
Anestesiamuoto: 
sosiaalinen media

 fUseat terveydenhuollon yksiköt ovat 
viime vuosina lähteneet tuomaan toimin-
taansa esille sosiaalisen median alustoilla, 
kuten Instagramissa ja TikTokissa. Pää-
timme OYSin anestesiaklinikassa hypätä 
mukaan tähän kelkkaan ja perustimme 
Instagram-tilin, jonka tavoitteena on tuoda 
esille erikoisalamme arkea (ja myös juhlaa!) 
sekä mahdollisesti purkaa myös ennakko-
luuloja. Kandidaateilta ja vastavalmistu-
neilta sairaanhoitajilta kysellessä kun tietyt 
asiat toistuivat ja toisaalta esille tuli myös 
se, että Instagram on yksi niistä alustoista, 
joiden kautta nykypäivänä myös esimerkik-
si oppilaitokset ja työpaikat tuovat itseään 
esille. 

Seuraajia on tullut mukavasti ja sisällön 
suhteen on jatkossakin paljon suunnitel-
mia. Toivomuksena olisi tietenkin tuoda 
esille tätä erinomaista erikoisalaa, niin että 
meillä jatkossakin riittäisi paitsi innokkaita 
erikoistuvia, niin myös loistavia työkaverei-
ta hoitajapuolella. Ja kenties työnkuvamme 
avautuisi muillekin erikoisaloille…

Lupaamme seurata takaisin, mikäli 
muutkin klinikat lähtevät toteuttamaan 
vastaavaa! 

Kuvakaappaus @anestesia_oys -instagram-tililtä. 

244  Finnanest

K U U LU M I S I A  O U LU S TA



 fOulun yliopistollinen sairaala 
siirtyy uuteen organisaatiomal-
liin vuonna 2022. Tavoitteena 
on, että eri erikoisalat työskente-
levät yhdessä nykyistä tiiviim-
min. Koko somaattinen hoito 
kootaan hallinnollisesti yhteen 
toimialueeseen. Somatiikan 
toimialueen johtajaksi on valittu 
anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäri, Finnanestin 
entinen toimitussihteeri Päivi 
Laurila. 

Päivi Laurila, mikä on ollut 
mielenkiintoisinta uudessa 
työssäsi?
– Iso organisaatiouudistus kos-
kettaa kaikkia sairaalan toimin-
toja. On ollut mielenkiintoista 
porautua syvälle lääketieteen ja 
hoitotyön nykyisiin toimintoihin 
sekä tulevaisuuden haasteisiin. 
Jotta sairaalan toiminta sujuu 
ilman häiriöitä, täytyy taustalla 
toteuttaa johtamisen, potilaiden 
hoidon sekä henkilökunnan uu-

delleen järjestäytymistä. Lisäksi 
täytyy muuttaa ja säätää valtava 
määrä tietojärjestelmiä. Tähän 
sisältyy paljon työtä, joka huo-
mataan vain, mikäli jokin menee 
pieleen tai unohtuu. 

Onko pitkästä työkokemuk-
sestasi anestesiologialla ollut 
hyötyä somatiikan toimi-
alueen rakentamisessa ja 
kehittämisessä?
– Ihan varmasti on. Anestesialää-
kärinä minulla on ollut kosketus-
pinta lähes kaikkiin erikoisaloihin 
ja toisaalta tiimimäinen, yhdessä 
työskentelyn malli on tuttu. 
Paineensieto ja ratkaisukeskei-
nen työskentely on kehittynyt 
kliinisessä potilastyössä. Olen 
toiminut tässä sairaalassa yli 30 
vuotta lukuun ottamatta muu-
taman vuoden poissaolopätkää, 
joten historiatietoa ja kokemusta 
aiemmistakin muutoksista on 
paljon.

Finnanest onnittelee! 

Päivi Laurilasta toimialueen johtaja

CAR-T-soluhoidot alkavat OYSissa
 fCAR-T-soluhoito (kimeerinen 

antigeenireseptorin T-soluhoito) 
on vaikeiden hematologisten 
maligniteettien yksilöllistä, 
immunologista hoitoa. Potilaan 
omiin T-soluihin asetetaan gee-
nisiirron avulla kimeerinen anti-
geenireseptori, joka tunnistaa 
syöpäsolun ja aktivoi T-solujen 
välityksellä tapahtuvan syöpäso-
lujen tuhoamisen. 

Toistaiseksi Suomessa 
CART-T-soluhoitoja on annet-
tu vain Helsingissä. OYSissa 
hoidot alkavat syksyllä 2021. 

CAR-T-soluhoidon yleisimmät 
haittavaikutukset ovat sytokii-
nien vapautumisoireyhtymä 
sekä neurologiset haitat. Osalla 
potilaista haitat ovat hengenvaa-
rallisia ja voivat vaatia tehohoi-
toa, minkä vuoksi teho-osaston 
henkilökunnalle on tehty erilliset 
ohjeet potilaiden hoidosta. On 
hienoa, että anestesialääkärei-
nä pystymme tuomaan oman 
osaamisemme tähän moderniin 
ja moniammatillista osaamista 
vaativaan hoitoon.  

Kuka?

Päivi Laurila
Syntynyt vuonna 1960
Ylioppilas vuonna 1978
LL vuonna 1984
Anestesiologian ja tehohoidon erikois-
lääkäri vuonna 1990
LT vuonna 2002
Dosentuuri vuonna 2007
Muut tutkinnot: Hallinnon pätevyys, 
sydänanestesian ja tehohoidon erityis-
pätevyys, julkisjohtamisen MBA
Finnanestin toimitussihteeri vuosina 
2003–2004
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