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Tehohoidon organisointi

Tapahtuneiden organisatoristen ja toiminnallisten 
muutosten aloittajana ja toteuttajana on ollut do-
sentti Esko Ruokonen ja hänen jälkeensä dosent-
ti Jyrki Tenhunen. Mukana on ollut luonnollises-
ti suuri joukko muita osaajia, tärkeänä osana myös 
hoitohenkilökunta varmistamassa hyvän hoidon to-
teutumista potilaskohtaisesti. Keinot, joilla tuloksia 
on pyritty parantamaan, ovat tuttuja tehohoitolää-
käreille ja monissa yksiköissä pitkälle toteutettuja.

Tampereella on tehohoitoa annettu vastasynty-
neiden teho-osastolla, lasten teho-osastolla, sisätau-
tien teho-osastolla ja anestesiologisella teho-osastol-
la (ATO), jolla hoidettiin neurokirurgiset, trauma-
tologiset ja muut kirurgiset potilaat. Tämän vuoden 
syksyllä sisätautien teho-osasto ja ATO yhdistyivät 
suunnitelman mukaisesti TEHO-osastoksi. Täl-
lä muutoksella oletettavasti pystytään resursoimaan 
henkilökuntaa aikaisempaa paremmin ja yhtenäistä-
mään hoitotapahtumia sekä mahdollistamaan teho-
hoidon lääketieteellisen erityisosaamisen paikallaolo 
virka-ajan ulkopuolellakin.

Teho-osasto on luonteeltaan ns. suljettu. Tällai-
sen mallin on todettu parantavan hoidon tuloksia ja 
vaikuttavan myös kustannuksia vähentävästi 1. Mal-
lin ongelmaksi voi muodostua riittävän lääkäriresur-
soinnin järjestäminen. Tampereella on tehty teho-
hoitolääkäreiden työaikakokeilu alkukesästä, ja jat-
kossakin pyritään löytämään toimiva työaikamal-
li. Tehohoitolääkärit ovat selkeästi ottaneet vastuun 

tehohoitopotilaista käyttäen luonnollisesti hyväksi 
muiden alojen erityisosaamista.

Tavoitteena vähemmän sairautta ja 
lisää laadukasta elämää

Tehohoidon tuloksia on parannettu mm. hoidon 
systematisoinnilla (hoitoprotokollat), organisoin-
nilla ja henkilökunnan riittävyyden varmistamisel-
la 1–4. Hoidon onnistumisen kannalta olennaista on 
osaava ja oppiva sekä motivoitunut henkilökunta. 
Tähän voimme varmaankin kaikki vaikuttaa omal-
la työllämme ja käyttäytymisellämme.

Osastollamme on alkanut työ, jolla sairaalan tie-
toverkkoon luodaan oppimisympäristöä, jonka te-
hohoitoa koskevasta lääketieteellisestä sisällöstä vas-
taavat tehohoitolääkärit. Sisältö tehdään näyttöön 
perustuvaan lääketieteeseen perustuen niin pitkäl-
ti kun näyttöä tehohoidosta on saatavissa, muistaen 
tiedon päivitys jatkossa sekä yksittäisen potilaan hoi-
toratkaisuihin vaikuttavat muut seikat. Tehotyössä 
todennäköisesti on syytä kiinnittää huomiota pit-
kittynyttä tehohoitoa vaativiin potilaisiin (esim. me-
kaanista ventilaatiota tarvitsevat ja elinvauriopoti-
laat) 5 sekä kriteereihin, joilla potilaat siirtyvät teho-
osastolta jatkohoitoon. Mm. sveitsiläisillä teho-osas-
toilla tehdyssä tutkimuksessa vain 22 % teho-osas-
toista käytti kirjallista kriteeristöä potilaan siirtyessä 
teho-osastolta jatkohoitoon 6. Toisessa tutkimuksessa 
arveltiin mahdolliseksi saada aikaan 39 %:n mortali-
teetin lasku, kun riskialttiiden potilaiden tehohoitoa 
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jatkettiin 48 tunnin ajan 7. Tämä lisäsi hoitopaikko-
jen tarvetta 16 %.

Perinteisesti olemme pyrkineet monilla keinoil-
la vaikuttamaan teho-osaston tuloksiin keskittämäl-
lä huomiomme potilas- ja sairauskohtaiseen erityis-
osaamiseen osaston sisällä. Jatkossa todennäköisesti 
saavutamme merkittävää hyötyä, jos pystymme vai-
kuttamaan tehohoidosta hyötyvien potilaiden tun-
nistamiseen entistä aikaisemmin tai peräti estämään 
paremmalla valvonnalla ja aikaisella hoitointerventi-
olla sairauden paheneminen tehohoitoa vaativaksi. 
Tällöin näkökulmamme tulisi avautua arvioimaan 
koko hoito-organisaatiota, jotta näkisimme mah-
dolliset organisatoriset ongelmat, jotka voivat es-
tää parhaan mahdollisen hoitotuloksen toteutumi-
sen 8. Entisenlainen hoito-organisaatio voi rajoittaa 
esim. tehohoitoa tarvitsemattoman, mutta tarkasta 
valvonnasta hyötyvän potilaan hoitoa. Sairauden ai-
kaansaama häiriötila lienee valvonnan ja hoidon tar-
peen osalta liukuva. Hoitojärjestelmäämme luodut 
osiot eivät ajoittain vastaa tähän tarpeeseen riittä-
vän hyvin. Tehohoidon tarpeen määrittely ei useasti 
ole helppo kyllä-ei -kysymys, vaan tehohoidon tarve 
kasvaa tai vähenee portaittain. 

Tehohoito-osaamisen ulottaminen teho-osaston 
ulkopuolelle antaa mahdollisuuksia vaikuttaa hoi-
totulokseen koko sairaalan osalta. Olemmehan esi-
merkiksi jo pitkään olleet kiinnostuneempia teho-
potilaiden sairaalakuolleisuudesta, kuin tehohoidon 
aikaisesta kuolleisuudesta.

Näyttöön perustuva 
lääketiede ja tehohoito

Näyttöön perustuva lääketiede (NPL) voidaan käsit-
tää toimintatapana, jolla kriittisesti arvioimme tuo-
tettua tutkimustietoa ja pyrimme sitten tätä tietoa 
soveltamaan yksittäisen potilaamme hoitamiseksi 
mahdollisimman hyvin 9. Hyviä, standardoituja tut-
kimuksia tehohoidosta on kuitenkin vähän, jolloin 
emme voi rajoittua pelkästään satunnaistettuihin ja 
kontrolloituihin tutkimuksiin tai meta-analyysei-
hin. Tehohoidon luonteen vuoksi ei ole mahdollis-
ta muodostaa kontrolliryhmiä monissakaan tapauk-
sissa. Monet tutkimukset ovat antaneet negatiivisen 
tuloksen, eli osoittaneet hoidon hyödyttömäksi tai 
jopa haitalliseksi 10, 11. Positiivisia tuloksia on saatu 
mm. noninvasiivisesta ventilaatiosta 12, 13, kriittisesti 
sairaan potilaan verensokeritason hoitamisesta 14, ak-
tivoidun proteiini C:n käytöstä vaikeassa sepsikses-
sä 15, 16, steroideista septisessä shokissa 17 ja sydänpy-
sähdyspotilaan aktiivisesta viilentämisestä 18, 19.

Myös hyvin kouluttautunut tehohoitolääkäri 

vuoteen vierellä ja kierron yhteydessä vastatut kuusi 
kysymystä voivat vaikuttaa ennusteeseen

 
20, 21. Eli:

1. Voidaanko potilas vieroittaa mekaanisesta venti-
laatiosta?

2. Onko kipu ja sedaatio hoidettu asianmukaisesti?
3. Onko ravitsemus riittävä?
4. Onko pääpuoli kohotettuna?
5. Onko tromboosiprofylaksia aloitettu?
6. Tarvitseeko potilas ulkusprofylaksiaa?

Vaikka pyrimme luomaan oppimisympäristöm-
me NPL:een pohjautuen, on hoitoa käytäntöön so-
vellettaessa huomioitava, että hyvä lääkäri käyttää 
työssään sekä kliinistä kokemusta, että parasta näyt-
töä. Yksittäinen hoitopäätös perustuu tietoon ja lää-
kärin ja potilaan arvoihin ja tilanteeseen liittyvien ai-
nutkertaisten tekijöiden huomioimiseen 22.

Niin lääketieteellisen sisällön luomisessa kuin 
muussakin työssä korostuu tarve yhteistyöhön mui-
den yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotta sai-
simme hoitoketjut ja hoitokäytännöt nivellettyä hy-
vin tehohoitoomme. Erityisen tärkeää on saumaton 
yhteistyö teho-osastolla hoitajien, fysioterapeuttien 
ja lääkäreiden välillä.

Yhteistyö ensihoitoon 

Onneksemme on yksi erikoislääkäreistämme puo-
litoimisesti vastuussa ensihoidon kehittämisestä ja 
tältä osin on pystytty hoitovalmiuksia parantamaan 
sairaalan ulko- ja sisäpuolella, jolloin on lupa odot-
taa potilaiden parempaa selviytymistä myös teho-
hoidon jälkeen. Lisäksi ajoittain on ollut mahdollis-
ta järjestää anestesiologiaan ja tehohoitoon erikois-
tuva lääkäri ensiapualueelle. Tämä järjestelmä näyt-
tää nopeuttavan tehokkaan hoidon ja valvonnan 
aloitusta ja mahdollistaa entistä paremmin muual-
le tutkimuksiin siirtyvän potilaan paremman val-
vonnan. Aiemmin luotu ns. traumahälytysjärjestel-
mä on moneen kertaan testattu, ja käytännössä tä-
mä ohjeistettu toimintatapa systematisoi traumapo-
tilaan hoidon.

Medical Emergency Team (MET)

TAYS:ssa ei ole toistaiseksi aloitettu MET- tai out-
reach -toimintaa. Kirjallisuudessa tulokset toimin-
nasta, jossa erityisosaajien ryhmä kävisi tarkistamas-
sa hoidon tarpeen potilaalta, jolla etukäteen luo-
dut hälytyskriteerit täyttyvät, vaihtelevat. Toimin-
taa on pidetty potentiaalisena keinona vähentää sai-
rastuvuutta sekä sairaalakuolleisuutta 23. Toisaalta 
on myös todettu, että MET-toiminnan aloittami-
nen ei merkittävästi vähentänyt sydänpysähdysten 
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tai odottamattomien kuolemien määrää, vaikkakin 
ko. tapahtumat vähenivät sekä hoito-, että kontrolli-
ryhmässä. MET-toiminta lisäsi hälytysten määrää ai-
kaisemmasta n. 2,8-kertaiseksi 24. Laajan kirurgisen 
toimenpiteen jälkeen MET-ryhmässä haitallisten ta-
pahtumien määrä väheni n. 58 % 25. 

On siis oletettavissa, että ainakin pelkästään huo-
mion kiinnittäminen potilaiden vointiin ja mahdol-
lisiin elintoimintojen poikkeavuuksiin parantaa hoi-
totuloksia. Tampereella on suunnitelmana resurssien 
salliessa aloittaa kokeilu, jossa MET-toiminta aloi-
tettaisiin rajatulla operatiivisella alueella ja toimin-
nan hyödyllisyyttä arvioitaisiin.

Valvontayksikkö

Ensi vuonna tulee teho-osaston yhteyteen avautu-
maan uusi 8-paikkainen valvontayksikkö, jonka tar-
koituksena on vastata selkeästi olemassa olevaan tar-
peeseen valvoa ja hoitaa elintoimintahäiriöisiä tai 
elintoimintahäiriön vaarassa olevia potilaita, jotka 
kuitenkaan eivät vaadi tehohoitoa ja joidenka hoi-
to vuodeosastolla altistaisi potilaan riittämättömäl-
le valvonnalle. Valvontayksikönkin toimintasuunni-
telman rakentamisen yhteydessä korostuu taas tar-
ve toimivaan yhteistyöhön sairaalan muiden yksi-
köiden ja erikoisalojen kesken. Toivomme yksikön 
valmistumisen vapauttavan teho-osastolta tilaa te-
hohoitoa vaativille potilaille. Oletamme yksikön 
valmistumisen olevan selvän parannuksen nykyi-
seen tilanteeseen. Pelkästään teho-osastolla on tar-
ve käyttää valvontayksikön paikkoja ”step down”-
tyyppisesti etenkin selkeästi lisääntyneiden neuroki-
rurgisten potilaiden valvontatarpeen tyydyttämisek-
si silloin kun tilanne ei vaadi tehohoitoa. Tulemme 
tarvitsemaan kriteeristöt, joilla arvioimme tehohoi-
don tarpeen loppumista, valvontayksikön valintaa 
hoitopaikaksi ja lopulta vuodeosaston valintaa hoi-
topaikaksi.

Eräässä tehdyssä arviossa Britanniassa 0,5 mil-
joonan asukkaan väestöpohjalla ”high dependency 
unit”-paikkatarve oli arvioitu 55:ksi 26.

Katse tulevaisuuteen

Jatkossakin päivät ja yöt teho-osastolla täyttyvät työl-
lä, josta merkittävä osa on ohjeistusta ja suunnitte-
lua potilaan parhaaksi varsinaisen potilastyön lisäk-
si. Laatua mitataan, valvotaan ja tarpeellisiin toimiin 
ryhdytään. Tehohoitojaksolle tulevien erikoistuvien 
lääkäreiden tehohoitotietämyksen ja osaamisen var-
mentamiseksi luomme ”koulutuspakettia”, jonka si-
sällön toteutuminen varmistetaan tehojakson aika-

na. Näin luotu ja toteutuva systemaattinen ohjelma 
on varmasti paitsi erikoistuvan lääkärin, myös mui-
den etu. Räätälöimme jokaisen erikoistuvan lääkä-
rin koulutusohjelman henkilökohtaisesti. Ihanneti-
lanteessa tehohoidosta erityisesti kiinnostunut kolle-
ga saa huomattavasti pitemmän tehohoidon erikois-
tumisjakson kuin kollega, jonka intressipiiri on eri-
lainen. 

Nyt teho-osasto toimii 90-luvulla leikkaussaleik-
si rakennetuissa tiloissa. Vaikka olemme uudista-
massa tiloja nyt, näemme jo häivähdyksenä silmis-
sämme miltä tulevaisuudessa teho-osastomme näyt-
tää, mikäli resurssit sallivat uuden teho-osaston ra-
kentamisen lähivuosina.                                        r
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