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Uusi vuosi, uudet kujeet
JÄLLEEN on vuosi vaihtunut. Samalla vaihtui myös Pinsetin päätoimittajan pesti. 
Kiitos edeltäjälleni Nooralle hienon lehden vetovastuusta edelliset 4 vuotta!

OLEN TOIVOSEN SIMO, leikkaus-anestesiasairaanhoitaja ja FORNAn hallituksen 
jäsen toista kautta. Hoitajaurani olen tehnyt HUSissa, ensin Kirurgisessa sairaalas-
sa, sitten kierroksen Meilahdessa ja nyt työskentelen Töölön sairaalassa Plastiik-
kakirurgisella leikkaus-anestesiaosastolla. Olen myös FORNAn edustajana EOR-
NAssa ja lisäksi ylläpidän yhdistyksemme Facebook-sivua. Oletko muuten jo siellä 
ryhmämme jäsenenä?

MILLAINEN on Pinsetti vuonna 2019? Itselläni on visio, että lehti olisi lukijoidensa 
ja yhdistyksensä näköinen; asiapitoinen mutta samalla rento, ajatuksia herättävä 
ja tietoa jakava, mutta sisältäen myös kevyempää ja hymyilyttävääkin asiaa. Sel-
laista kuin me leikkurin porukkakin ollaan; kovia tekemään vaativaa ja tarkkaa työ-
tä mutta myös iloisia ja hauskuutteleviakin siinä sivussa! Toiveissani on myös että 
katsoisimme työtämme ja ammattiamme hieman laatikon ulkopuolelta ja saisim-
me Pinsettiin myös artikkeleita jotka liippaavat läheltä ja liittyvät alaan vaikkeivät 
ihan suoranaisesti jokapäiväistä työtämme olekaan.

Tätä lehteä tehdään teille, ja mieluiten vielä teidän kanssanne, joten kertokaa ih-
meessä, mitä haluatte lehdestänne lukea. Kaikenlainen palaute on tervetullutta ja 
peräti toivottavaa. Ilmiantakaa kirjoittaja- ja jutunaihevinkkejä; omia, työkaverei-
den tai opiskelijoittenne opinnäytetöitä, osastollanne meneillään olevia projekteja, 
jotakin missä teidän yksikkönne on etevä ja haluatte jakaa osaamistanne lehden 
välityksellä. Kaikki artikkelit ovat tervetulleita; nyt hoitajien ja hoitotyön ääntä 
kuuluville!

Tässä lehdessä juttusarja ”Leikkaussalikierroksella” vie meidät Iisalmeen. Lisäk-
si saamme katsauksen suomalaiseen elinsiirtotoimintaan; syksyllä tehtiin Suomen 
kymmenestuhannes elinsiirto. Tarinansa kertoo myös sydämensiirron saanut potilas.

VUOSI 2019 toi kaksi uutta jäsentä hallitukseemme, tervetuloa Tia Kontio ja Toni 
Haapa! Tonin sydäntä lähellä ovat koulutus- ja tutkimusasiat, joten myös Pinsetin 
sivuilla tulemme näkemään enemmän näistä aiheista.

Vuosi 2019 on jälleen myös EORNAn kongressivuosi. Kongressin tieteellisen toi-
mikunnan puheenjohtajana on jälleen yhdistyksemme puheenjohtaja Jaana Pert-
tunen, joten kongressin tarjonta on varmastikin jälleen loistava. Kongressikaupun-
kina on kaunis, siisti ja turvallinen Haag Alankomaissa. 

Tämmöisillä eväillä kohti tätä vuotta. Tehdään siitä mahdollisimman hyvä! 
Mahtavaa uutta vuotta 2019!

Simo
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Suomessa tehtiin 
kymmenestuhannes 
elinsiirto

Heikki Norio
Elinsiirtokoordinaattori
HUS Vatsakeskus, 
Elinsiirtotoimisto

SYKSYLLÄ 2018 saavutettiin elin-
siirtohistoriassamme merkittävä 
virstanpylväs, kun Suomessa tehtiin 
kymmenestuhannes elinsiirto. 

Maamme ensimmäinen elinsiirto  - 
munuaissiirto omaiselta - tehtiin Ma-
rian sairaalassa vuonna 1964. Seuraa-
vanakin vuonna siirtoja tehtiin vain 
yksi, mutta vähitellen siirtojen määrä 
alkoi lisääntyä. Aluksi kaikki elinsiir-
rot olivat munuaissiirtoja elävältä 
luovuttajalta. 
 
Suomi oli ensimmäinen maa, jossa ai-
vokuolema hyväksyttiin juridisesti ja 
Lääkintöhallitus antoi asiaa koskevan 
yleiskirjeen vuonna 1971. Se mahdol-
listi aivokuolleiden käytön elinluovut-
tajina, ja vuosittain tehtyjen munu-
aissiirtojen määrä alkoi kasvaa. 

Suomalaiset olivat kehityksen kärjes-
sä myös 1982, jolloin Pohjoismaiden 
ensimmäinen maksansiirto tehtiin 
Kirurgisessa sairaalassa. Kansainvä-
listen tulosten paraneminen, tarken-
tunut luovuttajavalinta ja anestesio-
logian kehittyminen olivat tärkeitä 
tekijöitä suomalaisen maksansiirto-
toiminnan käynnistymisen kannalta. 
Oppia oli haettu mm. Cambridgesta. 
Sekä irrotus- että siirtoryhmät, kirur-
git, anestesiaryhmä ja leikkaussali-
hoitajat, olivat pitkään harjoitelleet 
leikkaustekniikkaa, keskinäistä koor-
dinaatiota ja ryhmätyötä.

Sydänsiirrot alkoivat Meilahden sai-
raalassa vuonna 1985 ja keuhkonsiir-
rot 1990. Ohutsuoli siirrettiin meillä 
ensimmäistä kertaa 2009 ja haima 
vuonna 2010. Viimeisimpänä siirret-

tävien elinten listalle tuli kasvonsiirto 
vuonna 2016.

Elinsiirroista on tullut vakiintunut osa 
terveydenhoitoa ja yksi tehokkaim-
mista kroonisten elinsairauksien hoi-
tomuodoista.  Elinsiirto voi pelastaa 
potilaan hengen myös monissa akuu-
teissa tilanteissa. 

Suurin osa elinsiirron saaneista elää 
kymmeniä vuosia elämää, joka vas-
taa lähes muun väestön elämänlaa-
tua. Yli 7600 tehdyn munuaissiirron 
ansiosta yhteiskunta on säästänyt 
dialyysikustannuksissa yli miljardi 
euroa.

Kymmentätuhatta tehtyä elinsiir-
toa juhlistettiin Biomedicumissa 
4.12.2018 pidetyssä juhlasymposi-

umissa. Paikalle oli kutsuttu monia 
siirtotoiminnassa matkan varrella 
mukana olleita. Avauspuheenvuoron 
pitäneen kansanedustaja Sari Tanuk-
sen jälkeen koskettavia ja kuulijoita 
liikuttaneita puheenvuoroja pitivät 
munuaisen omaisluovutuspari, ai-
vokuolleen elinluovuttajan omainen, 
sekä maksan, sydämen ja keuhkojen 
vastaanottajat. Elinsiirtojen historiaa, 
nykypäivää ja tulevaisuutta käsitteli-
vät eri alojen lääkärit ja elinsiirtokoor-
dinaattori.

Tilaisuus oli lämminhenkinen ja sisälsi 
riemullisia jälleennäkemisiä, kun mo-
net vanhat työtoverit kohtasivat vuo-
sien jälkeen. n 

10.000 elinsiirtoa Suomessa -tapahtumassa koettiin riemullisia jälleennäkemisiä. Kuvassa Vatsakeskuk-
sen Elinsiirtotoimiston entisiä ja nykyisiä elinsiirtokoordinaattoreita. Vasemmalta: Marja-Liisa Heikkilä,
Eero Hartikka, Leena Toivonen, Siv Ansa, Heikki Norio ja Hannu Taka-Eilola.
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Paulan tarina Paula Eronen

Karpatiat ja Syke ry:n vertaistuki-
tapaamisissa esittelen usein itseni 
toisen polven sydänsiirrokkaana tai 
sukuni neljäntenä sydämettömä-
nä. Omaan potilaskertomukseeni 
mielestäni vaikuttaa niin suuresti 
se, että olen nähnyt tämän saman 
sairauden kulun ja vaiheet isäni elä-
mässä. Meillä molemmilla on ollut 
dilatoiva kardiomyopatia, joka on 
johtanut sydänsiirtoon. Siihen väliin 
vain mahtui liki 30 vuotta monivai-
heista elämää. 

Geenivirhebingo

Suvussamme on lamiini a/c-geenin 
mutaatio, joka altistaa DCM:lle. Asia 
selvisi meille kaikille, kun isäni oli 
otettu mukaan laajentavan kardi-
omyopatian genetiikkaa tutkivaan 
väitöskirjatutkimukseen otoksena 
sydänsiirrokkaista. 2003 ”tutkimus-
materiaaliksi” lupautuivat isäni sisa-
ruksineen ja lapsineen. Tuolloin sy-
dämessäni oli jo havaittavissa pientä 
vasemman kammion vajaatoimin-
taa, mutta se ei vielä ilmennyt oirei-
na, eikä siten olisi löydetty vielä pit-
kiin aikoihin ilman geenitutkimusta. 

Ensimmäinen omakohtainen hät-
kähdys tuli 2005, kun geenitutki-
muksen tulokset kerrottiin meille 
mukana olleille. Isän sisaruksista 
kolmella oli geenivirhe ja yhdellä ei. 
Minulla ja veljelläni oli tuo mörkö 
löytynyt, siskollamme ei. Pari viik-
koa meni asiaa murehtiessa ja su-
latellessa, koska tokihan heti kävin 
mielessäni läpi mitä tulevaisuus mi-
nun sydämelleni voi tarkoittaa. 

Mitä saadaan, kun yhdistetään umpisosiaalinen                 
torniolaistyttö, joka paikan höylä ja vahva sydänsairaus 
sukurasitteena?

Sitten ajatukseen tottui, eikä siitä 
jutteleminen tuntunut yhtään sen 
kummallisemmalta, kuin isäni sai-
rastamisen vaiheista kertominen ai-
emmin. Olen aina jäsentänyt nämä 
sairausasiat mielessäni vaiheiksi, 
joista uuden ilmetessä perheessäni 
tuli uusi normaali. Kun uudet oireet 
tällä tavalla normalisoi itselleen, nii-
tä ei pidä enää taakkana, vaan so-
peuttaa elämän kyseiseen tilantee-
seen. Ja saa jatkaa elämää hyvällä 
mielellä eteenpäin. 

Vaiheiden alamäki

Vuosien saatossa oireita alkoi kertyä 
ihan vaivihkaa. Lisälyöntejä stressin 
kohotessa, sitten muuten vaan. Mo-
lempia lapsiani odottaessa raskaus 
vei sydämen laajentumaa eteen-
päin kunnon harppauksen ja silloin 

”vaiheet” alkoivat todenteolla tun-
tua olotilassa ja jaksamisessa. Toi-

sessa raskaudessa diagnoosi siirtyi 
vasemman kammion vajaatoimin-
nasta rappeuman puolelle. Tuo oli 
rajapyykki, jota en voinut kieltää ja 
oli pakko myöntää, että MINULLA 
on VAIHE. Sellainen peruuttamaton, 
mitä isälläkin oli ollut ja joka mitä to-
dennäköisimmin johtaa joko sydän-
siirtoon tai varhaiseen kuolemaan. 
Taas otettiin ajatusten kalibrointia 
pari päivää ja hyväksyin asian, että 
näillä mennään, kun ei muuta voi. 

Olen aina ollut luonteeltani positii-
visuuteen pyrkivä, innostuva, aktii-
vinen, elämää täysillä elävä. Olen 
hakeutunut useisiin eri harrastuk-
siin jalkapallosta hanurin soittoon 
ja tanssista posliinin maalaukseen. 
Olen kiertänyt maailmaa kansainvä-
lisessä nuoriso-organisaatiossa esit-
täen musikaalista showta ja tehden 
hyväntekeväisyysprojekteja kier-
tuepaikkakunnilla. Olen opiskellut 
medianomiksi ja tehnyt työtä mai-
nos- ja videotuottajana. Olen kilpail-
lut aikuisena SM-tasolla sambaten ja 
showtanssien sekä esiintynyt Intias-
sa ja Brasiliassa saakka. Voitte kuvi-
tella, ettei tällainen touhupakkaus 
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ole välttynyt yhdistystoiminnalta 
eikä luottamustoimiltakaan. 

Mutta mitäpä tapahtui, kun sydä-
men toimintakyky ei riittänyt enää 
tanssitunnilla täyttä 60 minuuttia? 
Tulin treeneistä kotiin itku kurkussa 
kerta toisensa jälkeen pohtien pys-
tynkö ikinä enää nauttimaan tanssin 
huumasta. Jouduin jättämään aero-
bisen tanssin ja keskittymään tasai-
sempaan joogaan ja pilatekseen. Sit-
ten piti lääkärien ja fysioterapeutin 
neuvosta lopettaa nekin. Kuntoa 
kuitenkin tuli pitää yllä, mutta siihen 
täytyi riittää valikoidut lihasharjoit-
teet, kävely ja kuntopyöräily. Tylsää! 
Mutta tein sen minkä voin. 

Välietappi häämöttää

Kun arkiliikkuminenkin oli sitä luok-
kaa, ettei autolta sisälle jaksanut 
ylämäkeen kävellä ilman muutamaa 
levähdystaukoa ja hengenahdistus-
ta esiintyi sohvalla istuessakin, oltiin 
tultu siihen pisteeseen, että minut 
siirrettiin sydän- ja keuhkokeskuksen 
poliklinikalla seurattavaksi elinsiirto-
jen puolelle. Syyskuussa 2017 ejek-
tiofraktio oli vielä 20-25%, mutta jo 
marraskuussa otin yhteyttä polille 
elinsiirtokoordinaattoriin oireiden li-
säännyttyä ja sain käskyn tulla saman 
tien päivystykseen. Sydänsiirtosel-
vittelyt alkoivat seuraavana aamuna 
EF:n ollessa 10-15%.

Moni ystäväni oli aivan äimistynyt 
sydänsiirron tarpeestani ja päivitteli 
hurjaa tilannetta. Moni muu ajatte-
li, että sydänsiirtolistalle joudutaan, 
mutta minä aivan ehdottomasti PÄÄ-
SIN listalle joulukuussa. Olinhan ta-
vallaan valmistautunut tähän ajatuk-
seen jo teinistä asti. Tämä oli todella 
hyvä uutinen. Tsemppasin itseäni 
edelleen jaksamaan päivä päivältä pi-
tää kuntoa yllä niin kuin vain parhai-
ten kykenin. Kuulin, että minun odo-
tusaikani olisi luultavasti korkeintaan 
puolisen vuotta. Olin aivan vakuuttu-
nut, että puoli vuotta menee vaikka 
päällään seisoen. 

Ei minun tarvinnut onneksi seisoa 
päälläni, eikä odottaakaan kuin va-
jaat kuusi viikkoa, kun minulle jo yksi 
kaunis tammikuinen sunnuntai löytyi 
sopiva sydän. Vaikka inhoan pistä-
mistä ja kammoan ajatustakin mis-
tään leikkauksesta, olin aivan käsit-
tämättömän rauhallinen saapuessani 
Meilahteen 9A-osastolle leikkauksen 
valmisteluihin. 

Olen jälkikäteen miettinyt, että kai 
se johtui siitä, että minulla on täysi 
luottamus Meilahden hoitohenkilö-
kuntaan. Tiesin, että he tietävät, mitä 
tekevät ja minun ei tarvitse olla huo-
lissaan. Jo vuosien saatossa minulla 
on ollut tunne, että minut otetaan 
täällä tosissaan, minusta huolehdi-
taan ihmisenä ja saan parasta mah-
dollista hoitoa. 

Kyllähän pieni jännitys alkoi saliin 
mennessä viritä, kun ei minua oltu 
ikinä aikaisemmin edes nukutettu! 
Leikkaussalissa vasta minulle annet-

tiin rentouttavaa lääkettä, kun en-
simmäinen kanyyli oli saatu viritettyä 
paikoilleen. Valmistelut ympärilläni 
tuntuivat minusta myös hyvin rauhal-
lisilta ja rennoilta. Anestesialääkäri 
sattui olemaan mieheni vanha tuttu, 
joten siinä vielä hereillä ollessa jutus-
teltiin aivan muita asioita, kuin sitä 
mitä oltiin tekemässä. Se sopi minul-
le oikein hyvin. 

Voi veljet, mikä mankeli!

Miten voi olla, että isä ja kaikki sy-
dänystävät 80-90-luvulta ovat muis-
tellessaan leikkausta ja siitä herää-
mistä kertoilleet, kuinka kevyt ja hyvä 
olo oli heti nukutuksesta herätessä, 
kun pumppu pelasi ja hengitys kulki 
helposti? Kukkua kanssa! Kuin lauma 
norsuja olisi tanssinut ripaskaa rinta-
kehäni päällä. Kuin rekka olisi ajanut 
yli edestakaisin monta kertaa. Kyllä 
nämä paljon kuvaavampia ilmaisuja 
minun tuntemuksistani olivat. Mutta 
olin elossa! Voiton puolella! 

uu
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Kaikki oli mennyt leikkauksessa hy-
vin. Teholla häälyin tajunnan raja-
mailla ja sain kerran tajunnan vieneen 
eteisvärinän. Sen mitä kykenin, kai-
voin kaikesta positiivista esiin. Kun 
hoitajat kehuivat minun selvinneen 
hienosti, uskoin siihen. Kun hengitys-
putki poistettiin, olo helpotti hitusen. 
Minua autettiin pian nousemaan is-
tualleen ja kannustettiin koko ajan 
pidempään pystyssä oloon. Vaikka 
se tarkoitti g-tuolissa retkottamista 
lounasta odotellessa, eikä enää oli-
si yhtään jaksanut istua pidempään. 
Mutta ei se odottaminen olisi ollut 
juuri helpompaa makuullaankaan, jo-
ten samapa se oli nuokkua istuallaan. 

Olikohan se kolmas päivä leikkauk-
sesta, kun minut siirrettiin sydänval-
vontaan. Sain kuulla toistuvasti, että 
toivun ja edistyn huimaa vauhtia ja se 
tuntui aina yhtä hyvältä. Kun minulta 
kysyttiin vointia, se oli mielestäni pa-
rempi kuin eilen tai aamulla. Jokaisen 
letkun, piuhan tai teipin irrottaminen 
tuntui ihanalta ja vapauttavalta. Ki-
puja oli, mutta kysyttäessä arvioin 
mielessäni, että onko niitä enemmän 
kuin kestän, eli tarvitsenko lisää kipu-
lääkettä. Jälkiviisaana ajattelen, että 
jos joskus olen uudelleen samassa 
tilanteessa, en mieti kestänkö kipua 
vielä, vaan jos sitä on, otan lisää ki-
vunlievitystä. 

Vauhdikas toipilas

Myös sydänkirurgisella vuodeosas-
tolla oli helppo löytää ilon aiheita, 
kun edistyminen oli nopeaa ja konk-
reettista. Sekin oli hienoa, kun olin 
kortisonihuuruissani köpötellyt rol-
laattorin kanssa yhden päivän niin 
tiuhaan tahtiin, että seuraavana päi-
vänä en jaksanut nenääni käytävälle 
pistää laisinkaan. Laskin senkin edis-
tykseksi, koska lepo on urheilijalle ja 
toipilaalle tärkeää. 

Olen aivan varma, että nopea toipu-
miseni oli positiivisen (vaikka tun-

teiden vuoristorataa porhaltavan) 
mieleni ansiota. Yhtä varma olen 
siitä, että siihen vaikutti ystävällinen 
ja lämminhenkinen henkilökunta 
osastolla laitosavustajista hoitajiin, 
fyssareihin ja lääkäreihin. Olin todel-
la otettu, että lähes kolmeviikkoisen 
sairaalassa oloni aikana itse Lem-
ström piipahti lähes päivittäin kurk-
kaamassa ovesta ja kysymässä mi-
ten menee. Hyvin meni, joka kerran 
paremmin kuin edellisellä kerralla. Ja 
alle kolme viikkoa leikkauksesta pää-
sin kotiin. 

Toipuminen ei tietenkään jatkunut 
kotona samaa tahtia kuin ensimmäi-
set viikot sairaalassa. Muutenhan 
olisin varmaan jo juossut maratonin 
ja tähtäisin seuraaviin olympialaisiin. 
Takapakkeja on tullut tämän ensim-
mäisen vuoden aikana eri tavoin. 
On ollut pientä hyljintää keväällä, 

”kortisoni-diabetestä”, flimmereitä, 
flunssaa, vatsatautia ja kynsivallin tu-
lehdusta, jotka hidastivat liikunnan li-
säämistä. Kuuman kesän kestin mai-
niosti, kun otin riittävän rauhallisesti. 

Vuoristorata jatkuu

Voi mikä onnen tunne, kun elokuus-
sa pääsin aloittamaan ensin pilatek-
sen, sitten joogan ja tanssinkin vuo-
sien tauon jälkeen! Mikään ei voita 
sitä fiilistä, kun pistin jalalla koreasti 
tanssisalilla – kokonaisen puoli mi-
nuuttia tai minuutin – ja sitten pidin 
omaa taukoa himmaillen painon-
vaihdoilla tai paikallaan askeltaen 
maailman levein hymy kasvoilla, 
kunnes taas jaksoin jorata seuraa-
van minuutin. Selvisin tunnilta omin 
jaloin kotiin ja mikä tärkeintä hyvällä 
mielellä. Ei, vaan huikean loistavalla 
mielellä!

Tanssin iloa kesti kolme kertaa, kun-
nes jouduin uudelleen sairaalaan. 
Kuume nousi ja oli mentävä tutkitta-
vaksi, mistä se mahtaa johtua. CRP 
oli 130 luokkaa, munuaisarvot pyl-
lyllään, nestettä oli sydän- ja keuh-
kopusseissa, yskääkin tuli ja kuume 

sahasi. Melkein kuukausi minua tut-
kittiin päästä varpaisiin, ysköksistä, 
verestä, pleuranesteestä, biopsialla, 
röntgenillä, TT-kuvilla, ultraten jne. 

Eikä löytynyt muuta kuin kymme-
niä juttuja, mitä mulla ei ole. Mikä 
on tietysti hieno asia sekin, mutta 
piinaavaa ja henkisesti raskaampaa 
kuin sydänsiirtoa ennen tai jälkeen, 
kun ei tiedetty mikä on ja mitä sille 
voi tehdä. Lopulta mystinen tulehdus 
vain laantui ja pääsin kotiin. Joutuak-
seni myöhemmin syksyllä uudelleen 
samoin vaivoin takaisin tutkittavaksi. 
Eipä löytynyt sen kummemmin reu-
maa, kasvaimia, luun muutoksia kuin 
veritauteja tälläkään kertaa. Outo 
homma, mutta minkäs teet. 

Kyllä nämä sairauden ja toipumisen 
vaiheet ovat saaneet minut näke-
mään vielä pienemmistä arkisistakin 
asioista ne ilon pilkahdukset. Osaan 
nauttia ihan eri lailla siitä, kun lapsi 
haluaa kainaloon tai vaikka kiukut-
telee minulle. Se on kaikki rakkautta. 
Onhan tämä elinsiirto sellainen elä-
män lahja, ettei paremmasta väliä. 
Ensimmäinen vuosi siirrosta on taka-
na ja elämä, toivottavasti hieman hel-
pompi ja tasaisempi, edessä. Toivon 
saavani vuosikymmeniä lisää aikaa, 
kuten isänikin.

Kiitollisuuden määrä on aivan mittaa-
maton. Luonnollisesti luovuttajalle ja 
hänen läheisilleen, vaikkei heille olisi 
tietenkään suonut läheisestä luopu-
misen surua. Mutta toivon, että he-
kin jollain tasolla tiedostavat, kuinka 
suuri merkitys elimiä saaneiden elä-
mään siirroilla on ollut. Ja suuri kiitol-
lisuus leikkurin taikuritiimille, vaikken 
heistä osaa koskaan edes tavannut 
silmäkkäin. Jokaisen työpanos on 
ollut tarpeellinen ja tärkeä minulle. 
Ihan supersakkia olette!n

Sydämellisin terveisin, 
Paula Eronen
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Vaikeasti hypotermisen potilaan 
lämmitysperfuusio 

Johdanto

“Nobody is dead until they are 
warm and dead” (1).

Vaikka hypotermia suojaa tutkitus-
ti aivoja ja muita elimiä iskemialta, 
sen suojaava vaikutus on rajallinen. 
Lämmitysperfuusion käyttö on pa-
rantanut ennustetta potilailla, joilla 
on labiili hemodynamiikka tai sydän-
pysähdys tapaturmaisen hypotermi-
an seurauksena. Oikea potilasvalin-
ta on ensisijaista (2). Kirjallisuuden 
mukaan matalin ruumiinlämpötila, 
josta potilas on selvinnyt ilman mer-
kittäviä neurologisia komplikaatioi-
ta, on 13,7oC astetta. 

Hypotermiasta puhutaan, kun ruu-
miinlämpötila laskee alle 35oC astet-
ta. Hypotermia on ympärivuotinen 
ongelma ja sille voi altistua kun ilma 
viilenee alle 25oC:seen. Varsinkin 
Suomessa riski on suuri, sillä tal-
vikauden kesto on 4-7 kuukautta 
alueesta riippuen ja talvikuukauden 
keskilämpötila alle 0oC (3). Hypoter-
mian vaarassa ovat erityisesti lap-
set, vanhukset sekä lääkkeiden ja 
päihteiden väärinkäyttäjät. Vuonna 
2017 Suomessa kuoli kylmyyteen 
yhteensä 69 henkilöä - näistä 31 
henkilöä (lähes 45%) oli päihtynyt 
kuolinhetkellä (4). Hypotermian ta-
kia sairaalahoitoon joutuneiden po-
tilaiden määrä on kuolleiden mää-
rään verrattuna moninkertainen. 
Murto-osa näistä potilaista tarvitsee 
hengenpelastavana toimenpiteenä 
verenkierron kehonulkoista tukea eli 
lämmitysperfuusiota. HUSin sydän-

Mihkel Meinberg
anestesiologian erikoislääkäri, 
sydänanestesiologian erityispätevyys
HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, 
Meilahden sairaala

kirurgiatilastoiden mukaan vuosina 
2015-2017 Meilahden sairaalassa 
käytettiin verenkierron kehonulkois-
ta tukea neljän vaikeasti hypotermi-
sen potilaan hoidossa. 

Hypotermian luokitus

Kliinisessä käytössä oleva hypo-
termialuokitus on kolmiasteinen: T 
35o-32oC on lievä hypotermia, T 32o- 
28oC on keskivaikea hypotermia ja 
alle 28oC on vaikea hypotermia. En-
sihoitolääkärit voivat käyttää pää-
töksenteossa myös ns. sveitsiläistä 
viisiasteista hypotermialuokitusta 
(Swiss Staging System (SSS), hypo-
termian luokat I-V). Lämpötilan li-
säksi siinä arvioidaan potilaan tajun-
ta, verenkierron tila, lihasvärinä ja 
tarvittaessa kaliumpitoisuus veressä 
(5). Vaikeasti hypotermisen potilaan 
verenkierron tila on yleensä labiili 
(matala verenpaine, kammiorytmi-
häiriöt). Alle 28oC-asteiset potilaat 
ovat tavallisimpia lämmitysper-
fuusioehdokkaita, mutta myös alle 
32oC-asteisen potilaan verenkierron 
tila voi muuttua hyvin labiiliksi. 

Vaikeasti hypotermisen 
potilaan hoitoketju

Mikäli ensihoitolääkäri/ensihoito-
henkilökunta toteaa tapahtuma-
paikalla vaikeasti hypotermisen 
potilaan, joka on eloton tai jonka 
verenkierron tila on epävakaa ja po-
tilas on aktiivihoidon piirissä, niin 
aloitetaan elvytys ja potilas pyritään 
viipeettä siirtämään (yliopistolli-
seen) sairaalaan, jossa on lämmitys-
perfuusion mahdollisuus. Ensihoito-

lääkärin toimesta hyväennusteiseksi 
arvioitujen, vaikeasti hypotermisten 
potilaiden selviytymisen tulokset 
ovat tutkimusten mukaan hyviä, kun 
heitä on lämmitetty kehonulkoisen 
verenkierron avulla (6). Potilaat voi-
vat selviytyä neurologisesti erittäin 
hyvin jopa 6 tunnin viipeellä löytö-
hetkestä (kuudessa tunnissa saavu-
tetaan mikä tahansa yliopistollinen 
sairaala Suomen mittakaavassa) (7), 
mikäli heidän hypotermialuokkan-
sa on IV (ruumiinlämpötila 24o-14oC 
SSS mukaan) ja ovat aktiivihoidon 
piirissä.
 
Mikäli hoitopaikaksi valikoituu 
HUS-alueen Meilahden sairaala, 
ensihoitolääkärin ennakkoilmoitus 
elvyttäen tuotavasta vaikeasti hy-
potermisesta potilaasta käynnistää 
tapahtumaketjun, jossa on mukana 
päivystyspolikliniikan vastaavahoi-
taja, sydänkirurgi, sydänanestesio-
logi, perfuusiohoitaja ja leikkaussa-
lin anestesia- ja instrumenttihoitajat. 
Potilas tuodaan lämmitysperfuusio-
ta varten suoraan leikkausosastolle 
päivystyspoliklinikan ohi. Stabiilit 
hypotermiset potilaat hoidetaan 
päivystyspoliklinikalla. Tilan muut-
tuessa labiiliksi potilas voidaan siir-
tää jatkohoitoon leikkaussaliiin kon-
sultaation jälkeen (8).

Lämmitysperfuusion muodot

Lämmitysperfuusiolla tarkoitetaan 
kehonulkoista verenkiertojärjes-
telmää, johon potilaan verenkierto 
yhdistetään ja jonka avulla potilasta 
voidaan lämmittää. Vaihtoehtoina 
ovat joko CPB (cardiopulmonary by-

Meilahden sairaalassa
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pass; tavallinen sydän-keuhkokone) 
tai VA-ECMO (veno-arterial ECMO; 
veno-arterielli kehonulkoinen hap-
peuttamisjärjestelmä).   Tavallisen 
sydän-keuhkokoneen käyttö vaatii 
kunnon heparinisaation  hyytymisen 
estämiseksi, mikä on ongelma, jos 
potilaalla epäillään myös traumaa. 
Lisäksi koneen käyttöaika on rajoi-
tettu muutamiin tunteihin (6-8 h).  
Suositumpi vaihtoehto on VA-ECMO, 
jonka etuna on, ettei heparinisaatio-
ta välttämättä tarvita lainkaan tai 
hepariinin määrä on pieni ja käyttö-
aika on huomattavasti pidempi - päi-
viä, jopa viikkoja.  (9).

ECMO -laite koostuu ottolinjasta 
(potilaasta tuleva veri), sentrifuugi-
pumpusta (kehonulkoinen ”sydän”), 
hapettimesta (kehonulkoiset ”keuh-
kot”) ja paluulinjasta (potilaaseen 
palautuva veri). Hapettimeen yhdis-
tetään vesilämmittimen letkut, jota 
kautta potilaaseen palautuva veri 
voidaan lämmittää hallitusti. 

Lämmitysperfuusion 
käytännön toteutus

Vaikeasti hypotermisen potilaan 
saapuessa leikkaussaliin tehdään 
päätös VA-ECMO hoidon aloituk-

sesta sydänkirurgin ja sydänaneste-
siologin toimesta. Päätös perustuu 
mahdolliseen lisätietoon potilaan 
terveydentilasta, joka ei ole tullut 
ilmi ensihoitolääkärin tekemässä 
arviossa. Tarvittaessa voidaan tehdä 
FAST- ja TEE-tutkimus massiivive-
renvuodon poissulkemiseksi. Mikäli 
todetaan massiivinen nestekertymä 
vatsaontelossa tai pleurassa ja/tai 
samanaikaisesti potilaan veren ka-
liumpitoisuus on yli 12mmol/l, niin 
lämmitysperfuusiota ei ole syytä 
aloittaa (10). 

Potilaalta otetaan hoitokaavion 
mukaiset verikokeet ja sopivuus-
koe. Hypoterminen potilas on aina 
dehydroitunut, ja nestehoito on en-
sisijainen hoitomuoto lämmityksen 
ohella. Nestehoito voidaan toteut-
taa VA-ECMO:ssa suoraan ECMO-
laitteeseen.

Kun päätös VA-ECMO-hoidon aloi-
tuksesta on tehty, sydänkirurgi ka-
nyloi ultraääniohjauksessa potilaan 
reisilaskimon ja -valtimon Seldin-
gerin tekniikalla.  Valtimoon laite-
taan 15-17 Fr ja laskimoon 21-23 Fr 
ECMO-kanyylit, jotka yhdistetään 
VA-ECMO laitteeseen ja aloitetaan 
lämmitysperfuusio. 

Kirjallisuuden perusteella ei ole yk-
simielisyyttä lämmitysnopeudesta, 
ECMO-virtauksesta tai keskipai-
neesta. Liian nopea lämmittäminen 
on haitallista aivoille, toisaalta liian 
hidas altistaa hypotermian aihe-
uttamille haitoille. Yleisimmät ta-
voitteet ovat: VA-ECMO:n veren-
virtausta nostetaan vähitellen ad 
2.2-2.5l/min/m2, keskiverenpaine 
yli 45 mmHg, lämmitysnopeus ei yli 
1oC/10 min, potilaasta palautuvan 
veren ja vesilämmittimen lämpöti-
län ero alle 10oC. Potilaan paineluel-
vytys voidaan keskeyttää, kun VA-
ECMO lämmitys on alkanut. Potilas 
on kytkettynä ventilaattoriin. 

ECMO -kone.

Pumppu
Hapetin

Ohjausyksiköt
uu
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Mikäli perfusoivaa rytmiä ei ole 
(esim. VF), niin kardioversiota voi 
yrittää kun ydinlämpötila on yli 30oC. 
Arytmioiden hoitona amiodaroni on 
ensisijainen lääke. Sydämentoimin-
nan tukemiseksi käytetään tarvitta-
essa vasopressori- ja inotrooppilää-
kitystä (2). 

Potilaan jatkohoito

Mikäli sydämen ja verenkierron toi-
minta stabiloituu nopeasti ja tukilää-
kityksen tarve on vähäistä tai jopa 
olematonta, niin lämmitysperfuusio 
voidaan keskeyttää jo leikkaussalis-
sa. Siinä tapauksessa potilaan  jatko-
hoito tapahtuu yleisteho-osastolla 
(Meilahdessa osasto 20 tai M1) kon-
sultaation jälkeen. Osalle potilais-
ta kehittyy joko yhden tai monen 
elimen toimintahäiriö (sydämen 
ohimenevä vajaatominta, munu-
aisten- ja/tai maksan vajaatoiminta, 
tajunnanhäiriö ja erityisesti hengi-
tysvajaus), joten VA-ECMO hoitoa 
sen modifikaatioineen voidaan jat-
kaa sydänkirurgisella tehohoito-
osastolla tilanteen stabiloitumiseen 
asti (11).  Tämän jälkeen VA-ECMO 
hoito keskeytetään leikkaussalissa. 
VA-ECMO hoidon keskeyttäminen 
tulee myös kyseeseen, jos mitään 
elonmerkkejä ei ole potilaan läm-
mettyä 32-35oC:seen (12,13) tai tulee 
ilmi muita fataaleja komplikaatioita 
(hallitsematon verenvuoto, viitteitä 
hapenpuutteesta johtuvasta vai-
keasta aivovaurioista). 
 
Yhteenveto

Lämmitysperfuusio on vakiintunut 
hoitomuoto sydänpysähdyksessä 
olevalle tai hemodynaamisesti epä-
vakaalle vaikeasti hypotermiselle 
potilaalle. Oikealla potilas- ja hoi-
topaikan valinnalla sekä nopealla 
hoidon aloituksella voidaan merkit-
tävästi parantaa vaikeasti hypoter-
misten potilaiden selviytymistä.n
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Paleltumat

Kylmettymisvammat voidaan 
jakaa kahteen ryhmään: perifee-
riset kylmettymisvammat (1) ja 
systeeminen alilämpöisyys (hy-
potermia) (2).
   Perifeerisiä kylmettymisvammo-
ja on kolmentyyppisiä: kylmetty-
minen (1), kudoksen paleltuma-
vamma (yleisesti ”paleltuma”) (2) 
ja kudoksen ei-jäätynyt paleltu-
mavamma, ks. Taulukko 1.

Paleltumat

Paleltumavammat ovat etenkin 
sotilaiden hyvin dokumentoima 
vammatyyppi yli kahdensadan vuo-
den ajalta. Nykyään kylmettymis-
vammoja kuvataan yhä useammin 
siviileillä, etenkin väestöissä jotka 
altistuvat kylmille talviolosuhteille, 
sekä vuorikiipeilijöillä. Paleltumia 
esiintyy nykyisin useimmiten muu-
ten terveillä aikuisilla ja niiden hoito 
on usein varsin haasteellista.

Artikkelin käännös Simo Toivonen.  Käännöksen on 
tarkistanut plastiikkakirurgian erikoislääkäri Ian 
Barner-Rasmussen HUS Töölön sairaalasta. 
Andrew Lindfordin alkuperäinen artikkeli sivulla 16.

Kansainvälisesti paleltumavammat 
on perinteisesti luokiteltu palel-
tuman asteen mukaisesti: ensim-
mäisen asteen paleltuma vaikuttaa 
epidermikseen, kun taas toisen ja 
kolmannen asteen paleltumaan 
liittyy ihon rakkulointi (ensiksi mai-
nituissa kirkasta nestettä, viimeksi 
mainituissa verensekaista nestettä 
sisältäviä rakkuloita). Neljännen as-
teen paleltuma yltää syvempiin ku-
doksiin kuten lihaksiin, jänteisiin ja 
luuhun ja aiheuttaa kudospuutoksia 
[8]. Käyttökelpoisempi luokittelu 

ennustetta ja amputoinnin riskiä ar-
vioitaessa olisi paleltumavamman 
vakavuuden määrittäminen distaa-
lisen iskemian kliinisten oireiden pe-
rusteella [9].

Yleisimmin (yli 90 %:ssa tapauksista) 
paleltuvat raajojen ääreisosat, mut-
ta myös sääret, posket, nenä, korvat 
ja sarveiskalvot paleltuvat helposti 
[4,7]. Paleltumavammojen vakavuus 
riippuu sekä ympäristön lämpötilas-
ta ja erityisesti kylmälle altistumisen 
kestosta.

Taulukko 1. Perifeerisen kylmettymisvamman kolme tyyppiä.

Kylmettymä Lievä, täysin palautuva, ilmenee tyypillisesti ihon 
kalpeutena ja tunnottomuutena

Kudoksen 
paleltumavamma 
(‘paleltuma’)

Kudos jäätyy alle 0,5 celsiusasteen lämpötilassa ja 
aiheuttaa solunsisäisiä jääkristalleja ja hiussuonten 
sulkeutumista

Kudoksen 
ei-jäätynyt 
paleltumavamma

Aiheutuu pitkäkestoisesta altistumisesta 
kosteudelle ja matalalle lämpötilalle. Kudos ei 
jäädy. Tunnetaan myös nimillä kylmänkyhmyt tai 
perniosis. Pitkäkestoinen kostealle altistuminen 1-10 
celsiusasteen lämpötilassa aiheuttaa niin sanotun 
trenchfoot-vamman.

Varpaiden paleltumavamma, jossa rakkulat revidoitu. Angiografiassa suonet olivat avoinna, eikä liuotusta tarvittu.

uu
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Trench foot. Kuvalähde: Wikimedia Commons. Kuva: Mehmet Karatay. 

Paleltumavamma on harvoin yk-
sistään äärimmäisten sääolojen 
aiheuttama. Riskitekijöitä ovat 
ympäristö- ja käytöstekijät (asun-
nottomuus, urheilusuoritukset, so-
tilaalliset aktiviteetit), alkoholin ja 
huumeiden väärinkäyttö. Myös esi-
merkiksi psykiatriset sairaudet tai 
perifeeriset verenkierto-ongelmat 
lisäävät paleltumavamman riskiä, 
samoin lääkkeet (sekä määrätyt 
että väärinkäyttötarkoituksessa ote-
tut ”kolmiolääkkeet”) ja tapaturmat. 
Paleltumavammat ovat yleisimpiä 
aikuisikäisten miesten keskuudessa 
[2-7,10,11].

Paleltumien ensihoito

Epäiltäessä vakavaa paleltumavam-
maa tulisi konsultoida joko palovam-
mayksikköä tai plastiikkakirurgia. 
Samanaikaiset muut henkeä uhkaa-
vat vammat ja traumat tulisi arvioida 
ja priorisoida ensiarvion perusteella.

Jos potilas on hypoterminen, tulee 
hypotermia hoitaa asianmukaisesti. 
Vakiohoito kaikenasteisille akuu-
teille paleltumavammoille koostuu 

nopeasta uudelleenlämmityksestä 
37-40-asteisessa vedessä, johon on 
lisätty on mietoa antibakteerista ai-
netta (klorhexidiini, povidoneiodine 
[Betadine]) ainakin 30 minuutin ajan, 
kunnes kudos on täysin sulanut. [12]. 
Tämä tulee tehdä vasta silloin, kun 
riskiä uudelleen paleltumiselle ei 
ole [4-8]. Kipu hoidetaan riittäväl-
lä määrällä suun kautta otettavia 
opioideja. Paleltuneen alueen hie-
romista tulee välttää, ettei alueelle 
aiheudu mekaanista vammaa. Suo-
nensisäistä nesteytystä ei tarvita, el-
lei potilas osoita kliinisesti merkkejä 
kuivumisesta.

Uudelleenlämmityksen 
jälkeinen hoito

• Rakkuloiden poisto, 
puhdistaminen

• Raajan kohoasento                              
turvotuksen ehkäisemiseksi

• Vaikeissa tapauksissa                           
peroraalinen kefaleksiini

• Kehoitetaan potilasta                           
lopettamaan tupakointi

• Hopeaa sisältävät polyure-
taanisidokset vammautuneisiin 
sormiin ja varpaisiin

• Vakavissa tapauksissa, joissa 
on todettu distaalista trom-
boosia, suositellaan asetyylis-
alisyylihappoa (ASA) sen 
voimakkaan verihiutaleiden 
toimintaa ehkäisevän vaiku-
tuksen vuoksi. Vähemmän 
vakavissa tapauksissa, joissa ei 
ole havaittu ääreisosien suont-
en tukkeutumista, suositellaan 
ibuprofeenia (400 mg 12 tun-
nin välein)

• Tarvittaessa profylaktinen         
tetanus-rokote tai tehoste

• Paleltuneiden sormien tai var-
paiden aikainen mobilisaatio 
liikkuvuuden säilyttämiseksi

Liitännäishoidot

Viime vuosina paleltumiin on esitet-
ty useita erilaisia liitännäishoitoja. 
Näistä moni on rajoittunut tapaus-
selostuksiin tai eläinkokeisiin eikä 
niiden tehosta ole riittävää näyttöä. 
Näihin luetaan muun muassa hyber-
baarinen happihoito [12], kirurginen 
tai kemiallinen sympatektomia [6,7] 
ja pentoxifylliinin käyttö (fosfodies-
teraasi-inhibiittori) [4,5,7]. Toisen 
vasodilatoivan lääkkeen, iloprostin 
(synteettinen prostasykliinianalogi) 
käytöstä on kuitenkin saatu lupaavia 
tuloksia [3, 14-16], mutta lääkkeen 
saatavuus rajoittaa sen käyttöä. Se 
annostellaan suonensisäisesti kuu-
den tunnin infuusiona 2-3 päivän ajan. 
Lääke laajentaa systeemisiä sekä 
keuhkovaltimoiden suonia ja vaikut-
taa myös verihiutaleiden toimintaan.

Trombolyysi

Vasta viimeisten kymmenen vuoden 
aikana on saavutettu merkittävä edis-
tysaskel trombolyyttisten aineiden 
varhaisella käytöllä, jolla on pystytty 
vähentämään raajojen ääreisosien 
kudosmenetyksiä [1-3,9,10,16,17].

Viimeaikaisissa raporteissa on kuvat-
tu tPA-hoidon (tissue plasminogen 
activator) menestyksekästä käyttöä 
akuuttien (alle 24 tuntia) vaikeiden 
paleltumien hoidossa. Sormien ja 

uu
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Leikkaussalitekstiilit valmistetaan Euroopassa, 
ne laskeutuvat hyvin heti pakkauksesta otettuina 
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Räätälöityihin pakkauksiin pakataan kaikki toimen-
piteessä tarvittavat tuotteet, myös instrumentit, 
ja niitä on kussakin toimenpiteessä tarvittava määrä 
mukana. Räätälöidyt pakkaukset ovat jo laajalti 
käytössä YO-sairaaloissa Euroopassa.

UUTTA

varpaiden on raportoitu säästyneen 
noin 75 prosentissa tapauksista. Va-
kavissa paleltumissa tulisi tehdä väli-
tön DSA-angiografia 24 tunnin sisällä 
vamman ilmaantumisesta.

Vaikealla paleltumavammalla tarkoi-
tetaan vammaa, jossa yhdessä tai 
useammassa sormessa on kliiniset 
iskemian löydökset PIP-niveltasolla 
(I-säteen osalta IP- nivelen tasolla) tai 
sitä proksimaalisemmin. Kannetta-
van Dobbler-laitteen käyttö saattaa 
helpottaa diagnoosin tekoa. Mikäli 
tromboosi varmistuu angiografiassa, 
tulisi aloittaa tPA mikäli sille ei ole 
kontraindikaatioita. Se voidaan an-
taa valtimoon tai laskimoon. Potilas 
vaatii monitorointia ja tulisi hoitaa 
valvontayksikössä. Tästä hoitomuo-
dosta on mitä todennäköisimmin 
tulossa vakavien paleltumien vakiin-
tunut hoitokäytäntö.

Paleltumien komplikaatiot

Välittömiä komplikaatioita ovat uu-
delleenlämmityksen jälkeen ilmaan-
tuva aitiopainesyndrooma, infekti-
ot, sekä raajan ääriosien iskemia, ja 
siihen liittyen mahdolliset nekroosit 
ja kudospuutokset. Myöhäisvaiku-
tuksina voi ilmetä kylmänarkuutta, 
tunnonalenemaa, liikahikoilua, sekä 
ääreisosien amputaatioon liittyvää 
kroonista kipua sekä alentunutta 
toimintakykyä.

Kirurgian rooli paleltumien 
hoidossa

Akuutissa vaiheessa kirurgia ei 
yleensä ole indisoitua ja siitä tulisi 
pidättäytyä kunnes paleltunut alue 
on täysin demarkoitunut. Aitiopai-
nesyndrooma saattaa kuitenkin vaa-
tia faskiotomioita, ja sepsis aikaista 
amputaatiota. n

Yhteenveto
• Paleltumat voidaan jakaa perifee-

risiin paleltumisvammoihin sekä 
systeemiseen hypotermiaan.

• Perifeeriset paleltumavammat 
voidaan edelleen jakaa kolmeen 
ryhmään; kylmettymät, palel-
tumavammat ja ei-jäätyneet 
paleltumavammat. 

• Paleltumavammojen hoito 
muodostuu kudoksen nopeas-
ta uudelleenlämmityksestä ja 
tarkoituksenmukaisesta kipulää-
kityksestä. Vakavien paleltumien 
hoidossa uutta on trombolyysi. 
Myös vasodilataattori iloprost on 
käyttökelpoinen vaihtoehto ja 
sisältää vähemmän riskejä kuin 
trombolyysi.Paleltumia tulee 
leikata vasta kun kudos on täysin 
demarkoitunut, jotta kaikki eloon 
jäävä kudos voidaan säästää. 

Lähteet alkuperäisen artikkelin lopussa s. 17.
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Cold injuries may be divided into 
two groups: (1) peripheral cold in-
jury and (2) systemic hypothermia. 
   There are three types of periphe-
ral cold injury: (1) frostnip, (2) 
tissue freezing injury (commonly 
known as frostbite) and (3) non-
tissue freezing injury, see Table 1. 
[1-7]

Frostbite 

Frostbite injuries have been well 
documented over the past 200 years 
mostly afflicting military person-
nel. In recent times an increasing 
number of civilian cases have been 
described especially in populations 
exposed to cold winters and also 
amongst mountaineers. Frostbite 
often occurs in otherwise healthy 
adults and presents a significant 
clinical challenge.

Internationally, frostbite injuries 
have traditionally been classified 
by degree, with a first degree in-
jury affecting the epidermis, second 
and third degree injuries associated 
with blistering (containing clear and 
haemorrhagic fluid, respectively) 
and a fourth degree injury penetrat-
ing the deeper structures including 
muscles, tendons, and bone, with 
resultant tissue loss [8]. However, a 
more useful classification for pre-
dicting prognosis and risk of am-
putation, assesses the severity of 
frostbite according to clinical signs 
of distal ischaemia [9]. 

The distal extremities are most com-
monly affected (in 90% of cases), but 
the shins, cheeks, nose, ears, and 
corneas may also be injured [4,7]. 
The severity is related to the envi-

Frostbite Andrew Lindford
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri
HUS

Table 1.  The three types of peripheral cold injury

Frostnip Mild, completely reversible, cold injury characterised 
by skin pallor and numbness

Tissue freezing 
injury (‘frostbite’)

Below 0.5 °C tissue freezes resulting in formation of 
intracellular ice crystals and microvascular occlusion

Non-tissue 
freezing injury

Results from chronic exposure to high humidity 
and low temperatures, without tissue freezing 
(also known as chilblains or perniosis). Trench foot 
caused by chronic exposure to damp environment at 
temperatures 1–10°C

ronmental temperature and more 
importantly to the duration of expo-
sure.

Frostbite is rarely a result of extreme 
weather conditions alone. Risk fac-
tors include environmental and 
behavioural factors (homelessness, 
sporting or military activities); sub-
stance misuse, especially alcohol; 
psychiatric illness; peripheral vas-
cular disease; drugs (prescribed and 
illicit); and trauma. It is most com-
monly seen in adult men [2-7,10,11].

Initial Management of 
Frostbite

All potentially severe cases of frost-
bite should be discussed with a spe-
cialist Burn unit or Plastic surgery 
department. Any other life-threat-
ening or concomitant traumatic 
injuries should be evaluated and 
prioritised according to the primary 
survey.

Hypothermia, if present, should be 
appropriately managed. The stand-
ard acute treatment for all degrees 
of frostbite consists of rapid re-
warming in water heated to 37–40°C 
with a mild antibacterial agent 
(povidone-iodine or chlorhexidine) 

added for at least 30 minutes until 
complete thawing [12]. This should 
only be performed once there is no 
further risk of refreezing [4-8]. Par-
enteral opioid analgesia should be 
administered as required for pain. 
Massage of the affected area is con-
traindicated as it may cause me-
chanical trauma [4]. Intravenous flu-
id resuscitation is not needed unless 
the patient is clinically dehydrated.

Post-rewarming 
Management [1-8]

• Debridement of blisters 
• Elevation of affected extremity 

to reduce oedema.
• Prophylactic oral kefexin is    

recommended in severe cases
• Advise patients to stop smoking 
• Polyurethane finger dressings 

containing silver applied to in-
jured digits

• In severe cases of frostbite with 
confirmed distal thrombosis, 
aspirin is recommended due to 
its potent platelet inhibitory ef-
fects. Otherwise ibuprofen 400 
mg every 12 hours is recom-
mended for less severe cases 
with no distal vessel thrombo-
sis.
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• Prophylactic tetanus toxoid 
when indicated according to 
standard immunisation sched-
ules.

• Early mobilisation of frostbitten 
fingers and thumbs is important 
to preserve function.

Adjuvant therapy

Various adjuvant therapies have been 
proposed in recent years. Many of 
these are limited to case reports or an-
imal studies and convincing evidence 
for their use is lacking.  These include: 
hyperbaric oxygen therapy [12], sur-
gical or chemical sympathectomy 
[6,7] and Pentoxifylline, a phophodi-
esterase inhibitor [4,5,7]. However, 
another vasodilatory drug, iloprost 
(synthetic prostacyclin analogue) has 
been used with some success [3,14-
16], but is not widely available. It is ad-
ministered via an intravenous infusion 
for 6 hours duration and repeated 
over 2-3 days.  It dilates systemic and 
pulmonary arterial vessels and also 
affects platelet function. 

Thrombolysis

Only in the last 10 years has a major 
therapeutic advance been made in 
the early use of thrombolytic agents 
to reduce the incidence and morbid-
ity associated with distal extremity 
tissue loss [1-3,9,10,16,17].

Recent reports have described the 
successful use of tissue plasminogen 
activator (tPA) in acute (<24 hours) 
cases of severe frostbite. An approx-
imate combined 75% digital salvage 
rate has been reported [3,7,14,16,17]. 
Immediate digital substraction an-
giography should be carried out in 
cases of severe frostbite presenting 
within 24 hours of injury.

Severe frostbite refers to clinical 
signs of ischaemia involving one or 
more digits at (or proximal to) the 
proximal interphalangeal joint level 
(or interphalangeal joint level in the 
thumb). The use of a hand-held Dop-

pler can aid diagnosis. If thrombosis 
is confirmed on angiography, tPA 
should be administered if there are 
no contraindications. It can be deliv-
ered intra-arterially or intravenously 
and requires monitoring on a high-
dependency unit. This is likely to 
become the standard treatment in 
severe cases of frostbite. 

Complications of frostbite

Short term complications after re-
warming include compartment syn-
drome, infection, and ischaemia of 
the distal extremities, with potential 

tissue necrosis and subsequent tis-
sue loss. Long term sequelae include 
cold sensitivity, sensory loss, hyper-
hidrosis, chronic pain and loss of 
function associated with distal am-
putation [4,6,7].

The role of surgery in frostbite

Surgery is not usually indicated in the 
acute phase and should be delayed 
until the frostbitten area is thor-
oughly demarcated. However fasci-
otomy may be indicated in cases of 
compartment syndrome and early 
amputation in cases of sepsis. n
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Summary
• Cold injuries can be divided into peripheral cold injuries and systemic 

hypothermia.

• Peripheral cold injuries can further be divided into three – frostnip, 
tissue-freezing injury (frostbite) and non-tissue freezing injury. Mana-
gement of frostbite includes rapid rewarming with adequate analgesia. 
Thrombolysis represents a recent development in the management of 
severe frostbite. The vasodilator iloprost is also a useful alternative and 
entails less risk than thrombolysis. Surgical management of frostbite 
is delayed to allow full demarcation and to allow maximal recovery of 
tissues.
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Leikkaussalikierroksella 14 

Iisalmesta ihmeen hyvää

Tuskinpa myöskään tuolloin upouu-
den aluesairaalan leikkausosastolle 
siirtyneet tohtori Johannes Anttinen 
ja osastonhoitaja Erälampi arvasivat 
mikä kehitys leikkaustoiminnassa 
tapahtuu vuosikymmenien saatossa. 
Leikkaustoiminnan alkuvaiheessa toi-
menpidelääkäri huolehti itse potilaan 
anestesian aloittamisen tai hoitajat 
aloittivat ja hoitivat eetterianestesi-

Iisalmen sairaalan leikkaustoiminta 
ennen ja nyt

at. Kerran viikossa silloisesta Kuopion 
yliopistollisesta keskussairaalasta eli 
KYKS:stä kävi anestesialääkäri ja täl-
löin hoidettiin vaativimmat leikkauk-
set. 70-luvun loppupuolella Iisalmen 
aluesairaala sai ensimmäisen oman 
anestesialääkärin Veikko Kaskipa-
lon. Ainoana anestesialääkärinä hän 
päivysti yötä päivää viikon jokaisena 
päivänä. Leikkaussalihoitajista päi-

vysti yksi ja toinen hoitaja hälytettiin 
apuun päivystyksestä tai vuodeosas-
tolta. Anestesialääkäritilanne parani 
huomattavasti, kun vuonna 1982 Ii-
salmeen tuli kaksi anestesialääkäriä 
Andrzej ja Danuta Knapik, he päivys-
tivät vuorotellen. Tuolloin toimenpi-
delääkäreiden ja anestesialääkärin 
lisäksi päivysti kaksi leikkausosaston 
sairaanhoitajaa.

Kun myöhään uudenvuodenaattona 1958 Iisalmen vanhasta kun-
nallissairaalasta vielä siirrettiin potilaita ja tarvikkeita seuraavana 
päivänä virallisesti aukeavaan uuteen aluesairaalaan, siellä jo val-
mistauduttiin ensimmäiseen operaatioon, keisarinleikkaukseen. Uu-
den sairaalan virallisena avajaispäivänä 1.1.1959 klo 11.40 saatettiin 
maailmaan terve tyttölapsi, josta myöhemmin oli tuleva samaisen 
sairaalan kirurgisen vuodeosaston perushoitaja.

Iisalmen vanha kunnallissairaala.
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Vuoden 1991 alussa yksikössä aloi-
tettiin tekonivel- ja tähystysleikka-
ukset. Aiemmin vaativat ortopediset 
leikkaukset tehtiin KYKSssä. Tämä 
merkitsi ortopedisten potilaiden 
leikkausjonon lyhenemisen noin 
puoleen vuoteen. Lähdetiedot ker-
tovat, että Kuopion jonossa oli tuol-
loin n. 400 potilasta ja jonotusaika 
leikkaukseen saattoi olla jopa 4-5 
vuotta. Samoihin aikoihin Iisalmessa 
aloitettiin myös nivelten jäykistys- ja 
puhdistusleikkaukset eli reumakirur-
gia.

Aluesairaalan laajennuksen myötä 
vuonna 1993 yksikköön saatiin päi-
väkirurgian osasto, jonka ansiosta 
leikkausten määrä kasvoi kolman-
neksella. Päiväkirurgiaa kehitettiin 
yksikössä aktiivisesti ja toimintaa 
hiottiin joustavaksi ja tehokkaaksi. 
Suurin osa hoitajista oli perehdytetty 
toimimaan sekä anestesia- että leik-
kauspuolella. Iso osa anestesioista 
hoidettiin larynxmaski-/sevoflurane-
anestesioina, jolloin potilaat toipui-
vat nopeammin ja siirtyivät ripeäm-
min kakkosvaiheen heräämöön. 
LMA-anestesiat nopeuttivat myös 
salitoimintaa, koska potilaat herä-
sivät nopeammin eikä aikaa men-

nyt anestesialääkärin odotteluun, 
kun anestesiahoitajat oli koulutet-
tu LMA-anestesian lopettamiseen 
sekä extubointiin.  Päikiosaston toi-
minta oli siis hyvin tehokasta, mutta 
ei potilaiden kustannuksella. Lähes 
poikkeuksetta potilaspalautteissa 
osastoa onkin kehuttu kodikkaaksi 
ja palautteista käy ilmi myös miten 
tyytyväisiä potilaat ovat olleet saa-
maansa hoitoon ja kohteluun. 

Tekninen kehitys on ollut huimaa 
vuosien varrella. Avoleikkauksista 
siirtyminen tähystyksiin ja uudet 
erikoisalat ovat vaatineet laitteiston 
kehittymisen lisäksi henkilökunnan 
jatkuvaa kehitystä ja kouluttautu-
mista. Innokkuus uuden oppimiseen 
ja itsensä kehittämiseen on ollut yk-
sikön kantava voima ja monesti toi-
minnan jatkumisen edellytys.

Synnytykset siirtyivät Kuopion Yli-
opistolliseen sairaalaan vuonna 2003 
ja sitä myötä myös operatiivinen 
päivystys loppui sairaalassa vuonna 
2004. Samalla anestesialääkäreiden 
ja hoitajien päivystysvuorot lop-
puivat ja kaikki siirtyivät pelkkään 
päivätyöhön. Leikkaavat lääkärit 
päivystivät ainoastaan niinä päivi-

nä, jolloin potilaiden jatkohoito ta-
pahtui vuodeosastolla. Päivät olikin 
jaettu niin, että tiettyinä päivinä eri 
erikoislääkäreillä oli päikipäivä ja 
tiettynä päivänä he tekivät vaati-
vampia leikkauksia, jolloin potilaat 
siirtyivät kirurgiselle vuodeosastolle 
jatkohoitoon ja joku kirurgeista päi-
vysti yön yli.

Muutaman hoitajan ja parin lääkärin 
tiimistä kasvoi siis vuosien saatos-
sa parhaimmillaan parinkymmenen 
hoitajan, anestesialääkärin, kahden 
osastonsihteerin, lääkintävahti-
mestarin, kolmen välinehuoltajan 
ja neljän laitoshuoltajan tiivis työ-
yhteisö. Leikkaavia lääkäreitä eri 
erikoisaloilta on viimeisten vuosien 
aikana ollut reilut kaksikymmentä ja 
erilaisia leikkauksia on tehty n. 2500 
vuodessa. Parhaimmillaan mm. teko-
niveliä asennettiin reilut 200 vuodes-
sa, lähinnä yhden ortopedin voimin. 
Pienen yksikön valttina ja vetovoi-
mana ovat olleet mm. vähäiset infek-
tiot sekä lyhyet leikkausjonot, minkä 
vuoksi potilaita on hakeutunut leik-
kaukseen eri puolilta Suomea oman 
alueen potilaiden lisäksi. Oman toi-

Leikkaustiimi työssään.
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minnan lisäksi yksikössä on tehty 
KYSn jononpurkuleikkauksia mm. 
sappi-, tyrä- ja reductiopotilaille. Toi-
minta on ollut tehokasta ja laadukas-
ta valtakunnan tasoltakin katsottuna, 
2000-luvun alussa Iisalmen sairaalan 
leikkaus- ja anestesiaosasto on ollut 
useampana vuonna Suomen tehok-
kain leikkausosasto.

Vaikeita aikojakin on ollut vuosien 
varrella. Huoli leikkaustoiminnan 
jatkumisesta on ollut esillä useita 
kertoja lähinnä lääkäripulan takia, 
mutta aina huonojen aikojen yli on 
selvitty. Kunnes vuoden 2017 loppu-
puolella aloitettiin henkilökunnan 
yt-neuvottelut ja tapahtui se, mitä 
kukaan ei halunnut tapahtuvan. 
Hallituksen laatiman päivystysase-
tuksen myötä 31.12.2017 tuli päivä, 
jolloin anestesiaa ja leikkaussaliolo-
suhteita vaativa leikkaustoiminta 
loppui Iisalmen aluesairaalasta.  

Nykytilanne eli aika, jolloin 
päiväkirurgia muuttui 
vaaralliseksi 

Anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita 
vaativa leikkaustoiminta siis loppui 
Iisalmen aluesairaalasta vuoden 2017 
lopussa, mutta kaikkea leikkaustoi-
mintaa ei haluttu alueelta lopettaa. 
Ylä-Savon Soten kuntayhtymä valit-
si kilpailutuksen perusteella Suomen 
Terveystalo Oy:n leikkaustoimin-
nan sekä kirurgian ja silmätautien 
vastaanottojen palvelutuottajaksi. 
Yhteistoimintaneuvottelujen myö-
tä Terveystalon palvelukseen siirtyi 
vanhoina työntekijöinä 8 hoitajaa 
sekä anestesialääkäri. Myöhemmin 
kesällä yksikköön palkattiin myös 
osastonsihteeri.

Nykyisessä toimenpideyksikössä 
eritasoisia toimenpiteitä ja leikkauk-
sia tehdään paikallispuudutuksessa 

kahdeksan eri erikoisalan potilaille. 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poti-
laista suurin ryhmä on fess-potilaita, 
gastrokirurgialla tyräpotilaat, plas-
tiikkakirurgialla erilaiset ihomuu-
tokset, silmälääkäreillä kaihipotilaat, 
käsikirurgialla hermonvapautukset, 
gynekologialla alatieleikkaukset, 
verisuonikirurgialla suonikohjujen 
lämpökatetrihoidot ja urologialla 
rakkotähystykset sekä sterilisaatiot. 
Ortopedisia toimenpiteitä ei käytän-
nössä enää tehdä.

Yksikössä on käytössä kaksi toi-
menpidesalia, joissa toimintaa on 
keskimäärin 18 päivänä kuukaudes-
sa. Riippuen toimenpiteestä salissa 
toimii 1-2 hoitajaa ja heräämössä on 
pääsääntöisesti yksi hoitaja, joka su-
lavasti liikkuen vastaanottaa, haas-
tattelee, hoitaa ja ohjaa melkoista 
potilasvirtaa päivittäin. Se, että toi-
menpiteitä tehdään vain paikallis-

Hauskaa ja TYöKYkyä on aina osattu pitää yllä!
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SafeDon™-käsineiden ainutlaatuinen 
hygieniakonsepti vähentää 
kontaminaatioriskiä

Yleisin tartuntareitti on käsien välityksellä. 
SafeDon-käsineet tulevat ulos varsi edellä. 
Käyttäjä ei koske käsineisiin laatikon sisällä 
tai laatikkoon ottaessaan käsineitä. 

Tämä ainutlaatuinen pakkauskonsepti vähentää 
kontaminaatioriskiä. Huolellinen käsihygienia 
yhdessä SafeDon-hygieniakonseptin kanssa 
edistää infektioiden torjuntaa.

puudutuksessa, merkitsee sitä, että 
potilaat toipuvat nopeasti ja vaihtu-
vuus on suuri eli toimenpiteet ovat 
pienempiä, mutta niitä on enem-
män. 

Mikä on sitten anestesialääkärin roo-
li yksikössä, jossa leikataan vain pai-
kallispuudutuksessa? Tällä hetkellä 
hän hoitaa sedaatiot kuntayhtymän 
rytminsiirto-, sähköhoito- sekä ma-
nipulaatiopotilaille sekä tarvittaessa 
käy kanyloimassa potilaita osastol-
la, päivystyksessä ja vastaanotoilla. 
Mahdolliset keskuslaskimokatetrien 
laitot suoritetaan toimenpideyksi-
kössä. Lisäksi kuntayhtymä on lin-
jannut, että nukutuksessa tehtävät 
hammashoidot voidaan tehdä Iisal-
men aluesairaalassa, näitä päiviä 
on muutama vuodessa. Yksityisenä 
toimijana Terveystalo voi hoitaa 

myös vakuutus- sekä yksityispotilai-
ta yksikössään. Nämä potilaat ovat 
pääsääntöisesti knk-lapsipotilaita ja 
anestesiassa tehtäviä toimenpitei-
tä on noin 1-3 kertaa kuukaudessa. 
Anestesialääkäri käy myös hoita-
massa anestesioita muissa Terveys-
talon yksiköissä lähialueella.

Jos ennen muutosta henkilökunnan 
keskuudessa oli vallinnut ”yhteistyö- 
ja avunantosopimus”, nykyisellään 
rivit ovat tiivistyneet entisestään. 
Kirurgian ja silmätautien poliklinikat 
tukevat hyvin leikkaustoimintaa ja 
päinvastoin, henkilökunta on sitou-
tunut saamaan toiminnan sujuvaksi 
ja kehittämään sitä. Työtehtävät ja 
työpisteet voivat vaihtua useammin 
kuin kerran päivässä. 

Kun ajattelee ennen ja nykyisin hy-
vin toimivaa ja tehokasta aluesairaa-
lan leikkaus- tai toimenpideyksikköä, 
on käsittämätöntä ymmärtää val-
tiovallan halua ajaa niiden toimin-
not alas. Aluesairaalat voisivat ihan 
hyvin jatkaa päiväkirurgista perus-
kirurgiaa, suorittaa leikkausjono-
jen purkua ja muutenkin helpottaa 
isomman sairaalan leikkauspainetta. 
Päivystysasetus tuntuu keinotekoi-
selta syyltä lopettaa päiväkirurgia 
aluesairaaloista - millä perustellaan 
se, että se samainen päiväkirurgi-
nen leikkauspotilas kotiutuu nyt 
Kuopiosta sadan kilometrin päähän 
Vieremälle ja se päivystävä kirurgi ei 
ole edelleenkään yhtään lähempänä 
kuin, jos potilas olisi leikattu Iisal-
men aluesairaalassa? n
Jutun lähdetiedot löytyvät kirjoittajilta.
Kuvat ovat oman yksikön arkistoista.
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Leikkaussairaanhoitajien amma-
tillisen osaamisen ja pätevyyden 
arvioinnilla pyritään varmistamaan 
potilaiden hyvä ja turvallinen hoito 
leikkaussalissa. Tämä opinnäyte-
työ on osa kansainvälistä Key Skills 
Management in Operation Room 
(KSMOR)-projektia, jossa Savonia 
ammattikorkeakoulu on mukana. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
selvittää, millaiset valmiudet leik-
kaushoitotyöhön valmistuvalla sai-
raanhoitajalla on itsearvioituna ja 
ohjaajan arvioimana sekä eroavatko 
nämä arvioinnit toisistaan ja missä 
asioissa.

Leikkaussairaanhoitajalta 
vaadittava osaaminen

Leikkaus- ja anestesiahoitajien on 
hallittava kirurgisessa hoitotyössä 
yhteisiä osa-alueita sekä niiden li-
säksi omia erityisosaamista vaativia 
osa-alueita. Osa-alueet on jaettu 
kolmeen eri vaatimustasoon, jotka 
ovat ehdottomasti hallittava, hallit-
tava ja osattavat hoitotyön toimin-
not. Yhteisiä hallittavia osa-alueita 
ovat potilaan valmistelu toimenpi-
teeseen, dokumentointi, kirjaami-
nen, tiedon siirto sekä tiimityötai-
dot. Tengvallin väitöskirjassa (2010) 
leikkaus- ja anestesiahoitajan am-
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Heidi Korhonen & Hanna Savolainen
sairaanhoitajaopiskelijat, Savonia ammattikorkeakoulu
Satu Kajander-Unkuri
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Valmistuvan sairaanhoitajan 
valmiudet leikkaushoitotyöhön
– selvitys opinnäytetyönä 
osana kansainvälistä hanketta

Suomessa leikkaussalissa työskentelevät sairaanhoitajat ovat 
peruskoulutukseltaan yleissairaanhoitajia. Vastavalmistunei-
den sairaanhoitajien osaamisesta Suomessa on jonkin verran 
tehty tutkimuksia aikaisemmin, mutta heidän osaamistaan 
leikkaushoitotyössä ei ole tutkittu.

mattipätevyysmalli on jaettu kah-
deksaan osaan. Leikkaushoitajan 
osaamisalueita ovat aseptiikka ja 
turvallisuus, dokumentointi ja kom-
munikointi, leikkaushoidon tekniik-
ka, lääke- ja anestesiahoito, hoi-
tovalmistelut, hoidon yksilöllisyys, 
äkilliset erityistoiminnot sekä leikka-
usasennot. (Tengvall 2010, 116-119).  
Leikkaussalissa tapahtuva hoitotyö 
on tiimityötä, jossa jokaisella tiimin 
jäsenellä on tiedossa oma roolinsa 
ja tehtävänsä tiimin jäsenenä. Leik-
kaustiimissä on kolme sairaanhoi-
tajaa: anestesiahoitaja sekä kaksi 
leikkaushoitajaa, joista toinen toimii 
valvovana hoitajana ja toinen in-
strumentoivana hoitajana. (Jurkkala 
2010, 4-5.) Sairaanhoitajan eettisten 
ohjeiden mukaisesti sairaanhoitajan 
tulee hoitaa jokaista potilasta yhtä 
hyvin ja jokaisen potilaan yksilölli-
sen hoidontarpeen mukaisesti (Sai-
raanhoitajat 2014).

Leikkaushoidon valmistelu alkaa 
siitä hetkestä, kun leikkauspäätös 
tehdään. Leikkaukset tehdään joko 
elektiivisesti eli suunnitellusti tai 
päivystyksellisesti.  Elektiivisessä 
leikkaustyössä potilas tavataan tai 
hänelle soitetaan ennen leikkausta. 
Preoperatiivisen haastattelun tarkoi-
tuksena on kertoa potilaalle tulevas-

ta toimenpiteestä, toimenpiteeseen 
valmistautumisesta sekä samalla 
kerätä tietoa potilaan anestesiaan 
ja leikkaukseen liittyvistä asioista. 
Leikkauspäivänä sairaanhoitaja ta-
paa potilaan leikkausyksikössä, jol-
loin sairaanhoitaja ja potilas käyvät 
vielä läpi leikkaukseen liittyviä asioi-
ta. Potilaan leikkauskuntoisuus var-
mistetaan ennen leikkausta. Päivys-
tykselliseen leikkaukseen päädytään, 
kun potilaan toipumismahdollisuu-
det huononevat tai potilas joutuu 
hengenvaaraan, mikäli leikkausta ei 
tehdä välittömästi. (Hammar 2011. 
11-15.) Leikkaussalissa tapahtuviin 
muutoksiin varautuminen ja niihin 
reagoiminen kuuluu sairaanhoitajan 
osaamisalueeseen. Sairaanhoitajan 
on tiedettävä potilaan peruselintoi-
minnot sekä osattava puuttua ajois-
sa niissä tapahtuviin muutoksiin, 
jotta henkeä uhkaavilta tilanteilta 
vältytään. Leikkaushoidon tekniikan 
hallitsemiseen kuuluvat leikkaussa-
lin valmisteleminen, instrumenttien 
tuntemus ja oikeaoppinen käyttö, 
toiminnan ennakointi, kirurgisen 
toimenpiteen kulku sekä anatomian 
ja fysiologian tuntemus. (Tengvall 
2010, 107-108, 126).

Leikkausasento suunnitellaan niin, 
että potilaan fysiologiset toiminnot 
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voidaan turvata leikkauksen aikana, 
kirurgi pystyy toimimaan leikkaus-
alueella sekä anestesiahenkilökun-
ta pystyy tarkkailemaan potilaan 
peruselintoimintoja, lääkitsemään, 
nesteyttämään sekä huolehtimaan 
potilaan ventiloinnista. Leikkaus-
asento suunnitellaan jokaiselle po-
tilaalle yksilöllisesti. (Ilola, Heikkinen, 
Hoikka, Honkanen ja Katomaa 2013, 
188).  Epäsopiva leikkausasento al-
tistaa potilaan hermo-, iho-, lihas- 
sekä silmävaurioille (Rotko 2010, 3).

Aseptisen perioperatiivisen hoito-
työn tavoitteena on potilasturval-
lisuus, infektioiden minimoiminen, 
leikkaustiimin työturvallisuus sekä 
taloudellisuus. (Palosara 2013.) Sai-
raanhoitajan tulee omalla toimin-
nallaan ja osaamisellaan luoda po-
tilaalle turvallinen hoitoympäristö 
yhteistyössä muun leikkaustiimin 
kanssa. Turvallisuuteen vaikuttavat 
sairaanhoitajan taidot sekä tiedot 
aseptiikasta, välineiden ja instru-
menttien toimivuuden ja steriiliyden 
kontrollointi sekä valvontalaitteis-
ton käytön hallinta. (Tengvall 2010, 
107.) Kirurgisen hoitotiimin jäsenten 
on hallittava käsihygienia, kirurgi-
nen käsien desinfektio, aseptinen 
työjärjestys sekä oikeiden suojain-
ten oikea-aikainen käyttö (päähine, 
hengityssuojain, steriilit leikkauskä-
sineet ja steriili leikkaustakki) (Palo-
sara 2013.)

Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksessa potilasasiakirjoista 298/2009 
määritellään kirjaamisen periaatteita 
ja vaatimuksia. Asetuksen mukaan 
potilasasiakirjoissa tulee näkyä hoi-
don järjestäminen, suunnittelu, to-
teuttaminen sekä seuranta. Kirjaus-
ten tulee olla selkeitä ja kirjauksissa 
saa käyttää vain yleisesti tunnettuja 
ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhentei-
tä. Potilaskertomuksesta tulee käy-
dä ilmi taudinmääritys, valittujen ja 
tehtyjen hoitoratkaisujen perusteet 
ja se millaisin perustein valittuun hoi-
tomuotoon on päädytty. Potilasasia-
kirjoihin tulee merkitä, kuinka hoito 

on toteutettu, onko hoidon aikana il-
mennyt jotain erikoista sekä millaisia 
hoitoon liittyviä ratkaisuja on hoidon 
aikana tehty, myös hoitoon osallis-
tuneet henkilöt on kyettävä selvittä-
mään. (Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus potilasasiakirjoista 298/2009.) 
Kommunikointi sekä dokumentointi 
vaikuttavat potilaan turvallisuuteen 
ennen leikkausta, leikkauksen aikana 
ja leikkauksen jälkeen. Leikkaustoi-
minnassa tapahtuneet virheet liitty-
vät yleensä huonoon kommunikaati-
oon, tiimityöskentelyyn, päätöksen 
tekoon tai johtamiseen. (Mustajoki, 
Kinnunen ja Aaltonen 2014.) 

KSMOR-hanke

Opinnäytetyö on osa EU:n periope-
ratiivisen hoitotyön kehittämishan-
ketta KSMOR:a (Key Skill Manage-
ment in Operating Room nursing). 
Hanke on kolmevuotinen ranskalai-
sen potilasturvallisuuden sekä laa-
dun- ja riskienhallinnan tutkimus- ja 
kehittämisorganisaation CEPRAL:n 
johtama EU:n ERASMUS-hanke. 
Hankkeeseen osallistuu Suomen 
Savonia ammattikorkeakoulun li-
säksi terveydenhuollon oppilaitok-
sia Tsekistä, Belgiasta ja Ranskasta. 
Lisäksi yhteistyökumppanina toimii 
kreikkalainen konsultointiin, korke-
aan teknologiaan ja koulutukseen 
keskittynyt yritys sekä leikkaushoi-
tajien yhdistys Ranskasta. Hankkeen 
tarkoituksena on toimia jatkona jo 
toteutuneelle KSM-hankkeelle (Key 
Skill Management), jolla tuotettiin 
tietoa perioperatiivisen hoitotyön 
avaintaidoista ja niiden hallinnan 
merkityksestä läheltä piti- ja hait-
tatapahtumien ennaltaehkäisyssä. 
(Silén-Lipponen ja Kajander-Unkuri 
2018, 6-7.)

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa 
yhtenäinen leikkaussairaanhoita-
jien osaamisen varmistamiseen ja 
arviointiin tarkoitettu lomake, joka 
sisältää perioperatiivisen hoitotyön 
avaintaitoja (Key Skills). Näiden 
avaintaitojen osaamisen arvioinnin 

avulla pystytään nostamaan esiin ne 
taidot, joiden sujuva osaaminen on 
turvallisen hoitotyön kannalta välttä-
mätöntä leikkaussalissa. Tavoitteena 
on parantaa leikkaussalisairaanhoi-
tajien itsearviointia ja tuottaa tietoa 
siitä, miten koulutusta ja osaamisen 
varmistamista tulee kehittää, jotta 
tulevaisuudessa voidaan varmistaa 
leikkauspotilaiden hyvä ja turvalli-
nen hoito alati teknistyvässä ja in-
himillisessä toimintaympäristössä. 
Hankkeessa koekäytettävää arvioin-
tilomaketta voidaan tulevaisuudessa 
hyödyntää leikkaushoitajien pereh-
dytys- ja kehityskeskusteluissa niin, 
että sen pohjalta voidaan kartoittaa 
työntekijän kehittymistavoitteet. 
Lomakkeita on kaksi, joista toinen 
on tarkoitettu perustaitojen ja toi-
nen erikoisalakohtaisten taitojen 
arviointiin. Tuotettua leikkaushoita-
jien osaamisen arviointilomaketta 
koekäytetään kymmenessä ranska-
laisessa yliopistollisessa sairaalas-
sa sekä muissa hankkeen partneri-
maissa maakohtaisten sopimusten 
mukaisesti. Suomessa perustaitojen 
lomake koekäytettiin valmistuvilla 
sairaanhoitajilla (= töihintulovaihe 
valmistumisen jälkeen). Lomakkei-
ta kehitetään yhdessä kansallisten 
leikkaushoitajien yhdistysten kanssa. 
(Silén-Lipponen ja Kajander-Unkuri 
2018, 5, 7.)

Opinnäytetyön tarkoitus 
ja tavoite

Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
selvittää, millaiset ovat valmistu-
van sairaanhoitajan valmiudet leik-
kaushoitotyöhön itsearvioituna ja 
ohjaajan arvioinnin perusteella. Tar-
koituksena on myös selvittää, eroa-
vatko valmistuvan sairaanhoitajan ja 
ohjaajan arvioinnit toisistaan ja jos 
näin on, niin missä asioissa. Tavoit-
teena on kehittää sairaanhoitajien 
perehdytystä leikkaussalissa leikka-
ushoitotyöhön.

uu
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Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyö toteutettiin määräl-
lisenä ja laadullisena tutkimuksena. 
Aineistonkeruu suoritettiin KSMOR-
projektissa tuotetulla perustaito-
jen arviointilomakkeella, jossa on 
yhteensä 237 väittämää 11 osaa-
misalueessa. Osaamisalueet olivat 
leikkaussalissa pukeutuminen (17 
väittämää), tiimin ja tiimien välinen 
yhteistyö (20 väittämää), leikkaus-
sali toimintaympäristönä (25 väit-
tämää), leikkauslista (10 väittämää), 
leikkausvälineistön ja tilan valmista-
minen leikkaukseen (38 väittämää), 
potilaan vastaanottaminen ja kul-
jetus leikkaussalissa (37 väittämää), 
anestesian aloituksen aikainen 
työskentely (4 väittämää), potilaan 
valmistelu leikkaukseen ja peittely 
(4 väittämää), valvovana hoitajana 
työskentely (35 väittämää), leikkaus-
hoitajana työskentely (19 väittämää) 
sekä toimenpiteen päättäminen (28 
väittämää). Arviointilomakkeessa 
vastausvaihtoehdot olivat 0 = ei pe-
rehdytetty, 1 = perehdytetty/osaa 
ohjattuna ja 2 = osaa itsenäisesti.

KSMOR-projektin arviointilomaket-
ta on testattu Suomessa kahdella 
valmistumassa olevalla sairaanhoi-
tajalla ja heidän ohjaajillaan syksyllä 
2017. Keväällä 2018 valmistumassa 
olevilta sairaanhoitajaopiskelijoilta 
(n=6) ja heidän ohjaajiltaan (n=6) 
on kerätty arvioinnit viimeisen har-
joittelujakson aikana. Koska arvi-
ointilomakkeeseen ei testauksen 
jälkeen tehty muutoksia, aineiston 
kokonaismääränä ovat arvioinnit 
kahdeksalta (8) valmistuvalta sai-
raanhoitajalta ja kahdeksalta (8) hei-
dän ohjaajaltansa. Kohderyhmä on 
myös antanut palautetta kaavakkei-
den soveltuvuudesta suomalaisen 
leikkaussairaanhoitajan osaamisen 
arviointiin. Arviointilomakkeiden 
täyttämisen jälkeen valmistuvat 
sairaanhoitajat ovat vuonna 2018 
osallistuneet focus group-haastat-

teluun, jonka tarkoituksena oli sy-
ventää opiskelijoiden kokemuksia 
arviointilomakkeen käyttöön liitty-
vistä eduista ja haitoista. Tässä ar-
tikkelissa kuvataan vain määrällisen 
aineiston tulokset, jotka saatiin ana-
lysoimalla numeeriset vastaukset 
taulukkolaskentaohjelman avulla.

Tulokset

Tutkimukseen vastaajia oli yhteensä 
16, heistä sairaanhoitajia oli 8 ja sai-
raanhoitajaopiskelijoita oli 8.

Valmistumassa olevat sairaanhoita-
jaopiskelijat arvioivat osaavansa oh-
jattuna tai lähes itsenäisesti kaikki 
11 arvioinnin kohteena ollutta osaa-
misaluetta. Parhaiten sairaanhoi-
tajaopiskelijat arvioivat osaavansa 
leikkaussalissa pukeutumisen, poti-
laan vastaanottamisen ja kuljetuk-
sen sekä anestesian aloituksen aikai-
sen työskentelyn osaamisalueiden 
väittämät. Perehdytyksen tarvetta 
he kokivat vielä leikkauslistan ja 
leikkausvälineistön osaamisalueissa. 
Ohjaajien arviointien mukaan opis-
kelijat tarvitsevat vielä perehdytys-
tä anestesian aloituksen aikaisessa 
työskentelyssä, leikkauslistassa 
sekä leikkausvälineistössä.

Valmistumassa olevat sairaanhoi-
tajaopiskelijat arvoivat oman osaa-
misensa paremmiksi kuin ohjaajat 
kahdeksassa arvioinnin kohteena 
olleessa osaamisalueessa. Kolmessa 

osaamisalueessa, potilaan valmiste-
lu leikkaukseen ja peittely, valvova-
na hoitajana työskentely sekä leik-
kaushoitajana työskentely, ohjaajat 
arvioivat opiskelijan osaamista hie-
man paremmaksi kuin opiskelijat. 
Osaamisalueiden keskiarvot on esi-
tetty kuviossa 1.

Tulosten pohdinta

Tulosten perusteella valmistumassa 
olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden 
valmiudet leikkaushoitotyöhön ovat 
sairaanhoitajakoulutuksen aikana 
kehittyneet hyvin. Kaikissa arvioin-
nin kohteessa olleessa osaamisalu-
eessa heidän arviointinsa keskiarvot 
olivat osaa ohjattuna ja osaa itsenäi-
sesti -asteikon välillä. Ohjaajat olivat 
arvioinneissaan hieman kriittisem-
piä. 

Tulosten perusteella valmistumassa 
olevat sairaanhoitajaopiskelijat ar-
vioivat yleisesti omat valmiutensa 
leikkaushoitotyöhön paremmaksi 
verrattuna heidän ohjaajiensa arvi-
ointeihin. Valmistuvat sairaanhoita-
jat voivat arvioida omat valmiutensa 
paremmaksi kuin mitä ne todellisuu-
dessa ovatkaan, sillä itsearviointitai-
dot voivat olla puutteellisia. Opis-
kelijoiden itsearviointitaitoja tulisi 
kehittää jo koulutuksen aikana, jotta 
heidän arvioinneistaan tulisi realis-
tisempia. Kriittinen ajattelu, oman 
toiminnan analysointi ja sen peilaa-
minen ovat myös tarpeellisia taitoja 

Kuvio 1. Valmistuvan 
sairaanhoitajan valmi-
udet leikkaushoitotyö-
hön osaamisalueittain.

uu
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tulevaisuutta ajatellen, joihin tulisi 
kiinnittää huomiota koulutuksen 
aikana. Ero arvioinneissa voi johtua 
erilaisesta ymmärryksestä arviointi-
asteikosta. Valmistumassa oleva sai-
raanhoitajaopiskelija voi kokea, että 
omaan osaamisensa perustuen hän 
ohjattuna osaisi suorittaa leikkaus-
hoitajan tehtäviä, kun taas ohjaaja 
ei välttämättä tiedä, mitä opiskelija 
jo osaa ja voi myös arvioida kriit-
tisemmin opiskelijaa leikkaushoi-
totyön vaatiman erityisosaamisen 
näkökulmasta perustuen omaan ko-
kemukseensa ja tietoonsa. On huo-
mattava, että tässä tutkimuksessa 
sairaanhoitajaopiskelijat suorittivat 
viimeisen harjoittelunsa yliopistolli-
sessa sairaalassa, jossa leikkaushoi-
totyö on pidemmälle erikoistunutta 
verrattuna esimerkiksi keskussairaa-
loihin. Se on myös voinut vaikuttaa 
ohjaajien arviointeihin. (vertaa Ka-
jander-Unkuri 2016; Kajander-Unkuri 
ym. 2016.) 

Huomattava ero arviointien välillä 
oli anestesian aloituksen aikaisessa 
työskentelyssä, jossa ohjaajien arvi-
ointien keskiarvo oli alhaisin lomak-
keen kaikista väittämistä (alle 1), kun 
taas sairaanhoitajaopiskelijat arvioi-
vat osaavansa työskentelyn jo lähes 
itsenäisesti (ka 1,6). Ero voi johtua 
esimerkiksi siitä, että ohjaajat eivät 
välttämättä tiedä, mitä opiskelija jo 
osaa anestesian aloituksen aikaises-
ta työskentelystä eivätkä opiskelijat 
pääse osaamistaan näyttämään ti-
lanteen hektisyyden vuoksi. Opis-
kelijat taas arvioivat osaamisensa 
aikaisemman tietonsa ja osaamisen-
sa perusteella, he ovat voineet olla 
harjoittelussa jo anestesiahoidos-
sa, mutta leikkaushoidon ohjaaja ei 
tätä välttämättä tiedä. Ohjaajien ja 
opiskelijoiden olisikin hyvä yhdessä 
keskustellen selvittää opiskelijan läh-
tötaso, jotta aikaisemmin hankittua 
osaamista pystytään hyödyntämään.

Väittämiin, jotka saivat alhaisen kes-
kiarvon joko ohjaajien tai opiskelijoi-
den arvioimana, olisi hyvä käyttää 
enemmän aikaa perehdytyksessä ja 
varmistaa näin ollen uuden sairaan-
hoitajan osaaminen.

Johtopäätökset ja 
jatkotutkimusaiheet

Valmistuvien sairaanhoitajien osaa-
minen on hyvällä tasolla leikkaus-
salityöskentelyssä, mutta joihinkin 
osa-alueisiin he tarvitsevat enem-
män perehdyttämistä.

Vastavalmistuneiden sairaanhoita-
jien valmiuksia ja osaamista leikka-
ushoitotyössä voisi jatkossa tutkia 
enemmän erilaisilla menetelmillä, 
jotta saataisiin tutkimustietoa use-

ammilta ryhmiltä. Tutkimusmene-
telmistä voisi käyttää esimerkik-
si osaamista arvioivia testejä tai 
havainnointia opiskelijoiden toimin-
nasta harjoittelujen aikana. Mikäli 
perioperatiivisen hoitotyön koulu-
tukseen tehdään muutoksia, olisi 
mielenkiintoista tehdä sen jälkeen 
uusi tutkimus ja nähdä, vaikuttavat-
ko koulutukseen tehdyt muutokset 
tutkimuksen tuloksiin. Kansainväli-
sellä tasolla aihetta voisi myös tutkia, 
jotta saataisiin tietoa siitä, millaisia 
eroavaisuuksia vastavalmistuneiden 
sairaanhoitajien osaamisessa on eri 
maissa. n

Opinnäytetyön loppuraportti on jul-
kaistu theseus-tietokannassa: www.
theseus.fi
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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEA-
KOULUN perioperatiivisen hoitotyö-
hön syventyvät opiskelijat Johanna 
Kaartinen, Jenna Kemppainen, Anni 
Kuittinen ja Henni Seilonen järjestivät 
Keski-Suomen keskussairaalan aulaan 
näyttelyosaston perioperatiivisen hoi-
totyön päivän teemalla. Opiskelijat 
esittelivät leikkausalueen peittelyä ja 
steriiliä pukeutumista, käsihygieniaa 
ja osallistujat saivat arvata erilaisten 
leikkausinstrumenttien nimiä. Oikein 
arvanneille tai myös hyvästä yrityk-
sestä palkittiin.

Näyttelyosasto oli vilkkaassa sisään-
tuloaulassa ja kävijöitä oli paljon. 
Mukana oli niin sairaalan henkilö-
kuntaa kuin potilaita ja vierailijoita. 
Erityisen kiinnostavaa oli monelle 
testata käsihuuhteen oikeaa käyttöä 
mustalla laatikolla. Vaikka asia miel-
letään ammattihenkilökunnan teh-
täviin, moni vierailija oli erittäin kiin-
nostunut kokeilemaan käsihuuhteen 
oikeaa tekniikkaa. Samassa yhtey-
dessä jaettiin pieniä käsihuuhdepul-

Jaana Perttunen
Hoitotyön lehtori, JAMK

European Perioperative 
Nursing Day 15.2.2019

loja, jotka tekivät hyvin kauppansa. 
Instrumenttien nimien arvaaminen 
oli myös suosittua. Rasvahaka ja 

nenäspekula olivat aika helppoja, 
mutta mosquito ja alligaattoripihti 
tuottivat enemmän vaikeuksia.

Henni ja Johanna tarkastavat, tuliko instrumentit arvattua oikein.

Perioperatiiviset hoitotyön opiskelijat vasemmalta Jenna Kemppainen, Johanna Kaartinen, Henni 
Seilonen ja Jenni Nokelainen.

Ylilääkäri Jyrki Virkkunen ja TET:läinen Arne Virkkunen testasivat 
käsihygienian onnistumista mustan laatikon avulla.
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Saammeko esitellä:
Sisar Sohwi.

Ehdota minulle nimeä.

Moni ohikulkija jäi keskustelemaan 
pitemmäksikin aikaa. Johanna, Jen-
na, Anni Ja Henni saivat kuulla mo-
nenlaisia potilaan kokemuksia niin 
vierailijoiden omista kuin heidän 
omaistensa sairauksista ja leikka-
uksista. Mukana oli koskettaviakin 
tarinoita esimerkiksi omaisen syö-
vän uusiutumisesta. Opiskelijat ovat 
opintojensa loppuvaiheessa ja se 
kyllä näkyi. Heillä oli ammattimai-
nen ote, mutta kuitenkin lämmin ja 
arvostava puhumisen ja kuuntelemi-
sen taito. Opettajana ei voi muuta 
kuin olla ylpeä tulevista perioperatii-
visen hoitotyön asiantuntijoista.

EPNDn yhteydessä järjestettiin ni-
mikilpailu JAMKiin hankitulle sai-
raanhoitajanukelle. Nimiehdotuksia 
sai jättää viikon ajan, kun nukke oli 
esillä koulun käytävällä. Samassa 
rakennuksessa toimii terveysalan 
lisäksi kuntoutus- ja sosiaaliala sekä 
informaatioteknologian koulutus. 
Monialaisia nimiehdotuksia tuli 36 
kappaletta ja arvovaltainen opetta-
jaraati valitsi nuken nimeksi Sisar 
Sohwin (Sister Sofia in English). Tar-
koituksena on, että tuomme nuken 
avulla esille sairaanhoitajien ammat-
tia. Työasua vaihdetaan aina tee-
man mukaan. Seuraavan kerran Si-
sar Sohwi pääsee esille varmaankin 
kansainvälisen sairaanhoitajapäivän 
yhteydessä toukokuussa. Muuna ai-
kana hän tarkkailee opetusta hoito-
työn laboraatioluokassa. n
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PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN PÄIVÄÄ (European Perioperative Nursing Day) 
vietettiin jälleen 15.2. myös leikkausosastoilla ympäri Suomen. Leikkausosastoilla oli 
mahdollisuus hakea vapaamuotoisella anomuksella FORNAlta taloudellista tukea päi-
vän juhlallisuuksien järjestelemiseksi.

Muutama leikkausosasto käyttikin tuota tilaisuutta hyväkseen. Juhlinta näytti enimmäk-
seen koostuvan pienen syömisen tarjoamisesta; useammalla osastolla aamumeetingillä 
nautittiin joko aamupalaa tai herkuteltiin suloisella makealla. Ohessa kuvaterveisiä näil-
tä osastoilta!

HUS Jorvin sairaalan 
leikkausosasto kokoontui 
yhteisen aamupalan 
äärelle.

Hämeenlinnassa herkuteltiin herttaisesti!

HUS Lohjan sairaalassa 
aamu alkoi hedelmillä 
ja juustoilla.
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HUS Naistenklinikka nautti aamupalasta ja kuunteli samalla esitelmää.

HUS Töölön sairaalassa herkuteltiin
artesaanileivillä ja tykötarpeilla. Leipä 
se hoitajankin tiellä pitää!

HUS Meilahden tornisairaalassa makoisat 
macaronsit saivat suut messingille!

Kajaanissa nautiskeltiin ajankohtaan sopivasti 
herkullista blinipannukakkua!

Seinäjoella 
yhdistettiin huvi ja 
hyöty; astetta 
prameammat 
kokouseväät!

Perioperatiivista hoitotyön päivää Rovaniemen Terveystalossa 
leikkurissa.

TAYS Sydänsairaalan leikkurissa 
nautittiin aamiaista päivän kunniaksi.
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Kongressimatkalla 
Tukholmassa Anneli Santaniemi

Erikoissairaanhoitaja

Matkustin Tukholmaan jo kongres-
sia edeltävänä päivänä. Minulla oli 
ilo osallistua NORNAn hallituksen 
kokoukseen toisena FORNAn edus-
tajana, koska toinen virallisista Suo-
men edustajista ei päässyt tähän 
kokoukseen. Kokouksessa käytiin 
tietenkin läpi alkavaan kongressiin 
liittyviä asioita. Lisäksi keskusteltiin 
ajankohtaisista asioista eri Pohjois-
maiden leikkausosaston sairaanhoi-
tajien työhön liittyen. Ongelmaksi 
on monissa maissa tullut mm. pä-
tevien hoitajien saaminen leikkaus-
osastoille ja myöskin työntekijöiden 
pysyminen työpaikoilla.   

NORNA-kongressin ja Ruotsin 
leikkaushoitajien syyskongressin 
järjestäminen yhtä aikaa, samas-
sa paikassa, oli toimiva idea. Sai-
raalatarvikenäyttely oli tietenkin 
yhteinen. Päivien aikana saattoi 
kuunnella luentoja molemmissa  
kongresseissa ja tutustua suurem-
paan joukkoon leikkaushoitajia. 

Viides NORNA-kongressi järjestettiin Tukholmassa 29-30.11.2018. 
Samassa yhteydessä pidettiin Ruotsin leikkaussairaanhoitajien 
(SEORNA) Höstkongress. 

Järjestäjien työmäärää oli myös ja-
kamassa suurempi joukko, kun mo-
lempien organisaatioiden toimihen-
kilöt toimivat yhdessä.

Kongressipaikka oli upea, Radisson 
Blu Waterfront -kongressikeskus. 
Sen sijainti on erinomainen sekä aja-
tellen matkustamista, että tutustu-
mista Tukholmaan. Keskusasemalta 
on tunneliyhteys hotelliin. Luento-
tilojen ja majoittumisen sijaitsemi-
nen saman katon alla tekee oleilun 
helpoksi.

Kongressin avajaispuheenvuoron 
pitivät Anne-Marie Nilsson, Norna-
kongressin puheenjohtaja sekä Ami 
Hommel, SEORNAn puheenjohtaja. 
Musiikkia esittivät tunnetut ruotsa-
laiset muusikot. Esitykseen oli valittu 
lauluja eri Pohjoismaista. Avajaisten 
juhlapuhujaksi oli saatu tohtori Bri-
gid M. Gillespie, Professor of Patient 
Safety, Australiasta. Juhlapuheessa 
käsiteltiin potilasturvallisuutta, joka 
on hänen päätutkimusaiheensa.

NORNA-kongressin kielenä oli eng-
lanti ja Höstkongressin luennot pi-
dettiin ruotsiksi. Luennoissa käsi-
teltiin laajasti potilasturvallisuutta, 
henkilökunnan työturvallisuutta, 
hoitajien ja opiskelijoiden koulutuk-
seen liittyviä asioita jne. Turvallisuu-
teen liittyvissä luennoissa tuli esille, 
että hyvin tehdyt perusasiat (esim. 
henkilökunnan opastus ja koulutus, 
hygieniaohjeiden noudattaminen, 
hyvät ohjeet, avoin vuorovaikutus)  
luovat pohjan sekä potilaiden että 
henkilökunnan turvallisuudelle.

Posterinäyttely oli hyvä. Tilassa, jos-
sa posterit olivat,  järjestettiin myös 

’PosterWalk’, jossa tekijät esittelivät 
lyhyesti töitään. Nämä tilaisuudet 
olivat erittäin suosittuja ja selvensi-
vät töiden sisältöä hyvin. Suomesta 
oli kaksi posteria: toisen tekijöinä 
Netta Pohjamies ja Toni Haapa, toi-
sen Netta Pohjamies.  Toni oli myös 
puheenjohtajana yhdessä kongres-
sin luentosessiossa. 

Sairaalatarvikenäyttely oli laaja. Sille 
oli hyvät avarat tilat. Lounas ja kah-
vit tarjottiin samassa tilassa, joten 
ruokatauon yhteydessä oli tilaisuus 
tutustua näyttelyyn. Kongressissa ei 
ollut iltajuhlaa. Luentojen jälkeen oli 
tarjolla syötävää ja juotavaa ja oli ti-
laisuus tutustua muihin osallistujiin. 

Kongressin päätösluentona kuulim-
me Operation Smile’sta. Puhumassa 
olivat Hedde Lundgren, Volunteer 

Kongressin puheenjohtaja Anne-Marie Nilsson ja
Ruotsin leikkaussairaanhoitajayhdistyksen 
(RFOP/SEORNA) puheenjohtaja Kristiina 
Lockner (vas.).

Key Note Speaker Dr Brigid Gillespie pitämässä 
juhlapuhettaan Building bridges in Surgery 
to Keep Patients Safe: The Role of Human Factors.
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Key Note Speaker Dr Brigid Gillespie pitämässä 
juhlapuhettaan Building bridges in Surgery 
to Keep Patients Safe: The Role of Human Factors.

Manager Ruotsista ja Marja Sirkeinen, leikkaus-
hoitaja Suomesta. Marja toimii vapaaehtoisena 
työntekijänä ja paikallisten hoitajien kouluttajana 
Operation Smile’ssa. Luento oli mielenkiintoinen ja 
jopa liikuttava, ja osoitti, miten tärkeää työtä tässä 
järjestössä tehdään. Oli hienoa nähdä ja kuulla mil-
laista työnteko näillä matkoilla on. Marjan ottamis-
ta kuvista tuli hyvin ilmi vapaaehtoistiimin hyvä ja 
lämmin yhteistyö. Kuvissa näkyi myös työolosuh-
teiden alkeellisuus ja se, miten kiitollisia potilaat ja 
heidän omaisensa ovat päästessään hoitoon. Lu-
ento sai valtavat aplodit – eikä syyttä. Se oli ihana 
päätös tälle kongressille. Mainittakoon vielä, että 
kongressijärjestäjät olivat luopuneet luennoitsija-
lahjoista, ja varat lahjoitettiin Operation Smile’lle.

Lopuksi puheenvuoro oli seuraavan NORNA-kon-
gressin järjestäjällä. Hän toivotti kaikki tervetul-
leeksi kuudenteen kongressiin Bergeniin, Norjaan, 
9-11.9.2020. n

NORNAn hallitus. Takaa vasemmalta Anna Valsdottir Islanti, Anne-Marie 
Nilsson Ruotsi, Aina Hauge Norja, Marja Sirkeinen Suomi, Janni Ulrich Tanska, 
Gunilla Fredheim Norja, Soffia Hauksdottir Islanti, Anneli Santaniemi Suomi, 
Catarina Augustsson Ruotsi ja Cellina Majbjörn Tanska.

Jäsenpäivä 8. - 9.6.2019
Utön majakkasaari

Utö on Suomen eteläisin asuttu saari ja siellä sijaitsee Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva majakka. Saari on ollut 1600-lu-
vulta lähtien majakanvartijoiden, luotsien, sotilaiden ja tullimiesten asemapaikka. Saarella asuu vakituisesti alle 50 asukasta, 
mutta kesäaikaan väkimäärä kasvaa moninkertaisesti. Utössa voi nauttia ulkosaariston karusta kauneudesta.
Kokoonnumme Turun linja-autoasemalle 8.6. klo 10.15 ja lähdemme bussilla Turun kaunista saaristotietä kohti Nauvoa, jossa 
nautimme lounaan ravintola L’Escalessa ennen laivaan nousua. Bussimatkalla saamme kuulla erään yhdistyksemme jäsenen 
kokemuksista hänen työskennellessään Utössa sairaanhoitajana. 

Laivamatka Nauvosta Utöön m/s Eivorilla kestää n. 4-5 tuntia sääolosuhteista riippuen.
Utössä majoitumme entisissä kasarmitiloissa sijaitsevaan Havshotelliin kahden-kolmen hengen huoneisiin.
Illallisen jälkeen olemme varanneet rantasaunat, jolloin halukkaat pääsevät saunomaan ja rohkeimmat myös uimaan kirpeään 
meriveteen. Rantasaunojen yhteydessä on oleskelutila jossa voimme nauttia ilta-auringosta ja yhdessäolosta. 
Sunnuntaina meille on varattu opastettu majakkakierros ja vapaata tutustumista saareen ennen kotiin lähtöä. Voit pistäytyä 
Utön kirkossa, Bönehusetissa, saaren museossa ja tehdä mielenkiintoisia löytöjä saarella olevien käsityöläisten putiikeissa. 
Paluumatkalla nautimme lounaan laivalla. Laiva lähtee Utösta klo 13.45 ja saapuu Nauvoon n. klo 18.30. Matka jatkuu bussilla 
kohti Turkua, johon saavumme n. klo 20.00 aikoihin.

Matkaohjelma julkaistaan kotisivuilla www.forna.fi maaliskuun puolivälissä.
Ilmoittautuminen avautuu 1.4.2019 klo 12.00. Mukaan mahtuu 20 jäsentä. Matkan omavastuu on 50 €. Lasku lähetetään säh-
köpostin liitteenä mukaan päässeille.
Ensikertalaiset ovat etusijalla. Kaikki ilmoittautuneet saavat tiedon mukaan pääsystään tai varasijalle jäämisestään sähköpos-
titse huhtikuun loppuun mennessä.
Yhdistys korvaa kohtuulliset matkakulut kotipaikkakunnalta Turkuun ja takaisin.

Tervetuloa mukaan! toivottaa FORNAn hallitus

K
uva ©

 Joakim
 Enckell
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EORNAN SYYSKOKOUS pidettiin 
syksyllä tulevassa kongressikaupun-
gissa Haagissa. Suomesta mukana 
olivat edelleen   Jaana Perttunen  ja 
Simo Toivonen.
 
Hollantilaiset kokousjärjestäjät oli-
vat onnistuneet saamaan erittäin 
upeat puitteet kokoukselle, sillä 
vanhanaikainen herrasmiesklu-
bi Societeit De Witte lahjoitti lä-
hes aateliset tilat kokoustamiselle.  
Kokouksessa käsiteltiin runsain 
mitoin niin sanotusti yleisiä asioi-
ta liittyen EORNAn päivittäiseen 
toimintaan. EORNAn kotipaikaksi-
han on rekisteröity Belgia, ja muu-
tokset Belgian lainsäädännössä 
aiheuttavat luonnollisesti myös 
EORNAn toimintaan tiettyjä muu-
toksia esimerkiksi kirjanpidossa ja 
verotietojen hallinnassa. Onneksi 
meillä ammattiapuna KIT group, 
joka nykyisin hoitaa nuo tehtävät. 
 
Kokouksessa tehtiin jonkin verran 
näkyviä muutoksia ja päätöksiä, 
joista ehkä näkyvin on yhdistyksen 
logon uusiminen. Me suomalaiset 
äänestimme uuden logon puoles-
ta, äänestyksessä äänet jakaan-
tuivat lähes 50-50. Uusi logo lan-
seerataan Haagin kongressissa. 
 
Komiteatyössä Jaanalla on kongres-
sin tieteellisen komitean puheen-
johtajana hyvin asiat järjestyksessä 
ja kaikki näyttää kongressin tie-
teellisen ohjelman suhteen hyvältä.  
 
Koulutuskomiteassa, jossa Simo 
työskentelee, saatiin EORNAn suosi-
tukset koulutuksen minimivaatimuk-
sesta tarkistettua, tämä uudistettu 
painos julkaistaan myös kongressissa. 

 
Vaikka kokouksessa ei tehty varsi-
naisesti hallitustyöhön vaikuttavia 
henkilövalintoja, komiteoiden pu-
heenjohtajia vaihtui. Useat olivat 
tehneet komiteoiden vetopuuhia jo 
usean vuosien ajan. Kokouksessa sa-
noimme myös useat hyvästit pitkä-
aikaisille edustajille, joukossa hen-
kilöitä aivan yhdistyksen alusta asti!  
 
Haagin kokous oli erittäin sujuva 
ja miellyttävän hyvässä hengessä 
saimme työskennellä. Ajoittain ko-
kouksissa on ollut jopa riitaisa hen-

EORNA-kokous 
7.-10.11.2018 Haagissa

Teksti ja kuvat
Simo Toivonen
Leikkaussairaanhoitaja
HUS Leikkaussalit, 
teho- ja kivunhoito, Töölön sairaala, 
Plastiikkakirurginen leikkausosasto

ki mutta ei tällä kertaa. Mielestäni 
tämä oli se suunta johon haluaisin 
itse nähdä EORNAn menevän, yh-
teistyöllä ja yhteisymmärryksessä.  
 
Tässä yhteydessä haluaisin mainos-
taa tulevaa kongressia ja Haagia 
kongressikaupunkina. Ensinnäkin, 
erittäin helpot kulkuyhteydet; useat 
päivittäiset lennot Schipholin ken-
tälle (Amsterdam) josta tunneittain 
lukuisia junavuoroja Haagiin, junal-
la matka kestää alle 30 minuuttia. 
Haagissa kulkee näppärästi raitiovau-

Haag by night.
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nulla tai bussilla, kävellenkin tietty. 
Haag on Alankomaiden hallinnolli-
nen pääkaupunki ja muun muassa ku-
ningasperheen ”työpalatsi” sijaitsee 
siellä. Luonnollisesti myös Haagin 
kansainvälinen tuomioistuin on tääl-
lä. Näistä johtuen Haag on erittäin 
siisti, rauhallinen ja turvallinen kau-
punki, jossa yhdistyvät vanhat upeat 
rakennukset ja modernit pilvenpiir-
täjät. Keskustassa on erinomaiset 
ostosmahdollisuudet, tunnelmallisia 
kapeita ostoskatuja ja isoja vanhoja 
ostoskeskuksia... pieniä kahviloita, 
putiikkeja, oikeastaan ihan kaikkea. 
Museoista tykkääville Haagissa on 
paljon tarjottavaa; de Mauritshuis 
jossa runsaasti hollantilaista taidet-
ta (Rembrandt, Vermeerin ”Tyttö ja 
helmikorvakoru”), erikoista perspek-
tiivien kanssa leikkivää taidetta 
haluaville Escherin palatsimuseo 
(Escher in het paleis), Madurodam 
(”miniatyyripuisto”) ja paljon muita. 
Kaiken tämän kaupunkielämän 
lisäksi Haag on myös rantakau-
punki! Ranta-alueen nimi on Sche-
veningen. Upeaa hienoa leveää 
hiekkarantaa kilometrikaupalla! 

Jaana Perttunen ja Simo Toivonen Societeit De Witten  portaikossa.

Scheveningenin hiekkarantaa.

 
Yhdistä huvi ja hyöty, kaupunki- ja 
rantakohde; lähde kongressiin tyy-
likkääseen Haagiin! Kongressikes-
kus on keskustan ja rannan puolessa 
välissä, siitä on noin 2 km sekä ran-

nalle että keskustaan. Vahva suosi-
tus etenkin kongressille mutta myös 
itse kaupungille! n
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Uudet hallituksen jäsenet 
esittäytyvät

Toni Haapa
sh (AMK), TtT
Kliininen opettaja, hoitotyö
HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja (AMK). Sen 
lisäksi olen suorittanut Tampereen yliopistossa terve-
ystieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2012 (hoito-
työn opettamisen koulutusohjelma) ja viime vuonna 
väittelin terveystieteiden tohtoriksi samaisesta yli-
opistosta.  

Työkokemukseni hoitotyöstä painottuu perioperatii-
viseen hoitotyöhön, tarkemmin leikkaushoitotyöhön. 
Viimeiset kuusi vuotta olen toiminut hoitotyön kliini-
senä opettajana Helsingin yliopistollisessa sairaalassa 
(HUS). Aiemmin olen myös toiminut sivutoimisena 
tuntiopettajana pääkaupunkiseudun ammattikorkea-
kouluissa, joissa olen opettanut perioperatiivisen hoi-
totyön teoria- ja laboraatio-opintoja. Nykyisessä 
työssäni, kliinisenä opettajana, vastaan terveysalan 
opiskelijoiden ohjatusta harjoittelusta, sen koordi-
noinnista sekä näyttöön perustuvasta kehittämisestä. 
Eräs keskeinen työalueeni liittyy opiskelijaohjaajien 
ohjausosaamisen vahvistamiseen sekä oppilaitosyh-
teistyöhön. Lisäksi työhöni sisältyy tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaa eri muodoissaan.  

Suhtaudun innolla alkavaan luottamustehtävääni 
FORNA:n hallituksessa. Koen, että pystyn jakamaan 
osaamistani koulutuksen ja tutkimuksen saralta 
FORNA:n toiminnan edistämiseksi. Ajattelen, että nyt 
on korkea aika alkaa nostamaan näyttöön perustuvan 
perioperatiivisen hoitotyön sekä sen koulutuksen pro-
fiilia ja siinä meillä kaikilla ammattilaisilla riittää teh-
tävää. FORNA:lla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet 
tukea jäseniään tässä tavoitteessa – yhdessä olemme 
enemmän! n

Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto.

Tia Kontio
sh (AMK)
Leikkaussairaanhoitaja
HUS, Meilahden sairaala, 
leikkausosasto

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2009, suuntau-
tumisena perioperatiivinen hoitotyö. Työurani aloitin 
Kirurgisen sairaalan (HUS) leikkausosastolla heti val-
mistumisen jälkeen. Nykyinen työpaikkani on Mei-
lahden sairaalan (HUS) leikkausosasto, jonne siirryin 
kolme vuotta sitten.

Hoitotyön prosessisien kehittäminen ja sujuvoittami-
nen leikkaussaliympäristössä sekä uusien kollegojen 
perehdyttäminen ovat erityisiä mielenkiinnon koh-
teitani. Kirurgian erikoisaloista minua kiinnostavat 
erityisesti suu- ja leukakirurgia, gastrokirurgia sekä 
elinsiirrot. 

Odotan innolla, mitä uusi luottamustehtäväni tuo tul-
lessaan. n

Henkilökuva: Timo Kontio, salikuva: Jani Tahkoniemi.
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Jaana 
Perttunen
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Henkilökuva: Timo Kontio, salikuva: Jani Tahkoniemi.

Aurinkoisia kevättalven päiviä!
HYVÄÄ alkanutta vuotta kaikille. Tämän lehden ilmestyessä uusi vuosi on jo niin pitkällä, että vuo-
siluvun 2019 kirjoittaminen taitaa jo onnistua.

YHDISTYKSEN HALLITUS piti vuoden ensimmäisen kokouksensa tammikuun lopulla. Uudet jä-
senet Toni Haapa ja Tiia Kontio, joiden esittely on viereisellä sivulla, aloittivat hallitustoiminnan 
aktiivisesti. Kuten tapana on, jaettiin hallituksen vastuualueet kokouksessa. Uusia vastaavia sekä 
uusia vastuualueita päätettiin yhdessä. Näistä mainittakoon Simo Toivonen Pinsetin päätoimittaja, 
Noora Turunen kokoussihteeri, Minna Ikonen yritysyhteistyö, Toni tutkimus ja kehittäminen, Tiia 
täydennyskoulutus sekä Päivi Nurmela taloudenhoitaja yhdessä Minna Korpelan kanssa. Lisäksi 
perustetiin Kirurginen savu -työryhmä, jonka tehtävänä on laatia yhdistykselle näyttöön perustuvat 
suositukset kirurgisen savun haittojen ehkäisemiseksi. Työryhmään kuuluvat Toni, Noora, Sanna 
Jaakkola ja allekirjoittanut. Muuten hallituksen jäsenet jatkoivat entisissä tehtävissään, jotka voi 
tarkistaa yhdistyksen kotisivuilta. Vuoden 2019 hallituksen kokous sujui rakentavassa ilmapiirissä 
ja tarkoitus on jatkaa samaan malliin. Toivomme jäsenten olevan aktiivisesti yhteydessä hallituk-
sen jäseniin, jotta voimme edelleen kehittää toimintaa avoimen vuoropuhelun kautta. Tähän on 
mahdollisuus myös kasvotusten jäsenpäivän yhteydessä kesäkuussa.

TÄNÄ VUONNA EORNA kutsuu jälleen perioperatiivisia sairaanhoitajia ympäri Eurooppaa tapaa-
maan toisiaan Haagin kongressiin toukokuussa. Osallistujia odotetaan olevan edellisten kongres-
sien perusteella noin tuhat sekä Euroopasta että ympäri maailmaa. Suomesta on mukana sekä 
suullisia että posteri-esityksiä. Viime kongressissa Rhodoksella Suomesta oli mukana yli 40 edusta-
jaa. Toivon, että saman verran tai jopa enemmän osallistuu tänä vuonna. Tarkoituksena on jälleen 
koota suomalaiset osallistujat yhdistyksen järjestämään tapaamiseen ennen kongressin avajaisia.

KIRJOITAN tätä helmikuun toiseksi viimeisenä sunnuntaina. Päivä on pidentynyt tammikuun alun 
vajaasta kuudesta tunnista yli yhdeksään tuntiin. Viime päivinä ovat lämpötilat olleet kuten joskus 
vappuna tai jopa juhannuksena. Aurinko tuo energiaa ja talven selkä alkaa taittua. Itse en pääs-
syt tänään hiihtoladulle, mutta oli hienoa seurata TV:stä, kun suomalaiset nousivat palkintopallille 
hiihdon maailmancupin kisoissa. Meillä on kaikilla omia mielenkiinnon kohteitamme, jotka aut-
tavat palautumaan usein niin kuormittavasta työstä. Kolmivuorotyö, varallaolo tai raskaat aamu-
vuorot kuluttavat jokaista. Eikä työkuorma tunnu yhtään helpottavan, pikemminkin kasvavan. Te-
hokkuuden vaatimusten keskellä monet kantavat huolta potilaista. Leikkaus on useimmille varsin 
pelottava kokemus, jossa potilaalla turvallisuuden kokeminen on yksi perioperatiivisen hoitotyön 
perusasioita. Silmiini sattui Kari Poulsenin kirjoitus ”10 Essential Skills for Operating Room Nurses”, 
jossa hän omiin kokemuksiinsa perioperatiivisena sairaanhoitajana sekä hoitotyön esimiehenä 
listasi mielestään 10 oleellista perioperatiivisen sairaanhoitajan osaamisaluetta. Yksi näistä on 
vuorovaikutus: “Patients may be fearful. OR nurses know how to communicate in ways to ease that 
fear. They must get the patient to trust them in less than 5 minutes. I always find it amazing that we 
accomplish this, but we do.” Potilaan kanssa ollaan vuorovaikutuksessa monesti hyvin lyhyt aika, 
mutta se aika on sitäkin merkittävämpi. Kiire ja tehokkuus eivät saa vaarantaa tätä. n

Maaliskuun tienoissa kevään jo haistaa, 
nietokset sulavat, aurinko paistaa.

JAANA
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Opinnot ja koulutus

Koulutuksia 2019

l Traumapäivät XXVIII 
 27.-29.3.2019, Helsinki, Silja Serenade, 
 Suomen Traumahoitajayhdistys
 
l Anestesiakurssi 2019 
 28.-29.3.2019, Helsinki, Clarion Hotel, SASH
 
l 49th NORNA-symposium 
 24.-25.4.2019, Norja, Kautokeino 
 
l Hygieniahoitajien valtakunnalliset 
 koulutuspäivät 2019
 16.-17.5.2019, Kotka, Sokos Hotel 
 Seurahuone, Suomen Hygieniahoitajat
 
l 9th EORNA congress 2019
 16.-19.5.2019, Netherlands, Hague, EORNA
 
l Scandinavian Neurosurgical 
 Society (SNS) Congress 
 19.-22.5.2019, Ruotsi, Tukhoma
 
l Dagkirurgisk congress
 23.-24.5.2019, Ruotsi, Karolinska 
 Institutet, Aula Medica 
 
l Endoproteesihoitajien koulutuspäivät 2019
 23.-25.5.2019, Helsinki, Silja Symphony, 
 Suomen endoproteesihoitajat
 
l 13th International Congress on 
 Ambulatory Surgery
 27.-29.5.2019, Portugali, Porto, IAAS
 
l NOKIAS congress 2019
 30.5.-1.6.2019, Islanti, Reykjavik
 
l Päiväkirurgian koulutuspäivä
 20.9.2019, Tampere, Scandic Rosendahl
 
l SASH syyskoulutuspäivät 2019
 1.-2.10.2019, Hyvinkää, Hotelli Sveitsi, SASH
 
l FORNA – Suomen Leikkausosaston
 sairaanhoitajat ry:n opintopäivät 2019
 3.-4.10.2019, Kuopio, Musiikkitalo, FORNA

Tia Kontio
Täydennyskoulutusvastaava

Kuva © Ira Viikari
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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 Simo Toivonen, sähköposti pinsetti@forna.fi, puh. 0400-899189

WANTED! Artikkeleita ja opinnäytetöiden tiivistelmiä Pinsettiin. 

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

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

l Hallitus järjestäytyi vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa.
l Hallituksen vastuualueita uudistettiin ja päivitettiin.
l Hallituksen kokoonpanon, vastuualueet ja yhteystiedot löydät yhdistyksen kotisivuilta https://www.

forna.fi/yhteystiedot/hallitus. 
l Sähköiset jäsenmaksut ovat tulleet jäsenille, joilla on toimiva sähköposti, 1.2.2019.
l Paperinen jäsenmaksu lähetettiin vain heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta jäsenrekisterissä.
l Jäsenrekisteristä on poistettu jäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2018 jäsenmaksua.
l Yhdistys tukee jäsenistöään perioperatiivisen hoitotyön päivänä 15.2., asiasta on ollut tiedotteita jä-

senkirjeessä ja facebookissa. Vastineeksi on toivottu valokuvia, joita jaetaan kotisivuilla ja facebookissa
l Pinsettiä kehitetään. Jäsenten ajatuksia ja ideoita huomioidaan kehitystyössä. Lehdestä järjestetään 

kysely jäsenille maalis-huhtikuun aikana Membookin kautta, seuratkaa ilmoittelua facebookissa ja ko-
tisivuilla!

l Yhdistyksen jäsenpäivä pidetään 8.-9. kesäkuuta. Katso lisää tämän lehden sivulta 31!
l Ajankohtaisista asioista tiedotetaan jatkossa edelleen kotisivuilla ja facebookissa. Jäsenkirje ilmestyy 

pari-kolme kertaa vuodessa sähköisesti.
l Ilmoita käytössä oleva sähköpostiosoitteesi jäsensihteerille, päivitetään se jäsenrekisteriin, jolloin jä-

senmaksu ja tiedotteet tavoittavat sinutkin!

 Terveisin jäsensihteeri 

 Elina

Jäsensihteerin palsta Elina Keränen
Jäsensihteeri



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 8.2.2019 viikko 10

2 18.4.2019 viikko 21

3 16.8.2019 viikko 37

4 15.11.2019 viikko 50

31. vuosikerta

Ilmoituskoot ja -hinnat
2., 3. ja 4. kansi (takakansi): 
1/1 sivu (210x297 mm)   800 €
Tekstissä:   
1/1 sivu  ( 210x297 mm )    700 €
1/2 sivu   ( 176x124 mm )    450 €
1/4 sivu ( 86x124 mm )  170 €
1/6 sivu   ( 86x78 mm )  100 €

Vuosialennus 15 %.

Jos kokosivun ilmoitus ulottuu marginaaleihin, 
tarvitaan 3 mm leikkausvarat kaikille reunoille (bleed) 
sekä leikkausmerkit.

Aineistovaatimukset
Hinnat edellyttävät painovalmista ilmoitusaineistoa
PDF-muodossa.

Tekniset tiedot
Lehden koko A4, 210 x 297mm
Painosmäärä 1800 kpl
ISSN 1236-8237
Palstaleveys:
1 palsta 55mm
2 palstaa 115,5mm
3 palstaa 176mm
Palstakorkeus:
Koko sivu 233mm
1/2 sivua 116,5mm

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

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.

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.
© 2018. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0301704


