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 f Suomessa tehdään vuosittain noin 
380 000 leikkausta (1), joista puolet 
yliopistosairaaloissa (1–2). Päiväkirur-
gisten (PÄIKI) leikkausten osuus on 
noin 50 % elektiivisistä leikkauksista 
(1). Kuopion yliopistollisen sairaalan 
(KYS) erityisvastuualueella tehtiin 
vuonna 2020 noin 58 000 leikkausta 
eli 16 % koko Suomen vuosittaisesta 
leikkausmäärästä. KYS:ssa teh-
dään 30–40 % erityisvastuualueen 
leikkauksista. Päiväkirurgian osuus 
ennen 23h-kirurgian käyttöönottoa 
oli KYS:ssa 39 %.

Elektiivisessä kirurgiassa on 
vuosia ollut tavoitteena lyhentää 
potilaan sairaalassa viettämää aikaa. 
Lyhyet hoitojaksot (1–3 vuorokautta) 
leikkauspotilailla parantavat sairaalan 
tuottavuutta, ovat potilaskeskeisiä ja 
lisäävät potilastyytyväisyyttä (3–6). 
KYS:ssa operatiivisten alle 3 vuoro-
kautta kestäneiden hoitojaksojen 
osuus on viime vuosina ollut  
76–79 % ja kahden vuorokauden 
mittaisten noin 15 %. Yhä enemmän 
leikkauksia tehdään polikliinisesti, 
mikä mahdollistaa päiväkirurgian 
tavoin kotiuttamisen heti toimenpi-
teen jälkeen.

Uudessa 23 tunnin kirurgisessa 
mallissa (23h-kirurgia) leikkaukset 
ovat päiväkirurgiaa laajempia tai 
tehdään päiväkirurgiaan soveltu-
mattomalle potilaalle (7–8). Mallissa 
potilas tulee sairaalaan leikkauspäi-
vänä ja kotiutuu toimenpiteen jälkeen 
vuorokauden sisällä (alle 24 tuntia) 
yövyttyään sairaalassa. Potilaan yö-

pyminen ja kotiutus voivat tapahtua 
heräämössä (HERKO – heräämös-
tä kotiin -prosessi) (9) tai muussa 
soveltuvassa tilassa, jolloin potilaan 
hoito ei kuormita vuodeosastoa (8). 
Vuodeosastoille keskitetään voima-
varoja raskashoitoisimpien potilaiden 
hoitoon (10–15).
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Vaikuttimina 23h-kirurgian kehit-
tämiseen KYS:ssa olivat pyrkimykset 
hallita kustannuksia ja vähentää 
potilaspaikkoja, uuden sairaalaraken-
nuksen suunnittelu, kirurgisen leik-
kausprosessin muutos sekä aneste-
siologian integraatio potilasarvioon. 
Potilaan kannalta eduiksi arvioitiin 
lyhyempi viipyminen sairaalassa, 
kuntoutumisen välitön alkaminen ja 
mahdollinen infektio- ja tukosvaaran 
pieneneminen. KYS:n 23h-kirurgia 
aloitettiin vuonna 2015 tätä tarkoi-
tusta varten suunnitelluissa tiloissa.

Tavoitteet
Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoit-
teena oli kuvata hoitoparadigman 
muutos siirryttäessä tavanomaisesta 
kirurgisesta vuodeosastohoidosta pi-
dennettyyn päiväkirurgiseen malliin, 
23h-kirurgiaan. Mallissa potilaat ko-
tiutuvat leikkauksen jälkeisenä päivä-
nä ennen kello 10:tä KYS:n heräämön 
vastaanotto- ja kotiutusyksiköstä. 
Tavoitteena oli myös kuvata uuden 
mallin onnistuminen kaksi vuotta 
leikkausprosessin aloittamisesta 
hoidon laadun ja potilastyytyväisyy-
den kannalta sekä arvioida potilaiden 
toipumista ja kivun kokemista kahden 
viikon kuluttua 23h-kirurgisen toi-
menpiteen jälkeen.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksessa kuvattiin työproses-
sien ja potilaan hoitopolun muutos 
lean-menetelmiä hyödyntäen. 
Leikkausprosesseista tehtiin arvovir-
takuvaajat aiemmassa vuodeosas-
tohoitomallissa ja 23h-kirurgian 
mallissa eturauhasen höyläyspotilaal-
la, rintarauhasen leikkauspotilaalla 

ja lannerangan välilevytyräpotilaal-
la. Tutkimuksessa kuvattiin myös 
tärkeimmät muutokset ja toimintaa 
rajoittavat tekijät sekä prosessin on-
nistuminen 277 potilaalla heräämön 
yhteyteen rakennetussa 23h-kirurgi-
an yksikössä (I osatyö).

Muutoksen onnistuneisuus 
arvioitiin kahden vuoden kuluttua 
uuden toimintamallin aloittamisesta. 
Tutkimusotokseen kuului 993 potilas-

ta, joka oli 71 % tutkimusajanjakson 
(2017–2018) kaikista 23h-prosessissa 
11 erikoisalalla hoidetuista potilaista 
(II osatyö). Mittareina käytettiin poti-
laiden toipumista ja kuntoutumista. 
Hoidon laatua, potilasturvallisuutta 
ja potilastyytyväisyyttä tutkittiin po-
tilaiden oman arvion ja kokemuksen 
pohjalta (Patient Reported Outcome 
and Patient Reported Experience 
Measures) kaksi viikkoa kirurgian jäl-
keen. Organisaation kannalta laatua 
arvioitiin peruuntuvien leikkausten 
osuudella, suunnitellun leikkaus-
prosessin muutosten määrällä ja 
kotiutumisten onnistumisilla. Lisäksi 
tutkittiin operatiivisten hoitojaksojen 
haitta- ja vaaratapahtumat, kompli-
kaatiot, uudelleen sairaalaan hakeu-
tumiset sekä uusintaleikkaukset (II ja 
III osatyö).

Tulokset
Tutkimuksessa potilaiden keski-ikä 
oli 58 vuotta ja iäkkäin oli 89-vuotias. 
Yli 65-vuotiaiden potilaiden osuus oli 
yliopistosairaaloiden keskiarvoa pie-
nempi (30 % vs. 45 %), mutta merkit-
tävästi suurempi kuin Mattilan päivä-
kirurgiaa koskevassa suomalaisessa 
tutkimuksessa vuodelta 2010, jossa 
yli 65-vuotiaiden osuus oli 12,5 % (16). 
Myös iäkkäimpien, yli 75-vuotiaiden 

Anestesiamuodon valinta 
23h-mallissa ei vaikuttanut 
prosessin onnistumiseen.
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osuus (8,2 %) oli puolta pienempi kuin 
yliopistosairaaloissa. Tiedot poti-
laiden ikä- ja ASA- jakaumasta sekä 
hoitomuodoista kerättiin BR-OR-ver-
taisarviotietokannasta (2).

Potilaiden ASA 1–2-luokkien 
osuus (82 %) oli suurempi kuin 
kaikkien yliopistosairaaloissa leikat-
tujen potilaiden osuus (59 %). ASA 
3–4-luokkien osuus (18 %) oli puolta 
pienempi kuin samaan aikaan KYS:n 
elektiivisillä aikuispotilailla (38 %). 
Kaikkien yliopistosairaaloiden vas-
taava osuus oli 31 % aikuispotilailla. 
Mattilan päiväkirurgiaa koskevassa 
tutkimuksessa ASA 3 -luokan potilai-
ta oli 7 % (16).

Potilaista 94,4 % yöpyi ja kotiutui 
suunnitellusti 23h-kirurgian yksiköstä 
seuraavana aamuna. Hoitomuoto 
muuttui 5,6 %:lla potilaista, ja 4,5 % 
leikkauksista peruttiin leikkauspäi-
vänä. Jatkohoitoon vuodeosastolle 
siirtyi 4,5 % potilasta, ja pieni osa (1 %) 
potilaista toipui odotettua nopeam-
min ja kotiutui päiväkirurgisena. 
Potilaan kotikunnan etäisyys sairaa-
lasta vaikutti 23h-leikkausprosessin 
onnistumiseen. Yli 60 kilometrin 
etäisyydellä asuva todennäköisem-
min joko lähti myöhässä tai meni 
vuodeosastolle.

Kotiutuksen jälkeen 30 vuorokau-
den kuluessa leikkauksesta uudes-
taan sairaalahoitoon palasi leikkauk-
sesta johtuvan syyn vuoksi 1,9 % 
potilaista ja uusintaleikkauksia tehtiin 
viidelle potilaalle. Potilaista 5,3 % sai 
haittatapahtuman: infektioita oli 1,3 
%:lla potilaista ja heistä kahdella oli 
syvä tulehdus, abskessi. Suomessa 
leikkauspotilaiden sairaalainfektioi-
den osuus vuonna 2018 oli 1,7 % (17). 
Tromboembolisia tapahtumia oli 
kolmella potilaalla. Tässä aineistossa 
vakavia haittatapahtumia oli 0,6 pro-
sentilla ja 23h-kirurgiseen toimenpi-
teeseen liittyviä ensiapukäyntejä 5,6 
prosentilla, mikä on vähemmän kuin 
lyhytjälkihoitoiseen kirurgiaan on 
aikaisemmissa tutkimuksissa kuvattu 
liittyvän (18).

Syitä osastohoitoon ottamiseen 
olivat pahoinvointi ja oksentelu 
(27 %), virtsaamiseen liittyvät vaivat 
(24 %), väsymys (22 %) ja pitkittynyt 
kipu (22 %). Pitkittynyt hoito liittyi 
yleisimmin gynekologisiin laskeu-

maleikkauksiin (20 %), nivustyräleik-
kauksiin (4 %) ja kilpirauhasleikkauk-
siin (4 %).

Leikkauksen jälkeinen kipu 
pitkittää kotiutumista ja on yksi 
päätekijöistä suunnittelemattomaan 
sairaalayöpymiseen ja -hoitoon sekä 
readmissioon (19). Tässä tutkimuk-
sessa kipua ennen leikkausta oli 
yli puolella 23h-mallin potilaista. 
Kivuliaimpia ennen leikkausta olivat 
neurokirurgiset, ortopediset ja kä-
sikirurgiset potilaat. Tutkimuksessa 
kovan postoperatiivisen kivun riskite-
kijöitä olivat nuori ikä, naissukupuoli 
ja vaikea preoperatiivinen kipu (NRS-
11, 4–10). Leikkauksen jälkeen lähes 
kaikki tutkimuspotilaat kokivat kipua 
heräämössä; kohtalaista tai kovaa 

se oli 80 %:lla. Kahden viikon kulut-
tua leikkauksesta dynaamista kipua 
yskiessä ja kävellessä koki  
60 %. Kirjallisuuden mukaan kipua on 
postoperatiivisesti 45 %:lla (6–95 %) 
potilaista (20) ja kohtalaisen tai kovan 
kivun ilmaantuvuus päiväkirurgisen 
leikkauksen jälkeen on 30 % (21–22). 
Tässä tutkimuksessa viidesosalla 
kipu liikkeessä oli kohtalaista tai ko-
vaa, kuten aiemmassa suomalaisessa 

PÄIKI-aineistossa aikuispotilailla (21 
%) viikon kuluttua leikkauksesta (16). 
Kipu ei vaikuttanut ADL-toimintoihin 
häiritsevästi (NRS-11, keskiarvo 2,2).

Anestesiamuodon valinta 
23h-mallissa ei vaikuttanut prosessin 
onnistumiseen. Tutkimuksessa ei ver-
rattu anestesiamuotojen vaikutusta 
kivun kokemiseen.

Funktionaalisen toipumisen eli 
jokapäiväiset toiminnot, kävely ja 
syöminen kaksi viikkoa leikkauksesta 
koki 93,6 % potilaista olleen kohtalais-
ta, hyvää tai erinomaista (≥ 3–5/5) 
iästä, sukupuolesta, sairauksista 
ja lihavuudesta riippumatta. Esitie-
dossa ilmi tullut potilaan preopera-
tiivinen ahdistus tai masennus eivät 
vaikuttaneet toipumiseen. Sen sijaan 
kovin kipu heräämössä sekä koettu 
kipu kotona vaikuttivat negatiivisesti 
toipumiseen. Kirjallisuudessa on 
raportoitu sama havainto (23–24). 
Kotiutusvaiheessa annettu ohjaus 
ja hoito-ohjeet vaikuttivat potilaan 
funktionaaliseen toipumiseen positii-
visesti, kuten on todettu sekä skan-
dinaavisessa että amerikkalaisessa 
väestössä aiemmin (25–26). Myös 
KYS:ssa lapsipotilaiden tutkimukset 
tukevat hyvän ohjeistuksen merkitys-
tä leikkauksen jälkeisessä toipumi-
sessa (27).

Potilastyytyväisyys leikkauspro-
sessin viidessä eri mittausvaiheessa 
leikkauspäätöksestä kotiutumiseen 
oli erittäin hyvää (6–7/7). Tyyty-
väisyys kotiutusvaiheeseen liittyi 
parempaan funktionaaliseen toipumi-
seen. Uutta 23h-hoitomuotoa oli val-
mis suosittelemaan muille henkilöille 
97,8 % potilaista, kun taas 0,8 % ei olisi 
suositellut (Friends and Family Test). 
Tässä tutkimuksessa leikkauksesta 
koki hyötyneensä 61 % potilaista, viisi 
potilasta ei saanut apua ja loput eivät 
osanneet vielä arvioida tulosta.

Johtopäätökset
Yhä vaativampaa kirurgiaa voi-
daan toteuttaa lyhythoitoisesti. 
Toimenpiteiden kirjon laajentuessa 
23h-mallissa voidaan turvallisesti 
toteuttaa lyhythoitoista kirurgiaa 
potilasturvallisuuden vaarantumatta. 
Tutkimukseni osoitti tämän uuden 
hoitoprosessin käyttöönoton onnis-
tuneen suunnitellusti. Hoito todettiin 

Potilaat olivat  
tyytyväisiä 23h-kirurgiseen 

hoitoon.
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laadukkaaksi, ja prosessimuutoksien 
sekä kotiutumisen jälkeisen yhtey-
denoton tarve oli vähäinen. Potilaat 
toipuivat odotetun nopeasti ja olivat 
tyytyväisiä 23h-kirurgiseen hoitoon. 
Ehdottomia ikärajoja 23h-malliin 
soveltuville potilaille ei ole määritetty 
kansainvälisesti. Uuden toiminnan 
myötä 23h-kirurgia ja päiväkirurgia 
yhdessä kattavat noin puolet (48 %) 
elektiivisistä leikkauksista. Vähitellen 
tämän pidennetyn päiväkirurgian kal-
taisen prosessin tulisi muuttaa kult-
tuuria kohti todellista päiväkirurgiaa. 
Sairaalahoidon mahdollisen tehos-
tumisen taloudellista vaikutusta ei 
tutkimuksessa pystytty arvioimaan.

Tutkimusotos vastaa ikäprofiilia 
lukuun ottamatta keskimääräistä 
suomalaista leikkauspotilasta sai-
rastavuuden, lihavuuden, nautin-
toaineiden käytön ja masennuksen 
suhteen. 23h-kirurgian onnistuminen 
Pohjois-Savossa antaa tällä perus-
teella aiheen olettaa mallin toimivan 
muuallakin Suomessa. Johtopäätök-
senä voidaan todeta, että uusi 23h-ki-
rurgia on käyttökelpoinen, toimiva ja 
turvallinen hoitomuoto. 
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