enemmän kuin hybridi-
leikkauksen välineistö.  Kustannus-
ten ero ei siis ollut suuri.                                                                                                        

Leikkausajoissa oli eroja. Leikkaus-
aika oli pidempi robotilla, keskimää-
rin 128 min, kun hybridi ryhmässä se 
oli keskimäärin 47 min. Robotilla lei-

Kuva 3. Instrumenttihoitaja Anniina Henttinen ja gastrokirurgi Pekka Lammi (Kuva Pirjo Käkelä)

kattujen potilaiden defektin koko oli 
14 cm, kun hybridi ryhmässä se oli 4 
cm. Tämä myös selittää robottiryh-
män pidemmän leikkausajan. Sai-
raalassaoloaika robottiryhmässä oli 
0.8 vrk ja hybridi ryhmässä 0.9 vrk. 
Tässä ei saavutettu merkittävää eroa 
mutta on huomioitava, että ommel-
tavan defektin koko oli robottiryh-
mässä 10 cm suurempi. Tästäkin 
huolimatta robottileikatut potilaat 
kotiutuivat hiukan nopeammin. Uu-
sintatyriä hybridiryhmässä oli yksi ja 
robottiryhmässä ei yhtään. 
                                                                                                                                         
Näiden erinomaisten alustavien 
kokemusten vuoksi robottityräki-
rurgiassa on KYS:ssa alkanut sa-
tunnaistettu sokkoutettu tutkimus, 
jossa verrataan ns. hybridi tekniik-
kaa ja robottiavusteista vatsanpeit-
teiden tyräleikkausta suhteessa 
leikkauksen jälkeiseen varhaiseen 
kipuun, infektioihin, sairaalassaolo-
aikaan, kustannuksiin, komplikaa-
tioihin, elämänlaatuun ja uusinta 
tyriin. Robottiavusteisen tähystys-
leikkauksen ja ns. hybriditekniikan 
vertailevia tutkimuksia suhteessa 
leikkauksen jälkeiseen varhaiseen 
kipuun, infektioihin ja sairaalassa-
oloaikaan ei ole tällä asetelmalla 
aiemmin tehty. Alustavat tulokset 
satunnaistetusta ja sokkoutetusta 
tutkimuksestamme julkaistaan vuo-
den seuranta-ajan jälkeen.                                                                                                              

Tutkimuksen haasteena on se, että 
robotti on tarkoitettu pääsääntöi-
sesti syöpäkirurgiaan ja saliaikaa ei 
saa koskaan tarpeeksi. Robottityrä-
kirurgia on kuitenkin ehdottomasti 
tulevaisuutta ja useat sairaalat tu-
levat aloittamaan tämän toiminnan 
lähivuosina. On erittäin tärkeä, että 
kehitetään potilasturvallinen, ki-
vuttomampi ja nopeaa toipumista 
edistävä tapaa suorittaa Suomen 
yleisimpiin leikkauksiin kuuluva vat-
sanpeitteiden tyräleikkaus. n 

Artikkelissa olevat lähteet ovat saatavissa 
kirjoittajalta.
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Robottiavusteinen 
neurokirurgia 
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Henna-Kaisa Jyrkkänen
LT, neurokirurgian erikoislääkäri, KYS

Mikael von und zu Fraunberg 
Dosentti, apulaisylilääkäri, KYS

Neurokirurgiassa leikkausrobotti 
toimii suunnittelu-, navigaatio- ja 
suuntaustyökaluna mini-invasiivis-
ten eli hyvin pienten avausten kaut-
ta tehtävissä toimenpiteissä. Laite 
on suunniteltu ensisijaisesti käy-
tettäväksi aivokudoksen sisäisten 
syväelektrodien istuttamiseen epi-
lepsiapesäkkeen paikantamiseksi 
epilepsiakirurgisissa selvittelyissä 
(stereo-elektroenkefalogrammi, 
sEEG). Lisäksi sitä käytetään syvä-
aivostimulaatioelektrodien (Deep 
brain stimulation, DBS) istuttami-
seen liikehäiriöiden tai epilepsian 
hoitona, koepalojen ottamiseen 
aivokudoksesta sekä aivokammioi-
den tai nenäkäytävän kautta tehtä-
viin aivojen tähystystoimenpiteisiin. 
Neurokirurgiseen leikkausrobottiin 
on myös saatavilla selkäkirurgisiin 
toimenpiteisiin käytettävä lisäosio, 
jonka avulla voidaan tehdä esimer-
kiksi selkärangan jäykistysleikkaus 
useiden pienien ihoviiltojen kautta 
ilman selkälihasten laajaa avausta. 
Leikkausrobotin avulla pystytään 
lisäämään toimenpiteiden tarkkuut-
ta ja lyhentämään toimenpideaikaa. 

Tämä auttaa parantamaan potilai-
den hoitoa ja lisää potilasturvalli-
suutta.

Neurokirurgisen leikkausrobotin 
käytön tuomaa hyötyä on tieteel-
lisesti tutkittu esimerkiksi sEEG-, 
aivobiopsia- ja syväaivostimulaa-
tiotoimenpiteissä. Yhdysvaltalaises-
sa epilepsiakeskuksessa tutkittiin, 
millainen oppimiskäyrä robotin 
käyttöönottoon liittyi ja miten se 
vaikutti toimenpiteen tarkkuuteen 
sEEG-elektrodien istutuksessa. Tut-
kimuksessa arvioitiin kahden vuo-
den seuranta-aikana kertyneiden 
20 toimenpiteen kokonaisleikkaus-
aikaa sekä istutettua elektrodia 
kohden kulunutta aikaa. Tutkimuk-
sessa havaittiin, että oppimiskäyrä 
on verrattain nopea ja tutkimusai-
kana kokonaisleikkausaika lyhentyi 
noin 10 minuuttia jokaista asetet-
tua elektrodia kohden. Havaittu 
leikkausajan lyhentymä on erittäin 
merkittävä, koska yhdelle potilaalle 
asetetaan yleensä 9–16 elektrodia 
(Ho et al 2018). Toisessa tutkimuk-
sessa analysoitiin elektrodien kärjen 

sijainnin tarkkuutta suhteessa suun-
niteltuun kärjen kohdepisteeseen. 
Keskimääräinen kohdepisteen virhe 
sijainnin suhteen oli perinteistä leik-
kausmenetelmää käytettäessä 2,89 
mm ja robottiavusteisesti operoita-
essa 1,17 mm (Vakharia et al 2011). 
Tällä voi olla ratkaiseva merkitys 
toimenpiteen onnistumisen kan-
nalta, sillä sEEG-tutkimuksessa jo 
1–2 mm sijaintivirhe voi johtaa epä-
tarkkuuteen mitattavissa aivosäh-
kökäyrissä ja hankaloittaa potilaan 
jatkohoitosuunnitelman laatimista 
aivosähkökäyrätutkimuksen jälkeen. 
Aivokudoksen koepalojen ottamisen 
yhteydessä muutaman millimetrin 
virhe puolestaan voi johtaa pahim-
millaan siihen, että koepala tulee 
otetuksi kudoksessa todetun muu-
toksen vierestä, muutoksen luonne 
jää epäselväksi, ja tämä johtaa syö-
pädiagnoosin viivästymiseen.  

Leikkausrobotin käyttö vaatii huo-
lellista etukäteissuunnittelua. Toi-
menpidereitti ja asennettavan 
elektrodin paikka suunnitellaan 
tarkasti robotin ohjelmistolla hyö-
dyntäen potilaasta toimenpidettä 
edeltävästi otettuja aivojen tieto-
konetomografia- (TT) ja magneetti-
resonanssi- (MRI) kuvantamistutki-
muksia. Suunnittelussa määritetään 
tarkasti yksi tai useampi maalipiste 
toimenpidetyypistä riippuen. Toi-
menpiteissä, joissa tarkoituksena on 
istuttaa elektrodeja aivokudokseen, 
maalipisteeksi määritetään istutet-
tavan elektrodin kärki. Aivokudok-
sen koepalan otossa maalipiste taas 
toimii näytteenottokohteena. Lisäk-

Robotiikka yleistyy kiihtyvällä tahdilla eri kirurgian aloilla. Kuopion 
yliopistollisen sairaalan (KYS) neurokirurgian yksikköön on hankittu 
neurokirurginen leikkausrobotti keväällä 2021. KYSiin hankittu laite 
on Zimmer Biometin (zimmerbiomet.eu) valmistama ROSA ONE® 
Brain-robotti ja se on laatuaan ensimmäinen Pohjoismaissa. Muualla 
Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta vastaava laite löytyy jo 
useista keskuksista. Suomen muista neurokirurgisista yksiköistä tois-
taiseksi ainoastaan Helsingissä on käytössä neurokirurginen leikkaus-
robotti. 
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si toimenpidettä edeltävästi suun-
nitellaan aivokudoksen läpi kulkeva 
reitti siten, että pyritään välttämään 
kulkemista toiminnallisesti merkit-
tävien aivoalueiden ja rakenteiden 
läpi sekä väistämään aivoverisuonet. 
Toimenpidepäivänä potilaasta ote-
taan vielä aivovaltimoiden varjoai-
ne-TT-kuvaus luumarkkereiden tai 
kallotelineen kanssa ja varmistetaan 
vielä verisuonien sijainti suhteessa 
suunniteltuun toimenpidereittiin 
verenvuotokomplikaatioiden välttä-
miseksi.

Robottiavusteiset toimenpiteet 
voidaan tehdä joko paikallispuudu-
tuksessa tai yleisanestesiassa toi-
menpidetyypistä ja potilaan aneste-
siakelpoisuudesta riippuen. Suurin 
osa toimenpiteistä tehdään yleisa-
nestesiassa, joka usein on potilaan 
kannalta miellyttävämpi vaihtoehto. 

Syväaivostimulaatiotoimenpiteistä 
osa tehdään kuitenkin paikallispuu-
dutuksessa, riippumatta siitä käyte-
täänkö perinteistä vai robottiavus-
teista leikkaustekniikkaa. Kyseisessä 
leikkauksessa testataan leikkauksen 
aikana stimulaation vastetta poti-
laan oireisiin, esimerkiksi Parkinso-
nin taudin vapinaan ja jäykkyyteen, 
sekä arvioidaan mahdollisten hait-
taoireiden esiintymistä, mikä ei ole 
mahdollista potilaan ollessa nuku-
tettuna. 

Toimenpide aloitetaan siten, että 
potilas joko nukutetaan tai potilaan 
ollessa hereillä luuhun kiinnitettävi-
en rekisteröintiruuvien tai kallote-
lineen ruuvien paikat puudutetaan. 
Potilaan pää kiinnitetään tämän 
jälkeen aina kallotelineeseen, jotta 
pään asento suhteessa robottiin ei 
pääse muuttumaan toimenpiteen 

aikana. Käytettävissä kallotelineis-
sä on joko kolme (esimerkiksi May-
field) tai neljä kiinnityspistettä (Lek-
sellin koordinaattikehikko, Leksell 
Coordinate Frame). Robottikirur-
gian edellytyksenä on, että robotti 
tunnistaa potilaan ja osaa yhdistää 
potilaan kallon muodot potilaasta 
otettuihin kuvantamistutkimuksiin. 
Potilaan ja kuvantamistutkimusten 
yhdistämisestä käytetään termiä 
rekisteröinti. Potilaan rekisteröinti 
tehdään robotilla käyttäen sen kä-
sivarteen kiinnitettävää osoitustyö-
kalua tai laseria. Rekisteröinnissä 
robotti tunnistaa joko luuhun kiinni-
tettävät ruuvit, ihon pintaan kiinni-
tettävät markkerit tai Leksellin koor-
dinaattikehikkoon kiinnitettävät 
rekisteröintilevyt. Vaihtoehtoisesti 
voidaan käyttää ihon pinnan laserre-
kisteröintiä, jolloin robotti tunnistaa 

Rosa-leikkausrobotti neurokirurgi Henna-Kaisa Jyrkkäsen apuna  syväaivoelektrodien asennuksessa. Elektrodien paikka varmistetaan O-kaarikuvauksella 
asennuksen jälkeen. Kuvassa Henna-Kaisa Jyrkkänen (vas) ja leikkaushoitaja Pirjo Tick-Savolainen (oik).
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kasvojen pintamuodot. Suurimpaan 
tarkkuuteen pyrittäessä (mm. syvä-
aivoelektrodien asennus) käytetään 
luuruuveja tai Leksellin kehikon re-
kisteröintilevyjä. Laserrekisteröin-
tiä tai ihon pintaan kiinnitettäviä 
markkereita käytettäessä tarkkuus 
ei ole yhtä hyvä, mutta yleensä riit-
tävä aivokudoksen koepalan ottami-
seen. Robotin käsivarren ulottuvuus 
asettaa omat vaatimuksensa käy-
tettävissä olevien potilaan asento-
jen suhteen. Käytettäessä Leksellin 
kehikkoa potilaan täytyy olla joko 
selkä- tai vatsa-asennossa. Käytet-
täessä muunlaista kallotelinettä 
(esimerkiksi Mayfield) luu- tai iho-
markkereiden tai laserrekisteröinnin 
kanssa potilaan asento leikkausta-
solla voidaan valita vapaammin. 

Kallotelineen ja mahdollisten luu-
markkereiden kiinnityksen jäl-
keen potilaalle tehdään vielä aivo-
valtimoiden-TT-varjoainekuvaus 
verisuonten ja rekisteröinnissä 
käytettävin markkereiden tai koor-
dinaattikehikon sijainnin paikanta-
miseksi. Kun kuvantamistutkimuk-
set on tehty, palataan leikkaussaliin 
ja potilas asetellaan leikkaustasolle. 

Kalloteline kiinnitetään robottiin, 
jonka jälkeen tehdään rekisteröinti 
robotin käsivarteen kiinnitettävän 
osoittimen tai laserin avulla. Re-
kisteröinnin jälkeen valmistellaan 
toimenpidealue, tarvittaessa ajel-
laan hiukset, pestään iho ja tehdään 
steriilit peittelyt. Itse toimenpide 
suoritetaan robotin käsivarteen 
kiinnitettävän reitittimen kautta. 
Robotin tietojärjestelmään tehdyn 
suunnitelman perusteella robotti vie 
käsivartensa oikeaan kohtaan lähel-
le kallon pintaa. Kallon pinnan lähei-
syydessä etäisyyttä säädetään vielä 
hellävaraisesti kädellä ohjaamalla. 
Turvallisuuden vuoksi robottikäsi-
vartta liikuteltaessa on samanaikai-
sesti painettava jalkapoljinta. Tämän 
jälkeen itse toimenpide tehdään ro-
botin käsivarteen kiinnitetyn työs-
kentelyportin läpi, mikä varmistaa 
osumisen haluttuun kohteeseen. Jos 
toimenpiteessä laitetaan potilaalle 
esimerkiksi useita elektrodeja, jo-
kainen niistä asennetaan oman erik-

seen suunnitellun työskentelyreitin 
kautta. Kun toimenpide on tehty, 
robottikäsivarsi ohjataan sivuun ja 
mahdollinen ihohaava suljetaan. 
Haava peitellään, robotti irrotetaan 
kallotelineestä ja kalloteline poti-
laasta tavanomaisten käytänteiden 
mukaisesti. Potilaan heräämöseu-
rannan pituuteen tai muuhun jatko-
hoitoon robottikirurgian käyttö ei 
vaikuta.   

Robotiikka on kiinteä osa kehittyviä 
leikkaustekniikoita ja leikkaussali-
teknologiaa. Teknologian kehittymi-
nen mahdollistaa entistä tarkemman 
leikkausten suunnittelun, toimen-
piteiden suorituksen aikaisempaa 
kapeampia reittejä käyttäen sekä 
sijainneissa, joihin ei ole turvallista 
edetä avoimia leikkaustekniikoita 
käyttäen. Kirurginen robotiikka pa-
rantaa siten askel kerrallaan potilai-
den yksilöllisempää ja kokonaisval-
taisempaa hoitoa sekä nopeuttaa 
leikkauksista toipumista.n

LÄHTEET

ROSA ONE® Brain (zimmerbiomet.eu)

Ho AL, Muftuoglu Y, Pendharkar AV, Sussman ES, Porter BE, Halpern CH, 
Grant GA.J Robot-guided pediatric stereoelectroencephalography: single-
institution experience.Neurosurg Pediatr. 2018 Nov 1;22(5):1-8.

Vakharia VN, Sparks R, O’Keeffe AG, Rodionov R, Miserocchi A, McEvoy A, Ourselin S, 
Duncan J. Accuracy of intracranial electrode placement for stereoencephalography: 
A systematic review and meta-analysis. Epilepsia. 2017 Jun;58(6):921-932.

KUVAT: KYS

Instrumenttikorit.

ROSA työskentelyportti, johon on asennettu mikro-
metriruuvi syväaivoelektrodien asentamista varten.
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kun hoi totulokset ratkaisevat

Puh. 09 417 606 00 │ www.steripolar.fi  │ ISO 9001    ISO 14001    ISO 13485

Pink Pad 
Turvalliset ratkaisut 
leikkausasennon turvaamiseksi

Suojaamassa potilasta

Pink Pad -tuoteperhe on laajentunut täyttämään 
sekä trendelenburg että anti-trendelenburg 
asentojen vaatimukset. Potilaan painoa tasaisesti 
jakava open cell -materiaali vähentää pistemäisiin 
painekohtiin kohdistuvaa painetta ja ehkäisee siten 
painevammojen syntyä. 

Leikkausasentopatjat pitävät potilaan turvallisesti 
paikallaan leikkaustasolla jyrkkienkin kallistusten 
aikana. Olkatukia tai muita  välineitä potilaan 
kiinnittämiseksi ei tarvita. Leikkaussalin kiertonopeus  
on parempi, Pink Padin asetteleminen leikkaustasolle 
vie vain minuutin.

Lisätietoja saat Steripolarin asiantuntevalta tiimiltä!
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Vatsakeskuksen elinsiirtotoimisto 
sijaitsee Meilahden Tornisairaalan 
toimenpidesiivessä. Päivävuorossa 
ylläpidämme vatsan alueen elinten 
siirtolistoja. Munuais- ja haima-mu-
nuaissiirtolistalle tarjottavien uusien 
potilaiden ensi-ilmoituksia otetaan 
vastaan ja prosessoidaan elinsiirtoki-
rurgien käsittelyä varten. Siirtolistal-
le hyväksyttyjä vatsan alueen elinten 
odottajia laitetaan siirtolistalle, ja 
siirron saaneet poistetaan siirtolis-
talta. Päivittäiseen jonohoitoon kuu-
luu myös tilapäisesti sairastuneiden 
potilaiden ottaminen väliaikaisesti 
pois siirtolistalta, ja palauttami-
nen takaisin heidän parannuttuaan. 
Kaikki siirtolistapäivitykset tehdään 
omaan BCB-elinsiirtorekisteriin, 
pohjoismaiseen Scandiatransplantin 
elinsiirtorekisteriin ja Apotti-potilas-
tietojärjestelmän Phoenix-elinsiirto-
osioon. 

Osa työtämme on maksan- ja hai-
mansiirron saaneiden jälkiseuran-
tatietojen vieminen elinsiirtorekis-
teriin sekä monenlaiset toiminnan 
kehittämisprojektit, kuten Apotti, 
DCDD eli elinluovutus verenkierron 
pysähtymisen jälkeen, Kansallinen 
elinluovutustoiminnan ohjausryhmä 
ja Scandiatransplantin koordinaat-
torityöryhmä. Pidän luentoja ja kou-
lutusta alan ammattilaisille ja opis-
kelijoille.

Ympärivuorokautinen elinsiirto-
päivystys on työni keskeinen osa. 
Päivystäessäni tulen toimistoon il-

Elinsiirtokoordinaattorin työstä
Heikki Norio
Elinsiirtokordinaattori
HUS Vatsakeskus

HUS Meilahden sairaalassa työskentelee kahdeksan elinsiirtokoordi-
naattoria, joista viisi Vatsakeskuksessa ja kolme Sydän-Keuhkokes-
kuksessa. Olen Vatsakeskuksen elinsiirtotoimiston koordinaattori ja 
kerron työstäni. 

tavuoroon klo 13, jos en ole saanut 
edellisen vuorokauden päivystäjältä 
kutsua töihin aiemmin. Iltavuoron 
jälkeen olen kotivarallaolossa seu-
raavaan aamuun asti. Päivystysjak-
soni aikana koordinoin kaikki elinir-
rotukset ja -siirrot.

Tieto mahdollisesta elinluovutta-
jasta tulee päivystävälle elinsiirto-
koordinaattorille usein jo elinluovu-
tussairaalan päivystyksestä, jossa 
pohditaan vakavan päänvamman 
saaneen potilaan ennustetta ja jat-
kohoitopaikkaa. Jos anamneesissa 
tai taustatiedoissa ei tule esille eh-
dottomasti poissulkevaa, otetaan 
potilas tehohoitoon mahdollisena 
elinluovuttajana. Jos potilaan tila 
etenee aivokuolemaan eikä omais-
keskustelussa tule esille kielteistä 
kantaa luovutukseen, käynnistyy 
varsinainen elinluovutusprosessi. 
Koordinaattori pyytää mahdollisia 
lisätutkimuksia, kuvantamisia ja 
laboratoriotutkimuksia. Sairaala 
lähettää SPR:n Veripalvelun Kudos-
sopeutumisyksikköön ja HUSLABin 
virologian laitokselle menevän näy-
tepaketin.

Saatujen tietojen perusteella päi-
vystävät elinsiirtokirurgit päättävät, 

mitä elimiä luovuttajasta irrotetaan 
ja kenelle ne siirretään. Maksan ja 
haiman vastaanottajat kutsutaan 
Meilahden sairaalaan. Kaikki tiedot 
välitetään myös Sydän-keuhkokes-
kuksen koordinaattorille, kelpoisuus- 
ja vastaanottajapäätökset tehdään 
myös Sydän-keuhkokeskuksessa 
ja elinten vastaanottajat kutsutaan 
Meilahteen.

Kun elinten vastaanottajien saa-
pumisajat Meilahteen ovat selvil-
lä, neuvottelen luovuttajasairaalan 
leikkaussalista saliaikaa elinluovu-
tukselle ja varaan tarvittavat kulku-
välineet. Alle kolmen tunnin matkat 
tehdään tilataksilla, muuten matka 
tehdään lentäen. 

Elinluovutus- ja siirtoleikkausten 
aikataulutuksen tavoite on, että ir-
rotettavat elimet ovat mahdollisim-
man lyhyen ajan ilman verenkiertoa. 
Elinirrotuksiin lähtevät leikkausryh-
mät kootaan varallaolijoista ja aika-
taulu ilmoitetaan lähtijöille, liiken-
nevälineille, luovuttajaa hoitavalle 
teho-osastolle, luovuttajasairaalan 
ja Meilahden sairaalan leikkaussa-
leihin sekä Meilahden sairaalan Veri-
keskukseen ja teho-osastoille.

Munuaisen vastaanottajien valinta 
on monivaiheisempi. Luovuttajasai-
raalan lähettämistä verinäytteistä 
Veripalvelun Kudossopeutuvuus-
yksikkö tekee veriryhmä- ja kudos-
tyyppimäärityksen. Tiedot siirtyvät 

En koe olevani tekemisissä kuoleman, vaan toivon ja elämän 
kanssa. Meidän tehtävämme on toteuttaa vainajan ja hänen 
omaistensa toive jonkun toisen potilaan parantumisesta.
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Kuvassa Vatsakeskuksen elinsiiirtokoordinaattorit. Vasemmalta: Eero Hartikka, Heikki Norio, Carola Schauman, Leena Toivonen ja Siv Ansa.

BCB:n elinsiirtorekisteriin, joka lis-
taa munuaislistalla olevat, luovutta-
jan kanssa samaa veriryhmää olevat 
potilaat kudostyypin mukaisessa 
paremmuusjärjestyksessä. Kudos-
tyypin valmistuttua päivystävä ki-
rurgi valitsee viisi potilasta, joiden 
Veripalvelussa pakastettuina olevis-
ta verinäytteistä tehdään ristikoe 
luovuttajan veren kanssa. Ristikoe-
negatiivisista potilasta päivystävä 
kirurgi valitsee munuaisille kaksi 
vastaanottajaa, jotka kutsutaan siir-
toon.

Pohjoismainen Scandiatransplant-
yhteistyö, jossa elimiä lähetetään 
ja vastaanotetaan sovittujen vaih-
tovelvoitteiden mukaisesti, kuuluu 
työhöni. Luovuttaja saattaa sovel-
tua sydämen, keuhkojen tai mak-
san luovuttajaksi pohjoismaisessa 
hätähaussa olevalle potilaalle. Mu-
nuaisten kudostyyppi tai luovutta-
jan leukosyyttivasta-ainestatus voi 
aiheuttaa vaihtovelvoitteen jossain 
toisessa pohjoismaassa tai Virossa 

olevalle potilaalle. Ulkomaille lähte-
ville munuaisille teen rahdinvarauk-
sen ensimmäiselle sopivalle reitti-
lennolle ja vien munuaisen Finnairin 
rahtiterminaaliin Helsinki-Vantaan 
lentokentällä. Ulkomaille lähtevän 
maksan ja haiman vien yksityislen-
tokoneelle, jonka vastaanottava 
keskus lähettää lähimpänä irro-
tussairaalaa olevalle lentokentälle. 
Sydän- ja keuhkonsiirroissa elimen 
vastaanottava keskus lähettää irro-
tusryhmän luovuttajasairaalaan. 

Irrotustapahtuman aikana huoleh-
din elinsiirtotoiminnan puhelinlii-
kenteestä. Ilmoitan Meilahteen tai 
Uuteen lastensairaalaan maksan 
vastaanottajan nukutusluvan, kun 
maksa on nähty ja alustavasti hy-
väksytty.  Vastaanottajan viiltolupa 
annetaan, kun maksa on irrotettu, 
tutkittu ja hyväksytty siirtoon.  Soi-
tan taksille ja lentäjille paluumatkan 
lähtöajan. 

Elinsiirtopäivystys on voimassa koko 
päivystysjakson ajan, myös irrotus-
leikkauksen aikana. Joskus joudun 
koordinoimaan jo seuraavaa elinir-
rotusta menossa olevan irrotusleik-
kauksen aikana. Päivystyspuhelin 
soi usein.

Elinsiirtokoordinaattorin työ on 
yhteistyötä mitä erilaisimpien ih-
misten kanssa, ja se tekee työstä 
monipuolista ja antoisaa. Luovutus-
sairaaloissa meidät otetaan aina hy-
vin vastaan, vaikka tulemme usein 
leikkaamaan päivystysaikana.
 
Työn henkistä kuormittavuutta vä-
hentää, että luovuttajan kuolemaan 
liittyvä tragedia jää leikkaussalin 
ulkopuolelle. En koe olevani teke-
misissä kuoleman, vaan toivon ja 
elämän kanssa. Meidän tehtäväm-
me on toteuttaa vainajan ja hänen 
omaistensa toive jonkun toisen poti-
laan parantumisesta. n 
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Leikkaushoitajana 
maksanirrotusleikkauksessa

Aikuisten elinsiirtoleikkaukset on keskitetty Helsinkiin Meilahden sai-
raalaan. Osastomme on jaettu kahteen moduuliin. Elinirrotusleikka-
uksissa leikkauspuolen hoitajat ovat kaikki kokeneita, jo pidemmän 
aikaa osastollamme työskennelleitä. Sydän- ja thoraxmoduulissa 
on omat elinirrotushoitajansa ja maksan-, haiman- ja ohutsuolenir-
rotuksiin mukaan Meilahdesta lähtee vatsapuolen hakutoimintaan 
perehtynyt leikkaushoitaja. Munuaistenirrotukseen käytetään luo-
vuttajasairaalaan omaa henkilökuntaa.

Erika Saksa 
Sairaanhoitaja

Tiina Tuomipuu 
Sairaanhoitaja

Meilahden sairaala,
 leikkausosasto 

Arkisin hakuvarallaolo jatkuu aamu-
vuoron jälkeen aina seuraavaan aa-
muun asti. Viikonloppu päivystetään 
perjantai-illasta maanantai-aamuun. 
Irrotusryhmän kooksi on vakiintu-
nut vatsapuolella noin kymmenen 
hoitajaa. Ryhmän kokoa ei voida 
paljon kasvattaa, jotta toistoja tulisi 
tarpeeksi usein ja osaaminen pysyisi 
riittävällä tasolla. Sydän- ja thorax-
puolella siirteen hakijoita on hieman 
enemmän.

Työrupeamamme alkaa elinsiirto-
koordinaattorin kutsuessa varalla-
olijan töihin, kun elinluovutuksen 
aikataulu on suunniteltu valmiiksi. 
Tarvikkeiden varaamiseen ja pak-
kaamiseen menee aikaa noin tunti. 
Tarvittaessa pidetään vielä kokous 
elinsiirtotoimistossa ennen lähtöä, 
jos kyseessä on jotain erikoisjärjes-
telyjä vaativa leikkaus, kuten esi-
merkiksi ohutsuolenirrotus.

Irrotuskeikka alkaa tarvikkeiden 
keräämisellä. Valmiiksi pakattuun 
matkalaukkuun lisätään vain la-
datut sternumsahan akut. Laukku 
täydennetään listan mukaan jokai-
sen irrotuksen jälkeen seuraavalle 
valmiiksi. Matkalaukkuja on kaksi, 
koska toisen luovuttajan leikkaus voi 

Sairaanhoitaja Tiina Tuomipuu lähdössä
 ”hakukeikalle”.

aktivoitua välittömästi paluumatkan 
jälkeen. Matkan ajaksi instrumentti-
kontti pakataan muovisäkkiin sa-
teelta ja pölyltä suojaan. Kylmälauk-
kuun varataan elinten huuhteluun ja 
säilyttämiseen käytettävät kylmät 
nesteet ja runsaasti sinisiä kylmä-
geelipakkauksia pakastimesta. Mak-
salle ja tarvittaessa myös haimalle 
varataan lämpömittarilla varustettu 
kylmälaukku, joka täytetään epä-
steriilillä jäämurskalla. Munuaisille 
varataan niitä varten suunniteltu 
kylmälaukku kylmäkalleineen tai lä-
hiaikoina käyttöön tulevat liikutelta-
vat perfuusiolaitteet. Sydän voidaan 
irrottaa myös varaosiksi, jolloin tar-
vitaan vielä yksi kylmälaukku lisää. 
Laukkujen määrä vaihtelee irrotet-
tavien elimien mukaan, joten ne las-
ketaan jokaisessa siirtymävaiheessa 
yhteistuumin elinsiirtokoordinaat-
torin kanssa. Irrotusleikkaukseen 
tarvittavat steriilit jäät luovuttaja-
sairaalat valmistavat itse.

Kulkuväline luovuttajasairaalaan 
riippuu määränpäästä. Etelä-Suo-
men alueella yleensä matka taittuu 
tilataksilla. Mikäli matka taksilla 
kestäisi yli kolme tuntia, matkaan 
lähdetään liikelentokeskuksesta 
pienkoneella luovuttajasairaalaa lä-

hinnä olevalle avoimelle/avattaval-
le lentokentälle. Kentälle on tilattu 
taksi valmiiksi sairaalaan siirtymistä 
varten. Lentokoneen pakkaaminen 
on tarkkaa puuhaa, koska kaikki tar-
vikkeet eivät kestä paineistamaton-
ta ruumaa, vaan osa tavaroista on 
otettava sisälle ahtaaseen matkus-
tamoon.

Saavumme luovuttajasairaalaan 
yleensä ensiapupoliklinikan kautta. 
Olisi hyvä, jos meitä vastaan tulevalla 
henkilöllä olisi pöytä mukanaan suu-
ren tavaramäärän vuoksi. Joihinkin 
sairaaloihin on elinsiirtokoordinaat-
toreilla valmiiksi kulkuluvat ja pöytä 
tietyssä paikassa meitä odottamas-
sa. Vaatteiden vaihdon ja sopivien 
kenkien etsimisen jälkeen siirrymme 
leikkaussaliin. Luovuttajasairaalan 
henkilökunta on valmistellut salin 
Kansallisten elinluovuttajan ohjei-
ta mukaillen. Saliin on varattava 
kaksi imulaitetta ja paljon sarjaan 
kytkettyjä imusäiliöitä vatsapuolel-



PINSETTI 4 |  2021         15

le, thorax-puolelle lisäksi oma imu 
runsaine säiliöineen. Leikkaukses-
sa tarvittava perusvälineistö, kuten 
taitokset, savuimudiatermia, vadit 
yms. tulevat paikallisesta sairaalas-
ta. Maksan- ja haimanirrotukseen 
me tuomme mukanamme instru-
menttikontin ja erikoisvälineistön. 
Pelkkään munuaistenirrotukseen 
perusinstrumentit tulevat luovutta-
jasairaalasta ja tarvittavat lisäinstru-
mentit elinsiirtokoordinaattori tuo 
mukanaan.

Kuten monet kollegamme muista 
sairaaloista ovatkin jo huomanneet, 
toiminta on usein aika vauhdikasta. 
Instrumenttihoitajan vielä tehdessä 
instrumenttipöytiä, kirurgit jo aloit-
tavat leikkauksen.

Elinten siirtokelpoisuus tarkistetaan 
silmämääräisesti heti, kun vatsa-

ontelo on avattu. Tässä vaiheessa 
elinsiirtokoordinaattori soittaa yk-
kössoiton eli vastaanottajan nu-
kutusluvan Meilahteen. Leikkaus 
jatkuu elinten irrottelulla suoniensa 
varaan. Monielinirrotuksissa vat-
saryhmä aloittaa leikkauksen. Jos-
kus sydän-thoraxkirurgi käy välissä 
tarkistamassa irrotettavien thorax-
elinten siirtokelpoisuuden, jotta 
myös sydänpuolen vastaanottajien 
leikkaukset voidaan aloittaa. Kun 
kaikki irrotettavat elimet on saatu 
preparoitua valmiiksi, huuhtelu-
kanyylit asetetaan paikoilleen ja 
elinten huuhtelu voi alkaa. Tässä 
vaiheessa luovuttajan verenkierron 
ylläpitävä hoito lopetetaan, lämmi-
tyslaitteet suljetaan ja elinten ympä-
rille kaadetaan steriiliä jäähyhmää.

Ensimmäiseksi irrotetaan sydän ja 
keuhkot, jonka jälkeen thorax-ryh-

Näkymä lentokoneen ikkunasta.

mä lähtee heti elinten pakkaami-
sen jälkeen paluumatkalle. Sydän 
ja keuhkot kestävät vatsapuolen 
elimiä huonommin kylmäiskemiaa. 
Vatsaryhmä jatkaa leikkausta vie-
lä jopa tunnin ajan. Ensimmäiseksi 
irrotetaan maksa, joka asetetaan 
kylmään vatiin odottamaan tarkis-
tamista. Seuraavaksi irrotetaan hai-
ma ja munuaiset, jotka siirretään 
myös välittömästi kylmään vatiin 
odottamaan pakkaamista. Elimet si-
vupöydällä tarkistaa ja pakkaa pää-
kirurgi yhdessä instrumenttihoitajan 
kanssa. Maksansiirtosaliin soitetaan 
tässä vaiheessa kakkossoitto eli viil-
tolupa. Irrotettujen elinten tarkasta-
misen aikana assistentit irrottavat 
suonia varaosiksi ja sen jälkeen sul-
kevat vainajan leikkaushaavan. Elin-
ten irrottamisen jälkeen luovuttajaa 
pidetään kontaminoituneena, eikä 
instrumenttihoitaja voi koskea leik-
kausalueelle ennen kuin kaikki eli-
met on pakattu sivupöydällä. Ennen 
sulkua assistentit poistavat kaikki 
instrumentit leikkausalueelta ja vas-
taavat siitä, että kaikki tarvikkeet tu-
levat pois vatsaontelosta.

Leikkauksen loputtua instrument-
tihoitaja ja elinsiirtokoordinaattori 
kokoavat kiireesti kaikki tavarat ka-
saan kirurgien jo ollessa vaihtamas-
sa vaatteita. Lähtö kotimatkalle ta-
pahtuu aina nopeasti, koska maksan 
saajan leikkaus on jo alkanut Meilah-
dessa. Tästä syystä vainajan siistimi-
nen ja laitto jäävät aina luovuttaja-
sairaalan hoitajien tehtäväksi.

Yksi työn parhaimmista puolista on 
mahdollisuus tutustua Suomen eri 
leikkausosastoihin ja niiden rautai-
siin ammattilaisiin. Joka puolella 
Suomea on vastaanotto aina ystä-
vällistä ja innostunutta, vaikka kel-
lonaika ei usein ole paras mahdol-
linen ja jätämme jälkeemme saliin 
järkyttävän sotkun. Kiitos kaikille 
kollegoillemme ympäri Suomen hy-
västä ja antoisasta yhteistyöstä. Toi-
vottavasti tapaamme taas pian.n
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Elinluovutus verenkierron 
pysähtymisen ja kuoleman 
toteamisen jälkeen

Marko Lempinen
Elinsiirtokirurgi, dos, osaston-
ylilääkäri, HUS, Vatsakeskus, 
Elinsiirto ja Maksakirurgia

Anna-Maria Koivusalo
Valtakunnallinen elinluovutus-
koordinaattori, dos, osastonyli-
lääkäri, HYKS, Tulosalueen johto

Elinsiirto on vakiintunut hoitomuoto 
elimen henkeä uhkaavassa vajaatoi-
minnassa ja pitkälle edenneessä elin-
ten vajaatoiminnassa elinsiirto on 
ennusteen ja elämänlaadun kannal-
ta monessa tilanteessa paras hoito. 
Sopivista siirteistä on kuitenkin jat-
kuva pula ja tällä hetkellä Suomessa 
noin 550 potilasta odottaa elinsiir-
toa. Tavoitteena on, että kaikki po-
tilaat, jotka lääketieteellisen arvion 
perusteella tarvitsevat elinsiirron, 
saisivat sen tasavertaisesti ja oikea-
aikaisesti. Vuonna 2014 Sosiaali- ja 
terveysministeriö asetti tavoitteek-
si 30 kuollutta elinluovuttajaa mil-
joonaa asukasta kohden (pmp, per 
million population) vuoteen 2020 
mennessä, mikä tarkoittaa noin 170 
elinluovuttajaa vuosittain. Tällä het-
kellä aivokuolleita elinluovuttajia on 
noin 20-24 pmp (110-130 elinluovut-
tajaa). 

Koska pula siirrettävistä elimistä on 
maailmanlaajuinen, on monessa 
maassa tehostettu elinluovutustoi-
mintaa aloittamalla DCDD-toiminta. 

Donation after Circulatory Determination 
of Death, DCDD

Suomessa ollaan pilotoimassa uutta elinluovutustoimintaa: elin-
luovutus verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen 
(Donation after Circulatory Determination of Death, DCDD). DCDD-
elinluovuttajat ovat tehohoidossa olevia kriittisesti sairaita potilaita, 
jotka ovat riippuvaisia elämää yläpitävistä hoidosta, ja joiden tila ei 
etene aivokuolemaa, mutta heidän tilansa on ennusteeton, hoidon 
jatkamisesta ei ole potilaalle hyötyä ja hoidosta on päätetty luopua. 
Hoidosta luopumisen päätös tehdään lääketieteellisen perustein, 
moniammatillisesti.

DCDD on ollut käytössä koko elin-
siirtojen historian ajan. Suomessa 
aivokuoleman käsite hyväksyttiin 
1971 ensimmäisenä maana Euroo-
passa ja tämän jälkeen kaikki kuol-
leet elinluovuttajamme ovat olleet 
aivokuolleita elinluovuttajia. Muis-
sa Pohjoismaissa, mm. Ruotsissa 
ja Tanskassa, aivokuoleman käsite 
otettiin käyttöön vasta 80-luvun lo-
pussa ja siihen asti heidän kaikki hei-
dän kuolleet elinluovuttajansa olivat 
DCDD-luovuttajia. Monessa maassa 
DCDD- ja aivokuolleita luovuttajia 
on käytetty rinnakkain jo vuosikym-
meniä. Tällä hetkellä mm. Britan-
niassa, Kanadassa ja Alankomaissa 
35-55 % kuolleista elinluovuttajista 
on DCDD-elinluovuttajia. Näissä 
maissa DCDD-toiminnan aloittami-
nen ei ole vähentänyt aivokuollei-
den elinluovuttajien määrää, vaikka 
näin usein pelätään. Elinluovutus 
verenkierron pysähtymisen jälkeen 

-toiminta on aloitettu uudelleen 
Pohjoismaista Norjassa ja Ruotsissa, 
Tanskassa toiminnan aloittamista 
suunnitellaan. 

Suomessa perustettiin kansalli-
nen DCDD 2019, työryhmän arvion 
mukaan DCDD-toiminnan aloitta-
miseen on hyvät perustelut, jotta 
elinluovuttajien määrää saataisiin 
nostettua. Tarkoitus on suorittaa 
kymmenen elinluovuttajan pilot-
ti yliopistosairaaloissa, siirrettävät 
elimet olisivat munuaiset. Pilotointi 
on aloitettu syksyllä 2021. Elinluovu-
tus aivokuoleman jälkeen on ja tu-
lee edelleen olemaan ensisijainen 
vaihtoehto ja DCDD-luovutus tulee 
kyseeseen kun toipumismahdolli-
suuksia vailla olevan potilaan tila ei 
näytä seurannassa johtavan aivo-
kuolemaan. Elinluovutus verenkier-
ron pysähtymisen ja kuoleman to-
teamisen jälkeen tulee olemaan lisä 
aivokuolleiden luovuttajien rinnalle 
ja sillä on toivottavasti positiivinen 
vaikutus luovuttajien määrään. Mi-
käli kokemukset ovat myönteiset, 
niin toimintaa jatketaan ja laajen-
netaan kattamaan yliopistosairaa-
loiden lisäksi kaikki elinluovutussai-
raalat. Teho-osastojen tilastoista 
olemme arvioineet, että Suomessa 
olisi 20-30 DCDD-elinluovuttajaa 
vuosittain. Valtakunnallinen sosiaa-
li- ja terveysalan eettinen neuvotte-
lukunta (ETENE) on antanut myön-
teisen lausunnon DCDD-toiminnan 
aloittamisen kokeiluun.

DCDD luokitellaan ei kontrolloi-
tuihin ja kontrolloituihin elinluovu-
tuksiin. (Kootstra G 1995, Taulukko 
1). Kontrolloitu DCDD-luovutus on 
tarkoitus ottaa käyttöön myös Suo-
messa.
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Kuva1

Mahdolliset kontrolloidut DCDD-
elinluovuttajat ovat teho-osastohoi-
toisia potilaita, joilla on usein takana 
jo pidempi hoitojakso, jos heidän 
kanta elinluovutukselle on ollut 
myönteinen. Tehohoidon keinoin 
voidaan potilaan elintoimintoja yllä-
pitää pitkään, vaikka mahdollisuuk-
sia selviytyä ei enää olisi. Päätöksiä 
hoidosta luopumisesta tehdään 
sairaaloiden teho-osastoilla päivit-
täin. Ei ole eettisestoikein pitkittää 
turhaa, ennusteetonta tehohoi-
toa. Hoidosta luopuminen on aina 
puhtaasti lääketieteellinen päätös, 
mutta siihen saattaa liittyä erilaisia 
eettisiä näkemyksiä. Päätös tulee 
tehdä täydessä yhteisymmärrykses-
sä hoitohenkilökunnan ja läheisten 
kanssa. On tärkeää muistaa, että 
päätökset hoidosta luopumisesta 
ja elinluovutuksen mahdollisuu-
desta ovat erillisiä päätöksiä ja 
että Elinsiirtokirurgit eivät osallistu 
mitenkään potilaan hoitoon tai pää-
töksentekoon hoidosta luopumisesta, 
kuten eivät normaalistikaan. 

Hoidosta luopuminen tapahtuu ylei-
sesti hyväksyttyjen ja ohjeistettu-
jen käytäntöjen mukaisesti: kaikki 
elämää turhaan pitkittävät hoidot 
lopetetaan, ja siirrytään hyvään saat-
tohoitoon (mm. Teho-opas/ Tehohoi-
dosta luopuminen ja Saattohoito teho-
osastolla, Tero Ala-Kokko). Hoidosta 
luopuminen pyritään tekemään päi-
väaikaan läheisten tahtoa kunnioitta-
en. Kuoleman on tapahduttava tietyn 

ajan puitteissa hoidon lopettamisen 
jälkeen, jotta voidaan edetä DCDD-
luovutukseen. Tämä ns. agonaaliai-
ka, (saattohoitoaika), jonka sisällä 
kuoleman on tapahduttava, riippuu 
siitä mitä elimiä on tarkoitus irrottaa, 
maksimissaan aika on 3 tuntia. 

Verenkierron pysähtymisen jälkeen 
on viiden minuutin ns. ”no-touch”-
aika, jonka aikana varmennetaan 
verenkierron pysähtyminen (Hornby 
ym 2018, Dhanani ym 2021). Tänä 
aikana vainajaan eivät saa koskea 
muut paitsi läheiset. Mitään toimen-
piteitä, jotka voivat saada sydämen 
sykkimään ei tehdä. Kuolema tode-
taan ”no-touch” -ajan päättyessä 
hoitavan lääkärin toimesta. Siirto 
leikkaussaliin elinten irrotukseen 
tulee tapahtua ripeästi, jotta elimet 
säilyvät mahdollisimman hyvinä. 

DCDD-elinluovuttajien elimet ovat 
herkkiä ns kylmä-iskemialle eli eli-
met on saatava mahdollisimman 
nopeasti siirrettyä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että esim. munuaisvastaanotta-
jat on pakko valita potilaan/DCDD-
luovuttajan vielä ollessa elossa. Kun 
potilaan kanta on myönteinen elin-
luovutukselle, on hänen etunsa mu-
kaista saada mahdollisimman hyvät 
elimet, jotka käynnistyvät nopeasti 
ja toimivat pitkään. Näin ollen on 
perusteltua suorittaa elinten allo-
kaatioon (HLA tyypitys ja ristikoe) 
tarvittavat laboratoriotutkimukset 
jo ennen kuolemaa.

Toiminta leikkaussalissa

Elinirrotusryhmän tulee olla paikalla 
tuntia ennen suunniteltua hoidosta 
luopumista (kirurgit, instrument-
tihoitaja ja elinsiirtokoordinaatto-
ri). Instrumenttihoitaja valmistelee 
leikkaussalin paikallisen salivalvojan 
kanssa. Pilotin aikana ei tarvita anes-
tesiahenkilökuntaa. Kun irrotusryh-
mä on paikalla, käydään DCDD-pro-
sessi läpi teholääkärin (joka toteaa 
kuoleman), tehohoitajan, leikkaus-
salihenkilökunnan ja irrotusryhmän 
kanssa ja koordinoidaan toiminta.

Vainaja siirretään välittömästi 
kuoleman toteamisen jälkeen leik-
kaussaliin elinluovutusta varten. 
Teho-osaston henkilökunta siirtää 
vainajan leikkaussaliin ja yhdessä 
leikkaussalin henkilökunnan kanssa 
leikkaustasolle. Teho-osaston henki-
lökunta poistuu salista välittömästi.

Tavoite on, että elinirrotusleikkaus 
on nopea, kylmähuuhtelu saadaan 
nopeasti aloitettua ja se on riittävän 
tehokas (SRR, Super Rapide Remo-
val). 

Valmistelut juuri ennen hoidosta 
luopumista
• Leikkausryhmä on steriiliksi pu-

keutuneena
• Instrumenttipöydät katetaan 

valmiiksi 
• Tarkistetaan, että tarpeeksi 

henkilöstöä saatavilla ja että 
vainaja saadaan nopeasti siir-
rettyä leikkauspöydälle

• Munuaisten kylmähuuhteluun 
3-4 l UW valmiina. Kaikissa pus-
seissa hepariinia 25000 IE /l. UW 
tulee olla valmiiksi ”letkutettu-
na” ja kylmässä

Vainajan tullessa leikkaussaliin
• Vainaja siirretään viipymättä 

leikkauspöydälle
• Kirurgi tarkistaa vainajan henki-

löllisyyden ja sen, että elinirro-
tuspöytäkirja on allekirjoitettu. 

Kuva 1. Kaavio DCDD-elinluovutuksen etenemisestä teho-osastolla ja leikkaussalissa.
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• Nopea pesu Chloraprepillä ja 
peittely Thoracic-setin leikkaus-
liinalla leuasta reisien yläosaan

Munuaisten irrotus
• Laparotomiaviilto proc.xiphoi-

deuksesta symfyysiin 
• Asetetaan levittäjä paikalleen 

(Peerman/Balfour tyyppinen 
levittäjä, elinirrotusryhmä tuo 
mukanaan) 

• Preparoidaan esille ja kanyloi-
daan joko oik. iliaca communis 
tai aortan alaosa

• Kylmä huuhtelu aloitetaan (UW 
jossa hepariini 25000 IE/l)

• Vena cava aukaistaan munuais-
laskimoiden kaudaalipuolelta 

• Vatsaontelo täytetään jäämurs-
kalla

• Kun aortta kanyloitu, kylmä 
huuhtelun ja jäähdytyksen alet-
tua, viiltoa jatketaan fossa jugu-
larikseen ja aukaistaan sternum

• Aortta pihditetään joko pallean 
alapuolelta, tai thoraxin puolelta.

• Adekvaatti huuhtelu varmiste-
taan

• Huuhtelu 3-4 litraa UW:ta
• Munuaiset preparoidaan esille 

ja irrotetaan
• Kylmähuuhtelu tulee aloittaa 

30 min. kuluessa verenkierron 
pysähtymisestä. Kun munuai-
set on irrotettu, tulisi ne mah-
dollisuuksien mukaan säilyttää 
hypotermisen koneellisen pum-
pun avulla, munuaisten viiväs-
tyneen käyntiinlähdön riskin 
vähentämiseksi. Tarkemmat 
ohjeet ja protokolla löytyvät 
HUS ammattilaiset -sivustolta.

Yli 80 % suomalaisista suhtautuu posi-
tiivisesti elinluovutukseen, ihmisillä on 
halu auttaa muita kuolemansa jälkeen 
(Munuais- ja maksaliitto, 2021). Jokai-
selle ihmiselle tulee taata mahdollisuus 
toimia elinluovuttajana kuolemansa 
jälkeen niin sitä toivoessaan (Lesieur, 
ym. 2017). Mikäli tilanne ei etene aivo-
kuolemaan ja kuolema on kuitenkin 
vääjäämätön lopputulema, elinluovu-
tus verenkierron pysähtymisen jälkeen 
antaa tämän mahdollisuuden.n
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Taulukko 1. Mukailtu Maastricht-luokittelu elinluovutukseen verenkierron pysähtymisen jälkeen. 

Luokka DCDD-tyyppi Kuvaus Kommentti

I Ei 
kontrolloitu

Löydetty kuolleena
IA: sairaalan ulkopuolella
IB: sairaalassa

Odottamaton sydänpysähdys, ei 
elvytysyritystä (sopii kudosluo-
vuttajaksi, ei elinluovuttajaksi)

II Ei kontrolloitu Verifioitu sydänpysähdys
IIA: sairaalan ulkopuolella
IIB: sairaalassa

Odottamaton sydänpysähdys, 
tulokseton elvytysyritys
Mahdollinen elinluovuttaja

III Kontrolloitu Elämää ylläpitävästä hoi-
dosta luopuminen teho-
osastolla, verenkierron 
pysähtyminen odotetta-
vissa 

Yleisin DCDD-kategoria

Suomessa pilotoitava toiminta

IV Kontrolloitu/ 
ei kontrolloitu

Sydänpysähdys 
aivokuoleman 
toteamisen jälkeen

Odottamaton sydänpysähdys 
aivokuolleella elinluovuttajalla, 
mutta elinirrotukseen ei ehdit-
ty edetä. Mikäli verenkiertoa 
voidaan ylläpitää mekaanisesti, 
edetään DCDD-luovutukseen.

Kuva 2. Tarvittavat 
instrumentit DCDD 
-munuaisirrotuksessa.
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kun hoi totulokset ratkaisevat

Puh. 09 417 606 00 │ www.steripolar.fi  │ ISO 9001    ISO 14001    ISO 13485

-40 min.

Yli 150 ml
vähemmän 

veren hukkaa

Keskimäärin
40 min.

lyhyempi
leikkausaika

Vähemmän  
tai ei ollenkaan
dura vaurioita

Pienentynyt
infektioriski

evoProtect  
Silikonilevy, joka tekee merkittävän eron  

neurokirurgisiin toimenpiteisiin
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TYKS Leikkausosasto
T-TOTEK, elinluovutus

Ritva Riikonen 
Sairaanhoitaja, 
TYKS T-TOTEK

Tiina Honkanen 
Sairaanhoitaja, 
TYKS T-TOTEK 

Osastollamme tehdään keskimäärin 
kymmenen elinluovutusleikkausta 
vuodessa.

Leikkaukset suoritetaan yleensä 
myöhään illalla tai yöllä. Myöhäinen 
ajankohta tuo haasteita töiden ja re-
surssien organisointiin. Lisäksi päi-
vystyslistalle voi samaan aikaan tulla 
kiireellisesti leikattavia potilaita, an-
giotoimenpiteitä ja hätäleikkauksia. 
Ilta-aikaan tehtävään elinluovutus-
leikkaukseen pyrimme järjestämään 
oman tiimin. Yöaikaan osastomme 
yövuorolaiset pystyvät yleensä osal-
listumaan leikkaukseen päivystyslis-
ta huomioiden. On myös tilanteita, 
että henkilöstöä kutsutaan töihin 
yöaikaan lisää. Samaan aikaan voi 
olla tulossa esim. hätäleikkaus. Kii-
tokset Helsingin elinirrotusryhmälle, 
kun olemme joutuneet joskus soitta-
maan jo matkalla olevalle ryhmälle 
viivästyksestä. Aina on selvitty näis-
tä tilanteista yhteisymmärryksessä.

Osastollamme on myös luupankki-
toiminta. Sen osuus alkaa, kun irro-
tustiimi on lähtenyt palaamaan koh-
ti Helsinkiä.

Osastollamme on paljon uusia hoita-
jia. Hyvä niin, että olemme saaneet 
hoitajia lisää. Yhtenä osana uusi-
en hoitajien perehtymisohjelmaan 
kuuluu elinluovutus kokonaisuudes-
saan. Käytössämme on elinluovu-
tuskansio, johon olemme koosta-
neet tietoa, kuten kansalliset ohjeet 
elinluovuttajan hoidosta, elinten 
talteenotosta, lakipykälistä ja aivo-
kuolleeksi toteamisesta. Silloin, kun 
on ylimääräistä aikaa, voi lueskella 
tätä kansiota ja sisäistää itselleen, 
mitä tämä kaikki tarkoittaa. Varsi-
naisessa leikkauksessa pyritään aina 

siihen, että mukana on kokenut hoi-
taja tukemassa hoitajaa, joka ei vielä 
ole ollut mukana elinluovutusleikka-
uksessa.

Elinirrotustiimi tai -tiimit ovat aina 
tervetulleita meille. Osa irrotustii-
meistä on tullut tutuiksi vuosien ai-
kana, mutta uusiakin kasvoja näkyy 
välillä. On kiva vaihtaa kuulumisia 
puolin ja toisin kiireestä huolimatta. 
Oman jännityksensä saliin tuovat tii-
mit ulkomailta. Heidän kanssaan ei 
ehdi keskustella paljoa, kun heillä on 
kiire ja lento takaisin omaan sairaa-
laan. Koordinaattorin ammattitaito 
on todella ihailtavaa, varsinkin näi-
den ulkomaalaisten kanssa toimimi-
nen!

Elinluovutusprosessi käynnistyy sii-
tä, kun teho ilmoittaa mahdollisesta 
elinluovuttajasta. Verinäytteet on 
lähetetty Helsinkiin analysoitaviksi 
ja Helsingistä tulee tieto elinluovu-

tuksesta teholle. Teho ilmoittaa 
meille elinluovutuksen varmistumi-
sesta. Teho lähettää meille esitäyte-
tyn lomakkeen joka sisältää tietoja 
luovuttajasta, mitä elimiä tullaan 
ottamaan ja mikä on tiimin saapu-
misaika. Koordinaattori soittaa leik-
kausosastolle tulevasta operaatios-
ta, henkilökunnan tarpeesta meiltä 
ja onko ulkomailta tulossa irrotustii-
miä jne. 

Luupankkihoitajat ja ortopedi sel-
vittävät sen, soveltuuko luovuttaja 
jänteiden, luiden jne. irrottamiseen. 
He myös varmistavat, että osastolla 
on tarvittava määrä infektioputkia 
(FAB) ja pakkausmateriaaleja, sekä 
keräävät tarvittavat instrumentit ja 
tavarat valmiiksi odottamaan salin 
ulkopuolelle.

Salia valmistellaan hyvissä ajoin. 
Sen lämpötila nostetaan valmiiksi, 
ja sinne viedään elinluovutuskansio. 

Salin valmistelu. Kuva: Mika Rönnholm
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Ritva Riikonen 
Sairaanhoitaja, 
TYKS T-TOTEK

Tiina Honkanen 
Sairaanhoitaja, 
TYKS T-TOTEK 

Anestesiaa varten varataan tarvitta-
via nesteitä, lääkkeitä, perfuusoreita, 
lämmittimiä, näyteruiskuja, alta-
lämmittävä patja jne. Videoavustei-
nen broncoskooppi laitetaan 
käyttökuntoon, jos keuhkot ovat 
irrotettavana. Instrumenttipuolelle 
puolestaan tarvitaan pöytiä, diater-
mia, tippakeppejä, vahvistettuja 
takkeja, hanskoja, taitoksia, vateja, 
imuja jne. Sali valmistellaan saatu-
jen ohjeiden mukaan. Jäät laitetaan 
pakkaseen hyvissä ajoin.

Teholle ilmoitetaan milloin sali on 
valmis luovuttajan saliin tuontia 
varten. Luovuttaja pyydetään saliin 
vähän ennen irrotusryhmän saapu-
mista. Teho antaa raportin annetuis-
ta ja meneillään olevista lääkkeistä. 
Pöytäkirjat tarkistetaan allekirjoi-
tuksineen samoin kuin luovuttajan 
hengitystestit. Luovuttaja siirretään 
leikkauspöydälle. Suoritetaan laajat 
pesut. Luovuttaja peitellään. Leikka-
us voi alkaa.

Irrotusten jälkeen tulostetaan anes-
tesiakaavake ja muut tarvittavat 
dokumentit. Ennen tulostamista 
tarkistetaan,että toimenpidekoodit 
ja diagnoosi on kirjattu oikein.  Irro-
tusten loppupuolella, ennen haavan 
sulkua, soitetaan luupankkihoitajille, 
että he voivat valmistautua lähte-
mään työpaikalle.

Kun haava on suljettu ja elimet sekä 
tavarat pakattu, toivotamme irro-
tusryhmälle “Hyvää ja turvallista 
matkaa, nähdään”.

Irrotusryhmän lähdettyä salissa teh-
dään välisiivous ennen luiden irro-
tusta. Luuirrotusten jälkeen vainaja 
siistitään ja puetaan. 

Elinluovutukset ovat raskaita leikka-
uksia niin fyysisesti kuin psyykkisesti. 
Kaikesta huolimatta tieto siitä, että 
moni kriittisesti sairas potilas odot-
taa näitä elimiä, tuo hyvän mielen.

Kuvat: 
LVM Harry Lindberg, TYKS T-TOTEK
LVM Mika Rönnholm, TYKS T-TOTEK

Jäät ajoissa pakkaseen! Oma pakastin jäitä 
varten. Kuva: Mika Rönnholm

Elinirrotustiimi  työssään. Kuva: Harry Lindberg
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Verkostot terveydenhuollon 
johtamistyön näkökulmasta

Pia Järvenpää
YTM, SH, TYKS Orton 
leikkausosasto 
(toistaiseksi)

Johdanto

Verkostojen hyödyntäminen terve-
ydenhuollon johtamistyössä on tär-
keää yhteiskunnallisesti ja taloudel-
lisesti. Verkostoissa toimiminen on 
terveydenhuollon johtajien yksi kes-
keinen tehtävä asiantuntijoiden väli-
sessä yhteistyössä. Pro gradu- tutki-
mukseni tarkoituksena oli selvittää, 
minkälaisia verkostoja terveyden-
huollon johtamistyötä tekevillä oli 
toimintaympäristössään, millaista 
osaamista heillä oli käytettävissään 
ja miten he hyödyntävät verkosto-
jaan johtamistyössään nyt ja tule-
vaisuudessa. Tutkimuksen tavoit-
teena oli tuottaa tietoa verkostoon 
liittyvistä ilmiöistä ja mahdollistaa 
siten verkostoa tukevien toimien 
kehittämistä tulevaisuudessa. Tut-
kimuksellisesta näkökulmasta kat-
sottuna verkostojen hyödyntämistä 
voitaisiin laajentaa myös periope-
ratiivisessa hoitoympäristössä, pe-
rehdyttämisessä, erikoistumisessa 
ja asiantuntijoiden osaamisen vah-
vistamisessa. Verkostoituminen ja 
verkostojen ylläpitäminen ei vaadi 
suuria resursseja, mutta antaa sen 
toimijoille vahvistaa omaa osaamis-
ta, itsereflektoimista, vuorovaiku-
tuksellisuutta ja osallisuutta kehit-
tää perioperatiivista hoitotyötä.

Tutkimusmenetelmät ja 
aineisto

Tutkimukseni aineisto koottiin yksi-
löllisillä teemahaastatteluilla ja ai-
neiston analyysi aloitettiin aineisto-
lähtöisellä sisällönanalyysillä, mutta 
jatkettiin tulosten ohjaamana teo-
riaohjaavalla analyysilla. Haastatte-
luun osallistujat valittiin virka-ase-

man perusteella ja siihen kutsuttiin 
erään sairaanhoitopiirin yhdeksän 
hoitotyön lähi-, keski- ja ylempään 
johtoon kuuluvaa henkilöä. Haastat-
telut toteutettiin keväällä 2021.

Tuloksia tukemalla tutkielmassa 
käytiin yleisesti läpi verkosto- ja 
verkostoitumiskäsitteet sekä tee-
maan liittyvät ilmiöt kuten johta-
mistyö, hallinto, terveyspalveluiden 
verkostot ja verkosto osaaminen. 
Taustatutkimukset osoittivat, että 
sosiaalityötä tekevillä oli verkosto 
osaaminen vahvempaa ja he osasi-
vat hyödyntää niitä työssään. Ko-
tilaisen ym. (2020) ja Lappalaisen 
(2018) tutkimukset sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoalan opettajien kou-
luttautumisen opintosisältöstä, ja 
tutkimustuloksista osoittivat, että 
sosiaalialan opettajien substanssi- ja 
opetussuunnitelmaosaaminen, sekä 
verkosto- ja yhteiskunnallinen osaa-
minen oli vahvempaa kuin terveys-
alan opettajilla. Yhdistettyjen alojen 
opettajien opiskelijalähtöinen peda-
goginen sekä verkosto- ja yhteiskun-
nallinen osaaminen oli taas terveys-
alan opettajien osaamista parempi. 
Tutkimukset vahvistivat sitä, että 
verkosto osaamista olisikin syytä 
tuoda enemmän esille jo opintojen 
alkuvaiheessa, etenkin terveysalan 
opinnoissa sekä työelämän näkökul-
masta katsottuna, sillä strategiset 
arvoverkot ovat tietoisesti raken-
nettuja ja sosiaali- ja terveysalaor-
ganisaatioiden johtamia. (Kotilainen, 
Mikkonen, Sjögren, Korpi ym.2020, 
177–179; Lappalainen, 2018, 60.)

Keskeiset tulokset

Tutkimukset teemat jaoteltiin kol-
meen osaan ja ensimmäisessä tee-
massa käsiteltiin terveydenhuollon 
johtamistyötä tekevien ulkoisia ja 
sisäisiä verkostoja sekä verkostos-
sa toimijoiden rooleja että työaikaa 
ja luottamusta. Toisessa teemassa 
käsiteltiin terveydenhuollon joh-
tajien verkosto osaamista ja siihen 
kuuluvia ominaisuuksia. Viimeises-
sä teemassa käsiteltiin verkostojen 
hyödynnettävyyttä ja sote alan tule-
vaisuutta.

Taulukossa (1) ilmenee, että ylem-
mällä johdolla oli huomattavasti 
enemmän organisatorisia ja muo-
dollisia sisäisiä ja ulkoisia verkostoja, 
jotka olivat joko lakisääteisiä, että 
erilaisiin ohjaustyöryhmiin ja hallin-
toryhmiin liittyviä ulkoisia verkosto-
ja. Keskijohdon verkostot toimivat 
enimmäkseen oman toimialueen 
verkostojen välillisenä toimijana ja 
asiantuntijoina, joita olivat muun 
muassa erilaiset työryhmät, osas-
tot, perusterveydenhuolto ja kolmas 
sektori, mutta olivat toimintataval-
taan sekä sisäisiä että ulkoisia ver-
kostoja. Lähijohdon verkostot olivat 
taas enemmän operatiivisia, tuki-
palveluihin ja potilastyöhön liittyviä 
verkostoja, eivätkä olleet suoranai-
sesti yhteydessä ylempien johtajien 
verkostoihin.

Roolit, työaika ja luottamus

Virkaroolilla oli suuri merkitys missä 
asemassa kukin verkoston jäsen toi-
mi. Ylemmän johdon roolit olivat tu-
loksia tarkastellessa vastuullisempia 
ja näkyvimpiä kuin muiden verkos-
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tojäsenten roolit. Ylempi johto toimi 
tavanomaisemmin esimerkiksi ver-
koston puheenjohtajana, kun taas 
keskijohdon edustaja oli verkostossa 
jäsenenä tai asiantuntijana. Lähijoh-
to katsoi toimivansa verkostoissa jä-
senenä taikka työntekijänä. Sairaa-
lan hierarkkinen toimitapa heijastui 
myös verkostossa toimimiseen. Kai-
ken kaikkiaan haastateltavat kokivat 
kuitenkin roolinsa tasavertaiseksi ja 
tärkeäksi virkaroolista tai asemasta 
riippumatta.

Johtamistyötä tekevät kokivat, että 
etätyön myötä työnmäärä ja työ-
ajankäyttö oli selvästi lisääntynyt 
erilaisissa verkostoissa. Terveyden-
huollonjohtajat kokivat, etteivät 
pystyneet pitämään taukojaan ja 
verkostossa tapahtuvia kokouksia 

YLEMPI JOHTO KESKIJOHTO LÄHIJOHTO

Sisäiset verkostot:
Johtoryhmä/Sairaanhoitopiirin
johtajat 

Toimialueiden/Vastuualueiden 
johtajat/Hoitotyönjohtaja asia-
tuntijat 

Ylihoitajat/Kliinisen hoitotyön 
asiantuntijat/Hoitotyön johdon 
operatiivinen ryhmä 

HR/Henkilöstön edustajat/Tuki-
palvelut 

Erilaiset työryhmät; laatu, TVA, 
kehittäminen, digitalisaatio,
tiedolla johtaminen, potilastur-
vallisuus, lean

Ulkoiset verkostot:
Kunnat/Kaupungit/Kaupungin 
päättäjät/Perusterveydenhuolto/
Ministeriön neuvottelukunta 
ULKO

Sisäiset/ulkoiset verkostot:
Kehittämishankkeet/
Rakennushankkeet/Talouspääl-
liköt
Ohjausryhmät/Lakisääteiset 
yhteistyöryhmät/Eettinen toimi-
kunta/Valtakunnalliset koulutus-
organisaatiot/
THL,NHS + Pandemiaan liittyvät 
verkostot

Sisäiset verkostot:
Oma toimialue/Osastonhoitajat/
Ylihoitajat/
Muut toimialueet/Ohjausryhmä/
Hoitotyön johtajat 

Erilaiset työryhmät; potilastur-
vallisuus, laatutyöryhmä

Tukipalvelut; hankinta, työterve-
ys, HR, sosiaalityöntekijät,
sosiaalihuolto, sairaalapastori

Ulkoiset verkostot:
Kolmas sektori; potilasjärjestöt, 
yksityiset sairaalat, seurakunta

Perusterveydenhuolto/ Terveys-
asemat/Kunnat/ Koulutusorgani-
saatiot/Kaupunki

Omat ammatilliset/koulutuksen 
myötä tulleet verkostot/järjestöt

Sisäiset verkostot:
Oma vastuualue/
osastonhoitajat

Työryhmät ja 
yhteistyöryhmät;
laboratorio, väline-
huolto, leikkausosasto,
vuodeosastot, sihteerit, 
työterveys

Potilaan hoitoon ja henki-
löstöön liittyvät verkostot

saattoi olla monesti päällekkäin 
sekä etäyhteyksien vuoksi osallistu-
minen mahdollisti olemaan mones-
sa verkostossa eri aikaan. Koettiin, 
että etäpalaverit olivat hyvä asia, 
vaikkakin kaivattiin fyysistä kontak-
toitumista ja tiedostettiin, että etä-
palaverit olivat tulleet jäädäkseen.  
Mitä ylempi johtaja oli, sitä enem-
män hänen työaikansa liittyi erilai-
siin verkostoihin. 

Luottamus katsottiin olevan arvoko-
kemus ja tunnetta ilmaiseva käsite, 
joka tuo verkoston muille toimijoille 
aitoja viestejä, ja toisaalta palaut-
taa verkoston kommentteja omaan 
viiteryhmänsä autenttisesti ja sys-
temaattisesti. Luottamusta herätti 
myös, että verkostossa toimija on 
sanojensa mittainen, verkostoissa 

pitää osata kuunnella ja yrittää luo-
da verkoston koherenssia, vaikka se 
havainnoitiin olevan etäyhteyksien 
kautta osittain hankalaa. Luotta-
muksen ja yhteisöllisyyden tunnet-
ta pitäisi pystyä rakentamaan koko 
ajan, ja näiden tuntemusten kautta 
ne tuovat positiivisia tunnekoke-
muksia verkoston muihin jäseniin. 
Verkostossa toimivien tunneälyn 
tiedostettiin olevan tuntemusta it-
sestään ja sitä myötä sen katsottiin 
olevan myös keskeisessä roolissa 
johtamistyötä tekevillä. Verkoston 
jäsenen ja siinä toimivan katsottiin 
olevan ihmisiin keskittyvä asiantun-
tija, jolla on hyvät vuorovaikutustai-
dot ja on keskusteleva. 

Verkosto-osaaminen, toimijoi-
den taidot ja personallisuus

Ylemmällä johdolla oli vahvempaa 
verkosto-osaamista ja kokouskäy-
tänteitä kuin keski- ja lähijohdolla. 
Lisäksi haastatteluiden kautta kävi 
ilmi, että ylemmällä johdolla oli vir-
karoolin kautta vakuuttavampaa 
kokouskäytäntöä kuin muilla johdon 
tasoilla. Terveydenhuollon johtamis-
työtä tekevien erilaisten etätyöalus-
ten käyttökokemus oli saman asteis-
ta. Jokaisella johtamistyötä tekevillä 
oli kuitenkin kykyä reflektoida omaa 
osaamistaan verkostoissa ja luon-
nehtia personallisuuttaan. 

Haastatteluissa nousi yhteneväises-
ti ilmi, että verkostoissa toimisen 
osaamiselle katsottiin olevan edelly-
tys, että toimijalla olisivat hyvät; ko-
kouskäytänteet, digi-, sähköisten ja 
etätyöalusteiden mutkaton käyttö 
sekä huomioon ottavat käyttäyty-
missäännöt. Myös laaja asiantunte-
mus verkostoissa katsottiin toimijal-
le olevan eduksi. Asiantuntijuus tuli 
oman virkaroolin ja oman ammatil-
lisen osaamisen kautta.

Tiedostettiin johtamistyötä tekevien 
personallisuuksia ja verkostoissa toi-
misille katsottiin olevan hyvä edelly-

Taulukko 1. Terveydenhuollon johtajien verkostot

uu
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tys, jos toimija olisi; Huomioon otta-
va ja kuunteleva. Karismaattinen ja 
diplomaattinen. Kemiat ja luottamus 
kohtaisivat. Pitkäjänteinen, määrä-
tietoinen, rohkea, osallistava, kes-
kusteleva sekä omat rajansa tunteva. 
Havainnointiin, että johtamistyössä 
ja niiden verkostoissa oli erilaisia 
personallisuuksia, joiden kanssa pi-
tää tulla toimeen.

Verkostossa toimijoiden ominai-
suuksiin katsottiin kuuluvan; Ratkai-
sukeskeinen, kommunikointitaitoinen, 
perehtyneisyys asiaan, kompromis-
seihin pyrkivä, ihmissuhdetaitoinen ja 
tiedonhaluinen. Neuvottelutaitoinen 
ja moraalisesti rohkea, eli vuorovai-
kutustaitoinen persoona. Katsottiin, 
että tasavertaiselle toimisille ja joh-
tamistyöllä oli paljon yhtäläisyyksiä. 
Verkostossa toimivilla ihmisillä oli 
paljon personallisuuksia, mutta ih-
misten omat ominaisuudet katsot-
tiin, että ne vaativat opettelua, niin 
kuin myös työ- ja käytöstavat, joiden 
katsottiin olevan tärkeitä ilmiöitä 
asioiden sujuvuuden kannalta.

Johtamistyö ja verkostojen 
hyödynnettävyys

Verkostojen hyödynnettävyys tun-
nistettiin ja sitä pidettiin tärkeänä 
asiana. Verkostoilta toivottiin enem-
män yhteistyötä eri rajapintojen, 
kuten kuntien kanssa. Tiedostettiin, 
että erilaiset erikoisalat voisivat hyö-
dyntää toisen alan tietoa ja resursse-
ja, mutta haluttiin myös selkeämpiä 
ja valmiimpia päätöksiä ennen kuin 
ne tuotiin verkostoihin. Sairaalan 
ja hoitotyön johtaminen koettiin 
moniammatilliseksi työskentelyksi, 
sekä koettiin, että elettiin raken-
ne uudistuksen aikaa ja keskustelu 
kääntyi monesti soteuudistukseen 
ja tulevaisuuteen. Koettiin kuitenkin, 
että omaa asiantuntijuutta voitaisiin 
hyödyntää hyvin tulevissa muutok-
sissa. Muutokset, verkostoituminen 
ja niiden hyödyntäminen havainnoi-
tiin positiivisella tavalla vaativan jat-
kuvaa sopeutumista uuteen asiaan.

Johtaja kokivat, että verkostoja pi-
täisi hyödyntää systemaattisesti 
omalla asiantuntijuudella, mutta 
pitäisi myös osata pyytää apua muil-
ta verkostossa olevilta toimijoilta. 
Toivottavana osaamisena pidettiin, 
että toimijalla olisi kykyä reflektoida 
omaa asiantuntijuutta, ja sitä kautta 
priorisoida verkostoissa toimiminen, 
ettei verkostoja olisi liikaa. Hyvänä 
tapana tulkittiin, että johtajan tai 
verkoston toimija reflektoisi itsel-
leen verkostojen osaamisalueet ja 
hyödyntäisi niistä opittuja asioita 
työssään.

Lopuksi

Johtajat kokivatkin, että erikois-
sairaanhoidon verkostojen tulevai-
suus nähtiin yhteistyönä muiden 
toimijoiden kanssa laajentumisella 
ja johtamismallien muuttumisella. 
Luottamuksen luomisesta ja ver-
kostoitumisesta tulisi entistä tär-
keämpää. Arvioitiin, että verkostot 
monipuolistuisivat ja laajentuisivat. 
Ei koettu, että erikoissairaanhoito ja 
perusterveydenhuolto olisivat omis-
sa siiloissaan sektoreissaan, vaan 
mukaan tulisivat entistä vahvemmin 
sosiaalipuoli sekä kolmas sektori. 
Toimitavat ja palvelualueet tulisivat 
muuttumaan, ja niihin koettiin tule-
van yhteneväisiä hoitoketjuja ja pro-
sesseja sekä henkilökunnan nähtiin 

liikkuvan entistä enemmän toimi-
alueiden sisällä.

Omasta osaamisesta ja reflektoin-
nista tulisi entistä tärkeämpää, sillä 
oman ydinverkoston tunnistami-
sesta tulisi olla tärkeää verkostojen 
laajentumisen myötä. Oman työn 
rajaaminen korostuisi sekä kykyä 
delegoida tehtäviään muille verkos-
ton asiantuntijoille. Luottamuksen 
merkitys kasvaisi tehtäviä jaettaes-
sa, jotta ne tulisivat asianmukaisesti 
hoidettua. 

Lisäksi nähtiin yhteistyön merki-
tyksen kasvavan tulevaisuudessa ja 
kykyä katsoa toimintaa yli oman toi-
mialueen. Nähtiin myös johtamis-
mallien muuttuvan sekä korostuvan 
vahvalla johtamiselle. Johtamises-
sa nähtiin korostuvan hallinto- ja 
taloustieteen näkökulma, mutta 
myös digitalisuuden lisääntyminen 
nähtiin korostuvan hoito- ja johta-
mistyössä. Tiedostettiin hyvinvoin-
tialueiden tulosta ja sen tuomasta 
integraatiomuutoksesta, mutta 
uskottiin vahvasti erikoissairaanhoi-
don pysyvyyteen lähes sellaisenaan 
ja perusterveydenhuollon välisen 
yhteistyön lisääntymisellä. Koet-
tiin, että tässä osaa ilmiötä tarvit-
tiin vahvaa verkostojohtamista ja 

-osaamista sekä asiantuntijuuden 
koordinointikykyä.n
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Tutkimuksen ääni

Tutkimuksessasi kehitit uuden perioperatiivisen hoito-
työn toimintamallin. Millainen tuo uusi toimintamalli on 
ja miksi sellaista tarvittiin? 

Uudessa leikkaushoitotyön toimintamallissa tavanomai-
sen hoitopistekohtaisesti vaihtuvan sairaanhoitajan sijaan 
sama anestesiahoitaja hoiti potilasta läpi koko leikkaus-
prosessin ja kävi tapaamassa potilasta vuodeosastolla 
leikkauksen jälkeisenä päivänä. Kirurgiset prosessit ovat 

äärimmilleen vakioidut. Potilaan odotetaan kotitutu-
van hyvinkin varhain leikkauksen jälkeen. Potilaat ovat 
yksilöitä ja osa potilaista tarvitsee enemmän henkistä 
tukea ja rohkaisua itsehoitoon kotiutuakseen ajallaan. 
Sairaanhoitajien hoitotyöhön kaivataan uusia toimin-
tatapoja vanhojen sijaan lisäämään työn mielekkyyttä.

Tutkimuksessasi selvitit kokeellisin menetelmin toi-
mintamallin vaikutuksia muun muassa potilaan ko-
kemaan ahdistuneisuuteen ja potilastyytyväisyyteen. 
Millaisia nuo vaikutukset olivat potilaan näkökulmas-
ta? 

Potilaat, jotka kokivat olevansa ahdistuneita ennen 
leikkausta, hyötyivät eniten uudesta toimintamallista. 
Heidän ahdistuneisuutensa väheni merkitsevästi. Kaik-
ki tutkimuspotilaat olivat erittäin tyytyväisiä saamansa 
hoitoon, joskin uudella toimintamallilla hoidetut po-
tilaat arvottivat leikkausprosessin kulun, kokemansa 
kunnioituksen ja hoitajan kannustuksen korkeammalle 
kuin tavanomaisen hoidon saaneet potilaat. 

Tutkit toimintamallin vaikutuksia myös hoitotyönte-
kijöiden näkökulmasta. Miten toimintamalli muutti 
perioperatiivista hoitotyötä ja sen organisointia? 

Hoitajat kokivat, että heillä oli riittävästi aikaa hoitaa 
potilasta mielekkäällä tavalla. Hoitajat kokivat onnis-
tuneensa tukemaan ja rohkaisemaan potilaita luotta-
maan omaan kykyynsä selviytyä omasta hoidostaan 
kotiuduttuaan sairaalasta. Uusi toimintamalli vaati hy-
vää ja ennakoivaa työvuorosuunnittelua, mutta myös 
asennemuutosta kaikilta osapuolilta.

Mitkä ovat terveisesi Pinsetti-lehden lukijoille tutki-
muksesi tulosten valossa?  

Kannustan hoitajia ja heidän esihenkilöitään kehittä-
mään hoitotyötä rohkeasti kokeilemalla erilaisia hoi-
totyön interventioita, joilla voidaan parantaa leikkaus-
potilaiden hoitoa ja tehdä perioperatiivista hoitotyötä 
näkyväksi.

Tutkimuksen äänenä terveystieteiden tohtori, erikoissairaanhoitaja Maria Pulkkinen HUS Helsingin yli-
opistollisesta sairaalasta. Marian väitöskirjatutkimus tarkastettiin Turun yliopistossa 15.10.2021. Väitöskirja 
on saatavissa sähköisesti Turun yliopiston UTUPub-julkaisuarkistosta: Pulkkinen M. 2021. A New practice 
model to organize perioperative nursing care.
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Ortopedinen 
perehdytysohjelma 
leikkaussairaanhoitajille

Marita Sulin
Apulaisosastonhoitaja
Sairaanhoitaja, AMK
HUS Helsingin yliopistollinen 
sairaala, Töölön sairaala, ortope-
dinen anestesia- ja leikkausosasto

Samaan aikaan, kun opinnäytetyön-
tekijä pohti mielekästä aihetta loppu-
työlleen, tunnistettiin tarve leikkaus-
sairaanhoitajien perehdytysohjelmalle 
Töölön sairaalan ortopedisella leik-
kausosastolla. Opinnäytetyöntekijä 
halusi yhdistää kasvatustieteen ja hoi-
totieteen opintojaan sekä hyödyntää 
Laurea ammattikorkeakoulun lehtorin 
pitkän linjan kokemusta ja asiantunte-
vaa ohjausta. Lopputuloksena kehitet-
tiin perehdytysohjelma ortopedisille 
leikkaussairaanhoitajille perehtymisen 
avuksi. Perehdytysoppaan kehittämi-
sessä hyödynnettiin Moritzin (2009) 
palvelumuotoiluprosessia ja se kehi-
tettiin yhdessä Töölön ortopedisen 
leikkausosaston leikkaussairaanhoita-
jien kanssa.

Moritzin (2009) palvelumuotoilu-
prosessin vaiheista hyödynnettiin 
asiakasymmärrystä, konseptointia, 

kehittämistä ja jalkauttamista (Ku-
vio 1). Palvelumuotoilun eri vaiheissa 
voidaan käyttää vaiheisiin soveltuvia 
työvälineitä. Perehdytysohjelman 
yhteiskehittämisessä, asiakasymmär-
rysvaiheessa, käytettiin alustavan 
hahmotelman sekä sen parannellun 
hahmotelman kokeiluja, perehdytys-
keskusteluja, oppimisen kirjallisuuteen 
perehtymistä sekä puolistrukturoitua 
teemahaastattelua. Konseptoinnin 
vaiheessa työvälineenä käytettiin op-
pimisen kirjallisuuteen perehtymistä. 
Kehittämisen vaiheessa työvälineenä 
käytettiin kokeneiden leikkaussairaan-
hoitajien puolistrukturoidulla teema-
haastattelulla saatuja tuloksia, joiden 
pohjalta perehdytysohjelman lopulli-
nen hahmotelma muodostui. Pereh-
dytysohjelma valmistui, kun lopulli-
seen hahmotelmaan lisättiin linkkejä 
ortopedisistä artikkeleista ja tutkimuk-
sista (Kuvio 2).

Perehdytysohjelman tarkoituksena on:

• tukea perehtyvää leik-
kaussairaanhoitajaa hänen 
itsenäisessä oppimisproses-
sissaan leikkaussairaanhoi-
tajaksi oppimisessa ja am-
matissaan kehittymisessä

• tukea perehdyttäjää perehdyt-
tämisprosessissa toimimalla 
perehdytyksen teoreettisena 
tukena ja perehtyjän oppimi-
sen etenemisen työkaluna

• auttaa luomaan välietap-
peja sekä pitkän aikavälin 
tavoitteita perehtyville 
leikkaussairaanhoitajille

• edistää ja nopeuttaa pereh-
tyvien oppimis- ja perehdy-
tysprosesseja sekä auttaa 
syventämään ortopedisen leik-
kaussairaanhoidon osaamista

• jäsentää ja tekee näkyvämmäksi 
ortopedisten leikkaushoitajien 
osaamista ja tietoperustaa 
liittyen ortopedian perusteisiin

• haastaa perehdytettävät 
mahdollisuudella oppia uu-
sia asioita omassa tahdissa 
konkreettisen ortopedisen 
leikkaushoitotyön ohella

• helpottaa kokeneiden orto-
pedisten leikkaushoitajien 
ortopedisen leikkaushoi-
totyöhön perehdytystä

• tukea leikkaussairaanhoitajien 
perehdytysosaamista ja lisä-
tä halukkuutta perehdyttää 
alalle tulevia ortopedisesta 
leikkaussairaanhoidosta 
kiinnostuneita kollegoita

Ortopedinen perehdytysohjelma on Töölön sairaalan ortopediselle 
leikkausosastolle opinnäytetyönä kehitetty itseopiskelumateriaali, 
jota voi hyödyntää sekä perehtyjä että perehdyttäjä.

Kuvio 1. Moritzin palvelumuotoilun vaiheet (mukaillen Moritz 2009; Miettinen 2011)

Asiakasymmärryksen 
tunnistaminen ja hankinta
        l Hankinta
        l Kiteyttäminen

Tuotanto ja kehitys
        l Esittely
        l Käyttöönotto

Konseptointi
        l Ideointi
        l Seulonta ja konkretisointi

Jalkautus ja operointi
 l Laadun varmistus
 l Ylläpito
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• voidaan hyödyntää myös opiske-
lijaohjauksessa soveltavin osin

• voidaan hyödyntää leikkaus-
osastoilla, joissa tehdään 
ortopedisia leikkauksia. 

Perehdytysohjelma sisältää itse-
näisesti opiskeltavaa aineistoa, ai-
neistoon perustuvia tehtäviä ja 
käytännön hoitotyöhön liittyviä 
tehtäviä. Perehtyvä leikkaussairaan-
hoitaja täyttää perehtymismateriaa-
lissa olevia tehtäviä, jolloin hänelle 
jää itsetuotettu oppimismateriaali. 
Itsetuotettua materiaalia perehtyvä 
leikkaussairaanhoitaja voi hyödyn-
tää myöhemmin esimerkiksi pereh-
dyttäessään uusia kollegoja tai opis-
kelijaohjauksessa tarkistaakseen tai 
selittäessään faktatietoa esimerkiksi 
tuki- ja liikuntaelimistön anatomisis-
ta rakenteista. Perehdytysohjelman 
aineistoon perustuviin kysymyksiin 
vastaukset löytyvät aineistosta. Ai-
neistoon on koottu sekä suomen-
kielisiä että englanninkielisiä lääke-

tieteen artikkeleita ja linkkejä, joista 
pääsee etenemään laajoihin digitaa-
lisiin oppimisaineistoihin. Osa ar-
tikkelien kirjoittajista työskentelee 
edelleen tai on työskennellyt uransa 
aikana Töölön sairaalassa. 

Leikkaussairaanhoitajien perehdy-
tysohjelma etenee järjestelmällises-
ti läpi eri ortopedian erikoisalueiden. 
Perehdytysohjelma sisältää tietoa ja 
oppimismateriaalia murtumanhoi-
don historiasta ja sen kehittymisestä, 
murtumaluokittelusta, luun parane-
misesta, ortopedisesta terminolo-
giasta, ortopedisista menetelmistä 
sekä Töölön sairaalan ortopedisten 
erikoisalojen perusteista liittyen näi-
den erikoisalojen tyypillisiin leikka-
uksiin. 

Itseopiskelumateriaali edellyttää ak-
tiivisuutta, oma-aloitteisuutta sekä 
vastuunkantamista omasta oppi-
misesta (Ruohotie 2000b, 157–158). 
Aktiivinen oppiminen sallii oppijan 
ongelmanratkaisun tavan valinnan 

omalla tavallaan sekä tutun asian 
soveltamisen uuteen asiayhteyteen 
(Halinen ym. 2016, 32). Itseopiske-
lumateriaalin käyttäminen pereh-
dytyksessä edellyttää perehtyvältä 
leikkaussairaanhoitajalta itseohjau-
tuvuutta, oma-aloitteisuutta, op-
pimisen tavoitteiden asettamista 
sekä vastuun ottamista omasta 
oppimisesta. Itseopiskelumateriaa-
lin käyttäminen perehdytyksessä 
mahdollistaa perehtyvälle leikkaus-
sairaanhoitajalle oppimisen vauhdin 
kontrollointia, jolloin perehtyvällä 
leikkaussairaanhoitajalla on parem-
mat mahdollisuudet sovittaa työhön 
perehtyminen ja työssä oppiminen 
muun elämän kanssa. Tämä lisää 
perehtyvän leikkaussairaanhoitajan 
työhyvinvointia.

Ongelmalähtöinen oppiminen pe-
rustuu oppimisen ohjaamiseen on-
gelmia asettamalla. Se on hyödyl-
linen, oppimista edistävä ja sitä voi 

Kuvio 2. Palvelumuotoilun vaiheiden (1–4) ja perehdytysohjelman kehittämisen vaiheiden (1-16) toteutuminen opinnäytetyössä

1. 
Asiakasymmärrys

2. 
Konseptointi

 3. 
Kehittäminen

4. 
Jalkauttaminen

1. Hahmotelma (versio 1) tehty pereh-
tyjän A oppimisen tueksi.

2. Perehtyjän A  haastattelu, josta 
saadaan käyttäjätietoa kehittämisen 
tueksi hahmotelmasta (versio 1).

3. Perehtyjät A ja B kokeilevat 
hahmotelmaa (versio 2) 1 kk ajan, 
jonka jälkeen perehtyjien A ja B 
perehdytyskeskustelut.

4. Hahmotelman (versio 1) edelleen 
muokkausta. 

5. Hahmotelman (versio 2) edelleen 
muokkausta.

6. Hahmotelman (versio 3) 
kokeileminen perehtyjällä B.

7. Haastattelut leikkaushoitajille 
hahmotelmasta (versio 3).

8. Perehtyjän B teemahaastattelu.

9. Osastonhoitajan arviointi 
hahmotelmasta (versio 3).

10. Haastatteluaineiston 
analysointi ja tulosten raportointi.

11. Haastattelujen pohjalta lopulli-
sen perehdytysohjelman valmistu-
minen (versio 4).

12. Perehdytysohjelman 
käyttöönotto perehtyjällä C.

13. Perehdytysohjelman esittely 
Töölön ortopedisen leikkausosaston 
sairaanhoitajille.

14. Käyttöönotosta sopiminen.

15. Käyttöönotossa tukeminen. 

16. HUSin tutkimuslupaprosessin  
loppuraportointi.



28      PINSETTI 4 |  2021

uu

soveltaa uuden työntekijän taitojen opettamisessa. (Lauri 
2007, 86.) Perehdytysohjelmassa on esitetty aineistoon pe-
rustuvia kysymyksiä, joiden tehtävänä on ohjata perehtyvää 
leikkaussairaanhoitajaa hankkimaan perustietoa artikkeleista. 
Lääketieteelliset artikkelit auttavat perehtymään ja hyödyn-
tämään tutkittua tietoa ja tutustumaan tieteelliseen lääketie-
teelliseen sanastoon. Perehdytysohjelma ohjaa perehtyvää 
leikkaussairaanhoitajaa omaksumaan työelämässä vaaditta-
vaa itseohjautuvuutta, jota tarvitaan esimerkiksi monimut-
kaisten leikkausten kulkujen selvittämisessä tai monimutkais-
ten leikkaustekniikoiden noudattamisessa.

Perehdytysprosessin tarkoitus on johdattaa henkilö kohti or-
ganisaation tavoitteita ja toteuttaa organisaation strategiaa. 
Perehdytysprosessin tulee olla oikeudenmukainen, tasalaa-
tuinen ja läpinäkyvä. Suunnitelmallinen perehdytysproses-
si varmistaa organisaation perehdytyksen tasalaatuisuutta. 
(Eklund 2020, 27–36.) Perehdytysohjelman tasalaatuisuus ja 
läpinäkyvyys tukee perehdytysprosessin oikeidenmukaisuu-
den periaatetta olemalla kaikille perehtyjille samanlainen. 
Perehdytysohjelman sisältö on perusteltu ja sen vaiheisiin 
voivat sekä perehtyjä ja perehdyttäjä vaikuttaa valitsemalla 
perehtyjän sen hetkiseen oppimisen tasoon sopivia haasteita. 
Perehdytysohjelman itseopiskelumateriaali tekee osaston pe-
rehtymisprosessista tasalaatuisempaa, kun kaikki perehtyjät 
saavat samanlaisen itseopiskelumateriaalin. Perehdytysohjel-
man tulosten perusteella perehdytysohjelman kehittäminen 
oli tarpeellista ja hyödyllistä.

Onnistunut aktiivinen oppiminen muuttaa ohjaajan roolia. Oh-
jaajan rooli muuttuu perinteisestä tiedonsiirtäjästä oppimisen 
ohjaajaksi. (Tynjälä, Heikkinen, Huttunen 2006, 38–39.) Pereh-
dyttäjän rooli on avustaa perehtyvän leikkaussairaanhoitajan 
oppimisprosessia erilaisilla tavoilla. Perehdyttäjä voi avustaa 
ongelman tai tehtävien määrittelyssä ja analysoinnissa, uu-
den opitun asian ankkuroinnissa aikaisempaan kokemus-
maailmaan, ongelman ratkaisuissa täydentämällä tarvittavaa 
osaamista asettamalla oikeanlaiset tavoitteet, hankkimaan 
lisätietoa ja olemalla osana oppimisprosessin arviointia.

Perehdytysohjelman voi lukea ja ladata täältä: https://www.
theseus.fi/handle/10024/505229. Tätä perehdytysohjelmaa voi 
hyödyntää myös toisen erikoisalan perehdyttämisen kehittä-
misen mallina.n 
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Minustako perioperatiivinen 
sairaanhoitaja?

Niina Keskinen
Lehtori, TtM
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Terhi Haapala
Lehtori, TtM
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Jokaisella on tarina kerrottavana 
siitä, miten olemme ajautuneet pe-
rioperatiivisiksi sairaanhoitajiksi. 
Usein tarinan takana on joko sat-
tuma tai esimerkiksi sukulaisen tai 
ystävän suositus, joka on herättänyt 
mielenkiinnon leikkaussalissa työs-
kentelyyn. Perioperatiivista ympä-
ristöä pidetään usein asiana, joka 
voi olla mystinen ja sitä kautta joko 
kiehtova tai jopa pelottava.
 
Vain harva sairaanhoitajaopiskelija 
pääsee opintojensa alkuvaiheessa 
tekemään harjoittelua periopera-
tiiviseen ympäristöön. Perioperatii-
visen hoitotyön profiilia kannattaa 
nostaa opiskelijoiden tietouteen 
opintojen alussa, jolloin periopera-
tiivisen hoitotyön siemen saadaan 
kylvettyä opiskelijoihin jo heti kou-
lutuksen alkuvaiheessa. 
 
Vetovoimaa tarvitaan nyt

Median ja käytännön hoitotyön 
kautta saamme päivittäin tietoa, 
miten haastava tilanne sairaanhoi-
tajien rekrytoinnissa on jokaisella 
erikoisalalla. Syyskuussa 2021 teh-
dyn ammattibarometrin mukaan 
sairaanhoitajista ja terveydenhoi-
tajista on paljon pulaa lähes koko 
Suomen alueella (Ammattibarometri.
fi). Perioperatiivisen hoitotyön olles-
sa lähellä sydäntämme, halusimme 
opettajina ideoida mahdollisimman 
käytännönläheisen verkkokurssin 
sairaanhoitajaopiskelijoille jo opin-
tojen alkuvaiheeseen sijoitettuna. 
Verkkokurssin tavoitteena on esitel-
lä perioperatiivisten sairaanhoitaji-
en roolit ja käytännön työtehtävät 
leikkaus- ja anestesiaosastolla.

Päädyimme suunnittelemaan verk-
kokurssia Campusonline.fi digitaali-
seen opintotarjontaportaaliin, jon-
ka kautta on mahdollista tavoittaa 
opiskelijoita kaikista Suomen 24 
ammattikorkeakoulusta. Opiskelija 
voi valita maksuttomasti opintoja 
toisesta ammattikorkeakoulusta ja 
sisällyttää ne omaan tutkintoon-
sa. Verkkokurssin nimeksi valikoitui 

”Minustako perioperatiivinen sai-
raanhoitaja?”

Motivoivan ja monipuolisen verkko-
kurssin avulla opiskelijoiden mielen-
kiinto perioperatiivista hoitotyötä 
kohtaan toivottavasti herää ja heistä 
saattaa kuoriutua perioperatiivisen 
hoitotyön tulevaisuuden tekijä. 

Luomisen iloa 

Lähtökohtana verkkokurssin suun-
nittelulle oli, että opiskelijoille 
saadaan mahdollisimman mie-
lenkiintoinen ja selkeä käsitys pe-
rioperatiivisen hoitotyön joskus vai-
keastikin hahmotettavista asioista. 
Kurssi päädyttiin jakamaan kahteen 
eri teemaan, jotka ovat perioperatii-
visten sairaanhoitajien työtehtävät 
ja perioperatiivinen hoitopolku ja 

-ympäristö. Lisäksi teemojen sisälle 
upotettiin pieniä tietotestejä liitty-
en sekä anestesiahoitotyöhön että 
leikkaushoitotyöhön. Opiskelijan 
tuli näiden teemojen kautta pohtia 
omia lähtökohtiaan perioperatiivi-
seksi sairaanhoitajaksi.

Verkkokurssin materiaalin rajaami-
nen oli haaste, jotta sisältö on kurs-
sin tavoitteiden kannalta järkevää. 
Toinen haaste oli perioperatiivisten 
sairaanhoitajien työnkuvien tuonti 

konkreettisesti ja totuudenmukai-
sesti opiskelijoille esille. Tähän vas-
taukseksi nousi idea podcast-sarjan 
tuottamisesta. Ideaa lähdettiin ja-
lostamaan ja päädyttiin kutsumaan 
perioperatiivisia sairaanhoitajia 
vieraiksemme podcast nauhoituk-
siin. Koulun tiloissa toteutettuihin 
nauhoituksiin saapuivat erinomaiset 
vieraat; anestesiahoitaja Mirva, leik-
kaushoitaja Mari sekä lääkintävah-
timestari Juha. Jo ensimmäisen ää-
nityssession jälkeen tuli tunne, että 
tämä tulee olemaan opiskelijoiden 
mieleen. 

Podcastit – uusi ja mielekäs 
tapa oppia ja opettaa

Opiskelijat antavat yleensä hyvää 
palautetta opettajille, jotka kertovat 
käytännön esimerkkejä työelämästä. 
Verkkokurssilla haluttiin tuoda pe-

Kuva 1. Opettajat Terhi ja Niina

uu
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rioperatiivista hoitotyötä esiin käy-
tännön esimerkkien kautta, johon 
podcastit soveltuvat erinomaisesti. 
Innovatiiviset opetusmenetelmät 
tukevat opiskelijoiden oppimista. 
Podcastien hyödyntäminen opiske-
lussa on tullut yhä suositummaksi ja 
se on opetusmenetelmänä tällä het-
kellä nousussa. Podcastit ovat hyö-
dyllisiä tiedonhankintavälineitä, kun 
niitä käytetään oppimisen täyden-
täjänä, mutta niitä ei kuitenkaan pi-
täisi käyttää kokonaan korvaamaan 
perinteisiä menetelmiä. Podcastit 
ovat syventävä lisä oppimiseen ja 
ne tarjoavatkin kuuntelijoille keinon 
oppia omaan tahtiin ympäristöstä 
riippumatta. (Briand ym. 2021, Mc-
Garr 2009.)

Opettajan näkökulmasta podcastien 
tekeminen ja tuottaminen on help-
poa. Keskustelu vieraiden kanssa 
sujuu vaivattomasti, keskusteltavan 
aiheen ollessa kaikille tuttua. Jous-
tavan käsikirjoituksen tekeminen 
keskustelun taustalle auttaa pysy-
mään tietyissä teemoissa, mutta 
mahdollistaa keskustelun luonnol-
lisuuden. Opiskelijoilta saadun pa-
lautteen perusteella verkkokurssi 
on ollut erittäin pidetty ja erityisesti 
podcastit ovat saaneet paljon kehu-
ja. Opiskelijoiden mukaan podcas-
tit ovat olleet heille innostava tapa 
oppia uusia asioita. Podcasteja oli 
kuunneltu esimerkiksi lenkkipoluil-
la, autoa ajaessa ja sängyllä loikoil-
lessa. Podcastien myötä opiskelijat 
sisäistivät asioita syvemmin ja ko-
konaisuuksien hahmottuminen oli 
selkeämpää.  

Katse tulevaisuuteen moni-
puolisten toteutusten avulla

Ensimmäisen kerran Minustako 
perioperatiivinen sairaanhoitaja? 

-verkkokurssi julkaistiin kevään 2021 
Campus Online opintotarjonnassa. 
Tuolloin ilmoittautuneita oli yli 100 
opiskelijaa ammattikorkeakouluista 
ympäri Suomea. Tavoitteena on, että 

Minustako perioperatiivinen 
sairaanhoitaja? -verkkokurs-
si on tarjolla tulevaisuudessa 
Campus Onlinessa vuosittain. 

Lisäksi Seinäjoen ammatti-
korkeakoulussa periopera-
tiivisen hoitotyön opetusta 
halutaan ylläpitää ja kehittää 
opiskelijalähtöisesti muilla-
kin toteutustavoilla. Mah-
dollistamme perusvaiheen 
perioperatiivisen hoitotyön opinto-
jakson vaihtoehtoisena toteutustapa-
na Campus Onlinessa kaikille ammat-
tikorkeakouluille englanninkielisenä. 
Oma oppilaitoksen opiskelijoille on 
tarjolla vapaavalintainen englannin-
kielinen perioperatiivisen hoitotyön 
simulaatiokurssi, johon myös vaihto-
opiskelijat osallistuvat. 

Koemme, että perioperatiivisen 
hoitotyön opetus vaatii erityisosaa-

mista ja olemme ylpeitä, että op-
pilaitoksemme suhtautuu positiivi-
sesti kehitysinnokkuuteemme, jota 
saamme toteuttaa. Työelämäyhteis-
työn merkitys korostuu onnistunei-
den harjoitteluiden takaamisessa ja 
opetuksen kehittämisessä. Parasta 
on kuitenkin opiskelijoiden positii-
vinen palaute ja innokkuus, joka pal-
kitsee myös opettajan.n

Kuva 2: Ensimmäinen podcastjakso purkissa. 
Vieraanamme anestesiahoitaja Mirva.
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HOPEPODISSA
kaksi hoitotyön opettajaa kokeilee siipiään podcastaajina. Lu-
vassa ajankohtaista tietoa hoitotyöstä, pilke silmäkulmassa, kui-
tenkin asiallisesti asiantuntijoiden avaamina. Ensimmäinen kausi 
raottaa verhoja perioperatiiviseen hoitotyöhön. 
 
Jos kiinnostuit podcasteistamme, ne ovat kuunneltavissa 
SoundCloudissa Hopepodi-nimellä:

https://soundcloud.com/user-301379920
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Asiakasraadit ovat tulosyksikkö-
kohtaisia ja ovat tulleet osaksi sai-
raalan palvelujärjestelmän suun-
nittelua, kehittämistä ja arviointia. 

Tässä toiminnassa asiakasraadilla on 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
muun muassa palveluiden suunnit-
teluun, valmisteluun, kehittämiseen 
ja arviointiin. Asiakasraadissa on 
mukana palvelun tuntevia asiakkai-
ta ja henkilökuntaa. Valinta asiakas-
raatiin tapahtuu yhtymähallinnon, 
sairaanhoitoalueiden tai tulosyksi-
köiden valinnan kautta asiakkaan ko-
kemusta ja koulutusta hyödyntäen. 
Kokemusasiantuntija- ja asiakasraa-
titoiminnan kehittämisestä HUSissa 
on vastannut kehittämispäällikkö FT, 

HUSin ATeK -asiakasraati 
(Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito) tekee arvo-
kasta kehittämistyötä ja välittää potilaan sekä 
tämän omaisen ääntä osastoille ja yksiköille

Arto Hannolin
Anneli Hyttinen
Yasmin Khan
Salla Metso
Ritva Mäkelä

TtM Heli Bäckmand, HUS yhtymä-
hallinto, Hoitotyön johto.

Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito-
tulosyksikön (= ATeK) asiakasraatiin 
on valittu yhdeksän potilastaustais-
ta ja kuusi hoitotyön ammattilais-
ta. Asiakasraatitoiminta käynnistyi 
ATeK:ssa 05/2018, jota ennen HUS 
järjesti valintatilaisuuden potilasta-
ustaisille henkilöille.  Valintatilanne 
koostui yksilö- ja ryhmähaastatte-
lutilanteesta. HUSin tavoitteena 
oli luoda raati, jossa eritaustaisten 
ja -ikäisten palveluiden käyttäjien 
kokemuspohjaa voidaan hyödyntää 
pitkäjänteisesti ja laajasti. Lisäksi 
HUS painotti myös ryhmätyösken-
tely- ja vuorovaikutustaitoja.

Potilasedustajien valintojen jälkeen, 
kaikki raadin jäsenet, myös hoito-
työn ammattilaiset, kävivät kahden 
päivän mittaisen HUS-tasoisen kou-
lutuksen. Asiakasraadin toimintaa 
ohjaa vakaasti HUSin strategia ja 
kaikki kehitystoiminta tapahtuu 
HUSin ohjauksessa. Merkityksel-
listä on, että HUSin asiakasraatien 
toiminta on vakiinnutettu johta-
jaylilääkärin ohjeessa 4/2020, jossa 
todetaan, että raati on asiakkaita 
osallistava menetelmä palvelujen 
suunnittelussa, arvioinnissa ja seu-
rannassa. Käyttäjistä koottu ryhmä 
keskustelee palvelujen järjestä-
misestä vastuullisten henkilöiden 
kanssa.

Potilastaustaisten ja hoitotyön ammattilaisten muodostama AteK-asiakasraati. Eturivi oikealta vasemmalle; Ritva Mäkelä, sairaanhoitaja Eija Koponen, 
Anneli Hyttinen, Salla Metso, Yasmin Khan, johtava ylihoitaja Tarja-Leena Neffling. Takarivi oikealta vasemmalle; sihteeri Jukka Vahtola, Harri Stenberg, 
Arto Hannolin, Riitta Saikkonen-Heinonen ja puheenjohtaja, ylihoitaja Maria Janhonen. Poissa; Riikka Nieminen, osastonhoitaja Nina Oksanen, 
osastonhoitaja Laura Lehtonen ja ylihoitaja Satu Poikajärvi.
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Varsinaisen asiakasraatitoiminnan 
alkaessa ryhmä valitsi keskuudes-
taan puheenjohtajan, joka on ollut 
alusta asti HUSin edustaja ja sihtee-
rin, joka on potilastaustainen. Alussa 
raati kokoontui kerran kuussa Mei-
lahden sairaalan tiloissa. Seuraavana 
toimintavuotena toiminnan vakiin-
tuessa raati alkoi kokoontua kerran 
kahdessa kuukaudessa. Siihen väliin 
mahtuu erilaisia kehittämistehtäviä, 
joista kerromme seuraavaksi. 

Aktiivista kehittämistoimintaa: 
sairaalavierailuja, potilasoh-
jeiden kommentointia sekä 
raadin esittäytymisiä 

Asiakasraadin toiminta on ollut 
hyvin aktiivista heti aloittamisen 
jälkeen: ”Aloitimme toimintamme 
vierailemalla Peijaksen sairaalassa 
2018 elokuussa koko ryhmän voi-
min. Havainnoimme potilaan polkua 
ulko-ovelta infosta Päiväkirurgiselle 
osastolle saakka. Toiminta oli todel-
la tehokasta, koska meitä oli monta 
katsojaa monesta eri näkökulmas-
ta. Teemme toisin sanoen palveluja 
meidät kutsuneelle yksikölle. Näin 
saamme varmistettua potilaalle ja 
omaiselle turvallisen ja vaivattoman 
polun perille”, sanovat raadinjäsenet 
Salla Metso ja Ritva Mäkelä. Salla 
jatkaa: ”Peijaksen sairaalassa tehtiin 
paljon muutoksia ehdotuksiemme 
perusteella potilaan polkuun, mm. 
kyltityksiä siistittiin ja selkeytettiin, 
aulassa olevan opastetaulun edestä 
siirrettiin ilmoittautumisautomaatti 
ja säleseinä, jotta opastetaulu saa-
tiin selkeästi näkyviin. Peijaksen 
henkilökunta kertoi, että tietyille 
asioille saattaa tulla sokeaksi ja on 
hyvä saada asiakasraati paikalle.”

Tämän jälkeen asiakasraati on vie-
raillut mm. Herttoniemen sairaa-
lassa ja Meilahden teho- ja tehoval-
vonta M1:llä, joissa tehtiin paljon 
erilaisia havaintoja. Havaintojen pe-
rusteella tehtiin muutoksia, esimer-

kiksi omaisille tarkoitetun huoneen 
seinälle asennettiin rauhoittava mai-
sematapetti.

Salla Metso ja Ritva Mäkelä kuvai-
levat toimintaa asiakasraadin jä-
seninä: ”Toiminnan kirkastuessa 
loimme ns. checklistin vierailujem-
me tueksi, näiden avulla saamme 
tehtyä tasalaatuista havainnointia 
jokaisessa sairaalassa. Tarkistuslista 
on raatilaisten etukäteen laatima 
lista asioista, toiminnoista, saata-
vuudesta, puutteista jne. Lisäksi 
valokuvaamme kaikki havainnot, ja 
jos muutosehdotukset ovat johta-
neet parannuksiin, valokuvaamme 
myös uudistetut ja parannellut asiat 
ja kohteet sairaaloissa ja osastoilla. 
Näin saamme konkreettisen tulok-
sen työstämme. Vierailukäyntien 
anti pyritään purkamaan heti vierai-
lujen jälkeen, jotta kaikki oleelliset 
havainnot tulee kirjattua.”

Monesti muutokset voivat olla hy-
vinkin pieniä, mutta merkittäviä 
potilaille ja heidän omaisilleen; kyl-
titykset ja opasteet voivat säästää 
sekä aikaa että monelta ylimääräi-
seltä huolelta ja vaivalta. Tärkeänä 
osana kehittämistoimintaa on, että 
havaintojen tulokset kirjataan tar-
kasti ja jokaisen yksikön kanssa käy-
dään ns. debriefing-havainnoista ja 
kehittämisehdotuksista. 

Salla Metso ja Ritva Mäkelä jatka-
vat: ”Lisäksi meidän raatiamme on 
pyydetty kommentoimaan useita 
potilasohjeita, sekä internetistä löy-
tyviä esim. Terveyskylän talojen toi-
mivuutta (Leikkaukseen tulijan- ja 
Kivunhallinta -taloa), joista potilaat 
etsivät tietoa omiin tarpeisiinsa.”

Kehittämistoiminnan erittäin mie-
luisana lisäelementtinä ATeK- asia-
kasraati on saanut mahdollisuuksia 
kuulla tärkeitä luentoja ja koulutuk-
sia kokousten yhteydessä (esim. co-
vid-19). Salla kertoo: ”Olemme 
päässeet tutustumaan mielenkiin-
toisiin tapahtumiin mm. seuraa-
maan toimintaa leikkaussalissa ja 
tutustuneet Simulaatiokeskuksen 
toimintaan. Pääsimme niin sano-
tusti kulissien taakse ja ymmärrys ja 
tietämys on kasvanut alasta vuosien 
varrella.”

Raatilaisia on pyydetty myös esit-
täytymään erilaisissa koulutustilai-
suuksissa, sekä osastojen kokouk-
sissa (mm. johtoryhmä). Salla Metso, 
Ritva Mäkelä ja Arto Hannolin ku-
vailevat yhdessä: ”Olemme lyhy-
esti kertoneet keitä olemme, mitä 
teemme ja miksi teemme kehittä-
mistyötä sekä mitä olemme saaneet 
aikaiseksi. Vierailumme on koettu 
erittäin tärkeiksi ja ideoita herättä-
viksi. Esittelyiden johdosta olemme 
saaneet kutsuja eri osastoille ja yksi-
köihin.”

ATeK -asiakasraadin jäseniä on kut-
suttu myös erilaisiin HUSin järjestä-
miin työryhmiin ja kehittämishank-
keisiin; asiakasraadin edustajat ovat 
osallistuneet JCI laatuhankkeeseen, 
anestesian etävastaanoton kokei-
luun ja Sepsis ry. perustamiseen. 
Lisäksi useilla raadin jäsenillä on 
myös monenlaisia alaan kohdistuvia 
kiinnostuksen kohteita, osaamista 
ja vertaisryhmätoimintaa taustalla”, 
kertovat Arto Hannolin ja Anneli 
Hyttinen.

Monesti muutokset voi-
vat olla hyvinkin pieniä, 
mutta merkittäviä poti-
laille ja heidän omaisil-
leen; kyltitykset ja opas-
teet voivat säästää sekä 
aikaa että monelta yli-
määräiseltä huolelta ja 
vaivalta.

uu
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Pandemia hidastaa toimintaa 
– kehitystyö jatkuu etänä

Koronapandemia keskeytti osin 
asiakasraadin kehittämistoiminnan 
03/2020, tällöin hoitohenkilökun-
ta keskittyi täysin pandemian hoi-
tamiseen. ”Kuitenkin jo loppuke-
väästä 2020 pääsimme jatkamaan 
kehittämistoimintaa etäkokous-
ten merkeissä. Olemme toimineet 
etäyhteyksiä hyödyntäen jo lähes 
20 kuukautta. Tämä ei suinkaan ole 
estänyt meidän iloisesti toimeen 
tarttuvaa henkeä; olemme kom-
mentoineet kirjallisesti mm. erilaisia 
potilaille tarkoitettuja hoito-ohjeita, 
Maisan toiminallisuuksia sekä esi-

ENNEN: Paljon lappuja NYT: Selkeyttä

Konkreettisia havaintoja ja muutoksia kehittämiskäynnistä Peijaksen sairaalassa 8/2018

ENNEN: Sairaalan opasteet eivät näkyneet JÄLKEEN

telleet virtuaalisesti ATeK-asiakas-
raadin toimintaa HUSin leikkaus-
saliosastoille”, kertoo raadin jäsen 
Yasmin Khan.

”Tulevaisuudessa, toivomme pää-
sevämme jatkamaan aktiivisesti 
tutustumis- ja kehittämiskäyntejä 
sekä näkemään toisemme kasvotus-
ten kokousten merkeissä.  Otamme 
mielellämme vastaan erilaisia ke-
hittämistehtäviä, ja tuomme omaa 
asiantuntemustamme eri yksiköihin 
ja osastoille”, sanovat yhteneväi-
sesti ryhmän jäsenet Arto Hannolin, 
Anneli Hyttinen, Yasmin Khan, Ritva 
Mäkelä ja Salla Metso. 

ATek -asiakasraadin kehittämis-
hanke Peijaksen sairaalassa

Peijaksen sairaalan aulassa opasteet 
eivät näkyneet tarpeeksi selvästi ja 
ilmoittautumisautomaatti oli piilos-
sa. Raadin tuottamien kehittämis-
ehdotusten perusteella Peijaksessa 
tehtiin muutoksia niin, että opasteet 
ja ilmoittautumisautomaatti näky-
vät selkeämmin.  Osastolle mentä-
essä seinällä oli useita lappuja sekä 
soittokello. Asiakasraati antoi tästä 
kehittämisehdotuksen, jonka perus-
teella seinällä on selkeät opastukset 
omaisille. Muutokset voivat olla hy-
vin pieniä, mutta niillä voi olla hyvin 
suuri merkitys; selkeys ja siisteys ovat 
tärkeitä. n
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Jaana 
Perttunen
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Hyvät jäsenet,
nyt on aika kiittää kaikkia kuluneista vuosis-
ta. Viimeinen puheenjohtajan palsta on tässä 
käsissänne.

Aloitin puheenjohtajan taipaleeni tam-
mikuussa 2013, siis pian yhdeksän vuotta 
sitten. Vuosiin on mahtunut monenlaista 
tapahtumaa; lukuisia opintopäiviä, kansain-
välisiä kongresseja ja kokouksia, yhdistyksen 
30-vuotisjuhlat jne. Kaikista asioista eniten 
ovat kuitenkin jäänyt mieleen ihanat ihmiset, 
joihin olen saanut tutustua näiden vuosien 
aikana. Olen saanut uusia ystäviä niin halli-
tuksen jäsenistä kuin muistakin yhdistyksen 
jäsenistä. Vaikka välillä on ollut raskaitakin 
aikoja yhdistyksen toiminnassa, kuitenkin 
päällimmäisenä ovat hyvä mieli ja positiiviset 
muistot. 

Viimeiset pari vuotta on mennyt koronan 
kurjimuksessa. Pandemialla on ollut merkit-
tävä vaikutus myös yhdistyksen toimintaan. 

Erityisesti olemme kärsineet taloudellisesti, 
kuten niin monet muutkin. Minua on kovasti 
harmittanut se, että ei ole ollut mahdollisuutta 
tarjota jäsenille parasta mahdollista vastinetta 
jäsenmaksulle. Onneksi Pinsetti-lehti on ilmes-
tynyt yhtä laadukkaana kuin aiemminkin.

Lokakuun vuosikokouksessa valittiin uudeksi 
puheenjohtajaksi Toni Haapa. Olen henkilökoh-
taisesti erittäin iloinen valinnasta ja uskon, että 
yhdistys saa uutta energiaan hänen ja uuden 
hallituksen käsissä. Toivotankin kaikkea hyvää 
heille.

Monet ihmiset tulevat elämäämme,
mutta viipyvät vain hetken.
Kuitenkin he jättävät jälkensä sydämeemme.

Kiitos yhteisistä vuosista!

Jaana
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Opinnot ja koulutus

Koulutuksia 2022

Tia Kontio
Täydennyskoulutusvastaava

Jäsensihteeripalsta Elina Keränen Sanna Jaakkola

l Hallituksen kokous 9.10.2021 pidettiin toimistolla lähikokouksena sekä etänä
l Hallituksen jäsenten yhteystiedot ja vastuualueet löydät kotisivuiltamme https://forna.fi/yhteystiedot/

hallitus. 
l Samana päivänä pidettiin myös yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokoukseen oli mahdollisuus osallistua 

paikan päällä toimistolla ja etänä verkon välityksellä.
l Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja henkilövalinnat erovuoroisten tilalle. Tervetuloa 

uudet hallituksen jäsenet!
l Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 1150 kpl. Kiitos jäsenistölle jäsenmaksujen huolehtimisesta ja yhtey-

denotoista. Tänä vuonna maksamattomia jäsenmaksuja on noin 150. Yhdistyksen sääntöjen mukaan 
maksamattomat jäsenmaksut johtavat erottamiseen yhdistyksestä seuraavan vuoden alussa.

l Jäsentietojen päivitys jäsenrekisteriin eli Membookiin täytyy tehdä oman profiilin lisäksi jokaiseen yh-
distykseen, johon kuuluu eli etsiä yhteisöistä FORNA. Tietojen päivitys takaa sen, että lasku ja lehti 
tulevat perille.

l Halutessasi erota yhdistyksestä, täytä eroamisilmoitus tai ilmoita erostasi jäsensihteerille. 
l Ajankohtaisista asioista ilmoittelemme kotisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. Käy tsekkaamassa 

some-kanavat! Jäsenasioista tiedotamme jäsensihteerin palstalla sekä sähköpostitse lähetettävällä 
jäsenkirjeellä.

l Vuoden 2022 opintopäivät ovat suunnitteilla, seurataan ilmoittelua!
l Uutena yhdistyksen tuotteena on tulossa yhdistyksen esittelyvideo, tästä myöhemmin lisää!
l Pinsetti-lehden verkkoversio on käytössä, kotisivujen kautta pääset hakemaan tunnukset verkkoleh-

den lukemiseen. https://forna.fi/pinsetti/verkkolehti.
l Uudet jäsenet tervetuloa yhdistykseen ja pidempiaikaisille kiitos jäsenyydestä!

Kaunista lähestyvää joulun aikaa ja kiitos kuluneista vuosista,

Terveisin hallitustyöskentelyn jättävät jäsensihteerit Elina ja Sanna

l Urologisten hoitajien talvipäivät 
 9.-11.2.2022, Tampere, URHOT ry 

l AORN Global Surgical Conference and Expo 
 19.-23.3.2022, New Orleans, USA 

l Anestesiakurssi 2022 
 24.-25.3.2022, Helsinki, SASH 

l The 14th World Congress of nurse anesthetists – WCNA 2022 
 2.-5.5.2022, Sibenik, Kroatia 

l The 10th EORNA Congress 
 12.-15.5.2022, Stavanger, Norja 

l The 14th IAAS Congress 
 30.5.-1.6.2022, Brugge, Belgia 

l Nordic Congress for anesthesia and intensive 
 care nurses - NOKIAS 
 14.-16.9.2022, Trondheim, Norja 

l Leikkaussairaanhoitajien koulutuspäivät 
 Lokakuu 2022, Jyväskylä, FORNA
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Riikka 
Vanhanen

Tervetuloa meille
Uuden työntekijän aloittaessa leikkaussalissa ei pelkästään aloittajaa jännitä – myös me osas-
ton konkarit jännitämme. Millaisen uuden persoonan tapaamme, onko hänellä aiempaa leik-
kaussalikokemusta, millainen oppija on kyseessä, millaiset ovat sosiaaliset taidot, miten hän 
kotiutuu joukkoomme? Jännittää, millaisen vastaanoton uusi työntekijä saa, miten perehtyjän 
ja perehdyttäjän kemiat kohtaavat ja miten uusi työntekijä viihtyy.
 
Ennen työsuhteen alkua uudesta työntekijästä saamamme informaatio ei kerro tulijasta paljo-
akaan: ”Vastavalmistunut, muuttanut Kokkolasta Helsinkiin, kiinnostunut erityisesti verisuoni-
kirurgiasta, ollut 2kk harjoittelussa leikkauspuolella.” Lyhyt työhaastattelu ei paljasta ihmisestä 
läheskään kaikkea ja jännittävässä haastattelutilanteessa eivät parhaat puolet työntekijästä ole 
ehkä päässeet esiin. 

Myös perehtyjän ja perehdyttäjän kohtaaminen on aina jännittävä hetki. Miten kemiat kohtaa-
vat? Perehdyttäjän valinta uudelle, vielä tuntemattomalle työntekijälle on aina täyttä arpapeliä. 
Joskus ”match” onnistuu niin hyvin, että perehdytyssuhde muuttuu jopa työn ulkopuolelle ulot-
tuvaksi ystävyydeksi. Joskus voi käydä niin, että kemiat eivät vain kohtaa ja on parempi kaikkien 
kannalta vaihtaa lennossa uuteen perehdyttäjään, jotta vältytään isommilta hankaluuksilta. 

Perehtyjän ensimmäiset kohtaamiset ja fiilikset ovat erittäin merkittäviä. Ne voivat antaa suun-
nan sille, millaisen kuvan uusi työntekijä työpaikastaan luo ja miten hän alkaa viihtyä. Tässä koh-
taa on meillä konkarihoitajilla merkittävä rooli. Jokainen voi omalla pienelläkin panoksellaan 
antaa uudelle työntekijälle tunteen, että hän on tervetullut työyhteisöön ja hänestä ollaan kiin-
nostuneita. Se panostus voi olla vaikka esittäytyminen, juttelu kahvitauolla tai ihan vain terveh-
dys käytävällä. Ei vaadi paljon, mutta jää taatusti hyvällä tavalla mieleen. Hyvä vastaanotto ja 
se, että tulee huomatuksi, voivat olla juuri ne tekijät, jotka saavat työntekijän pysymään, vaikka 
itse työ tuntuisikin rankalta.  

Me kaikki olemme (onneksi) erilaisia. Toiset solahtavat työyhteisöön vaivatta ja luovat ystävyys-
suhteita hetkessä. Toisilla kestää kauemmin päästä sisään työyhteisöön ja he eivät välttämättä 
koskaan edes hae ystävyyssuhteita työyhteisöstä. Riittää, että töissä tulee kaikkien kanssa toi-
meen. Jokainen tapa ja tyyli ovat erilaisia. Työpaikan konkarina on kiinnostavaa seurata, miten 
uusi työntekijä rohkaistuu, löytää oman porukkansa ja mahdollisesti luo ystävyyssuhteita. Van-
han sydämessä tuntuu lämmin läikähdys, kun huomaa, että untuvikko on löytänyt paikkansa ja 
kotiutuu. Tervetuloa meidän työyhteisöön!n 

Riikka
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Työnantaja!
Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista 
työpaikoista myös kotisivuillamme www.forna.fi. 
Lisätietoja: pinsetti@forna.fi

FORNA Facebookissa 
-liity ryhmään!

FORNA Instagramissa: 
@forna.ry
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Apurahat Talvi 2022
Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, 

jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.fi.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella, joka löytyy yhdistyksen 

kotisivuilta www.forna.fi.

Mölnlycke Health Care
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 15.2.2022.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

OneMed Oy ja Ansell
julistavat FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

150 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 15.2.2022.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

Johnson & Johnson Ethicon
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

400 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 15.2.2022.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

FORNA
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahaa.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 15.2.2022.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

Nyt sinulla on tilaisuus kirjoittaa Pinsettiin! 
Onko sinulla sellainen aihe takataskussa, joka koskettaa ja kiinnostaa? Olisitko halukas kertomaan siitä 
Pinsetin lukijoille ympäri Suomen? Tai oletko kenties tehnyt mielenkiintoisen opinnäytetyön? Tartu tilai-
suuteen ja kerro siitä myös meille muille! Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimittajalle, ideoidaan yhdessä 
aikataulut ja muut yksityiskohdat kuntoon. 

Päätoimittaja Toni Haapa, sähköposti pinsetti@forna.fi

WANTED! Artikkeleita ja opinnäytetöiden tiivistelmiä Pinsettiin. 
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In Memoriam

Plastiikkakirurginen leikkausosasto syn-
tyi syksyllä 1985 Kirurgisen sairaalan 
ja Töölön sairaalan lapseksi. Hänen eri-
tyispiirteikseen muodostuivat syöpien, 
traumojen ja synnynnäisten vammojen 
korjausleikkaukset. Vuonna 2003 hän 
lisäsi tarjontaansa myös sukupuolen-
korjauskirurgian ainoana Suomessa. 
 
Hänellä oli onnellinen ja vaiherikas elä-
mä nauttiessaan siitä Töölön kattojen 
yllä, mutta menetyksiltäkään ei sääs-
tytty. Lasten kranioleikkausten jälkeen 
lähtivät Huuli- ja suulakihalkiot vuon-
na 2015. Hetkeä myöhemmin, vuonna 
2016, tuli ero Palovammoista ja muu-
tenkin rankan vuoden päälle hän joutui 
väliaikaisesti muuttamaan sairaalan 
pohjakerrokseen. Toki kaikkien suureksi 
onneksi, saimme siellä yhdessä kokea Poh-
joismaiden ensimmäisen Kasvonsiirron. 
 
Plastiikkaleikkuri oli erityisen tunnettu 
parhaiden bileiden ja ulkomaille ulottu-
vien, ikimuistoisten koulutusmatkojen 
järjestäjänä. Hänen ympärilleen kerään-
tyi parhaita alan ammattilaisia, jotka 

muodostivat keskenään samanarvoisen 
perheen, koulutustasoon katsomat-
ta. Hänen yhteishenkensä, kuten am-
mattitaitonsa, oli yksilöllinen ja ainoa 
laatuaan, jonka vuoksi hän oli maineik-
kaimpia osastoja myös opiskelijoiden, 
tulevien kollegoidemme, keskuudessa. 
Häntä kuitenkin vaivasivat säännölliset 
ennakkoluulot ja harhakäsitykset hä-
nen luonnettaan kohtaan, joka usein 
virheellisesti tulkittiin lähinnä esteet-
tiseksi. Tämä aliarvostus vaivaa myös 
meitä, hänen seuraajiaan, edelleen. 
 
Vietettyämme pitkiä päiviä Plastiikkaleik-
kurin ikkunoiden loistaessa ilta-auringos-
sa, sen laskiessa Kirjailijanpuiston taakse, 
ymmärsimme, että niin moni asia teki 
hänestä niin erityisen: Yötä myöten jat-
kuvat leikkaukset, musta huumori, öisin 
haamujen availemat leikkaussalien ovet 
ja erityisesti se, että asiat tehtiin kunnol-
la. Tulemme kaipaamaan häntä ja hänen 
liian ahtaita salejaan, huonoja vitsejään, 
öistä Bassoradiota ja ensiluokkaista si-
jaintiaan kaikkien muiden yläpuolella. 
 
Plastiikkakirurginen leikkausosasto tulee 
säilymään muistoissamme toisena koti-
na ja opettajana, jonka meille suomat vii-
saudet ja perinteet jatkuvat tavassamme 
tehdä hoitotyötä. 

Lämmöllä ja rakkaudella muistaen,
entiset Töölön plastiikkakirurgisen 
leikkausosaston, nykyiset Puisto-
sairaalan leikkaus-ja anestesiayksikön 
sairaanhoitajat
 

Muistokirjoitus
Plastiikkakirurginen 
leikkausosasto
1985-2021
Töölön sairaala, 
Helsinki

Ninamari Pitko
Sairaanhoitaja
Puistosairaalan anestesia- 
ja leikkausosasto
HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito



Lahjoitus Oys:in lasten syöpä- 
ja veritautien osastolle 51

Ari Lukkari
Kuvat 
Ari Lukkari ja Theresia 
Schnegelberger-Böhm

FORNAN OPINTOPÄIvIEN pe-
ruuntuminen Oulussa jo toistami-
seen toi mieluisan yllätyksen, kun 
opintopäiville varattu materiaali lah-
joitettiin Oulun yliopistollisen sai-
raalan lasten syöpäosastolle. Mediq 
Suomi oli varannut opintopäiville 
200 kumiankkaa ja 156 sateenvarjoa. 
Lisäksi lahjoitus sisälsi villasukkia 
perhe Granlundilta Turusta. Villa-
sukat olivat Adele Granlundin käsin 
taiteillussa kassissa.  

Lahjoituksen luovutti osastolle Me-
diq Suomen tuotepäällikkö Lena 
Backman ja Itävallasta, Lohman 
Rausherilta tuotespesialisti OR, The-
resia Schnegelberger-Böhm. Fornan 
hallituksen ja opintopäivätyöryhmän 
edustajana ja tapahtuman järjestäjä-
nä mukana oli Ari Lukkari. 

Lahjoituksen vastaanotti osaston 51 
osastonhoitaja Anna-Maija Merta-
niemi, varhaiskasvatuksen opettaja 

Mervi Rauatmaa ja askartelunoh-
jaaja Merja Saukkonen. 

Tapahtumasta jäi lahjoittajalle ja lah-
joituksen vastaanottajille lämmin 
ja kiitollinen tunne. Ajatuksena kävi, 
että tällaisesta tapahtumasta voisi 

tehdä perinteen. Lahjoituskohde 
voisi olla joku seuraavien opinto-
päivien järjestäjän paikkakunnalta. 
Tämä jää nähtäväksi, miten käy ensi 
vuoden opintopäiväpaikkakunnalla 
Jyväskylässä.n

Kuvassa vasemmalta Mervi Rauatmaa, Merja Saukkonen, Lena Backman, Theresia 
Schnegelberger-Böhm ja Anna-Maija Mertaniemi.

Ankat, sateenvarjot sekä sukat valmiina uusille omistajille. Onnelliset lahjoittajat ja otetut vastaanottajat ryhmäkuvassa.



• Kevyt ja kapea malli integroidulla teleskooppitoiminnolla sekä syviin että mataliin viiltoihin.

• Kestävä ratkaisu, joka ei sisällä DEHP:tä tai PVC:tä.

• Erittäin suuri imukapasiteetti (85 l/min) minimoi savualtistuksen ja mahdollistaa leikkauskohdan 
nopean näkyvyyden.

• Saatavana sekä ProcedurePack -asiakasräätälöidyissä pakkauksissa että yksittäispakattuna.

Leikkaussalihenkilöstö on vaarassa joka kerta kun leikkaussaliin muodostuu kirurgista savua.  

Ratkaisu on nyt käsissäsi. Se on ainutlaatuinen Mölnlycke® Plume Evacuation Pencil -savuimukynä. 
Sinun ja potilaidesi turvallisuus on etusijalla.

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00150 Helsinki, Suomi. Puh. 0201 622 300.
Mölnlycken tavaramerkit, nimet ja logotyypit on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke 
Health Care -konsernin yhtiölle. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU2042111

Viitteet: 1. Bree K, et al (2017). The Dangers of Electrosurgical Smoke to Operating Room Personnel. A Review. Workplace Health & Safety, Vol 65, No. 11 

Prima Medical Ltd on Plume evacuation pencilin laillinen valmistaja.

Minimoi kirurgisen 
savun vaara

Lue lisää www.molnlycke.fi


