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PAATOIMITTAJAN PALSTA Noora 
TuruNeN

SOTE-KESKUSTELU käy kuumana ja historial-
liset kuntavaalit ovat kaikkien huulilla. Etenkin 
Vaasassa yksi puolue sai paljon suosiota pelkäl-
lä sairaalalla. Haluaisimme lukea enemmänkin 
Sote-uudistuksen vaikutuksista eri alueilla ja 
maakunnissa ja etenkin sen vaikutuksesta leik-
kaustoimintaan. Pyydänkin teitä Pinsetin lukijoita 
lähettämään minulle oman alueenne näkemys, 
joka voitaisiin julkaista Pinsetti-lehdessä. Mie-
lestämme on tärkeää käydä keskustelua meidän 
ammattilaisten kesken.

SUOMEN JUHLAVUODEN toisessa Pinsetissä 
saamme taas lukea perioperatiivisen hoitotyön 
historiasta Suomessa ja leikkaussalikierroksella  
-vakiopalsta matkustaa tällä kertaa Turun Ter-
veystaloon. Saamme lukea kansainvälisiä artik-
keleita ja hakea kesän 2017 apurahoja, joita voit 
hakea esimerkiksi opintopäivillemme, jotka jär-
jestetään tänä vuonna Seinäjoella. Tästä nume-
rosta löydät myös Seinäjoen opintopäivien loista-
van ohjelman. 

.. ..

Aurinkoista kevättä, Pinsetin lukijat!

Kesälomat ja -ilmat mielessä 
toivotan Pinsetin lukijoille tsemppiä loppukevään aherrukseen!

Noora
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AORNin (Association of periOpera-
tive Registered Nurses) kongres-
sin teemana oli “The Power of You”. 
Kongressia edelsi kansainvälinen 
AORN Global Summit, jonka teema-
na oli ”The Power of Global Collabo-
ration in Perioperative nursing”. Kon-
gressin tavoitteena oli vahvistaa 
sekä kliinisiä tietoja ja taitoja, että 
johtamisosaamista. Ja kuten aina 
kongresseissa, on mukava tavata 
entisiä kollegoja ja solmia uusia tut-
tavuuksia, vaihtaa ajatuksia kolle-
gojen kanssa. 

Sairaalatarvikenäyttely

Sairaalatarvikenäyttely on AORNin 
kongressin yksi tärkeitä osa-aluei-
ta. Tällä kertaa mukana oli yli 500 
yritystä, sairaalaa ja koulutuspuo-
len edustajaa. (kuva 1) Kongressi 
on aina hyvin aktiivinen rekrytoin-
titapahtuma, jossa sairaalat hake-
vat uutta henkilöstöä monenlaisilla 
houkutuksilla. Koulutusta, kursse-
ja ja kirjallisuutta on myös tarjolla. 

AORN Surgical Conference & Expo
1. – 5.4.2017, Boston, USA

Mukana oli myös koru-, sukka- ja 
kenkäkauppiaita sekä meikkikaup-
pa kukoisti. Botox on jo vanhanai-
kaista; tilalle ovat tulleet geelit, jot-
ka kohottavat, ja häivyttävät rypyt. 
Kuvissa on esimerkki myynnissä ol-
leista työjalkineista (kuva 2) ja ser-
meistä (kuva 3). Ehkä vähän erilais-
ta, mihin on totuttu.

 
Mielenkiintoisista uusista tuotteis-
ta sairaalatarvikeyritysten puolelta 
voisi mainita esimerkiksi leikkaus-
taitokset ja -liinat, jotka ovat ”siru-
tettu” RFID-koodein. Jos leikkauk-
sen lopussa taitoksia on hukassa, 
voidaan asia tutkia pienellä skanne-
rilla, joka tunnistaa mahdollisen po-
tilaan kudoksiin jääneen taitoksen. 
Erittäin kätevä ja potilasturvallisuut-
ta lisäävä laite; milloinkahan tulee 
myyntiin meillä? Toinen uusi tuote 
oli instrumenttipöytä (kuva 4), johon 
oli lisätty useita kerroksia ja pöydän 
takana kiinnitetyissä telineissä oli 
näytöt, joihin saatiin kuvat koreista 
instrumentteineen. Tämä helpottaa 

Merja Fordell
Tulosalueen ylihoitaja
Operatiivinen tulosalue, OYS, PPSHP

Kuva 1. Osa näyttelyaluetta

Kuva 2. Työjalkineet Kuva 3. Sermit Kuva 4. Instrumenttipöytä
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instrumenttien laskemista ja kokoa-
mistakin. 
  
Näyttelyalueella oli muutama yritys, 
joissa kaupattiin simulointivälineitä, 
joiden avulla pystyy virtuaalimaail-
massa kulkemaan leikkausosastolla 
ja harjoittelemaan potilashoitoa. Tar-
kempaa virtuaalikoulutusta oli aihei-
na mm. sydänpysähdys, suuronnet-
tomuus ja leikkausasennot. 

1970- ja -80-luvuilla leikkausosas-
toilla oli meilläkin käytössä ultra-
violettilamput, joiden avulla pyrittiin 
tappamaan pinnoilta bakteereja. Nii-
tä poistettiin vähitellen siksi, ettei nii-
den tehosta ollut näyttöä. Nyt nämä 
UV-lamput (Xenon robots, kuva 5) ovat 
hämmästyksekseni tulossa takaisin 
liikuteltavana.  Ja näyttöä VREn, MR-
SAn ja muiden vakavien mikrobien 
poistamisessa löytyy. 

AORN Global Summit;        
”The Power of Global          13.11.2015 Pariisissa ja Saint-De-

nisissä kuoli 130 ja 368 loukkaan-
tui. May Karam esitti, miten sairaa-
lat Pariisin alueella suunnittelevat, 
reagoivat ja vastaavat katastrofi-
tilanteissa. Kolme viikkoa Pariisin 
iskujen jälkeen Brysselissä kuo-
li terroristien itsemurhaiskussa 
32 ihmistä ja yli 300 loukkaantui. 
Françoise Delsa oli työssä leikkaus-
osastolla tapahtuman aikaan. Po-
tilaita hoidettiin mm. jalka-, sirpa-
levammojen, räjähdysten paineen 
aiheuttamien vammojen ja suur-
ten vatsa-alueen vammojen vuoksi. 
Tällaisia sotavammoja heillä ei ole 
nähty aiemmin lainkaan.

Ranskassa suurelle massalle ta-
pahtuvaa traumakatastrofin käsit-
telyä oli suunniteltu sairaalan tasol-
la jo aiemmin. Suunnitelman nimi 
oli AMAVI (accueil massif de victi-
mes non-contaminées) eli vapaas-
ti käännettynä suuren ei-kontami-
noituneen uhrimassan vastaanotto. 
Belgiassa vastaavan suunnitelman 
nimi on MASH. Suunnitelman sisäl-
tää kaiken tarvittavan, mm. millais-
ta henkilökuntaa kutsutaan tai va-
rataan tapahtuman ajalle, millaiset 
huonetilat tarvitaan ja on käytettä-
vissä, miten tarvikkeiden jakelu hoi-
detaan, ruoan tilaus henkilökunnal-
le ja omaisille.

Françoise Delsa kertoi, että MASH-
suunnitelma oli erittäin toimiva ja 

Kuva 5. Xenon robots

Kuva 6. AORN Global Summit osallistujia yhteiskuvassa

uu

Collaboration in                      
Perioperative nursing”

Ennen varsinaisen kongressin aloi-
tusta oli koko päivän kestävä AOR-
Nin Global Summit (kuva 6). Allekir-
joittanut on itse jo toistamiseen ollut 
mukana laatimassa konferenssin 
ohjelmaa, ja toimin myös yhden lu-
entosession puheenjohtajana. Olen 
AORNin Global Relations Commit-
teen jäsen ja jatkan edelleen AORNin 
presidentin kutsumana vuodet 2017–
2018. 

Eniten kiinnostusta ja keskustelua 
herättivät esitykset Pariisin ja Brys-
selin terroristihyökkäysten seurauk-
sena tulleet tapahtumat sairaalassa 
ja perioperatiivisella alueella. Myös 
näistä tragedioista voidaan oppia 
paljon. 

Miten leikkausosastot selvisivät 
tilanteista:
Luennoitsijoina olivat Françoise Del-
sa Belgiasta ja May Karam Rans-
kasta. Molempien esityksistä sel-
visi, että tällaisia tilanteita varten 
oli varauduttu, mutta aina on pa-
rannettavaa. Haasteita oli mm. lo-
gistiikassa, turvallisuudessa ja yh-
teydenpidossa mediaan ja omaisiin, 
joita on nyt pyritty parantamaan. 
Samoin psyykkinen tuki sekä ka-
tastrofin aikana että jälkeen on tär-
keää. 



Pinsetti 2/2017   |    7

auttoi tiimejä hoitamaan iskun jäl-
kiseurauksena saapuneita uhreja 
Brysselissä. Vain yksi potilas me-
netettiin leikkausosastolla tuona 
päivänä. Työhön paluu seuraava-
na päivänä tapahtuman jälkeen oli 
raskain koettelemus henkilökun-
nalle. Hän suosittelikin, että tällais-
ten tapahtumien jälkeen tulisi leik-
kausosasto olla mahdollisesti jopa 
kiinni, jotta tilanne saadaan henki-
lökunnan kanssa purettua. ”Hen-
kilökunta antoi kaikkensa tuona päi-
vänä ja seuraavana päivänä uuteen 
työhön tarttuminen vaatii ammattilai-
silta ponnisteluja.” Delsa totesi myös 
ammattilaisten tarvitsevan kipeäs-
ti psyykkistä tukea kriisitapahtu-
man jälkeen. Tämän asian he aikoi-
vat lisätä MASH-suunnitelmaansa. 
Tällaisiin katastrofeihin on tärkeää 
varautua ja harjoitella, jotta potilas-
hoito leikkausosastolla sujuu kaa-
oksen keskellä olosta huolimatta.

Muista Summitissa olleista esityk-
sistä mainittakoon vielä painehaa-
vojen ja infektioiden ehkäisyä kos-
kevat luennot, joissa annettiin sekä 
tutkimukseen perustuvaa tietoa 
että käytännön ohjeita. Toimin itse 
toisen luennon puheenjohtajana 

(kuva 7). Iltapäivällä vielä perehdyt-
tiin leikkausosaston työilmapiirin 
laatuun. Tunnelma leikkausosas-
tolla voi vaihdella, mutta parhaim-
millaan tunteet ovat tiimin sisäis-
tä menestystä, joustavuutta ja 
solidaarisuutta. Tiimillä on yhteinen 
kiinnostus työssä, selviytymisestä 
kiperistäkin tilanteissa ja tiimi an-
taa toisilleen tunnustusta sekä roh-
kaisee. Potilashoidon laatu on kor-
keatasoista.

Avajaiset

Kongressin avajaiset olivat näyt-
tävät. AORNin (Association of pe-
riOperative Registered Nurses) pre-
sidentti Martha Stratton avasi jo 64. 
AORNin kongressin ja lupasi, että 
kongressin jälkeen kaikki palaavat 
koteihinsa uudella innolla haastei-
den pariin. Sitoutuminen työhön pa-
ranee ja jokainen tuntee voimaantu-
neensa päivien annista (kuva 8). 

Lavalle marssitettiin AORNin hal-
lituksen jäsenet (kuva 9), komiteoi-
den puheenjohtajat ja muut merk-
kihenkilöt. Kaikkien osavaltioiden 
omat paikallisosastot esiteltiin ja 
toivotettiin tervetulleiksi. Erityisesti 
armeijan palveluksessa olevia sai-
raanhoitajia ja veteraaneja arvos-
tetaan ja heille osoitetaan suosiota. 
Kansainväliset vieraat (kuva 10) huo-
mioitiin avajaisissa; edustusta oli 
Australiasta, Brasiliasta, Belgias-
ta, Kanadasta, Kiinasta, Tanskasta, 
Suomesta, Ranskasta, Alankomais-
ta, Sloveniasta, Ruotsista, Taiwa-
nista ja mukana oli IFPN:n (Inter-
national Federation of Perioperative 
Nurses) edustaja. Kansallislaulu ja 
kongressin siunaus kuuluvat ava-
jaisten ohjelmaan. Suomesta osal-
listujia oli yhteensä viisi (kuva 11).
 

Kuva 7. Experiences with the SSI Bundle -ses-
sio; luennoitsijoina Charmaine Betzema (oik) 
ja Marcia Hitomi Takeiti (keskellä) sekä alle-
kirjoittanut.

Kuva 8. Martha Stratton

Kuva 10. Kansainvälisiä vieraita avajaisissa

Kuva 11. Luennol-
la HUSin delegaation 
kanssa vasemmalta 
osastonhoitaja Nina 
Oksanen, laatupääl-
likkö Margit Pesonen, 
allekirjoittanut, 
ylihoitajat Helena 
Tuominen ja Jarmo 
Nivalainen.

uu

Kuva 9. AORNin hallitus
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Kongressin avajaisissa huomioi-
tiin erityisesti alle 40-vuotiaat osal-
listujat, joita oli selvä vähemmistö 
osallistujista. Perioperatiivisten sai-
raanhoitajien keski-ikä on USA:ssa 
korkea ja nuorta väkeä kaivataan 
työelämään. Samoin kongressiin 
osallistujien joukosta pyydettiin sei-
somaan 40, 50 tai jopa 60 vuotta jär-
jestön jäseninä olleet. Heitä kun-
nioitetaan yhdistyksen kantavana 
voimana. 
 
Entisille AORNin presidenteille ja 
hallituksen jäsenille annettiin tun-
nustusta. Myös läheiset kollegayh-
distysten edustajat olivat paikalla 
(ANA, American Nurses Association 
ja American Academy of Nursing fel-
lows). Kongressin pääsponsori oli 
Johnson & Johnson Medical ja Rob 
Benton piti avajaisissa tervehdyspu-
heen. 

Presidentti Stratton muistutti alka-
van kongressin upeista, innostavis-
ta luennoitsijoista, erinomaisesta 
koulutusohjelmasta ja postereista, 
joiden avulla potilashoitoa voidaan 
parantaa. Tietysti tulee pitää haus-
kaa ja juhlistaa mahtavia periopera-
tiivisia sairaanhoitajia.

Ensimmäinen pääluento

Embrace Your Awesomeness: 
Getting the Most Out of Yourself and 
Those People around You

Pääluennoitsija Brad Montgome-
ry (kuva 12) oli aloittanut uransa tai-
kurina ja koomikkona. Viimeiset 15 
vuotta hän on luennoinut kaikis-
sa 50 osavaltiossa ja neljällä man-
tereella terveydenhuoltoalan am-
mattilaisille. Hän aloitti puheensa 
kehottamalla yleisöä arvostamaan 
omaa ja ympärillä olevien kanssaih-
misten erinomaisuutta. Hän piti hy-
väntahtoisesti pilkkanaan periope-
ratiivista työympäristöä ja siellä 
tapahtuvia asioita. Vitsailua saivat 
osakseen mm. tarkka käsihygienia 
ja sairaanhoitajien erityisen kestävä 

virtsanpidätyskyky.  Hän muistut-
ti kaikkia, että vaikka työ on moni-
mutkaista ja rasittavaa, ei kannata 
stressaantua. Erinomaiset periope-
ratiiviset sairaanhoitajat voivat olla 
eri tavoin vaikuttamassa asioihin, 
sekä omaan itseen että ammattiin. 
Positiivisella asenteella saa pal-
jon hyvää aikaan. Hän painotti, että 
olemme kaikki tärkeitä ja mitä sa-
nomme, on merkityksellistä. Hy-
väksy oma erinomaisuutesi ja vaali 
sitä. Koko tiimi erilaisine persooni-
neen on tärkeä potilaan turvallisen 
hoidon kannalta. Erinomaiset per-
soonat saavat yhdessä aikaan par-
haimmat tulokset. On tärkeää juhlia 
pieniäkin saavutuksia (“confetti mo-
ments”). Muista oma sisäinen voi-
masi.

Kongressiesityksistä

Kongressin aikana kuuntelemie-
ni luentojen taso oli hyvin vaihtele-
vaa. Hoitotyön johtamisesta oli mu-
kava esitys. Mitä ovat sinun arvosi 
hoitotyön johtajana, entä taidot ja 
kokemus, sekä ammatillisesti että 
henkilökohtaisesti? Oletko pala-
vahenkinen, positiivinen, luotetta-
va, kiitollinen? Onko sinulla visioita, 
kuunteletko, millaiset yhteistyötai-
dot sinulla on? Eräs session luen-
noitsijoista sanoi, että työyhteisötai-
doissa tarvittavat asiat on pääosin 

opittu jo lastentarhassa. Näitä tai-
toja ovat:
1. Jaa asioita kavereiden kanssa
2. Leiki kavereiden kanssa, oppikaa
     ja kasvakaa yhdessä
3. Älä lyö
4. Tervehdi kavereita
5. Vie tavarat paikoilleen, mistä ne
     otit
6. Siivoa aiheuttamasi sotkut
7. Älä vie tavaroita, jotka eivät ole
    sinun
8. Pyydä anteeksi
9. Pese kädet ennen kuin syöt
10. Huuhtele vessa
11. Lämmin pulla ja kylmä maito 

ovat ihana yhdistelmä
12. Elämässä tarvitaan tasapainoa 
13. Ota iltapäivätorkut
14. Kun menet ulos, varo liikennet-

tä, pidä kaveria kädestä kiinni ja 
pysykää yhdessä

15. Älä lakkaa ihmettelemästä, sil-
lä ihmeitä tapahtuu 

16. Kaikki päättyy aikanaan
17. Katso

Vuorovaikutus on parhaimmillaan, 
kun se tapahtuu luonnollisesti yh-
dessä työskennellessä. Ole itsesi, 
kuuntele ja ole läsnä. Ole vilpitön. 

Victoria Steelman USAsta piti mie-
lenkiintoisen luennon normoter-
miaan liittyvästä kansainvälisestä 
tutkimuksesta.  Luennolla käsitel-
tiin normotermian patofysiologiaa, 
näyttöön perustuvaa hypotermian 
ehkäisyä ja mitä ovat uudet tekno-
logiset ratkaisut aiheeseen liittyen.  
Tutkimuksessa todettiin, että aktii-
vinen potilaan lämmittäminen eh-
käisee hypotermiaa.  466 potilaan 
ryhmässä 96,5 prosentilla potilais-
ta lämpö pysyi normaalina. Suurim-
massa riskissä olivat urologiset ja 
ortopediset tähystyspotilaat, joilla 
käytettiin huuhdeliuoksia. Jatkotut-
kimuksia tarvitaan edelleen.

Samassa luentosessiossa Steven 
Born Australiasta perehdytti kuuli-
jat tutkimukseensa liittyen potilas-
keskeiseen hoitotyöhön leikkaus-

Kuva 12. Brad Montgomery

uu
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osastolla. Luennoitsija kysyi, mikä 
asia on leikkausosastolla fokukses-
sa: tehtävä toimenpide vai potilas. 
Potilas haluaa, että hänet huomioi-
daan, häntä kuunnellaan ja otetaan 
mukaan hoitoonsa. Potilaskeskei-
syys tulee määritellä ja miettiä, mi-
ten se näkyy käytännössä. Miten 
potilaan osallisuus ja osallistumi-
nen näkyvät, millainen on sairaan-
hoitajan ja potilaan suhde, ja millai-
sella kontekstissa hoitoa tuotetaan.

Virheisiin ei ole varaa ja pienikin lip-
suminen voi johtaa kuolemaan. 

Hän muistutti myös, että kukaan 
meistä ei ole voittamaton, eikä sitä 
kannata edes yrittää olla. Hän pyysi 
yleisöä miettimään erilaisuutta ih-
misissä. Se ei tarkoita vain ihmisten 
jakamista ominaisuuksiensa vuoksi 
eri ryhmiin, vaan mieluummin sitä, 
että erilaisuuden voima tulee kaikil-
ta elämänaloilta ja erilaisista näkö-
kulmista monimutkaisten haastei-
den selvittelyssä. 

Suuria muutoksia ei voida saada ai-
kaan vain pyytämällä, vaan muu-
toksesta täytyy tehdä mielikuva, vi-
sio, jota kohti kuljetaan. Hän itse oli 
esimerkkinä siitä, että myös nainen 
voi menestyä, mutta sen eteen tulee 
tehdä paljon työtä ja uskoa itseensä. 
Älä anna periksi, äläkä anna kenen-
kään saada sinua luopumaan omis-
ta unelmistasi ja tavoitteistasi. 
 
Vielä kongressiesityksistä

Huonoja luentojakin tuli valittua. 
Stephanie Landmesserin luennossa 
oli lyhyt, hyvä kuvaus painehaavo-
jen syntymekanismista ja ehkäisys-
tä, mutta luento muutoin oli täysin 
firman tuote-esittelyä. Suomessa ei 
taitaisi tällainen luento oikein saa-
vuttaa suosiota.

Daphny Peneza luennoi kansainvä-
lisestä perioperatiivisesta koulu-
tuksesta ja työvoiman liikkumisesta 
maiden ja maanosien välillä.  Sai-
raanhoitajavajeesta kärsivät eni-
ten tällä hetkellä Australia, USA ja 
Iso-Britannia. Hoitajia lähtee eni-
ten ulkomaille töihin Aasian mais-
ta, Intiasta, Filippiineiltä, Koreasta 
sekä Kanadasta ja myös Iso-Britan-
niasta. Monissa maissa, joista sai-
raanhoitajia lähtee ulkomaille töihin 
(esim. Filippiinit) on otettu käyttöön 
USA:ssa tai Iso-Britanniassa ole-
va koulutusmalli: opiskeluaika noin 
4 vuotta ja joko kandi- tai maisteri-

  
Toinen pääluento 

Jerry G. Peers Lectureship
Gen. (Ret.) Ann Dunwoody 
A Higher Standard

Jo eläkkeelle jäänyt kenraali Ann 
Dunwoody (kuva 13) oli ensimmäinen 
naispuolinen neljän tähden ken-
raali ja komentaja USA:n armeijas-
sa. Hän oli palvellut 38 vuotta ja oli 
Jerry G. Peers Lectureship keynote 
speaker kongressissa. Hänen mie-
lestään kongressin teema “The Po-
wer of You” ei ole vain fraasi vaan 
elämäntapa. Yksi hänen tärkeim-
piä viestejään yleisölle oli, että joh-
tajat eivät koskaan lopeta oppimista. 
Vahvaan johtajuuteen ei ole olemas-
sa mitään reseptiä. On huolehdit-
tava siitä, että korkeatasoinen tiimi 
saa parhaat työntekijät. Hän vertasi 
perioperatiivista työtä armeijan työ-
tehtävään, joka perustuu korkeaan 
vaatimustasoon. Molemmissa pa-
noksena on kirjaimellisesti elämä. 

tason koulutus. Koulutuspohjasta 
huolimatta voi eteen tulla kommu-
nikaatio-ongelmia ja sopeutuminen 
toiseen yhteiskuntaan voi olla haas-
tavaa.

Patrick Voightin aiheena olivat pe-
rioperatiiviset palvelut valokeilassa. 
USA:ssa terveydenhuoltoon menee 
rahaa noin 8.000 $/ henkilö/ vuo-
si, mikä on erittäin korkea globaa-
listi ajatellen. Siitä huolimatta ime-
väisten ja aikuisväestön kuolleisuus 
on edelleen korkeammalla ja elin-
iän odote on alhaisempi kuin useim-
missa ns. hyvinvointimaissa. Ter-
veydenhuollon laatu ei ole paras 
mahdollinen. Vaikka Obama-caren 
aikana terveydenhuollon saatavuus 
on selkeästi parantunut, on vieläkin 
ihmisiä, jotka eivät kuulu terveyden-
huollon piiriin. Vain henkeä uhkaa-
vat hätätilanteet hoidetaan, mutta 
sen jälkeen kansalaisella tulee olla 
vakuutus, jotta hoitoa voi saada. Va-
kuutus maksaa monistakin asiois-
ta riippuen henkeä kohti noin 380 
$ kuukaudessa. Useamman lapsen 
perheessä vakuutukset ovat kor-
keita. Lääkehoito on ongelmallista, 
siihenkin tulee olla oma vakuutus. 
Ylipaino ja DM ovat yleisiä kansan-
sairauksia. 

Leikkaushoito on hyvin kallista ja 
hoitovirheitä tapahtuu paljon. Sai-
raalassaolopäiviä pyritään vähentä-
mään. Tarvitaan tiukkaa toiminnan 
ja talouden seurantaa. Lean-me-
netelmää pyritään käyttämään toi-
minnan yksinkertaistamisessa ja 
kuitenkin toiminnan on oltava sau-
matonta ja turvallista. Voight korosti 
hoitotyön esimiesten tehtävää sekä 
toiminnan että talouden asiantunti-
joina. ”Leadership is a process, not a 
position.” 

Potilashoidon laatuun oli kiinnitet-
ty erityistä huomiota bostonilaises-
sa sairaalassa. Charlotte Guglielmin 

Kuva 13. Kenraali Ann Dunwoody

uu



10    |    Pinsetti 2/2017

vetämässä sessiossa kerrottiin teh-
dyistä muutoksesta.  Leikkausosas-
ton tsekkauslistoihin lisätty leikka-
uksen jälkeen uusi osio, joka käytiin 
kirurgin johdolla lävitse ja huomiot 
kirjattiin potilastietoihin. 

me toiminnan suunnittelun sen to-
teutukseen. Asetamme tavoitteita 
jokapäiväiseen työhön, perhe-elä-
mään ja vaikkapa terveyteen liitty-
en, mutta usein tavoitteet unohtuvat 
tai hämärtyvät ja syytämme siitä ul-
koisia tekijöitä. Mikä tahansa ärsyke 
voi saada tämän aikaan.

Goldsmith antoi ohjeeksi työelä-
mään, mikäli muutokset eivät tah-
do onnistua: Älä tuhlaa aikaasi, jos 
kukaan ei ole kiinnostunut, tai jos 
et ole itsekään kiinnostunut. Muita 
elämänohjeita: Jos haluat elää hy-
vän elämän, sinun täytyy elää omaa 
elämääsi. Mitä enemmän tunte-
ja elät toisten kautta, sen onnetto-
mampi olet. Älä tuhlaa aikaasi asioi-
hin, joita et voi muuttaa. Kysy välillä 
itseltäsi ”Teinkö parhaani?”, sillä se 
on tärkeintä sekä työ- että perhe-
elämässä.

Kongressin päätös

Kongressin päätöstilaisuus oli tors-
taina iltapäivällä. Presidentti Strat-
ton toivoi, että kaikki osallistujat 
ovat inspiroituneet viikon aikana, ta-
vanneet entisiä ja uusia kollegoja, 
ladanneet akkuja ja parantaneet si-
toutumistaan työhönsä. 

Kuva 14. Marshall Goldsmith

Kolmas pääluento 
AORN Foundation General Session – 
Marshall Goldsmith, Ph.D.  
Are You Asking the Right Questions?

Marshall Goldsmith (kuva 14) on joh-
tava kouluttaja, valmentaja ja kir-
jailija. Hän on toiminut edelläkävi-
jänä auttaen menestyneitä johtajia 
saavuttamaan myönteistä, kestä-
vää muutosta käyttäytymisessään. 
Goldsmith oli AORN Foundation Ge-
neral Sessionin keynote speaker.  

Hän suositteli miettimään omas-
sa itsessämme, mikä ero on hyvän 
työntekijän ja johtajan välillä. Joh-
tajat ajattelevat muita ja miten hei-
tä voisi auttaa selviämään työssään 
paremmin. Hyvä työntekijä voi ehkä 
rakastaa enemmän saavutuksi-
aan. Joka tapauksessa tavoitteiden 
asettaminen ja muiden auttaminen 
tavoitteisiin pääsemisessä tekevät 
meidät onnelliseksi ja tuotteliaiksi.

Hän muistutti puheessaan, että pie-
netkin asiat voivat suistaa ajatuk-
set raiteilta matkalla muutokseen ja 
omiin tavoitteisiin. Usein sekoitam-

Kongressiin osallistui yhteensä 
5875 perioperatiivista hoitajaa ja-
kaen kliinistä osaamistaan, oppi-
en uutta ja verkostoituen. Jokainen 
perioperatiivinen sairaanhoitaja tie-
tää, että työssä tarvitaan elinikäistä 
oppimista ammattitaidon ylläpitä-
miseksi ja laajentamiseksi ensim-
mäisestä työpäivästä alkaen. Hyvä 
ammattitaito takaa laadukkaan po-
tilashoidon. 

AORNin uutena presidenttinä kau-
tensa aloitti päätöstilaisuuden jäl-
keen Nathalie Walker (kuva 15). 
 
Seuraava AORNin kongressi pide-
tään New Orleansissa 24–28.3.2018. 
Ilmoittautuminen on jo avattu. Suo-
sittelen perioperatiivisessa ympä-
ristössä työskenteleville ja aiheesta 
kiinnostuneille. AORNin kongressi 
on ehkä alan laajin kongressi tällä 
hetkellä.n

Kuva 15. AORNin 
uusi presidentti 
Nathalie Walker

Kongressikeskuksen sisääntulo

uu
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Leikkaussalikierroksella 9: Terveystalo Turku

    anneli SantanieMi
     esh, Terveystalo Turku

     Kuvat 
     elina Kottelin
     sh, Terveystalo Turku

Pulssin sairaala
Sairaala sijaitsee Pulssin viiden-
nessä kerroksessa. Potilaat vas-
taanotetaan tuloaulassa ja ohjataan 
joko päiväkirurgian tai vuodeosas-
ton puolelle.

Sairaalassa toimii oma leikkaus-
ajanvaraus. Siinä työskentelee vuo-
rotellen neljä sairaanhoitajaa, jotka 
varaavat asiakkaille leikkausajan, 
tekevät esihaastattelun, ohjaavat ja 
neuvovat leikkaukseen tuloon sekä 
maksusitoumuksiin liittyvissä asi-
oissa.

Sairaalassa työskentelee 26 sai-
raanhoitajaa ja kaksi lääkintävahti-
mestaria, osastosihteerit, konekir-
joittaja sekä kuusi välinehuoltajaa.

Terveystalo Turulla on useampi toimipiste. Sairaala sijaitsee kahdes-
sa paikassa, toinen on Pulssi ja toinen Aninkainen.  Sairaalan toi-
miminen kahdessa eri paikassa tuo haasteita työnjakoon ja esim. 
lomien suunnitteluun. Osa hoitajista työskentelee molemmissa pai-
koissa ja osa vain toisessa. Molemmat sairaalat sijaitsevat lähellä 
Turun keskustaa, Pulssi rautatieaseman ja Aninkainen linja-auto-
aseman vieressä.

uu
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Heräämö ja vuodeosasto
Sairaalassa on 12-paikkainen he-
räämö. Heräämöhoitaja vastaan-
ottaa leikkaukseen tulevat päiväki-
rurgiset potilaat, valvoo potilaiden 
vointia toimenpiteen jälkeen ja ko-
tiuttaa heidät.

Vuodeosastolla on 12 potilaspaik-
kaa, yhden ja kahden hengen huo-
neissa.

Samalla käytävällä potilashuonei-
den kanssa ovat ortopedien, fysiat-
rin ja fysioterapeuttien vastaanotto-
huoneet.

Pulssin leikkausosasto
Leikkausosastolla on neljä leik-
kaussalia. Työ on kaksivuorotyötä, 
koko sairaala on kiinni viikonloppu-
na ja juhlapyhinä. Leikkausosastolta 
tarjotaan palveluita myös kuvanta-
misen ja suukirurgian toiminnoille.

Leikkausosastolla hoidetaan poti-
laita seuraavilta erikoisaloilta: orto-
pedia, traumatologia, neurokirurgia, 
lasten ortopedia, plastiikkakirurgia, 
gastrokirurgia, gynekologia, yleiski-
rurgia ja urologia. Työ on monipuo-
lista ja haastavaa.

Sairaalassa toimii eri palvelulinjo-
ja palveleva Aitta-varasto sekä sai-
raalan erikoistarvikevarasto.
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Aninkaisten leikkausosasto
Aninkaisten leikkausosastolla hoi-
detaan korva-, nenä-, ja kurkkutau-
tien sekä silmäkirurgian potilaita. 
Aninkaisten leikkausosasto on päi-
väkirurginen yksikkö, jossa on kol-
me leikkaussalia ja yhdeksänpaik-
kainen heräämö. Jos potilaan vointi 
ei salli kotiutusta seuranta-ajan jäl-
keen, hänet voidaan siirtää yöpy-
mään Pulssin vuodeosastolle.
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PIIRROS: Noora Sampio 
Sairaanhoitaja 
Jorvin sairaalan leikkaus- ja anestesiaosasto K

Salin nurkasta katsottuna

Välinehuolto
Pulssin välinehuollossa huol-
letaan koko Terveystalo Turun 
alueen sekä Forssan, Rauman 
ja Salon toimipisteiden välinei-
tä. Aninkaisten leikkausosastol-
la on myös pieni välinehuolto.

Sairaalan väki vapaalla...
Sairaalan henkilökunta viihtyy myös 
vapaalla yhdessä. Hauskoja teemal-
lisia juhlia ja synttäreitä on vietet-
ty moneen kertaan. Tässä vietimme 
useamman henkilön yhteissynt-
täreitä ja teemana oli ’keihäsmat-
kat’. Sankarit olivat lentokoneen 
miehistöä.n

uu
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Opintomatkalla 
Ranskan Lillessä

KriSta Ketola
sairaanhoitaja (AMK)

Kitty KaStiKainen
sairaanhoitaja (AMK)

Keski-Suomen keskussairaala
Anestesia- ja leikkaustoiminta

Opiskelemme Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa 
sosiaali- ja terveysalan johtami-
sen ja kehittämisen koulutusohjel-
massa. Meille avautui mahdollisuus 
osallistua ammattikorkeakoulun 
järjestämään viiden vuorokauden 
opintomatkaan Lillen kaupunkiin 
Ranskaan tammi-helmikuun vaih-
teessa. Opintomatkan kutsujana toi-
mi paikallinen ammattikorkeakoulu 
ILIS (Faculty of engineering and Ma-
nagement of Health). Matkaan lähti-
vät viiden hengen opiskelijaryhmän 
lisäksi koulutusohjelmamme vas-
tuuopettaja sekä Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun tutkimus- ja 
kehitystoiminnan päällikkö, jotka 
neuvottelivat matkan aikana yhteis-
työn lisäämisestä paikallisen am-
mattikorkeakoulun kanssa. Opin-
tomatkaan sisältyi tapaamisia 
paikallisten YAMK-opiskelijoiden 
ja opettajien kanssa sekä vierailuja 
mm. sairaalaan, lasten kuntoutus-
keskukseen ja vapaaehtoisjärjestön 
toimintaan sekä tutustumista Lillen 
historiaan ja paikallisiin kulttuuri-
nähtävyyksiin. 

Leikkaussalissa työskentelevinä 
sairaanhoitajina meitä kiinnosti eri-
tyisesti vierailu Lillessä sijaitsevaan 
Roger Salengron sairaalaan, missä 
sijaitsee yksi Euroopan suurimmis-
ta ylipainehappihoitokeskuksista. 
Keskusta meille esitteli professori 
Alain Durocher.

Ranskassa on pa-
rikymmentä sivii-
leille tarkoitettua 
ylipainehappihoito-
keskusta ja kaksi 
on vain puolustus-
voimien käytössä. 
(Commission Médi-
cale et de Préventi-
on Nationale). Roger 
Salengron sairaa-
laa, jossa vierailim-
me, on peruskorjattu ja laajennet-
tu tällä vuosikymmenellä. Vuonna 
2012 ylipainehappihoito-osastolla 
olleet vanhat kammiot vaihdettiin 
kolmeen monipaikkaiseen ylipaine-
happikammioon, jotka ovat nimel-
tään Poseidon, Europe ja Amphitrite. 
Yhdessä kammiossa voidaan hoitaa 
istuma-asennossa jopa 12 potilasta 
yhtä aikaa tai vaihtoehtoisesti kam-
mioihin mahtuu kuhunkin kolme 
sänkyä kerrallaan.  Kaikissa kam-
mioissa on myös mahdollisuus po-
tilaan tehohoitoon paineistuksen ai-
kana. 

Ylipainehappihoito kestää kerral-
laan noin 2 h ja hoidon aikana kus-
sakin kammiossa työskentelee 
ylipainehappihoitoon koulutettu te-
ho-sairaanhoitaja, avustava hoita-
ja sekä kammion ulkopuolella ole-
va Masteri (”Master”). Masterit ovat 
pääasiassa puolustusvoimista elä-
köityneitä sotilastaustaisia sukelta-
jia ja he vastaavat Roger Salengron 

sairaalan painekammioiden käyttä-
misestä. Hoidot suunnitellaan kun-
kin potilaan kohdalla yksilöllisesti 
useamman käyntikerran ryppäisiin 

Kuvassa vierailupäivänä vuorossa ollut Master 
ja professori Alain Durocher.
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esim. kaksi kertaa vuorokaudes-
sa kahden viikon ajan. Potilaita sai-
raalan kammioihin tulee oman sai-
raalan lisäksi eri puolilta Ranskaa. 
Yhteistyötä tehdään myös Belgian 
terveydenhuollon kanssa, sillä Lil-
len kaupunki sijaitsee maantieteel-
lisesti aivan Belgian rajan tuntu-
massa.  

Vierailumme aikana kammioilla oli 
juuri ns. vaihtoaika, joten kammi-
oille virtasi potilaita ympäri sairaa-
laa seuraavaa ”sukellusta” varten. 
Kammioiden istuimet vastasivat 
mukavia linja-auton istuimia ja tar-
vittaessa potilas voitiin tuoda myös 
omalla sängyllään kammioon hoi-
dettavaksi. 

Suomen ainoa ympärivuorokau-
tisesti päivystävä ylipainehappi-
hoidon keskus toimii Turun yli-
opistollisessa keskussairaalassa. 
Turussa käytössä on kaksi yksipaik-
kaista painekammiota, sekä yksi 
monipaikkainen painekammio. (VS-
SHP) 

Ylipainehappihoidon kriteerit täyt-
tävien potilaiden ennusteeseen vai-
kuttavat merkittävästi sairauksi-
en oikea tunnistaminen ja potilaan 
nopea hoitoon toimittaminen. Kon-
sultointiapua ylipainehappihoitoon 
liittyvistä asioista saa TYKSin ai-
kuisten teho-osastolta 24/7. (Valto-
nen 2015, 237.) 

Masterin komentokeskus valvontanäyttöineen.

Kammion potilasistuimia.

Kammion paineenkestävää erikoisvälineistöä. uuPotilas, jonka infektoitunutta amputaatiohaavaa hoidettiin ylipainehappihoidolla.



18    |    Pinsetti 2/2017

uu

Suomessa ylipainehappihoitoa on 
saatavissa lisäksi niin yksityisellä 
puolella kuin puolustus- ja pelas-
tustoimen puitteissa. Helsingin seu-
dulla hoitoa voi saada ainakin Upin-
niemen painekammiokeskuksessa, 
AMC Ilmailulääketieteen keskuk-
sessa ja Helsinki Ear instituutis-
sa. Tampereella Terveystalo Operon 
tarjoaa ylipainehappihoitoa, samoin 
pelastuslaitos niin Kuopiossa kuin 
Oulussa. (Ylipainehappihoito 2007)

Ylipainehappea on perinteisesti käy-
tetty nk. sukeltajantaudissa, mut-
ta vuosien saatossa hoitoindikaati-
oita on tullut lisää. Kaikenlaisessa 
ylipainehappihoidossa periaate on 
sama. Hapen osapainetta noste-
taan hengitysilmassa, keuhkorak-
kuloissa ja veressä niin suurek-
si, että hypoksisiin kudoksiin siirtyy 
diffuusion kautta runsaasti happea 
verestä. (Sotilasterveydenhuolto 1996, 
691.) Ylipainehappihoidossa potilas 
hengittää 100-prosenttista happea 
normaalia ilmanpainetta korkeam-
massa paineessa. Paine tavallises-
ti kohotetaan 1,5 ilmakehän (1,5 bar) 
ylipaineeseen, joka vastaa painetta 
15 metrin sukelluksessa. Ylipaineen 
vaikutuksesta kaasukuplat puristu-
vat pienemmiksi ja niiden liukene-
minen nopeutuu, kudosten happi-
osapaine nousee ja korkea osapaine 

siirtää happea 3–4 kertaa etääm-
mälle kapillaareista. Runsashap-
pisen plasman ja hapen puuttees-
ta kärsivän kudoksen välinen suuri 
osapaine-ero tehostaa hapen siir-
tymistä hypoksisille alueille, jol-
loin kudosturvotus vähenee, kapil-
laarisuonten uudiskasvu lisääntyy 
sekä fibroplastien eli sidekudos-
solujen toimintaa tehostuu. Infekti-
oissa ylipainehappihoito estää ana-
erobibakteerien kasvua ja toksiinien 
muodostumista sekä parantaa val-
kosolujen toimintaa iskeemisis-
sä kudoksissa. Ylipainehappihoito 
myös tehostaa eräiden antibioottien 
kuten aminoglykosidien vaikutusta. 
(Valtonen 2015, 230-237.)

Kaiken kaikkiaan voimme lämpi-
mästi suositella itsensä kehittä-
mistä esimerkiksi opiskelemalla 
ja ottamalla osaa tämän kaltaisiin 
opintomatkoihin. Tämä vierailu in-
nosti tutustumaan ylipainehappi-
hoitoon tarkemmin, vaikka emme 
siihen omassa työssämme juuri-
kaan törmää. Keski-Suomen kes-
kussairaalasta ylipainehappihoitoa 
tarvitsevat potilaat siirretään hoi-
dettavaksi valtakunnalliseen ylipai-
nehappihoito-keskukseen Turkuun, 
jonne on lähetetty vuositasolla vain 
yksittäisiä potilaita lähinnä nekro-
tisoiva faskiitti -diagnoosilla.  Täs-

sä ylipainehoitoon pääsy eroaa mei-
dän ja Ranskan Roger Salengron 
sairaalan kohdalla paljon, sillä siel-
lä ylipainehoitoa käytettiin rutiinin-
omaisena hoitomuotona moniin eri 
sairauksiin.n 
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Lähikuva yhden kammion säätöpaneelista.

Ylipainehappihoidon käyttöaiheita:
• Sukeltajantauti ja ilma/kaasuembolia
• Nekrotisoiva faskiitti, kaasukuolio, syvät 
          tulehdukset mm. kaulan alueella
• Häkämyrkytys
• Murskavammat, trauman tai operaation jälkeinen 
          kudosiskemia
• Diabeettinen haavauma ja muut huonosti paranevat 
          ongelmahaavat
• Sädekystiitti ja sädeproktiitti
• Leukaluun osteoradionekroosi
• Krooninen osteomyeliitti
• Keskushermoston ja selkäydinkanavan tulehdukset 
          (aivoabskessit, ydinkanavan epiduraaliabskessit)
• Äkillinen kuulonmenetys/meluvamma
(lähde: VSSHP/Ylipainehappihoidon aiheita ja vasta-aiheita)

Ylipainehappihoidon vasta-aiheita:
• Absoluuttinen vasta-aihe: hoitamaton pneumothorax
• Suhteelliset (useimmiten hoidettavissa):

• Eräät lääkitykset: Disulfiraami (voi lisätä hapen tok-
sisuutta)

• Eräät solunsalpaajat: doksorubisiini, sisplatiini, 
bleomysiini (vaikutus ja haittavaikutukset voimis-
tuvat)

• Vaikea klaustrofobia
• Ylähengitystieinfektio, jos runsaat, tukkivat eritteet
• Kouristustaipumus
• Aiempi spontaani pneumothorax
• Emfyseema ja CO2-retentio
• Äskettäisen thoraxkirurgian jälkitila
• Kongenitaalinen sferosytoosi
(lähde: Suvilehto, Arola & Valtonen 2016)
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Lähikuva yhden kammion säätöpaneelista.

Opinnäytetyössä kuvattiin periope-
ratiivisen sairaanhoitajan ammatil-
lisen osaamisen alueita teoriatiedon 
pohjalta. Leikkaus- ja anestesiahoi-
tajien arviointilomakkeita luotaessa 
ja osaamisalueita määritettäessä 
hyödynnettiin Leikkaus- ja aneste-
siahoitajien ammattipätevyysmallia 
(Tengvall 2010). Heräämöhoitotyön 
arviointilomakkeen ja osaamisalu-
eiden määrittämisessä hyödynnet-
tiin Suomen anestesiasairaanhoi-
tajat ry:n Heräämöprojektin (2014) 
määrittelemiä heräämöhoidon 
kompetensseja. Lisäksi osaamis-
tasojen määrittämisessä käytettiin 
kirjallisuudesta löytyneitä kuvauk-
sia.

Tuotteiden koetestaus tapahtui Kai-
nuun keskussairaalan leikkaus- ja 
anestesiaosastolla maaliskuussa 
2017 ja esitestaajilta saatu palaute 
oli apuna arviointilomakkeiden yk-
sityiskohtien hiomisessa. Esites-
taajien lisäksi mielipiteitä arviointi-

lomakkeista kysyttiin myös yksikön 
muulta henkilöstöltä ja lähijohdolta.

Työntekijöiden itsearvioinnin onnis-
tumiseksi on tärkeää käsitellä arvi-
ointiin liittyviä asioita yhdessä.  Sen 
vuoksi informoin opinnäytetyöpro-
sessin aikana henkilöstöä useasti 
millaisia arviointilomakkeet ovat ja 
miten arviointi tapahtuu niiden avul-
la. Suullisten informaatioiden lisäk-
si laadin kirjallisen ohjeistuksen 
arviointilomakkeisiin, jotta itsearvi-
oinnin onnistumisen mahdollisuus 
paranee.

Opinnäytetyön tuloksena syntynei-
tä osaamisen arviointilomakkeita 
voidaan hyödyntää työyksikössä it-
searvioinnin tukena, ja osaamisen 
itsearvioinnin tuloksia voidaan kä-
sitellä kehityskeskusteluissa. Näin 
ollen työyksikön esimiehet voivat 
käyttää lomakkeita työvälineenä 
työntekijöiden osaamisen arvioin-
nissa. 

Säännöllisesti käytettynä arvioin-
tilomakkeet eli perioperatiivinen 
osaamiskartta auttaa työntekijää 
ja lähijohtoa arvioimaan ja kehittä-
mään ammatillista osaamista. 

Tulevaisuudessa lomakkeita voisi 
kehittää tuottamalla niistä sähköi-
nen versio ja määrittää osaamis-
tasojen sisällöt nykyistä tarkem-
min. Lisäksi jatkotutkimusaiheena 
voisi olla se, onko tuote ollut hyö-
dyllinen osaamisen arvioinnissa, 
kehittämisessä ja vahvistamises-
sa sekä kuinka se palvelee osana 
kehityskeskusteluja.n

Opinnäytetyö on luettavissa These-
us -verkkokirjastossa. 
Koskelo, A. 2017. Perioperatiivinen 
osaamiskartta leikkausosastolle. Ka-
jaanin ammattikorkeakoulu. Opinnäy-
tetyö AMK. 

Perioperatiivinen osaamiskartta 
leikkausosastolle

Opinnäytetyöni aiheena oli leikkaus-, anestesia- ja heräämöhoito-
työssä työskentelevän sairaanhoitajan osaamisen arviointi. Opin-
näytetyö toteutettiin tuotteistamisprosessin avulla ja tuloksena 
syntyivät arviointilomakkeet eli perioperatiivinen osaamiskart-
ta Kainuun keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolle. Opin-
näytetyön tavoitteena oli syntyvien tuotteiden avulla mahdollistaa 
sekä työntekijän oman osaamisen itsearviointi että lähijohdon 
mahdollisuus käyttää osaamiskarttaa työkaluna työntekijöiden 
osaamisen arviointiin ja kehittämiseen.

anna KoSKelo
sairaanhoitajaopiskelija, 
Kajaanin ammattikorkeakoulu

arja oiKarinen
yliopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
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Yleistä sappikivitaudista

Sappikivitauti on tavallisimpia  ma-
hasuolikanavan  sairauksia,joka  ai-
heuttaa oireita länsimaissa 6%-
22%:lle aikuisista (Aerts, Penninckx 
2003) .Sappikivitaudin tyypillisiä  oi-
reita on kipu ylämahalla, joka voi 
säteillä lapojen väliin. Kaikki sappi-
kivitautiin liitetyt oireet eivät välttä-
mättä ole sappiperäisiä, toiminnal-
lisia  suolistovaivoja esiintyy jopa 
88%:lla sappikivitaudista kärsivil-
lä potilailla. Ultraäänitutkimus on 
ensilinjan diagnosointimenetelmä 
sappikivitautia epäiltäessä. Se on 
sekä sensitiivinen ( 84%-96%) että 
spesifinen ( 88%-100%) menetelmä 
osoittamaan sappikivitaudin  jopa 
ei-radiologin tekemänä (Schlager et 
al. 1994, Jang et al. 2010). Oireettomia 

sappikiviä ei pääsääntöisesti tarvit-
se leikata, niden suhteen voidaan 
jäädä seurantalinjalle. Sappikivi-
tautiin liittyvät  komplikaatiot kuten 
toistuvat kipukoliikit, akutti sappira-
kon tulehdus, sappialkuinen haima-
tulehdus tai maksa-arvoja nostat-
tavat sappitiehytkivet ovat yleensä 
aihe sappirakonpoistoleikkaukselle . 

Sappitiehytkivet

Sappitiehytkivet (common bile duct 
stones) ovat yleensä sekundaarisia 
ollen lähtöisin sappirakosta. Länsi-
maissa oireisilla sappikivitautia sai-
rastavilla esiintyy sappitiehytkiviä 
noin 10-18 %:lla (Martin, Vernon & 
Toouli 2006). Primaarit sappitiehyt-
kivet liittyvät bakteeri- ja parasiit-
ti-infektioihin sekä  sappistaassiin 

Näiden esiintyvyys on suurta Aasi-
an maissa  (Shoda, Tanaka & Osuga 
2003). Sappirakon poiston jälkeisten 
sappitiehytkivien esiintyvyys vaih-
telee 0.68%-1.84% välillä (Lee et al. 
2016).

Sappitiehytkivien preoperatiivises-
sa diagnostiikassa paras tarkkuus 
saavutetaan magneettikuvauksella 
(MRCP , magnetic resonance cholan-
giopancreatography) ja endoskooppi-
sella ultraäänitutkimuksella (Giljaca 
et al. 2015). Pelkkä ultraäänitutki-
mus vatsanpeitteiden läpi ja maksa-
kokeet eivät ole tarpeeksi luotetta-
via poissulkemaan sappitiehytkiviä 
vaikka niistä heräisikin vahva epäi-
ly (Gurusamy et al. 2015). 

Miksi hoidetaan?

Pienet  sappitiehytkivet voivat kul-
keutua duodenumiin spontaanisti-
kin jopa 12.9%- 21 %:ssa (Frossard 
et al. 2000, Collins et al. 2004) . Sap-
pirakosta sappitiehyeeseen vael-
tavat sappikivet muodostavat kui-
tenkin riskin sappipankreatiitille ja 
akuutille kolangiitille eli sappitietu-
lehdukselle. Muita ongelmia voivat 
olla kivien aiheuttama keltaisuus, 
maksa-abskessien muodostuminen 
ja jopa kroonisen sappitietukoksen 
aiheuttama portapaineen nousu.  
Haittavaikutuksia ilmeni ruotsalai-
sessa yli 3800 potilaan aineistos-
sa jopa 25 %:lla potilaista , joilla 
oli nähty sappitiehytkiviä leikkauk-
senaikaisessa kuvauksessa, mutta 
joissa oli jääty seurantalinjalle (Mol-
ler et al. 2014). Todetut sappitiehytki-
vet pitäisikin poistaa mahdollisuuk-
sien mukaan.

Sappitiehytkivien 
laparoskooppinen hoito

Kuva 1: transkystinen sappitiehytkivien poisto. 
Piirros Pasi Rajala

Kuva 2: koledokkotomiavauksesta tehtävä 
tiehytkivien poisto. Piirros Pasi Rajala

anne Mattila
LL, gastrokirurgi
Kirurgian klinikka
Keski-Suomen keskussairaala
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Hoitovaihtoehdot
Sappikivitautiin samanaikaises-
ti liittyvät sappitiehytkivet voidaan 
poistaa  useammalla hoitomenetel-
mällä sairaalan resursseista ja  hoi-
tavan tiimin kokemuksesta riippu-
en (Internal Clinical Guidelines Team 
(UK) 2014, ASGE Standards of Prac-
tice Committee et al. 2011). Tiehytki-
vet voidaan poistaa pre-, intra- tai 
postoperatiivisesti. Intraoperatiivi-
nen sappitiehytkivien poisto yksivai-
heisena voidaan toteuttaa joko la-
paroskooppisena poistona tai 
leikkauksenaikaisena endoskoop-
pisena tiehytkivien poistona ERCP-
toimenpiteenä. 

Avoleikkauksiin päädytään yleen-
sä vain jos potilaan yleistila tai ai-
emmat leikkaukset puoltavat  sitä 
tai konversiotilanteessa esimerkiksi 
verenvuodon, kiinnikkeiden tai hy-
vin kookkaiden ja koledokkukseen 
juuttuneiden kivien vuoksi.  Pre-ja 
postoperatiiviset menetelmät teh-
dään ERCP:n avulla eli kaksivaihei-
sesti. Hoitotulokset ja sairastuvuus 
ovat yhtä hyviä sekä yksivaiheisissa 
että kaksivaiheisissa menetelmis-
sä (Dasari et al. 2013). Hoitoajat yk-
sivaiheisessa  laparoskooppises-
sa sappitiehytkivien poistossa ovat 
keskimäärin lyhyempiä kuin kaksi-
vaiheisissa menetelmissä (Cuschieri 
et al. 1999, Noble et al. 2009, Sgou-
rakis, Karaliotas 2002, Bansal et al. 
2014) 

Satunnaistetuissa tutkimuksis-
sa yksivaiheinen laparoskooppi-
nen sappitiehytkivien poisto on to-
dettu taloudellisesti halvemmaksi 
kuin kaksivaiheinen sappitiehytkivi-
en poisto (Bansal et al. 2014, Rogers 
et al. 2010). 

Laparoskooppisen sappitie-
hytkivien poiston tekniikka 
(LCBDE  =Laparoscopic common bile 
duct exploration)

Leikkauksessa käytetetään tavan-
omaista laparoskooppisen sap-
pileikkauksen 4 portin troakaari-
asetelmaa. Kaasutäytön jälkeen 
paljastetaan Calot́ n kolmion alu-
eelta ductus cysticus, laitetaan me-
talliklipsi sen tyveen lähelle sap-
pirakon kaulaa ja avataan saksilla 
tiehyttä kuvausta varten.  Intraope-
ratiivinen kolangiografia (IOC) on 
standardimenetelmä sappiteiden 
kuvantamisessa leikkauksen aika-
na.  Kuvauksella on kaksi tarkoitus-
ta: mahdollisten sappitiehytkivien 
osoittaminen ja sappiteiden anato-
mian havainnointi , jonka on todet-
tu vähentävän leikkauksenaikais-
ten sappitievaurioiden syntyä (Ford 
et al. 2011). Kuvaus tehdään C-kaa-
rella dynaamisena tallennuksena, 
jotta nähdään pienetkin kivivarjot 
heti kuvauksen alussa ennen kuin 
lisääntyvä varjoainekonsentraatio 
peittää ne taakseen. Näin varmis-
tutaan kivien koosta, lukumäärästä 
ja sijainnista koledokkuksessa. Jos 
avatusta tiehyeestä (ductus cysticus) 
tulee muraa tai kiviä, on tärkeää 
lypsää tiehyt mahdollisimman puh-
taaksi ennen kuvauskatetrin laittoa. 

Sairaalassamme on käytössä me-
tallinen kertakäyttöinen kuvauska-
tetri (Ranfac), joka menee 5 mm tai 
12 mm portista. Kuvauksen olles-
sa rutiinia leikkausaika ei lisään-
ny merkittävästi (noin 5 minuut-
tia). Kuitenkin saavutettavissa oleva 
hyöty on moninkertainen, jos löyde-
tyt sappitiehytkivet voidaan hoitaa 
yksivaiheisesti samassa leikkauk-
sessa.

Kun sappitiehytkivet on todet-
tu, sappiteiden tähystystä ja kivien 
poistoa varten varten laitetaan yksi 
5 mm lisäportti oikealle keskisolis-
viivaan heti kylkikaaren alle. Sappi-
rakkoon laitetut laparoskopiapihdit 
toimivat vetoinstrumentteina hel-
pottaen skoopin sisäänlaittoa. Ko-
ledokkuskivet voidaan poistaa joko 
ductus cystikuksen kautta (trans-
cystinen) tai tekemällä koledok-
kukseen avaus eli koledokkotomi-
an kautta. Menetelmän valintaan 
vaikuttaa kivien koko, sijainti ja ko-
ledokkuksen halkaisija (kts. tauluk-
ko 1.)

Koledokkoskooppina käytämme 
Olympuksen videoureterorenoskoop-
pia, joka on yhdistetty erilliseen lapa-
roskopiatorniin. Koledokkoskooppiin 

Taulukko 1. Transcystisen ja koledokkotomia-avauksen vertailu.
 ( + suositeltu, - ei-suositeltu)

Tekijä Ductus 
cysticus Koledokkotomia

Kiven koko < 6 mm + +
> 6 mm - +

Cystikus, halkaisija < 4 mm - +
> 4 mm + +

Inflammatio 
koledokkuksessa

+ -

Intrahepaattiset kivet - +

Cystikuksen liitos 
koledokkukseen

lateraalinen + +
posteriorinen - +

Laparoskopiaompelu-
taidot

huonot + -
hyvät + +
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tulee erillinen huuhtelu painepus-
sin kautta. Skooppi viedään joko duc-
tus kystikuksen kautta , tarvittaessa  
sitä laajentaen esimerkiksi dissekto-
rilla, tai koledokkotomia-avaukses-
ta (erillinen koledokkotomiaveitsi tai 
saksiavaus) sappitiehyeeseen. Ko-
ledokkoskoopin käsittelyssä on ää-
rimmäisen tärkeää pitää skooppi 
mahdollisimman suorana niiltä osin 
kuin skooppi on troakaarin ulkopuo-
lella, jotta vältytään hennon skoo-
pin rikkoontuminen. Koledokkuskivi-
en poistoon käytetään tavallisimmin 
skoopin kautta Dormian koria  tai 
keittosuolahuuhtelua, jolla kivet voi-
daan huuhdella duodenumin puo-
lelle. Usein koledokkoskoopin kaut-
ta laitettu Dormian kori  huonontaa 
huuhtelukanavan nesteenvirtaus-
ta ja myös skoopin käsiteltävyyttä.  
Kun kivi on saatu kalastettua Dor-
mian koriin sen voi vetää skoopin 
kera pois tiehyeestä, tai usein kivi 
murskautuukin  korissa ja huuhte-
lemalla voidaan puhdistaa sappitie-
hyt kivimassasta. Potilaalle voidaan 
antaa iv boluksena Buscopan 20 
mg, joka relaksoi yhteisen sappi-ja 
haimatiehyeen sulkijaa ja näin hel-
pottaa nestevirtausta duodenumin 
puolelle. Jos koledokkuskivet sijait-
sevat cystikuksen liitoskohdan ylä-
puolella, niiden poisto ei useimmi-
ten onnistu cystikuksen kautta vaan 
joudutaan tekemään koledokkoto-
mia-avaus. Koledokkotomia-ava-
uksesta tehtävässä kivienpoistossa 
voidaan käyttää erillistä embolek-
tomiakatetria (koko 3,4 tai 5), jol-
la voidaan nuohota pääsappitiehyt 
sekä proksimaali-että distaalisuun-
taan. Embolektomiakatetria käy-
tetään suoraan koledokkotomia-
avauksesta. Tiehytkivien poistossa 
voidaan käyttää myös laserlitotrip-
toria  tai elektrohydraulista kiven-
poistoa, nämä menetelmät eivät ole 
käytössämme. 

Toimenpiteen lopuksi tehdään kont-
rolliskopia ja tarvittaessa kolan-
giografia, jotta varmistutaan tie-
hyiden puhtaudesta. Kystikusavaus 

suljetaan tavanomaiseen tapaan 
metalliklipsein ja koledokkotomia-
avaus ommellaan laparoskooppi-
sesti sulavin ompelein (esim. 4-0 
PDS/ Biosyn). Aiemmin käytettiin T-
dreeniä rutiinisti koledokkotomia-
avauksessa, mutta sen käytöstä on 
luovuttu kansainvälisen näytön mu-
kaisesti. Kun tiehytkivet on poistet-
tu, leikkausta jatketaan poistamalla 
sappirakko tavanomaiseen tapaan. 
Vatsaontelon dreeni kannattaa lait-
taa koledokkotomiateitse tehdyn 
tiehytkivien poiston jälkeen, jotta 
voidaan havaita mahdollinen sappi-
lekaasi. Yleensä dreenin voi poistaa 
seuraavana päivänä. Kystikuksen 
kautta tehty  tiehytkiven poisto voi-
daan totetuttaa jopa päiväkirurgise-
na toimenpiteenä. 

Omassa tutkimuksessamme (288 
potilasta, joista 90 leikattu Hyvin-
käällä ja 198 KSKS) tiehytkivet saa-
tiin laparoskooppisesti poistetua 
83.2 %:lla ja konversion jälkeen 

93.2%:lla. Elektiivisissä leikkauk-
sissa onnnistuminen oli parempi 
kuin päivystystoimenpiteissä. 5 vuo-
den seuranta-ajan jälkeen kivien 
uusiutuminen todettiin 3.6 %:lla  ja 
10 vuoden jälkeen 6.0 %:lla potilais-
ta. (Mattila et al. 2014)  

Sappitiehytkivien yksivaiheinen la-
paroskooppinen poisto lyhentää 
hoitoaikoja hoitotuloksien ollessa 
yhtä hyvät kuin perinteisillä kaksi-
vaiheisilla menetelmillä. Laparo-
skooppinen tiehytkivien poisto vaatii 
rutiinin kolangiografian tekemiseen 
ja tarvittavan välineistön tiehytkivi-
en poistoon sekä hyvät laparoskopi-
ataidot koko leikkaustiimiltä. n 

Lähdeluettelo

Aerts, R. & Penninckx, F. 2003, ”The burden of 
gallstone disease in Europe”, Alimentary Pharma-
cology & Therapeutics, vol. 18 Suppl 3, pp. 49-53.
ASGE Standards of Practice Committee, Maple, 
J.T., Ikenberry, S.O., Anderson, M.A., Appalaneni, 
V., Decker, G.A., Early, D., Evans, J.A., Fanel-
li, R.D., Fisher, D., Fisher, L., Fukami, N., Hwang, 
J.H., Jain, R., Jue, T., Khan, K., Krinsky, M.L., Mal-
pas, P., Ben-Menachem, T., Sharaf, R.N. & Dom-
initz, J.A. 2011, ”The role of endoscopy in the 
management of choledocholithiasis”, Gastrointes-
tinal endoscopy, vol. 74, no. 4, pp. 731-744.

Bansal, V.K., Misra, M.C., Rajan, K., Kilambi, R., 
Kumar, S., Krishna, A., Kumar, A., Pandav, C.S., 
Subramaniam, R., Arora, M.K. & Garg, P.K. 2014, 

”Single-stage laparoscopic common bile duct ex-
ploration and cholecystectomy versus two-stage 
endoscopic stone extraction followed by lapa-
roscopic cholecystectomy for patients with con-
comitant gallbladder stones and common bile 
duct stones: a randomized controlled trial”, Sur-
gical endoscopy, vol. 28, no. 3, pp. 875-885.

Collins, C., Maguire, D., Ireland, A., Fitzgerald, E. 
& O’Sullivan, G.C. 2004, ”A prospective study of 
common bile duct calculi in patients undergoing 
laparoscopic cholecystectomy: natural history of 
choledocholithiasis revisited”, Annals of Surgery, 
vol. 239, no. 1, pp. 28-33.

Cuschieri, A., Lezoche, E., Morino, M., Croce, 
E., Lacy, A., Toouli, J., Faggioni, A., Ribeiro, 
V.M., Jakimowicz, J., Visa, J. & Hanna, G.B. 1999, 

”E.A.E.S. multicenter prospective randomized tri-
al comparing two-stage vs single-stage manage-
ment of patients with gallstone disease and duct-
al calculi”, Surgical endoscopy, vol. 13, no. 10, pp. 
952-957.

Dasari, B.V., Tan, C.J., Gurusamy, K.S., Mar-
tin, D.J., Kirk, G., McKie, L., Diamond, T. & Tay-
lor, M.A. 2013, ”Surgical versus endoscopic treat-
ment of bile duct stones”, The Cochrane database 
of systematic reviews, vol. 9, pp. CD003327.

Ford, J.A., Soop, M., Du, J., Loveday, B.P. & Rodg-
ers, M. 2011, ”Systematic review of intraoperative 
cholangiography in cholecystectomy”, The British 
journal of surgery, 

.
Frossard, J.L., Hadengue, A., Amouyal, G., 
Choury, A., Marty, O., Giostra, E., Sivignon, F., 
Sosa, L. & Amouyal, P. 2000, ”Choledocholithia-
sis: a prospective study of spontaneous common 
bile duct stone migration”, Gastrointestinal endos-
copy, vol. 51, no. 2, pp. 175-179.

uu

Kuva 4: laparoskopianäkymä transkystisestä 
toimenpiteestä.

Kuva 3: näkymä koledokkoskoopin kautta  tie-
hytkivistä.



Pinsetti 2/2017   |    23

Giljaca, V., Gurusamy, K.S., Takwoingi, Y., Higgie, 
D., Poropat, G., Stimac, D. & Davidson, B.R. 2015, 

”Endoscopic ultrasound versus magnetic reso-
nance cholangiopancreatography for common 
bile duct stones”, The Cochrane database of sys-
tematic reviews, vol. 2, pp. CD011549.

Gurusamy, K.S., Giljaca, V., Takwoingi, Y., Higgie, 
D., Poropat, G., Stimac, D. & Davidson, B.R. 2015, 

”Ultrasound versus liver function tests for diagno-
sis of common bile duct stones”, The Cochrane da-
tabase of systematic reviews, vol. 2, pp. CD011548.
Internal Clinical Guidelines Team (UK) 2014, .

Jang, T.B., Ruggeri, W., Dyne, P. & Kaji, A.H. 2010, 
”The learning curve of resident physicians using 
emergency ultrasonography for cholelithiasis 
and cholecystitis”, Academic emergency medicine : 
official journal of the Society for Academic Emergen-
cy Medicine, vol. 17, no. 11, pp. 1247-1252.

Lee, D.H., Ahn, Y.J., Lee, H.W., Chung, J.K. & 
Jung, I.M. 2016, ”Prevalence and characteris-
tics of clinically significant retained common bile 
duct stones after laparoscopic cholecystectomy 
for symptomatic cholelithiasis”, Annals of surgical 
treatment and research, vol. 91, no. 5, pp. 239-246.

Martin, D.J., Vernon, D.R. & Toouli, J. 2006, ”Sur-
gical versus endoscopic treatment of bile duct 
stones”, Cochrane database of systematic reviews 
(Online), vol. (2), no. 2, pp. CD003327.

Mattila, A., Luhtala, J., Mrena, J., Kautiainen, H. 
& Kellokumpu, I. 2014, ”An audit of short- and 
long-term outcomes after laparoscopic removal 
of common bile duct stones in Finland”, Surgical 
endoscopy, vol. 28, no. 12, pp. 3451-3457.

Moller, M., Gustafsson, U., Rasmussen, F., Pers-
son, G. & Thorell, A. 2014, ”Natural course vs in-
terventions to clear common bile duct stones: 
data from the Swedish Registry for Gallstone 
Surgery and Endoscopic Retrograde Cholangio-
pancreatography (GallRiks)”, JAMA surgery, vol. 
149, no. 10, pp. 1008-1013.

Noble, H., Tranter, S., Chesworth, T., Norton, S. & 
Thompson, M. 2009, ”A randomized, clinical tri-
al to compare endoscopic sphincterotomy and 
subsequent laparoscopic cholecystectomy with 
primary laparoscopic bile duct exploration dur-
ing cholecystectomy in higher risk patients with 
choledocholithiasis”, Journal of laparoendoscop-
ic & advanced surgical techniques.Part A, vol. 19, no. 
6, pp. 713-720.

Rogers, S.J., Cello, J.P., Horn, J.K., Siperstein, 
A.E., Schecter, W.P., Campbell, A.R., Mackersie, 
R.C., Rodas, A., Kreuwel, H.T. & Harris, H.W. 2010, 

”Prospective randomized trial of LC+LCBDE vs 
ERCP/S+LC for common bile duct stone disease”, 
Archives of surgery (Chicago, Ill.: 1960), vol. 145, no. 
1, pp. 28-33.

Schlager, D., Lazzareschi, G., Whitten, D. & Sand-
ers, A.B. 1994, ”A prospective study of ultra-
sonography in the ED by emergency physicians”, 
The American Journal of Emergency Medicine, vol. 
12, no. 2, pp. 185-189.

Sgourakis, G. & Karaliotas, K. 2002, ”Laparo-
scopic common bile duct exploration and chole-
cystectomy versus endoscopic stone extraction 
and laparoscopic cholecystectomy for choledo-
cholithiasis. A prospective randomized study”, 
Minerva chirurgica, vol. 57, no. 4, pp. 467-474.

Shoda, J., Tanaka, N. & Osuga, T. 2003, ”Hepa-
tolithiasis--epidemiology and pathogenesis up-
date”, Frontiers in bioscience : a journal and virtual 
library, vol. 8, pp. e398-409.
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Historianurkka

Kirjoittaja on oman uransa Kirurgisessa 
sairaalassa 1900-luvulla (1990) aloittanut leik-
kaussairaanhoitaja, joka on saanut perehdy-
tyksensä lähes ensimmäisten hoitajakurssien 
mallin mukaisesti ja lisäksi kohdannut/kuullut 
Sophie Mannerheimin haamun yötöiden aika-
na ainakin kolmasti.

SiMo toivonen
Leikkaussairaanhoitaja
Töölön sairaala, Plastiikka-
kirurginen leikkausosasto

Merkkien kuvat: 
Milla Parkkari ja Katariina Lindqvist

Jaakko S.Tuusvuoren toimittamas-
sa ”Hyviin käsiin”-kirjassa on koot-
tu yksiin kansiin koko suomalaisen 
leikkaussalisairaanhoidon histo-
ria. Kirjassa on ikään kuin koontina 
eräänlainen leikkaussalisairaan-
hoidon aikajana merkkipaaluineen, 
sitä tässä vähän tiivistettynä. Tuo-
hon kirjaan on muuten kivasti 
kooottu ja kerrottu eri henkilöiden 
näkökulmista hoitotyön luonnetta 
eri aikakausina, kannattaa tutustua!

Koulutus muuttui aika rivakkaan 
tahtiin alkuvuosina. Ensimmäiset 
hoitajattaret kouluttautuivat ulko-
mailla, suomalainen koulutus al-
koi nykyisen SPR:n sairaanhoitaja-
kursseilla 1880. Kurssin pituus oli 
kolme kuukautta.  Kirurgisessa sai-
raalassa aloitettiin hoitajien kurs-
sittaminen 1889, jolloin kurssin pi-
tuus tuplaantui puoleen vuoteen. 
Tätäkään ei koettu riittävän pitkäk-
si oppiaineiden (erikoisalojen) mää-
rän lisääntyessä, ja kurssin kesto 
kasvoi yksivuotiseksi 1891.  Kirur-
gisen sekä Marian sairaalan kurssit 
muuttuivat 2-vuotisiksi 1910, ja 1919 
koulutus kesti jo 3 vuotta. Mainit-
takoon että jo vuonna 1914 Kirurgi-
sessa sairaalassa järjestettiin leik-
kaushoidon erikoistumisjaksoja. 

1930 Suomessa oli 9 sairaanhoi-
tajakoulua, joissa opiskelu kesti 3 
vuotta. 1947 perustettiin Sairaan-
hoitajien Jatko-opisto. Ensimmäiset 
sairaanhoidon opettajien virat pe-
rustettiin vuonna 1948.

1953 aloitettiin kokeilut leikkaus- ja 
anestesiahoitajien koulutuksen ja 
työnkuvan eriyttämiseksi, ja vuonna 
1963 nämä kaksi sairaanhoidon alaa 
eriytyivät. 1980-luvulla nämä kaksi 
sitten jälleen liitettiin yhteen.

Ensimmäiset miessairaanhoitajat 
valmistuivat Tampereelta vuonna 
1965. Miehiä oli kyllä ollut hoitotyös-
sä aiemminkin, mutta lähinnä psy-
kiatrisella puolella ja enemmän tai 
vähemmän kouluttautuneina. Kou-
lutusuudistus vuonna 1930 teki tä-
män sairaanhoitajana toimimisen 
periaatteessa mahdottomaksi.

Hoitotieteen saralla ensimmäinen 
suomalainen yliopistolliseen tutkin-
toon johtava koulutusohjelma käyn-
nistyi Kuopion korkeakoulussa (Itä-
Suomen yliopisto) lääketieteellisen 
osaston yksikössä. Maisterikoulu-
tus alkoi 1980-luvulla Helsingissä, 
Jyväskylässä (1990-luvulla), Oulus-
sa, Tampereella, Turussa sekä Vaa-
sassa (Åbo akademin yksikkö). Ny-
kyisinkin hoitotiedettä voi opiskella 
edellä mainituissa yliopistoissa 
poissulkien siis Jyväskylän ja Hel-
singin yliopistot.

1987 sairaanhoitajakoulutus muut-
tui 3,5-vuotiseksi ylioppilaspoh-
jaisilla linjoilla terveydenhuol-
to-oppilaitoksissa. Vuonna 1991 
sairaanhoitajakoulutus muuttui am-
mattikorkeakouluksi. Koulutuksen 
pituus oli 140 opintoviikkoa. Nykyi-
sestä sairaanhoitajakoulutuksesta 

on noussut jonkin verran huolestu-
neita mielipiteitä; vastaako koulu-
tus työelämän tarpeita, onko kou-
lutussisällöt suhteessa työelämän 
vaatimuksiin, mitä koulussa oikeas-
ti opitaan ja opetetaan. Tämä on kui-
tenkin oma kapitteelinsa ja  tulevai-
suuden haaste, ei historian.

Sairaanhoitajat myöskin järjestäy-
tyivät jo aikaisessa vaiheessa.  Suo-
men sairaanhoitajatarliitto (ja hei-
dän lehtensä Sairaanhoitajatar) 
perustettiin 1925. Amerikassa pe-
rustettiin leikkaussalihoitajien yh-
distys AORN 1949. Suomessa saa-
tiin odottaa yhdistystä vielä tovin, 
Leikkausosaston sairaanhoitajat ry 
perustettiin vuonna 1988. 2018 on-
kin yhdistyksemme 30-vuotisjuhla-
vuosi! Pinsetti-lehti alkoi ilmestyä 
seuraavana vuonna 1989. FORNAs-
ta ja Pinsetistä lisää sitten vuoden 
viimeisessä lehdessä! n

Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta. Juhlan kunniaksi tämän 
vuoden Pinseteissä on hieman tuulahduksia menneiltä vuosilta. 
Tässä historianurkassa tarkastellaan menneitä ei-niin-ryppyotsai-
sesti, silloin ennen asiat olivat hyvinkin vakavia.
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1780-luku Sairaanvaalijakoulu Mannheimissa
1832 Opas Preussin armeijan kirurginapulaisille
1859-1860 Gasparinin ja Nightingalen hoitajakoulut
1880, 1882 
& 1884

SPR:n sairaanhoitajakurssit Helsingissä

1889 Kirurgisen sairaalan ensimmäinen sairaanhoitajakurssi
1891 Kirurgisen kurssi pidentyy puolivuotisesta kokovuotiseksi
1893 Hoitajakoulutusta lääninsairaaloissa
1894 Leikkaussalinhoitajan virka Kirurgiseen sairaalaan
1898 Sjuksköterskeföreningen i Finland; oppilasasuntola
1908 Epione-lehti
1909 Marian sairaalan sairaanhoitajakurssit
1910 Koulutus pitenee Mariassa ja Kirurgisessa 2-vuotiseksi
1912 Mannerheim & Nylander: Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-otteita
1914 Kirurgisessa sairaalassa leikkaushoidon erikoistumisjaksoja
1919 Helsinkiläiset kurssit pitenevät 3-vuotisiksi
1925 Suomen sairaanhoitajatarliitto & Sairaanhoitajatarlehti
1927 AJN & yleiset leikkaushoitajuuden tavoitteet
1930 Suomessa 3-vuotinen opiskelu 9 sairaanhoitajakoulussa
1933 USA:ssa yleinen standardi leikkaussalinhoitajia varten
1947 Sairaanhoitajien Jatko-opisto
1948 Ensimmäiset sairaanhoidon opetusvirat sairaanhoitajakouluihin
1949 AORN
1953 Schwanck & Favre: Leikkaussalinhoitajan käsikirja
1953 Kokeilut anestesia- ja leikkaushoitajien eriyttämiseksi
1957 Perus- ja erikoissairaanhoitojako; 22 sairaanhoitajakoulua
1958 Helsingin sairaanhoitajaopisto
1963 Leikkausosaston sairaanhoito ja anestesiologinen sairaanhoito eriytyvät
1965 Schwanck & Kokkonen: Leikkausosaston käsikirja
1978 AORN & BJN: käyttöön termi ”perioperatiivinen”
1979 Kuopion yliopistossa terveydenhuolto-opin koulutus
1980-luku Anestesiologinen ja leikkausosastosairaanhoito yhdentyvät
1983-1987 Hoitotieteen professuureja yliopistoihin
1987 Yo-pohjainen koulutus 3,5 -vuotiseksi terveydenhuolto-oppilaitoksissa
1988 Leikkausosaston sairaanhoitajat ry
1989 Pinsetti- ja Hoitotiede-lehdet
1990 Panelius & Varisto: Perioperatiivisen hoito-opin perusteet
1991 Ammattikorkeakoulut; 140 ov:n koulutus
1999 Iréne von Post: Professionell naturlig vård ur anestesi-och operationssköters-

kors perspektiv; Sirpa Hankela: Intraoperatiivinen hoitotyö
2002 Tuija Leinonen: The Quality of Perioperative Care
2005 Anna-Kristiina Junttila: Perioperative Documentation in Finland; Marja Silén-

Lipponen: Teamwork in Operating Room Nursing

Kirurgisessa sairaalassa käytetty 
sairaanhoitajatarmerkki, 1900-luvun 
alussa.

Sairaanhoitajataryhdistyksen jäsen-
merkki v. 1898-1907.

Sairaanhoitajataroppilaan käyttämä 
merkki Kirurgisessa sairaalassa 1907-
1915.

Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen 
jäsenmerkki vuodesta 1907.

Valtion sairaanhoitajakoulujen oppilas-
merkki vuosina 1933-1966.Lähde: Jaakko S. Tuusvuori: Hyviin käsiin
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Marianne lundSten
Sairaanhoitaja
Töölön sairaala, 
Plastiikkakirurginen leikkausosasto, HUS

Marja SirKeinen
Sairaanhoitaja
Töölön sairaala, 
Plastiikkakirurginen leikkausosasto, HUS

TÄNÄ VUONNA NORNA:n kevät- 
ja syyskokouksen isäntämaana toi-
mii Suomi. Kevään kokous pidettiin 
23. - 24.3. 2017 Helsingissä. Paikal-
la olivat kaikkien eri Pohjoismaiden 
NORNA-edustajien lisäksi torstaina 
FORNA:n puheenjohtaja Jaana Pert-
tunen sekä torstaina ja perjantaina 
FORNA:n kunniajäsen Kerstin Skog-
man.  

Saimme, Marianne Lundsten ja 
allekirjoittanut, emännöidä ko-
kouksemme hienossa ja his-
toriallisessa Finlands Svenska 
sjuksköterskeföreningen:in tilois-
sa Annankadulla. Talossa on toi-
minut vuoteen 1992 saakka mm. 
vanhainkoti.  Tämä yhdistys perus-
tettiin sairaanhoitajille 119 vuotta 

sitten. Yhdistyksessä on yhteensä 
n. 4000 jäsentä Suomessa, muissa 
Skandinavian maissa sekä muissa 
maissa.

KOKOUKSESSAMMe vieraili per-
jantaina esh, TtM Satu Rauta. Hän 

NORNA:n kevätkokous

Satu Rauta luennoimassa. Tarkkaavaisia kuuntelijoita.

NORNA:n hallitus: Kuvassa va-
semmalta Norjan edustajat Anne 
Lind Jølstad  ja Aina Hauge. Takana 
Islannin edustajat Anna Valsdóttir 
ja Þórbjörg Ása Kristinsdóttir, Ruot-
sin edustajat Catarina Augustson ja 
Anne-Marie Nilsson. Oikealla Kers-
tin Skogman. Keskirivissä keskel-
lä Tanskan edustajat Janni Ulrich 
ja Jette Isberg. Eturivissä Suomen 
edustajat Marja Sirkeinen ja Marian-
ne Lundsten.

DETHÄR ÅRET var Finland värd-
land för vår- och höstmötet. Vårens 
möte hölls 23.-24.3. 2017  i Helsing-
fors. Närvarande var två represen-
tanter från varje nordiskt  land,  på 
torsdagen  dessutom  Fornas ord-
förande Jaana Perttunen, och både 
torsdag och fredag en av Fornas he-
dersmedlemmar, Kerstin Skogman. 
Marja Sirkeinen och jag fungerade 
som värdar. Mötet hölls i Sjukskö-

esitteli meille PERIHOIq-hoitoi-
suusluokitusta  osana  RAFAELA-
järjestelmää. Kävimme läpi myös 
muita NORNA:n toimintaan liitty-
viä asioita.

Seuraava tapaaminen on Helsin-
gissä 26. - 27.10.2017.n

Nornas vårmöte
terskeföreningen i Finland’s vackra 
och historiska utrymmen på An-
negatan. I huset har bl.a ett åld-
ringshem fungerat ända till 1992. 
Denna förening grundades för 
sjuksköterskor för 119 år sedan. Fö-
reningen har ca 4000 medlemmar.

PÅ VÅRT MÖTE gästföreläste 
sjukskötare TtM Satu Rauta. Hon 
berättade om PERHOIq- vårdk-

lassifiseringen som en del  av  Ra-
faela, systemet som används på 
många sjukhus i Finland. För öv-
rigt behandlade vi olika ärenden vad 
gäller operations-sjukvården i de 
nordiska länderna.

Följande mötet hålls i Helsingfors  
26.-27.10. 2017. n
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IN PINSETTI 4/2015, I wrote an ar-
ticle about the feasibility of having a 
global standard for surgical drapes 
and surgical gowns. When re-read-
ing that article I thought about 
something what I should have real-
ized when writing that article.

I realized that readers of “Pinsetti” 
eg. Finnish OR nurses, might have 
been a little surprised when they 
found an article, written in English, 
by someone with a strange name 
and on top of that on a subject which 
is maybe somewhat peculiar, weird 
or at least not on top of every OR 
nurses “daily mind”. 

Let me start this article with a short 
introduction of myself;

My name is Geert Driessen and I am 
from The Netherlands. My health-
care journey started as a nurse stu-
dent in a small general hospital in 
The Netherlands in 1978. Very ear-
ly in my  nursing career I discovered 
an affection to surgery, infection 
prevention and to education. 

After my  qualification as a gener-
al nurse I also graduated as an OR 
nurse at the University of Applied 
Sciences in Nijmegen and in 1991 I 
obtained a degree in teaching at VU 
University of Amsterdam. As an all-
round OR nurse and later also as a 
quality manager, I worked in 5 Dutch 

hospitals and I had (OR nurse-) 
teacher positions at the Universities 
of Applied Sciences both in Heerlen 
as well as in Nijmegen. In 1997 I ac-
cepted a job as a specialist for Sci-
entific Affairs and Education in a 
global company with a very strong 
presence in healthcare. This job en-
ables me to travel around the globe 
and to meet OR nurses from all over 
the world almost on a weekly basis. 
My main area of interest is Infection 
Prevention and Patient Safety. 

In my contributions to “Pinsetti” I 
would like to share some of my OR 
experiences from around the world 
as well as my personal opinions 
with you. Ideally, I would like to take 
it even further… I know that Finn-
ish OR nurses are highly skilled and 
highly educated, how nice would it 
be to hear YOUR reactions, YOUR 
opinions and YOUR suggestions. 
Please feel free to react either di-
rectly to “Pinsetti” or to my personal 
email address: geert.driessen@home.
nl.

When we (OR nurses) are at work, 
we normally  think about patients, 
their wellbeing, about what we can 
do to prevent that they suffer or 
what we can do to prevent that they 
have to stay longer in the hospital 
than necessary. That way of think-
ing is not strange at all, maybe even 
obvious, because we (OR nurses of 
the world) are mainly trained ac-
cording to what I sometimes call 
the “Florence Nightingale attitude”. 
That attitude includes that we place 
the patient in the centre of all our 
activities and that we do whatev-
er is needed for the patients’ (and 
sometimes also surgeons) wellbe-
ing, even if that means that we have 
to suffer.

Some time ago, I was in a south-
ern European country, talking to 
an OR nurse at the end of her shift. 
She told me that she had a severe 
lower back pain because she stood 
at the operating table for several 
hours, holding handheld retractors. 
To make sure that the surgeon had 
a good exposure of the surgical field 
she had to stand for hours in an ex-
tremely inconvenient, awkward po-
sition. She said: “the operation went 
well, the surgeon was satisfied and 
this is part of my job, so I guess it is 
OK”.

Don’t get me wrong, I am still a big 
fan of the “Florence Nightingale at-
titude” and I know that we as OR 
nurses sometimes have to suffer, 
but I am not so sure that something 
like that is “OK”. One of my Dutch 
colleagues (Paul Meijsen) did some 
research and published on this par-
ticular topic. For an abstract of one 
of his publications, or to obtain the 
full tekst of his publication, please 
go to: http://www.aornjournal.org/ar-
ticle/S0001-2092(07)00512-1/fulltext.

In an efford to guarantee clean air 
on working places, the European 
Union declared already some years 
ago a public smoking ban. For Fin-
land as well as for most other Eu-
ropean countries this meant that 
smoking was banned on the joint 
and public premises of workplac-
es and the areas accessible to cli-
ents except for designated smoking 
rooms. In any other premises at the 
workplaces, employers were to en-
sure that employees were not invol-
untarily exposed to tobacco smoke.1

Even being a cigarette smoker my-
self, I have to admit that this was 
one of the best European initiatives 

Should we forget about the 
“Florence Nightingale attitude”

Geert drieSSen
The Netherlands

TO MY FINNISH COLLEAGUES;

Ko
lu

m
ni



Pinsetti 2/2017   |    29

of the past years. However, looking 
at OR working practices in western 
Europe, I see that OR nurses, sur-
geons etc. are still exposed to sur-
gical smoke and that they take lit-
tle or no precautionairy measures 
against it. 

The composition of surgical smoke 
generated by electro surgical units 
(diathermy generators) or lasers is 
largely the same as smoke gener-
ated by a cigarette. Already in 1981, 
researchers observed the muta-
genic potency of diathermy smoke 
condensates to be comparable to 
that of cigarette smoke2-3-4. 

Some years ago an occupation-
al health specialist told me that 
with regards to exposure to chemi-
cal hazards, personnel working full 
time in an OR, is likely to inhale the 
equivalent of 8 cigarettes a day.
     Studies show, that next to chem-
ical hazards, surgical smoke can 
also contain biological hazards as 
viable parts of bacteria and viruses. 

Thinking about the above mentioned 
and since the smoke of a cigarette 
does not contain these biological 
hazards, start smoking less than 
8 cigarettes a day and at the same 
time stopping your activities as an 
OR nurse, might be better for your 
health than to continue being a non-
smoking OR nurse.

Of course I do not really want you 
to quit your job and to leave your 
patients alone with maybe a few 
(smoking?) colleagues. I just want to 
make you aware of the fact that you 
should protect yourself maybe in a 
better way than you did up to now.

Smoke evacuation systems exist but 
are used according to literature only 
in a minority of the surgical proce-
dures because of several reasons. 

The reasons for not using them can 
roughly be summarized as:5

• the bulkiness of the systems 
which cause them to get in 
the way and  take up too much 
room. 

• excessive noise produced by the 
smoke evacuator system. 

• handpieces are found to be too 
heavy, awkward and prone to 
clogging

• low awareness of the risks of 
surgical plume amongst sur-
geons

• Some publications showing that 
smoke evacuation systems are 
not always effective.

The solution of the problem of expo-
sure to biological and chemical haz-
ards in surgical smoke can be found 
in (again) European Directives. 

1. Directive 2000/54/EC - biologi-
cal agents at work
This directive describes the em-
ployers’ obligations, in cases 
in which workers are exposed 
to biological agents at work. 
These obligations encompass 
amongst others that an assess-
ment has to be carried out and 
that based on the assessment, 
exposure has to be prevent-
ed and/or adequate personal 
protective equipment has to be 
provided.
     The Finnish translation of 
this directive is available at: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:3
2000L0054&from=FI

2. PPE Directive 89/686/EEC 
This Directive which is soon to 
be replaced by PPE Regula-
tion (EU) 2016/425 describes 
the requirements for person-
al protective equipment and 
their manufacturers. What we 
can learn from this directive is 

that a surgical mask is not con-
sidered to protect the wearer of 
the mask. Respiratory protec-
tive devices (respirators) should 
be worn if protection against 
respiratory hazards is required.

Conclusion

OR nurses of the world should re-
alize themselves that sustainable, 
good healthcare can only be provid-
ed by healthy healthcare workers. 
This does not necessarily mean that 
we should forget about the so called 

“Florence Nightingale Attitude”. It 
means that we (OR nurses) should 
be more aware of the occupational 
risks connected to our job. Next to 
that risk-awareness we should also 
know the applicable laws and regu-
lations which exist to protect us.

The OR nurse training in The Neth-
erlands does (at least to my knowl-
edge) not cover this topic, I wonder if 
that is different in Finland … n

1. https://ec.europa.eu/health/sites/health/
files/tobacco/docs/smoke-free_legislation_
overview_en.pdf

2. Lindsey et al. The Nature and Hazards of 
Diathermy Plumes: A Review. AORN April 
2015, Volume 101, No. 4 

3. Tomita Y, Mihashi S, Nagata K, et al. Muta-
genicity of smoke condensates induced by 
CO2- laser irradiation and electrocauteriza-
tion. Mutat Res. 1981;89(2):145–9.

4. Moot AR, Ledingham KM, Wilson PF, et al. 
Composition of volatile organic compounds 
in diathermy plume as detected by select-
ed ion flow tube mass spectrometry. ANZ J 
Surg. 2007;77(1–2):20–3

5. Holmes S, Factors affecting surgical plume 
evacuation compliance. Journal of Periop-
erative Nursing in Australia, Volume 29, No 
4, Summer 2016
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Poimintoja somesta: 

Perioperatiivisen hoitotyön päivä 
15.2.2017 eri osastoilla.
FORNA sponsoroi perioperatiivisen hoitotyön päivänä esimerkiksi tarjoiluja tai tapahtumia.                   
Puuhahenkilöiden tulee löytyä osastoilta.

Kanta-Hämeen keskussairaalan leikkausosas-
ton hoitajia nauttimassa lohipiirasta sekä tu-
tustumassa lasinpuhalluksen saloihin.

Vaasan ison leikkurin 
ryhmä kävi syömässä ja 
keilaamassa.

Rovaniemen Terveystalon leikkaushoitajat 
tutustuivat Yin joogaan sekä nauttivat yh-
dessä iltapalaa.

Kajaanissa ryhmä kävi keilaamassa.

Meilahden leikkaus-
osastolla nautittiin 
aamupalaa.

Töölön sairaalan plastiikkaleikkurissa oli tarjolla voi-
leipäkakkuja.
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Työnantaja!
Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista 
työpaikoista myös kotisivuillamme www.forna.fi
Lisätietoja: Noora Turunen
gsm 040  7644 289, sähköposti pinsetti@forna.fi

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!
https://www.facebook.com/groups/146824912139680/

ARTIKKELEITA JA OPINNÄYTETÖIDEN TIIVISTELMIÄ PINSETTIIN.

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 tilaisuuteen ja kerro siitä myös meille muille! Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimittajalle, 
ideoidaan yhdessä aikataulut ja muut yksityiskohdat kuntoon. 
päätoimittaja Noora Turunen
pinsetti@forna.fi, 040 7644 289

WANTED! 

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 päättävät Mölnlycke 
Health Caren edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on  11.8.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

FORNA
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

5000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on  11.8.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

Suomen 3M Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on  11.8.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

B. Braun Medical Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun 
Medical Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 11.8.2017.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

APURAHAT KESA 2017
..
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Come together – Building Bridges in Perioperative Nursing
5th NORNA-congress 29 – 30 november 2018 in Stockholm, SWEDEN

www.forna.fi

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.

Perioperatiivinen sairaanhoitaja
Haemme Dextra Munkkivuoren sairaalan päiväkirurgiselle
leikkausosastolle perioperatiivista sairaanhoitajaa, joka
• haluaa kehittää leikkausosaston hoitotyötä ja prosesseja
• näkee asiakkaan palvelukokemuksen tärkeyden ja tahtoo omalla  

osaamisellaan tehdä siitä entistäkin parempaa
• on vuorovaikutustaitoinen ja joustava

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen työn ortopedia- 
painotteisella leikkausosastolla parhaiden ammattilaisten kanssa
sekä mukavan, innostavan ja kehitysmyönteisen työyhteisön.

Tehtävä edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstä
annetun lain (559/94) mukaista laillistusta, sairaanhoitajan
tutkintoa sekä vahvaa perioperatiivisen sairaanhoitajan
osaamista instrumentoivan ja anestesiasairaanhoitajan
tehtävistä. Kokemus lapsianestesioista ja päiväkirurgisesta
heräämöstä katsotaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluvastaava
Minna Lepistö, p. 044 5800 171

Lähetä hakemuksesi viimeistään 2.6.2017
osoitteeseen rekry@pihlajalinna.fi

Pihlajalinna-konserni on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden 
tuottajista. Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa tuotamme 
muun muassa yleis- ja erikoissairaanhoidon palveluita, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia pal-
veluita sekä työterveyshuollon ja suunterveydenhoidon palveluita.

dextra.fi
FORNA ry 

vuosikokous
5.10.2017, klo 10.45

Seinäjoki, Frami
Käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat.

TERVETULOA!
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PUHEENJOHTAJALTA  JaaNa PerTTuNeN

KEVÄTTÄ RINNASSA kirjoittelen tätä palstaa aurin-
koisena sunnuntai-iltapäivänä. Jyväskylän korkeudel-
la ovat lumet sulaneet, linnut laulavat ja krookukset 
kukkivat. Kun tämä Pinsetti ilmestyy, kesä on jo hy-
vällä alulla. Kesän mukana tulevat useimpiin työpaik-
koihin myös kesäsijaiset. Lounastimme yhdessä tänä 
keväänä JAMKista valmistuvien perioperatiivisten sai-
raanhoitajien kanssa ja osa heistä aloittaa työnsä leik-
kausosastolla kesän alussa. Muut hankkivat arvokas-
ta työkokemusta hoitotyön muilta sektoreilta. Jokainen 
varmasti löytää paikkansa työelämässä; niin motivoi-
tuneita ja ammatillisuuteen kasvaneita he ovat. Am-
mattispesifiset taidot karttuvat kokemuksen kautta ja 
työelämätaidot ovat jo erittäin hyvällä tasolla.

TÄNÄ PÄIVÄNÄ työelämässä tarvitaan monenlaisia 
taitoja alakohtaisten taitojen lisäksi. Pelkkä työn me-
kaaninen suorittaminen ei riitä, vaan sairaanhoitajien 
tulee olla työelämän tarpeita vastaavia moniosaajia. 
Sairaanhoitajan tulee osata ohjata potilasta, mahdolli-
sesti myös vieraalla kielellä. Sairaanhoitaja dokumen-
toi tehdyt hoitotyön toiminnot sekä on valmis joustaviin 
työaikoihin, työskentelemään tiimeissä, vaihtamaan 
työtehtäviä, tiimiä tai työpaikkaa. Nykypäivän sairaan-
hoitajat tarvitsevat vankkojen ammattispesifisten tai-
tojen lisäksi monipuolisia työelämätaitoja, jotka voi-
daan jakaa tahtoon, tietoon, taitoon, kokemukseen ja 
kontakteihin. Tahto tarkoittaa kiinnostusta ja suhtautu-
mista omaan työhönsä, kun taas tieto sisältää opinnot, 
tutkinnot sekä asiantuntemuksen. Käytännön työssä 
harjaantuvat taidot työtä kohtaan. Kokemukset karttu-
vat harrastuksista sekä työ- ja elämänkokemuksista. 
Kontakteja sairaanhoitajat saavat erilaisista verkos-
toista, kuten yhteistyökumppaneista tai yhdistyksistä. 

ANNALAN (2012) tutkimuksessa korkeakouluopiske-
lijoiden työelämätaitojen kehittymisestä koulutuksen 
aikana todettiin, että hoitotyön opiskelijoiden viestin-
tätaidot olivat kehittyneemmät kuin muiden sosiaali- 
ja terveysalan opiskelijoiden. Tuloksista ilmeni myös, 
että opiskelijoiden ammatilliset taidot olivat hyvin ke-
hittyneet, kuten myös heidän tiedonhankinta- ja analy-
sointitaitonsa sekä oman työn arviointitaito.

SAMANKALTAISIA tuloksia tuli esille myös Koi-
vukankaan ja Taskilan (2015) opinnäytetyössä, jos-
sa kuvattiin vastavalmistuneiden sairaanhoitajien 

työelämävalmiuksia lähiesimiesten näkökulmasta. 
Tutkimuksen mukaan vastavalmistuneiden sairaanhoi-
tajien työelämätaidot ovat hyvät, mutta vaihtelevat yk-
silöllisesti luonteesta ja persoonallisuudesta riippuen. 
Lähiesimiesten mukaan työ- ja elämänkokemus näky-
vät työelämätaidoissa. Vastavalmistuneiden sairaan-
hoitajien vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet vuosien 
saatossa. Useat työharjoittelut ja itsearvioinnit opiske-
luaikana kehittävät työelämätaitoja. Vastavalmistuneet 
sairaanhoitajat pääsevät yleensä hyvin sisään työyhtei-
söön ja he ovat sitoutuneita työhönsä. Lähiesimiehet 
korostivat kokonaisvaltaisen perehdytyksen tärkeyttä, 
joka antaa uudelle työntekijälle hyvät valmiudet aloit-
taa työelämä.

NÄIDEN AJATUSTEN MYÖTÄ toivotan onnea ja me-
nestystä kaikille valmistuville sairaanhoitajalle. Sa-
moin toivottelen kaikille jäsenille aurinkoista kevättä ja 
kesää. Syksyllä tavataan toivottavasti mahdollisimman 
monen kanssa Seinäjoen opintopäivillä.

LOPPUUN RUNO, jonka meillä on tapana lukea kaikil-
le valmistuville perioperatiivisille sairaanhoitajille.

Minä ihmettelen muuttumista elämässäni.
Olenko yhä se, joka olen ollut?
Minä opin päästämään irti ja kehittymään edelleen,
luopumaan tarkoin tietämisen pakosta
ja antamaan sijaa aavistuksille.
Joskus ihmettelen sitä,
mitä kerran olen uskonut,
ja kuinka olen elänyt
täysin vakuuttuneena ja itsevarmana.
Kun se kaikki minusta karisee,
kuka minä sitten olen?
Onko minussa olemassa ydin,
joka pysyy muuttumattomana?
Vai olenko syvimmiltäni se,
joksi alati muutun?
Minä ihmettelen muuttunutta muotoani
ja käsitän yhä selvemmin etten ole staattinen,
että ihmisen ei ole pakko pysähtyä paikoilleen. 
Kasvu on mahdollisuus, jonka voi valita.
      Ulrich Schaffer

JAANA

LÄHTEET

Annala, K. 2012. Työelämätaitojen oppiminen korkeakoulutuksessa: asian-
tuntijaksi sosiaali-, terveys- ja hoitoaloille. Pro gradu tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto. Kasvatustieteen laitos.

Koivukangas S. & Taskila M. 2015. Vastavalmistuneen sairaanhoitajan työ-
elämätaidot ja työuran aloittaminen lähiesimiesten näkökulmasta. Opinnäy-
tetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma
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OPINNOT JA KOULUTUS MiNNa ikoNeN

kouluTus- Ja TiedoTussihTeeri

Koulutuksia 2017

n 3M Nordic Temperature 
Management Event 5.9.2017 
Lund, Ruotsi

n Päiväkirurginen koulutuspäivä 
22.9.2017, Tampere, Scandic City, 
Suomen päiväkirurginen yhdistys ry

n Syyskoulutuspäivät 
28.-29.9.2017, Helsinki, Radisson 
Blu Seaside, Suomen anestesiasai-
raanhoitajat ry

n Suomen leikkausosaston 
sairaanhoitajien opintopäivät 
5-6.10.2017 Seinäjoki, Forna ry

n Tehohoitopäivät 2.-3.11.2017, 
Helsinki, Marina Congress Center, 
Suomen Tehohoitoyhdistys ry

n 5th NORNA-congress 
29-30.11.2018, Tukholma

HUHTIKUU on jo lopuillaan ja kevät on antanut hiukan odotut-
taa kelien puolesta. Onneksi olemme kuitenkin saaneet naut-
tia myös auringosta, vaikka ei se vielä hirveästi ole lämmittä-
nyt. Mutta kesää kohti mennään, ja toivotaan lämmintä kesää. 
Minulla on takana yksi lähipäivä koulussa ja toinen on touko-
kuussa. Onhan se tuo koulunkäynti muuttunut niistä ajoista, 
kun opiskelin vuosia sitten. Paljon on siis opittavaa, mutta ei-
köhän tämä tästä kun vauhtiin päästään. Kehittämistehtävän 
suunnittelu on kovassa vauhdissa ja toisena lähikoulupäivänä 
taidamme saada jotain muutakin tehtävää kesälomalle. Sitä-
hän on mukava tehdä kirjallisia tehtäviä, kun aurinko paistaa. 
Tämän Pinsetin kolahtaessa postiluukusta ollaan toukokuus-
sa ja osa viettää jo kesälomaa.  

TÄSSÄ LEHDESSÄ ovat haettavissa Apurahat Kesä 2017. Kii-
tos meidän yhteistyökumppaneillemme, kun olette mukana. 
Hakuaika on 11.8. saakka ja haku tapahtuu Fornan kotisivujen 
kautta. Muistakaa täyttää hakemus huolella, lukekaa apura-
hasäännöt ennen hakulomakkeen täyttämistä. Vastatkaa ha-
kemuksen kaikkiin kysymyksiin ja minulle voi laittaa s-postia, 
jos on jotain epäselvää.  Seinäjoen opintopäivät on hyvä kohde 
hakea apurahaa.

Rentouttavaa kesää kaikille!

Minna

Minulle voi laittaa s-postia tiedotussihteeri@forna.fi
Muistathan käydä Fornan kotisivuilla www.forna.fi
Liity myös Fornan            -ryhmään!

JÄSENSIHTEERI TIEDOTTAA:
Yhdistyksen toiminnan ja 
tavoitettavuuden vuoksi 
muista päivittää toimiva, sinut
hyvin tavoittava meiliosoite 
jäsensihteerille:
jasensihteeri@forna.fi



Pinsetti 
on FORNA ry:n (Suomen leikkausosaston sairaanhoi-
tajat) ammattilehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenil-
le, sairaalatarvikeyrityksille, tukimaksun maksaneille 
ja lehden tilanneille.

Julkaisija
FORNA ry
Parlamentti, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki
Y-tunnus 0823538-1
www.forna.fi
sähköposti hallitus@forna.fi
Päätoimittaja
sähköposti pinsetti@forna.fi

Pinsetin tilaukset ja osoitteenmuutokset 
www.forna.fi 
jasensihteeri@forna.fi

Tilaushinta
Vuosikerta 45 €, ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Opiskelijalehtitilaus 15 € ja yhdistyksen jäsenmaksu 
20 €/vuosi, sisältää Pinsetti-lehden.

Ilmoitusmyynti
Minna Ikonen
tiedotussihteeri@forna.fi
Reklamaatiot tehtävä kirjallisesti 8 vuorokauden 
kuluessa lehden ilmestymisestä. 
Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Ilmoitusaineiston toimitus
Graafinen suunnittelija Piia Viikari
Gsm 040 549 7519 
Aineistojen lähetys sähköpostitse: 
aineistopankki@gmail.com 

Nro Ilmoitusten jättöpäivä Ilmestyy

1 3.2.2017 viikko 10

2 21.4.2017 viikko 21

3 4.8.2017 viikko 36

4 17.11.2017 viikko 51

29. vuosikerta

Ilmoituskoot ja -hinnat
2., 3. ja 4. kansi (takakansi): 
1/1 sivu (210x297 mm)  800 €
Tekstissä:   
1/1 sivu       700 €
1/2 sivu       450 €
1/4 sivu   170 €
1/6 sivu     100 €

Vuosialennus 15 %.

Jos ilmoitus ulottuu marginaaleihin, tarvitaan
5 mm leikkausvarat kaikille sivuille (bleed) 
sekä leikkausmerkit.

Aineistovaatimukset
Hinnat edellyttävät painovalmista ilmoitusaineistoa
PDF-muodossa.

Tekniset tiedot
Lehden koko A4, 210 x 297mm
Painosmäärä 2000 kpl
ISSN 1236-8237
Palstaleveys:
1 palsta 43mm
2 palstaa 90mm
3 palstaa 185mm
Palstakorkeus:
Koko sivu 270mm
1/2 sivua 133mm

Paino 
Forssa Print
Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
Puhelin 03 42351

Ilmestymisaikataulu

pinsetti Mediakortti 2017
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Kätesi auttavat parantamaan ja pelastamaan ihmishenkiä joka päivä. 
Eivätkö nekin ansaitse suojausta? Me Mölnlyckellä uskomme niin. Voit 
olla huoletta tietäen, että Biogel® Indicator -käsineiden reiänilmaisu 
on selkeä1, nopea1 ja suuri1. Rikkoutumisen välitön havaitseminen 
merkitsee turvallisuutta sekä sinulle että potilaalle. Yhtä tärkeää on 
myös, että käsineet ovat miellyttävät kädessä ja ne on helppo pukea ja 
riisua.

Lähteet: 
1. MHC on file Report no. 887. 2. Wigmore SJ & Rainey JB, BJS 1994: 81: 1480.

David Revez, Neurokirurgi

Näillä käsillä tehtiin  
221 aivoleikkausta viime vuonna

Annat kaikkesi joka päivä. Ansaitset 
parhaan mahdollisen suojauksen.

97%Biogel Indicator  
-järjestelmä havaitsee jopa  

97% rikkoutumisista2

Lue lisää: www.molnlycke.fi 

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300. 
Mölnlycke® ja Biogel® -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. 
© 2017. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0301704


