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Anestesiatoiminta Keski-Suomen
keskussairaalassa

Vuokko Rauhala

Historiatietojen selailu tätä artikkelia varten havah-
dutti huomaamaan, että vietämme Keski-Suomen
Keskussairaalassa anestesiatoiminnan 40-vuotisjuh-
lavuotta. Ensimmäinen erikoislääkärin virka perus-
tettiin v. 1960 ja muutettiin sittemmin ylilääkärin
viraksi. Sairaala oli avattu v. 1954.

Toiminta ja voimavarat

Neljä vuosikymmentä ovat kasvattaneet anestesia-
erikoisalan 18 lääkäriä (ylilääkäri, 4 apulaisylilääkä-
riä, 11 erikoislääkäriä ja 2 erikoistuvaa lääkäriä), 44
sairaanhoitajaa sekä sihteerin työllistäväksi yksikök-

si, jonka käyttömenot ovat 22 miljoonan luokkaa
vuodessa ja joka vastaa laajasti erikoisalan asiantun-
temusta edellyttävistä tehtävistä sairaalassa (taulukko
1). Yksi apulaisylilääkäreistä on tehon vastuulääkä-
ri. Oheinen esittely painottuu anestesiayksikköön.

Toiminta on hajallaan kahdessa kahdeksan salin
leikkausosastossa kaukana toisistaan sekä erillisessä
toimenpideyksikössä. Hallinnollinen apulaisylilää-
käri suunnittelee lääkärien sijoitukset, lomat, virka-
vapaudet jne. Päivittäistoiminnan sujumisesta ja työn
johdosta vastaa kummallakin leikkausosastolla apu-
laisylilääkäri. Toimenpideyksikössä on kuluvan vuo-
den loppuun vain yksi erikoislääkäri, ensi vuonna
n. 1 ½ lääkärin työpanosta. Lisäksi anestesioita an-

Taulukko 1: Anestesiayksikön tehtävät (Toiminnan kuvaus, versio 3: 27.4.2000)

Anestesiayksikkö tuottaa anestesiologian erikoisalan ja anestesiahoitotyön palvelut sairaanhoitopiirin eri yksiköille ja
kipupoliklinikan palveluita myös kunta-asiakkaille. Keskeisimmät tehtäväalueet:

- leikkaustoiminnan edellyttämät anestesiapalvelut oheispalveluineen operatiivisille erikoisaloille

- muiden erikoisalojen tarvitsemat anestesiapalvelut (sisätaudit, psykiatria, lastentaudit jne.)

- anestesia-/tehopäivystys

- kivun hoito; kipupoliklinikka, acute pain service, synnytyskivun hoito

- alan erikoisosaamista edellyttävät toimenpiteet (kanyloinnit, veripaikat ym.)

- akuuttitilanteiden konsultaatiot ym. alan asiantuntemusta edellyttävät palvelut

- sopimuksen mukaan alan asiantuntemusta edellyttävät siirtokuljetukset

- pelastusvalmiusasiat

- koulutustoiminta: elvytykset ja akuuttihoito, nestehoito ja ravitsemus, kivun hoito

- sovitut lisätehtävät:

*tulosalueen johtajan tehtävät (Rauhala)

*tarviketoimikunnan puheenjohtaja (Kähönen)

*lääkeainetoimikunta (Nevantaus)

*eettinen toimikunta (Rauhala)

Anestesiayksiköt esittäytyvät
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netaan mm. päivystyspoliklinikalla ja sydänvalvon-
nassa sekä radiologian osastolla.

Leikkausosasto 1:llä tehdään sekä kirurgisia toi-
menpiteitä että pääosin muiden operatiivisten eri-
koisalojen leikkaukset. Yksikkö sulkeutuu illansuus-
sa. Leikkausosasto 2:n toiminta on pääosin kirurgi-
aa, yksi saleista on sektiosali. Tämä yksikkö päivys-
tää ja heräämö on auki ympärivuorokautisesti. Ki-
pupoliklinikka toimii toimenpideyksikössä kahte-
na päivänä viikossa. Sen hoitamiseen osallistuu kol-
me erikoislääkäriä. Vastuulääkärillä on erityispäte-
vyys. Palvelukysynnän takia kipulääkärimme teke-
vät erilaisia toimenpiteitä heräämöissä ja leikkaus-
saleissa muinakin aikoina kuin kipupoliklinikkapäi-
vinä. Acute pain service aloitettiin kehittämispro-
jektina –90 luvun alkupuolella. Toiminta on oh-
jeistettua ja valvottua. Erityinen haaste on ollut
vuodeosastojen koulutus. Päätoiminen kipuhoitaja
aloitti työnsä projektin alkuvaiheessa. Hän tapaa
vaativaa kivunhoitoa saavat potilaat päivittäin ja toi-
mii yhdyshenkilönä ja asiantuntijana osastoille päin.

Sairaalamme operatiivinen repertuaari on laaja
käsittäen periaatteessa lähes kaikkea muuta kuin
avosydänkirurgiaa ja elektiivistä neurokirurgiaa. Esi-
merkiksi lapsiortopediassa tehdään vaativaa skoli-
oosikirurgiaa. Kaikki salit ovat päivittäin käytössä,
vaihtosaleja ei ole. Tilanne johtaa ajoittain kiireel-
listen päivystysleikkausten takia päiväohjelman
muutoksiin, suunniteltujen leikkausten siirtoihin
salista toiseen, anestesialääkäreille suunnitellun
työnjaon muuttumiseen sekä työpäivien venymi-
seen. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tekemään
puudutuksia ja kanylointeja heräämössä, mikä su-
juvoittaa salitoimintaa, mutta on osaltaan johtanut
heräämön ylikuormitukseen.

Anestesiakoneet ovat vanhoja Draegereita. Nii-
den uusimisohjelma on sijoitettu lähivuosien inves-
tointeihin. Space Labs -valvontalaitteet on hankit-
tu pääosin 90-luvun alkupuolella ja alkavat nekin
edellyttää uusintaa. Heräämöpotilaiden määrän ja
vaativuuden nopea kasvu on johtanut valvontalai-
tepulaan.

Etupäivystys on muuttunut superraskaaksi. Leik-
kausryhmiä on ilta- ja yövuorossa edelleenkin vain
yksi, mutta leikattavat ovat, kuten muuallakin, yhä
moniongelmaisempia ja haasteellisempia. Yleensä
leikataan läpi yön ja toinen hoitajaryhmä joudu-
taan ajoittain kutsumaan paikalle. Leikkaussalin li-
säksi anestesiapäivystäjällä on vastuullaan heräämö,
teho, kivunhoito-ongelmat, päivystyspoliklinikan ja
osastojen konsultaatiopyynnöt. Takapäivystäjä vii-

pyy aktiivityössä arkisin iltamyöhään, lauantaisin
ja sunnuntaisin 10-12 tuntia. Enempäänkin olisi
tarvetta, mutta soittokynnys on yöllä korkea. Taka-
päivystyksen muuttaminen sairaalapäivystykseksi
alkaa käydä ajankohtaiseksi.

Organisaatio

Useimmista keskussairaaloista poiketen leikkaussai-
raanhoito on meillä vuosikymmeniä ollut erillinen
yksikkönsä. Anestesiatoiminta, tehohoito ja väline-
huolto muodostavat tulosyksikön, joka kuuluu lää-
kinnällisten palvelujen tulosalueeseen. Anestesiayli-
lääkäri ei vastaa leikkaussalitoiminnan johtamisesta
ja hallinnosta vaan vain oman erikoisalan palvelu-
jen järjestämisestä. Järjestely on looginen varsinkin
nyt, kun erikoisalamme nimi virallisestikin on anes-
tesiologia ja tehohoito. Vaikka operatiiviselta alu-
eelta edelleen kuuluu ääniä, että leikkaus- ja anes-
tesiasairaanhoidon tulisi kuulua saman johdon alai-
suuteen, näemme, että leikkaussairaanhoitajilla on
omat haasteensa ja osaamisalueensa, joiden sisältö
on varsin erillinen anestesiasairaanhoitajan tehtävä-
kentästä. Sen sijaan heräämötoiminnan kautta anes-
tesiasairaanhoitajilla on yhteiset osaamishaasteet te-
hohoidon hoitotyön ja jossain määrin myös päivys-
tyspoliklinikan hoitotyön kanssa. Kyseisellä akselil-
la on muutaman vuoden ajan toiminut ns. kierto-
hoitajajärjestelmä, jolla on tehokkaasti ja taloudel-
lisesti tuotu lisätyöpanosta kuormitushuippuihin
heräämö- teho-päivystyspoliklinikka-alueelle vaati-
vien potilaiden valvontaan ja hoitoon.

Palvelutuotanto ja sen dokumentointi

Vuosittainen ”perinteisten” anestesiapalveluiden
määrä on ollut n. 16 000 - 16 500, kaikkien ra-
porttiin kertyvien liki 18 000. Suoritekirjanpitom-
me kuvastaa hoidettujen ”tapausten” määrää, ei niin-
kään toiminnan sisältöä. Ohjelma poimii raport-
tiin pääanestesiatoimenpiteen ja lisätoimenpiteistä
vaativan kivunhoidon, joka laatu- ja turvallisuus-
syistä on huolella dokumentoitu. Sen sijaan esimer-
kiksi yleisanestesian lisäksi tehdyt johtopuudutuk-
set ja invasiivisen valvonnan edellyttämät toimen-
piteet eivät näy tilastoissa, eikä niitä aina ole muis-
tettu koodatakaan. Myös kasvava konsultaatiotoi-
minta ja osastojen pyytämät asiantuntijapalvelut
jäävät suoritekirjanpidon ulkopuolelle. Kuvatunlai-
seen toimintaan kuluu lisääntyviä työpanoksia, jot-
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ka pitäisi voida osoittaa perusteluiksi lisävoimava-
roille.

Anestesiaa ja anestesiapoikkeamia koskevat tie-
dot viedään Musti-järjestelmään toimenpidetieto-
kantaan. Sinne on kullekin toimenpiteelle tallen-
nettu mm. anestesian hinta. Hintaluokkia on tätä
nykyä yhdeksän. Hinnoittelu perustuu toimenpi-
teiden kestoon, lääkärityöpanoksen sitovuuteen, pre-
ja postoperatiivisen hoidon vaativuuteen sekä lää-
ke- ja materiaalikustannuksiin. Hinnat tarkistetaan
vuosittain. Anestesiatoimintaa koskevat tiedot päi-
vitetään kuukausittain Power Play-ohjelmaan, jossa
ne ovat kiinnostuneiden tarkasteltavina ja käytettä-
vissä. Lähiaikoina tietojen hyödynnettävyys para-
nee, kun ne siirtyvät Mustista myös Intranetissa ole-
vaan tietovarastoon. Heräämöhoitoa on vuoden
2000 alusta lähtien dokumentoitu ns. HOS-pis-
teytyksellä. Kertyvä tieto antanee informaatiota he-
räämötyön määristä, intensiivisyydestä ja tapahtu-
vista muutoksista.

Seuraava kehittämisvaihe on dokumentoinnin ja
raportoinnin automatisointi. Anestesiatietojärjestel-
mä kuuluu suunnitelmiin sen jälkeen, kun leikka-
ustoiminnan tilaus- ja ohjausjärjestelmä on toimin-
tavalmis.

Laadun hallinta

Olemme puhuneet laadun hallinnasta ”laadunhal-
linnan” nimellä vain vähän, koska varsinkin lääkäri-
kunta on aihetta jotenkin vierastanut. Laatuun on
kuitenkin panostettu elämöimättä asiasta. Muuan
kirurgi vastasi kysymykseen ”Mitä laatu on aneste-
siatoiminnassa” seuraavasti: ”Se on sitä, että palve-
luja saa ja homma pelaa”. Jotta laatu tässä mielessä
toteutuisi, anestesiayksikön tehtävät palvelutuotan-
nossa ja niiden hoitamistapa on kuvattu asiakirjassa
nimeltä ”Toiminnan kuvaus”, jonka sisällys- ja lii-
teluettelo on taulukossa 2.

Anestesiatoiminnan järjestämisessä, valvonnassa
ja heräämötoiminnassa sovelletaan SAY:n suosituk-
sia, joskin lääkärityövoiman määrä on väliin suosi-
tusta niukempi. Erikoislääkärin virkamme ovat va-
kinaisesti täytettyjä. Vuonna 2001 saamme toisen
erikoistuvan lääkärin viran. Kukin erikoislääkäri vas-
taa tietystä osa-alueesta, fokusoi siihen koulutuk-
sessaan ja huolehtii kollegoiden ja hoitohenkilös-
tön tiedon päivityksestä ja ohjeista. Viikoittain on
kaksi meetingiä: perjantaiaamuisin täydennyskou-
lutustyyppinen ja tiistaiaamuisin hallinnollistyyp-
pinen. Ulkopuolisiin koulutuksiin pääsemisen edis-

tämiseksi olemme sopineet, että työvoimavajeen ai-
kana ahkeroidaan ja kukin vuorollaan sitten koulu-
tukseen mennessään hyötyy keskinäisestä avunan-
nosta. Olemme opetelleet Continuous Medical
Education -prinsiippiä siten, että henkilöstöä on
motivoitu laatimaan oma pitkäjänteinen ”elinikäi-
sen oppimisen” koulutussuunnitelmansa, joka kat-
taisi paitsi koulutustavoitteet omalla erikoisalalla
myös laajemman suunnitelman ja toteuttamisoh-
jelman: pätevöitymisen, urakehityksen, kasvun työ-
yhteisön jäsenenä ja ihmisenä. Ulkomaisen täyden-
nyskoulutuksen rahoitusta on mahdollisuuksien

Taulukko 2: Sisällys- ja liiteluettelo ( Toiminnan kuvaus, versio 3: 27.4.2000)

Organisaatio
Tehtävät
Missio
Voimavarat

Tilat
Välineet
Henkilöstö

Yksikön luonne, vastuut
Sisäinen asiakkuus ja palvelujen tilaus/toimittamisjärjestelmä
Päivittäistyön organisointi

Anestesialääkäreiden ja hoitajien keskinäinen työn ja
vastuun jako
Virka-ajan toiminta

Leikkausten edellyttämät anestesiapalvelut
Muut palvelut

Päivystysajan toiminta

Käytettävät hoitomenetelmät
Erityisvastuualueet
Kivunhoitopalvelut
Pelastusvalmius
Henkilöstöpolitiikka
Koulutussuunnitelma
Apulaislääkärikoulutus
Laadunvarmistus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Dokumentointi, suoritekirjanpito, raportointi

Liitteet:
Liite 1: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

organisaatiokaavio
Liite 2: Anestesia/teho/välinehuolto -tulosyksikön

hallinto ja henkilökunta v. 2000
Liite 3: Anestesiapalveluiden suunnitelma
Liite 4: Anestesiapäivystys (lääkärit)
Liite 5: Anestesiahoitotyö päivystysaikana
Liite 6: Anestesialääkäreiden erityistehtävät
Liite 7: Anestesiahoitajien ammatilliset vastuualueet
Liite 8: Terveydentilan esitiedot -lomake
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mukaan järjestetty.
Tärkein laatutavoite on vakavien komplikaatioi-

den eliminointi. Kuluvana vuonna on aloitettu poik-
keamien rekisteröinti. Poikkeamien hallintaan ja
suorituskyvyn parantamiseen tähtäävä yhteistyöhan-
ke on aluillaan muutaman muun sairaalan kanssa.
Laatumittarina käytämme myös valitusten määrää.
Niitä on ollut muutama vuodessa. Valitukset pyri-
tään käsittelemään yhdessä syitä ja ehkäisemistä
pohtien. Potilaille ja sisäisille asiakkaille on tehty
tyytyväisyyskyselyjä ja trimmattu toimintaa vasta-
usten perusteella.

Tärkein laatuun liittyvä kehittämishaaste tällä
hetkellä on preoperatiivisen käynnin vakiinnutta-
minen niin, että potilas tapaa anestesiologinsa etu-
käteen. Nyt tavoite toteutuu vain vaativimpien po-
tilaiden kohdalla. Muutoin päivystäjä katsoo illalla
joko vain paperit tai myös potilaan. Preoperatiivi-
sen arvioinnin helpottamiseksi leikkauksiin kutsut-
taville lähetetään etukäteen täytettäväksi esitietolo-
make, jonka myös päivystyspotilaat täyttävät mah-
dollisuuksien mukaan. Se on erinomainen apu kii-
reisessä työtahdissa, mutta ei korvaa preoperatiivis-
ta käyntiä. Par’aikaa selvitellään anestesiapoliklini-
kan aloittamisen edellytyksiä.

Henkilöstön hyvinvoinnista on yritetty huoleh-
tia osallistavalla, keskustelevalla johtamistavalla sekä
pitkäjänteisellä, jaksamista ja työtyytyväisyyttä tu-
kevalla henkilöstöpolitiikalla. Muutoksista toimin-
tatavoissa sovitaan yhdessä. Töiden jaossa tavoittee-
na on tasapuolisuus, ja mahdollisuuksien mukaan
otetaan huomioon henkilökohtaisia toiveita ja miel-
tymyksiä. Lomia ja virkavapaita pyritään järjestä-
mään tarpeiden mukaisesti. Ilmapiirikartoituksia on
toistettu kolmena vuonna. Viimeinen vast’ikään
tehty paljasti notkahduksen tyytymättömyyden
puolelle. Taustalla on lähinnä leikkauslistojen hal-
litsematon rönsyily yli sovitun sekä heräämön muut-
tuminen hektiseksi valvonta- ja toimenpideyksiköksi,
jossa henkilöstömitoitus on käynyt riittämättömäksi
kasvaneiden potilasmäärien ja yhä vaativampien
hoitojen takia. Pulmien selvittely on aloitettu. Ta-
voite on olosuhteiden parantaminen hyväksyttäväl-
le tasolle.

Erikoistuvien koulutus

Erikoistuvien lääkärien koulutussopimus on tehty
Helsingin ja Oulun Yliopiston anestesiaklinikan
kanssa ja tekeillä Kuopion Yliopiston kanssa. Sopi-
mukset ovat velvoittaneet kehittämään koulutusta

yliopistojen edellyttämällä tavalla. Myös tehohoi-
don opetus ja kipupoliklinikan toiminta kuuluvat
erikoistuvien ohjelmaan. Pari vuotta sitten aloitet-
tiin koulutusmalli nimeltä ”Taimitarha”. Se on vii-
kottainen opetustilanne, jossa yksi erikoistuvista lää-
käreistä alustaa etukäteen sovitun aiheen ja spesia-
listi, jonka vastuualueeseen aihe kuuluu kommen-
toi ja ohjaa keskustelua.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Vuosittain on toteutettu pienimuotoisia kehittämis-
hankkeita, joiden tavoite on ollut yksikön palvelu-
kyvyn parantaminen ja leikkaussaliresurssien tehok-
kaan käytön edistäminen. Viime aikoina kehittä-
mishankkeet ovat kohdistuneet heräämötoimintaan
sekä leikkaustoiminnan tilaus- ja ohjausjärjestelmän
kehittämiseen siltä osin, kuin se koskee anestesia-
toimintaa. Lääkeaineiden hoitotutkimuksia yksik-
köön on tarjottu jonkin verran. Koituneilla korva-
uksilla on voitu organisoida paitsi uutta tutkimusta
myös merkittäviä lisäkoulutusmahdollisuuksia. Tut-
kimustyön tekijälle sairaalassamme löytyisi hyvää
materiaalia ja tutkimusevorahoja on ollut kiitettä-
västi haettavissa.

Lopuksi

Sairaanhoitopiirimme hallitus on kohdentanut anes-
tesiatoimintaan vuodelle 2001 korvamerkityn pai-
nopistemäärärahan leikkaustoiminnan lisäämisek-
si. Tällä perusteella etsimme joukkoomme yhtä uutta
spesialistia. Erityisesti tarvitsisimme päiväkirurgiasta
vastaavan erikoislääkärimme kumppaniksi tästä alu-
eesta kiinnostunutta idearikasta kollegaa, koska uu-
den päiväkirurgisen yksikön rakentaminen alkaa
kuluvan vuoden lopulla. Yksikkö valmistuu vuon-
na 2002. Toiselle spesialistille olisi pysyväisluonteista
työtä eri syistä pidettävien lomien, virkavapaiden ja
muiden poissaolojen sijaisena. Virkakiertoa on nä-
köpiirissä lähivuosina useamman apulaisylilääkärin
sekä ylilääkärin eläkkeelle siirtymisten takia.

Ja ihan lopuksi: Olemme vaalineet ja aiomme
vaalia periaatetta, että töissä on oltava myös haus-
kaa!

Vuokko Rauhala, LKT, anestesiaylilääkäri
Keski-Suomen keskussairaala
40620 Jyväskylä
Email: vuokko.rauhala@ksshp.fi


