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Leikkauksen jälkeisen kivunhoidon laatu 
– hoitajien asenteet ja potilastyytyväisyys

Niemi-Murola Leila, Pöyhiä R ,Onkinen K, Rhen B, Mäkelä A, Yildirim Y, Niemi T

Anestesiologian ja tehohoidon klinikka, HYKS

Vuodeosaston hoitajat ovat avainasemassa leik-
kauksen jälkeisen kivunhoidon onnistumisen 

suhteen 1–3. Sairaalassamme annetaan jatkuvasti kou-
lutusta kivun hoidosta sekä yleisinä koulutuspäivi-
nä että osastojen omina koulutuksina. Viime aikoina 
koulutuksen painopiste on ollut kivun mittaamises-
sa. Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla hoitajien 
asenteita kivun mittaamiseen ja potilastyytyväisyyttä 
kahdessa erilaisen preoperatiivisen käytännön omaa-
vassa sairaalassa, neljällä eri vuodeosastolla.

Menetelmät

Tutkimukseen otettiin kuukauden aikana lonkan tai 
polven tekonivelleikkaukseen tulevat potilaat Kirur-
gisesta sairaalasta (kolme osastoa) sekä suureen veri-
suonileikkaukseen tulevat potilaat Meilahden sairaa-
lasta (yksi osasto). Potilastyytyväisyyskyselykaavake 
jaettiin potilaille kolmantena leikkauksen jälkeisenä 
päivänä ja kerättiin pois lähtöpäivänä. Kaavakkeessa 
kysyttiin taustatiedot, aikaisempia leikkaukseen liit-
tyviä kokemuksia sekä tyytyväisyyttä tämän leikka-
uksen jälkeiseen kivunhoitoon, painopisteenä kivun 
mittaaminen (yhteensä 41 kohtaa). Poissulkukritee-
reinä olivat puutteellinen oikeustoimikelpoisuus se-
kä näkövamma. Kuukauden lopulla hoitajille annet-
tiin asennekyselykaavake, missä kysyttiin taustatie-
toja sekä kivun mittaamiseen liittyviä asenteita (21 
kohtaa). Toteutunut kivun mittaaminen katsottiin 
potilaiden kivunhoidon seurantakaavakkeista en-
simmäisen vuorokauden ajalta.

Tulokset

Potilaista 65.7 % ja hoitajista 86.3 % palautti ky-
selykaavakkeen. Molempien kaavakkeiden reliabili-
teetti oli hyväksyttävä (Cronbach alpha > 0.6). Ki-
rurgisessa sairaalassa kipua mitattiin VAS-asteikol-
la keskimäärin 7 kertaa ensimmäisen postoperatii-
visen vuorokauden aikana, mittausten mediaani oli 
2. VAS yli 6 ilmoitti 27,3 % kaikista potilasta. Mei-
lahdessa VAS mitattiin keskimäärin kerran ensim-

mäisen postoperatiivisen vuorokauden aikana, mit-
tausten mediaani oli 1. Tiheistä mittauksista huoli-
matta 27,9 % Kirurgisen sairaalan potilaista oli ko-
kenut kovaa kipua leikkauspäivänä ja 39.3 % ensim-
mäisenä postoperatiivisen yön aikana. Meilahdessa 
tietojen keruu jatkuu. Potilaat, joilla aiemmin oli 
huonoja kokemuksia leikkauksen jälkeisestä kivus-
ta, kärsivät merkitsevästi muita useammin kovasta 
kivusta vielä kolmantena postoperatiivisena päivä-
nä (Spearman Rank p < 0.05). Huomaavainen hoi-
to (p < 0.001) ja mahdollisuus keskustella leikkauk-
seen ja anestesiaan liittyvistä peloista (p < 0.01) kor-
reloivat merkitsevästi potilastyytyväisyyteen. Regres-
sioanalyysilla tärkeimmäksi tekijäksi nousi koettu 
hyvä hoito (p < 0.001). Kahdeksankymmentä pro-
senttia potilaista oli tyytyväisiä leikkauksen jälkei-
seen kivun hoitoon. Vuodeosastojen välillä ei ollut 
eroja potilastyytyväisyyden suhteen. Hoitajien asen-
teet kivun mittaamiseen olivat myönteisiä eikä vuo-
deosastojen välillä ollut eroja. 

Pohdinta

Potilastyytyväisyydellä ja kivun säännöllisellä mit-
taamisella ei näytä olevan yhteyttä, vaan potilail-
le tärkeintä on hyvä kokonaishoito. Preoperatiivi-
nen haastattelu on tärkeä, sillä potilaat arvostavat 
mahdollisuutta keskustella huolistaan. Osa poti-
laista oli kokenut kovaa kipua ensimmäisenä leik-
kauksen jälkeisenä vuorokautena ilman, että tämä 
olisi tullut VAS-mittauksissa esiin. Aiemmin huo-
noja kokemuksia omaavilla on muita useammin 
ongelmia myös suunnitellun leikkauksen jälkei-
sessä kivunhoidossa ja nämä potilaat tulisi preope-
ratiivisessa haastattelussa saada esiin. Hoitajien 
asenteet kivun mittaamiseen eivät selitä eroja ki-
vun mittaamistiheydessä eri osastojen välillä. r
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