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Finnanest sairaalakierroksella

osa 5

Päijät-Hämeessä laadukasta hoitoa  
edulliseen hintaan

Risto Kuosa

Päijät-Hämeen keskussairaala on perustettu 1970-luvun alussa ja sairaala avat-
tiin käyttöön keväällä 1976. Sitä ennen Päijät-Hämeen alueen erikoissairaan-
hoidosta vastasi pääosin Lahden Kaupunginsairaala, joka jatkoi toimintaansa 
rinnakkaisena erikoissairaanhoidon sairaalana vielä 1990-luvun puoliväliin 
saakka. Lähes 20 vuoden ajan kaupungissa oli kaksi päivystävää leikkausyksik-
köä teho-osastoineen viiden kilometrin päässä toisistaan.

Nykyisin Päijät-Hämeen keskussairaala kuu-
luu yhtenä tulosryhmänä Päijät-Hämeen so-

siaali- ja terveysyhtymään, jossa on yhteensä noin 
3200 työntekijää. Terveysyhtymä on hoitanut osan 
alueen perusterveydenhuollosta ja sosiaali- ja ym-

päristöterveydenhuollosta vuodesta 2007 läh-
tien osan jäätyä itsenäisiksi yksiköiksi tai liike-
laitoksiksi. Erikoissairaanhoidon väestöpohja on 
yli 210  000 ja siihen kuuluu 15 jäsenkuntaa, jois-
ta suurin on 100 000 asukkaan Lahti. Operatiiviset 

Päijät-Hämeen keskussairaala sijaitsee 5km Lahden keskustasta Salpausselän ulkoilumaaston keskellä, taustalla Vesijärvi. 
Etualalla oikealla uusi päiväkirurgian yksikkö (helikopterikenttä katolla). Viimeisin uudisrakennus on vuonna 2006 
Tampereen Yliopistollisen sairaalan kanssa avattu yhteinen syöpätautien ja sädehoidon yksikkö.
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Päijät-Hämeen keskussairaala, p. (03) 81 911
Väestopohja: 210 000•	
Välimatkat: Helsinki 103, Tampere 126, •	
Turku 213, Kuopio 280, Oulu 505
YL Risto Kuosa•	
OYL keskusleikkausyksikkö Erkki Hauru•	
OYL päiväkirurgia Antti Haavisto•	
OYL teho Pekka Loisa•	
OYL opetus Mika Heino•	
AYL heräämö Jose Miralles•	
AYL kipupoliklinikka Matti Posa•	
Leikkauksia 16 000•	
Leikkaussaleja 26 kpl•	
Anestesiatoimenpiteitä ulkoalueilla 2 700•	
Tehopaikkoja 8 + (2)•	
Synnytyksiä 2000•	
Synnytyskivunhoitoja 1200•	fak
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toimenpiteet ovat alueella keskittyneet lähes täy-
sin samaan keskussairaalan rakennuskompleksiin. 
Koko yhtymän budjetti on noin 250 milj. euroa ja 
erikoissairaanhoidon kulut asukasta kohden ovat 
olleet vuosikausia Suomen edullisimmat.

Yli 16 000 leikkaus- 
toimenpidettä vuodessa

Vuosittain tehdään yli 16 000 leikkaustoimenpi-
dettä ja lisäksi heräämöissä ja leikkaussalien ulko-
puolella noin 2 700 anestesiologia vaativaa muu-
ta toimenpidettä. Tehohoitojaksoja on noin 550, 
synnytyksiä yli 2000. Vakinaisia anestesialääkä-
rin virkoja on yhteensä 17, joista yksi on erikois-
tuvan lääkärin virka. Lisäksi yksi erikoislääkärin 
virka on täytettävissä vuodeksi kerrallaan. Ylilää-
kärin lisäksi yksiköissä työskentelee viisi osaston-
ylilääkäriä (keskusleikkausyksikkö, tehostettu hoi-
to, päiväkirurgia, opetustoiminta ja henkilöstöhal-
linto), kaksi apulaisylilääkäriä (kroonisen kivun 
hoito sekä heräämö ja postoperatiivinen hoito) ja 
kahdeksan erikoislääkäriä, joilla on omat aneste-
siatoiminnan vastuualueensa. Kaikissa viroissa on 
vakinainen viranhaltija. Lisäksi erikoislääkärisijai-
sia on tällä hetkellä 3 ja erikoistuvia lääkärisijai-
sia 5. Leikkaus- ja tehohoidon osastot hoitohenki-
lökuntineen kuuluvat Leikkaus-, anestesia- ja te-
hohoidon tulosalueeseen, jonka budjetti vuodelle 
2009 on yhteensä noin 18 milj. euroa. 

Keskusleikkausyksikössä tehdään vuosittain 

Professorivierailu, kuvassa mukana puolet 
anestesilääkärikunnasta. Professori 
Rosenbergin pitämän meetingesitelmän 
lisäksi ohjelmassa oli tutustuminen 
uudistettuun teho-osastoon sekä 
erikoistuvien lääkäreiden tapaaminen. 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja 
terveysyhtymään kuuluu 15 

jäsenkuntaa, joista Lahti, Heinola 
ja Orimattila ovat kaupunkikuntia. 

Heinolassa sijaitsee myös yksityinen 
Reumasäätion sairaala.

noin 8000 toimenpidettä 14 leikkaussalissa, hoi-
tohenkilökuntaa on yhteensä vajaa 100. Päiväki-
rurgian leikkausyksikkö koostuu 9 leikkaussalis-
ta, hoitohenkilökunnan määrä on 43 ja kaikkien 
erikoisalojen paitsi silmätautien leikkaustoimen-
piteitä tehdään noin 5000. Silmätautien leikkaus-
yksikkö kuuluu erilliseen silmäklinikkaan ja yk-
sikön kolmessa leikkaussalissa tehdään yli 3000 
leikkausta. Anestesiologin tekemän synnytyski-
vunhoidon saa noin 60 % synnyttäjistä, ensisyn-
nyttäjät pääosin epiduraalipuudutuksen ja uudel-
leensynnyttäjät joko spinaalisen tai epiduraalisen 
kivunhoidon. 

Varustus viimeisen päälle

Keskusleikkausyksikön tilat ovat valmistuneet 
vuonna 1976 sairaalan aloittaessa toimintansa 
ja ne on kertaalleen peruskorjattu vuonna 1996. 
Suomen suurin päiväkirurgian yksikkö valmistui 
vuonna 2004 ja teho-osasto sai uudet peruskorja-
tut tilat vuonna 2007. 

Leikkaussalien ja teho-osaston laitekanta on erit-
täin nykyaikainen ja yhtenäinen. Kaikki leikkaus-
salien ventilaattorit ovat Dräger Primus™ / Julian™ 
-merkkisiä ja teholla ventilaattoreina on Maquet™. 
Monitorointijärjestelmä kaikissa yksiköissä on 
GE ja kaikki monitorinäytöt ovat etäkatseltavis-
sa kaikilta päätteiltä. Anestesiatietojärjestelmistä 
(Datex ARK™) meillä on jo 11 vuoden kokemus. 
Tällä hetkellä molempien leikkausyksiköiden sekä 
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teho-osaston anestesiatietojärjestelmänä on Picis 
CareSuite™. Kaikissa yksiköissä anestesialääkä-
reillä on omassa käytössään korkeatasoiset video-
bronkoskopia- ja ultraäänilaitteet. TCI-yksiköitä 
on käytössä useita ja laskimoanestesiaa käytetään-
kin lisääntyvässä määrin.

Sairaalassa on ollut sähköinen sairauskertomus-
järjestelmä (Effica™) lähes 10 vuotta. Leikkaussalin 
toiminnanohjausjärjestelmästä (LESU™) on kerty-
nyt kokemuksia yli 10 vuoden ajalta. Tänä vuon-
na siirryimme uuteen Tieto Enatorin Leikkaus-
Effica™ -toiminnanohjausjärjestelmään. Tehon se-
kä leikkaussalien osalta olemme kuuluneet ensim-
mäisten joukossa Intensium Oy:n ylläpitämään 
laadunkehittämisjärjestelmään.

Anestesiapäivystäjiä on kaksi, aktiivipäivystäjä 
ja takapäivystäjä, joka on iltaisin sairaalassa klo 21 
saakka ja vastaa viikonloppuisin teho-osaston toi-
minnasta. Tavoitteena on lähiaikoina siirtyä kah-
den aktiivipäivystäjän järjestelmään ja lisäksi jakaa 
viikonlopun päivystysvuorot 12 tunnin jaksoihin. 
Päivystysleikkauksia tehdään yli 3000, joista yö-
aikaan vielä valitettavan runsaasti (24 %). Herää-
mö on auki 24 tuntia vuorokaudessa maanantaista 
lauantaiaamuun. Teho-osaston lisäksi sairaalassa 
on tarkkailuosasto, joka toimii osin tehon ”pusku-
riosastona” ja viikonloppuisin heräämönä. Suun-
nitteilla on uuden päivystyssairaalan valmistu-

misen yhteydessä saada kaikista akuuttipotilaista 
(postoperatiiviset potilaat, ”step down”, sydänval-
vonta) huolehtiva osasto, jonka henkilökunta voisi 
olla yhteistä teho-osaston henkilökunnan kanssa. 
Ensihoidon ja sairaankuljetuksen ja päivystyksen 
järjestelyvastuu on uudessa organisaatiossa siirty-
nyt erilliselle tulosryhmälle.

Päiväkirurgian prosessi  
luistaa sujuvasti

Päiväkirurgia aloitti toimintansa vuonna 2005 uu-
sissa, hienoissa 2800 m2 tiloissa. Kahdeksan leik-
kaussalia ovat kukin 54 m2 kokoisia ja niiden va-
rustelutaso on laaja soveltuen myös isompaan ki-
rurgiaan. Lisäksi on pienempi hammastoimenpi-
dehuone. Kolmepaikkainen puudutus- ja induk-
tiotila ei ole ollut käytössä, koska henkilökuntaa ei 
ole vielä riittävästi. Käsipuudutukset tehdään he-
räämössä, spinaalipuudutukset salissa.

Yleisanestesioita vuodessa on noin 2800, valta-
osin käytämme LMA:ta. Spinaalipuudutuksia on 
noin 1300, paikallispuudutuksia ja sedaatioita 750, 
pleksuspuudutuksia 100. 

Anestesialääkäreitä on päivittäisessä työssä 
yleensä 5, joista erikoislääkäreitä on 3. Uudet eri-
koistuvat lääkärit aloittavat aina päiväkirurgiasta, 
koska tällöin pääsee tekemään runsaasti rutiinin-

Päiväkirurgian 2-vaiheen aikuispotilaiden 
heräämön potilaskahvio. Heräämön 
yhteydessä on myös kaksi intimiteetin 
takaavaa kotiutushuonetta. Preoperatiivisia 
tutkimushuoneita on yhteensä seitsemän.

Suomen suurin päiväkirurgian ja 
silmätautien yksikkö avattiin vuon-
na 2005. Päiväkirurgian osuus elek-

tiivisestä leikkaustoiminnasta on 
lähes 60 %. Päiväkirurgiassa työs-

kentelee päivittäin 4–5 aneste-
sialääkäriä. Rakennuksessa toimii 
myös kipupoliklinikka ja preanes-

tesiapoliklinikka.
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omaisia nukutuksia ja puudutuksia. Tukena on ai-
na seniori, kunnes itsenäinen työskentely alkaa su-
jua. Anestesiapoliklinikka toimii päiväkirurgian 
tiloissa. Operatiivisia lääkäreitä osastolla työsken-
telee viikoittain 35–40.

Henkilökunnan työnjako on selkeästi rajattu. 
Anestesiahoitajat toimivat saleissa ja 1-vaiheen he-
räämössä. Instrumenttihoitajat toimivat saleissa ja 
tarvittaessa heräämössä iltapäivisin. Hoidonvaraa-
jat lähettävät potilaskutsut. Pre- ja postoperatiivis-
ten hoitajien tehtävänä on potilaiden esihaastatte-
lu viikkoa ennen toimenpidettä puhelimitse tai po-
liklinikkakäynnin yhteydessä. Tulopäivän aamuna 
he vielä ottavat potilaan vastaan, tarkistavat esitie-
dot, antavat leikkausinformaatiota ja saattavat kä-
velevät potilaat saleihin. Toimenpiteen jälkeen he 
huolehtivat 2-vaiheen heräämöhoidosta ja kotiu-
tuksesta. Kaikki potilaat saavat mukaan ohjeet ja 
kipulääkityksen seuraavaan aamuun. Sedatoivaa 
esilääkitystä ei juurikaan käytetä, valtaosa saa esi-
lääkkeeksi parasetamolia. Fysioterapeutti on töissä 
koko viikon, hänelle kuuluu käsikirurgisten ja or-
topedisten potilaiden neuvonta. 

Salisuunnitelmakartta tehdään noin 7–9 viik-
koa aikaisemmin kuudeksi viikoksi toimenpide-
lääkäreiden sijoituslistojen perusteella. Kutsut po-
tilaille lähtevät kolme viikkoa ennen toimenpidet-
tä, 25 % potilaista haluaa vaihtaa ajan. Käytössä on 
myös tekstiviestijärjestelmään perustuva kutsu pe-
ruutuspaikalle. Päiväkirurgian osuus elektiivisestä 
leikkaustoiminnasta oli vuonna 2007 58 %. Lapa-
roskooppisista sappileikkauksista noin 30 % teh-
dään päiväkirurgisesti.

Päiväkirurgia on auki arkisin klo 7–19. Päivit-
täin on käytössä 7–8 salia. Henkilökunta on mi-
toitettu 7 salin toiminnalle. Päiväkirurgisista poti-
laista menee suunnittelematta osastolle 1,8–4,5 %. 
Siirtoja on voitu vähentää kehittämällä kivunhoi-
don- ja pahoinvoinnin hoidon ohjeistusta. Osasto-
siirrot ovat vähentyneet myös osastojen annettua 
palautetta sinne siirtyneiden potilaiden voinnista. 
Päiväkirurgian saleissa tehdään kaikki lasten leik-
kaukset ja myös käsikirurgia on keskitetty yksik-
köön, samoin ESWL:t (extracorporeal shock wa-
ve lithotripsy). Toimimme siten osittain myös LEI-
KO-tyyppisesti, eli osa potilaista menee suunnitel-
lusti osastolle. 

Aikuispotilaita varten on 20-paikkainen 1-vai-
heen heräämö. Lapsilla on oma, aikuispotilaista 
erotettu ”linja”, eli heillä on erilliset odotus-leikki-
tilat ja 1- ja 2-vaiheen heräämötilat. Vanhemmat 
pääsevät aina lapsen mukaan anestesian aloituk-
seen.

450 kipupoliklinikkakäyntiä vuodessa

Kipupoliklinikka toimii uusissa tiloissa samassa 
rakennuksessa kuin päiväkirurginen yksikkö. Lää-
kärityövoimana on osapäiväisesti yksi apulaisyli-
lääkäri ja kaksi anestesialääkäriä, joilla on kroo-
nisen kivun ja vaikean syöpäkivun hoito vastuu-
alueenaan. Kipuhoitajia on kaksi. Vuosittain poli-
klinikkakäyntejä on noin 450, toimenpiteitä noin 
400, lääkärin osastokonsultaatioita 200 ja sairaan-
hoitajan potilaskontakteja noin 1 800 kpl.

Tehohoitoa uusituissa tiloissa

PHKS:n teho-osasto edustaa tyypillistä ns. suu-
ren keskussairaalan teho-osastoa. Vuosina 2006-
7 osastolla tehtiin perusteellinen remontti, ja tässä 
yhteydessä tehon fyysisiä tiloja saatiin laajennettua 
merkittävästi. Potilaspaikkoja osastolla on yhteen-
sä 8, ja remontin ansiosta potilaskohtaiset tilat vas-
taavat tällä hetkellä hyvin eurooppalaisen standar-
din mukaisia suosituksia. Osa potilaspaikoista on 
varustettu suurilla liukuovilla kosketuserityspoti-
laiden hoidon helpottamiseksi. Varsinaisten paik-
kojen lisäksi osastolla on kaksi paineistettua eritys-
huonetta. Remontin yhteydessä osastolla uusittiin 
myös potilasvalvontajärjestelmä, tietojärjestelmä 
osastolla on ollut käytössä jo vuodesta 2000 läh-
tien. Toiminta uusituissa tiloissa on lähtenyt hy-
vin käyntiin ja tiloihin ollaan yleisesti varsin tyy-
tyväisiä.

Uudistetun teho-osaston potilaspaikat ovat tilavia (25  m2) 
ja niissä on erinomaiset ergonomiset työskentelyolosuh-
teet. Kaikki laitteet tietojärjestelmää lukuun ottamat-
ta on sijoitettu katokeskuksiin ja valvontamonitorinäyt-
tö liikkuu omassa varressaan koko hoitohuoneen alueella. 
Potilaspaikan pääpuolessa on runsaasti vapaata työskente-
lytilaa.
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Hoitovälineistö teholla on erittäin ajanmukais-
ta. Tällä hetkellä kaikille potilaspaikoille on käy-
tettävissä Maquet ServoI™-ventilaattorit, hemo-
filtraatiolaitteita osastolla on kaksi ja invasiivisia 
jäähdytyslaitteita yksi. Vuosittain osastolla hoide-
taan noin 500 potilasta, keskimääräinen hoitoai-
ka tällä hetkellä on 3,8 vuorokautta, ja keskimää-
räinen APACHE II-pisteiden määrä on 21,0. Päivi-
sin osastolla työskentelee kaksi lääkäriä, pääsään-
töisesti siten, että toinen on erikoislääkäri, toinen 
koulutuksessa oleva erikoistuva lääkäri. Ajoittain 
lääkärimiehitys nousee kolmeen. 

Erikoistuville lääkäreille tarjolla 
haastava oppimisympäristö

Erikoislääkärikoulutus on meille tärkeä asia. Kou-
lutussopimus on voimassa kaikkien viiden yli-
opiston kanssa ja palvelustamme hyväksytään 2–3 
vuotta anestesiologian ja tehohoidon koulutus-
ohjelmaan. Järjestämme säännöllisesti professo-
ri- ja dosentti- ja muita asiantuntijavierailuja kli-
nikkaamme. Anestesiayksikössä on koulutuksesta 
vastaava osastonylilääkäri ja yksi vakituinen ja yk-
si vuodeksi kerrallaan täytetty erikoistuvan lääkä-
rin virka. Sijaisjärjestelyin meillä on tällä hetkel-
lä 5 erikoistuvaa lääkäriä opissa. Keskusleikkaus-
yksikkö, päiväkirurginen yksikkö ja teho-osasto 
ajanmukaisine laitteistoineen sekä lääkevalikoimi-
neen sekä laaja ja monipuolinen ulkoaluetoiminta 
takaavat haastavan oppimisympäristön. 

Erikoislääkärimme opettavat vuosikymmenien 
tuomalla kokemuksella sekä 2000-luvun terävyy-
dellä ja tuoreudella. Päivittäinen työskentely ta-
pahtuu juniori-seniori-parina. Tällöin erikoistu-
valla on mahdollisuus koko ajan saada tukea ja oh-
jausta hänelle nimetyltä seniorilta. Erikoistuvan 
lokikirja varmistaa, että kaikki meillä opittavis-
sa oleva (vain neuroanestesiat ja avosydänkirur-
gia puuttuvat) tulee läpikäytyä. Osaaminen testa-
taan näyttökokeella, joka suoritetaan opetuksesta 
vastaaville erikoislääkäreille. Pyrimme takaamaan 
kaikille erikoistuville vähintään 4 kuukauden te-
hohoitojakson. 

Anestesiateoriaa ja muita ajankohtaisia aihei-
ta opetamme ja opimme keskiviikko- ja perjan-
taimeetingeissä. Meetingesitykset laaditaan eri-
koislääkäreiden ohjauksessa ja valvonnassa. Eri-
koistuva lääkäri laatii vuoden aikana kahdeksan 

Tehon ylilääkäri Pekka Loisa harjoittaa joukkojaan akuuttiin 
toimintaan ”siellä jossakin”. Huomaa koekäytössä olevat uu-
det CPAP-kuvut.

luentoa. Lisäksi järjestämme pienryhmäkoulutus-
ta mm. elvytyksestä, ultraäänen käytöstä, respiraat-
torihoidosta, vaikeasta intubaatiosta sekä hätätra-
keostomiasta. Ulkopuolisiin koulutuksiin pyrim-
me saamaan ainakin kaksi erikoistuvaa koulutus-
tapahtumaa kohden. Erikoistuvien omaan koulu-
tustapahtumaan (SATEL) lähetämme koko joukon 
yhdessä. Meillä erikoistuva päivystää turvallisesti 
erikoislääkärin ohjaamana. Suuri toimenpiteiden 
määrä ja kirjo takaavat oppimisen ja yliopistoon 
siirtyvä hallitsee kaikki anestesiologiset perusasiat. 
Palaute meiltä lähteneitä erikoistuvilta lääkäreil-
tä onkin ollut poikkeuksetta hyvin positiivinen. 

Risto Kuosa
Ylilääkäri 

Leikkaus-, anestesia- ja teho-osasto 
risto.kuosa[a]phsotey.fi
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Osastonylilääkäri
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