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Jäsenlehden lukijoiden asialla

Pidät kädessäsi vuoden kolmatta Pinsettiä. Kolme neljännestä vuodesta on ta-
kanapäin. Välistä tuntuu että aika ottaa kesäisin pienen spurtin ja hidastelee sitten 
talvella. Toivottavasti kesäsi oli hyvä, muillakin mittareilla arvioituna kuin säiden 
pohjalta! Lehdessä on muutamia kesäisiä muisteloita, muun muassa toukokuises-
ta EORNA-kongressista Alankomaiden Haagista sekä kesäkuisesta jäsenpäivästä 
Utöstä.
	 	 	 	 			lll

Syksyn saapuminen tarkoittaa myös rutiinien palaamista normiuomiinsa. Syksyyn 
kuuluvat myös opintopäivät, jotka tänä vuonna järjestetään komeassa Kuopiossa. 
Katsopa ohjelma tästä lehdestä tai kotisivuilta, jossa pääset myös ilmoittautumaan 
jos se on jäänyt vielä tekemättä! Kuopiossa on hienot puitteet, mielenkiintoinen 
ohjelma ja kirsikkana kakun päällä yli sata kolleegaa, joiden kanssa voit vaihtaa 
kuulumisia ja verkostoitua! Tietenkin myös yritykset ovat näyttelyssä kertomassa 
uutuuksistaan ja myös vanhoista hyvistä tuotteistaan.

Syksy palauttaa myös opiskelijat takaisin kentille. Huolestuneena kuuntelin opiske-
lijavastaaviemme raporttia siitä, että perioperatiivisen ”erikoistumisen” kiinnostus 
on laskussa ja ala ei  enää houkuta opiskelijoita. Se, mitä voimme asian eteen tehdä, 
on yrittää ohjata opiskelijoita niin että työmme hienous ja ainutlaatuisuus välitty-
vät heille harjoittelun aikana. Opiskelijaohjaus on ajoittain rankkaa ja energiaa vie-
vää hommaa, mutta ne onnistumisen kokemukset ja kehittymisen havaitseminen 
on myös palkitsevaa. Pidetään huoli, että meillä on jatkossakin huippukolleegat!

	 	 	 	 			lll

Pinsetin lukijakyselyn tulokset voit lukea tästä lehdestä. Pääätoimittajana yhdes-
sä toimitusneuvoston kanssa teemme kaikkemme, että lehden linja kulkee siihen 
suuntaan mikä toiveissanne on. Pinsetti on yhteinen lehtemme, joten jos sinulla 
on plakkarissa jokin mielenkiintoinen aihe tai tiedossa hyvä kirjoittaja, älä salaile 
tietoasi! Pääkaupunkilaisena päätoimittajan suhteet rajoittuvat pitkälti tänne ete-
läisimpään Suomeen mutta artikkeleita kaivataan ihan koko maasta.  Kiitos kerran 
vielä kyselyyn vastanneille!

Pidetään jalat kuivina, kroppa lämpimänä  ja mieli virkeänä niin jaksetaan! 
Toivottavasti näemme opintopäivillä mahdollisimman monta teistä! 

Simo
”Syksy on toinen kevät,  jolloin jokainen puun lehti on kukkanen!” (Albert Camus)
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Pinsetti-lehden lukijakysely: 
tulokset suuntaviivoina lehden kehittämiselle

uu

Pinsetti-lehti on ammatillinen jul-
kaisu ja se käsittelee leikkaushoito-
työn asioita erilaisista näkökulmista. 
Lehden ensisijaisena kohderyhmänä 
ovat anestesia- ja leikkausosastoilla 
sekä päiväkirurgisissa yksiköissä 
toimivat sairaanhoitajat, opiskelijat, 
esimiehet, asiantuntijat, opettajat ja 
muut perioperatiivisesta hoitotyös-
tä kiinnostuneet. Pinsetti-lehden 
toimituksesta vastaavat päätoimit-
taja sekä erillinen toimitusneuvos-
to, jotka FORNA:n hallitus valitsee 
vuosittain. Pinsetti-lehden kirjoitta-
jina toimivat perioperatiivisen hoi-
totyön ammattilaiset, lääketieteen 
edustajat sekä FORNA:n hallituksen 
jäsenet.

Kukin päätoimittaja on kehittä-
nyt Pinsetti-lehteä vuosien var-
rella oman näkemyksensä sekä 
sattumanvaraisesti lähetettyjen 
kommenttien perusteella, mutta 
laajamittaista lukijakyselyä ei ole 
tiettävästi aiemmin tehty. Lukijaky-
selyt tai -tutkimukset ovat keskei-
sessä asemassa, kun halutaan tie-
tään lukijoiden mielipiteitä lehteen 
liittyen. Viime vuosina esimerkiksi 
Hoitotiede-lehti (Helin ym. 2018) 
ja Lääkärilehti (Vierula 2017) ovat 
teettäneet lukijoilleen lukijakyselyt. 
Näistä syistä myös FORNA piti tär-
keänä sitä, että Pinsetti-lehden luki-
joiden näkemykset ja toiveet tulevat 
kuulluksi sekä lehden toimittamises-
sa että kehittämisessä.

Toni Haapa
Sh (AMK), TtT, tutkimus- ja 
kehittämisvastaava, FORNA

Simo Toivonen
Sh, Pinsetti-lehden päätoimittaja, 
FORNA

Pinsetti-lehti on Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat (FORNA) 
ry:n julkaisema jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pin-
setti-lehti kattaa koko Suomen ja sen levikki on n. 1200 kappaletta. 
Nyt, vuonna 2019, Pinsetti-lehdestä on meneillään jo peräti 31. vuo-
sikerta.

Lukijakyselyn tarkoitus ja 
toteuttaminen

Lukijakyselyn tarkoituksena oli sel-
vittää Pinsetti-lehden lukijoiden 
tyytyväisyyttä lehteen sekä koke-
muksia lehdestä. Lisäksi haluttiin 
selvittää millaisia kehittämisideioita 
lukijoilla on Pinsetti-lehden suhteen. 
Lukijakyselyn tavoitteena oli tuot-
taa tietoa Pinsetti-lehden kehittä-
mistä varten, jotta lehti voisi entistä 
paremmin palvella tarkoitustaan. 

Lukijakyselyn tilaajana toimi Suo-
men leikkausosaston sairaanhoita-
jat (FORNA) ry. ja kyselyn suunnitte-

lusta sekä toteutuksesta vastasivat 
Pinsetti-lehden päätoimittaja Simo 
Toivonen ja FORNA:n tutkimus- ja 
kehittämisvastaava Toni Haapa. 
FORNA:n hallitus myönsi lukijakyse-
lylle tutkimusluvan kokouksessaan 
9.3.2019.

Lukijakysely toteutettiin sähköise-
nä kyselynä, Webropol -ohjelmalla, 
maalis-huhtikuussa 2019 (Polit & 
Beck 2018). Kysely suunnattiin Suo-
men leikkausosaston sairaanhoita-
jat -yhdistyksen rekisteröityneille 
jäsenille (N=1177), joilla oli kyselyn 
toteuttamisajankohtana toimiva 
sähköpostiosoite jäsenrekisterissä. 
Kohderyhmään kuuluville henkilöil-
le lähetettiin Webropol -ohjelman 
kautta lukijakyselyn tiedote sekä 
linkki sähköiseen kyselylomakkee-
seen. Lisäksi lukijakyselystä tie-
dotettiin jäsenkirjeessä, Pinsetti-
lehdessä ja sosiaalisessa mediassa 
(Facebook®). FORNA halusi kannus-
taa jäseniään vastaamaan lukijaky-
selyyn arpomalla vastanneiden ja 
yhteystietonsa jättäneiden kesken 
pieniä palkintoja. 

Kyselylomakkeen etusivulle oli sijoi-
tettuna lukijakyselyn saatekirje, jos-
sa vastaajille kerrottiin tarkemmin 
muun muassa tietojen keräämises-
tä ja aineiston käsittelystä. Lukija-
kyselyyn osallistuminen oli täysin 
vapaaehtoista sekä anonyymiä ja 

Pinsetti-lehti täytti 30 vuotta syksyllä 2018.
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vastaaminen katsottiin tietoiseksi 
suostumuksesi osallistua kyselyyn. 
(Polit & Beck 2018.) Kyselylomake 
sisälsi 21 Pinsetti-lehteen liittyvää 
kysymystä ja 6 vastaajien tausta-
tietoja kartoittavaa kysymystä. Pin-
setti-lehteen liittyvät kysymykset 
(N=21) jaettiin seuraaviin aihealuei-
siin: tyytyväisyys Pinsetti-lehteen 
(n=2); kokemukset Pinsetti-lehden 
sisällöstä (n=3), hyödynnettävyy-
destä (n=4), ulkoasusta (n=5), ilmes-
tymisestä (n=1) ja julkaisumuodosta 
(n=3); kehittämisideat Pinsetti-leh-
den kokonaisuuden (n=1), sisällön 
(n=1) ja ulkoasun (n=1) suhteen. Vas-
taajien taustatietoja kartoittavat ky-
symykset (n=6) koskivat vastaajan 
sukupuolta, ikää, nykyistä työteh-
tävää, asuinpaikkaa, jäsenyysmuo-
toa sekä sitä, kauanko henkilö oli 
ollut Pinsetti-lehden lukijana. Ky-
selylomake piti sisällään avoimia ja 
monivalintakysymyksiä sekä neli-
portaisia Likert-asteikollisia mieli-
pideväittämiä (Polit & Beck 2018). 
Kyselylomakkeen lopussa kysyttiin 
vastaajien yhteystietoja, mikäli he 
olivat ilmaisseet halunsa osallistua 
vapaaehtoiseen arvontaan. Yhteys-
tietoja käytettiin vain palkintojen 
arvontaan ja vastaajia ei missään 
vaiheessa yksilöity. 

Lukijakyselyyn vastasi määräaikaan 
mennessä yhteensä 209 jäsentä, 
vastausprosentin ollessa 18.
Kyselyn määrällistä aineistoa (struk-
turoitujen kysymysten vastaukset) 
kuvattiin frekvenssi- ja prosenttija-
kaumien avulla (Polit & Beck 2018). 
Laadullista aineistoa (avoimien ky-
symysten vastaukset) puolestaan 
analysointiin temaattisella analyy-
sillä (Braun & Clarke 2006, Vaismora-
di ym. 2013). 

Lukijakyselyn tulokset

Vastaajien taustatiedot 

Lähes kaikki lukijakyselyyn vas-
tanneet (n=199, 95%) olivat naisia. 
Suurimmat ikäryhmät vastaajien 
kesken olivat 41-50 vuotiaat (n=77, 
37%) sekä 51-60 vuotiaat (n=69, 
33%). Valtaosa vastaajista (n=161, 
77%) ilmoitti työskentelevänsä sai-
raanhoitajana, mutta vastanneiden 
joukossa oli myös hoitotyön johta-
jia, opettajia ja asiantuntijoita sekä 
eläkeläisiä. Eniten vastauksia kyse-
lyyn tuli Uudeltamaalta (n=61, 29%), 
Pohjois-Pohjanmaalta (n=28, 13%) 
sekä Pirkanmaalta (n=24, 11%).

Lähes kaikille vastaajille (n=203, 
97%) Pinsetti-lehti tuli FORNA:n 
varsinaisen jäsenyyden perusteella. 
Enemmistö vastaajista (n=159, 76%) 
oli ollut Pinsetti-lehden lukijana yli 
10 vuotta.

Tyytyväisyys Pinsetti-lehteen ja ko-
kemukset Pinsetti-lehden sisällöstä 

Lukijakyselyn (209 vastaajaa) pe-
rusteella Pinsetti-lehteen ollaan 
erittäin tyytyväisiä ja lehden sisäl-
tö koetaan hyväksi. Lähes kaikki 
vastaajat raportoivat olevansa tyy-
tyväisiä Pinsetti-lehteen kokonai-
suutena (n=194, 93%) ja siihen, että 
yhdistyksellä on oma ammattilehti 
(n=207, 99%). Valtaosa vastaajista 
(n=196, 94%) koki, että Pinsetti-leh-
den sisältö on monipuolinen. Lähes 
kaikki vastaajat (n=202, 96%) olivat 
vähintään samaa mieltä siitä, että 
Pinsetti-lehden sisältö vastaa tar-
koitustaan yhdistyksen ammattileh-
tenä. Suurin osa vastaajista (n=196, 
94%) koki, että Pinsetti lehti sisältää 
ajankohtaista tietoa perioperatiivi-
sesta hoitotyöstä. 

Kokemukset Pinsetti-lehden hyö-
dynnettävyydestä käytännössä 

Lukijakysely (209 vastaajaa) osoitti, 
että Pinsetti-lehteä hyödynnetään 
kohtalaisen monipuolisesti. Suurin 

osa vastaajista (n=136, 65%) rapor-
toi lukevansa koko lehden. Toisaal-
ta osa vastaajista kuvasi lukevansa 
lehteä valikoivasti, joka tarkoitti 
sitä, että vain itseä kiinnostavat ar-
tikkelit luetaan kokonaisuudessaan. 
Lähes kaikki vastaajat (n=199, 95%) 
kokivat Pinsetti-lehden hyödyllise-
nä. Valtaosa vastaajista (n=161, 77%) 
ilmoitti käyttävänsä Pinsetti-lehteä 
ammatillisessa tarkoituksessa sil-
loin tällöin. Toisaalta noin kymme-
nes vastaajista (n=18, 9%) raportoi 
ettei käytä lehteä ollenkaan amma-
tillisiin tarkoituksiin. Pinsetti-lehteä 
hyödynnettiin eniten hoitotyön 
kehittämisen (n=99, 47%), potilaan 
hoitamisen (n=92, 44%) ja hoito-
työn opetuksen (n=41, 19%) tukena. 
Lisäksi vastaajat raportoivat käyt-
tävänsä Pinsetti-lehteä esimerkiksi 
ammatillisen tiedon ylläpitoon, ke-
hityksen seuraamiseen sekä hoito-
käytäntöjen vertailuun, mutta myös 
ajanvietteeksi ja omaksi iloksi.

Kokemukset Pinsetti-lehden 
ulkoasusta

Lukijakyselyn (209 vastaajaa) tulos-
ten Pinsetti-lehden nykyinen ulkoa-
su koetaan erittäin hyväksi. Valtaosa 
vastaajista (n=187, 89%) koki, että 
Pinsetti-lehden kansi houkuttelee 
lukemaan lehden. Lähes kaikki vas-
taajat olivat vähintään samaa mieltä 
siitä, että Pinsetti-lehden sivukoko 
on sopiva (n=206, 99%) ja, että pals-
toitus helpottaa lukemista (n=201, 
97%). Lisäksi suurin osa vastaajista 
koki tekstityypin helppolukuisena 
(n=202, 97%) sekä kirjasinkoon sopi-
vana (n=202, 97%). 

Kokemukset Pinsetti-lehden ilmes-
tymisestä ja julkaisumuodosta

Lukijakysely (209 vastaajaa) osoitti, 
että lukijat pitävät Pinsetti-lehden 
julkaisutiheyttä ja -muotoa varsin 
hyvänä. Valtaosa vastaajista (n=173, 
83%) koki, että nykyinen julkaisuti-
heys (neljästi vuodessa) on sopiva. 
Lähes kaikki vastaajat (n=190, 91%) 

uu
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olivat sitä mieltä, että he haluavat 
lukea Pinsetti-lehden mieluummin 
paperisena versiona. Vain reilu kym-
menes vastaajista (n=30, 14%) halusi 
lukea lehden mieluummin sähköise-
nä versiona. Toisaalta lähes kaikki 
vastaajat (n=198, 95%) kokevat hy-
vänä sen, että Pinsetti-lehti on saa-
tavissa sekä paperisena että sähköi-
senä versiona. 

Kehittämisideat Pinsetti-lehden 
suhteen 

Kehittämisideoita Pinsetti-lehden 
kokonaisuuden, sisällön ja ulkoasun 
suhteen kerättiin avoimien kysy-
mysten avulla. Kehittämisideioi-
ta Pinsetti-lehden kokonaisuuden 
suhteen ehdotti viidennes lukijaky-
selyyn vastanneista (n=42, 20%) ja 
sisällön suhteen melkein puolet vas-
tanneista (n=85, 41%). Vajaa viiden-

nes vastanneista (n=34, 16%) ehdot-
ti kehittämisideioita Pinsetti-lehden 
ulkoasun suhteen. Lukijakyselyn 
perusteella Pinsetti-lehteen kohdis-
tuvien kehittämisideoiden keskei-
simmät teemat kuvataan kuviossa 1. 

Pinsetti-lehden kehittäminen 
lukijakyselyn tulosten pohjalta

Pinsetti-lehden lukijakysely tuotti 
arvokasta tietoa lehden kehittämis-
tä varten. Pinsetti-lehden toimitus-
kunta pitää nimittäin tärkeänä sitä, 
että lehti vastaa lukijoiden odotuksia 
parhaalla mahdollisella tavalla. On 
kuitenkin otettava huomioon, ettei 
lukijakyselyn tuloksia voida varauk-
setta yleistää. Ensinnäkin kyselyn 
vastausprosentti jäi melko alhaisek-
si (18%). Toisaalta nykyajan kyse-
lytulvasta johtuva vastausväsymys 
on johtanut siihen, että sähköisten 

kyselytutkimusten vastausprosentit 
ovat laskeneet viime vuosina (Rus-
koaho ym. 2010). Toiseksi on otet-
tava huomioon vastaajien mah-
dollinen valikoituminen. Nimittäin 
tällä lukijakyselyllä tavoitettiin vain 
ne jäsenet, joilla oli toimiva ja ajan 
tasalla oleva sähköpostiosoite jäsen-
rerkisterissä. Toisaalta lukijakyselyn 
vastaajat edustivat verrattain hyvin 
jäsenistöä ja he olivat pitkänlinjan 
Pinsetti-lehden lukijoita. Näin ollen 
kyselyn tulokset antavat arvokkaita 
suuntaviivoja sekä lehden kehittä-
miselle että toimivien rakenteiden 
ylläpitämiselle. 

Lukijakyselyn tulosten perusteella 
voidaan sanoa, että Pinsetti-lehden 
lukijat kokevat lehden tärkeänä 
osana ammatillisen yhdistyksen 
toimintaa ja hyödyntävät sitä mo-

Kuvio 1. Kehittämisideoiden keskeisimmät teemat.

Kehittämisideat 
Pinsetti-lehden 

kokonaisuuden suhteen

Kehittämisideat 
Pinsetti-lehden 
sisällön suhteen

Kehittämisideat 
Pinsetti-lehden 

ulkoasun suhteen

enemmän 
teemanumeroita

yhteistyötä muiden vastaavien 
ammattilehtien, esimerkiksi 

Spirium-lehden, kanssa

enemmän 
vuorovaikutteisuutta, kuten 

mielipidepalstoja ja 
kommenttipuheenvuoroja

enemmän tietoa 
perioperatiiviseen hoitotyöhön 

liittyvästä tutkimusnäytöstä 
ja hoitotyön suosituksista

laajemmin erilaisten 
leikkausyksiköiden esittelyjä 

niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti ja niissä tehtyjen 

kehittämistöiden raportointeja

lisää kliinistä hoitotyötä 
käsitteleviä case-tyyppisiä 

artikkeleita 
moniammatillisuus huomioiden

nykyinen ulkoasu on hyvä ja 
ei ole tarvetta muutoksiin

enemmän kuvia 
tasapainottamaan 

pidempiä artikkeleita
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nipuolisesti erilaisissa tarkoituksissa. 
Lisäksi lukijat kokevat Pinsetti-leh-
den tämän hetkisen sisällön, ulko-
asun sekä julkaisutiheyden ja -muo-
don erittäin hyvänä. Pinsetti-lehden 
lukijoiden esittämät kehittämiseh-
dotukset painottuvat muun muassa 
tutkimuksellisuuden lisäämiseen 
sekä lehden monipuolisuuden edis-
tämiseen erilaisten palstojen, esitte-
lyiden ja kuvituksen muodossa. 

Yhdistyksemme ja siten myös Pin-
setti-lehden tehtävänä on kehittää 
leikkaushoitotyötä muun muas-
sa tutkimusnäyttöön perustuen. 
Pinsetti-lehden toimituksessa on 
jo nyt reagoitu tuohon lukijoiden 
toiveeseen tutkimuksellisuuden li-
säämisestä, nimittäin tästä 3/2019 
numerosta lähtien lehdessä tullaan 
näkemään Tutkimuksen ääni -palsta, 
joka löytyy sivulta 17. Kyseisen pals-
tan tarkoituksena on esitellä lyhy-
esti perioperatiiviseen hoitotyöhön 
liittyviä kotimaisia väitöskirjatutki-
muksia ja niiden tekijöitä. Myös hoi-
totyön suosituksista tiedottamista 
pyritään lisäämään tulevaisuudessa. 
Edellä mainittujen lisäksi Pinsetti-
lehden toimitusneuvosto haluaa 
kannustaa kaikkia jäseniään kirjoit-
tamaan lyhyitä kuvauksia tekemis-
tään opinnäyte- ja kehittämistöistä 
ja näin jakamaan hyväksi havaittuja 
toimintakäytänteitä.  

Pinsetti-lehti kehittyy myös muilta 
osin. Ensinnäkin, kliinistä hoitotyötä 
käsittelevien case-tyyppisten artik-
kelien määrää pyritään entisestään 
lisäämään, sillä ne olivat kyselyssä 
toivotuimpien artikkeleiden joukos-
sa. Toiseksi, Pinsetti-lehden kirjoi-
tusohjeet päivitetään syksyn 2019 
aikana ja kolmanneksi, Pinsetti-
lehden toimituskunta alkaa kartoit-
tamaan mahdollista yhteistyötä 
Suomen Anestesiasairaanhoitajat 

-yhdistyksen julkaiseman Spirium 
-lehden kanssa. Neljänneksi, yhdis-
tyksen hallitus päätti kokouksessaan 
4.5.2019 myöntää rinnakkaistallen-
nus- mahdollisuuden Pinsetti-leh-

dessä julkaistuille artikkeleille niiden 
ilmestymistä seuraavana vuotena. 
Tällä tavalla Pinsetti-lehti pyrkii osal-
taan edistämään lehdessä julkaistu-
jen artikkeleiden näkyvyyttä sekä 
hyödynnettävyyttä, mutta kuitenkin, 
niin että FORNA:n jäsenillä säilyy 
etuoikeus niihin yhden vuoden ajan. 
Viidenneksi, pyrimme lisäämään 
kuvien määrää Pinsetti-lehdessä, 
etenkin pidempien artikkeleiden 
rytmittämiseksi. Vinkkinä lukijoille, 
että hyviä kuvituskuvia saa toimit-
taa Pinsetti-lehden toimitukseen 
julkaistavaksi. 

Parhaimmillaan Pinsetti-lehti mah-
dollistaa eräänlaisen vuoropuhe-
lun maamme leikkaushoitotyön 
ammattilaisten välillä. Tuon vuo-
ropuhelun onnistuminen edellyt-
tää kuitenkin sitä, että lehdessä on 
artikkeleita ja niiden kirjoittajia eri 
puolilta Suomea, ei pelkästään pää-
kaupunkiseudulta. Tämä oli myös 
yksi lukijakyselyssä esille tulleista 
kehittämisideoista. Näin ollen Pin-
setti-lehden toimituskunta haluaa-
kin vedota teihin lukijoihin, että jos 

teillä on mielessänne jokin artikkelin 
aihe ja jopa kirjoittaja sille, niin ker-
tokaa siitä ihmeessä meille. Lisäksi 
Sairaalakierroksella -palstamme tar-
vitsee jatkuvasti uusia kirjoittajia. 

Tulevaisuudessa lukijakysely voi-
daan suorittaa uudelleen samalla 
lomakkeella, jolloin tuloksia vertai-
lemalla saadaan tietoa siitä, miten 
lukijat ovat ottaneet vastaan Pinset-
ti-lehden muutokset. Toki jatkossa-
kin saa lähettää lehteä ja erityisesti 
sen sisältöä koskevaa palautetta 
sekä artikkelien aihe-ehdotuksia 
suoraan päätoimittajalle ja toimitus-
neuvostolle osoitteeseen: pinsetti@
forna.fi. Nimittäin Pinsetti-lehden 
tavoitteena on pysyä ajan hermolla 
lukijoiden näkemysten ja toiveiden 
kanssa, näin ollen risut ja ruusutkin 
ovat erittäin toivottuja sekä terve-
tulleita!  

Kiitokset

Kiitämme Markku Ylisiuruaa avusta 
lukijakyselyn teknisessä toteutuk-
sessa! n
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Entä jos rysähtää?
Varautumisesta suuronnettomuus-
tilanteita varten leikkausosastolla

Tämä artikkeli käsittelee varau-
tumista konventionaalisiin suur-
onnettomuustilanteisiin Meilah-
den sairaalan leikkausosastolla 
Helsingissä. Esitetyt periaatteet 
ovat kuitenkin pääosin yleispäte-
viä toimipaikasta riippumatta. 

 
Jostakin kohtalon oikusta allekirjoit-
tanut on lähes neljännesvuosisadan 
kestäneen lääkärinuransa aikana 
toistuvasti sattunut päivystämään 
anestesia- ja tehohoitolääkärinä 
suuronnettomuustilanteissa tai 
niihin rinnastettavissa olosuhteis-
sa. Olen joutunut näihin tilantei-
siin alkuaikoina kokemattomana 
erikoistuvana lääkärinä ja vuosia 
myöhemmin myös kokeneena ko-
konaisvastuun kantavana seniorilää-
kärinä. Tilanteet ovat monessakin 
suhteessa muovanneet ja muutta-
neet käsitystäni lääkäriydestä, lää-
ketieteen etiikasta, poikkeustilan-
teiden johtamistavoista ja ennen 
kaikkea ammattilaisen toiminta-
kyvystä yllättävän ja poikkeukselli-
sen paineen alaisena. Jälkeenpäin 
ajatellen kaikissa näissä tilanteissa 
näen omassa toiminnassani tiettyjä 
puutteita ja jopa suoranaisia epä-
tarkoituksenmukaisuuksia. Uskon 
kuitenkin vakaasti, että nämä koval-
la kädellä saadut opit ovat kaikkein 
arvokkaimpia oppeja urallani.  

Normaaliolosuhteissa leikkaussalien 
toiminta tapahtuu etukäteen tarkasti 
suunnitellusti ja hallitusti. Resurssien 
oikeaa kohdentamista uudelleenarvi-
oidaan jatkuvasti. Tavoitteena on po-
tilaiden hoito niin lääketieteellisesti 

Sami Urtamo
Anestesiologian erikoislääkäri
HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, 
Meilahden tornisairaala

kuin eettisestikin parhaiten perustel-
luilla tavoilla. Suuronnettomuustilan-
teissa normaaliolosuhteiden aikana 
noudatetut toimintatavat eivät yht-
äkkiä olekaan mahdollisia. Vaikeasti 
vammautuneiden ja välitöntä hoitoa 
edellyttävien potilaiden määrä voi 
helposti hetkessä ylittää minkä ta-
hansa yksittäisen leikkausosaston 
kapasiteetin. Yksi ainoa puhelinsoitto 
voi milloin tahansa sysätä leikkaus-
osaston totunnaisesta arkirutiinista 
poikkeavaan ja täysin erilaisella pri-
orisointi- ja johtamistavalla tapahtu-
vaan toimintamuotoon. 

Suuronnettomuustilanne on aina 
yllätys kaikille osallisille. Saadun pu-
helinsoiton jälkeen ei ole enää aikaa 
pohtia, miten organisaatio toimisi 
poikkeustilanteessa. Toiminnan tar-
koituksenmukaisuus ja tehokkuus 
perustuu tarkkaan etukäteissuunnit-
teluun ja jokaisen ammattiryhmän 

ja edelleen jokaisen yksittäisen toi-
mijan ymmärrykseen omasta roolis-
taan poikkeustilanteessa. 

Katastrofitilanteessa normaalit 
leikkaussalin johtamiskäytännöt ja 
hierarkiset rakenteet eivät ole mah-
dollisia. Toiminta tapahtuu enem-
män kenttälääkinnän periaatteiden 
kuin totunnaisten leikkaussalin 
päivittäisjohtamisen käytäntöjen 
mukaan. Toimintakapasiteetin tar-
peen ja tarjonnan välille muodostuu 
väistämättä epäsuhta. Tällöin oikein 
kohdennetun priorisoinnin merkitys 
korostuu. Onnistuminen saattaa olla 
kiinni improvisoinnista ja poikkeuk-
sellisten ratkaisujen tekemisestä. 
Johtamistyyli ei voi poikkeustilan-
teessa olla neuvotteleva, vaan sen 
on oltava joskus jopa korostetun 
autoritäärinen.  Toiminta suuron-
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nettomuustilanteissa usein muis-
tuttaakin enemmän armeijan kuin 
terveydenhuoltomaailman käytän-
töjä. Johtaja päättää autoritäärisesti 
kaikesta toiminnasta ja kantaa siitä 
täyden vastuun. Komentoketjun eh-
doton noudattaminen on ensiarvoi-
sen tärkeää. Eri tasoilla järjestelmää 
toimivien johtajien jatkuva kommu-
nikointi keskenään ja säännölliset 
tilannekatsaukset ovat toiminnan 
perusedellytys.  

Tarkoituksenmukainen johtaminen 
poikkeustilanteessa edellyttää ko-
konaiskäsitystä suuronnettomuu-
den laajuudesta ja tilanteen olete-
tusta kehityksestä, oman yksikön 
ajankohtaisesta toimintakapasi-
teetista ja samalla myös muiden 
toimintaan osallistuvien yksiköi-
den resurssien hahmottamisesta. 
Ratkaisut tehdään kuitenkin usein 
riittämättömien etukäteistietojen 
varassa, ja tuloksena saattaa olla 
epätarkoituksenmukaista ja väärin 
mitoitettua resurssien varaamista. 

Itse olen johtanut tilannetta, jossa 
keskellä yötä leikkausosasto sai en-
nakkoilmoituksen jopa yli 20:stä vai-
keasti vammautuneesta potilaasta. 
Protokollan mukainen laajennettu 
hälytys aktivoitiin välittömästi, ja 
huolimatta ajankohdasta osastolle 
saatiin lyhyessä ajassa virka-ajan 
kapasiteettia vastaava määrä työn-
tekijöitä. Lopulta vaikeasti vammau-
tuneita saapui vain kolme, ja kunni-
oitettavan kokoista reserviä alettiin 
asteittain kotiuttaa kentältä kuultu-
jen tilannekatsausten muuttuessa 
yhä suotuisampaan suuntaan. 

Leikkausosastojen katastrofivalmi-
ussuunnitelma päivitetään vuosit-
tain valmiustoimikunnan toimesta. 
Suunnitelmien keskeinen sisältö on 
läpikäytävä osaston yhteisissä tilai-
suuksissa säännöllisin väliajoin. Yk-
sikkö on velvollinen tarkistamaan 
ja päivittämään kaikkien työnteki-
jöidensä yhteystiedot säännöllises-
ti. Ammattiryhmästä riippumatta 
jokaisen työntekijän velvollisuus on 

perehtyä yleisiin menettelytapoihin, 
hierarkiasuhteisiin ja omaan roo-
liinsa poikkeustilanteessa. Suositel-
tavaa on omaehtoisesti lukea leik-
kausosaston valmiussuunnitelma 
läpi kerran vuodessa.  

HUS-konserni jakaa hälytysjärjestel-
mänsä neljään osa-alueeseen. Pu-
nainen linja edustaa lääkinnällistä 
valmiutta, vihreä linja sisäisiä tekni-
siä häiriöitä ja turvallisuusuhkia, kel-
tainen linja erilaisia viranomaisten 
virka-apupyyntöjä ja oranssi linja 
vakavia infektiouhkakuvia. Erityyp-
pisille uhkakuville on omat erilliset 
ohjeistuksensa. 

Konventionaaliset suuronnetto-
muudet ovat tilanteita, joissa suuri 
määrä ihmisiä vammautuu kerralla 
tyypillisesti mm. liikenne- tai räjäh-
dysonnettomuuden tai ampumalla 
tai räjähteillä tehdyn terrori-iskun 
seurauksena. Vammat ovat täl-
löin pääosin mekaanisen energian 
aiheuttamia. Tyypillisimpiä ovat 

uu
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eriasteiset ruhjeet, räjähdysvam-
mat, palovammat, sirpale- tai am-
pumavammat sekä laajuudeltaan 
vaihtelevat tylpät vammat. Haak-
sirikkotilanteessa potilaat ovat läh-
tökohtaisesti hypotermisia, ja osa 
heistä on ollut hukuksissa. Konven-
tionaalisten suuronnettomuustilan-
teiden varalle on olemassa lääkin-
nällinen valmiussuunnitelma. 

Ei-konventionaalisissa suuronnet-
tomuustilanteissa uhrit ovat altistu-
neet säteilylle tai erilaisille biologi-
sille tai kemiallisille vauriotekijöille. 
Näissä nk. CBRN-tilanteissa käyte-
tään omaa erillistä valmiussuunni-
telmaansa. Vastaavasti sairaaloiden 
sisäisiä uhkatilanteita varten on laa-
dittu omat kiinteistökohtaiset tur-
vallisuus- ja pelastussuunnitelmansa, 
joissa varaudutaan mm. tulipalo-, 
pommiuhka-, ammuskelu- tai pant-
tivankitilanteisiin. 

Tieto tapahtuneesta suuronnetto-
muudesta voi tulla leikkausosastolle 
käytännössä mitä tahansa kanavaa 
pitkin. Huolimatta kaikesta etu-
käteissuunnittelusta tiedonkulku 
on suuronnettomuustilanteissa 
lähtökohtaisesti yksi pahimmista 
tarkoituksenmukaista toimintaa 
rajoittavista tekijöistä. Ei ole en-
nenkuulumatonta, etteikö ensitieto 
voisi tulla pikaviestiohjelman tai so-
siaalisen median päivityksen kautta. 
Protokollan mukaan sairaala saa hä-
lytyksen HUS:n lääkintäpäälliköltä, 
mutta yhtä hyvin ensitieto voidaan 
saada esimerkiksi jonkin muun sai-
raalan päivystyspoliklinikan tai hätä-
keskuksen kautta.

Pääosa Meilahden sairaalaan suur-
onnettomuustilanteessa saapuvista 
potilaista on lähtökohtaisesti vai-
keasti loukkaantuneita ja välitöntä 
hoitoa tarvitsevia. Suuronnetto-
muustilanteen edellyttämä toimin-
tamalli luokitellaan kolmijakoisesti. 
Vaihtoehtoina ovat ennakkovaroi-
tus, perushälytys tai laajennettu hä-
lytys. Luokitus perustuu sairaalaan 

saapuvien potilaiden oletettuun lu-
kumäärään. Esitietojen ollessa vielä 
puutteellisia aktivoidaan ennakko-
varoitus mahdollisessa tai oletetus-
sa suuronnettomuustilanteessa. Mi-
käli oletettujen potilaiden määrä on 
5-20, aktivoidaan perushälytys. Jos 
potilaita ennustetaan saapuvan yli 
20, aktivoidaan laajennettu hälytys. 
Kolmijako ei ole absoluuttinen, ja 
luokittelua voidaankin joutua muut-
tamaan tilanteen kehittyessä ja ko-
konaiskuvan tarkentuessa. 
 
Suuronnettomuustilanteen komen-
toketjussa ylimmällä tasolla on sai-
raalan valmiuspäällikkö, joka johtaa 
tilannetta koko sairaalassa. Sairaa-
laan perustetaan erillinen suuron-
nettomuustilanteen johtokeskus, 
joka vastaa tilanteen operatiivisesta 
johtamisesta valmiuspäällikön joh-
dolla. Armeijatermein ilmaistuna 
johtokeskus voidaan rinnastaa pa-
taljoonan komentopaikkaan. Valmi-
uspäällikön alaisina toimii eri yksi-
köissä (esim. päivystyspoliklinikka, 
leikkausosasto, teho- ja valvonta-
osastot) omat toiminnalliset johta-
jansa. 

Lähtökohtaisesti hälytysjärjestel-
mä aktivoituu Meilahden sairaalan 
osalta ilmoituksen tullessa päivys-
tyspoliklinikan vastaavan hoitajan 
viranomaisverkossa toimivaan pu-
helimeen. Ennakkovaroitustilan-
teessa vastaava hoitaja informoi 
sairaalan eri tahoja ennalta laaditun 
vuokaavion mukaisesti. Eri yksiköt 
varautuvat tällöin kukin osaltaan 
rajoittamalla päivittäistoimintojaan. 
Leikkausosaston vastaava sairaan-
hoitaja vastaanottaa ennakkovaroi-
tuksen ja informoi tästä osaston eri 
työntekijäryhmien esimiestahoja. 
Leikkausosastolla ei aloiteta enää 

uusia elektiivisiä toimenpiteitä eikä 
muitakaan toimenpiteitä, jotka ei-
vät ole täysin välttämättömiä po-
tilaan välittömäksi pelastamiseksi. 
Ennakoivien toimien laajuus mitoi-
tetaan uhkaavan tilanteen mukai-
sesti. Kaikki päivystävät sairaanhoi-
tajat ja lääkärit kutsutaan paikalle. 
Tilannearvion ja harkinnan mukaan 
varataan paikalle lisää eri alojen 
työntekijöitä tai valmistaudutaan 
jopa täysimittaiseen toimintaan. 

Perushälytystilanteessa päivystys-
poliklinikan vastaava sairaanhoita-
ja hälyttää ennalta sovitut yksiköt 
perushälytyskaavion mukaisesti, ja 
laajennetussa hälytyksessä hälyte-
tään kaikki Meilahden sairaaloiden 
toiminnalliset yksiköt. 

Suuronnettomuustilanteessa leik-
kausosaston valmiudesta vastaava 
lääkäri kantaa kokonaisvastuun toi-
minnallisena johtajana. Hän toimii 
vain ja ainoastaan sairaalan valmi-
uspäällikön alaisena, eivätkä nor-
maalitilanteen käskyvaltasuhteet 
ole tällöin voimassa. Ottaessaan 
johtovastuun hänen tärkein tehtä-
vänsä on varmistaa, että saataville 
hankitaan leikkaussalitoiminnan 
kannalta riittävä määrä eri alojen 
työntekijöitä. Mikäli valmiudesta 
vastaavaa lääkäriä ei tavoiteta, on 
hänelle katastrofilistaan merkitty-
nä  koulutettuja varamiehiä. Mikäli 
ketään näistäkään ei tavoiteta, toi-
mii leikkausosaston toiminnallisena 
johtajana lähtökohtaisesti virkaiäl-
tään vanhin päivystävä anestesiaeri-
koislääkäri.

Perushälytystilanteen nyrkkisään-
tönä on, että välittömästi yritetään 
saada valmiuteen kahdeksan toimin-

Eri tasoilla järjestelmää toimivien johtajien              
jatkuva kommunikointi keskenään ja säännölliset    
tilannekatsaukset ovat toiminnan perusedellytys. 
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uu

takykyistä leikkaussaliryhmää.  Usein 
tämä päätös on tehtävä puutteellis-
ten esitietojen valossa, ja kokonais-
kuvan hahmottuessa saattaakin olla 
tarpeen merkittävästi muuttaa varat-
tujen ryhmien määrää.

Vapaalla olevien sairaanhoitajien ja 
lääkäreiden hälyttäminen tapahtuu 
lähtökohtaisesti edelleen puheli-
mella soittamalla ennalta laadittu-
jen ja kuukausittain päivitettävien 
katastrofilistojen mukaisesti. Tämä 
on erittäin aikaavievää työtä, joka si-
too usean ihmisen työpanoksen jopa 
tuntien ajaksi. Olennaista on huolel-
lisesti ja selkeästi kirjata, keitä on 
yritetty tavoittaa, keitä on tavoitet-
tu, ketkä ovat vastanneet tulevansa 
paikalle ja ketkä ovat jo saapuneet. 

Perinteinen puhelinsoittoon perus-
tuva hälytystapa on kiistatta hyvin 
kankea eikä ollenkaan hyödynnä ny-
kytekniikan tarjoamia mahdollisuuk-
sia. Erilaiset pikaviestisovellukset ja 
näiden kautta lähetetyt ryhmävies-
tit ovat soittamiseen verrattuna yli-
vertaisia tapoja tavoittaa lyhyessä 
ajassa suuri määrä ihmisiä. Ongel-
maksi voivat kuitenkin muodostua 
tietoturvaan liittyvät seikat sekä 
järjestelmien luotettavuus poikke-
uksellisissa olosuhteissa. Useissa 
toimipaikoissa onkin ollut jo muuta-
man vuoden käytössä erilaisia auto-
maattisia hälytysjärjestelmiä, joissa 
muutamalla hiiren klikkauksella voi-
daan kutsua paikalle kaikki haluttu 
henkilökunta. Viesti voidaan välittää 
useita eri modaliteetteja hyödyn-
täen ja se voidaan samanaikaisesti 
lähettää sekä älypuhelimeen että 
perinteiseen puhelimeen. Häly-
tysviestin lähettäjä saa näin myös 
välittömän palautteen siitä, minkä 
kokoinen reservi olisi käytettävissä 
tietyn aikaikkunan sisällä. Todennä-
köisesti suurin osa hälyttämisongel-
mista poistuukin muutaman vuoden 
sisällä kaikilta leikkausosastoilta eri-
laisten mobiilisovellusten käyttöön-
oton myötä. 

Suuronnettomuustilanteessa henki-
lökunnan saaminen paikalle voi olla 
haasteellista myös muista kuin häly-
tysteknisistä syistä. Mitään takuita 
riittävästä taksien saatavuudesta ei 
ole, ja suuronnettomuus voi itses-
sään aiheuttaa muutoksia paikka-
kunnan liikennejärjestelyihin.

Paikalle kutsutut sairaanhoitajat 
ja lääkärit ilmoittautuvat leikkaus-
osaston keskuskansliassa. Paikalle 
saapuneista pidetään huolellisesti 
kirjaa ammattinimikkeittäin luoki-
teltuna. Paikalle hälytetyn suuren 
ihmisjoukon hallinta ja käskyttä-
minen on lähtökohtaisesti vaikea 
tehtävä kaoottisenomaisessa tilan-
teessa, jossa lisäksi viestinkulussa 
eri yksiköiden välillä esiintyy viivettä 
ja kokonaiskuva tilanteesta on epä-
selvä. Vaikeimmillaan johtaminen 
voikin kirjaimellisesti tarkoittaa pöy-
dän päälle kiipeämistä ja äänen ko-
rottamista. Käskytyksen on oltava 
lyhyttä, selkeää ja ytimekästä. Sen 
on kuulostettava tilanteen tasalla 
olevalta silloinkin, kun se ei sitä oi-
keasti ole. 

Paikalle saapuneista toimijoista 
muodostetaan omatoimiseen työs-
kentelyyn kykeneviä leikkausryh-
miä, jotka nimetään ja käskytetään 
tehtäväänsä saapumisjärjestykses-
sä. Ryhmä koostuu kirurgista, anes-
tesialääkäristä, anestesiahoitajasta 
ja instrumenttihoitajasta. Toista 
instrumenttihoitajaa (”passari”) ei 
lähtökohtaisesti oteta ryhmän liik-
keelle lähtiessä muun ryhmän mu-
kaan, vaan hän jää valmistelemaan 
leikkaussalia. Muu ryhmä ilmoittau-
tuu sovitussa ja osoitetussa paikassa 
päivystyspoliklinikalla ja ottaa hoi-
tovastuun sille osoitetusta potilaas-
ta. Kenttälääkinnän periaatteiden 
mukaan pyritään jatkuvasti kaikin 
tavoin edesauttamaan päivystys-
poliklinikan mahdollisuuksia ottaa 
vastaan yhä uusia potilaita. Leik-
kaussaliryhmän ensisijainen tehtä-
vä onkin siirtää hoitoonsa osoitettu 
potilas mahdollisimman nopeasti 

eteenpäin. Ideaalitilanteessa päätös 
alkuvaiheen hoidosta voidaan teh-
dä leikkaussaliryhmän toimesta jo 
päivystyspoliklinikalla. Potilas voi-
daan tällöin tilanteen mukaan siirtää 
suoraa valmiina odottavaan leik-
kaussaliin tai teho-osastolle. Mikäli 
jatkohoitopaikkaan pääsy ei välittö-
mästi ole mahdollista, voi vaihtoeh-
tona olla potilaan siirtäminen odot-
tamaan esimerkiksi leikkaussalin 
heräämöön. 

Suuronnettomuustilanteen aihe-
uttama poikkeuksellinen toimin-
tamalli voi lähtökohtaisesti jatkua 
jopa useita päiviä. Tilanteen jatku-
essa onkin jo varhaisessa vaiheessa 
kiinnitettävä huomio toiminnan jat-
kumisen edellytyksistä huolehtimi-
seen. Toimintakykyisen henkilökun-
nan riittävyyden varmistamiseksi ja 
työnteon jatkumisen turvaamiseksi 
on heti tilanteen salliessa aloitettava 
periodittaiset henkilökunnan kotiut-
tamiset. 

Huolimatta käytännön kokemukses-
ta ja kaikesta etukäteisvalmistelus-
ta on joka tapauksessa selvää, että 
suuronnettomuustilanteen hallin-
ta leikkaussalissa perustuu pitkälti 
improvisointiin. Pahimmat pullon-
kaulat toiminnan tehokkuuden ja 
tarkoituksenmukaisuuden kannalta 
ovat tiedonkulun vaikeudet, työnte-
kijöiden hälyttämiseen liittyvät on-
gelmat  sekä suuren ja epätietoisen 
työntekijäjoukon tehokas ohjaami-
nen ja heidän työpanoksensa oikea 
kohdentaminen. Jokainen leikkaus-
osaston työntekijä voi omalta osal-
taan parantaa osaston valmiutta rea-
goida suuronnettomuustilanteisiin 
perehtymällä säännöllisin väliajoin 
osaston valmiussuunnitelmaan ja 
varmentamalla ymmärryksensä 
omasta roolistaan siinä. n

Kuvat: Shutterstock.
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Suomessa on viime vuosina kiinni-
tetty huomiota työergonomiaan, 
mutta valaistuksesta on puhuttu ai-
van liian vähän. Valo vaikuttaa vire-
ystilaan, hyvinvointiin ja suoritusky-
kyyn. Hyvällä valaistuksella voidaan 
parantaa näkyvyyttä, jolloin virhei-
den määrä vähenee ja työturvalli-
suus paranee. Tämä on tärkeää ter-
veydenhuollon toimenpidetiloissa 
kuten kuvantamisessa ja erityisesti 
leikkaussaleissa.

Eri toimenpiteet ja tilanteet vaativat 
erilaisen valaistuksen. Leikkaussa-
lihenkilökunta joutuu säätämään 
valaistusta leikkaustyyppien ja jo 
pelkästään yhden leikkauksen aika-
na. Valo pitäisi suunnata oikein eikä 
se saa häikäistä ja luoda heijastuksia 
näytöiltä. Valaistusvoimakkuuden, 
värilämpötilan ja värintoiston säätä-
minen sekä helppo muunneltavuus 
ovat avainasemassa.

Hämärästä silmiä miellyt-
tävään värivalaistukseen
 
Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa on 
ryhdytty tuumasta toimeen. Sää-
dettävillä värillisillä LED-valoilla 
on rakennettu toimenpidehuoneet, 
joissa kaikilla - ei pelkästään kirurgil-
la - on paras mahdollinen näkyvyys. 
Puhutaan siis ergonomisesta valais-
tuksesta, joka räätälöidään kohteen 
ja toimenpiteiden mukaan. 

Värillinen LED-valaistus 
tukee koko leikkaussalihenkilökunnan 
työskentelyä

Virkeyttä, hyvää oloa, tarkkuutta ja varmuutta – Ergonomista va-
laistusta käyttävät terveydenhuoltoalan ammattilaiset Tanskassa, 
Ruotsissa ja Norjassa ovat enemmän kuin tyytyväisiä. Kyseessä on 
tanskalaisen kirurgin innovaatio; LED-värivalaistus, joka helpottaa 
koko salihenkilökuntaa näkemään paremmin ja parantaa työn tu-
loksia. Se on myös leikattavalle potilaalle hyvä uutinen, onhan kyse 
turvallisuudesta. Henkilökunta on työvuoron päättyessä sekä fyysi-
sesti että henkisesti paremmassa kunnossa kuin ennen ergonomisen 
valaistuksen hankkimista.

Ålborg Sygehus. Kuva: Chromaviso.

Kuva:Chromaviso.

Tiina Ohtonen
Viestintä- ja 
markkinointipäällikkö
PPO-Elektroniikka

Ergonominen valaistus 
perustuu väreihin
 
Ergonominen aluevalaistus luo opti-
maalisen toimintaympäristön kaikil-
le käyttäjille samanaikaisesti. Valais-
tusratkaisu jakaa toimenpidetilan 
valaistusalueisiin, jotka räätälöidään 
työtehtävien mukaan. 

Perusasetuksena voi salissa olla peh-
meä valkoinen valaistus, joka sopii 
siihen hetkeen, kun potilas tulee 
huoneeseen. Lempeä valaistus rau-
hoittaa potilasta. Valaistuksen voi 
integroida leikkaussalin ohjausjär-
jestelmien kosketusnäyttöön tai sitä 
varten voi olla oma ohjauspaneeli tai 
tabletti, josta voi nappia painamal-
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la vaihtaa valaistuksen leikkauksen 
mukaan. Kun kirurgi on valmis aloit-
tamaan, hän pyytää henkilökuntaa 
vaihtamaan leikkaukseen sopivan 
valaistuksen, jolloin hoitaja saa yh-
dellä napinpainalluksella oikean va-
laistuksen päälle. 

• Vihreä valo parantaa näkyvyyt-
tä näytöllä ja vähentää silmien 
rasitusta. Valo ohjataan näytön 
takaa, jolloin näytöllä erottuu 
kaikki pienetkin yksityiskohdat 
kuten verisuonet selkeästi.

• Punainen taustavalo sijoitetaan 
leikkaavan kirurgin taakse. Se 
vähentää heijastuksia ja luo vih-
reän värin kanssa tasapainoisen 
valaistuksen, joka helpottaa nä-
kemistä ja vähentää väsymystä 
sekä poistaa stressiä. Punainen 
valo aktivoi ja pitää henkilökun-
nan ikään kuin valmiustilassa.

• Vaalea valo ohjataan anestesio-
logille ja hoitajille, jotka seuraa-
vat potilasta ja käsittelevät lait-
teita sekä instrumentteja. 

• Avoleikkauksissa Chromavison 
valaistuksen avulla varsinaisen 
leikkausvalon tehoja voidaan 
pudottaa, jolloin kontrastit ja 
häikäisyefekti saadaan mini-
moitua. 

Esimerkiksi keltaisen ja punaisen 
yhdistelmä näyttää paremmin veri-
suonia, kun potilaalle annetaan las-
kimonsisäisiä nesteytys- ja lääkehoi-
toja. Violetti väri auttaa näkemään 
paremmin röntgenkuvien ja ultraää-
nitutkimuksen näyttöjä. 

Käyttäjät kiittävät 
ergonomista valaistusta
 

- Ergonomista valaistusta käyttävät 
kirurgit, anestesiologit ja hoitajat 
kertovat, ettei se ole ainoastaan 
parantanut leikkaustilanteessa pien-
ten yksityiskohtien näkemistä vaan 
myös pitää heidät virkeämpinä läpi 

päivän ja vähentää stressitasoja, 
summaa myyntijohtaja Claus Pug-
gaard yhteen. Hän on yksi tanska-
laisen Chromavison perustajista ja 
osakkaista. 

Puggaard tietää mistä puhuu. Hän 
tuntee leikkaussaliympäristön ja sen 
valaistustarpeet: 

- Ratkaisu soveltuu avoleikkauk-
siin, tähystysleikkauksiin, diagnos-
tisen radiologian osastoille ja en-
doskopiaan. Valaistusjärjestelmä 
räätälöidään aina asiakkaan tarpeen 
mukaan, kertoo Puggaard. 

Vierailulla tanskalaisessa 
Koldingin sairaalassa
 
Meillä oli ilo viedä tammikuussa 2019 
suomalaisten ammattilaisten ryhmä 
tutustumismatkalle tanskalaiseen 
Koldingin sairaalaan, jossa Chro-
mavison ergonominen valaistus on 
ollut käytössä jo 10 vuotta. Mukana 
matkalla oli sekä sairaaloiden että 
sairaalarakennuttajan edustajia.

Ergonomista valaistusta käytetään 
Koldingin keskussairaalassa kaikissa 
toimenpidetiloissa: avo-, robotti- ja 
tähystysleikkauksissa sekä kuvanta-
misessa ja tähystystutkimuksissa.
 

Vierailijaryhmässämme todettiin, 
että ergonomista valaistusta on vai-
kea kuvitella ilman että sen näkee 
käytännössä. Valaistus on heti saliin 
astuttaessa silmälle miellyttävä ja 
värit luovat hämmästyttävän hyvät 
selkeät työskentelyalueet. ”Avai-
met käteen”-ratkaisu on suunniteltu 
henkilökunnan tarpeiden ja toivei-
den pohjalta.  Henkilökunta kertoi 
parantuneista työolosuhteistaan ja 
tyytyväisyydestään. 
 
Lasten kuvantaminen 
sujuvampaa kuin ennen – 
myös pikku potilaalle 
miellyttävämpää
 
Koldingissa on käytetty ergonomis-
ta valaistusta toimenpidetiloissa jo 
noin 10 vuotta ja nyt viimeiset kaksi 
vuotta uudessa hybridisalissa. Käyt-
täjien kokemukset ovat olleet hyvin 
positiivisia. 

Henkilökunnan mukaan valaistus on 
silmille miellyttävä, väsymys on vä-
hentynyt ja näkyvyys toimenpiteissä 
parantunut. Myös potilaiden viihty-
vyys on parantunut. Esimerkkinä he 
ottivat lasten kuvantamisen.

Klaus Puggaard vasemmalla. Kuva: Tiina Ohtonen.

uu
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- On vaikea saada pientä lasta pysy-
mään paikallaan ja kuvaustilanne 
voi olla pelottava kokemus. Ergo-
nominen valaistus voi viedä lapsen 
huomion itse kuvauksesta pois, jol-
loin kuvausajat lyhenevät ja lapsipo-
tilaiden olo tuntuu mukavammalta, 
kertoi sairaalan radiologian vastuu-
aluejohtaja Pica-Ann Blackburn-
Andersen.

Ergonominen valaistus on 
tätä päivää Tanskassa ja 
Ruotsissa – Tulossa Suomeen  
 
Chromaviso on jo jokaisessa tans-
kalaisessa sairaalassa.  Aarhusin 
yliopistollisessa sairaalassa, joka on 
Chromavison kotikaupunki, on ra-
kennettu ergonominen valaistus yli 
100 toimenpidetilaan. Ruotsissa ja 
Norjassa määrä lisääntyy jatkuvasti.  
Suomessa otetaan vasta ensiaskelia. 
Leikkaussalien sähköturvallisuutta 
yli 38 vuotta valvonut PPO-Elekt-
roniikka sai ensikosketuksen Chro-
mavisoon Business Finlandin vien-
tiverkoston kautta vuonna 2016. 
Ergonomisen valaistuksen konsepti 
sopii hyvin PPO-Elektroniikan tuo-
tevalikoimaan.  

- Ergonominen valaistus on erin-
omainen ratkaisu, joka luo aivan uu-
denlaisen näkyvyyden leikkaussaliin 
ja kuvantamiseen. Sähköturvallisuu-
den lisäksi valaistus on myös osaa-
misalaamme, olemme toimittaneet 
ammattivalaisimia ja valaisinkom-
ponentteja vuodesta 1993. Halusim-
me yhdistää voimamme Chromavi-
son kanssa. Vaikka Suomessa ollaan 
etulinjassa sairaalateknologian sa-
ralla, meiltä puuttuu vielä tämä tär-
keä elementti, joka helpottaa kaik-
kien salissa työskentelevien arkea ja 
parantaa turvallisuutta, sanoo PPO-
Elektroniikan toimitusjohtaja Timo 
Ohtonen.

Sairaaloiden rakentamisessa ja sa-
neerauksessa otetaan huomioon 

Timo Ohtonen PPO-Elektroniikan ständillä 
Kirurgiliiton Operatiivisilla päivillä.

Siivousvalot: Kirkas valkoinen valaistus. Kuva:Chromaviso.

Leikkaukseen valmistautuminen: Pehmeä valaistus, joka rauhoittaa potilasta. Kuva:Chromaviso.

uusia innovatiivisia teknologioita. 
Valaistukseen pitäisi myös panos-
taa tulevaisuuden sairaalaympä-
ristössä. Ergonominen valaistus 
parantaa tutkitusti työolosuhteita: 
henkilökunta voi hyvin ja näkee pa-
remmin, jolloin potilasturvallisuus 
paranee. Kaikki tämä tuo sairaalalle 
kustannussäästöä.n

Tavataan FORNAn opintopäivillä!

uu
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Timo Ohtonen PPO-Elektroniikan ständillä 
Kirurgiliiton Operatiivisilla päivillä.

Tutkimuksen ääni

Tutkimuksen äänenä terveystieteiden tohtori ja erikoissairaanhoitaja SATU RAUTA 
HUS Helsingin yliopistollisesta sairaalasta. Sadun väitöskirjatutkimus tarkastettiin Turun 
yliopistossa 1.3.2019. Väitöskirja on julkaistu sähköisesti: Rauta S. 2019. Nursing intensity 
and nurse staffing in perioperative settings. Annales Universitatis Turkuensis D1413. 

Tutkimuksessasi kehitettiin mittari leikkauspotilaan 
hoitoisuuden arviointia varten. Miksi leikkauspotilaan 
hoitoisuutta tarvitsee arvioida? 

Hoitoisuuden arvioinnin tekee perioperatiivisen hoitotyön am-
mattilainen, joten sairaanhoitajat itse tuottavat tietoa teke-
mästään työstä. Näin he osaltaan voivat olla mukana vaikutta-
massa itseään koskeviin päätöksiin. Hoitoisuuden arvioinnilla 
tavoitellaan turvallista ja laadukasta hoitoa leikkauspotilaille, 
koska hoitoisuuden arviointi tehdään sen perusteella, mitä 
pidetään hyvänä hoitona. Johtamisessa hoitoisuustietoa voi-
daan hyödyntää yhdistettynä muuhun toimintaa kuvaavaan 
tietoon, ja sen pohjalta tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
esimerkiksi henkilöstön riittävyydestä, joka puolestaan turvaa 
työhyvinvointia. 

Hoitoisuusmittari perustuu tutkimuksessasi tunnistettuihin 
perioperatiivisen hoitotyön ydinkohtiin. Voidaanko mittarin 
sisältöä näin ollen hyödyntää myös muussa tarkoituksessa? 

Juuri perioperatiivisen hoitotyön sisällön määrittelyssä. Mitta-
rin sisältö heijastaa perioperatiivista hoitotyötä; niitä kokonai-
suuksia, joista se muodostuu. Toki yksittäisillä potilailla voi olla 
sellaisia hoidontarpeita, joita mittariin ei ole sisällytetty, mutta 
mittarin ei olekaan tarkoitus kuvata jokaista mahdollista yksi-
tyiskohtaa, vaan yleisellä tasolla leikkauspotilaan hoitoisuutta.

Tutkimuksessasi hoitoisuusmittari todettiin luotettavaksi ja 
käyttökelpoiseksi. Millaista on leikkauspotilaiden hoitoisuus 
kansallisesti ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen?

Sitähän emme tiedä, miten leikkauspotilaan hoitoisuus vaih-
telee kansallisesti, koska mittari ei ole käytössä kaikilla leik-
kausosastoilla. Hoitoisuustietoja vertailtaessa täytyy huomioi-
da hoitavien sairaanhoitajien lukumäärä ja muutenkin tulkita 
hoitoisuustietoa aina suhteessa toimintaan. Hoitoisuuteen vai-
kuttavat potilaan perussairauksien ja tehtävän toimenpiteen 
lisäksi myös hänen yksilölliset hoidon tarpeensa, esimerkiksi 
leikkauspotilaan asennon laitossa täytyy huomioida mahdolli-
set liikerajoitukset. 

Mitkä ovat terveisesi Pinsetti-lehden lukijoille tutkimuksesi  
tulosten valossa? 

Olkaa ylpeitä työstänne ja tehkää sitä näkyväksi! Ja yhdis-
tykselle lämmin kiitos muistamisesta väitöspäivänäni 
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Anestesiahoitaja 
Valviran virkamiehenä

Minna Kymäläinen
Tarkastaja 
Valvira

Minä olen Minna, koulutukselta-
ni ikiaikaisen vanhan mallinen sai-
raanhoitaja ja erikoissairaanhoitaja, 
keski-ikäinen naisihminen. Kerron, 
mitä sairaanhoitaja voi tehdä Valvi-
rassa ja mitä Valvira ylipäätään te-
kee. Anestesiahoitajana olen ollut 
Lappeenrannassa ja Meilahdessa.  
Sairaalamaailmasta päädyin vuosiksi 
eräälle laitevalmistajalle testaajaksi 
ja tutkimushoitajaksi. Kymmenen 
vuotta sitten silloinen lääkelaitos etsi 
sairaanhoitajaa laitevalvontaa ja sillä 
tiellä olen nyt. Lääkelaitos muuttui 
Valviraksi, kun laitevalvonta siirrettiin 
Valviraan hyvin pian sen jälkeen, kun 
olin aloittanut virkamiesurani. 

Valvira on sosiaali- ja terveysminis-
teriön alainen keskusvirasto, joka 
valvoo kaikkea mahdollista maan 
ja taivaan väliltä.  Terveydenhuol-
lon ammattilaiset eli te ja myös mi-
nut on rekisteröity Terhikkiin. Val-
vira valvoo meitä, kun toimimme 
ammatissamme. Myös raskauden 
keskeyttämiseen haetaan tietyissä 
tilanteissa luvat Valvirasta, samoin 
eläviltä luovuttajilta suoritettaviin 
elinsiirtoihin. Ne asiat, joista Valvira 
on useimmiten otsikoissa, ovat al-
koholiin ja tupakkaan liittyviä; teille 
voin salaisuutena kertoa, että otsi-
kot ovat paljon rajummat kun se to-
tuus niiden otsikoiden takana.  

Laitevalvonta on oma pieni ryhmän-
sä (10 henkilöä) Valviran sisällä. Ryh-
män tehtävänä on valvoa laitteiden 
vaatimustenmukaisuutta (eli sitä, 
että laitevalmistajat tuovat laitteet 
markkinoille asianmukaisesti) ja nii-
den turvallista käyttöä. Miten tätä 
sitten käytännössä tehdään?  Valvira 
tekee kohdennettuja tarkastuksia 
yrityksiin ja terveydenhuollon yksi-

köihin.  Kun valmistajia tarkastetaan, 
on yritysten osoitettava, että laitteet 
ovat tehokkaita ja toimivia oikeassa 
käyttöympäristössä. Esimerkiksi jos 
saksien valmistaja vakuuttaa, että 
nämä kestävät sata pesua ja steri-
lointia tylsymättä, meidän on löy-
dettävä tarkastuksella dokumentit 
kumpaakin väitteeseen. Jos näitä 
dokumentteja ei löydy, me annam-
me joko kehotuksen tai määräyksen 
korjata tilanne. 

Valvirassa on yksi henkilö, jonka pää-
asiallisena tehtävänä on tarkastaa 
erilaisia terveydenhuollon yksiköitä  
suunnitelmapohjaisesti ja myös sen 
mukaan, onko ilmennyt jotain eri-
tyistä syytä lähteä käymään jossain 
tietyssä yksikössä. Pääsääntöisesti 
käydään läpi seurantajärjestelmää, 
ajatuksena varmistaa, että  
 
l sairaalaan tulleet proteesit ja 

katetrit ovat jäljitettävissä 
l miten laitteiden huollot tehdään 

ja kuka huolloista vastaa 
l miten vaaratilanteet ilmoite-

taan vai ilmoitetaanko 
l kuka on yksikön vastuuhenkilö
l tekeekö yksikkö omaa laiteval-
 mistusta.    
Leikkaussalit eivät ole erityisenä 
omana tarkastuskohteena, vaan ne 
kuuluvat kokonaisuuteen ja tarkas-
tetaan, jos mukana on henkilö, joka 
osoittaa erityistä kiinnostusta asi-
aan. Näillä tarkastuksilla terveyden-
huollon yksiköitä voidaan määrätä 
tekemään asioita tai heille kirjoite-

taan poikkeamaraportti. Molemmis-
sa tapauksissa yksiköille annetaan 
aikaa korjata tilanne. 

Milloin me sitten olemme sairaalaan 
yhteydessä? Useimmiten sellaisessa 
tilanteessa, että laitevalmistaja on 
tehnyt Valviralle vaaratilanneilmoi-
tuksen jostakin tapahtumasta ja te 
ette leikkausosastolla ole tehneet 
omaa ilmoitusta. Tällöin pyydämme 
teiltä käyttäjän vaaratilanneilmoi-
tusta. Kyselystä ei kannata hermos-
tua, sillä siinä ei etsitä syyllistä mi-
hinkään, vaan Valvira haluaa tietoja 
laitteesta ja käyttäjän näkökulman 
laitevalmistajan näkökulman lisäk-
si. Lakonisesti voisi sanoa, etteivät 
meitä kiinnosta ihmiset, vaan lait-
teet ja se, mikä laitteissa on vialla. 

Voimme toki lähettää sairaalaan 
ohjaavia kirjeitä, kuten että ham-
maslääkärintuolia  ei saa käyttää 
leikkaussalissa. Perusteena se ettei 
laitevalmistaja ole sitä siihen käyt-
tötarkoitukseen ja käyttöympä-
ristöön suunnitellut. Ohjaava kirje 
on lähetetty myös muistuttamaan 
rintaimplanttien vaaratilanteiden 
ilmoittamisesta, kun kyseessä on 
anaplastinen suurisoluinen lymfoo-
maepäily (ALCL). 

Valviraan voi olla yhteydessä milloin 
tahansa laitteisiin liittyvissä asiois-
sa. Yleisimmin kysymykset koskeva 
vaaratilanneilmoituksen tekemistä. 
Esimerkiksi jos potilas on saanut pa-
lovamman diatermiaa käytettäessä, 
tämä pitää ilmoittaa. (Asiasta löy-
dätte tarkempaa tietoa Valviran mää-
räyksestä 4/2010 tai osoitteesta val-
vira.fi). Missä tilanteessa pitää tehdä 
laitetutkimusilmoitus? Esimerkiksi 
jos leikkaussalissa tutkitaan implan-
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toitavaa neurostimulaattoria, johon 
on kehitetty uusi ohjelma, pitääkö 
tästä ilmoittaa vai ei?  Kyllä pitää, 
kuten ylipäätään kaikista implan-
toitavista, aktiivisista laitteista, joita 
tutkitaan. (Valviran määräys 3/2010).  

Jotta terveydenhuollon ammattilai-
silla olisi mahdollisimman turvallisia 
laitteita käytettävissä, tarvitaan vaa-
ratilanneilmoituksia käyttäjiltä. Kun 
vaaratilanneilmoituksia saadaan, 
valmistaja selvittää, mikä laitteessa 
on vialla ja me viranomaiset sekä 
Suomessa että Euroopassa voimme 
vaatia laitevalmistajia korjaamaan 
mahdolliset puutteet. Joskus voi 
tuntua tylsältä tehdä yksi ilmoitus 
niin sanotusta toistuvasta tapah-
tumasta, mutta toisinaan tarvitaan 
massatuotteista useita ilmoituksia, 
jotta ongelmiin puututaan. Ilmoitus 
pitää tehdä esimerkkinä vaikkapa 
lonkkaproteesista, joka poistetaan 
kohonneiden metallipitoisuuksien ja 
kivun vuoksi.  Laitevalmistajalla on 
aina vastuu tuotteesta, kun sitä käy-
tetään käyttöohjeiden mukaisesti.  
   
Asioiden korjaaminen voi viedä ai-
kaa, mutta potilas- ja käyttäjätur-
vallisuuden vuoksi se kannattaa. On 
myös tilanteita, joissa viranomainen 
joutuu käymään keskustelua laite-
valmistajan kanssa esimerkiksi siitä, 
ovatko laitteen käyttöohjeen tekstit 
asianmukaiset tai pitääkö joku tuote 
vetää pois markkinoilta.  Rintaimp-
lanttivalmistajien kanssa on käyty 
useaan kertaan keskusteluja siitä, pi-
tääkö käyttöohjeisiin lisätä potilaille 
säännölliset kontrolliajat ja mikä on 
rintaimplantin käyttöikä. Kollega-
ni kävi pitkään keskusteluja erään 
proteesivalmistajan kanssa siitä, ve-
detäänkö  Suomessa markkinoilla 
olevat tuotteet pois markkinoilta. 
Tilanne päätyi siihen, että niin sanot-
tu markkinoilta poisvetoa ei tehty, 
mutta tuotteita ei myydä Suomes-
sa. Koska olemme osa yhteisiä EU-
markkinoita, päätökset markkinoil-
ta poisvedoista koskevat koko EU:ta 
ja niistä täytyy keskustella yhdessä 

EU-jäsenvaltioiden kanssa.  Tämä on 
toisinaan hiukan hankalaa.

Toisinaan olen käynyt keskusteluja 
myös ihan omituisen kuuloisista asi-
oista, jotka kuitenkin liittyvät laittei-
siin. Tästä esimerkkinä on, millaisia 
merkintöjä kuuluu olla äitiyspakka-
usten kondomeissa. Kondomit ovat 
CE-merkittyjä terveydenhuollon tar-
vikkeita ja tässä asiassa sitten opas-
tin Kelan kollegoita. 

Laiteasioiden lisäksi minulla on 
muutamia muitakin asioita tontilla-
ni. Suoraan entiseen anestesiahoi-
tajan elämään Meilahdessa liittyy 
elinsiirtolupien käsittely. Tänä vuon-
na tähän tehtävään on mennyt vä-
hän enemmän aikaa, kun kudoslaki 

muuttui ja olemme käyneet elinsiir-
toväen kanssa keskusteluja, miten 
asiat saataisiin mahdollisimman su-
juviksi myös tulevaisuudessa. Minun 
onneni ovat huikean taitavat am-
mattilaiset, jotka tekevät työtään 
sairaaloissa tämän asian parissa.  

Opiskeluaikana muistan vannoneeni, 
etten tarvitse mitään kansanterveys-
lakia missään. Vähänpä silloin tiesin, 
sitä ja monta muutakin lakia olen 
edestäni löytänyt.  Mutta siitäkin 
huolimatta että välillä kiroan, kun en 
ymmärrä miksi joku lakipykälän pil-
kun paikka merkitsee jotakin, tämä 
paperitiikerin elämä on antoisaa ja 
toisinaan myös hauskaa. 

Nauttikaa alkavasta syksystä! n

 

● Anestesiahoitaja     ● Instrumenttijoitaja
● Anestesialääkäri      ● Tehohoitaja
 

Esperi Terveyspalvelut Oy on Suomen suurin yksi-
tyisten anestesia- ja leikkaussalipalveluiden tuottaja. 
Meillä työskentelee sairaanhoitajia, leikkaussalihoitajia, 
anestesiahoitajia ja muita alan ammattilaisia useissa 
erikoissairaanhoidon työpisteissä ympäri Suomen.

Tarjoamme mielenkiintoisia työskentelymahdolli-
suuksia, kilpailukykyisen palkkauksen ja urapolun, 
joka joustaa elämäntilanteesi mukaan.

Lisätietoja: esperi.fi/tyopaikat

Tule meille töihin!



20      PINSETTI 3 |  2019

Katri Aro
Dosentti, korva-, nenä- ja kurkkutautien 
erikoislääkäri
HUS Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka

Sylkirauhasen uusiutuva 
pleomorfinen adenooma 
– lisääkö tieto tuskaa?

Sylkirauhaskasvaimet

Suuria sylkirauhasia ovat parilliset 
korvasylkirauhanen, leuanalussylki-
rauhanen ja kielenalussylkirauhanen. 
Pieniä sylkirauhasia on lukuisia suu-
ontelon limakalvolla ja sen alla. HUS 
Korvaklinikalla tehtiin vuonna 2018 
yhteensä noin 200 sylkirauhasleik-
kausta, joista 84 % oli korvasylkirau-
hasen leikkauksia. Se on tuumorilää-
kärille rutiinileikkaus, joka kuitenkin 
tarjoaa aika ajoin myös kokeneelle 
kirurgille haastetta. Potilaalle leikka-
us on aina ainutkertaista. Sylkirauha-
sen leikkaukseen liittyy anatomiseen 
alueeseen kohdistuvat erityiset riskit, 
joista tulee olla tietoinen leikkausta 
suunniteltaessa. 

Sylkirauhaskasvainten hyvin vaih-
televa histopatologia ja biologinen 
käyttäytyminen luovat hoidollisia 
haasteita. WHO-luokituksessa on 
tällä hetkellä 20 erilaista sylkirauha-
sen syöpätyyppiä ja näillä on lisäksi 
alaluokkia1. Suomessa diagnosoitiin 
vuonna 2017 yhteensä 75 suurten 
sylkirauhasten syöpiä, joista miesten 
osuus oli hieman suurempi2. Maligni-
en kasvainten osalta ei liene epäsel-
vää, etteikö diagnostiikan ja hoidon 
keskittäminen yliopistoklinikoihin ole 
asianmukaista. Hyvänlaatuisia kas-
vaimia on ko. luokituksessa 11. Näis-
tä yleisin on pleomorfinen adenooma 
ja klinikassamme ne käsittävät lähes 
puolet hyvänlaatuisista korvasylki-
rauhasen kasvaimista (julkaisematon 
tieto) ja yli 90 % leuanalussylkirauha-
sen hyvänlaatuisista kasvaimista3. 

Pleomorfinen adenooma

Pleomorfinen adenooma on primaa-
rikirurgian jälkeen uusiutuessaan 
hoidollinen haaste, sillä tällaisessa 
tilanteessa kasvaimia on yleensä 
useita4. Kaikkia uusiutuneita, pieniä 
kasvaimia ei nykyisillä kuvantamis-
tutkimuksilla pystytä edes identifioi-
maan, mutta kokemuksen myötä on 
käynyt selväksi, että uusiutuessaan 
pleomorfinen adenooma kasvaa ns. 
miliaarikylvönä, mikroskooppisen 
pieninä kasvainpesäkkeinä. Seuranta 
voisi näissä tilanteissa olla potentiaa-
linen vaihtoehto uusintaleikkaukselle, 
jolloin pienten tuumoripesäkkeiden 
kasvu tulisi kliinisesti selväksi, ja mah-
dollisen kirurgian laajuus voidaan 
tarkemmin määrittää radikaliteetin 
varmistamiseksi4. Syitä kasvaimen 
uusiutumiselle ei tarkkaan tiedetä, 
mutta esille on nostettu esimerkik-
si positiiviset kirurgiset marginaalit 
primaarileikkauksessa, satelliitti-
tuumoreiden esiintyminen, lonkero-
maiset primaarikasvaimen ulokkeet, 
kasvaimen kapselin puuttuminen tai 
sen osittainen rikkoutuminen aiem-
massa kirurgiassa, naissukupuoli ja 
nuorehko ikä verrattuna niihin, joil-
la kasvain ei koskaan uusi5-9. Onkin 
siis syytä olettaa, että mahdollisen 
myöhemmän uusiutuman riskita-
pahtuma onkin jo primaarileikkaus. 
Riittämätön kirurgia voi johtaa siihen, 
että primaarikasvaimeen liittyvät 
satelliittituumorit jäävät kokonaan 
leikkaamatta ja alkavat myöhemmin 
seurannassa kasvaa. Uusiutuneissa 
kasvaimissa nimittäin satelliitteja on 
noin 60 %:ssa tapauksia, kun taas 
uusiutumattomissa tapauksissa vain 

10 %:ssa6. Spekulaatioksi jää, onko 
kyseessä useissa tilanteissa kuitenkin 
jäännöskasvain eikä todellinen tau-
din uusiutuma. Mikäli pleomorfisen 
adenooman jättää lähtökohtaisesti 
leikkaamatta, on syövän kehittymi-
sen riski 1-2 % luokkaa, ja tämä on 
puoltanut leikkaushoitoa, mikäli ei 
ole potilaskohtaista syytä olla leik-
kaamatta. Uusiutuneissa kasvaimissa 
syöpäriski on 3-4 % ja ilmeisesti riski 
kasvaa jokaisen uusiutumakerran 
myötä10. Nuorella potilaalla on siis ai-
kaa kehittää uusiutuneeseen kasvai-
meen syöpä vuosien kuluessa seuran-
nassa. On myös tarkkaan harkittava, 
kannattaako yksittäisiä kasvaimia 
leikata vai voiko se mahdollisesti jopa 
indusoida uusien kasvainten kasvua 
ja lisätä näin ollen potilaan syöpäris-
kiä. 

Kasvohermo (nervus facialis, VII ai-
vohermo) kulkee korvasylkirauhasen 
sisällä (Kuva). Hermorungon ja sen eri 
haarojen identifioimisessa käytetään 
leikkauksessa rutiinisti hermon tun-
nistinta, mutta se ei takaa, etteikö 
potilaalle voisi tulla leikkauksen jäl-
keen jonkinasteista hermon toimin-
taheikkoutta – näin tapahtui jopa 40 
%:lle korvasylkirauhasen kasvaimen 
vuoksi leikatuista potilaista oman 
klinikkamme aineistossa11. Vaikka 
kasvojen toiminnan heikkous onkin 
useimmiten ohimenevää, uusinta-
leikkaus lisää pysyvän vaurion riskiä 
merkittävästi12. Hermorakenteita on 
hyvin vaikea erottaa arven keskellä. 
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Leikkauksen päämäärä tulee kuiten-
kin aina olla toimivan hermon säästä-
minen, varsinkin jos hoidetaan lähtö-
kohtaisesti hyvänlaatuista kasvainta. 
Leuanalussylkirauhasen uusiutuneen 
pleomorfisen adenooman hoidossa 
leikkauksen paikallinen laajuus on 
verrattavissa rauhasen syövän leikka-
ukseen; kaulan alueen imusolmukkei-
ta poistetaan usein laajasti riittävän 
kirurgisen radikaliteetin saavuttami-
seksi. Tällä hetkellä seurannassani on 
yli 30 nuorehkoa aikuispotilasta, joilla 
on uusintakirurgian sijaan päädytty 
toistaiseksi seurantalinjalle, koska 
kasvohermon mahdollisen vaurioitu-
misen riski on katsottu liian korkeaksi.

Mikäli uusintaleikkaukseen pleomor-
fisen adenooman vuoksi edetään, 
suosittelemme radikaalitavoitteisen 
leikkauksen jälkeen sädehoitoa. Tut-
kimusten mukaan tämä käytäntö 
lisää paikalliskontrollia13, mutta sä-
dehoidon akuutit ja ennen kaikkea 
myöhemmät sivuvaikutukset tulee 
arvioida kriittisesti potilaskohtaises-
ti, varsinkin kun kyseessä on usein 
suhteellisen nuoret potilaat. Nämä 
päätökset tehdään HUS-alueella mo-
niammatillisessa työryhmässä. On 
kuitenkin vielä selvitettävä, minkä 
uusiutuman jälkeen sädehoito olisi 
ajankohtainen ja milloin olisi asian-
mukaista jäädä vielä seurantalinjalle. 

Hoidon keskittäminen

On selvästi syytä panostaa primaari-
kirurgiaan ja hoidon keskittämiseen 
kaikkien sylkirauhaskasvainten osal-
ta. Uusiutunut pleomorfinen adenoo-
ma on harvinainen, mutta yksittäi-
sen potilaan kohdalla toiminnallinen, 
kosmeettinen ja myös psykologinen 
haitta voivat olla merkittäviä tekijöi-
tä. Nämä asiat on syytä huomioida, 
kun pohditaan, onko seuranta vaihto-
ehto kirurgialle. Syövän kehittymistä 
jo olemassa olevaan uusiutumaan on 
nykytekniikoilla mahdotonta osoit-
taa aukottomasti ilman histopatolo-
gista arviota. Tutkimustyön on siis jat-
kuttava, ja on pyrittävä kehittämään 
uusia keinoja, joilla voidaan välttää 
riskialtis kirurgia. Tämän päämäärän 
saavuttamiseksi olen käynnistänyt 
yhteistyön Helsingin Biopankin kans-
sa ja pyrimme eri näytemuodoilla 
mahdollistamaan tämän potilasryh-
män jatkohoidon tulevaisuudessa pa-
remmalla riskikartoituksella. 

Lisääkö tieto tuskaa? Kyllä, mutta 
tuska lisää auttamatta myös tietoa. 
Suosittelen, että ennen kuin sylkirau-
haskasvainta hoidat, mieti tarkkaan 
ja tiedä mitä hoidat. Aina voi kilaut-
taa kaverille, sillä tuska ja tieto on 
helppo jakaa.n
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kasvohermo (nuolet osoittavat hermon haaroja) säästäen.
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Henkisen ensiavun merkitys 
työ- ja toimintakykyyn

HEA-toiminta

Työntekijöiden kokemusten perus-
teella henkiselle ensiavulle (HEA) 
on selkeä tarve kuormittavien työ-
tilanteiden jälkeen. Tämä tuli ilmi  
YAMK-opinnäytetyömme tuloksissa. 
Kuormittavalla työtilanteella tarkoi-
tetaan tavanomaisen arkityön ylittä-
viä mielen päälle jääviä kokemuksia. 

Työssä arvioitiin Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
Naistentaudit ja Synnytykset-tulos-
yksikön HEA-ryhmän purkukeskus-
teluihin osallistuneiden kokemuksia 
HEA-toiminnasta. HEA-ryhmän toi-
mintaa on hyödynnetty myös muis-
sa yksiköissä kuten lastentaudeilla 
ja leikkaussaleissa. Synnytysosaston 
ja leikkausosaston henkilökuntahan 
työskentelee usein yhdessä kuor-
mittavissa työtilanteissa, esimerkik-
si hätäsektioissa ja elvytyksissä.

HEA-ryhmä koostuu henkilökunnas-
ta, jotka ovat saaneet defusing-kou-
lutusta ja toimivat ryhmän vetäjinä 
purkukeskusteluissa. HEA-ryhmä 
tarjoaa välitöntä henkistä ensiapua 
kuormittavan työtilanteen jälkeen 
järjestämällä purkukeskustelun. 
Purkukeskustelut toteutetaan defu-
sing-periaatteita noudattaen. Defu-
sing määritellään esimerkiksi stres-
sin purkukokoukseksi, jossa on hyvä 
normalisoida tilanne ennen kuin läh-
tee työvuorosta kotiin. 

Purkukeskusteluiden tarkoituksena 
on kokonaisvaltainen ja inhimillinen 
kohtaaminen sekä vertaistuki. Ver-
taistuella tarkoitetaan kokemusten 
jakamista samankaltaisia tilanteita 
kokeneiden työntekijöiden ja ryh-
män vetäjän kanssa. Tavoitteena on 
työntekijöiden työ - ja toimintaky-
vyn ylläpitäminen sekä toimintaky-
vyn säilyminen ja palautuminen. 

Tulokset ja toiminnan 
kehittäminen

Opinnäytetyön tulosten mukaan 
purkukeskusteluihin osallistuminen 
vaikutti työntekijöiden työ- ja toi-
mintakykyyn positiivisesti. Opinnäy-
tetyössä kävi ilmi, että toiminnalle 
on selkeä tarve myös yksiköissä 
missä se ei vielä ole osa säännön-

Johanna Tölli
Kätilö (YAMK), terveydenhoitaja, 
simulaatiokouluttaja 
HUS Espoon synnytyssairaala

Mira Kinnunen
Terveydenhoitaja (YAMK), sairaanhoitaja 
(leikkaus- ja anestesia), 
simulaatiokouluttaja, vs. osastonhoitaja
HUS Jorvi anestesia- ja leikkausosasto L

Terveydenhuollossa on pitkään vallinnut kulttuuri, jossa ajatellaan 
kuormittavien työtilanteiden kuuluvan työhön ja työntekijöiden tulee 
kestää ne. Todellisuudessa kuormittavat työtilanteet jäävät mielen 
päälle ja pyörivät henkilökunnan keskusteluissa. Työelämä on muut-
tunut vuosien varrella yhä kuormittavammaksi, ja erityisesti tervey-
denhuollon henkilökunta työskentelee paineen alla.

Kuva: Mira Kinnunen
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mukaista toimintaa. Opinnäytetyön 
pohjalta on kehitetty leikkaussalit ja 
tehohoidon yksiköiden omaa HEA-
toimintaa, joka käynnistyi keväällä 
2019. 

HEA- toiminnassa on tärkeää nou-
dattaa sovittuja periaatteita. Opin-
näytetyön tulosten mukaan toiminta 
tukee työntekijöiden työ- ja toimin-
takykyä silloin, kun purkukeskuste-
lut on toteutettu sovitun rakenteen 
mukaisesti. Tulosten mukaan purku-
keskustelun vetäjän rooli osoittautui 
tärkeäksi. Keskusteluissa ei saa olla 
ulkopuolisia osallistujia. Keskuste-
lun ajankohdan tulee ajoittua sok-
kivaiheeseen. Esimiesten ja vuoro-
vastaavien rooli purkukeskustelujen 
toteutumiseen on merkittävä.

Tulosten mukaan purkukeskustelui-
hin osallistuminen vähensi työnte-

Johanna Tölli
Kätilö (YAMK), terveydenhoitaja, 
simulaatiokouluttaja 
HUS Espoon synnytyssairaala

Mira Kinnunen
Terveydenhoitaja (YAMK), sairaanhoitaja 
(leikkaus- ja anestesia), 
simulaatiokouluttaja, vs. osastonhoitaja
HUS Jorvi anestesia- ja leikkausosasto L

kijöiden ahdistusta ja syyllisyyden 
tunnetta sekä lisäsi luottamusta 
työyhteisöön. Työntekijät arvostivat 
sitä, että heille tarjottiin mahdolli-
suutta osallistua purkukeskusteluun. 
Purkukeskustelut tulisikin pitää 
säännönmukaisesti matalalla kyn-
nyksellä aina kuormittavien työti-
lanteiden jälkeen. Lisäksi yksiköissä 
pitäisi olla selkeä toimintasuunnitel-
ma niitä työntekijöitä varten, joille 
purkukeskustelu ei ole riittävä tu-
kimuoto. Purkukeskustelun vetäjät 
tarvitsevat säännöllistä koulutusta, 
jotta HEA-toiminta on laadukasta ja 
palvelee toiminnan tavoitteita.

Lopuksi

Toiminnat, joiden vaikuttavuutta ei 
voi mitata selkeillä luvuilla, eivät saisi 
jäädä työyksikköjen kehittämistyös-
sä toissijaisiksi. Nykyajan työelämä 

on kuormittavaa ja muutokset ovat 
arkipäivää. Matalalla kynnyksellä 
toteutettavalle työn kuormitusta 
vähentävälle toiminnalle on selkeä 
tarve. Opinnäytetyön tuloksia kan-
nattaa hyödyntää HEA- toiminnan 
kehittämisessä ja jalkauttaa toimin-
ta osaksi yksiköiden arkea. Työnteki-
jät arvostavat, että heistä välitetään. 
Tämä lisää tiimien toimivuutta ja 
luottamusta työyhteisöön. Työsken-
tely avoimessa ja turvallisessa ilma-
piirissä lisää työntekijöiden hyvin-
vointia. Hyvinvoivat työntekijät ovat 
myös tuottavia työntekijöitä. n

LÄHTEET

Kinnunen, M. Ja Tölli, J. 2019 ”Mun ei tarvi esittää, 
ettei tunnu missään” Henkisen ensiavun merkitys 
työ- ja toimintakykyyn – työntekijöiden kokemuk-
sia HEA-toiminnasta. Opinnäytetyö YAMK, krii-
si- ja erityistilanteiden johtaminen. Luettavissa 
Theseus-kirjastossa.

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo. 
Puh. 020 112 1510, www.mediq.fi

Laadukkaat leikkaussalitekstiilit 
haavanhoidon toimittajaltamme!

• Leikkausliinat ja pakkaukset
• Leikkaussalin räätälöidyt pakkaukset
• Leikkaussaliasut

Leikkaussalitekstiilit valmistetaan Euroopassa, 
ne laskeutuvat hyvin heti pakkauksesta otettuina 
ja ovat täysin hajuttomia.

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
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Nora Niemi 
Sairaanhoitaja

Nuutti Katajakoski
Lääkintävahtimestari

Leikkaussalikierroksella 15 

Tyks Salon sairaala 
MTOTEK,Leikkaus- ja päiväkirurginen yksikkö
Tyks Salon sairaala sijaitsee Salossa, 50 km Turusta Helsingin suuntaan. Saloon 
kannattaa poiketa, kesätorstaisin on iltatori, jossa esiintyy nimekkäitäkin artis-
teja! Vuoden 2015 alusta Salon aluesairaala liittyi Loimaan- ja Uudenkaupun-
gin aluesairaaloiden kanssa ”Yksi sairaala” -projektissa osaksi Tyksiä. Tämän 
projektin ajatuksena oli muodostaa Tyksistä yhtenäinen, koko maakunnan eri-
koissairaanhoidon kattava kokonaisuus, joka toimii yhteisellä organisaatiolla 
Turun lisäksi myös nykyisissä aluesairaalakaupungeissa. Sairaalamme tarjoaa 
erikoissairaanhoidon palveluja Salon n. 52 000 asukkaalle ja koko maakunnalle, 
onhan meille tullut tekonivelpotilaita Tampereeltakin asti. 

Potilaistamme n. 60% on päiväkirur-
gisia potilaita, jotka kotiutuvat sa-
mana päivänä. Tulevaisuudessa päi-
väkirurgisten potilaiden osuus tulee 
vielä lisääntymään. Käytössämme 
on 7 leikkaussalia, joista 6:ssa on 
päivittäin toimintaa samanaikaisesti, 
heräämö sekä päiväkirurgiset tilat. 
Virka-aikana leikataan elektiivisiä 
leikkauksia ja arki-iltaisin on varalla-
oloa klo 22 asti. Päivystysleikkaukset 
pyritään aloittamaan jo virka-aikana 
jos suinkin mahdollista. Päivystävän 
lääkärin erikoisala määrittää sen, 
mitä minäkin päivänä päivystykse-
nä leikataan. Muut päivystyspotilaat 
jäävät joko odottamaan seuraavaa 
päivää tai siirretään Turkuun hoi-
dettavaksi. Usein myös Turusta lä-
hetetään päivystyspotilaita meille 
Saloon leikattavaksi jos Turussa on 
ruuhkaksi asti leikattavia potilaita. 
Nämä ovat erityisesti gastrokirurgi-
sia tapauksia. 

Yksi sairaala -projektin lisäksi vuo-
si 2015 toi meille mukanaan monia 
isoja muutoksia, merkittävimpänä 
synnytysten siirtyminen Turkuun. 
Tämä tarkoitti meille ympärivuoro-
kautisen leikkaussalipäivystyksen 
loppumista ja siirtymistä 3-vuoro-
työstä jaksotyöhön, johon kuuluu 
varallaolo arkisin klo 22 asti. Kuten 
sanonta kuuluu: ”kun yksi ovi sul-

keutuu, avautuu monta uutta”. Näin 
myös meillä kävi, sillä vuodesta 2016 
lähtien monien muutosten kautta 
olemme saaneet toisen tekonivel-
salin ja gastrokirurginen toiminta on 
lisääntynyt merkittävästi. Gastron ja 
ortopedian lisäksi leikkaamme myös 
urologiaa, verisuonia, yleiskirurgiaa 
ja teemme tahdistingeneraattorei-
den vaihtoja.

Sairaalamme uusin osa kesäkuisen auringon alla.
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Alle koottuna hieman tilastotietoja 
vuodelta 2018: 

Gastrokirurgia 1727

Ortopedia ja traumatologia 

*joista tekoniveliä

895

*745

Urologia 305

Tahdistimet 160

Anestesiologiset tmp 165

Muut toimenpiteet 288

Kaikki erikoisalat yhteensä 3540

luomaan tekonivelpotilaiden hoito-
polun sujuvaksi ja toimivaksi, tästä 
esimerkkinä nopeat salinvaihtoajat 
ja lyhyt hoitoaika vuodeosastol-
la. Tästä myös kiitosta kirurgiselle 
vuodeosastolle, kuntouttava ote 
hoitotyössä näkyy potilaiden kotiu-
tumisena toisena tai kolmantena 
poppina. 

Henkilökuntaan kuuluu neljä anes-
tesialääkäriä, yksi anestesiaan eri-
koistuva lääkäri, yksi lääkintävah-
timestari, kaksi osastonsihteeriä ja 
35 sairaanhoitajaa, joista kaksi työs-
kentelee kerrallaan päiväkirurgian 
yksikössä. Omiemme 7 kirurgin ja 5 
kirurgiaan erikoistuvan lääkärin  li-
säksi meillä leikkaa turkulaisia kirur-
geja eri erikoisaloilta vaihtelevasti 
noin 20, joten moottoritie Turun ja 
Salon välillä on kuuma. Lisäksi Salon 
sairaalassa työskentelee 4 TOTEK:n 
sairaanhoitajaa, jotka osittain työs-
kentelevät kirurgisella vuodeosas-

tolla ja osittain päiväkirurgiassa. 
Hoitohenkilökunnan hallinnollisia 
asioita hoitavat osastonhoitaja sekä 
apulaisosastonhoitaja.

Apulaisosastonhoitajamme (lennon-
johto) tekee henkilökunnan salijaot 
huomioiden osaamistasot mah-
dollistaen näin työnkierron, tavoit-
teena, että kaikki tekevät kaikkea. 
Työpäivän sujuvuuden kannalta on 
hyvä, että meillä yksi hoitaja on aina 
niin sanottu pöydäntekijä. Hän kerää 
leikkauksissa tarvittavat välineistöt 
ja materiaalin valmiiksi, jolloin pöy-
dät on helppo vain napata käytäväl-
tä saliin. Lisäksi pöydäntekijä tulee 
nimensä mukaisesti saliin valmiste-
lemaan leikkauspöytiä ja avaamaan 
paketteja. Heräämössämme on 9 
paikkaa, joista yksi on induktiopaik-
ka, jossa voidaan tarvittaessa puu-
duttaa potilaat valmiiksi, laittaa kes-
kuslaskimokatetreja yms. 

Kun tekonivelleikkaukset lisääntyi-
vät, aloimme leikata niitä kahdessa 
salissa, useimpina päivinä samassa 
salissa kolme tekoniveltä päivässä, 
jolloin pääsemme määrällisesti 25 
tekoniveleen/viikko. Suurin osa te-
konivelpotilaistamme nukutetaan, 
mikä mahdollistaa potilaan lyhyen 
saliajan ja nopean liikkeelle pääsyn. 
Mielestämme olemme onnistuneet uu

Ortopedi/AYL Juha Helminen tarkastaa pyytämänsä ja LVM Nuutti Katajakosken ojentamat implantit ennen niiden avaamista.
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Suurena voimavaranamme on yh-
teen hitsautunut työyhteisö, jo-
hon myös uusien työntekijöiden 
on helppo tulla. Tukea ja apua saa 
aina vanhemmilta kollegoilta kysy-
mällä ja vastaavasti nuoret ja uudet 
työntekijät tuovat uutta ja raikas-
ta tuulahdusta mukanaan.  Koska 
tunnemme toisemme niin hyvin, ei 
tarvitse koskaan epäröidä puhua 
myöskään omista henkilökohtaisis-
ta murheista ja huolista jos siltä tun-
tuu. Työhyvinvoinnistamme pidäm-
me huolta yhteisillä tempauksilla 
ja illanvietoilla, pikkujouluristeilyjä 
tietenkään unohtamatta sekä ihan 
joka-aamuisilla lyhyillä aamumee-
tingeillämme. Maanantaiaamuisin 
pidämme pidemmän, tunnin pa-

laverin, jolloin myös potilaat tule-
vat tunnin normaalia myöhemmin 
leikkausosastolle, eli klo 9 maissa. 
Vaikka olemmekin osa suurta Tyksiä, 
olemme onnistuneet pitämään pie-
nen sairaalan ja yksikön tunnelman 
ja rentouden työotteessamme. Ei 
ole liioiteltua sanoa, että työpaikalla 
voi olla jopa kotoisaa, usein saa nau-
raa vedet silmissä kahvihuoneessa. 
Pienen sairaalan edut tulevat esille 
eri osastojen ja ammattiryhmien 
välisissä kanssakäymisissä. Oli kyse 
sitten instrumenttipöydän hajon-
neen jalan hitsauksesta tai potilaan 
VAC-pumpun tuomisesta toiselta 
osastolta, homma toimii sujuvasti 
kun yksiköt tuntevat toisensa. Lää-
kintätekniikka on myös aina apu-

namme kun tarvitsemme apua lait-
teiden kanssa. Aina voi soittaa kelle 
tahansa, sitä ei tarvitse epäröidä.

Ainoa, mitä voi pitää varmana, on 
muutos. Me olemme olleet onnek-
kaassa asemassa siinä mielessä, että 
toisin kuin Loimaan ja Uudenkau-
pungin aluesairaalat, meidän leik-
kaustoimintaamme ei ole lakkau-
tettu, päinvastoin se on kasvanut. 
Ja vaikka on surullista, että moni 
entisistä erikoisaloistamme on siir-
tynyt Turkuun, olemme saaneet ti-
lalle paljon hyvää; osaamisemme on 
kasvanut potilasmäärien mukana ja 
voimme keskittyä täysillä nykyisiin 
erikoisaloihimme. Lisäksi olemme 
saaneet Loimaalta uusia upeita työ-
kavereita, jotka ovat tuoneet lisää 
kokemusta ja uusia taitoja sieltä 
suunnalta. 

Salon leikkaustoiminta tullee var-
masti muuttumaan sisällöltään 
enemmän päiväkirurgiseksi. Teko-
nivelet saattavat siirtyä kokonaan 
jossain vaiheessa Turkuun ja se huo-
lettaa, mutta se on sen ajan murhe 
sitten. Sen tilalle varmasti tullee 
jotain muuta. Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiirillä ja Salon kaupungilla 
on Salon sairaala 2023 -hanke, jonka 
tarkoituksena on remontoida suu-
resti nykyistä sairaalaa, tavoitteena 
yhdistää perusterveydenhuolto ja 
erikoissairaanhoito saman katon 
alle. Leikkausosastomme uusi ja 
moderni osa on valmistunut vuonna 
2010 ja sen jälkeen vanhan puolen ti-
lat remontoitiin täysin. Nyt meillä on 
nykyaikaiset ja tilavat puitteet tehdä 
työmme hyvin. 

Toivotamme täältä vuoristosairaa-
lastamme oikein hyvää loppukesää 
ja syksyä kaikille, sekä työniloa näi-
nä muutosten ja myllerrysten aika-
na! Muistakaa pitää pilke silmäkul-
massa!  n

#Parannammejokapäivä, 
#töissätyksissä, #hyväsykepäällä
www.facebook.com/salonsairaala 
Instagram: @tyks_salonsairaala ;))

uu

uu

Sairaanhoitaja Nora Niemi valmistelemassa tekonivelleikkauksessa käytettävää LIA-puudutusta.
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9th EORNA congress 
16-19th May 2019

Fiona O’Sullivan-Salminen 
Sh, opetushoitaja, 
HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, 
Peijaksen sairaala, 
Anestesia- ja leikkausosasto K

And so it was, on the 16th May 2019, 
I found myself in Schiphol airport, 
Holland, with four colleagues from 
HUS/Peijas Hospital, Leikkaus- ja 
anestesiaosasto K, Vantaa, looking 
for the train to the Hague in order 
to attend the 9th EORNA conference. 
As we glided through the Dutch 
countryside, we could only admire 
the canals and bicycle paths as we 
found ourselves in a train carriage 
where silence was printed on the 
window. We quickly realised from 
a few sharp stares, that the silence 
was to be observed. We found our 
tram to the hotel, had a quick bite 
to eat and walked to the congress 
center which was close to our hotel. 

Jaana Perttunen welcomed us on 
behalf of FORNA with a little gath-
ering of all the Finnish contingency. 
The opening ceremony included 28 
different countries the liveliest of 
which was the Greek whose repre-
sentative bounded across the stage 
in Greek dance style. The largest 
groups were from Turkey and Israel. 
We then had a chance to meet some 
of the firms sponsoring the events.

DAY 1 started early as Christine Wil-
liams from EORNA opened a very 
lively session at 0800 discussing 
nursing student education in the op-
erating room across Europe. A very 
passionate Portuguese nurse spoke 
of the operating nurse education in 
Portugal where students are not al-
lowed in theatre but upon qualifying, 
it is possible to start work in theatre 
with a six months induction.  Ms. 
Williams showed us an overview of 
operating room education in Europe 
where Finland’s post basic educa-
tion is not officially recognised. In 

Finland operating nurse education 
has consisted of basic nurse educa-
tion for three and a half years where 
that last 6 months can be directed 
towards the perioperative area.  
Most other European countries have 
the basic nurse education first and 
following that, post-basic education 
of between 6-18 months, 30-90 Ects 
often requiring some experience of 
nursing post grad before being ac-
cepted onto the course. She also 
spoke of EORNA’s work with the 
European Commission to improve 
the EU Directives for more free cir-
culation of nurses in Europe. More 
details from https://eorna.eu/

Patrick Voight, AORN president, 
USA, introduced us to the themes 
of the conference: on the move. He 
stressed the importance of team-
work in the perioperative area. He 
allowed us to find out what kind of 

team members we are, using an 
interactive psychological question-
naire. What stuck in my mind is that 
there is no “I” in teamwork.  Parallel 
sessions followed and my colleagues 
divided themselves among the oth-
er sessions covering surgical safety 
check list, prevention of injury to 
patients and use of technology now 
and in the future of nursing. As a 
newly appointed education nurse, I 
concentrated on the sessions linked 
to education. Francesca Reato, Italy, 
discussed a tool to assess and cer-
tificate skills in the operating room 
according to the LaNTS model (life 
and non-technical technical skills). 
Leadership, self-awareness and as-
sessing how we cope with emotions 
are aspects of working in the perio-
perative area which need to be ac-
cepted as valid areas of professional 

Fresh fish from local waters!Evening stroll on the promenade.

uu
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development. The importance of 
training those who train new staff 
was impressed on us. Alejandro 
Raimerez-Paz, U.K., compared the 
current training of the periopera-
tive nurse versus the unified compe-
tence model developed by the EOR-
NA. The EORNA framework is being 
developed to allow easier move-
ment between countries. Christina 
Als, Denmark, had researched the 
importance of continual education, 
formal and practical, and how they 
may or may not increase respect 
within the surgical team. 

We all gathered together for a ses-
sion with forensic pathologist, quite 
famous on dutch television, Dr. 
Frank Vandegoet, who through a se-
ries of thought-provoking and some 
quite shocking pictures, showed us 
all how “tunnel visioned” we are. We 
enter an operating room and jump 
to conclusions based on our emo-
tions, previous experiences and as-
sume something which may not be 
true. We need stick to the facts, as-
sess the situation without emotion 
and only then can we truly be objec-
tive. 

Day 2 concentrated on communi-
cation.  Professor Brigid Gillespie, 
Australia, highlighted the change in 
team dynamics with improved tech-
nology, where the nurse is beside 

the patient and the surgeon is doing 
the surgery in the corner f the room 
using a robot. We need to recognise 
that this changes the dynamics and 
how we communicate within the 
team.  One session stood out, as a 
nurse from University of Hospital 
Iceland had researched the distur-
bances within the operating theatre 
and their effect on staff. His research 
showed that in a simple surgery of 90 
minutes, the nurses were disturbed 
58 times. Unbelievable I thought, un-
til I returned to work to confirm the 
truth of his research in my own day. 
Phones ring, doors open, windows 
open, irrelevant communication, 
noise, teaching surgeons and stu-
dents, equipment- all add up to cre-
ate an increase in stress, proven to 
impact on memory and also extend 
time of surgery with an increased 
risk of adverse events. Some team 
members are less impacted but 
most impact was on novice nurses.  
A colleague from west U.K. told us 
of a campaign being tested at the 
moments where any member of the 
team, at a critical moment, may say 

“10,000 feet” and this is the agreed 
sign for silence from everybody in 
the room. 

The WHO surgical safety check was 
discussed many times over the three 
days. Mona Guckian Fisher (UK) dis-
cussed Never Events and showed us 

Sunset at the marina on our final evening.The Peace Palace.

quite shocking research from the 
UK showing the use of the checklist 
has not decreased the amount of 
never events. She stressed the part 
human factors play in this. We have 
the tools, but we must be present, 
concentrate, and acknowledge the 
importance of the short couple of 
minutes it takes to do the checklist 
properly. We can make a difference 
to the outcome of the patient’s sur-
gery. 

We had our own proud moments 
as we listened to our Nurse Manag-
er, Maria Pulkkinen, introduce her 
poster, without a flicker of nerves. 
She also had the honour to chair a 
parallel session including esteemed 
colleagues from the US and Aus-
tralia. The four days of the congress 
flew by fast leaving me with a feeling 
that we all have the same challeng-
es and international meetings are 
great way to network, see the value 
of research, the positive power of 
collaboration and use something de-
veloped somewhere else to improve 
our own daily work environment.n 

uu
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Esitysten lisäksi suomalaiset olivat 
mukana Simulatio Center Worksho-
pissa sekä Meet the international 
experts – aamusessiossa. Toisen 
workshopin aiheena oli nestemäi-
sen jätteen käsittely leikkaussalis-
sa, jossa Liisa Lauritsalo ja Teija 
Neuvonen-Matilainen kouluttivat 
yhteistyössä Serresin kanssa kon-
gressin osallistujia aiheen tiimoilta. 
Marja Sirkeinen oli puolestaan luen-

Suomalaiset 
EORNA-kongressissa Jaana Perttunen

Puheenjohtaja, FORNA

EORNA-kongressiin Haagissa toukokuussa osallistui yli 1000 periope-
ratiivisesta hoitotyöstä kiinnostunutta henkilöä. Osallistujista noin 
lähes 30 oli suomalaisia, joista kahdella oli suullinen (Heli Ruokamo ja 
Jaana Perttunen) esitys ja neljällä (Maria Pulkkinen, Liisa Lauritsalo, 
Teija Neuvonen-Matilainen ja Anu Moilanen) ePosteri. Kongressissa 
järjestettiin poster walk, johon oli valittu abstraktien perusteella 20 
posteria lyhyeen suulliseen esitykseen. Näistä kaksi, Marian ja Anun, 
oli Suomesta.

Minulla oli ilo osallistua yhdeksänteen EORNA-kongressiin Haagissa. Päivät alkoivat upeasti avajaissere-
monialla ja tervetulotoivotuksella. Avajaisseremoniassa oli upea tanssi- ja harppumusiikkiesitys. 
  Jotain uutta ja erilaista kongressissa oli näyttelyalueen simulaatiokeskus. Aiheena oli perjantaina ”lää-
ketieteellinen imu ja imunesteen hävittäminen”. Tilaisuudessa kerrottiin ja esitettiin Serresin imulaite ja 
imujätteen poisto/käsittelylaite. Tilaisuus oli hyvin opettavainen ja herätti kysymyksiä yleisesti jätteen 
hävityksestä eri yksiköissä.
  Uutta olivat myös firmojen yhteydenotot ja kyselyt kongressiin osallistujien mielipiteistä uusien, vielä 
kehitteillä olevien tuotteiden toimivuudesta ja kehittämisehdotuksista. Minä kävin Synthesin pisteessä 
tutustumassa ja keskustelemassa heidän uudesta tuotteestaan. Allekirjoitin tilaisuudessa vaitiololupa-
uksen.
  Perjantain mielenkiintoisin luento oli oikeuspatologi, Dr van de Gootilla. Hän kertoi työstään ympäri 
maailmaa todella mukaansatempaavalla tavalla ja mielenkiintoisista tehtävistään. 
  Hauska tapahtuma lauantaiaamuna klo 7 oli 5 km:n hyväntekeväisyysjuoksu ympäri kaunista Haagin 
kaupunkia. Saimme samalla opastetun juoksukierroksen paikallisilta juoksunjärjestäjiltä. 
  Perjantai- ja lauantaiaamuna oli järjestetty uudentyyppinen ”Meet the international experts”-tilaisuus. 
Oman alansa asiantuntijat kertoivat omasta työstään tai vapaaehtoistyöstään. Minä osallistuin luen-
noitsijana yhdessä neljän muun luennoitsijan kanssa kertomalla sairaanhoitajan kansainvälisestä työstä. 
Minun aiheenani oli ”Operation Smile” ja työ vapaaehtoisena tämän järjestön kanssa. Palautetta tuli 
paljon ja kyselyjä toiminnasta luennon jälkeenkin.
  Kongressissa oli useita luentoja jotka käsittelivät leikkaussalijätteen kierrätystä ja infektioiden torjuntaa 
leikkaussaleissa. Ekologisuus on aktuelli asia onneksi myös leikkaussalissa.
  Gala-illallinen oli lauantai-iltana upeissa puitteissa, ruoka ja elävä musiikki oli hyvää.
  Kongressissa oli yllättävän paljon vanhoja tuttuja Suomesta sekä Skandinaviasta. Tutustuin myös uusiin 
leikkaussalihoitajiin ympäri maailmaa ja vaihdoimme ajatuksia leikkaussalityöskentelystä eri maissa.

Marja Sirkeinen

Kuvassa vasemmalta Anu Moilanen, Teija Neuvo-
nen-Matilainen, Liisa Lauritsalo ja Heli Ruokamo.

noitsijana aamusessiossa, jossa esi-
teltiin osallistujille mahdollisuuksia 
kansainväliseen toimintaan periope-
ratiivisen hoitotyön alueelta. Marja 
oli mukana esittelemässä Operation 
Smile toimintaa.

Yhdistyksen EORNA edustajilla riitti 
myös toimintaa sekä kongressijär-
jestelyissä ennen kongressia että 
kongressin aikana. Jaana Perttunen 

vastasi kongressin tieteellisestä oh-
jelmasta ja Simo Toivonen toimi Ser-
resin workshopin vetäjänä.

Ohessa muutamia kommentteja 
osallistujilta:

uu
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Osallistuin Eorna-kongressiin jo toisen kerran. Ilmapiiri 
kongressissa oli loistava – olivathan osallistujat eripuolilta 
maailmaa kollegoja ja kokoontuivat samojen agendojen ym-
pärille. Kansainvälistä keskustelua syntyi niin ryhmissä kuin 
kaksistaan.
  Hygieniahoitajana minua kiinnosti tietenkin, kuinka infek-
tioiden torjunta nousee esille niin luennoissa kuin näyttelys-
sä. Leikkaussalityöskentelyssä tämä asia on merkittävässä 
roolissa. Nämä luennot ja näyttelykohteet valitsin etusijalle 
päivän ohjelmaan.
  Minulle yksi kohokohta oli päästä tutustumaan paikalliseen 
sairaalaan ja sen leikkausosastolle. Tällaiset retket avaavat 
aina silmiä: jotain on heillä paremmin – jotain taasen meil-
lä. Ziekenhuis Antoniushoven leikkaussalissa minua hygie-
niahoitajana kyllä huolestutti käsihuuhteiden puute ja vä-
häisyys. Miten mahtaa käsidesinfektio toteutua? Toisaalta 
tietokoneen näppäimistö oli helposti puhdistettavaa, pestä-
vää mallia. Sairaalaan leikkausosastot olivat uusia, noin nel-
jä vuotta vanhoja, joten puitteet työskentelyyn oli mainiot. 
  Onneksi virallisen ohjelman rinnalla ehti tutustua Haagiin 
kaupunkina ja ihastella Mauritshuis-taidemuseon huikeita 
aarteita. 
  Kiitos Jaanalle rohkaisusta, että se pieni, yksinkertainen ar-
kinen asia, jota leikkaussalissa on pohdittu ja kehitetty, voi 
olla ePosterin aihe. Itseni haastaen ja tietysti työkavereiden 
tuella, sain posterin ja abstraktin tuotettua esille kongressiin.
 
Liisa Lauritsalo

Osallistuin vv. 2017-2018 Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämään täydennyskoulutuk-
seen leikkaussalisairaanhoitajille. Lopputyönä teimme kahden kollegan kanssa ’ Tarkistuslistan 
suuriin selkäleikkauksiin Keski-Suomen keskussairaalassa’. Opettaja-Jaanan kanssa tuli puheek-
si EORNA-kongressi Haagissa, Hollannissa toukokuussa 2019. Sinne voisi lähettää abstraktin 
omasta työstä; innostuimme asiasta, koska kellään meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta abst-
raktin tekemisestä.
  Teimme tiivistelmän in english, ja se valittiin parhaaksi abstraktiksi semifinaalissa ja aukaisi 
näin mahdollisuuden osallistua finaaliin eli paperipostereiden esittelyyn posterwalkilla Eorna-
kongressissa. Teimme posterista sekä ePosterin että paperiversion. ePosterit pyörivät tableteilla 
kongressitilan alakerrassa. Tekijälle itselleen tuli sähköpostitse tieto, kuinka moni oli työtä luke-
nut. Tämä oli hauska juttu, pystyi katsomaan sekä graafista että numeerista esitystä oman pos-
terin suosiosta.
  Itselläni oli posterin suullinen esitys poster walkissa perjantaina klo 12.00. Olin todella tyyty-
väinen, että sain kilpailunumeron yksi eikä tarvinnut siis jännittää enää lauantain toiseen poster 
walkiin asti. Perjantaina oli kymmenen ensimmäisen työn esitys ja lauantaina loppujen. Oma työ 
näytti todella tyylikkäältä. Totesin kuitenkin muunmaalaisia postereita katsellessani, että fenno-
skandinen tyyli ei taida näissäkään Euroviisuissa toimia, pitäisi olla enemmän väriä ja fonttia mu-
kana... Suullinen esitys/ haastattelu meni hyvin. Olin koko kevään valmistautunut esiintymiseen 
käymällä työnantajan tarjoamalla englannin täydennyskoulutuskurssilla sairaalahenkilöstölle. 
Siitä oli hyötyä sekä luentoja kuunnellessa että kuulijoiden kysymyksiin vastatessa. 
  Suosittelen kaikille Fornan jäsenille näitä kv- koulutuksia sekä kielitaidon ylläpidon, että uusien 
tuulien haistelun vuoksi.

Anu Moilanen

Olin ensimmäistä kertaa mukana EOR-
NAN järjestämässä leikkaussalihoitaji-
en kongressissa Haagissa. Yksiköstäm-
me osallistui 4 hoitajaa ja jokaisella oli 
joko e- posteri, posteri tai luento esitet-
tävänään, hyvä me! Kokemukset olivat 
upeat! Järjestelyt toimivat hyvin ja puit-
teet olivat loistavat. Haag kaupunkina 
tarjosi paljon myös muuta nähtävää.

Kongressissa oli osallistujia useasta 
eri maasta. Kansainvälisyys näkyi yli 
Euroopan. Leikkaussalihoitajan näkö-
kulmasta parasta antia oli tutustua eri 
maiden kollegoihin, heidän työhönsä 
ja työskentelytapoihinsa. Sairaalavie-
railu oli myös hieno kokemus. Kattavia 
ja monipuolisia luentoja löytyi jokaisel-
le useampana päivänä. ePostereissa 
löytyi paljon asiaa ja uutta tietoa, jota 
voi hyödyntää omaan hoitotyöhön. 
(Serresin järjestämät) Workshopit toi-
vat mukavasti myös toimintaa päiviin. 
Positiivinen kokemus laittaa ajatuksen 
jo seuraavaan kongressiin, mielellään 
olisin mukana!

Teija Neuvonen-Matilainen
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Lauritsalo, Maija-Liisa
Registered Infection Control Nurse, Perioperative Nurse 
Central Hospital of Central Finland, Jyväskylä, Finland

The change of preoperative desinfection 
in knee joint surgery

The aim  
The total amount of infections among total knee 
arthoplasty patients by orthopedic in Central hospital 
of Central Finland was too high. The whole periopera-
tive procedure was surveyed in operating room (OR). 
     Perioperative disinfection was one of the components 
which was surveyed and there was need for change. In 
Finland the disinfection is commonly performed with 
plain 80% ethanol. The disinfection was done by lifting 
straight leg with too wet swaps, beginning from toes 
to ankle continuing over knee down to hip focusing to 
one-way draws and runoff directions of ethanol liquid 
and this was done too many times. By evidence-based 
guidelines this was not the right way to perform disin-
fection. 

Method 
The skin disinfection procedure in OR was inspected by 
infection control nurse for several times and discussed 
together with the orthopedic team before the change 
was made. 
     At the beginning of April 2018 colored alcohol-chlo-
rhexidine gluconate 2% (CHG) with ready-to-use appli-
cator (Chloraprep®) was taken in action with elective 
knee joint surgery as WHO nowadays strongly recom-
mends. A new disinfection guideline with pictures and 
the manufacturer´s instructions was made and ortho-
pedic OR nurses were educated with new method by 
infection control nurse. The new instruction is to start 
from incision site with curved knee, proceed to periph-
eral areas.

Conclusion
The new preoperative disinfection method has been 
used several months now. Outset was challenging. This 
demanded new thinking from OR nurses and attitude 
to change old habits and the way to do disinfection. 
The disinfection with applicator was totally new and 
different way to do it. There was rebellion against the 
new guideline, but with determined guidance it is now 
found good, practical and easy to use.

Nowadays this method has been implemented to all 
knee and hip surgery.n

https://public-poster-links.s3.amazonaws.com/
EORNA-2019/EORNA-2019-eP053.pdf

Perttunen, Jaana
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö, Terveysala

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 
leikkaussalissa

Hoitoon liittyvällä infektiolla tarkoitetaan infektiota, 
joka ilmaantuu terveyden- tai sosiaalihuollon toimin-
tayksikössä annetun hoidon aikana tai liittyy siellä 
tehtyyn toimenpiteeseen. Suomessa hoitoon liittyviä 
infektioita on vuosittain noin 100000, joista 40-60% on 
ehkäistävissä. Yleisimpiä hoitoon liittyviä infektioita 
ovat leikkausalueen infektiot, virtsatieinfektiot, keuh-
kokuume, ja vaikea yleisinfektio, jossa mikrobi kasvaa 
veressä.

Esityksessä käsiteltiin leikkausalueen infektioiden 
ehkäisemistä leikkaussalissa. Erityisesti keskityttiin ki-
rurgiseen käsien desinfektioon, leikkausalueen desin-
fektioon ja leikkaussalin liikenteeseen.

Rintalan ym. (2014) tutkimuksessa selvitettiin kirur-
gisen käsiendesinfektion onnistumista Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirissä. Systemaattinen havainnointi 
suoritettiin ennen ja jälkeen interventiota. Ensimmäi-
sen havainnoinnin jälkeen osallistujat saivat palautet-
ta desinfektion onnistumisesta ja toinen havainnointi 
suoritettiin palautteen antamisen jälkeen. Tutkimuk-
seen osallistui 108 kirurgia, 73 leikkaussairaanhoitaja ja 
29 muuta (opiskelija, edustaja ym.) henkilöä. 

Ensimmäisen havainnoinnin aikana 42% tutkittavis-
ta käytti desinfektioon WHO: n suositteleman kolme 
minuuttia. Keskimääräiset ajat olivat 1 min 50 s (vaihte-
luväli 0 min - 5 min 44 s) lääkäreillä ja 3 min 25 s (vaihte-
luväli 1 min 1 s - 8 min 15 s) sairaanhoitajilla (p <0,0001). 
40% havainnoista käsiä ei kuivattu kunnolla pesun 
jälkeen ennen desinfektiota ja 45% tapauksessa käsiä 
ei hierottu kuiviksi ennen kirurgisten käsineiden puke-
mista. Toisella havainnointikerralla palautteen jälkeen 
käytetyssä ajassa ei tapahtunut merkittävää muutosta, 
mutta hieronnan tekniikka parani.

Borgey ym. (2012) selvittivät toteutuuko leikkausalu-
een valmistelu asetettujen kriteerien mukaan ranska-
laisissa sairaaloissa. Tutkimuksessa haastateltiin po-
tilaita ja henkilökuntaa sekä havainnoitiin käytäntöjä 
609 kirurgisessa yksikössä.

Tutkimuksessa tutkittiin viiden tärkeimmän kriteerin 
noudattamista: potilaan ohjaus, preoperatiivinen ihon 
pesu ja ihokarvojen poisto, leikkausalueen desinfiointi 
ja edellä mainittujen toimintojen dokumentointi. Tu-
loksista kävi muun muassa ilmi, että leikkausalueen 
desinfiointia koskevien suosituksia noudatettiin 62% 
havainnoista ja desinfektion kirjattiin 72% tapauksista. 
Yhteenvetona todettiin, että Ranskan sairaaloissa ym-
märretään kriteerien sisältö, mutta niiden noudattami-
sessa on puutteita.

uu
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Leikkausalin liikenne vaikuttaa merkittävästi potilaan 
riskiin saada leikkausalueen infektio. Salin ovien toistu-
va avaaminen lisää ilman partikkeleiden määrää. Brit-
tiläisen tutkimuksen mukaan (46 sydänoperaatiota) 
leikkaussalin ovi avattiin lähes 20 kertaa tunnissa. Vii-
den tunnin leikkauksen aikana voidaan arvioida oven 
olevan auki yhteensä noin 32 minuuttia. 

Leikkaussalin ilman puhtautta voidaan valvoa CFU-
mittauksilla (engl. colony forming unit, suom. pe-
säkkeen muodostava yksikkö, pmy). Tavoitteena on 
enintään 10 CFU:ta per kuutio korkean infektioriskien 
kirurgiassa ja 100 CFU:ta per kuutio normaalin riskin 
kirurgiassa. Erichsen Andersson (2012) toteaa tutki-
muksessaan, että jokainen oven avaus lisää CFU:ta per 
kuutio 3,3% ja jokainen henkilö leikkaussalissa 13%. 

Arviolta 4,1 miljoonaa potilasta EU alueella saa vuo-
sittain hoitoon liittyvän infektion ja vähintään 37 000 
heistä kuolee sen seurauksena. Infektoiden torjunnalla 
leikkaussalissa säästetään ihmishenkiä ja infektioiden 
hoidosta aiheutuvia kärsimyksiä.n

Ruokamo, Heli
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Operatiiivinen palvelualue, 
Leikkaus-, anestesia- ja tehohoito

Saippuaa vai ei – puhtaana kotoa leikkaukseen

Kostea ja ehjä iho on paras ihmisen suoja mikrobeja 
vastaan. Liiallinen pesu on haitallista iholle, koska se 
poistaa suojaavan rasvan ja iho kuivuu. Preoperatiivi-
nen peseytyminen on kuitenkin välttämätön toimenpi-
de estämään leikkausalueen infektiot. Tavallisen saip-
puan ja antiseptisen saippuan (klooriheksidiinin) eroja 
on tutkittu paljon.

Arcadiassa tehdyn hygieniahoitajan täydennyskou-
lutuksen kehittämistyön lähteenä käytettiin WHO:n 
ohjeita kirurgisten infektoiden ehkäisyyn.

Normaalin saippuan ja antiseptisen saippuoiden an-
tibakteerisella vaikutuksella ei ole merkittävää eroa 
hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä. Joka tapa-
uksessa on hyvä käytäntö puhdistaa itsensä huolelli-
sesti ennen leikkausta joko tavallisella tai antiseptisellä 
saippualla. Preoperatiivinen peseytyminen ja puhtaat 
liinavaatteet sekä puhtaat päälle puettavat vaatteet 
vähentävät mikrobien määrää iholla.

Potilaan preoperatiivinen ohjaus on tärkeää. Potilaal-
le on muiden ohjeiden lisäksi selvitettävä huolellisesti, 
miten leikkausta edeltävä peseytyminen kotona ta-
pahtuu ja ohjauksesta huolehtivan hoitajan pitää sel-
vittää, onko potilaan mahdollista toteuttaa tämä pesu 
ja puhtaus kotioloissaan.n

Moilanen, Anu*; Niemelä, Jonna*; Pulkkinen, Sisko* 
& Perttunen, Jaana**

*Central Finland Health Care District, Central Hospital, Operative Unit, Jy-
väskylä, Finland, **JAMK University of Applied Sciences, School of Health 
and Social Studies, Jyväskylä, Finland

Major spine surgery 
A check-list for Intraoperative phase

Background and objectives
The purpose of the assignment was to produce a check-
list for intraoperative phase of major spine operations in 
the perioperative unit of Central Finland´s Central Hos-
pital. “Patient first” is in the heart of hospital´s strategy. 
This assignment´s goal was to smoothen the processes, 
lessen the complications and post-operative surgi-
cal site infections, enhance the perioperative team´s 
communication and hence improve patient safety. The 
Johari window and ISBAR were used as a theoretical 
frame, evaluation tool and the basis of this assignment.

Methods
The draft of the check-list was created by our own prac-
tical experiences and theoretical knowledge found on 
the subject. The prototype was tested by anaesthetic 
nurses and scrub nurses in six (6) spine operations. The 
check-list was revised according to the feedback. 

Results 
As a result of this assignment three separate detailed 
check-lists were created to be used in major spine op-
erations. Also practical training for OR personnel of 
the usage of different types of operating tables was 
launched. Major spine operations in our hospital are 
lumbar interbody fusions, spinal traumas and adult de-
formities.

The new check-lists include sign in, time out and sign 
out –phases with more detailed criteria than the previ-
ous check-list. With this more specific criteria we aim 
for standardized actions which enhance patient safety 
and wellbeing of the staff. It also enables to further de-
velop our operations.
 
Conclusions
The usage of the check-lists created will hopefully en-
hance common practices which lead to safe and ho-
mogenous care for all patients. Standardized practices 
are also cost efficient. In surgery the flow is important 
and joyful teams work better than anxious teams.n

https://public-poster-links.s3.amazonaws.com/
EORNA-2019/EORNA-2019-eP001.pdf
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ONE STEP AHEAD
– PERSPECTIVES ON OPERATING ROOM NURSING 
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SEE YOU IN BERGEN!
Neuvonen-Matilainen, Teija*;   Lemetyinen, 
Piia*; Ovaska, Mall*; Rytkönen, Marja*            
& Ratinen, Pirkko**

*Central Finland Health Care District, Central Hospital, Operative 
Unit, Jyväskylä, Finland,**JAMK University of Applied Sciences, 
School of Health and Social Studies, Jyväskylä, Finland

Enhanced recovery after surgery

ERAS is a multimodal perioperative care pathway 
designed to achieve early recovery for patients 
undergoing major abdominal surgery. It includes 
a set of pre-determined activities, rules and guid-
ance. The purpose is to expedite and enhance re-
covery after surgery.
     ERAS represents a paradigm shift in periopera-
tive care in two ways. First, it re-examines tradi-
tional practices, replacing them with evidence-
based best practices when necessary. Second, it is 
comprehensive in its scope, covering all areas of 
the patient’s journey through the surgical process.
     The key factors that keep patients in the hos-
pital after surgery include the need for parenteral 
analgesia, the need for intravenous fluids second-
ary to gut dysfunction, bed rest caused by lack of 
mobility.
     The central elements of the ERAS pathway 
address these key factors, helping to clarify how 
they interact to affect patient recovery. In addi-
tion, the ERAS pathway provides guidance to all 
involved in perioperative care, helping them to 
work as a well-coordinated team to provide the 
best care.

In Central hospital at Jyväskylä we have two nurs-
es who are responsible of coordinating the ERAS 
patients with the surgeon, educating other nurses 
and developing the ERAS protocol with different 
professionals. They also do a post-operative call 
to the patient. We have had the ERAS- program 
in use at our hospital since 2007. It is based on 
patients own activity, high quality pre-counseling 
and recovering after surgery.
     Nurses pre-counseling has a very important 
part of the ERAS process. Each patient goes to 
see a stoma nurse from one to two weeks before 
surgery. The nurse marks down the stomas co-
ordinates in the patient information system for 
the surgeon to see and gives the pre-counseling 
instructions at the same time. This way they are 
well prepared for surgery and recovering after 
surgery and they spent less time in hospital post-
operative. n

https://public-poster-links.s3.amazonaws.com/
EORNA-2019/EORNA-2019-eP025.pdf

Nyt sinulla on tilaisuus kirjoittaa Pinsettiin! 
Onko sinulla sellainen aihe takataskussa, joka kosket-
taa ja kiinnostaa? Olisitko halukas kertomaan siitä Pin-
setin lukijoille ympäri Suomen? Tai oletko kenties teh-
nyt mielenkiintoisen opinnäytetyön? Tartu tilaisuuteen 
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. 
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Aurinko porotti pilvettömältä sini-
seltä taivaalta kokoontuessamme 
lauantaiaamuna Turussa. Etukäteen 
oli ennustettu rajuja ukkosmyrskyjä 
ja hieman jännittikin milloin ne mah-
taisivat iskeä.

Bussin lähtiessä matkaan saimme 
kuulla yhdistyksemme jäsenen An-
neli Santaniemen vuodesta Utössä 
90-luvun alussa, jolloin hän toimi 
saarella sairaanhoitajana. Miten yh-
teisöllistä ja erilaista elämä olikaan 
saaressa. Silloinhan siellä toimi vie-
lä armeijakin. Vaikka näyttöjä ei 
bussissa ollut, niin se ei haitannut. 
Saimme selailla valokuva-albumia ja 
paria kirjaa Utöstä. 

Matkalla pysähdyimme Nauvossa. 
Ranta-alue kimmeltävine vesineen 
ja purjeveneineen oli upea. Tuntui 
kuin olisi ollut jossain etelän ran-
talomakohteessa. Ihmiset ehtivät 
rannan myyntikojuillakin tekemään 
ostoksia.Kesämekkoa, varvastossua 
ja hattua ainakin lähti mukaan hel-

Jäsenpäivä Utö 8.-9.6.2019

lepäivän iloksi. Moni oli ensi kertaa 
Nauvossa ja ihastus oli vilpitöntä. 
Lounaan nautimme tunnelmallisen 
rantaravintola L’Escalen terassilla.

Nauvosta suuntasimme kohti Pär-
näisten satamaa, josta yhteysalus 
m/s Eivor lähtee Utöseen ja pysäh-
tyy pikaisesti matkan varrella ole-
vissa saarissa, Nötössä ja Jurmossa,. 
tarvittaessa myös Berghamnissa ja 
Aspössa. Yhteysaluksella joukkom-
me kasaantui yläkannelle ihastele-
maan upeita maisemia. Aurinkohan 
porotti siniseltä taivaalta ja meri oli 
tyyni, joten voitte kuvitella kuinka 
monta punakkaa kasvoa, kaulaa ja 
käsivartta illalla löytyi! Hallituskin 
ehti hyvin kokoustaa muutaman 
tunnin merimatkan aikana.  

Saavuimme Utön saarelle 45 mi-
nuuttia etuajassa. Perillä meitä 
odotti sydämellinen vastaanot-
to. Aurinkoisesti hymyilevä Mikko 
Havshotellista oli meitä vastassa 
mönkijällä peräkärryn kera. Saa-
rellahan ei ole kuin yksi lava-auto 
kaupan käytössä. Hän toivotti mei-

dät tervetulleiksi Utöseen. Hotellin 
vastaanotossa oli yhtä sydämellinen 
ja ystävällinen vastaanotto. Huo-
neet meille oli varattu Havshotellin 
päärakennuksesta, sekä viereisestä 
Kalkas-rakennuksesta. Huoneet oli-
vat siistit ja niissä oli hyvät sängyt ja 
mikä parasta, kunnon normaalit tyy-
nyt! Ei niitä paksuja hirvityksiä, mitä 
joistakin hotelleista löytyy!   

Koska olimme ajoissa perillä, ehdim-
me lähteä hyvin tutustumaan saa-
reen ennen ruokailua. Lähdimme 
kuka milläkin kokoonpanolla kier-
telemään ja olimme varmasti saa-
relaisten mielestä huvittavia kulki-
essamme kännykkäkamerat ojossa 
näpsien kuvia, vähän väliä pysähdel-
len ja huudahdellen (emme todel-
lakaan ole sitä hiljaisinta porukkaa) 

”Ihana, kato tuota, ei voi olla todellis-
ta, upeaa, miten täällä voi olla näin 
kaunista, mieletön paikka, en kestä 
tätä ihanuutta ” jne. 
  
Kauppakin aukesi puolituntia etu-
ajassa, joten pääsimme shoppai-
lemaan ja tutustumaan siihenkin. 

Minna Korpela
Jäsenpäivävastaava, FORNA
Kuvat :Jani Tahkoniemi
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Hannas Horisont (pieni kahvila/
matkamuistomyymälä) aukesi myös 
ja siellä osa nautiskeli herkullisesta 
tuoreesta pannukakusta ja kahvi-
kupposesta. Mukaan tarttui myös 
Utö-kassia, -pinssiä, -paitaa, -pyy-
hettä, -mukia jne. Hannas Horison-
tin pitäjä Hanna Kovanen oli todella 
mukava ja aurinkoinen ihminen. Hän 
järjestää myös opastusta Utössä ja 
lisäksi hänen kauttaan voi vuokrata 
majoitusta.

Hotellilla oli varattu meille saaris-
tolaispöytä klo 19 ja täytyy todeta, 
että ruoka oli todella hyvää! Valikoi-
ma oli runsas ja ruokaa tuotiin koko 
ajan lisää sitä mukaa kun se hupeni.
Ja se palvelu, aivan mahtavaa!

Illaksi meille oli varattu rantasau-
nat. Saunat olivat siistit ja niiden 
edessä oli pari isoa pirttipöytää 
penkkeineen istuskeluun. Suurin 
osa kävi uimassakin kirpakassa me-
rivedessä ja vielä moneen kertaan. 
Iloinen puheensorina ja nauru täytti 
kimmeltävän illan saaristossa.

Seuraavana päivänä aamiaisen jäl-
keen Martin Öhman tuli noutamaan 
meidät hotellilta opastetulle saari-
kierrokselle, joka oli hyvä ja mielen-
kiintoinen. Saari aukeni ihan uudes-
sa valossa, kun Martin kertoi saaren 
historiasta, majakasta, haaksirikois-
ta ja paikoista joiden ohi kävelykier-
roksellamme kuljimme. Majakka 
oli sisältä kaunis ja tunnelmallinen. 
Ylimmässä kerroksessa sijaitsi kirk-
ko. Saarella on myös erillinen pieni 
kirkko, Rukoushuone ja pieni hau-
tausmaa. Oli ihan eri asia nähdä ne 
paikat siinä omin silmin, kuin jos ne 
olisi näytetty kuvina.   

Kierroksen jälkeen osa porukkaa 
kävi vielä Hannas Horisontissa pulla-
kahveilla ennen kuin piti lähteä pak-
kaamaan ja kohti m/s Eivoria. 

Eivorilla menimme suoraan ruokai-
lemaan tilaamaamme lohisoppaa, 
kala-allergisille oli tarjolla hyvää kur-
pitsakeittoa. Lohisoppa oli herkul-
lista ja annos oli runsas, eikä lohen 
määrässä todellakaan oltu säästelty!  

Loppumatka menikin taas laivan 
yläkannella auringossa.       

m/s Eivor saapui Pärnäisiin 45 mi-
nuuttia etuajassa. Hieman mietitytti, 
että näinkö sitä sitten bussia jou-
dutaan vielä pitkään odottamaan. 
Iloinen yllätys oli, kun meidän bussi 
odottelikin jo meitä mukavan kuskin 
kera! Sanoi tulleensa reilusti aiem-
min, koska saaristolaivojen aikatau-
lut saattavat heittää paljonkin sää-
olosuhteista riippuen. 

Sää, se todella suosi meitä! Niin kuin 
aiempinakin vuosina jäsenpäivää 
vietettäessä. Aurinko porotti koko 
lauantain ja sunnuntain siniseltä 
taivaalta! Lauantai oli vielä täysin 
tuuleton. Jopa paikalliset sanoivat, 
että on erittäin harvinainen sää kun 
ei tuule yhtään. Kertoivat etteivät 
muista milloin viimeksi olisi ollut 
näin. Sunnuntaina oli hieman tuulis-
ta, mutta ohuella villatakilla pärjäsi 
hyvin. Ukkosmyrskyjä, saati sateita 
ei nähty tai koettu koko reissun ai-
kana!

Utö jäi varmasti monen matkalaisen 
mieleen. Saari paljastuikin karus-
sa kauneudessaan myös vehreäksi, 
idylliseksi pikku kyläksi punamullalla 
maalattuine taloineen ja ystävällisi-
ne ihmisineen. Oli kuin olisi palannut 
ajassa taaksepäin, johonkin ihanaan 
nostalgiseen menneisyyteen ilman 
kiirettä, huolia ja murheita. Jo pa-
luumatkalla useampi suunnittelikin 
saapuvansa sinne tulevaisuudessa 
perheidensä kanssa.

Jäsenpäivä oli jälleen täynnä uusia 
tuttavuuksia, kokemuksia, aurinkoa, 
iloa ja naurua. Matka on juuri sellai-
nen kuin sen osanottajatkin! 

Kiitos kaikille matkassa olleille: 
Riikka N, Hanna T, Anna-Kaisa, 
Henna, Hanna I, Johanna, Simo, 
Riikka V, Laura, Pia, Satu, Milla, 
Marjo, Tanja, Katriina, Tia, Jani, 
Ulla, Mirva, Heidi, Päivi K, Minna I, 
Iina, Anne, Tiina, Elina, Anneli, Ma-
rianne, Jaana, Liisa, Päivi N, Noora 
ja Markku!
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Alkuvuodesta -92 näin Tehy-lehdessä 
työpaikkailmoituksen: haetaan sai-
raanhoitajan äitiysloman sijaista Utön 
linnakkeelle. Hakemuksen lähettämi-
sen ja haastattelun jälkeen sain kuin 
sainkin sen paikan. Työpestini kesti 
vuoden alkupuolelta jouluun saakka, 
joten ehdin nähdä koko vuoden kier-
ron ulkosaaristossa.

Siihen aikaan linnake, ja Utö koko-
naisuudessaan oli vilkas ja aktiivinen 
paikka. Linnakkeella oli sotilaita 10-12, 
keittiöllä kuusi työntekijää, tutkamit-
taajia kuusi ja lisäksi kiinteistöhuollos-
sa viisi ihmistä. Ja tietenkin linnakkeen 
sairaanhoitaja. 

Siellä oli myös Merenkulkuhal-
lituksen työntekijöitä: luotseja ja 
veneenkuljettajia. Saarella asui ym-
pärivuotisesti noin viisitoista siviiliä, 
enimmäkseen eläkkeellä olevia Me-
renkulkuhallituksen työntekijöitä puo-
lisoineen ja yksi pariskunta, joka oli 
ollut Puolustusvoimissa töissä.

Varusmiesvahvuus  vaihteli 30-80 
välillä, riippuen siitä oliko meneillään 
joku kurssi, vai oliko paikalla vain 
perusvahvuus. Varusmiehet olivat 
merivalvonnassa (valvontatorni ja ve-
sikuuntelu), hoitivat sääasemaa (Ilma-
tieteenlaitos ja ilmanlaatututkimus),  
keittiöllä, traktorikuskeina ja aika 
ajoin minulla oli lääkintäaliupseeri sai-
rastuvalla.

90-luvulla Utössä oli koulu – joka on 
toiminnassa edelleen, päiväkoti, kaup-
pa – joka myös toimii edelleen, posti 
sekä postipankki ja kirjasto. Saarella 
on kirkko, hautausmaa ja rukoushuo-
ne. Sähkö tuotettiin itse, valtakunnan 
verkkoon liityttiin 90-luvun puolivä-
lissä. Linnakkeelle tuotiin vesi Turusta 
yhteysaluksella kaksi kertaa viikossa. 
Saaren siviiliasukkailla oli omat kaivot.

Työnkuvaani kuului kaikenlaista lai-
dasta laitaan. Hoidin varusmiesten 
terveyden- ja sairaanhoidon. Arkiaa-
muisin minulla oli sairasvastaanotto. 
Mitä tylsempiä tehtäviä oli tiedossa, 
sitä enemmän oli poikia vastaanotol-
la. Puolustusvoimien silloiset käytössä 
olleet vapautukset olivat leikkaushoi-
tajan mielestä osittain ’hassuja’: OKKV 
(oikean käden käyttövapaa), VKKV, 
VMTL (vapautus marssi-, taistelu- ja 
liikuntakoulutuksesta).  VP oli vapaa 
palvelusta ja VL vuodelepo. Näitä kah-
ta viimeksi mainittua ei kukaan halun-
nut loppuviikolla, koska silloin ei pääs-
syt lomalle. Vastaanottoni yhteydessä 
oli sairastupa, jonne saatoin ottaa va-
rusmiehiä hoitoon.

Hoidin tietenkin henkilökunnan työ-
terveyshuollon. Otin verinäytteitä, 
joista osan pystyin tutkimaan saares-

sa, tutkin kuulon ja näön, annoin roko-
tuksia ja tein määräaikaistarkastukset. 
Luotsit ja kutterikuskit kävivät vas-
taanotolla satunnaisesti, esim. saa-
massa rokotuksia. Työnkuvaan kuului 
saaressa asuvien siviilien sekä turistien 
ensiapu. Pidin myös lastenneuvolaa ja 
hoidin kouluterveydenhuoltoa ajoit-
tain. Annoin myös eläimille ensiapua 
tarvittaessa. Kesällä käärme puri nuor-
ta labradorinnoutajaa kaulaan. Soitin 
Turkuun päivystävälle eläinlääkärille ja 
sain toimintaohjeet. Koira parani!

Anneli Santaniemi
Erikoissairaanhoitaja Turusta

Sairaanhoitajana 
Utön linnakesaarella

Työsuhdekulkuneuvo.

Talo, jossa asuin.
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Leikkaussalikokemuksesta oli hyötyä 
saarella. Ompelin muutaman haavan, 
koska, jos potilas olisi lähtenyt seuraa-
valla laivalla Turkuun, haava olisi ollut 
auttamattomasti ’vanha’.

Asuin punaisessa talossa Rukoushuo-
neen vieressä. Pimeään aikaan ma-
jakan valo loisti ikkunastani sisään 
pyörähtäessään merkiksi laivoille. 
Sellaisesta ei voi kuin haaveilla asues-
saan kaupungissa.  Tuuli oli välillä niin 
navakka, että silloin kuusivuotias tyt-
täreni ei saanut työnnetyksi ulko-ovea 
auki. Yhteysaluskaan ei aina päässyt 
rantautumaan kovan merenkäynnin 
takia. 

Kiertelyyn saarella, sen kallioilla 
ja rannoilla, ei koskaan kyllästynyt. 
Maisema oli aina yhtä pakahduttava, 
eri vuodenaikoina ja erilaisilla säillä. 
Muuttaessani Utöseen, ajattelin, että 
siellä tulee luettua kirjoja ja tehtyä kä-
sitöitä. Toisin kävi. Ulkoiltua tuli enem-
män kuin koskaan. Oli myös naisten 

Syksy majakan maisemissa.

viikoittainen saunailta kasarmilla, 
kansalaisopiston kursseja, ja jump-
paa. Vuosi kului nopeasti ja minulle jäi 

loppuelämäksi ihanat muistot linna-
kevuodestani. Se oli elämäni mieleen-
painuvin ajanjakso.n

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo. Puh. 020 112 1510, www.mediq.fi

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.



FORNA OPINTOPÄIVÄT 2019
3.-4.10.2019 Kuopion Musiikkikeskuksessa

Kuopion Musiikkikeskus, konserttilämpiö. Kuva: Alias Studiot.

TORSTAI 3.10.2019                          8-8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.45-9.10 Avaus: Tervetuloa opintopäiville, Jaana Perttunen, FORNA ry. ja Irina Saarenkoski, opintopäivätyöryhmän pj

9.10-9.30 Avausluento,  ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Helena Mönttinen, Valvira

Sessio A: Kirurgian tulevaisuus 1  Pj Laura Aho Sessio B: Työturvallisuus  Pj Satu Kajander-Unkuri

9.40-10.10 Tekonivelleikkausten hyvät käytännöt 
2020-luvulla, osastonylilääkäri, dosentti 
Jukka Kettunen, KYS

9.40-10.10 Säteilyn käyttö leikkaussalissa, 
sairaalafyysikko, FT Pasi Tuunanen,  KYS

10.10-10.40 Traumapotilaan hoito nyt ja
tulevaisuudessa, ortopedian ja 
traumatologian erikoislääkäri 
Jussi Jalkanen, KYS

10.10-10.40 Hazards of Surgical Smoke, 
luennoitsija tarkentuu myöhemmin

10.40-11.10 Selkäkirurgia tulevaisuudessa, selkäkirurgi, 
Dr. med Jarkko Halme, KYS

10.40-11.10 Kirurginen savu ja siltä suojautuminen – 
tutkimusnäyttö käyttöön henkilökunnan 
ja potilaan parhaaksi, tutkimus- ja 
kehittämisvastaava Toni Haapa, FORNA ja 
puheenjohtaja Jaana Perttunen, FORNA.

11.10-13 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

11.15-12   FORNA VUOSIKOKOUS
Sessio C: Kansainvälisyys  Pj Eija Kyyrönen Sessio D: Simulaatiot  Pj Satu Kajander-Unkuri

13-13.30 Sairaanhoitajana SPR:n katastrofialueella 
Bangladeshissa, anestesia- ja 
leikkaussairaanhoitaja Aki Karvonen, KYS

13-13.30 Elvytys leikkaussalissa - hätätilanne haltuun 
simulaatiokoulutuksella, anestesia- ja 
leikkaussairaanhoitaja, simulaatiokouluttaja 
Pauliina Saarelainen, KYS

13.30-14 Suomalaisena leikkaushoitajana Norjassa, 
leikkaussairaanhoitaja Sami Kinnunen, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Leikkaushoitajana Kiinassa ja Suomessa, 
leikkaussairaanhoitaja Wenbing Wang, KYS

13.30-14 TEAM-mittarin hyödyntäminen 
simulaatioharjoittelussa, leikkaussairaanhoitaja 
Jenni Laks ja anestesiasairaanhoitaja Kalle 
Kinnunen, HUS

14-15 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio E: KYS Kaarisairaalavierailu, lähtö klo 15 bussilla  Pj:t Eija Kyyrönen ja Ulla Kulo

Sessio F: Potilasturvallisuus  Pj Jaana Kaikkonen Sessio G: Infektioiden torjunta  Pj Maijeli Rönkkö

15-15.30 Laitelainsäädäntö osana 
potilasturvallisuutta, ylitarkastaja 
Tarja Vainiola, Valvira

14.45-15.15 Infektioiden torjunta leikkaussalissa, 
yliopettaja, TtM, KL, FT Teija-Kaisa 
Aholaakko, Laurea amk

15.30-16 Leikkausasennot anestesiologin silmin. 
Kuinka ehkäistä komplikaatioita? 
Anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäri Tuija Kokkonen, KYS

15.15-15.45 Infektioiden ehkäisyä näyttöön perustuen, 
hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo, 
KSSHP

16-16.30 Leikkauspotilaan lämpötalous, 
anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäri Maisa Töyräs, KYS

15.45-16.15 Steriloitumisen onnistumisen edellytykset, 
päätoiminen tuntiopettaja, TtM, AmO, 
Kaisa Hirvonen, Savon ammattiopisto

19.30-24 Iltajuhla, Hotelli Puijonsarvi



Osallistumismaksut Jäsenet* ja lääkintävahtimestarit            180 € / 1 päivä, 360 € / 2 päivää
*vuoden 2018 jäsenmaksu tulee olla maksettuna 31.7.2019 mennessä, jotta voi osallistua jäsenhintaan
 
Ei-jäsenet                                            245 € / 1 päivä, 490 € / 2 päivää

Eläkeläiset ja opiskelijat                               50 € / 1 päivä, 100 € / 2 päivää 

Iltajuhla 15 €**
 

**Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje on Sailab-MedTech Finland ry:tä ja sen jäsenyrityksiä sitova. Ohje pohjautuu 
MedTech Europen eettiseen ohjeeseen, joka on voimassa koko Euroo pan alueella. Tulkinnassa tukeudutaan MedTech Europen ohjeeseen.
Tämän johdosta iltajuhlaan on erillinen maksu, joka on  opintopäivien osallistujille 15 €. Torstain iltajuhla pidetään Sokos Hotel Puijonsarvessa klo 19.30 alkaen. 
Muista kertoa iItatilaisuuteen osallistumisesi (osallistun/en osallistu) ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumismaksu 
maksetaan

Tili FI31 5731 8220 023889, eräpäivä 16.9.2019
Saaja FORNA ry. (Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat), LY-tunnus 0823538-1

Majoitus ja hinnat Original Sokos Hotel Puijonsarvi 125 € / 1 hh (standard), 145 € / 2 hh (standard)
                                                                      150 € / 1 hh (superior), 170 € / 2 hh (superior)

Scandic Kuopio 115 € / 1 hh (standard), 135 € / 2 hh (standard)
                                   129 € / 1 hh (superior), 149 € / 2 hh (superior)

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kotisivuilta https://forna.fi/opintopaivat/ . 

OSALLISTUMINEN

PERJANTAI 4.10.2019              8.30-9 Ilmoittautuminen

Sessio H: Potilaan hoitopolku  Pj:t Eija Kastelli ja Eija Kyyrönen Sessio I: Leikkaushoitajaksi oppiminen  Pj Irina Saarenkoski

9-9.30 Kuopion Yliopistollisen Sairaalan 
leikkaushoidonsuunnittelu, kätilö, 
hoidonsuunnittelija Kaisa Poutiainen, KYS

9-10.30 Leikkaushoitotyön oppimista simulaation 
avulla sairaanhoitajakoulutuksessa, 
päätoiminen tuntiopettaja, TtT Suvi Aura, 
hoitotyön lehtori, sh (YAMK) Tommi 
Kinnunen, yliopettaja, FT Marja Silén-
Lipponen, hoitotyön lehtori, TtT Erja 
Tengvall, Savonia amk

9.30-10 Gynekologiset intrakavitäärihoidot, gynekologian 
erikoislääkäri, dosentti Maarit Anttila ja 
leikkaussairaanhoitaja Saila Rautiainen, KYS

10-10.30 23h toiminta, anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäri Ulla-Maija Ruohoaho, KYS

10.30-11 Toiminnan kehittäminen ja potilasturvallisuus 
- johtamisen merkitys, anestesiologian ja 
tehohoidon erikoislääkäri,
kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen, KYS

10.30-11 Tiimityö sujuvaksi- Käden taidot 
paremmiksi. Mikrokirurgiakeskus 
leikkaussalihenkilöstön ammatillisen 
osaamisen tukena, leikkaussairaanhoitaja 
Merja Hirvonen, KYS

11-13 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
Sessio J: Kirurgian tulevaisuus 2  Pj Katja Vänskä Sessio K: Oman osaamisen kehittyminen   Pj Ulla Kulo

13-13.30 Verisuonikirurgiaa eilen, tänään 
ja tulevaisuudessa, thorax- ja verisuonikirurgian 
erikoislääkäri, LT, vs. palvelulinjajohtaja Jari 
Karjalainen, KYS

13-13.30 Leikkaushoitajan kliininen urapolku 
hybridihoitajaksi ja robottihoitajaksi, 
leikkaussairaanhoitajat Heli Jonninen ja 
Anniina Henttinen, KYS

13.30-14 Rectum-kirurgiaa robotilla, gastrokirurgi 
Anne Fagerström, KYS

13.30-14 KYSin ammattiuramalli leikkaushoitajan 
näkökulmasta, apulaisosastonhoitaja, TtM 
Irina Saarenkoski ja leikkaussairaanhoitaja 
Maijeli Rönkkö, KYS

Opintopäivien päätös 

14.15-15  Mahtava moka, Mika Sutinen

15-15.30 Tervetuloa ensi vuonna ja päätössanat

Oikeudet muutoksiin pidätetään
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Opinnot ja koulutus

Koulutuksia 2019
 
l Traumapäivät 18.-19.9.2019, Oulu, STRHY

l Päiväkirurgian koulutuspäivä: Urologinen potilas päiväkirurgiassa
 20.9.2019, Tampere, Scandic Rosendahl
 
l SASH syyskoulutuspäivät 2019 1.-2.10.2019, Hyvinkää, Hotelli Sveitsi, SASH
 
l FORNA – Suomen Leikkausosastonsairaanhoitajat ry:n opintopäivät 2019
 3.-4.10.2019, Kuopio, Musiikkitalo, FORNA

l 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses
 5.-8.11.2019, Cancun, Meksiko, ICPAN

l Operatiiviset päivät 13.-15.11.2019, Messukeskus. Helsinki, SKY ja SAY

l Suomen Urologiset Hoitajat ry:n syyskoulutuspäivät 14.-15.11.2019, 
 Helsinki Congress Paasitorni, Helsinki

l AORN Global Surgical Conference & Expo 2020 
28.3.-1.4.2020, Anaheim, USA

l 3rd IAAS European Congress for Ambulatory Surgery
 19.-21.4.2020, Madrid, Espanja

l Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 2020
 14.-15.5.2020, Kuopio, Suomen Hygieniahoitajat

Tia Kontio
Täydennyskoulutusvastaava

Syksyn ja talven aikana järjeste-
tään eri tahojen toimesta useita 

leikkaushoitotyöhon liittyviä koulu-
tuksia. Rentouttavan kesäloman jäl-
keen jaksaa taas kiinnostua uudesta 
ja ammattitaidon kehittämisestä. 

Lokakuun alussa järjestetään 
Fornan koulutuspäivät Kuopios-
sa, luvassa on jälleen kerran mo-
nipuolinen ja kiinnostava ohjelma. 
Koulutuspäivät ovat myös hieno 
tilaisuus verkostoitua. Toivottavasti 
saavutte sankoin joukoin Pohjois-
Savoon.

P.s. Mikäli tiedät tai olet mukana jär-
jestämässä koulutusta, joka sopisi 
mukaan listaukseen, laita rohkeasti 
sähköpostia 
tia.kontio@forna.fi. 

l Hallitus kokousti syyskauden ensimmäisessä kokouksessa elokuun 17. päivänä uusissa toimistotiloissa Kumpulan-
tiellä. Ajankohtaiset asiat ja kuulumiset päivitettiin. Katseet suunnattiin tulevaan, kuten syksyn koulutuspäiviin.

l Syksyinen Savo ja Kuopio kutsuvat sinut opintopäiville! 
	 l Koulutuspäivien ilmoittautuminen on alkanut. Ilmoittautumislinkki löytyy kotisivuilta https://www.forna.fi/ 

 opintopaivat/  -Tervetuloa! Nähdään runsaslukuisena Kuopiossa.
l Syyskoulutuspäivien yhteydessä pidetään yhdistyksen vuosikokous, jossa myös henkilövalintoja uudelle halli-

tuskaudelle. Tule, osallistu ja vaikuta!
l Kesän apurahahakemuksiin tehtiin päätökset. Seuraavan kerran apurahat ovat haettavissa talvella 2020. Kan-

nustamme hakemaan apurahaa!
l Sähköiset jäsenmaksut ovat tulleet jäsenille, joilla on toimiva sähköposti, 1.2.2019. Paperinen jäsenmaksu lähe-

tettiin vain heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta jäsenrekisterissä.
l Maksamattomia jäsenmaksuja on edelleen yli 200 jäsenellä. Mikäli haluat kuulua Suomen Leikkausosaston Sai-

raanhoitajat ry:hyn, maksathan jäsenmaksusi. Jäsenrekisteristä poistetaan jäsenet, jotka eivät ole maksaneet 
vuoden 2019 jäsenmaksua, tammikuussa 2020.

l Yhdistyksen toimintasuunnitelmaa ja -kertomusta työstettiin. 
l Yhdistyksen jäsenpäivää 2020 suunniteltiin. 
l Ajankohtaisista asioista tiedotetaan kotisivuilla ja facebookissa. Jäsenasioita tiedotetaan jäsensihteerin palstalla 

ja jäsenkirjeellä. Käytössä oleva sähköpostiosoite kannattaa ilmoittaa jäsensihteerille. Päivitetään se jäsenrekis-
teriin, jolloin jäsenmaksu ja tiedotteet tavoittavat sinutkin.

Terveisin jäsensihteeri Elina

Jäsensihteerin palsta Elina Keränen
Jäsensihteeri
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FORNA ry:n toimisto on muuttanut 
uuteen osoitteeseen:
Kumpulantie 3, 3. kerros, 00520 Helsinki

Apurahat Kesä 2019 saajat
FORNA ry              
Kirsi Rauta  800€ ANCC:n  Magnet-konferenssi Orlando, USA, 10-12.10.2019    
Hämäläinen Reetta  500€ Forna ry Opintopäivät  Kuopio 3-4.10.2019        
Henttinen Emilia  500€  Asiantuntija-erikoistumiskoulutus 30 op Hämeenlinna          

Yhteistyöyritysten Kesä 2019 apurahat 
siirtyvät haettaviksi Talvi 2020 apurahoissa!

FORNA ry sääntömääräinen 
vuosikokous 3.10.2019 klo 11.15.
Kuopio, Musiikkikeskus
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!

Sairaanhoitajaliitto on listannut hallitusohjelmaan kiireellisiä toimenpiteitä, joilla sosiaali-ja terve-
ydenhuoltoa uhkaava ja jo nähtävissä oleva vakava ongelmavyyhti voidaan purkaa. Vaarana on, 

että suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus heikkenevät entisestään 
ja apua tarvitsevat kansalaiset jäävät heitteille. Sairaanhoitajaliiton hallitusohjelmatavoitteissa kes-
kitytään kolmeen hoitotyön osa-alueeseen: terveydenhuoltoalan vetovoimaan, hoitotyön johtajien 
toimimiseen kaikilla johtamisen tasoilla sekä koulutuksen rakenteisiin. 

Leikkausosaston sairaanhoitajien yhdistyksenä voimme hyvin yhtyä Sairaanhoitajaliiton näkemyk-
siin koulutuksen rakenteista. Koulutuksen on vastattava työelämän tarpeita ja noudatettava EU:n 
ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY, muokattu direktiivillä 2013/55/EU) vaatimuksia. Koulutuksen 
määrärahoja ei voi enää kiristää ja ammattikorkeakoulujen rahoitusrakenteen tulee mahdollistaa pe-
rustehtävään eli opetukseen keskittyminen. Sairaanhoitajakoulutuksen tulee olla kansallisesti yhte-
näistä ja tasalaatuista. Verkko-opintojen määrää ja soveltuvuutta erilaisissa opiskeltavissa aiheissa ja 
alueissa tulee tarkoin harkita eikä lähiopetuksen määrää saa enää vähentää, vaan pikemminkin lisätä. 
Sairaanhoitajaliitto myös peräänkuuluttaa sairaanhoitajien mahdollisuutta saada opiskelijaohjaaja-
koulutusta ja resursseja laadukkaaseen käytännön harjoittelun ohjaukseen.

Ammattikorkeakoulun lehtorina, perioperatiivisen hoitotyön opettajana koulutus ja sen kehittämi-
nen on aina sydäntä lähellä. Kun muistelee omaa uraa 15 vuotta taaksepäin, voi huomata, että ope-
tukseen ja sen kehittämiseen käytettävät resurssit ovat huomattavasti pienemmät nykyään. Leik-
kaussaleissa tehokkuusvaatimukset ovat yhä suuremmat ja kiire sekä riittämättömyyden tunne ovat 
jatkuvasti läsnä. Me kaikki haluamme tehdä työmme hyvin ja potilaan (opiskelijan) kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla. Mutta paras mahdollinen ei tarkoita sitä, että itse uuvumme työtaakan alle. 

Kuopion opintopäivien ohjelma on valmiina, Musiikkikeskus odottaa osallistujia ja savolainen pito-
pöytä ruokailijoita! Näyttelyosasto on jälleen saavuttanut sairaalatarvikeyrityksien suuren suosi-

on. Toivottavasti opintopäiville osallistujat saavat piristystä arkeen ja uusia eväitä omaan työhön. Ensi 
vuoden opintopäiväpaikkakunta on vielä julkinen salaisuus, joka virallisesti julkistetaan Kuopiossa. 
Vuoden 2021 opintopäiväpaikkakunta on vielä haussa. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä 
hallitukseen. Vuonna 2022 olemme saaneet järjestettäväksi NORNA-kongressin, joka luultavimmin 
tulee olemaan Helsingissä. 2020 NORNA-kongressi pidetään Bergenissä. 

Muistutan vielä, että opintopäivien yhteydessä pidetään yhdistyksen vuosikokous, jonne virallinen 
kutsu alla. Vuosikokouksessa valitaan muun muassa hallitukseen kaksi varsinaista ja kaksi varajäsen-
tä. Toivonkin, että kokoukseen osallistuu mahdollisimman moni jäsen ja kehotan myös harkitsemaan 
vakavasti ehdokkuutta hallituksen jäseneksi.

Kauniita ja värikkäitä syyspäiviä toivottaen Jaana
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Pinsetti 
on FORNA ry:n (Suomen leikkausosaston sairaanhoi-
tajat) ammattilehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenille, 
sairaalatarvikeyrityksille, tukimaksun maksaneille ja leh-
den tilanneille.

Julkaisija

FORNA ry
Kumpulantie 3, 3. kerros, 00520 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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  Suojautuminen alkaa 
  käsistäsi

Viitteet: 
1. Himmelreich H et al. The Management of Needlestick Injuries. Dtsch Artzebl Int 2013;110(5): 61-7
2. REPR035. Spectrophotometer - Measurement of Colour Indicator Type Surgical Gloves. 2008. Data on file

*Biogel® indikaatiojärjestelmä on saatavilla myös synteettisenä polyisopreenisena ja 
polykloropreenisena

Lue lisää osoitteesta www.molnlycke.fi
Mölnlycke Health Care OY, Pitäjänmäentie 14, 3 krs. 00380 Helsinki. Puhelin 0201 622 300. 
Mölnlycke, Biogel, Biogel Indicator ja Biogel Eclipse -tavaramerkit, nimet ja vastaavat logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhteen 
tai useampaan Mölnlycke Health Care yhtiöön. ©2019 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0671908

Jopa miljoona 
neulanpistotapa-
turmaa tapahtuu 
Euroopassa joka 
vuosi1

Selkeä      
Sisemmän käsineen väri on valittu värifysiikan perusteella 
vastaamaan ihmissilmän herkkyyttä. Päällyskäsineet ovat 
läpikuultamattomia, joten reikiintyessään ne varoittavat 
sinua osoittamalla aluskäsineen värin2. 

Nopea 
Patentoitu käsineiden 
pintakäsittely on 
suunniteltu siten, että 
rikkoutumiskohta tulee 
esiin mahdollisimman 
pian ja indikaatioalue 
laajenee nopeasti2.

Suuri  
Indikaatioalue kasvaa 
suureksi, joten voit havaita 
sen nopeasti. Myös muut 
henkilöt voivat nähdä alueen 
kauempaakin, mikäli alue 
on suoran näköyhteytesi 
ulkopuolella2.

Biogel Eclipse® indikaatiojärjestelmä*  
suojaus, johon voit luottaa!


