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Anestesiatoiminta Pohjois-Karjalan
keskussairaalassa

Pertti Hannonen

Anestesiayksiköt esittäytyvät

Taustaa
Pohjois-Karjalan keskussairaala aloitti toimintansa
vuonna 1953 Suomen ensimmäisenä keskussairaa-
lana. Lisälaajennuksia on tehty v. 1989 (mm.
uudet tilat leikkaussaleille ja teho-osastolle), v.
1994 (uudet tilat päiväkirurgiselle yksikölle) ja
viimeisin laajennus valmistui v. 2000. Tämä laa-
jennus sisältää mm. uuden sydänvalvonnan ja
dialyysiyksikön tilat. Ensimmäinen anestesialää-
kärin virka perustettiin sairaalaan 1957 ja se
muutettiin ylilääkärin viraksi 1961. Tehostetun
hoidon osasto perustettiin v. 1964 ylilääkäri Ju-
hani Hakalehdon toimesta aluksi kaksipaikkaise-
na.

Väestöpohja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopii-

rissä on 175000. Keskussairaala on alueella ainoa
erikoissairaanhoitoa antava yksikkö. Operatiivisel-
la puolella ovat kaikki erikoisalat edustettuina
lukuun ottamatta avosydän- ja neurokirurgiaa.

Koronaariangiografiatoiminta aloitettiin v.
1998 ja PTCA-toimenpiteitä ryhdyttiin teke-
mään v. 2000.

Vuosittain suoritetaan 14500 leikkausta ja
anestesiatoimenpiteitä tehdään keskimäärin
12500 kappaletta.

Henkilökunta ja tilat
Anestesialääkärin virkoja on tällä hetkellä 15 kpl;
1 ylilääkärin virka, 1 osastonylilääkärin virka
(teho), 1 apulaisylilääkärin virka, 11 erikoislää-

Kuva 1. Pohjois-Karjalan keskussairaala.
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kärin virkaa ja 1 erikoistuvan lääkärin virka. Anes-
tesiaosastolla työskentelee 29 anestesiasairaanhoi-
tajaa.

Leikkaustoiminta on keskittynyt kahteen pis-
teeseen, pääleikkausyksikköön, jossa 14 salissa
työskentelee 12 työryhmää ja LYHKI-yksikköön,
jossa on kolme salia ja työryhmää. Teho-osastolla
on 8 paikkaa.

Tilat ovat uudenaikaiset; pääleikkausosaston
tilat on rakennettu v. 1989 ja LYHKI-yksikkö on
otettu käyttöön v. 1994. Pääleikkaussalin yhtey-
dessä on 17 paikkainen heräämö, joka toimii
ympärivuorokautisena viikko-osastona.

Anestesiakoneemme ovat pääasiassa Dameca-
merkkisiä, mutta viime vuosina olemme hankki-
neet myös Draegerin Julian anestesiakoneita. Kah-
dessa salissa on lisäksi käytössä Servo 900 C-res-
piraattori. Valvontalaitekanta muodostuu Datex-
Ohmedan AS-3 valvontalaitteista, jotka ovat va-
rustetut monipuolisin valvontaparametrein. Täl-
lä hetkellä olemme uusimassa heräämön valvon-
talaitteistoa.

Teho-osaston laitekanta on uusittu v. 2000.Sin-
ne hankittiin Datex-Ohmedan S/5 litteänäyttöi-
set potilasvalvontamonitorit, joissa on mahdolli-
suus monipuolisten hemodynaamisten ja respi-
ratoristen mittausten lisäksi myös metabolia-ja
EEG-monitorointiin. Teho-osastolla on ollut käy-
tössä Clinisoftin potilastietojärjestelmä vuodesta
1998 lähtien.

Organisaatio
Sairaala koostuu erilaisista toiminta-alueista ja
toimintayksiköistä. Ajatuksena on ollut tilaaja-
tuottajamalli, jossa kliiniset yksiköt (esim. kirur-
gia) ostavat sairaanhoidollisilta ja muilta palvelu-
yksiköiltä ”tuotteita”, esim. leikkauksia, tehohoi-
topäiviä tai tavallista vuodeosastohoitoa.

Anestesia-ja leikkaustoiminta muodostaa oman
sairaanhoidollisen palveluyksikkönsä. Siihen kuu-
luvat pääleikkausosasto, LYHKI-yksikkö, teho-
osasto ja välinehuolto. Henkilökuntaa yksikössä
on 169 ja tähän kuuluvat anestesialääkärit, anes-
tesia-ja instrumenttipuolen henkilökunta, väline-
huoltajat ja osastonsihteerit. Toimintayksikön esi-
miehenä toimii anestesiaylilääkäri eikä ylihoita-
jaa ole lainkaan. Tämän tyyppinen yksikkörakenne
on ollut vuodesta 1998 lähtien ja toistaiseksi se
on toiminut hyvin.

Leikkaustoimintaa koordinoi ylilääkäri. Päivit-
täinen johtaminen on delegoitu pääleikkausyksi-

kössä apulaisylilääkärille, teho-osastolla osaston-
ylilääkärille ja LYHKI:ssä siitä vastaavalle erikois-
lääkärille. Jokaisella erikoislääkärillä on oma vas-
tuualueensa, esim. kroonisen kivun hoito.

Toiminta
Anestesiaosasto antaa palveluja koko sairaanhoi-
topiirille. Pääasialliset toimipisteet ovat edellä
mainitut pääleikkausosaston 12 salia sekä LYH-
KI-yksikön 3 salia. Pääleikkausyksikköön on kes-
kitetty raskaampi kirurgia sekä päivystystoimin-
ta. Päivystys on aktiivipäivystystä ja päivystystä
seuraava päivä on anestesialääkäreillä klo 10 läh-
tien vapaa.

Raskasta ortopediaa tehdään runsaasti, samoin
tähystyskirurgian osuus on kasvanut viime vuosi-
na rajusti. Lähes koko gynekologinen kirurgia ja
suuri osa gastrointestinaalikirurgiasta tehdään
endoskopiateitse.

Tämä asettaa anestesiatekniikoille omat vaati-
muksensa. Lastenkirurgiasta alle vuoden ikäisten
toimenpiteet tehdään pääleikkausyksikössä, sa-
moin ei-päiväkirurgiset toimenpiteet. Yhdellä
anestesiakollegoista on lasten anestesian erityis-
pätevyys.

Puudutusten osuus on suuri, suurin osa orto-
pediasta tehdään erilaisissa puudutuksissa, tyy-
pillisin kombinaatio on spinaali/kestoepiduraali,
samoin plexuspuudutuksia käytetään runsaasti.

Leikkausosastojen ulkopuolella on myös run-
saasti anestesiapalveluiden tarvetta. Eniten työl-
listävät synnytyssali ja röntgen. Synnytysepidu-
raalien määrä on lisääntynyt viime vuosina sel-
västi ja röntgenosastolla erilaisia anestesiaa vaati-
via kuvantamistutkimuksia on myös kiitettävän
runsaasti…

Anestesialääkärien konsultaatiotoiminta ja
preoperatiiviset leikkausarviot ovat lisääntyneet
viime vuosina. Kerran viikossa on anestesiakon-
sultaatiopoliklinikka. Melkoinen osa leikattavis-
ta potilaista on iäkkäitä ja monisairaita ja tässä
lienee osasyy konsultaatiotarpeen kasvuun.

Preoperatiivisesti anestesialääkäri pyrkii tapaa-
maan mahdollisuuksien mukaan omat potilaan-
sa. Tämä on nykyisin muuttunut tosin hanka-
laksi, koska useimpiin leikkauksiin potilaat tule-
vat vasta leikkauspäivän aamuna sairaalaan, eivät-
kä ehdi ennen leikkaussaliin saapumista tavata
hoitavaa anestesialääkäriä.

Sairaalamme on siirtymässä kovaa vauhtia
elektroniseen potilaskertomukseen, joka on myös
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tuonut uusia pulmia. Erilaiset tekniset ratkaisut
eivät ole aina kehittyneet innovaatioiden muka-
na ja anestesialääkärien liikkuva työ tuottaa on-
gelmia potilaiden tietojen saantiin tietokannas-
ta, jos paperituloste on potilaspapereihin jäänyt
ottamatta eikä ATK-päätettä ole lähettyvillä.
Anestesialääkärien työtiloja ollaan nyt kokonaan
suunnittelemassa uudestaan, koska elektroninen
potilaskertomus edellyttää lääkärikohtaista työ-
asemaa.

Kivun hoito
Sairaalassamme aloitettiin ns. acute pain service
(APS) kaksi vuotta sitten. Syynä tähän oli erityis-
kipuhoitotekniikoiden (esim. epiduraalinen ki-
vunhoito) kasvava käyttö. Kivunhoidosta vastaa-
va anestesialääkäri organisoi tähän tehtävään vih-
kiytyneen anestesiasairaanhoitajan kanssa sairaa-
laan verkoston akuutin kivun hoitoa varten. Vuo-
deosastoilla on oma kipuvastuuhoitajansa ja APS-
kipuhoitaja kiertää vuodeosastot päivittäin ja ot-
taa ongelmatilanteissa yhteyttä potilasta hoitanee-
seen anestesialääkäriin.

Osastoille on tehty kirjalliset kivunhoito-oh-
jeet ja henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti.

Kroonisen kivun hoito on keskitetty pääleik-
kaussalin heräämöön. Vuosittain erilaisia bloka-
dihoitoja annetaan siellä n. 800 kpl. Tällä het-
kellä kroonisen kivun hoitoa ollaan organisoimassa
uudelleen. Tarkoitus on rakentaa erillinen kipu-
poliklinikka ja saada monialainen kivunhoito kun-
nolla käyntiin.

Teho-osasto
Teho-osastomme on tavanomaiseen keskussairaa-
latyyliin operatiivis-konservatiivinen 8-paikkainen
yksikkö, jossa hoidetaan kaikkien erikoisalojen
potilaita. Sairaalassamme on erikseen lasten te-
hohoito-osasto, jossa vastasyntyneiden lisäksi on
annettu myös alle kouluikäisten lasten muu te-
hohoito. Tehohoidosta vastaa päätoimisesti teho-
työssä oleva anestesiaerikoislääkäri. Teho-osasto
sijaitsee fyysisesti v. 1989 valmistuneessa laajen-
nusosassa. Suunnitelmissa on rakentaa kaksipaik-
kainen eristyshuone sekä parantaa nykyisten ti-
lojen toimivuutta.

Osaston varustuksessa ei ole moittimista.
Vuonna 1998 hankittu Clinisoftin tietojärjestel-
mä on antanut uutta ulottuvuutta hoidon seu-
rantaan ja suunnitteluun.

Intensium oy:n ylläpitämään laatutietokantaan

yksikkömme on ottanut osaa vuodesta 1994 läh-
tien. Hoitotulokset ovat kestäneet vertailun mui-
hin vastaaviin yksiköihin.

Laatutoiminta
Sairaalamme kehittää parhaillaan laatujärjestel-
mää, jossa oma yksikkömme on ollut aktiivisesti
mukana. Toimintaprosessit on kuvattu ja erilaisia
ohjeistuksia on laadittu runsaasti. Anestesiapuo-
lella on koekäytössä vastaavan tyyppinen aneste-
sialaatutietokanta kuin teho-osastolla. Tässä yh-
teistyöprojektissa ovat mukana Intensium Oy ja
Keski-Suomen keskussairaalan, Jorvin sairaalan ja
Kuopion yliopistollisen sairaalan anestesiaosastot.

Laatutyössä pyritään myös kiinnittämään huo-
miota henkilöstöön ja sen hyvinvointiin. Aktiivi-
sella henkilöstöpolitiikalla pyritään varmistamaan
henkilöstön saanti, jatkuva koulutus sekä viihty-
minen työssä. Vuosittaisella henkilöstöbaromet-
rilla pyritään seuraamaan eri osa-alueita työssä.
Työntekijöiden ja esimiesten väliset kahdenkes-
kiset palautekeskustelut alkavat v. 2001.

Erikoistuvien koulutus
Yksikössämme on yksi erikoistuvan lääkärin vir-
ka. Olemme tehneet koulutussopimuksen Kuo-
pion yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Sai-
raalastamme hyväksytään kaksi vuotta anestesia-
palvelua erikoistumiskoulutukseen. Vastaavat neu-
vottelut ovat vireillä Oulun yliopistollisen sairaa-
lan kanssa. Koulutukseen pyrkineet panostamaan
entistä enemmän. Meetingohjelmaa on täyden-
netty ja muutenkin koulutus pyritään viemään

Kuva 2. Toimintaa PKKS:n anestesiayksikössä. Kuva julkaistaan potilaan
luvalla.
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läpi yliopistosairaalan kanssa läheisessä yhteistyös-
sä.

Tutkimus- ja kehittämistyö
Anestesia- ja teho-osasto on ottanut aktiivisesti
osaa erilaisiin kehittämisprojekteihin. Olemme
olleet mukana mm. uuden anestesiatietojärjestel-
män kehittämisprojektissa. Tällä hetkellä mielen-
kiintoinen projekti on jo aikaisemmin mainitun
anestesialaatutietokannan kehitystyö. Teho-osas-
to on ollut mukana erilaisissa lääketutkimuksissa
sekä teho-osaston tietojärjestelmään ja laatutie-
tokantaan liittyvissä tutkimusprojekteissa. Erilai-
sista tutkimusprojekteista saadut tulot ovat anta-
neet myös hyvät mahdollisuudet osallistua mm.
kansainvälisiin kongresseihin.

Tulevaisuus
Pyrimme kehittämään jatkuvasti omaa yksikkö-
ämme. Anestesiatietojärjestelmän hankinta on
ajankohtainen lähitulevaisuudessa. Väestön ikään-
tyminen ja operatiivisten palveluiden lisääntyvä
tarve sekä toisaalta resurssien rajallisuus tuovat
yksiköllemme haasteita jatkossa. Työolosuhteisiin
ja henkilöstön viihtyvyyteen panostetaan jatkos-
sakin.

Lopuksi
Pohjois-Karjalan keskussairaala on hyvä työpaik-
ka. Monet täällä erikoistumisen aloittaneet ovat
palanneet yliopistosairaalan houkutuksista huo-
limatta takaisin. Syrjäinen sijaintimme hankaloit-
taa kylläkin tällä hetkellä selvästi mm. erikoislää-
kärien saatavuutta. Kaipaisimme lisää anestesia-
lääkäreitä, koska olemme saaneet kolme uutta eri-
koislääkärin virkaa.

Sairaalamme on moderni, hyvät tilat ja lait-
teet omaava yksikkö. Nimenomaan lääkärien saa-
tavuuteen on panostettu viime vuosina mm. palk-
kauspolitiikkaa parantamalla. Joensuu on vireä
koulu-ja yliopistokaupunki, josta löytyy lyhyen
matkan päästä mm. erinomainen golfkenttä, kau-
niita retkeilymaastoja (esim. Kolin kansallismai-
semassa) sekä hyvät mahdollisuudet veneilyyn tai
muihin liikuntaharrastuksiin. Liikenneyhteydet
ovat hyvät, mm. useita kertoja päivässä vajaassa
tunnissa lentoyhteys pääkaupunkiin! Sairaalassa
ja kaupungissa on vahva karjalaisuuden tuntu,
joka heijastuu myös työilmapiirissä!

Tervetuloa Joensuuhun!

Pertti Hannonen, LL, anestesiaylilääkäri
Pohjois-Karjalan keskussairaala
80210 Joensuu
e-mail: pertti.hannonen@pkshp.fi


