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PAATOIMITTAJAN PALSTA

Noora
Turunen

Hyviä viimeisiä Suomi100 -juhlavuoden hetkiä,
Pinsetin lukijat!
KÄSISSÄSI on vuoden viimeinen Pinsetti. Tässä Pinsetissä palaamme ajassa pari kuukautta
taaksepäin Seinäjoelle, jossa järjestettiin lokakuun alussa FORNAn Komiat opintopäivät. Opintopäivät olivat erittäin onnistuneet ja oli taas mukava tavata kollegoita eri puolilta Suomea. Ensi
vuonna FORNA täyttää pyöreitä vuosia, ja opintopäivät järjestetään Helsingissä hallituksen voimin. Nähdäänhän siellä?
Simo Toivonen on kirjoittanut ansiokkaasti Historianurkkaa tämän vuoden Pinsetti- lehtiin. Tässä
numerossa Simo on koonnut kollegoilta mielipiteitä ja ajatuksia sairaanhoitajakoulutuksesta,
historiamatka ei siis enää mene kauhean kauas. Ensi vuonna FORNAn juhlavuoden kunniaksi
Historianurkassa keskitytään yhdistyksen his-

toriaan. Kyseisestä aiheesta on työn alla myös
historiikki. Historiikin FORNAlle tekee Jarkko S.
Tuusvuori.
Vuosi on kohta jälleen vaihtumassa ja ainakaan
FORNAn hallituksessa ei jäsenten puolesta ole
tapahtumassa muutosta. Vastuualueet päätetään vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa
ja tuntuu, että tämä vuoden viimeinen numero on
joka vuosi se paikka kiittää kaikkia lukijoita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Kiitos,
ilman teitä Pinsetti ei olisi Pinsetti.
Antoisia lukuhetkiä mielenkiintoisten artikkelien
äärellä ja tapaamisiin vuonna 2018!
Noora
Kuva ©Shutterstock
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Opintopäivät Seinäjoella

Noora Turunen

5.-6.10.2017

OPINTOPÄIVÄT ALKOIVAT torstaiaamuna Seinäjoella, Framilla, ilmoittautumisella sekä kahvilla. Tämän
jälkeen
siirryimme
luentosalien puolelle, missä oli opintopäivien avaus sekä yhdistyksen puheenjohtajan puheenvuoro. Virallisten
osuuksien jälkeen pääsimme kuuntelemaan mielenkiintoisia luentoja,
joita jälleen riitti paljon. Kiitos tämänkertaisista Seinäjoen huipulle
opintopäivätyöryhmälle!
Yhteisluentojen jälkeen oli vuorossa
yhdistyksen vuosikokous, jossa jostain syystä ei ollut aktiivinen osallistujamäärä. Yhdistyksen vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki
yhdistyksen jäsenet, kokouskutsun

Opintopäivätyöryhmä SERRESin osastolla.

löytää aina Pinsetin vuoden toisesta numerosta. Toivomme, että mahdollisimman moni jäsen kokoukseen osallistuisi.
Kokouksen jälkeen oli maukkaan
lounaan syömisen lisäksi mahdollisuus kierrellä sairaalatarvikenäyttelyä, joka oli tänäkin vuonna laaja. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille!
Lounaan jälkeen luennot jatkuivat
kahdessa salissa ja jälleen oli valinnanvaikeutta monien mielenkiintoisten luentojen välillä.
Pitkä ja asiapitoinen päivä päättyi muutaman tunnin lepohetkeen
ennen iltajuhlaa, jossa pääsee va-

paammin tutustumaan kollegoihin
ympäri Suomen. Iltajuhla järjestettiin Rytmikorjaamolla, jossa saimme nauttia erinomaisesta ruoasta, seurasta, burleski- esityksestä
sekä viihdyttävästä Telaketju- bändistä.
Perjantaina mielenkiintoiset luennot jatkuivat jaetuissa saleissa, jonka jälkeen kaikki kerääntyivät yhteen. Ensi vuonna opintopäivät
järjestetään hallituksen toimesta
Helsingissä.
Kiitos kaikille osallistuneille, luennoitsijoille,
yhteistyökumppaneille ja järjestäjille, yhdessä teimme
loistavat opintopäivät! n
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Opintopäivillä tavattiin...
Haastattelut: Noora Turunen
Kuvat: Markku Ylisiurua

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuka olet ja mistä tulet?
Oletko ennen osallistunut opintopäiville?
Miksi halusit osallistua opintopäiville?
Mikä on ollut parasta?
Kehittämisehdotuksia?
Voisitko suositella opintopäiviä kollegoillesi? Miksi?
Johanna Pesämaa ja Eeva Partanen
1. Johanna Pesämaa ja Eeva Partanen OYKS:stä
leikkausosastolta
2. Ei olla ennen osallistuttu. Molemmat ensi
kertaa FORNAn opintopäivillä, Eeva ollut
EORNA- kongressissa Roomassa
3. Vaihtelua arkeen
4. Hyvät ja mielenkiintoiset luennot ja esittelyt
5. Aikataulutuksiin, jos halusi vaihtaa
luentosalia kesken session
6. Kyllä, ollut todella hyödyllistä

Katja Silvennoinen
1. Katja Silvennoinen Jorvin sairaalan
leikkausosasto K:lta
2. En ole aikaisemmin osallistunut
3. Kollega houkutteli mukaan
4. Järjestelyt ovat toimineet. Luennot ja
näytteilleasettajat ovat olleet mielenkiintoisia,
sekä on ollut kiva tulla ensimmäistä kertaa
Seinäjoelle
5. Ei tule mieleen
6. Voisin suositella, kiva tavata kollegoita ja
törmäsin vanhaan opiskelukaveriin vuosien
jälkeen
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Tia Kontio
1. Tia Kontio Meilahden sairaalasta
leikkausosastolta
2. Olen, vuonna 2014 Jyväskylässä
3. Tapaa kollegoita ja vanhoja työkavereita
sekä mielenkiintoiset luennot
4. Mielenkiintoiset luennot sekä iltajuhla
5. Kahvilla myös jotain kylmää juotavaa
6. Voisin ehdottomasti. Mukava tavata
ja jutella ihmisten kanssa, jotka tulevat
erityyppisiltä osastoilta kuin itse.
Satu Lillvist
1. Satu Lillvist Keski-Suomen Keskussairaalan
Silmäyksiköstä, Jyväskylästä
2. Olen, vuonna 2014
3. Kattava ohjelmatarjonta, luennot, jotka
koskettavat omaa työtä
4. En osaa nimetä yhtä asiaa, luennot olleet tosi
hyviä ja näyttelystä tuli paljon ideoita omaan
yksikköön vietäväksi
5. En osaa sanoa
6. Ehdottomasti. Luentoja on laidasta laitaan

Juha-Matti Pikkumäki
1. Seinäjoen keskussairaalan leikkausosastolta,
jossa työskentelen lääkintävahtimestarina
2. En
3. Pyydettiin luennoimaan täällä
4. Pääsee juttelemaan ja verkostoitumaan
muiden alan ihmisten kanssa
5. Ei ole toistaiseksi
6.Kyllä ehdottomasti, vielä kun saisi enemmän
lääkintävahtimestareille luentoja
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Opintopäivät 2017 kuvina
Kuvat:

Markku Ylisiurua
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Salin nurkasta katsottuna

PIIRROS: Pasi Rajala
Lääkintävahtimestari
Keski-Suomen keskussairaala, leikkausosastot 1-3

12 |

Pinsetti 4/2017

Tapaus tekonivelet

-hoitoketjun toimivuus ratkaisee
Tekonivelkirurgian historia Kainuussa ulottuu vuoteen 1980, jolloin
tehtiin ensimmäiset leikkaukset nivelrikosta kärsiville kainuulaisille.
Sittemmin näitä toimenpiteitä on tehty tuhansia. Kainuulainen erityispiirre on kuitenkin tekonivelpotilaiden perusteellinen seuranta
toimenpiteiden jälkeen.
Kainuulaisille kunnille – tai suomalaisille kunnille ylipäätään – ei ole
helppoa järjestää potilaidensa seurantaa ilman saumatonta yhteyttä
erikoissairaanhoi
don ja perusterveydenhuollon välillä. Tämän vuoksi maakuntamalli on puolus
tanut
paikkaansa myös näiden kirurgisten hoitojen järjestämisessä. Mitä
tulee ajantasaiseen tietoon tehdyistä tekonivelleikkauksista ja niiden
vasteesta vä
estön terveyteen, voidaan sanoa Kainuun olevan tällä
hetkellä Suomen paras maakunta.

Kainuun leikkaukset
Kainuun keskussairaalassa on tehty tähän mennessä lähes 8 300 polven ja lon
kan tekonivelleikkausta.
Potilaista parituhatta on yhä aktiivisessa määräaikaseurannassa.

Nyt tekonivelleikkausten tarve Kainuussa on vakiintumassa 500 leikkaukseen vuodessa seuraavan
kymmenen vuoden aikana.
Nivelrikko on yleisin nivelsairaus maailmassa. Väestötutkimukset Mini Suomi -78 ja Terveys 2000
osoittavat, että alle 45-vuotiailla nivelrikko on harvinainen, mutta joka
viidennellä 75-vuotiaalla on lonkan
nivelrikko. Polven nivel
rikko taas
on kaksi kertaa yleisempi kuin lonkan nivelrikko. Väestö- ja terveys
tutkimusten tieto nivelrikon esiintyvyydestä suhteutettuna Kainuun
väestöön kertoo varsin luotettavasti, että maakunnassa asuu noin
7 000 eriasteista nivelrikkoa potevaa. Heistä kymmenen prosenttia
tarvitsee parin vuoden sisällä tekonivelleikkauksen.

Tuomo Erola
Timo Ruotsalainen
Mikko Timonen

Nivelrikko aiheuttaa ihmiselle kipuja, vaikeuttaa nivelten liikkuvuutta, rajoittaa toimintakykyä ja alentaa elämänlaatua. Varsinaista syytä
nivelrikon syntyyn ei edelleenkään
tunneta, siksi nivelrikon ei-leikkauksellinen hoito on hy
vin pitkälle oireiden hoitoa. Nivelrikon tutkimus- ja hoitomahdollisuudet ovat
kuitenkin maailmalla vilkkaan tutkimuksen alaisia – miten turvata nivelrikkoiselle kivuttomampi ja
laadukkaampi elämä?

Hoitopolun toimivuus
määrittää laadun
Nyt pohditaan tekonivelleikkausten
keskittämistä sairaaloihin, joissa
leikkausmäärät olisivat yli 500–600
potilasta vuodessa. Leikkausten tekemiseen vaadittava instrumentaatio on kallista, ja teknisten apuvälineiden kehittyessä hinta jatkossa
todennäköisesti vielä nousee. Sairaaloissa, joissa tehdään yli 300 toimenpidettä vuodessa, potilasvahinkohakemuksia ei tehdä yhtä paljoa
kuin vähemmän leikkauksia tekevissä yksiköissä (Järvelin 2012) (1) .
Kirjallisuuden perusteella ei kuitenkaan voida tarkasti määrittää
osaamisen tason säilyttävää ihanteellista leikkausmäärää, sillä
määrää tärkeämpää näyttää olevan
hoitamisen osallistuvan tiimin ammattitaito ja potilaan toimiva hoitopolku (Van Citters 2014)(2) . Tällä perusteella tekonivelleikkauksia tulisi
tehdä vain niihin erikoistuneissa yksiköissä, joissa on moniammatillista osaamista ja standardoidut prosessit.

Kuva 1: Kainuun tekonivelleikkaukset vuosina 1980-2016.

Ulkoiseen arviointiin eli auditointiin
perustuva sertifiointi on edelleen

Pinsetti 4/2017 | 13

erikoissairaanhoidossa harvinais- aan aikaan, ja kun potilaat saavat
ta. Kainuu on ollut asiassa edellä- riittävän ajoissa tietoa leikkausprokävijä: Kainuuseen perustettiin te- sessista ja sen onnistumiseen vaikonivelleikkauspotilaan hoitoketjua kuttavista (myös potilaskohtaisista)
kehittävä moniammatilli
nen työ- tekijöistä. Leikkausten lopputulokryhmä jo kymmenen vuotta sitten.
seen vaikuttavat tekonivelen vaTekonivelpotilaan hoitoketjun ke- linnan lisäksi monet muut tekijät,
hittämisen kautta operatiivisella kuten käytetty leikkaustekniikka,
vastuualu
eella opittiin laajemmin- saavutettu kom
ponenttien asento,
kin tarkastelemaan omaa toimin- leikkauksen jälkeinen hoito ja kuntaa, ja tarkastelu pää
tettiin ulot- toutus sekä potilaskoh
taiset yksitaa koskemaan kaikkia keskeisiä lölliset tekijät.
vastuualueen
toimintaprosesseja. Erillisen tekonivelpotilaan laa- Tekonivelleikkaushoitoa harkittaestukäsikirjan tekemisestä luovuttiin, sa on tärkeää ymmärtää, että tekokoska yksi prosessi ei voi olla irral- nivelen kestoikä on usein rajallinen
linen organisaation ja vastuualu- – tekonivelkirurgiaan liittyy komeen muusta toiminnas
ta. Laadun- ponenttien luus
ta irtoamisen rishallintaan tähtäävä työ ulotettiin ki. Tekonivelen irtoaminen on syynä
koskemaan koko operatiivista vas uusintaleikkauksiin 70 prosentistuualuetta: Operatiivisen vastuu- sa kaikista lonkan uusintaleikkaalueen ISO 9001–2008 standardin uksista ja 25 prosentissa polven
mukainen toiminta- ja laatukäsikir- uu
sintaleikkauksissa. Toki korja valmistui vuonna 2013, ja toimin- jausleikkaukset ovat mahdollisia,
takäsikirja sai laa
tustandardin eli mutta uusinta
leikkauksissa erilaiulkoisen tunnustuksen 3.6.2013.
set komplikaatioriskit ovat suuremmat eikä toiminnallinen lopputulos
Hoitoketjujen arviointi ja laadunhal- yllä aivan primääritulosten tasolle.
lintatyö on jatkuvaa, ja standardin
säi
lyttäminen edellyttää säännöl- Etenkin polvitekonivelten pitkäaikailisin väliajoin tapahtuvaa ulkoista nen pysyvyys on kuitenkin selväsauditointia. Tekonivelpotilaan hoi- ti parantunut 2000-luvulla. Lonkkatoketjun ulkoinen auditointi toteu- tekonivelten tuloksetkin ovat hyviä,
tettiin viimeksi marraskuussa 2016, mutta polvi
komponentteihin verratja saimme arvioitsijoilta melkoista tuna niihin liittyy hieman suurempi
suitsutusta toimivasta prosessis- irtoamisen riski. Tekonivelen irtoatamme.
misriski on selkeästi ikäsidonnainen:
jos potilas on leikkaus
hetkellä viiMoniammatillista hoitoa
sikymppinen, uusintaleikkaukseen
ilman kirurgin veistä
joutumisen riski on seitsemän prosenttia, 60-vuotiaalla se on viisi proKainuussa väestö ikääntyy muu- senttia ja seitsenkymppisellä pari
ta maata nopeammin ja on THL:n prosenttia.
sairastavuus
indeksin mukaan selvästi muuta maan väestöä sai- Lieväoireisen
nivelrikkopotilaan
raampaa. Tämä tuo omat riskinsä ei-leikkauksellisessa
hoidossa
leikkauksiin ja edellyttää huolellis- kannattaa siis kääntää kaikki kita leikkaukseen valmistautumista, vet. Syksyn 2016 aikana Kainuussa
leikkauskelpoisuuden
varmenta- on alkanut fysioterapeuttien suora
mista ja valmentautumista.
vastaanottotoiminta, joka tukee potilaiden omahoitoa ja josta voi tarTekonivelleikkaukset ovat kustan- vittaessa päästä terveysasemanustehokasta hoitoa, kun ne koh- lääkärin hoitoarvioon. Ensisijaiset
dennetaan oikeille potilaille oike- hoitokei
not liikunta, painonhallin-

ta ja kivunhoito eivät oikein annosteltuina juuri sisällä terveysriskejä
vaan tuovat mukanaan monia suotuisia terveysvaikutuksia koko elämään.
Uskomme, että nivelrikkopotilaan
moniammatillisella
hoitoketjulla on yksit
täistä lääkäriä paremmat mahdollisuudet tarttua nivelrikkoriskiä lisääviin vaaratekijöihin
ja nivelrikkopotilaan ongelmiin (ylipaino, yksipuoliset asennot, fyysisesti raskaat ammatit, liikkumattomuus, kivut). Ei-leikkauksellisessa
hoidossa keskeisintä on onnistua lisäämään potilaan tietoisuutta
sairaudestaan ja saada hänet sitoutumaan oman hoitonsa toteuttajaksi.

Leikkaukseen valmistautuminen on tärkeää
Kun muut keinot eivät enää auta,
lähete erikoissairaanhoitoon on
tarpeen. On kuitenkin hyvä ymmärtää jo lähettämisvaiheessa, että
erikoissairaanhoidossa ei ole nivelrikkoon juuri muuta hoitoa tarjolla
kuin tekonivelleikkaus. Ortope
din
hoitopäätöstä helpottaa, jos potilaan perusterveyteen liittyvät asiat, jotka voivat olla riski tai este tekonivelleikkaukselle, on jo ennen
lähetteen kirjoit
tamista hoidettu
kuntoon. Tämä voi myös nopeuttaa
potilaan hoitoon pääsyä.
Tekonivelkirurgin välineet ja menetelmät sekä leikkauksen aikainen
anestesia ja kivunhoito ovat kehittyneet. Nykyisin pystytään hoitamaan potilaita, joita ei ennen iän tai
muiden sairauksien ja leikkausriskien vuoksi voitu leikata. Tämä on
väestön ikääntymisen lisäksi ollut lisäämässä tekonivelleikkausten määrää. Toisaalta potilaiden
sairaalavaihe on hoidon tehostumisen vuoksi lyhentynyt merkittävästi, mikä mahdollistaa suuremmat leikkausmäärät. Nykyisin
uu
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uu

leik
kauksesta toivutaan jalkeille
kuusi tuntia toimenpiteestä, ja 95
prosenttia lei
katuista kotiutuu kolmantena leikkauksen jälkeisenä
päivänä.
Hoitoaikojen lyhentymisen vuoksi leikkauksen jälkeiseen potilasohjaukseen jää vain vähän aikaa,
ja potilasohjauksen painopiste on
siirtynyt leikkausta edeltävään aikaan. Kainuun keskussairaalassa järjestetään ensitietopäiviä te
konivelleikkauksista neljä kertaa
vuodessa. Myös ensi- ja tulotarkastuskäynnit kirurgian poliklinikalla ovat potilaalle tärkeitä, ja ne luovat pohjaa onnistu
neelle hoidolle.
Käynneillä potilaiden ymmärrystä leikkaushoidosta lisätään, leikkauskelpoisuutta
varmennetaan
ja potilas sekä hänen omaisensa
valmennetaan itse leikkaukseen.
Potilaan tietoisuus omista mahdollisuuksista vaikuttaa omaan
toipumiseen li
sää itsehoitomotivaatiota ja lyhentää hoitojaksoja
sairaalassa, mikä tuo myös taloudellista etua niin potilaalle (vähemmän hoitopäivämaksuja) kuin hoita
valle organisaatiolle. Hyvin ohjattu
potilas osaa valmistautua leikkaukseen niin, että hänen mahdolliset
perussairautensa ovat tasapainossa ja hänen yleinen terveydentilansa on mahdollisimman hyvä, jolloin
leikkaukseen liittyvät riskit pienenevät ja potilaan toipuminen nopeutuu.

toksen (THL) alaisuuteen, ja dataa
tekonivelleikkauksista julkaistaan
vuosittain. Vuosien ajan oli kuitenkin
selvää, että tietosisältö rekistereissä oli vanhentunutta – markkinoilla oli käytössä uusia tekonivelmalleja, joiden pysyvyystuloksia ei ollut
systemaattisesti tutkittu. Usein uudet mallit toivat mukanaan uusia ongelmia, kuten metallihierrekomp
likaatiot metallisiin liukupintoihin
liittyen. Tekonivelrekisterin tietosisältö uudistettiin vuosina 2012–2014.
Uuteen tietosisältöön kuuluu nykyään myös potilaan painoindeksi, sairastavuusluokitus (ASA-luokka) ja
tieto siitä, onko leikkaaja ollut erikoislääkäri vai erikoistuva lääkäri.
THL:n nettisivuilta voi nykyään
käydä
katsomassa
käytettyjen
tekonivelmallien
pysyvyystuloksia (3). Tiedot ovat helposti ja nopeasti saatavilla niin lää
käreille, hoitohenkilöstölle, päätöksentekijöille,
valmistajille kuin potilaillekin. On
tärkeää, että kerätty data on aktiivisessa käytössä ja mukana arjen kirurgi
sessa päätöksenteossa

ja hankinnoissa. THL:n raportoinnin
ongelmaksi ovat kuitenkin muodostuneet tekonivelrekisterin resurssit.
Tietoa saadaan kyllä kerättyä, mutta
sen analysointiin ja raportointiin ei
ole riittävästi resursseja (4). Sairaalakohtaiseen vertailuun pelkästään
olemassa olevan rekisteritiedon varassa pitää juuri sen vuosi suhtautua vielä varauksellisesti.
Pohjoisen erityisvastuualueen yhteishankintana hankittiin tekonivelpotilaan hoidon ja kuntoutumisen
seurantaan järjestelmä, johon taltioidaan tietoa ennen leikkausta, leikkauksessa ja sen jälkeen. Järjestelmä antaa monenlaista vertailtavaa
tietoa – esimerkiksi potilaan toimintakyvyn muutosta voidaan arvioida
pisteiden muodossa. Näin voimme
tarkastella konkreettisesti leikkaus
toiminnalla tuotettua terveyttä.
Myös Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen rekisterissä
on edelleen kehitettävää, aivan kuin
kansallisessa
Implanttirekisterissäkin. Olemassa olevat rekisterit ei-

Leikkauspotilaille tuotettu
terveys
Tekonivelkirurgiaan kuuluu olennaisesti potilaiden toipumisen ja
tekonive
len tilan seuranta. Kansallinen Implanttirekisteri on perustettu vuonna 1980 ortopedien aloitteesta tuottamaan tietoa tekonivelistä.
Vuonna 1993 Implanttirekisteri siirtyi Lääkelaitoksen alaisuuteen ja
sen tietosisältöä uudistettiin vuonna 1996 vastaamaan silloisia tarpeita. Vuonna 2009 Implanttirekisteri
siirtyi Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

Lonkkaleikkausten tilastoraportti Implant db:ltä osoittaa numeerisesti kuinka tekonivelleikkaus
tuottaa terveyttä. Ennen leikkausta (pre) elämänlaatu / toiminnalliset pisteet kainuulaisilla potilailla ovat keskimäärin 57 /100 p; jo 3 kk toimenpiteestä keskimääräiset pisteet ovat 92 /100 p.
Grafiikasta käy myös selvästi ilmi tekonivelleikkauksen tuoma pitkäaikainen hyöty potilaalle, kun
potilaan terveyttä tarkastellaan leikatun nivelen kautta.
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sintaleikkausten tuloksia. Pohjoisen
erityisvastuualueen yhteistyössä on
sovittu, että uusintaleikkaukset pyritään keskittämään Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan.
Seurantakäytänteet ovat vuosien saatossa, lisääntyneen tiedon ja
ymmärryksen myötä, muuttuneet ja
toteutuvat Kainuussa nykyisin moniammatillisena yhteistyönä ortopedien ja fysioterapeuttien kesken
Suomen ortopediayhdistyksen laatiman Hyvä hoito polven ja lonkan tekonivelkirurgiassa 2015 (2010) suosituksen mukaisesti.

Polvileikkausten vastaavan ajankohdan tilastoraportti osoittaa niin ikään tekonivelleikkausten
tuottavan terveyttä pitkäksi aikaa. Ennen leikkausta (pre) elämänlaatu / toiminnalliset pisteet kainuulaisilla potilaille ovat keskimäärin 78 / 200 p; jo 3kk toimenpiteestä keskimääräiset pisteet
ovat 168 / 200. Molemmista grafiikoista käy myös hyvin ilmi, että leikkauksesta kokonaistoipuminen vie vuoden. Leikkauksen jälkeen saavutettavissa oleva toiminnallinen tila on nähtävissä vuoden kohdalla.

vät vertaile tuotettua terveyttä (konservatiivinen hoito tai operatiivinen
hoito) alueittain tai sairaanhoitopiireittäin. Rekisterit eivät kerro, kuinka alueilla on järjestetty konservatiivinen hoito (millaisilla valmiuksil
la
potilaat tulevat leikkauksiin) ja miten nivelrikkopotilaat ylipäätään
pääsevät hoitoon. Rekisterit eivät
myöskään vertaile tekonivelleikkauksien suoritteita suhteutettuna väestön ikärakenteeseen tai alueen
asukaslukuun – ne eivät siis paljasta esimerkiksi sitä, leikataanko jossain liian herkästi (lieväoireisia poti
laita) tai jossain liian vähän.
Oman seurantajärjestelmän uusimisen aloitimme Kainuussa vuonna 2007. Lienemme ainoa sairaanhoitopiiri Suomessa, joka on ottanut
seurantaan myös niin sanotun vanhan tekonivelpotilaskannan aina
vuoteen 1980 saakka – kun otimme
pohjoisen erityisvastuualueen yhteisen seurantajärjestel
män käyttöön vuonna 2008, tallensimme sinne lääkelaitoksen järjestelmistä ja
omista tietojärjestelmistämme kaikki kainuulaiset tekonivelpotilaat.

Kaikki alle 80-vuotiaat leikatut tekonivelpotilaat kutsuttiin kontrolleihin,
ja heidän toiminnallinen tilansa sekä
heidän tekonivelensä tila kirjattiin
järjestelmään. Yleisenä havaintona todettiin, että tekonivelten pitkäaikainen pysyvyys on hyvä. Toisaalta havaittiin myös, että irtoamassa
oleva ja irti oleva tekonivel voi olla
lähes oireeton. Hyvä kysymys on,
mikä on tekonivelen kestoikä – jos
et seuraa etkä havaitse ongelmia, lisääkö se tekonivelen kestoikää?
Tehdyn seurantatyön tuloksena uusintaleikkausten määrä kääntyi
odotetusti kasvuun. Meillä on rekisterissämme tällä hetkellä noin
70 potilaan erityisseu
rattavien (tihennetty seuranta) potilaiden joukko, joilla on havaittu alkavaa ongelmaa tekonivelessä, mutta oirekuva
ja toiminnallinen haitta ovat pieniä
eikä havaittu muutos tekonivelessä aiheuta esimerkiksi murtumariskiä. Tihennetysti kontrolloiden voimme sovittaa mahdollisesti tarvittavat
uusintaleikkaukset
suunnitellusti
toimintaamme ja valmistella potilaat
niihin, mikä varmasti parantaa uu-

Pari kuukautta leikkauksesta potilaat käyvät tekonivelkoordinaattorin
(fysioterapeutti, joka hallinnoi tekonivelseurantaa) vastaanotolla jälkikontrollin. Polven ja lonkan määräaikaseurannat toteutuvat osittain
hajautetusti Suo
mussalmen (Hyrynsalmi), Puolangan ja Kuhmon
terveysasemilla. Kajaanin, Paltamon, Ristijärven, Vuolijoen ja Sotkamon alueen potilaat käyvät
keskussairaalassa tekonivelkoordinaattorin vastaanotolla. Lonkan tekoniveliä seurataan noin viiden vuoden välein 80 ikävuoden tietämiin
saakka, jolloin rutiini
seuranta lakkaa. Polven tekonivelissä rutiiniseuranta ei suosituksen mukaan
ole tarpeen, jos potilas on leikkaushetkellä yli 60-vuotias ja jälkikontrollissa tilanne on ollut hyvä. Seurantakäynnillä rekisteriin taltioidun
tiedon ja rönt
gentiedon arvioi aina
ortopedi, ja potilas saa käynnistään
palautteen ja tiedon tekonivelensä
tilasta. n
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Historianurkka

Simo Toivonen

Leikkaussairaanhoitaja
Töölön sairaala, Plastiikkakirurginen leikkausosasto

Kirjoittaja on oman uransa Kirurgisessa sairaalassa 1900-luvulla (1990) aloittanut
leikkaussairaanhoitaja, joka on saanut perehdytyksensä lähes ensimmäisten
hoitajakurssien mallin mukaisesti ja lisäksi kohdannut/kuullut Sophie Mannerheimin
haamun yötöiden aikana ainakin kolmasti.

Vuoden viimeisessä historia-nurkassa palataan
ajassa vain vähän matkaa taaksepäin, eli lähihistoriaan. Vaikka me kaikki teemme samaa
työtä nykyään jo samalla nimikkeelläkin, polkumme ammattiin on vuosien saatossa ollut
hyvinkin erilainen. Myös koulu ja koulutus on
muuttunut, tehtävänimikekin.
Kysyin muutamalta sairaanhoitajalta heidän
matkastaan hoitajaksi. Jotkut heistä ovat jättäneet varsinaisen leikkaussalityöskentelyn
taakseen mutta ovat edelleen työssä, jolla
on jokin yhteys (leikkaussali)sairaanhoitajan
ammattiin. Kiitos kaikille vastaajille! Hienoa
huomata miten lempeästi ja antaumuksella
olemme hoitajuuteemme kasvaneet, ja miten
kiintymys omaan työhön on säilynyt läpi vuosien esim. työn raskaudesta ja (suhteettoman)
pienestä palkasta huolimatta.

KYSYMYKSET:
1. Nimesi ja tehtävänimikkeesi, työpaikkasi ja
paikkakunta missä työskentelet
2. Milloin opiskelit sairaanhoitajaksi ja missä oppilaitoksessa
3. Minkälainen koulutuksesi on, minkälainen on ollut polkusi
nykyiseen työhösi? (perusopinnot, työ, erikoistuminen, lisäopinnot...) Jos teet muuta kuin leikkaussalisairaanhoitajan työtä, miten hoitajuus näkyy nykyisessä työssäsi?
4. Minkälaiset valmiudet koulu antoi työelämään? Entä mikä
oli ”kenttäharjoittelun” merkitys?
5. Miksi aikoinaan valitsit sairaanhoitajan ammatin? Minkä
koet olevan työsi suola, mikä taas vastaavasti se ei niin mukava
puoli?
6. Jos saisit nyt vaihtaa ammattiasi, vaihtaisitko?
Mihin ja miksi?
7. Millaisia terveisiä lähettäisit opiskelijoille tai
vastavalmistuneille kollegoille?

1. Olen ANNELI SANTANIEMI. Sanon aina nimikkeeksi eri-

koissairaanhoitaja, vaikka nykyään monessa paikassa se on
muutettu sairaanhoitajaksi. Nykyinen työpaikkani on Terveystalo Turku, sairaala. Työskentelen leikkausosastolla ja olen sen
lisäksi Terveystalon Turun alueen hygieniayhdyshenkilö.

2. Valmistuin sairaanhoitajaksi Salon Sairaanhoito-oppilaitok-

sesta keväällä -79. Työllisyystilanne oli siihen aikaan tosi hyvä.
Olin aluksi muutaman kuukauden Salon aluesairaalan kirurgisella vuodeosastolla. Kun työt loppuivat siellä, soitin TYKS:n
kirugian klinikan ylihoitajalle. Hän lupasi minulle heti töitä ja
sain valita, menenkö leikkausosastolle vai teholle. Siitä alkoi
ura leikkausosastolla, eikä se ole vieläkään loppunut. Mielestäni se on hyvä osoitus leikkausosaston työn kiinnostavuudesta,
monipuolisuudesta ja mielekkyydestä.

3. Peruskoulutus kesti 2,5 vuotta. Aloitimme perushoidosta,

harjoittelupaikkana vanhainkoti. Toisella lukukaudella vuorossa oli kirurgia ja sisätaudit. Harjoittelussa olimme aluesairaalan
vuodeosastoilla. Kolmannella lukukaudella olivat vuorossa lastentaudit ja synnytys sekä äitiyshuolto ja myös naistentaudit.
Sairaiden lasten lisäksi tutustuimme myös terveiden lasten ke-

hitykseen ja olimme harjoittelussa päiväkodissa. Seuraavaksi
oli vuorossa psykiatrinen sairaanhoito ja neuvola- ja terveydenhoitajantyö. Viimeisellä lukukaudella olivat vuorossa leikkausosaston sairaanhoito ja poliklinikkatyö. Mielestäni koulutuksen aikana sai hyvän kuvan sairaanhoitajan työstä. Aloitettiin
perusasioista ja edettiin ”vaikeampiin” osa-alueisiin. Muistan,
että monesti uuden osa-alueen aikana tuntui, että tätä minä
haluan tehdä. Viimeisellä lukukaudella oli kuitenkin ihan selvää, että haluan töihin leikkausosastolle.

4. Koulu antoi hyvät valmiudet työelämään. Opettajat olivat

olleet vastuualueensa mukaisissa töissä ja olivat oman työnsä
asiantuntijoita. Kirjallisia töitä oli varmaan huomattavasti vähemmän kuin nykyään, mutta niihin ei ollut myöskään kouliintunut samalla tavalla kuin nykyään esim. lukiossa. Eri harjoitusjaksoilla tehtiin hoitokertomuksia omista potilaista ja kokeita
oli ihan tarpeeksi.
Olin ollut leikkausosastolla töissä vähän alle kaksi vuotta,
kun menin erikoistumaan. Erikoistumisopinnot suoritin Turun
Terveydenhuolto-oppilaitoksessa ja ne kestivät vuoden. Valmistuin erikoissairaanhoitajaksi, pääaineena leikkausosaston
sairaanhoito ja sivuaineena anestesiasairaanhoito. Lääketie-
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teellisiä luentoja kävivät pitämässä kirurgit ja anestesialääkäri.
Harjoittelujaksoilla pääsi tutustumaan eri erikoisalojen leikkausosastoille.

5. Sairaanhoitajan ammatti valikoitui osaksi sen vuoksi, että
siitä valmistui suoraan ammattiin. Tiesi mihin koulutus johtaa.
Koulutus ei myöskään ollut omasta mielestä liian pitkä tai epämääräisen mittainen.

6. Olen ollut töissä jo 38 vuotta. Hyvin harvoin on ollut tylsää
tai vastenmielistä lähteä töihin. En osaa sanoa minkä muun

1. JAANA PERTTUNEN, lehtori, Jyväskylä
2. Sh Kemin sairaanhoito-oppilaitos 1984-1986, esh Oulun
terveydenhuolto-oppilaitos 1987-1988.
3. Edellisten tutkintojen lisäksi hygieniahoitajan täydennys-

koulutus Pirkanmaan amk.
Lisäksi terveystieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto, ammatillinen opettaja JAMK sekä opetusalan lisäopintoja noin 70 op
18 vuoden leikkaussalissa työskentelyn ja siitä 4 vuotta hygieniahoitajan sijaisuuksien jälkeen lehtorina ammattikorkeakoulussa 13 vuotta, josta 6 kk ylitarkastajan STM:ssä.
Hoitajuus näkyy siinä, että koulutan tulevia sairaanhoitajia
sekä valmiita sairaanhoitajia täydennyskoulutuksessa.

4. Koulu antoi silloin aikoinaan perusvalmiudet. Jos vertaa sitä
koulutusta nykyiseen, ollaan koulutuksessa edistytty paljon,
mutta se oli sen ajan koulutusta. Harjoittelussa se oppiminen
ikään kuin realisoitui, teoria ja käytäntö kohtasivat.

ammatin valitsisin. Jos jotain huonoa haluaa sanoa, se on palkka, joka on mielestäni työn vastuullisuuteen nähden liian alhainen. Työurani aikana ammattiliitto on yrittänyt saada siihen
kohennusta, mutta mielestäni huonoin tuloksin.

7. Työ leikkausosastolla on monipuolista, mielenkiintoista ja
haasteellista. Vaikka tehdään samoja leikkauksia, potilaat ovat
aina yksilöitä. Koko ajan tulee uusia laitteita ja leikkaustekniikat muuttuvat. Jatkuvaa kouluttautumista tarvitaan, jotta pysyy ajan tasalla. n

5. Valitsin ammatin vähän vahingossa. En ole kuitenkaan koskaan katunut valintaa. Minulla suolana on ollut mahdollisuus
kehittyä ja luoda omaa urapolkua unohtamatta tietenkään
ammatin ihmisläheisyyttä. Kaikissa ammateissa on huonojakin
puolia, ei nyt ehkä mikään erityisesti korostu. Epäoikeudenmukainen kohtelu, niin potilaiden kuin kollegoiden, ehkä vähemmän itseni, on joskus harmittanut kovastikin. Tämä ei sinänsä
liity erityisesti sairaanhoitajan ammattiin.
6. En vaihtaisi. Jos olisi pakko vaihtaa, perustaisi second hand
shopin tai kahvilan.
7. Olet valmistunut tai valmistumassa yhteen maailman vanhimmista, arvostetuimmista ja ihmisläheisimmistä ammateista. Työskentely leikkaussalissa on palkitsevaa ja siellä on
mahdollisuus kokemuksen kautta kasvaa todelliseksi asiantuntijaksi. Ole ylpeä osaamisestasi, mutta arvosta myös muiden
osaamista niin leikkaussalissa kuin sen ulkopuolellakin.
Laita itsesi likoon, ole oikeudenmukainen sekä potilaita että
kollegoja kohtaan, mutta muista myös olla armollinen itsellesi.
Nobody’s perfect. n

1. MARIANNE LUNDSTEN, sairaanhoitaja, plastiikkakirurgi- 4. Hyvät teoreettiset eväät ja tosi pitkät harjoittelujaksot, jotnen leikkaus- ja anestesiaosasto, Töölön sairaala, Helsinki

ka minusta oli todella hyvät.

2. Helsingfors Svenska Sjukvårdsinstitut 1979 - 1981.

5. Halusin hoiva-alalle.
Työ on erittäin mielenkiintoista, mutta nurja puoli useimmilla
on epäsäännölliset työajat.

3. Koulutukseni oli opistopohjainen 2,5 vuotta, mutta pidin

puoli vuotta taukoa opiskelussa.
Aloitin Kirurgisessa sairaalassa. Anestesiahoitajana 3 ensimmäistä vuotta ja vajaan vuoden instrumenttihoitajana.
Töölön siirryin leikkaussalihoitajaksi kun plastiikkaleikkuri siirtyi sinne.
Siellä olen työskennellyt lukuun ottamatta äitiysvapaita ym.

6. En vaihtaisi ammattia.
7. Työ on kiinnostava ja voi valita monista eri aloista. Töitä riittää vaikkakin palkka on vaatimaton. n
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KYSYMYKSET:
1. Nimesi ja tehtävänimikkeesi, työpaikkasi ja paikkakunta missä työskentelet
2. Milloin opiskelit sairaanhoitajaksi ja missä oppilaitoksessa
3. Minkälainen koulutuksesi on, minkälainen on ollut polkusi nykyiseen työhösi? (perusopinnot, työ, erikoistuminen, lisäopinnot...) Jos teet muuta kuin leikkaussalisairaanhoitajan työtä, miten hoitajuus näkyy nykyisessä
työssäsi?
4. Minkälaiset valmiudet koulu antoi työelämään? Entä mikä oli ”kenttäharjoittelun” merkitys?
5. Miksi aikoinaan valitsit sairaanhoitajan ammatin? Minkä koet olevan työsi suola, mikä taas vastaavasti s
e ei niin mukava puoli?
6. Jos saisit nyt vaihtaa ammattiasi, vaihtaisitko? Mihin ja miksi?
7. Millaisia terveisiä lähettäisit opiskelijoille tai vastavalmistuneille kollegoille?

1. ELINA KERÄNEN vs. apulaisosastonhoitaja, Kajaani
2. Opiskelin sairaanhoitajaksi 1997 - 2000 Kajaanissa, Kajaanin
ammattikorkeakoulussa.
3. Opiskelin lähihoitajaksi vuosina 1994 - 1997 Kajaanin ter-

veydenhuolto-oppilaitoksessa syventävinä opintoina ensihoito. Valmistuttuani jatkoin suoraan sairaanhoitajaopintoihin
syventävinä opintoina akuuttihoitotyö. Jatkoin opintoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa perioperatiivisen hoitotyön
merkeissä. Valmistuin näistä opinnoista helmikuussa 2001.
Työskentelin kesän 2000 sisätautien osastolla Jorvin sairaalassa. vuonna 2001 - 2002 tein sijaisuuksia leikkaus- ja anestesiaosastolla heräämössä. Vuonna 2004 tammikuussa kutsu kävi
sisätautien osastolle, jossa työskentelin reilun vuoden, huhtikuussa 2005 aloitin työt leikkaus- ja anestesiaosastolla leikkaushoitajana ja heräämössä työskennellen. Leikkaushoitajana
työskentelin syyskuuhun 2015 saakka, josta alkaen olen ollut
apulaisosastonhoitajan sijainen. Teen myös salityötä ja päivystän jonkin verran. Lisäopintoina minulla on hygieniahoitajan
opinnot Oulun ammattikorkeakoulusta 2010 -2011. Opiskelen
parhaillaan yamk - kliininen asiantuntija -opintoja. Hoitajajuus
näkyy minussa potilas/asiakaslähtöisyytenä, hoitohenkilöstön
osaamisen kehittämisen merkityksellisyytenä, vahvana ammattietiikkana, joka ohjaa päivittäisiä valintoja ja näkyy esimiestyössä.

4. Koulu antoi vahvan vaikutuksen akuuttihoitotyöhön ja perioperatiiviseen hoitotyöhön jo lähihoitajaopintojen aikana.
Olin tuolloin leikkaus- ja anestesiaosastolla työharjoittelussa,
joka oli vaikuttava ja erittäin merkittävä kokemus hoitajana
kasvun polullani. Silloin tiesin, että minusta tulee perioperatiivinen hoitaja. Sairaanhoitajaopinnoissa harjoittelu samaisella
osastolla vahvisti aiemmin syntynyttä tunnetta. Koulu antoi
vahvat lähtimet, vahvan teoriatiedon, näyttöön perustuvaa
perioperatiivisen hoitotyön tarkastelua ja lukuisia käytännön
harjoituksia laboraatiotunneilla. Ohjaava opettaja omasi vahvan leikkaussalihoitajan ammatti-identiteetin, mikä siirtyi
meille perioperatiivisen hoitotyön opinnoissa. Kenttäharjoittelussa sai tehdä ja siellä vaadittiin, tämä kasvatti nälkää opetella ja osata. Ja palata yksikköön työntekijänä, osaksi arvostamaansa yhteisöä.

5. Hoitajuus lienee ollut minussa. Tie oli nuorelle lukion kesken
jättäneelle naiselle opettavainen. Lähihoitajaopinnot olivat
hyvä perusta sairaanhoitajaksi kasvussa. Kasvu tapahtui pyrähdyksen omaisesti sairaanhoitajaopintojen loppuvaiheessa.
Työni suola on asiakaspalvelu, saan tehdä vahvasti ammattilaisena sitä, minkä koen ja näen potilaan parhaaksi, neuvoteltuani
hänen kanssaan hoitotilanteessa. Leikkaushoitajana kriittisten
tilanteiden hallinta ja niissä toimiminen parhaansa mukaan on
työni suola. Esimiehenä työni suola on, kun voin opastaa ja ohjata osaamiani asioita uudemmille tai kokeneillekin kollegoille
ja se, kun he tuovat esille asioita, kysymyksiä ja tunteita, joiden
kautta välillemme syntyy eteenpäin vievä dialogi. Se hetki kun
aistin, kuinka työkaverit nauttivat työstä ja heidän on hyvä olla
työssä.
6. Tällä hetkellä en tunne tarvetta vaihtaa ammattiani. Mut-

ta minä pidän monenlaisesta työstä ja näen itseni tekemässä
muutakin työtä. Jos tilanne olisi se että täytyisi vaihtaa niin
vaihtaisin. Tekisin mitä vain olisi tarjolla, jossa voin hyödyntää
ammattitaitoani potilaiden/asiakkaiden parhaaksi tai henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. JOS aivan tyystin vaihtaisin ammattia, se olisi kokki, leipuri tai pohjoisen shamaani.

7. Opiskelijoille; hyödynnä kiinnostustasi hoitotyöhön lueske-

lemalla ja valmistautumalla tunneille, harjoituksiin ja harjoitteluihin. Pienikin valmistautuminen riittää ja siitä saa suuren
hyödyn itselleen ja myös koko ryhmälle. Hakeudu rohkeasti
käytännön tilanteisiin, niissä opit parhaiten. Keskustele, saat
esiin erilaisia näkökulmia tehdä työtä ja hoitaa potilaita. Vastavalmistuneelle kollegalle; Tervetuloa laaja-alaiseen ja rikkaaseen sairaanhoitajan ammattiin! Tee työtäsi sydämellä ja asiakkaan parasta ajatellen. Kun ajattelee oman läheisen noihin
tilanteisiin, on helpompi tuntea, kuinka potilaskin on jonkun
läheinen. Hyvin tehty työ palkitsee. Ole avoimin mielin ja ota
vastaan kaikki oppi mitä sinulle annetaan, se on rikkaus, mitä
enemmän kokeneet kollegat antavat kokemustaan neuvojen ja
ohjeiden muodossa. Ole pitkämielinen. Se että on kerran kaksi
nähnyt ja kokenut jonkin tilanteen, voi herättää tunteen, että
nepä jo osaa, mutta ajankulussa huomaa, kuinka nopeasti tilanteet muuttuvat. Muuttuvat tilanteet ja niissä toimiminen on
perioperatiivisen hoitotyön suola. Opimme jatkuvasti, kaikki. n
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1. SIMO TOIVONEN, toimin sairaanhoitajana Töölön plastiikkakirurgisella leikkaus-anestesiaosastolla ”I-puolen” hoitajana.

2. Opiskelin sairaanhoitajaksi Jyväskylässä, Keski-Suomen ter-

veydenhuolto-oppilaitoksessa 1994 -1997. Koulutus kesti 3,5
vuotta ja haimme suoraan erikoisalakohtaiseen koulutukseen.
2 vuotta opiskelimme yhdessä terveydenhoitajien, lasten sairaanhoitajien sekä psykiatristen sairaanhoitajien kanssa, oman
linjan mukaiset ”erikoistumisopinnot” sitten 1,5 vuoden ajan.
Valmistuimme ”tavallisiksi” sairaanhoitajiksi, vaikka olimme
erikoistuneet samalla.

3. Vastaus oikeastaan tulikin jo edellisessä kohdassa. Nykyi-

nen työni on kolmas työpaikkani sairaanhoitajana. Ensimmäinen työpaikkani oli Kirurginen sairaala, siis juurikin se Sophie
Mannerheimin tiukka kotisairaala. Siellä sain mielestäni parhaan mahdollisen alun uralleni. Rautaset ammattilaiset ja suhteellisen napakka järjestys ja ”kuri” sekä kuitenkin lämmin ja
arvostava ote nuoreen untuvikkoon saattoi vastavalmistuneen
kiinni työhön. Muutokset HUSin sisällä saivat aikaan sen, että
siirryin työn perässä Meilahden sairaalan leikkausosastolle.
Erikoisalojen vaihtuminen ja kolmivuorotyö toivat uudet haasteet ja erittäin hienon mahdollisuuden oppia uutta ja kehittyä.
Huima oppimiskokemus, mutta myös hyvin rankka. Työ vei
mennessään ja piti sidottuna liiaksi, koin että on aika vaihtaa
päivätyöhön, ja silloin siirryin nykyiseen työpaikkaani Töölöön.
Edelleen opin uutta jatkuvasti.

4. Omasta mielestäni valtavan hyvät. Opetus Jyväskylässä oli

hyvää, sopivassa suhteessa teoriaa niin lääkäreiden luentojen
kuin ammatillisten opettajien kautta. Itse koen että koulumaisuus ja lukujärjestyksen olemassa olo antoivat rajat opiskelulle.
Yhtään enempää itseopiskelua tai ryhmätehtävän muodossa
suoritettua kurssia en olisi halunnut. Kaikki saivat saman opetuksen. Laboraatioita oli mielestäni mukavasti, niissä ehti harjoitella ennen kentälle menoa. Kentällä pääsi sitten jo syventämään osaamistaan. Kuinka onnellinen sitä silloin olikaan kun
tunsi osaavansa jotakin kentällä! Aina toitotettiin, että hoitajuus ei ole vaan ”temppuja”, mutta kyllä se tempuissa onnistuminen palkitsi! Edelleen olen sitä mieltä että leikkaussalihoitajan työ on käsityöläisammatti mitä suurimmassa määrin, ilman
että kaikki se muu jotenkin olisi vähempiarvoista. Tiedettä ja
tutkimusta tarvitaan, mutta sen painoarvo taitaa nykykoulutuksessa olla ihan liian suuri!

5. En ole kutsumusammatissani. Työskentelin sairaala-apulai-

sena leikkausosastolla 2 vuotta ennen sairaanhoitajakoulua.
Pois lähtiessäni osastonhoitajani kysyi, olinko koskaan ajatellut, että minusta tulisi leikkaussalihoitaja, jolloin naurahdin ett-

en ollut enkä kyllä uskoisi että koskaan tulisikaan! Pyrin aikoinaan ihan toiselle alalle, mutta en sinne päässyt. Ajattelin etten
voi koko elämääni odottaa opiskelupaikkaa ja hain sairaanhoitajakouluun. Tässä ollaan... Työn suola on työn vaihtelevuus,
mahdollisuus oppia uutta joka päivä. Selviytyminen kiperistä
tilanteista. Välillä myös se hyvänolon tunne, joka tulee potilaan
kohtaamisesta. Aito kiitos ja hyvä palaute. Myös edelleen se
onnistumisen tunne niissä ”tempuissa”. Jännää on ollut huomata se kuin varkain tapahtunut muutos kysyjästä vastaajaksi,
se että on kasvanut ammattilaiseksi ja saa ja pystyy jakamaan
osaamistaan. Se tunne, kun saa olla osana hyvää tiimiä, kun
työpäivä sujuu kuin itsestään, hyvällä flowlla. Työkaverit, joiden kanssa on kiva tehdä raskaitakin hommia. Ja myös se että
voi olla oma itsensä töissä, mahtavat työkaverit. Nurja puoli on
ehdottomasti palkan pienuus. Itse teen ns. päivätyötä niin tilipäivänä ei hirveästi hymyilytä, toki tämä on ollut tietoinen valinta (vapaa-ajan ja isomman tilipussin välillä). Toisaalta kaikki
ei ole mitattavissa rahassa. Rahaa menee juuri niin paljon kun
sitä on, vähemmälläkin pärjää.

6. Välillä on päiviä jolloin ammatin vaihto käy mielessä. Joskus
toivoisi että saisi olla vaikka HK:n kylmiössä yksin pakkaamassa broilereita korvalaput korvilla... Tähän ammattiin olen kouluttautunut ja kyllä minä siinä viihdyn. Jos pitäisi vaihtaa, niin
joko räpsisin valokuvia kaiket päivät tai tekisin hyvää ruokaa.
Mutta näin on ihan ok!
7. Opiskelijoille sanoisin, että toivon että tiedät mihin olet ryh-

tynyt - sairaanhoitajan ammatti on kovaa duunia, henkisesti ja
myös ihan fyysisestikin. Sairaanhoitajan ammatti on hieno ja
arvostettu, muulla tavoin kuin rahallisesti.
Tuoreelle kollegalle sanoisin evääksi että askel kerrallaan!
Muista tietynlainen nöyryys ja kunnioitus konkareita kohtaan,
kuuntele, kysele ja katsele. Jos et tiedä, kysy. Vaikka 100 kertaa. Olemme kaikki aloittaneet joskus. Alku on hankalaa, alku
on rankkaa mutta pian huomaat jo pärjääväsi. Keskity ja pidä
fokuksesi. Kokeneiden kolleegoittesi työskentely saattaa näyttää helpolta ja he voivat ”heittää läppää” samalla, mutta siihen
on tarvittu vuosien harjoittelu ja toistaminen. Ota neuvoista
opiksesi; oma ”kantapään kautta oppiminen” on tietty paras
(mutta raskain) tapa, mutta kannattaa uskoa myös niitä jotka
ovat sen tien jo kulkeneet!
Pidä itsestäsi huolta, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin! Työ
on raskasta ja välillä staattistakin, pääset helpommalla, kun
olet kunnossa ja jaksat terveenä eläkeikään (jos sellainen vielä
on...).
Kaikesta huolimatta olet valinnut hienon ammatin - tervetuloa joukkoon! n
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1. KATRIINA SEILO, Konsultti, CGI, Tampere , (ex-)sairaanhoitaja, leikkaus- ja anestesiasairaanhoito
2. Aloitin opiskelun 01/1996 Helsingin Sairaanhoito-opistossa,
opistoasteen sh (leikkaus-anestesiasairaanhoito) suuntautumislinjalla
3. Tie nykyiseen työhöni kävi sh opintojen jälkeen työtä leik-

kausosastolla tehden, ensin anestesiapuolella, sitten leikkaushoitajan töissä ja lopulta viimeisen kolmen vuoden aikana
hoitologistiikan projektin merkeissä. Myös osaston tilaustoiminnot tulivat tutuksi tuona aikana. Kokeilin v. 2004 päivittää
opistoasteen koulutukseni AMK:si iltaopintoina, mutta jätin
opinnot kesken, kun minulle ilmoitettiin, että joutuisin osallistumaan päiväopintopuolen koulutustunneille kuuntelemaan
perustietoja leikkaussalityöstä. Ei siis riittänyt, että olin jo laillistettu sh ja työssä leikkausosastolla. Arvostus ja järki puuttui
siis täysin opintopaletista. No, eihän se olisi palkkaanikaan nostanut..
Nykyisessä työssäni ”hoitajuus” ei sanan varsinaisessa merkityksessä näy mitenkään. Mutta hoitajuuteen liittyviin toimintoihin kyllä. Eli työskentelen alalla, jossa suunnitellaan
helpottavia it-ratkaisuja liittyen mm. leikkaussuunnitteluun,
varastotoimintoihin, välinehuoltoon, unohtamatta yhden kirjauksen periaatetta.

4. Sairaanhoitajan koulutuksen opistoasteen koulutus antoi

laboraatiotunteja ja työharjoittelua koko koulutuksen ajan.
Työhön mennessä perehdytys kesti kokonaiset 3 viikkoa toisen
hoitajan kanssa. Silti siitä kumma kyllä selvittiin. Ehkä juuri ne
pitkät työharjoittelut olivat tähän onnekas lisäapu.

5. Valitsin sairaanhoitajan työn aikoinaan osaltaan siksi, että
veljeni oli jo alalla ja toisaalta leikkaussalityö oli mielestäni hyvin mielenkiintoista. Työn suola on mielestäni edelleen se, että
ihmisen anatomia on mielenkiintoista ja ajatus siitä, että rikki mennyttäkin voidaan korjata ja henkiä pelastaa, on hienoa.
Jos miettii niitä ei niin hienoja asioita, liittyvät ne suurimmaksi
osaksi ihmisten ja ammattikuntien väliseen kohteluun ja arvostukseen. Ihmisenä kun olemme kaikki mielestäni samanarvoisia. Tässä suurin syy alan vaihtooni.
6. Vaihdoin, mahdollisuuden eteen tullessa. Muuten olisin
ehkä edelleen samassa työssä. Miksi: Katso edellinen vastaus.
7. Terveisenä tahtoisin uusille opiskelijoille sanoa, että onnitte-

lut, olette valinneet mielenkiintoisen ja alati muuttuvan, vaativan alan. Olkaa aktiivisia työharjoitteluissa ja opiskelkaa aineet
kunnolla, ymmärtäen, ei ulkoa opettelemalla. Siten saatte
koko opiskelusta eniten irti ja parhaimmat eväät työelämään.
Muistakaa, että työharjoittelut ovat jo heti alusta alkaen käyntikortteja myös tulevaa työelämää ajatellen. Hyvin hoidettu
työharjoittelu voi taata, että teidät muistetaan ja otetaan mielellään töihin, kun valmistutte. n

mielestäni hyvät valmiudet hoitajan työhön. Meillä oli paljon

1. ANNE LIUKKONEN, sairaanhoitaja, Töölön plastiikkakirurginen anestesia- ja leikkausosasto, Helsinki, instrumenttihoitaja
2.TAMK (Tampereen ammattikorkeakoulu), valmistuin keväällä 2015.

3. Yläasteen jälkeen ammattikouluun, jossa opiskelin lähihoi-

tajaksi. Tein kaksoistutkinnon, joten kävin myös lukiokursseja ja kirjoitin ylioppilaaksi samalla. Kaksoistutkinnon takia
lähihoitajakoulu kesti 4 vuotta. Hain tämän jälkeen suoraan
ammattikorkeaan sairaanhoitajaksi, jossa aloitinkin opiskelut

seuraavana syksynä lähihoitaja-ylioppilaaksi valmistumisen
jälkeen.

4. Tampereella on amk sairaanhoitajilla vielä ”vanhanmalli-

nen” koulutusrakenne, joten koko viimeisen vuoden pääset
syventämään tietoasi valitsemastasi suuntaamisvaihtoehdosta. Koin tämän todella hyvänä asiana, koska tiesin haluavani
perioperatiiviseksi sairaanhoitajaksi. Teoriatiedon saaminen
koulusta on tärkeää, jotta osaa toimia ja perustella toimintansa
kentällä. Itse koin kuitenkin kaikista opettavaisimpina harjoittelujaksot. Harjoittelujaksoilla pääsee näkemään, mitä kirjoista
opittu tieto ja tekeminen on käytännössä. Tällöin pääsee yhdis-
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tämään teoriatiedon ja käytännön taidot. Myös työyhteisötaitoja pääsee harjoittelemaan jaksoilla. Perioperatiivisesta näkökulmasta pidän vahvuutena, että saimme tehdä viimeisenä
vuonna 2 x 6 vk harjoittelut leikkaussaliin. Toinen harjoittelu
tehtiin anestesiapuolelle ja toinen instrumenttipuolelle. Pitkät
harjoittelujaksot molemmille puolille antavat hyvät valmiudet
työskentelyyn valmistumisen jälkeen, sekä myös enemmän
ymmärrystä koko leikkaustiimin toiminnasta

5. Yläasteella olin varma, että minusta tulee urheilupuolen fy-

sioterapeutti. Lähihoitajaksi opiskellessani totesin kuitenkin,
että kaipaan enemmän tekemistä kuin fysioterapeuttina pääsee tekemään. Fysioterapeuttien työ on kuitenkin enemmän
ohjaamista. Sairaalamaailma myös alkoi lähihoitajaopintojen
aikana kiinnostaa enemmän, joten koin sairaanhoitajan työn
mielenkiintoisena.
Leikkaussalissa työskennellessä koen työssäni mielekkäänä

1. JARMO NIVALAINEN, ylihoitaja
HUS HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (ATeK)
2. Hämeenlinnan sairaanhoito-oppilaitos, sairaanhoitajalinja
1978–1980.
3. Perusopintoina ylioppilastutkinto 1978 ja sairaanhoitaja –

tutkinto 1980.
Varusmiespalvelukseni suoritin 1981–1982 , josta kotiuduin
lääkintäkersanttina. Erikoistumaan Turkuun lähdin syksyllä
1982. Pääaineeni oli leikkausosaston sairaanhoito, lisäaineena
anestesiologinen sairaanhoito. Koulutus kesti vuoden, ja tuloksena erikoissairaanhoitajan – tutkinto.
Suomessa järjestettyjä ensimmäisiä Päiväkirurgisen hoitotyön kursseja oli vuonna 1995 Mikkelin terveydenhuoltooppilaitoksen yhteistyössä Hertfordshiren yliopiston kanssa
järjestämä Päiväkirurgisen hoitotyön jatkolinja – koulutus (400
tuntia). Jorvista osallistujia oli kolme, lisäkseni apulaisosastonhoitaja Leena Reponen ja sairaanhoitaja Tiina Näkki (nyk.
Granlund).
Vuonna 1997 aloitin opinnot Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitoksella. Opinnot mahdollistuivat osaltani osin työn
ohessa, osin osa-aikaisuuteen ja virka/opintovapaisiin perustuen. Valmistuin terveystieteiden maisteriksi (hallinnon koulutusohjelma) lokakuussa 2000.
Osastonhoitajana toimin Jorvin leikkausosastolla tammikuun
loppuun 2002, minkä jälkeen aloitin työt ylihoitajana silloisella
HUS HYKS Kirurgian toimialalla. Vastuualueeseeni kuului silloin mm. kaksi leikkausosastoa Kirurgisesta sairaalasta. Tämän
jälkeen organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä ovat muuttuneet HUSissa useampaankin kertaan - samoin vastuualue
on leikkaus-anestesiatoiminnan sisällä - mutta perustehtävä

sen, että näet työsi tulokset ja saat tehdä käsillä töitä. Osastollamme suvaitaan myös paljon omalla tyylillä tekemistä, joten
saat käyttää myös omaa päätäsi suunnitellessasi instrumentointia ja potilaan peittelyä.
En tiedä mistä en tykkäisi, ehkä henkilöstöhallinto, ison organisaation muutoksien kestäminen vuosia, tietyt persoonat
– mutta työstä tykkään!

6. Välillä on mukava leikitellä ajatuksella, että vaihtaisi ammattia. En kuitenkaan vielä ole keksinyt parempaakaan tai
mielenkiintoisempaa ammattia, jota tavoitella. En kuitenkaan
tällä hetkellä näe itseäni tässä samassa työtehtävässä 20 vuoden kuluttua. Haluan päästä kehittämään itseäni myös kouluttautumalla johonkin suuntaan. Aika näyttää.
7. Muistakaa kerätä jokaisesta työpaikasta ne hyvät asiat mukaan ja mennä avoimin mielin kaikkia uusia haasteita kohti. n

on ollut periaatteessa koko ajan sama: hyvän hoidon ja hoitotyön mahdollistajana ja resursoijana, sekä hoitotyöntekijöiden
valmentajana ja tukijana. Olen aina vannonut palvelusuuntautuneen toimintatavan nimeen. Hoitotyön johtajan työn tulosten tulisi olla eväitä hoitotyön perustehtävän toteuttamiseen.
Johtajan tehtävänä on mahdollistaa resurssit ruohonjuuritason
työn tekemiseen.
Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA – tutkinnon (90 op; järjestäjänä TYT, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen
yliopisto) sain suoritettua vuonna 2010. Päättötyöni aiheena
oli Perioperatiivisten sairaanhoitajien pysyvyys.
Sairaanhoitajuus kulkee koko ajan erottamattomana osana
mukana työssä sekä tavassa ajatella ja toimia. Se mikä on ollut
minulle tärkeää ja voimaannuttavaa ylihoitajauralla on se, että
vastuualueeseen on kuulunut aina ja koko ajan merkittävästi
leikkaustoimintaa: hoitohenkilökuntana osaavat perioperatiivisen hoitotyön ammattilaiset, lähiesimiehinä upeat osastonhoitajat sekä esimieskollegoina asiantuntevat perioperatiiviset
ylihoitajat.

4.

Sairaanhoitajakoulutuksessa leikkausosaston sairaanhoidon teoriaosuus oli tuolloin kokonaista 20 tuntia (!) eli sillä ei
vielä ylletty kovin korkealle teoriatiedon tasolle. Vaan parempi
kuin ei mitään! Oppikirjoina mm. Schwanck-Kokkosen Leikkausosaston sairaanhoitajan käsikirja sekä Mats Halldinin Nukutus ja puudutus. Eetterinarkoosi eri vaiheineen käytiin tarkkaan läpi. Silloin ei juuri muita alan oppikirjoja ollut.
Teoriatunnit opetti kirurgisen sairaanhoidon opettaja 3. lukukaudella, ja kun käytännön jakson sitten aikanaan koittaessa
(4. lukukausi) oppilaitokseen oli saatu substanssiopettaja (Ritva Korte), oli se kuin lottovoitto!
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Käytännön jakson pituus oli (kokonaista) 2½ viikkoa (95 tuntia)
eli 12 työpäivää, ja tuo aika piti sitten vielä jakaa leikkaus- ja
anestesiajaksojen kesken. Vaan perusteet tulivat tutuiksi, tietyt perustaidot saivat harjaannusta – ja mikä tärkeintä – syntyi
varmuus siitä, että tämä on minun juttuni! Tätä haluan tehdä
– EHDOTTOMASTI.
Käytännön jaksolla oli useita ns. osastotunteja, joissa kävimme opettajan kanssa lävitse mm. perusinstrumentit. Tuolloin
opettajat vielä näkyivät käytännön jaksoilla ja opetus ihan oikeasti jatkui käytännössä. Käytännön jaksojen merkitys oli ihan
keskeistä potilaan hoitamisen, käytännön käden taitojen sekä
ammatti-identiteetin kehittymiselle.
Olin onnekas sairaanhoitajaopintojen aikaisten kesätöiden
kohdalla. Ensimmäinen sairaanhoitajan sijaisuus minulla oli
neljännen ja viidennen lukukauden välisenä kesänä, leikkaushoitajana Kanta-Hämeen keskussairaalan leikkausosastolla.
Toimin tuolloin (pääsääntöisesti) korvaendoskopia-salissa,
jolloin knk-potilaiden potilaiden hoito - nielu- ja kitarisanpoistoleikkaukset, korvien putkitukset sekä poskiontelopunktiot tulivat enemmän kuin tutuiksi. Mahtava kesä, joka vahvisti entisestään näkemystä siitä, että valmistumisen jälkeen tähtäin
on leikkaussalityö.
Erikoistumisvuotena pääsi luonnollisesti syvälle oman erikoisalan tietämyksessä. Opettaja ja luokanvalvojana toimi MarjaLeena Ketola, jolla itsellä oli vahva osaaminen ja kokemustausta leikkausosastolla toimimisesta. Oli mistä ammentaa!
Leikkausosaston sairaanhoidon opinnot täydentyivät tuhdilla
paketilla kirurgian luentoja, anestesiasairaanhoidon osuudella, anestesiologian ja tehohoidon luennoilla, psykologialla ja
sosiologialla sekä luonnollisesti hallinnon ja työnjohto-opin
opintoja, olihan koulutuksen yksi tarkoitus pätevöittää apulaisosaston- ja osastonhoitajien tehtäviin. – Erikoistumisaikanakin
käytännön jaksoilla oli keskeinen osuus oppimisessa. Anestesiajaksot tein TYKSin lastenklinikan leikkausosastolla sekä korvaklinikan leikkausosastolla – ja leikkaussairaanhoidon jaksot
naistenklinikan sekä kirurgian klinikan leikkausosastoilla. Hyviä
kenttiä ja opettavaisia kokemuksia yhtä kaikki. Viimeisen harjoittelujakson toteutusta haittasi TEHYn kevään 1983 lakko,
mikä aiheutti opettajalle (Marja-Leena) ylimääräistä työtä ja

miettimistä sillä käytännön opetus oli ko. tilanteessa järjestettävä koululla (laboraatio-opetuksena / ryhmätöinä ja – harjoituksina) sekä mm. opintokäynnein (Keskussotilassairaala Tilkka). Vaan valmista tuli ja kaikesta selvittiin. Upea vuosi.

5. Hakeutuminen hoitoalalle ei ollut minulle mitenkään itsestään selvyys - muitakin mahdollisuuksia tai toiveita oli olemassa. Lukion ammatinvalinnanohjauksen jälkeen nuoren miehen
jatko-opintohaaveet liittyivät lähinnä valtio- ja/tai hallintotieteisiin, teologiaan ja lääketieteeseen. Miehestä olisi siis saattanut tulla hallintovirkamies, pappi tai lääkäri…
Hoitaminen ja toisista huolta pitäminen ovat kaiketi aina olleet
osa minua - kasvuympäristöäni ja kasvatustani - vartuinhan nelilapsisessa perheessä, jossa huolta oli opittu pitämään niin toinen toisistamme kuin perhepäivähoidossa olevista vieraistakin
lapsista. Eräänlaista kutsumusta siis.
Olen aina pitänyt työstäni leikkauspotilaiden hoidossa. Työ
on mielestäni erittäin palkitsevaa. Konkreettista työtä ja tekemistä potilaan parhaaksi potilasta tukien ja auttaen. Työ on
vahvasti tiimityötä – yhdessä tekemistä. Toisilta ja parhaista
käytännöistä oppimista. Toisinaan tuttua ja turvallista puurtamista, aika-ajoin haastavia päivystystilanteita, jotka edellyttävät rautaista ammattitaitoa, kokemusta sekä kykyä soveltaa
ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Potilastilanteiden erilaisuus ja
erikoisalojen moninaisuus ovat tuoneet - niillä leikkausosastoilla joissa olen työskennellyt (K-HKS ja Jorvi) - työhön erittäin
paljon haastavuutta. Päivystäminen (varallaolo) sekä työ viikonloppuina ja juhlapyhinä sopi minulle hyvin. Itse asiassa olin
juhannuksia ja jouluja töissä mielelläni, meitä oli esimerkiksi
Jorvissa muutama ”kestopäivystäjä”, jotka usein päivystimme
yhdessä juhlapyhiä. Käytännöstä (kliinisestä perioperatiivisesta hoitotyöstä) olen pitänyt aina. Saakohan siitä koskaan tarpeekseen?
Apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana päivystin aktiivisesti – tai siis niin paljon kuin suinkin oli mahdollista lähiesimiestyön häiriintymättä kohtuuttomasti. Ylihoitajana leikkauspotilaiden hoitoon ja leikkauksiin osallistuminen on jäänyt,
lukuun ottamatta muutamia ns. jononpurku-leikkauksia viime
vuosikymmenellä… silloin kun leikkausjonoja purettiin voimal-
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lisesti hoitotakuussa pysymiseksi. Elävästi on mieleeni jäänyt
eräskin jononpurkuilta, jossa polvinivelen tähystysleikkausta
ja sääriydinnaulan poistoleikkausta teki tiimi: operatöörinä
vastaava ylilääkäri Eero Hirvensalo, instrumentoivana sairaanhoitajana ylihoitaja Jarmo Nivalainen ja valvovana sairaanhoitajana osastonhoitaja Liisa Salo. Ja hienosti selvittiin. Vaan
hoitoteknologia on kehittynyt huimasti vuosien saatossa, ja
jotta nyt ”uskaltaisi” käytännön työhön… se vaatisi kyllä aika
pitkän mieliinpalautus- ja perehtymisjakson!
Yksi työn suola on ehdottomasti ollut juuri tuo edellä mainitsemani huima kehitys, jossa on saanut olla mukana niin aktiivisena toimijana kuin seuraajana. Potilaan hoito ja rooli ovat
muuttuneet ja kehittyneet, samoin hoitomuodot, anestesiaaineet ja menetelmät – sekä luonnollisesti myös leikkausmenetelmät ja – tekniikat. Sekä hoitotarvikkeet ja laitteet! Leikkausalueen rajaaminen kangaspeittelyllä oli se mistä urani
aloitin, kertakäyttöiset peittelypakkaukset ja – liinat tekivät
vasta 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa läpimurtoaan.
Olen ammattiurani aikana saanut olla todistamassa ja mukana
kehityskulussa kun on siirrytty yhä mini-invasiivisimpiin hoitoihin – avoleikkauksista tähystysleikkauksiin, toimenpideradiologiaan, leikkausrobotin hyödyntämiseen toimenpiteissä,
siirtymiseen yhä päiväkirurgispainotteisempaan toimintaan
sekä sellaisiin uusiin konsepteihin kuten leiko, herko ja 23htoiminta. Vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Osin lääkeaineiden kehitys on vähentänyt leikkaustarvetta. Ennen vanhaan esimerkiksi ”extrauterinat” eli kohdunulkoisen raskauden
keskeytyminen ja vuoto oli hyvinkin tavallinen – ja samalla
akuutti ja dramaattinen – päivystysleikkaus. Vaan nyttemmin
näitä leikkauksia ja tilanteita hoidetaan ymmärtääkseni muulla
tavoin – ja vain harvoin leikaten.
Asiat joihin pitäisi jollakin aikataululla saada pysyvä korjaus
ovat alan palkkaus ja arvostus. Asia ei ole mitenkään spesifi
leikkaustoiminnalle ja perioperatiiviselle hoitotyölle, vaan asia
on yhteinen koko terveydenhuollon kentälle ja kaikille toimintaympäristöille.

6. En ole koskaan miettinyt asiaa mitenkään aktiivisesti vaan
ennemminkin olen aina kokenut olevani ”oikealla alalla ja asialla” eli vastaukseni on EN. Toki työssäni (kuten kaikissa töissä ja
kaikilla toimijoilla – eikö vaan?) on ja tulee ”vaikeita-haasteellisia-ja-kurjia-päiviä”, jolloin tuntuu että kaikki (tai ei oikein mi-

kään) mene putkeen – mutta onneksi niiden vastapainona on
paljon niitä päiviä, jolloin ihan oikeasti saa työskennellä flow-tilassa tuntien työn iloa ja – imua. Ja jälkeä syntyy. Koen tekeväni
merkityksellistä työtä hoitohenkilökunnan ja potilaiden eteen
ja parhaaksi.
Jos joutuisin pakosta miettimään jotakin muuta uravaihtoehtoa (eikä esimerkiksi korkeaa ikääni tarvitsisi miettiä ja huomioida)… niin matkailuala saattaisi olla avartava ja kiinnostava
työkenttä. Vaikea sanoa. Sen ainakin tiedän, että matkustaminen on mukavaa!

7. Olette valinneet – tai olette valitsemassa - itsellenne upean
ammatin – olkaa siitä ylpeitä!
Pitäkää hyvää huolta potilaista, osaamisesta, ammattialasta,
itsestänne ja toisistanne!
Pitäkää henkisestä ja fyysisestä kunnostanne hyvää huolta!
Nauttikaa sopivassa suhteessa hengen ja ruumiin ravintoa.
Muistakaa rentoutua ja levätä riittävästi – ja mikä tärkeintä –
ympäröikää itsenne positiivisilla, hyväntuulisilla ja inspiroivilla
ihmisillä! Älkää suostuko kuuntelemaan valittajia ja työilmapiirin saastuttajia. Pitäkää hauskaa ja naurakaa paljon.
Olkaa aktiivisia itsenne ja ammatillisen osaamisenne kehittämisessä! Liittykää ja kuulukaa sekä toimikaa aktiivisesti ammatillisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Toimikaa yhdessä.
Lukekaa ja kouluttautukaa sekä osallistukaa aktiivisesti koulutuspäiville ja kongresseihin. Itselleni erilaiset kansalliset ja kansainväliset koulutustilaisuudet ovat olleet aina upea tilaisuus
osallistua ajankohtaiseen perioperatiiviseen keskusteluun,
verkostoitua, päivittää perioperatiivista tietoutta sekä tutustua
mm. uusimpaan hoitoteknologiaan sairaalatarvikenäyttelyssä.
Ja joidenkin kongressien yhteydessä on toteutunut sairaalavierailuitakin. Ne ovat olleet antoisia, avartavia kokemuksia!
Kouluttautuminen on aina taloudellinen satsaus, johon onneksi tänä päivänä on saatavilla tukea paitsi työnantajalta myös
monista yhdistyksistä ja järjestöiltä. Tässäkin suhteessa on tapahtunut paljon positiivista kehitystä, ja maailma on ikään kuin
”pienentynyt” ja kansainvälistynyt. Tänä päivänä sairaanhoitajien osallistuminen kv. kongresseihin on ihan yhtä itsestään
selvää ja luonnollista kuin lääkäreiden. Tietoa ja oppia on välillä
haettava vähän kauempaa. n

Kiitos kaikille vastauksista! Hienoja pohdintoja omasta työstä!
Tämä olikin tässä muodossaan viimeinen historianurkka. Synttärijuhlinta jatkuu kuitenkin myös
ensi vuonna kun FORNA TÄYTTÄÄ 30 VUOTTA! Vuoden 2018 historianurkissa katsastellaan
yhdistyksen tarinaa alkuvuosista tähän päivään Jarkko S. Tuusvuoren ammattimaisin
historiikinkirjoituselkein!
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Lapsen leikkauspelon lievittäminen
sairaalaklovnin, vanhemman
ja leikkausosaston
yhteistyönä

Helsingin Lasten ja nuorten sairaalassa tehdään vuosittain noin 8 000 anestesiaa vaativaa toimenpidettä. Anestesian induktio on stressaavin hetki leikkaukseen tulevalle lapselle: arviolta 60 % lapsista kokee ahdistusta preoperatiivisesti.
Lapsen ahdistus näkyy jännityksenä, hermostuneisuutena ja huolestuneisuutena. Joillakin lapsilla leikkausta edeltävä syvä ahdistus aiheuttaa postoperatiivisia ongelmia jopa 6 kuukautta toimenpiteen jälkeen. (Vagnoli, Caprilli ym. 2005)
Lapsen leikkauspelkoa voidaan lievittää jännitystä vähentävällä esilääkkeellä.
Joskus esilääke ei kuitenkaan rauhoita lasta vaan aiheuttaa sekavuutta. Lisäksi esilääke voi pidentää toipumisaikaa anestesiasta. Helsingin Lasten ja nuorten
sairaalassa aloitettiin syksyllä 2016 sairaalaklovnien ja leikkausosaston yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on vähentää lapsipotilaan ahdistusta ennen
toimenpidettä sekä lisätä lapsen ja vanhemman hoitomyönteisyyttä. Tammikuussa 2017 aloitettiin pilotointi lapsen vanhemman tai saattajan mukaan pääsystä nukutukseen myös muissa kuin päiväkirurgisissa toimenpiteissä.
Helsingin Lasten ja nuorten sairaalassa on sitouduttu ns. magneettisairaala-mallin
mukaiseen
hoitotyöhön. Magneettisairaala tarkoittaa vetovoimaista organisaatiota, jossa hoitotyö on potilaslähtöistä
ja potilaan hoito on laadukasta. Lapsi leikkauspotilaana on monin tavoin
haastava potilasryhmä. Haastavaksi sen tekee lapsen huomioiminen
oman hoitonsa eri vaiheissa hänen
kehitystasonsa mukaisesti. Usein
lapsi peilaa jo sairaalaan tullessaan
vanhempiensa tunnetiloja. Lapsen
omaa jännitystä lisää vanhemman
jännitys. Leikkaussali vieraana ympäristönä aiheuttaa ahdistusta niin
lapselle kuin aikuisellekin. Helsingin Lastenklinikan leikkausosastolla tehdään vaativia leikkauksia kaikilla kirurgian erikoisaloilla, joita
ovat mm sydän- ja elinsiirtokirurgia,
ortopedia, plastiikkakirurgia, urologia, gastroenterologia sekä neurokirurgia. Jokaisen erikoisalan
lapsipotilailla on omat erityispiirteensä, jotka on otettava huomioon
heidän leikkaustaan suunniteltaessa, toteutettaessa sekä postopera-

tiivisesti heräämössä. Kivunhoidon
toteutuksessa on erityisesti huomioitava lapsen kehitystaso sekä lapsen ja vanhemman yhteistyökykyisyys.
Sairaalaklovnien ja Helsingin Lastenklinikan leikkausosaston yhteistyö alkoi keväällä 2016. Sairaalaklovnit ovat tuttu näky Lasten

Taava Leppänen
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Hus, Lastenklinikka
Leikkausosasto

ja nuorten sairaalan käytävillä ja
osastoilla, mutta leikkausosaston
kanssa he eivät olleet aikaisemmin
tehneet yhteistyötä. Aluksi kolme
läsnäoloklovneriaan perehtynyttä
sairaalaklovnia tutustui leikkausosaston toimintaan ja rutiineihin
omana itsenään. Läsnäoloklovneriassa klovnin ja lapsen vuorovaikutussuhde kestää pidemmän aikaa,
kuin normaalissa klovnin ja potilaan
kohtaamisessa. Ajatuksena on, että
sairaalaklovni on osa lapsilähtöistä
ja kokemuksellista sairaalakäyntiä.
Toisaalta läsnäoloklovneriassa sairaalaklovnin ajatellaan olevan osa
hoitotiimiä ja kuuluvan kiinteästi potilaan hoitoprosessiin. Yhteistyössä leikkausosaston henkilökunnan
kanssa valittiin sopivat potilaat, joihin klovnit tutustuivat ennen lapsen
leikkaukseen tuloa leiko-yksikössä tai vuodeosastolla. Mikäli klovnit
onnistuivat luomaan hyvän yhteyden lapseen, he tulivat lapsen mu-

Nukutuksessa on mukana sekä sairaalaklovni että äiti.
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kana leikkaussaliin asti. Klovni kävi
tervehtimässä lasta myös heräämössä leikkauksen jälkeen. Aluksi klovneja oli kaksi ja kolmas toimi tarkkailijana. Tällä tavoin klovnit
pystyivät reflektoimaan kokemuksiaan ja pohtimaan mahdollisia ongelmatilanteita. Yhteistyö klovnien
ja leikkausosaston kanssa muuttui
käytännön toiminnaksi helmikuussa 2017, jolloin klovnit tulivat leikkausosastolle potilaiden kanssa viikottain.
Samaan aikaan kun klovnit aloittivat säännöllisen toiminnan leikkausosastolla, aloitettiin myös vanhempien mukaanpääsy lapsen
nukutukseen -pilotti Lastenklinikan leikkausosastolla. Aikaisemmin toinen vanhemmista on päässyt lapsen nukutukseen mukaan
vain päiväkirurgisissa toimenpiteissä. Nyt toimintaa päätettiin kokeilla
myös muiden potilasryhmien kanssa. Aluksi potilasryhmäksi valittiin
plastiikkakirurgiset potilaat, joiden
vanhemmille annettiin mahdollisuus tulla lapsensa tueksi nukutukseen. Vanhemmille annettiin myös
mahdollisuus tulla lapsen kanssa
heräämöön, sen jälkeen kun lapsi on toipunut nukutuksesta. Välillä
lapsen mukana on ollut sekä klovni
että vanhempi.
Stanislav Kocherowin tutkimustiimi tutki vuonna 2015 sairaalaklovnien vaikutusta lapsen pre-operatiivisen ahdistuksen lievittämisessä,
heidän vaikutustaan postoperatiiviseen kipuun sekä lääketieteellisiin kustannuksiin urologisissa toimenpiteissä. Tutkimukseen kuului
80 lasta, jotka olivat iältään 2-16
-vuotiaita. Puolet lapsista (40) kuuluivat verrokki-ryhmään, joiden
hoitoon sairaalaklovni ei osallistunut. Tutkimuksessa mitattiin leikkausta edeltävää ahdistusta modifioidun Yale Preoperative Anxiety
-mittarin avulla. Postoperatiivista kipua mitattiin alle 3-vuotiail-

Sairaalaklovni käy tervehtimässä heräämössä leikkauksen jälkeen.

ta heille sopivalla kipumittarilla ja
isommilta lapsilta Wongin kipumittarin avulla vuorokausi leikkauksen jälkeen. Lisäksi mitattiin aikaa,
jolloin lapsi toipui niin hyvin, että
hän pystyi toimimaan normaalisti. Leikkaussaliaikaa sekä sairaalan
kustannuksia mitattiin molemmissa ryhmissä. Tutkimuksen tulosten mukaan iällä ei ollut vaikutusta
tuloksiin kummassakaan ryhmässä. Tutkimusryhmässä, jonka hoitoon sairaalaklovni kuului, lapsen
preoperatiivinen ahdistus oli vähäisempää, saliaikaa kului vähemmän
ja heidän postoperatiivinen hoitoaikansa oli lyhyempi. Postoperatiivisen kipulääkkeen tarpeessa ei havaittu eroa tutkimusryhmien välillä.
Lähes 97% hoitohenkilökunnasta
koki sairaalaklovnin läsnäolon hyödylliseksi potilaalle ja heille itselleen. Vanhemmista 78 % koki sairaalaklovnin vähentävän heidän
lapsensa ahdistusta ja 2% piti sairaalaklovnin läsnäoloa häiritsevänä.
Tutkimuksen tuloksena havaittiin
sairaalaklovnin mukanaolon vä-

hentävän kustannuksia leikkaussaliajan ja postoperatiivisen hoitoajan
lyhentymisen vuoksi. Tutkimus on
julkaistu Journal of Pediatrics -lehdessä 52/2016.
Helsingin Lastenklinikalla leikkausosaston henkilökunta suhtautui varauksella sekä klovnin että
vanhemman mukanaoloon. Kokeilun edetessä ennakkoluulot ovat
vähentyneet ja on todettu, että lapsen nukutus on sujunut rauhallisesti eikä aikaviiveitä ole juurikaan
tullut. Heräämössä lapset ovat selvästi hyötyneet vanhemman läsnäolosta. Heidän toipumisensa nukutuksesta on vaatinut huomattavasti
vähemmän hoitajan jatkuvia hoitotoimenpiteitä, kun lapsi on ensi heräämisensä jälkeen levännyt rauhallisesti vanhemman läsnäollessa.
Vuodeosaston henkilökunnan mielestä lapset ovat hyötyneet pre- ja
postoperatiivisesti vanhemman ja
sairaalaklovnin pääsystä mukaan
leikkausosastolle.
uu
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Jo vuonna 2005 Pediatrics-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa “Clown Doctors as a Treatment for
Preoperative Anxiety in Children: A
Randomized, Prospective Study” todettiin, että sairaalaklovnin läsnäolo anestesian induktiossa vähensi
merkittävästi lapsipotilaan pelkoa.
Tärkeää oli, että sairaalaklovni tapasi lapsen jo ennen leikkausta valmisteluyksikössä. Tutkimukseen
kuului 40 lasta, jotka jaettiin kahteen ryhmään: niihin joiden kanssa anestesian induktioon tuli mukaan sairaalaklovni ja vanhempi
sekä niihin, joiden mukana tuli vain
vanhempi tai he tulivat leikkaussaliin ilman saattajaa. Tässä tutkimuksessa nousi esille leikkaussalihenkilökunnan vastustus. Vaikka
salihenkilökunta myönsi sairaalaklovnin hyödyt lapsen hoidossa, niin
he mielsivät sairaalaklovnin leikkaussalissa omia prosessejaan
häiritseväksi. Tulosten mukaan
kaikkein tyytyväisimpiä ja vähiten
ahdistuneita olivat ne lapset, joilla
saattajina anestesian induktioon oli
sekä vanhempi että sairaalaklovni.
Laaja tutkimus sairaalaklovnin
mahdollisuuksista jopa korvata
anestesia lapsen hoidossa julkaistiin viime vuonna (Dvory, Goshen
ym. 2016). Tutkimuksessa todettiin,
että sellaisissa tapauksissa, missä tutkimus- tai hoitotoimenpide
ei aiheuta kipua, mutta tarvitsee
lapsen yhteistyökykyä, sairaalaklovni on hyvä vaihtoehto sedaatiolle. Tutkimukseen kuului 142 lasta 14 kuukauden ajanjaksolla, jotka
tarvitsivat radiologista isotooppitutkimusta. Aikaisemmin kaikki potilaat nukutettiin tutkimusta varten.
Tutkimuksen aikana vain 5 potilasta
(3,2%) tarvitsi sedaatiota yhteistyökyvyn puutteen takia. Näillä potilailla oli myös neurologisia ongelmia. Tutkimuksessa sairaalaklovni
oli läsnä lapsen koko hoitoprosessin ajan.

Palloleikki vähentää jännitystä leikkausta odotellessa.

Vanhemman mukaan pääsy lapsen
induktioon -pilotti jatkuu Lastenklinikan leikkausosastolla vuoden
2017 toukokuun loppuun asti. Tämän jälkeen arvioidaan pilotin laajentamista useampiin potilasryhmiin. Jo nyt läsnäoloklovneriaan
perehtyneiden sairaalaklovnien toiminta leikkausosastolla on vakiintunut joka viikkoiseksi toiminnaksi. Toivottavasti tulevaisuudessa
on mahdollista laajentaa toimintaa
päivittäiseksi toiminnaksi ja sairaalaklovni nähtäisiin osana potilaan
hoitotiimiä. Lisäksi olisi toivottavaa,
että lapsilähtöisen hoidon toteuttamiseksi voisimme pohtia läsnäoloklovnerian mahdollisuuksia lapsipotilaan kuvantamistutkimuksissa
sekä esimerkiksi lyhytaikaista sedaatiota vaativissa toimenpiteissä,
kuten reumapunktioissa. Suomessa ei ole vielä tehty tieteellistä tutkimusta sairaalaklovnien hyödystä
leikkaushoitoa tarvitsevien lapsipotilaiden hoidossa. Lastenklinikan
leikkausosaston ja sairaalaklovnien
jo aloitetun yhteistyön kannalta olisi tärkeää, että saisimme jatkossa
asiasta tieteellistä näyttöä. Tieteellistä tutkimusta tarvittaisiin, jotta

voisimme suunnata kehittämistyötä
lasta selvästi hyödyttäviin toimenpiteisiin ja potilasryhmiin. Tässä artikkelissa esitetyt havainnot sairaalaklovnien ja vanhempien mukaan
pääsystä lapsen induktioon, perustuvat empiirisiin kokemuksiin. Olisi
erittäin toivottavaa saada jatkossa
asiasta tieteellistä näyttöä.n
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Hoitologistiikkaa Mikkelissä
vuodesta 2012
Taina Väinölä

Sairaanhoitaja välinehuolto
Essote
Mikkelin keskussairaala

Miksi hoitologistiikkaa?
Leikkausosastolla useampi henkilö tilasi hoitotarvikkeita. Tästä seurasi, että samoja tarvikkeita oli useammassa eri varastossa.
Tarvikkeita siirrettiin varastoista välivarastoihin ja välivarastoista leikkaussaleihin. Hoitajien ja välinehuoltajien aikaa meni paljon
tarvikkeiden siirtelemiseen, tilaamiseen ja niiden paikoilleen viemiseen.
Varastojen hallinta ei ollut kenenkään hyppysissä. Tarvikkeita tilattiin turhan suuria määriä kaiken
varalta. Hävikkiä oli paljon ja tarvikkeiden päiväyksiä meni vanhoiksi. Myös rinnakkaistuotteita oli runsaasti. Vieläkin on hyllyssä joitain
tuotteita, jotka ovat vanhasta varastosta, päiväykset ovat onneksi pitkiä niissä tarvikkeissa.

Hoitologistikkoprojekti
Hoitologistiikkaprojekti
aloiteltiin
2012. Ensimmäiseksi käytiin varastojen kimppuun. Varastoja remontoitiin
ja niiden määrää vähennettiin radikaalisti. Varastoissa uusittiin hyllyjä,
hankittiin mm.containerhyllyt. Meillä steriilivarasto on leikkaussalien
keskellä, joka asetti rajoituksia sen
laajentamiselle. Siirtelemällä seiniä
saatiin varastoon vähän lisää tilaa
ja suora kulku kaikista kahdeksasta
salista. Kolme salia on päiväkirurgian yksikössä, siellä myös remontoitiin varastot.
Seuraava vaihe oli hyllytysprojekti,
missä kaikki leikkausosaston teh-

Kuva 1. Leikkausosaston steriilivarasto.

dassteriilit ja -puhtaat tarvikkeet
inventoitiin, mietittiin niiden käyttö
ja käyttömäärät, lisäksi poistettiin
rinnakkaistuotteita varastoista.

etenemiselle. Projektissa käytettiin
hyväksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä jo aiemmin aloitettua hoitologistikkoprojektia.

Varastouudistuksen jälkeen varastojen hyllytyspalvelua hoitivat materiaalipalvelujen logistikot skannaamalla tilaukset viivakoodeista
varastoissa ja toimittamalla tilatut
tuotteet paikoilleen. (kuva 1)

Syksyllä 2013 rekrytoitiin kaksi hoitologistikkoa kehittämään toimintaa, nyt heitä on neljä ja yksi hoitologistiikkaan perehtynyt logistikko,
joka sijaistaa hoitologistikkoja poissaoloissa. Hoitologistikot rekrytoitiin eri ammattiryhmistä, jotta saataisiin laajaa osaamista ja
eri näkökulmia ryhmään. Kahdella
hoitologistikoista on hoitologistikkokoulutus, tavoitteena on, että kaikilla olisi koulutus.

2013 sairaalatoimen johto käynnisti hoitologistikkoprojektin yhdessä UPK:n Arja Toivosen kanssa.
Tavoitteena oli, että sairaanhoitajien tekemä välillinen työ siirretään hoitologistikoille. Projektiin oli
sairaalanjohdon, leikkausosaston
osastonhoitajan ja tukipalvelujen
tuki ja sitoutuminen. Perustettiin
moniammatillinen
ohjausryhmä,
missä luotiin linjaukset projektin

Varsinainen hoitologistiikka aloitettiin anestesiapöytien täydentämisellä. Leikkausosastolle hankittiin uudet anestesiapöydät, joihin
on mahdollista saada vaihdettavat
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laatikoiden sisäosat. Hoitologistikot vaihtavat pöytiin täydennetyt
laatikot aamuisin ennen leikkausten alkua sen sijaan, että hoitajat
täydentäisivät tarvikkeita. Hoitologistikkojen salissaoloaika minimoidaan vaihtamalla vain laatikot ja
täydentämällä vaihtolaatikot anestesiavarastossa, jossa on myös hoitologistikkojen työtila.
Viimeiset puoli vuotta meillä on ollut kahteen saliin käytössä vaihtopöytä anestesiapöydälle. Vaihtopöytiä säilytetään hoitologistikkojen
huoneessa, missä ne myös täydennetään. Vaihtopöytä voidaan ottaa
käyttöön päivystysaikana jos salin pöytä tyhjenee, silloin käytetyn
pöydän päälle jätetään tieto, että se
tarvitsee täydentää. Kun salissa
vaihdetaan pöytä laatikoiden vaihtamisen sijaan, niin lyhenee hoitologistikkojen salissa käyttämä aika
entisestään.(Kuva 2)

Kuva 2. Hoitologistikko Markku Laakso täydentää anestesiapöydän vaihtopöytää.

Hoitologistikot pitävät huolta anestesiapöytien siisteydestä ja järjestyksestä. He myös tarkistavat ja
poistavat vanhentuneet tuotteet.
Lääkkeistä huolehtii edelleen sairaanhoitaja.
Hoitologistikot ottivat haltuun myös
varastojen ja pesuväliköiden hyllytyksen, järjestyksen ylläpidon ja
vanhentuvien tuotteiden seuraamisen, vaihtamisen ja korvaamisen.
Myös näytepurkkien täydentäminen leikkausosaston leikkausosaston sulkutilan kaappeihin on hoitologistikkojen vastuulla.
Hoitologistiikka on laajennettu koskemaan myös ortopedian proteesien, ruuvien ja levyjen ym. tarvikkeiden vastaanottoa ja paikoilleen
viemistä. Myös lainatuotteiden vastaanotto ja palauttaminen on osittain hoitologistikkojen vastuulla.
(Kuva 3)

Kuva 3. Proteesivarasto.

Hoitologistiikka
silmäyksikössä
Hoitologistiikkaa kehitettiin myös
silmäyksikössä. Siellä edettiin samassa järjestyksessä kuin leikkausosastollakin: varaston remontointi, hyllytyspalvelu ensin
materiaaliyksikön logistikkojen toimesta. Kun silmäyksikköön sijoitet-

tiin yksi hoitologistikko, siirtyi steriilinvaraston hyllyttäminen hänen
vastuulleen, samoin järjestyksen
ylläpito ja vanhentuneiden tuotteiden poistaminen kuuluu hänelle.
Anestesiapöydistä huolehtiminen ja
salikärryjen täydentäminen siirtyi
hoitajilta hoitologistikoille 2016.
uu
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uu

Aloitettiin myös pilottina toimenpidekeräily, ensin kaihileikkauksiin, myöhemmin myös muihin
toimenpiteisiin. Tähän ollaan silmäyksikössä oltu tyytyväisiä. Siellä leikkausten määrä on suuri ja
toimenpidekeräilyllä varmistetaan,
että tarvittavat välineet ovat saatavilla. Jos jotain puuttuu keräilyvaiheessa, huomataan se ajoissa ja
hoitologistikot selvittävät asian välinehuollon tai materiaaliyksikön
kanssa.
2017 aloitettiin silmäyksikössä pilotointi hoitologistiikan ulottamisesta poliklinikka tiloihin. Tavoitteena
on, että eri vastaanottohuoneisiin
hautautuneet instrumentit ja muut
tarvikkeet saataisiin kiertoon eikä
huoneissa enää olisi vanhentuneita
tarvikkeita. (Kuva 4)
Mikkelin keskussairaalassa on menossa suuret remontit ja uusien tilojen rakentaminen. Rakentamisen
ajaksi silmäyksikön leikkaustoiminta jouduttiin siirtämään pois silmäyksiköstä väistötiloihin. Hoitologistiikan ja toimenpidekeräilyn vuoksi
koko varastoa ei tarvinnut siirtää tilapäisiin tiloihin, missä ei olisi ollut
tilaakaan koko varastolle. Hoitologistikot toimittavat päivittäin tarvittavat tarvikkeet ja välineet tilapäisen silmäleikkaussalin tiloihin.
Aluksi järjestettiin hoitologistikkotapaamisia viikottain leikkausosastolla. Tapaamisissa kehitettiin
toimintaa ja arvioitiin sen vaikuttavuutta leikkausosastolla. Nykyään
tapaamisia pidetään kerran kolmessa viikossa. Palaverit pidetään
omassa porukassa tai tarvittaessa
eri yksiköissä joihin annetaan hoitologistiikkapalveluja. Kehitystyötä
tehdään edelleen yhdessä eri yksiköiden kanssa.

Kuva 4. Hoitologistikko Virpi Nykänen ja silmäyksikön poliklinikan täydennettävä vaihtokärry.

Hoitologistiikan tulevaisuus
Mikkelissä
Rakentaminen ja remontointi sairaalassamme kohdistuu seuraavina vuosina leikkausosastolle ja välinehuoltoon. Siinä vaiheessa on
hoitologistiikalla taas edessä uusia haasteita. Hoitologistiikan kehittäminen leikkausosastolla on
keskustelun alla, yhteistyössä mietitään millainen toiminta remon-

tin ja rakentamisen aikana ja sen
jälkeen on järkevää, sekä hoitajien että hoitologistikkojen kannalta.
Toimenpidekeräily jossain määrin,
erikoisalakohtaiset siirreltävät kaapit, kaikille anestesiapöydille vaihtopöytä, salikaappien pyörillä kulkevat vaihdettavat ”sisukset”, mitkä
vaihdetaan ja täydennetään varastotiloissa….. Näitä mietitään ja uusia ideoita kehitellään.n
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NORNA syyskokous Helsingissä
26.-27.10. 2017
Marja Sirkeinen

Sairaanhoitaja
Töölön sairaala
Plastiikkakirurginen leikkausosasto

NORNA:n syyskokous, kuten kevätkokouskin, pidettiin tänä vuonna
Suomessa Sjuksköterskeföreningen Finland Rfs:in kauniissa, historiallisessa toimistossa Annankadulla Helsingissä.
Paikalla olivat Pohjoismaiden edustajat Catarina Augustson ja AnneMarie Nilsson Ruotsista, Janni Ulrich Tanskasta, Anna Valsdóttir ja
Þórbjörg Ása Kristinsdóttir Islannista, Aina Hauge Norjasta sekä Suomen edustajat, allekirjoittaneet Marianne Lundsten ja Marja Sirkeinen.
Tanskan toinen edustaja Jette Isberg ei päässyt paikalle.
Kunkin maan edustajat kertoivat
maidensa ajankohtaisista asioista
sairaanhoitajiin ja heidän koulutukseensa liittyen.
Perjantaina tutustuimme Töölön sairaalan plastiikkakirurgiseen leikkausosastoon missä professori Erk-

NORNA-edustajat yhteiskuvassa.

ki Tukiainen kertoi meille Töölön
sairaalan ja Suomen plastiikkakirurgian historiasta. Tutustuimme
myös Töölön sairaalan neurokirurgiseen leikkausosastoon apulaisosastonhoitaja Ica Janssonin johdolla. Kokous oli hyvin onnistunut
ja oli mukava tavata kolleegoja eri
Pohjoismaista.n
Professori Erkki Tukiainen luennoimassa.

NORNA höstmöte 26.-27.10. 2017 i Helsingfors
Marianne Lundsten

Sjukskötare
Plastik kirurgiska operationsavdelningen
Tölö Sjukhus

NORNA höstmöte, liksom vårmötet
hölls detta år i Helsingfors i Sjuksköterskeföreningen Finland Rfs
vackra historiska lokaliteter. Deltagarna var Catarina Augustson och Anne-Marie Nilsson från Sverige, Janni

Ulrich från Danmark, Anna Valsdottir
och Þórbjörg Ása Kristinsdóttir från
Island, Aina Hauge från Norge och
Marja Sirkeinen och Marianne Lundsten från Finland.
På torsdagen berättade deltagarna
bl.a om aktuella händelser angående operationsvården och skolningen i respektive länder. På freda-

gen besökte vi Plastik kirurgiska
operationsavdelningen på Tölö
Sjukhus, där professor Erkki Tukiainen berättade om Tölö Sjukhusets
historia. Sedan besökte vi neurokirurgiska operationsavdelningen där
vi blev emottagna av biträdande avdelningsskötare Ica Jansson. Mötet var lyckat och det var trevligt att
möta de nordiska kollegerna.n
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EORNA
EUROPEAN OPERATING ROOM
NURSES ASSOCIATION

“ON THE MOVE”
9th EORNA Congress
The Hague, The Netherlands
16 - 19 May 2019
www.eorna-congress.eu
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Come together – Building Bridges in Perioperative Nursing
5th NORNA-congress 29 – 30 november 2018 in Stockholm, SWEDEN

WANTED!

ARTIKKELEITA JA OPINNÄYTETÖIDEN TIIVISTELMIÄ PINSETTIIN.

Yhdistyksen sivut

Nyt sinulla on tilaisuus kirjoittaa Pinsettiin!
Onko sinulla sellainen aihe takataskussa, joka koskettaa ja kiinnostaa? Olisitko halukas kertomaan
siitä Pinsetin lukijoille ympäri Suomen? Tai oletko kenties tehnyt mielenkiintoisen opinnäytetyön?
Tartu tilaisuuteen ja kerro siitä myös meille muille! Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimittajalle,
ideoidaan yhdessä aikataulut ja muut yksityiskohdat kuntoon.
päätoimittaja Noora Turunen
pinsetti@forna.fi, 040 7644 289

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!

https://www.facebook.com/groups/146824912139680/

Työnantaja!

Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista
työpaikoista myös kotisivuillamme www.forna.fi
Lisätietoja: Noora Turunen
gsm 040 7644 289, sähköposti pinsetti@forna.fi
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Johnson&Johnson Ethicon

Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen
kotisivuilla osoitteessa www.forna.fi.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella, joka
löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.fi.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

1850 € apurahan.

Apurahojen myöntämisestä päättävät
Johnson&Johnson Ethiconin edustaja ja
yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.2.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle.

B. Braun Medical Oy

Suomen 3M Oy

1200 € apurahan.

500 € apurahan.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun
Medical Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.2.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle.

Apurahojen myöntämisestä päättää
yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.2.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle.

Mölnlycke Health Care

FORNA

500 € apurahan.

5000 € apurahan.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke
Health Caren edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.2.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle.

julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

Apurahojen myöntämisestä päättää
yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.2.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella
FORNA:n hallitukselle.

Forna ry:n hallitus
ja Pinsetin
toimitusneuvosto
toivottavat lukijoille
Lämmintä Joulumieltä
ja Onnekasta
Uutta Vuotta 2018!

Yhdistyksen sivut

APURAHAT TALVI 2018
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YHDISTYS täyttää ensi vuonna 30 vuotta ja tähän liittyen yhdistyksen historiikin laatiminen on aloitetJaana Perttunen
PUHEENJOHTAJALTA
tu. Kirjoittamisesta vastaa Jarkko S. Tuusvuori, jonka
kanssa on aiemminkin tehty yhteistyötä Hyviin käsiin
KÄDESSÄSI on vuoden viimeinen Pinsetti. Kirjoitan -kirjan suhteen. Valmis historiikki on luettavissa syktätä itsenäisyyspäivän aattona valmistautuen juhli- syllä omilta kotisivuilta sekä Pinsetin erikoisnumerosmaan satavuotiasta Suomea huomenna kotioloissa, sa. Jos kenelläkään on jotain yhdistyksen historiaan
kun sitä itsenäisyyspäivän juhlan kutsua ei taaskaan
liittyviä muistoja, niistä voi olla yhteydessä minuun ja
tullut.
minä voin toimittaa ne edelleen Jarkolle.
VUOSI on mennyt jälleen todella nopeasti. Tuntuu sil- SILMIINI sattui eilen eräs nettiartikkeli, joka on letä, että ihan vähän aikaa sitten kirjoitin vastaavan ju- vinnyt laajasti ympäri maailmaa ja siihen on viitattun vuoden 2016 lehteen. Yhdistys on toiminut aktiivi- tu monissa medioissa. Australialainen sairaanhoitaja
sesti myös tänäkin vuonna. Näkyvimmät tapahtumat
Caitlin Brassington on kirjoittanut sosiaalisessa medilienevät EORNA-kongressi toukokuun alussa, Tallin- assa päivityksen siitä, miten sairaanhoitajat eivät saa
nan jäsenristeily myöskin toukokuulla ja Seinäjoen
ammattiryhmälleen kuuluvaa arvostusta. Vaikkakin
opintopäivät syksyllä. Hallitus on kokoontunut kaik- Suomessa tänä vuonna tehdyssä kyselyssä sairaankiaan kuusi kertaa tämän vuoden aikana. Kokouksis- hoitajan ammatti on neljänneksi arvostetuin ammatsa on käsitelty muun muassa apurahoja, Pinsetin toi- ti poliisin, palomiehen ja ensihoitajan jälkeen, uskon,
mittamista, kansainvälistä toimintaa ja kaikenlaisia
että moni meistä on kohdannut samanlaisia komjuoksevia asioita. FORNA isännöi tänä vuonna NOR- mentteja kuin Caitlin Brassington. Ohessa suomenNA kokouksia keväällä ja syksyllä. EORNA-kongres- nettu lainaus hänen blogistaan.
siin osallistui hieno yli 40 suomalaisen joukko ja Maria
Pulkkisen esitys valittiin parhaaksi suulliseksi esi- ”Vaikka olen auttanut vauvoja tähän maailmaan ja motykseksi. Opintopäivät Seinäjoella keräsivät runsaan
nesti avustanut heitä saamaan ensimmäisen henkäykosallistujamäärän ja opintopäivien sisällöllinen anti
sensä, olen silti vain sairaanhoitaja.”
sai paljon kiitosta.
”Vaikka olen pidellyt potilaita kädestä ja varmistanut,
että heidän arvokkuutensa säilyy heidän elämänsä loppuun asti, olen silti vain sairaanhoitaja.”
”Vaikka olen elvyttänyt potilaita ja pelastanut heidän
henkensä, olen vain sairaanhoitaja.”
”Vaikka pystyn kertomaan painon perusteella, kuinka
paljon lapsesi tarvitsee adrenaliinia tai amiadaronia, jotta hänen henkensä pystytään pelastamaan, olen vain
sairaanhoitaja.”

Yhdistyksen sivut

”Vaikka tulen ikävöimään joulun pyhäpäiviä, lasteni syntymäpäiviä ja koulun musikaaleja sen takia, että teen
samaan aikaan töitä sinun rakastamiesi ihmisten eteen,
olen vain sairaanhoitaja.”
”Minulla on kokemusta ja tietoa, jotka ovat pelastaneet
ihmishenkiä. Joten, jos minä olen vain hoitaja, olen siitä
suunnattoman ylpeä.”

Rauhallista joulua ja onnea uudelle
vuodelle 2018!
”On joulussa tuoksua, lämpöä taikaa.
On joulussa hitunen mennyttä aikaa.”
EORNA-kokoukseen osallistuneet, allekirjoittanut ja Simo Toivonen,
Berliinissä.

						Jaana
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OPINNOT JA KOULUTUS

Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeri

TÄMÄ VUOSI rupeaa olemaan lopuillaan ja uusi vuosi hiipii jo
nurkan takana. Tätä kirjoittaessa on marraskuu melkein puolivälissä. Odotan jo talvea kovasti, sillä vesisateet saavat olla minun puolestani loppu tälle vuodelle. Uskomatonta miten vuosi
on taas kulunut vauhdilla. Paljon on mahtunut tähänkin vuoteen.
Itselläni opiskelut alkoivat ja jatkuvat siis edelleen. Ja senhän
tietää, että kun aloittaa opiskelut, on edessä kirjallisia töitä ja
niin on minullakin melkein jonoksi asti loppuvuodeksi tiedossa
niitä. Omaa vuottani ovat myös hieman varjostaneet sairaalamme sisäilmaongelmat ja niiden takia olenkin siirtynyt toisaalle
töihin. Onneksi oli paikka minne mennä ja saan jatkaa leikkaushoitajan työtä. Katsotaan sitten vuonna 2020, kun uusi sairaala
meille valmistuu, mitä sitten tapahtuu. Lokakuun alussa yhdistyksen opintopäivät pidettiin Seinäjoella. Toivottavasti osallistujat olivat tyytyväisiä päivien antiin. Sairaalatarvikenäyttelyyn
olimme saaneet runsaasti teitä yhteistyökumppaneita. Suuret
kiitokset kaikille osallistuneille ja toivottavasti nähdään Helsingissä vuonna 2018. Seuraavat opintopäivät ovatkin yhdistyksen
30-vuotisjuhlaopintopäivät ja järjestelyistä vastaa yhdistyksen
hallitus. Opintopäivät pidetään Messukeskuksessa. Valmistelut
ovat jo käynnissä ja jos teillä on ideoita päivien ohjelmaan, olkaa
rohkeasti yhteydessä.
TÄSSÄ LEHDESSÄ ovat Talven 2018 apurahat haettavissa. Kiitos meidän yhteistyökumppaneillemme, jotka olette mukana jakamassa yhdistyksen jäsenille apurahoja. Kun olette hakemassa apurahoja, lukekaa apuraha-säännöt Fornan kotisivuilta ja
täyttäkää hakemus huolellisesti. On tärkeää täyttää hakemus
oikein, jotta olette mukana apurahojen jaossa ja huomioikaa,
että teille pitää tulla antamaanne s-postiosoitteeseen vahvistus
hakemuksesta. Jos jotain kysyttävää, laittakaa s-postia. Päätökset apurahoista tehdään maaliskuussa.

Koulutuksia 2018
n Suomen XVII Transplantaatiopäivät 25.–
26.1.2018, Helsinki Marina Congress Center
n Sairaanhoitajapäivät 22–23.3.2018, Helsinki,
Messukeskus, Suomen sairaanhoitajaliitto
n Tehohoitopäivät 10–11.4.2018, Jyväskylä,
Suomen Tehohoitoyhdistys
n 2nd IAAS European Congress for Ambulatory
Surgery 10-12.5.2018, Budapest, Hungary
n Traumapäivät kevät 2018, Helsinki,
STRHY ry
n Tehohoitopäivät 30–31.8.2018 Helsinki,
Suomen Tehohoitoyhdistys
n Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien
opintopäivät 11–12.10.2018, Helsinki, Forna ry
n 5th NORNA-congress 29-30.11.2018,
Tukholma

Kiitos kaikille tästä vuodesta
ja rauhallista Joulun aikaa toivottaa Minna

Yhdistyksen sivut

tiedotussihteeri@forna.fi, minna.forna@gmail.com
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Kaikki, mitä tiimisi tarvitsee
Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut
Autamme räätälöimään täydelliset toimenpidepakkaukset laparoskooppisiin
toimenpiteisiin. Valikoimamme sisältää korkealaatuisia laparoskooppisia tuotteita
mm. troakaaret, instrumentit, imu- ja huuhtelusetit sekä muita tarvittavia tuotteita
kuten BARRIER® laparoskooppiset leikkauspeitteet.
Säästä vielä enemmän aikaa ja kustannuksia varmistamalla, että Mölnlycken asiakasräätälöity pakkaus on täydellinen ja aidosti räätälöity osastosi tarpeita vastaavaksi.
Hyvin suunnitellun ja täydellisen toimenpidepakkauksen avulla valmisteluaikaa
säästyy jopa 40%1 ja tiimi voi keskittyä pelkästään potilaan hoitoon.

Lähteet 1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for
operating room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers, September 2010 (poster).

Lue lisää www.molnlycke.fi
Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3. krs, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300.
Mölnlycke® -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle.
© 2017. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0421711

40%
lyhyempi
valmisteluaika

