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Anestesiatyön laadunhallinta
yksityissairaalassa

Kai Linko ja Irma Jousela

Anestesiatyötä koskevia standardeja on julkaistu alan
lehdissä melko runsaasti viimeisen 10 vuoden aika-
na. Yhdysvaltalaiset anestesiologit ovat olleet tämän-
kin alan pioneereja (1). American Society of Anest-
hesiology on julkaissut alaa koskevan kattavan ko-
koelman standardeja, ohjeita ja suosituksia (2).

Aluksi päähuomio kiinnittyi potilasvalvontaan.
Suomalainen anestesiavalvontasuositus julkaistiin
1989 ja sen vaatimukset olivat vähintään yhtä kor-
keat kuin amerikkalaisten suosituksissa. Pohjoismai-
nen suositus vuodelta 1992 keskittyy rakenteisiin
ja potilasvalvontaan, mutta sivuaa myös organisa-
torisia seikkoja (3).

Tuorein Suomalainen kannanotto anestesiatyön
laatuun saatiin maaliskuussa 1998 kun Suomen
Anestesiologiyhdistys julkaisi suosituksensa koski-
en anestesiatoiminnan järjestelyä (4). Lyhyt suosi-
tus käsittelee yleisluontoisesti tehtäväaluetta, hallin-
toa ja voimavaroja sekä potilasvalvontaa. Edellisen
lisäksi keväällä 1998 on julkaistu myös anestesiaan
liittyvien komplikaatioiden ja normaalista poikke-

avien tilanteiden tilastointia koskeva artikkeli, jos-
sa keskitytään tilastointitekniikkaan ja tilastoitaviin
suureisiin (5). KYS:n laatujärjestelmä esiteltiin leh-
dessämme jo 1997 (6).

Oma laadunhallintaohjelmamme on edellisistä
poikkeava: se on laajempi kuin pohjoismaissa esi-
tetyt suositukset mutta suppeampi ja käytännönlä-
heisempi kuin amerikkalainen. Ohjelma jakaantuu
klassisiin laatua koskeviin otsikoihin: rakenne, pro-
sessi ja tulos. Lisäksi se on suunniteltu nimenomaan
Diakonissalaitoksen sairaalan oloihin. Euroopan
Unionin tasolla on päätetty olla antamatta koko
Unionia koskevia suosituksia. Samalla on kehotet-
tu kutakin jäsenmaata laatimaan omat standardin-
sa. Uskomme, että maakohtainen standardi, kuten
Suomen Anestesiologiyhdistyksen suositus, voi aset-
taa laadulle ainoastaan tietyn minimitason. Kukin
sairaala joutuu sitten erikseen harkitsemaan oman
tavoitteellisen toimintansa tason.

Diakonissalaitoksen sairaalassa on viime vuosina kehitetty ohjelmaa, jolla pyritään anestesiatyön
laadunhallintaan. Työ aloitettiin -94 kirjoittamalla ohjeistoja päiväkirurgisten potilaiden hoidosta.
Seuraavana vuonna toimitettiin ensimmäinen versio laadunhallintaohjelmasta operatiivisten alo-
jen lääkärien luettavaksi ja kommentoitavaksi. Potilasohjeet ja laatuun liittyvät dokumentit toimi-
tettiin myös kansiona eri hoitoyksiköihin, joissa se on toiminut anestesiologien epävirallisena
manifestina sekä lääkärien ja hoitohenkilökunnan muistin tukena. Tänä vuonna uusi versio "Anes-
tesiatyön laadunhallinnasta" on toimitettu lääkäreille ja osastonhoitajille kommentteja ja korjauk-
sia varten. Korjaukset on nyt tehty, ohjelma on esitelty sairaalan johtoryhmässä ja vahvistettu
sairaalassa noudatettavaksi yleiseksi linjaksi. Ohjelma sisältää laatuvaatimukset koskien anestesia-
yksikön rakennetta, henkilökuntaa, anestesialääkärin työtä ja osaston organisaatiota. Lisäksi olem-
me hahmotelleet työn laadullista mittaamista ja laatineet joukon hoito-ohjeita sekä anestesialää-
kärin ohjeet ja anamneesikaavakkeen leikkaukseen tuleville potilaalle.
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1. Rakenne

Kursiiviteksti on suomennettu pohjoismaisesta stan-
dardista (3), lisäykset siihen on kirjoitettu normaa-
litekstillä.

Leikkausosaston fyysinen rakenne:

1. Toiminnallisesti tyydyttävä tilajärjestely, siisti ja
selkeä.

2. Keskitetty, toimiva ja hälyttimillä varustettu kaa-
sujärjestelmä.

- happi- ilokaasu ja paineilmajärjestelmä
- anestesiakaasujen poistojärjestelmä, puhdas huo-

neilma
3. Valaistus, sähkö- ja lvi- tekniikka ajanmukainen

ja toimiva.

Anestesiavälineet

1. Anestesiakoneet:
Anestesiakoneessa on oltava:
- hapen painetta osoittava mittari
- hapen pitoisuutta osoittava mittari, joka on varus-

tettu sisäänhengityshapen pitoisuuden hälyttimel-
lä

- varoitusjärjestelmä liitosten irtautumisen ja vuo-
tojen sekä korkean hengitystiepaineen varalta

On suositeltavaa, että ennen jokaista anestesiaa teh-
dään suunnitellun ohjelman mukainen tarkistus, joka
koskee potilasta, valvontalaitteita, anestesiakonetta,
imulaitetta ja muuta välineistöä.

Edellisten laatuvaatimusten lisäksi anestesiako-
neessa on oltava: orjaventtiili (takaa riittävän hap-
pipitoisuuden tuorekaasussa), rotametrit hapen ja
ilokaasun lisäksi myös ilmalle sekä kaasunpoisto-
järjestelmä. Hapen pitoisuutta (FIO2 ja FEO2)
voidaan seurata anestesiakoneen sijasta valvontalait-
teessa olevalla mittarilla.
2. Lääkkeet:
Lääkkeiden käyttö standardoidaan niin, että lääk-
keiden konsentraatio, ruiskukoko, etiketit ja sijoit-
taminen on ennalta sovittu. Elvytyslääkkeet on koot-
tu lääkekaappiin ja ensiapupakkeihin. Leikkausosas-
tolla on riittävästi erilaisia infuusionesteitä hätäti-
lanteita ajatellen. Osaa nesteistä säilytetään leikkaus-
saleissa.
3. Valvontalaitteet:
Hapetus , hengitys, verenkierto ja tajunnan taso ovat
pääasialliset valvottavat suureet.
a. Hapetus. Potilaan ihon väriä on tarkkailtava. Puls-

sioksimetrin käyttö on pakollista yleisanestesiassa ja
suositeltavaa laajoissa puudutuksissa ja käytettäes-

sä analgesia-sedaatiota.
b. Hengitys. Potilaan hengitysliikkeitä ja hengityspus-

sin liikkeitä (spontaanihengityksessä) on tarkkail-
tava. Stetoskoopin on oltava saatavilla hengitys- ja
sydänäänten tarkkailuun. Yleisanestesiassa on aina
käytettävä kapnometria.

c. Verenkierto. Sydämen sähköistä toimintaa on seu-
rattava EKG-laitteella. Verenpainetta ja pulssiti-
heyttä on seurattava vähintään 5 min välein.

d. Tajunnan tasoa seurataan kliinisesti.
e. Hermolihasliitosten salpaajien vaikutusta on suo-

siteltavaa seurata neurostimulaattorilla.
f. Lämpömittareita on oltava saatavilla potilaan pin-

ta- ja ydinlämpötilan mittaamiseen.
g. On suositeltavaa, että inhalaatioanesteetin pitoi-

suutta voidaan mitata.
h. Välineet invasiivisen verenpaineen  ja virtsan eri-

tyksen mittaamiseen on oltava saatavilla.
Lukuun ottamatta lämpötilaa, virtsaneritystä ja in-
vasiivista verenpainetta, muita suureita on aina mi-
tattava yleisanestesian aikana. Valvontalaitteiden
tason on vastattava ainakin nyt käytössämme ole-
vaa yksinkertaisempaa valvontalaiteyhdistelmää
(Cardiocap & Capnomac, Datex-Ohmeda), jolla
voidaan seurata seuraavia suureita: noninvasiivinen
verenpaine (NIBP), invasiivinen arteriapaine (art-
BP), keskuslaskimopaine (CVP), pulssitiheys (hr),
happisaturaatio (SpO2), sydämen sähköinen toi-
minta (EKG), lämpötila (tempx2), kaikkien hengi-
tyskaasujen sisään- ja uloshengityskonsentraatioi-
ta, höyrystyvien anesteettien konsentraatioita ja
anesteettista potenssia (MAC) sekä spirometriaa.

Valvonnan minimitaso kirurgisen toimenpiteen
aikana (puudutukset ja sedaatiot eli "monitored ana-
esthesia care") on verenpaine, EKG ja pulssioksi-
metria.

Muualla kuin leikkausosastolla nukutettavilta
seurataan ainakin kaikkia skandinaavisen suosituk-
sen mukaisia suureita.
4. Heräämön laitteet: Heräämössä on oltava riittä-

västi:
- happipisteitä
- hengityspalkeita
- imuja
- elvytyslääkkeitä, nesteitä ja defibrillaattori
- valvontalaitteita (verenpaine, EKG ja pulssioksi-

metri)
Vaikeasti sairaiden seurantaan lisäksi kaksi invasii-
vista paineenmittausmahdollisuutta vähintään yh-
dellä potilaspaikalla. Kaikilla potilaspaikoilla voi-
daan seurata myös lämpötilaa.
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5. Muita laitteita:
-  täydelliset elvytysvälineet
- välineet vaikeaa intubaatiota varten
- välineet potilaan lämpötasapainon ylläpitämisek-

si
- välineet nestetasapainon ylläpitämiseksi
- veren- ja nesteenlämmityslaitteet
- laboratoriolaitteet: Hb, gluk, elektrolyytit ja ve-

rikaasut
- eri leikkausasentojen vaatimat tuet ja pehmus-

teet

Henkilökunta

Anestesialääkäreiltä vaaditaan anestesiaerikoislääkä-
rin pätevyys ja riittävä käytännön kokemus. Hänen
ei pidä tehdä toimenpiteitä tai ottaa hoidettavak-
seen sellaisia potilaita, joiden hoidosta hänellä ei it-
sensä tai anestesiaylilääkärin mielestä ole riittävää
kokemusta.

Anestesiatyötä tekevän sairaanhoitajan on olta-
va anestesiaan monipuolisesti perehtynyt. Tietyissä
tilanteissa sairaanhoitaja, jolla ei ole nimenomaan
anestesiakoulutusta, voi valvoa potilasta anestesialää-
kärin vastuulla. Esimerkkinä onnistuneen pleksuspuu-
dutuksen valvonta ASA I (American Society of Anest-
hesiologists, riskiluokitus) potilaalla. Anestesiaosas-
tonhoitaja vastaa sairaanhoitajien pätevyydestä ja
työnjaosta.

Anestesian induktiossa ja herätysvaiheessa salis-
sa tarvitaan anestesialääkärin ja hoitajan lisäksi kol-
mas avustava hoitaja.

Leikkausosaston käytössä tulee olla ainakin yksi
teknisiin seikkoihin, koneiden huoltoon ja laitevi-
kojen korjaukseen erityisesti perehtynyt henkilö.

2. Prosessi

Prosessin laadulla tarkoitetaan tässä ennen kaikkea
työn sujuvuutta, täsmällisyyttä ja varmuutta; sitä,
että kaikki toiminta on tehokasta ja toimenpiteet
tehdään kerralla oikein. Korkeatasoinen ja sujuva
prosessi on potilaalle miellyttävä ja turvallinen. Li-
säksi se on taloudellisen kannattavuuden edellytys.
Prosessia on "hiottava" jatkuvasti muuttuviin olo-
suhteisiin sopivaksi. Paitsi uusien asioiden omak-
sumista, vaaditaan kriittistä suhtautumista aikaisem-
min omaksuttuihin toimintatapoihin ja valmiutta
niiden muuttamiseen.

Preoperatiivinen arviointi

Ennen anestesiaa (kaikki anestesiamuodot) anestesia-
lääkärin on käytävä tapaamassa potilasta ja suoritet-
tava kliininen arviointi. Tietyissä tapauksissa aneste-
siologi voi delegoida arvioinnin toiselle henkilölle, jol-
loin vastuu edelleen on hoitavalla anestesiologilla.

Yleisesti hyväksyttyä ASA-luokitusta tulee aina
käyttää.

Määrätessään esilääkkeitä anestesiologin on yksi-
löllisten ja sairauteen liittyvien seikkojen lisäksi otet-
tava huomioon riskit, jotka liittyvät potilaan seuran-
nan järjestelyyn ja sedatoidun potilaan kuljetukseen.

Päiväkirurgiset potilaat täyttävät anamneesikaa-
vakkeen (liite), jonka luovuttavat vuodeosaston sai-
raanhoitajalle. Tämä ottaa yhteyden hoitavaan anes-
tesiologiin tarpeen vaatiessa ja toimii tällöin skan-
dinaavisen ohjeen tarkoittamana "toisena henkilö-
nä". Esilääkettä ei päiväkirurgiassa yleensä anneta,
mutta lievää sedatiivia voidaan käyttää. Tällöinkin
on varattava riittävästi aikaa potilaan kohtaamiseen
ja informoimiseen ennen anestesian alkua.

Anestesialääkärin on tavattava muut kuin päivä-
kirurgiset potilaat ennen leikkausta hyvissä ajoin
mieluiten vuodeosastolla. Mikäli heräämö on rau-
hallinen ja tilaa on, voidaan preoperatiivinen klii-
ninen arviointi suorittaa myös siellä, jos anestesia-
lääkärin on mahdotonta irroittautua leikkaussalis-
ta potilasta tapaamaan.

Jos hoitava lääkäri arvioi, että leikkaukseen liit-
tyy tavallista suurempi riski tai muita erityisongel-
mia, on suositeltavaa, että anestesiologi ottaa poti-
laaseen yhteyttä jo ennen tämän tuloa sairaalaan.
(Puhelin)haastattelun perusteella hoitava- ja anes-
tesialääkäri määräävät tarvittavat lisätutkimukset ja
suunnittelevat hoidon päälinjat yhdessä.

Kliinisen arvioinnin ja mahdollisten tutkimus-
ten lisäksi anestesialääkärin on informoitava poti-
lasta riittävästi anestesiaan liittyvistä seikoista. Po-
tilas saa kirjalliset anestesialääkärin ohjeet (preop.
paasto, lääkitys, kotiutus ym.) jo hoitavan lääkärin
vastaanotolla. Preoperatiivisen arvioinnin on tapah-
duttava rauhallisissa oloissa ja lääkärin käytöksen
pitää olla ystävällistä, kohteliasta, luottamusta he-
rättävää ja ammattitaitoista.

Intraoperatiivinen hoito

1. Anestesiahenkilökunnan läsnäolo:
Anestesialääkärin tai koulutetun anestesiahoitajan on
oltava läsnä koko toimenpiteen ajan leikkaussalissa.
Anestesialääkärin olisi oltava paikalla mahdollisim-
man paljon.

Anestesian alussa ja lopussa molempien on olta-
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va paikalla. Myös kolmannen henkilön läsnäolo on
yleensä tarpeellista. Anestesialääkäri voi hoitaa yhtä
aikaa korkeintaan kahta anestesiaa, joista toisen on
oltava vähemmän vaativa (hyväkuntoinen potilas
ja yksinkertainen toimenpide). Vakavasti sairas tai
riskialttiissa leikkauksessa oleva potilas tarvitsee
anestesialääkärin koko huomion, eikä tämä silloin
voi hoitaa muita potilaita. Nukutettaessa alle kou-
luikäisiä lapsia anestesialääkäri ei voi poistua leik-
kaussalista.

Anestesialääkäri ei myöskään saa jättää leikka-
ussalissa olevaa tai äskettäin heräämöön tuotua po-
tilasta vain anestesiahoitajan valvontaan poistues-
saan leikkausosastolta esim. toisen potilaan preope-
ratiivista tapaamista varten, vaan hänen on siksi
ajaksi delegoitava potilaan hoito, valvonta ja vas-
tuu toiselle anestesialääkärille.
2. Tarkoituksenmukaiset valvontalaitteet ja huolel-
linen kliininen valvonta vähentävät todennäköises-
ti morbiditeettia ja mortaliteettia edellyttäen, että
lääkärin ammattitaito ja vireys ovat riittävät. Poti-
lasvalvonnan käytännön suorittamisesta ei ole tar-
koituksenmukaista esittää yksityiskohtaisia laatu-
vaatimuksia. Monitoroitavat suureet on esitetty edel-
lä.
3. Anestesian anto ja siihen liittyvät toimenpiteet
ovat kunkin anestesialääkärin vastuulla ja harkin-
nassa. Yleiset toimintaperiaatteet on esitetty alan
oppikirjoissa, käsikirjoissa ja tieteellisissä julkaisuis-
sa. Kukin anestesialääkäri soveltaa niitä parhaan
harkintansa mukaan.

Anestesiaylilääkärin vastuulla on  yleisten edel-
lytysten luominen ja toiminnan koordinoiminen.
Mikäli ylilääkäri havaitsee systemaattisesti toistu-
vaa virheellistä tai riskialtista anestesiatoimintaa
hänen on puututtava siihen. Seuraavia periaatteita
noudatetaan:
- On pyrittävä mahdollisimman turvalliseen anes-

tesian antoon siten, että se samalla on potilaalle
mahdollisimman miellyttävää. Se menetelmä,
jonka kukin anestesialääkäri itse parhaiten hal-
litsee on yleensä turvallisin; vaihtoehdoista yk-
sinkertaisin on yleensä paras.

- On vältettävä lääkkeitä, toimenpiteitä ja toimin-
tatapoja, joiden tehosta ja turvallisuudesta ei ole
riittävästi tieteellisesti tutkittua näyttöä.

- Omia toimintatapoja on jatkuvasti arvioitava
avoimen kriittisesti.

- Toimintatapoja on syytä muuttaa mikäli aneste-
siatyön laatumittaukset, muuten havaitut komp-

likaatiot tai uusi lääketieteellinen tietämys anta-
vat siihen aihetta.

- Sairaalassa noudatetaan anestesiologien yhteisesti
hyväksymiä toimintaperiaatteita, jotka on koot-
tu "Anestesia" kansioon, paitsi silloin kun peri-
aatteesta poikkeamiseen on lääketieteellinen syy.

4. Koska anestesiologia erikoisalana on laaja eikä
kukaan voi hallita täydellisesti kaikkia osa-alueita,
on työ syytä jakaa niin, että tietyt anestesiat ja toi-
menpiteet (esim. kroonisen kivun hoito) keskite-
tään määrätyille anestesiologeille. Kukin anestesia-
lääkäri voi lisäksi saada hoitaakseen tietyn vastuu-
alueen (elvytysopetus, tutkimusyhteistyö), joka ei
suoranaisesti liity potilaiden hoitoon, mutta on toi-
minnan kokonaisuuden kannalta välttämätöntä.

Heräämöhoito

1. Henkilökunta:
On selvää, että välitön postoperatiivinen vaihe

on ollut väheksytty mitä tulee valvonnan laatuun
verrattuna intraoperatiiviseen vaiheeseen. Useat
uudet tutkimukset osoittavat, että hapenpuute he-
räämövaiheessa on suurin syy morbiditeettiin ja jopa
mortaliteettiin. On ehdottoman välttämätöntä, että
heräämössä on riittävästi ammattitaitoista henki-
lökuntaa.
a. Heräämöpotilaat. Tämän kategorian potilaat tar-

vitsevat heräämövalvontaa vain lyhyen aikaa. Po-
tilaat ovat yleensä hyväkuntoisia ja läpikäyneet
pienehkön toimenpiteen. Yksi sairaanhoitaja voi
valvoa kolmea tällaista potilasta.

b. Postoperatiiviset potilaat. Tähän potilasryhmään
kuuluvat ne, joille on tehty suuri leikkaus  tai joil-
la on merkittäviä lisäsairauksia ja/tai lieväasteisia
komplikaatioita. Näiden potilaiden voidaan arvi-
oida tarvitsevan heräämövalvontaa ja hoitoa seu-
raavaan päivään. Yksi sairaanhoitaja voi valvoa
kahta tällaista potilasta.

c. Postoperatiiviset tehopotilaat. Tämän ryhmän po-
tilailla on uhkaava tai manifestoitunut yhden tai
useamman vitaalin elinryhmän vajaatoiminta. Tyy-
pillisesti potilas tarvitsee respiraattorihoitoa. Yhden
tällaisen potilaan valvontaan tarvitaan 1-1.3 hoi-
tajaa.

Koska kategoria b:n potilaita ei käytännön syistä
voida valvoa yön yli heräämössä, valvonta tapahtuu
vuodeosastolla, jonne siirretään heräämöolosuhtei-
ta vastaava valvonta- ja hoitolaitteisto sekä potilas-
valvontaan perehtynyt "oma hoitaja".

Kategorian c mukaista heräämöhoitoa ei sairaa-
lassamme anneta. Tehohoitoa potentiaalisesti tar-
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vitsevat potilaat ohjataan muuhun tarkoituksenmu-
kaiseen hoitopaikkaan. Anestesialääkärin tulee yh-
dessä leikkaavan lääkärin kanssa pyrkiä siihen, että
tehohoitoa todennäkäisesti postoperatiivisesti tar-
vitsevia potilaita ei sairaalassa leikata.

Siirrettäessä potilas hoitopaikasta toiseen (vuo-
deosasto - leikkausosasto - heräämö - vuodeosasto)
tulee potilaasta antaa riittävä raportti seuraaville
hoitovastuussa oleville. On tärkeää, että keskitytään
kulloisenkin hoidon kannalta oleellisiin seikkoihin,
jotta tärkeät asiat eivät hukkusi informaatiotulvaan.
Anestesialääkärin raportti on tärkeä siirrettäessä
potilas leikkaussalista heräämöön. Vaikeasti sairai-
den kohdalla sairaanhoitajan raportti toiselle ei yk-
sinään riitä. Anestesialääkäri suunnittelee myös
heräämönaikaisen hoidon ja informoi siitä tarvit-
taessa heräämöhoitajalle.

Postoperatiivinen hoito vuodeosastolla

Potilaiden siirrosta vuodeosastolle vastaa potilasta hoi-
tanut anestesialääkäri tai heräämöhoitaja, jolle teh-
tävä on delegoitu asianmukaisesti. On suositeltavaa
käyttää tiettyä pisteytystä koskien hengitystä, veren-
kiertoa, tajuntaa ja kivun astetta. Pisteytystä käyte-
tään kriteerinä päätettäessä potilaan siirrosta vuode-
osastolle. Anestesialääkärin on allekirjoitettava herää-
mökaavake siirtäessään potilaan heräämöstä tai dele-
goidessaan tehtävän anestesiahoitajalle.

Anestesia- ja heräämökaavakkeisiin on merkit-
tävä potilaan henkilötiedot, preoperatiivinen anam-
neesi ja status, intraoperatiiviset ja heräämöhoidon
aikaiset hoidot ja tapahtumat niin, että kaavakkeen
kaikki osa-alueet tulevat täytetyksi. Dokumentteja
säilytetään asetuksen edellyttämällä tavalla yhdessä
muiden potilasasasiakirjojen kanssa.

Heräämökaavakkeelle anestesialääkäri merkitsee
myös hoito-ohjeet omalta osaltaan seuraavaan aa-
muun tai kotiutushetkeen. Jos ohjeita ei voida an-
taa yksiselitteisesti aamuun saakka, ne annetaan tiet-
yksi ajanjaksoksi, minkä jälkeen anestesialääkäri
arvioi tilanteen ja antaa uudet ohjeet. Kaavakkeesta
tulisi ilmetä ainakin kipulääkitys ja nestehoito sekä
mahdollinen verituotteiden anto ja monitorointi-
ohjeet, jotka kaikki ovat primäärisesti anestesiolo-
gin vastuulla. Lisäksi anestesiologi voi antaa ohjeita
muustakin lääkehoidosta ja laboratoriotutkimuksis-
ta sekä syömiseen ja juomiseen liittyvistä seikoista.

Jos sairaanhoitaja arvioi, että ohjeista olisi poi-
kettava hänen on otettava yhteys hoitaneeseen anes-
tesialääkäriin, joka tarvittaessa antaa uudet ohjeet.
Hoitavan lääkärin ei ole suositeltavaa muuttaa anes-

tesiologin antamia ohjeita tätä kuulematta. Jos näin
kuitenkin tapahtuu, siirtyy hoitovastuu tältäkin osin
hoitavalle lääkärille.

Kukin anestesialääkäri on tavoitettavissa (haku-
laite, puhelin) anestesian jälkeen seuraavaan aa-
muun. Mikäli  potilaan hoidossa ilmenee ongelmia
tai epäselvyyksiä voidaan anestesiologiin luonnolli-
sesti ottaa yhteys kaikkina vuorokauden aikoina.
Perjantai-iltapäivästä maanantai-aamuun yksi anes-
tesiologi vuorollaan toimii varallaolijana. Tällöin
hän on tavoitettavissa koko ajan puhelimitse ja val-
mis saapumaan sairaalaan kahden tunnin varoitus-
ajalla. Hätätilanteissa käännytään työaikana ensisi-
jaisesti hoitavan lääkärin ja tarvittaessa anestesiolo-
gin puoleen. Työajan ulkopuolella otetaan ensisijai-
sesti yhteys päivystäjään. Päivystäjän ja varallaole-
van anestesiologin olisi syytä tutustua vuodeosasto-
jen tilanteeseen aika ajoin päivystysvuoronsa aika-
na voidakseen adekvaatisti varautua hoitamaan po-
tilaiden akuutteja ongelmia.

Ensimmäisenä postoperatiivisena päivänä anes-
tesiologi suorittaa, mikäli suinkin mahdollista, nk.
postoperatiivisen käynnin l. käy tapaamassa poti-
lasta ja tutustuu ainakin tämän anestesiologisiin
ongelmiin sekä tiedustelee potilaan tilannetta sai-
raanhoitajalta. Ongelmat ja komplikaatiot pyritään
selvittämään ja hoitamaan ilman viivytystä.

Päiväkirurgiset potilaat saavat jo hoidon alussa
kirjalliset ohjeet, joissa on mm. yhteystiedot hoita-
vaan lääkäriin ja sairaalaan. Anestesiologiin he saa-
vat yhteyden sairaalan kautta. Jos potilas ei leikka-
uksen jälkeen ota yhteyttä sairaalaan on erittäin suo-
siteltavaa, että vuodeosaston sairaanhoitaja (mielel-
lään potilaan kotiuttanut hoitaja) ottaa yhteyden
potilaaseen puhelimitse seuraavana päivänä mah-
dollisten postoperatiivisten ongelmien selvittämisek-
si. Soitosta kotiin on sovittava potilaan kanssa etu-
käteen.

Koko hoitoprosessin aikana on oleellisen tärke-
ää olla kertomatta tietoja vaitiolovelvollisuuden ul-
kopuolella oleville, jotta potilaan henkilöllisyys ja
muut potilastiedot eivät paljastuisi. On huomatta-
va, että vaikeneminen potilaan nimestä ei aina yk-
sinään riitä, koska hänet voidaan tunnistaa muista-
kin potilastiedoista. Sairaalan sisälläkin on syytä
pitää potilastiedot vain potilaan hoitoon osallistu-
villa.

Leikkausosaston työn organisointi

Säännöllisesti leikkaaville lääkäreille on tehty "lu-
kujärjestys", josta käy ilmi kunkin lääkärin vakitui-
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nen leikkausaika. Satunnaisesti leikkaaville on jä-
tetty tilaa lukujärjestykseen. Työn yleisestä organi-
soinnista vastaa anestesiaylilääkäri ja käytännön
toimenpiteet, kuten leikkauslistojen suunnittelu ja
läpivieminen on keskitetty leikkausosaston osaston-
hoitajille.

Jotta leikkauslistat voitaisiin suunnitella tarkoi-
tuksenmukaisesti on leikkaavien lääkäreiden syytä
noudattaa seuraavia periaatteita:
- Päättää yhdessä potilaan kanssa tehdäänkö toi-

menpide päiväkirurgisena.
- Ottaa yhteys leikkausosastoon leikkausajan so-

pimiseksi.
- Antaa päiväkirurgiselle potilaalle jo vastaanotol-

la kirjallinen preoperatiivinen ohje, jonka kansi-
lehdelle kirjataan leikkauksen ajankohta, saapu-
misaika ja hoitava lääkäri sekä hänen puhelin-
yhteytensä. Potilaalle painotetaan ohjeiden tär-
keyttä ja etukäteen tapahtuvaa yhteydenottoa
vuodeosastoon.

- Tehdä potilaasta mahdollisimman täydellinen
leikkauslähete ja huolehtia sen perille menosta
leikkausosastolle. Myös vuodeosaston on saata-
va tieto potilaasta.

Työn mielekäs organisointi edellyttää kaikilta osa-
puolilta täsmällisyyttä, luotettavuutta ja kitkatonta
tiedon kulkua.

3. Tulos

Laadunhallinta edellyttää, että arvioitaessa hoidon
tulosta laatukriteereiden määrittelyn ja poikkeami-
en tunnistamisen lisäksi tarvitaan seurantaa (laadun-
valvonta), jotta poikkeamien korjaaminen ja estä-
minen (laadunvarmistus) olisi mahdollista (6). Ki-
rurgiassa tulosten seurannassa on perinteisesti käy-
tetty kuolleisuutta, infektioita ja uusintaleikkausten
tarvetta. Näistä on kovin vähän apua ajatellen laa-
tua anestesiologiassa, jossa pulmana on suhteellisen
vähäisten ongelmien, komplikaatioiden ja vaarati-
lanteiden suuri kirjo ja määrä (7).

Jotta jatkuva tulosten mittaaminen, tietojen kä-
sittely ja analysointi ei olisi kohtuuttoman hanka-
laa, olisi keskityttävä suhteellisen pieneen määrään
mitattavia suureita. Tähän pääsemiseksi tarvitaan:
- yhteisymmärrystä edellä esitetyistä seikoista kos-

kien rakennetta ja prosessia
- anestesialääkäreiden yhteistä näkemystä mitatta-

vista suureista
- selkeää suunnitelmaa siitä, miten tiedot käsitel-

lään.

Mittaaminen käytännössä

Seuraavia kokonaisuuksia on suunniteltu mitatta-
viksi:
1. Anestesiaosaston kliininen laatumittari - aneste-

siatyön kliiniset ongelmat
2. Aikataulumittari - leikkaussalityön täsmällisyys
3. Kirjallinen potilaskysely - potilaiden tyytyväisyys

hoitoon ja ongelmat kotona
4. Organisatoriset ongelmat: yhteistyö osastojen

kanssa, kotiutus, tutkimukset
5. Kirurgimittari - leikkaavien lääkäreiden näkökul-

ma leikkausosaston toimintaan
Jäljempänä hahmoteltu kliininen laatumittari täh-
tää anestesiologisten komplikaatioiden ja vaarati-
lanteiden kartoittamiseen. Kaikki tiedot perustuvat
anestesialääkärin (ja hoitajan) omaan arvioon. Mit-
tausväli on anestesiologin ensi tapaamisesta (esilää-
kekierrosta) ensimmäiseen postop. päivään. Tiedot
eivät ole julkisia vaan anestesiaylilääkäri käsittelee
ne luottamuksellisina. Yhteisissä palavereissa käsi-
tellään vain itse asioita, jolloin potilaat ja lääkärit
ovat anonyymejä.

Anestesiaosaston kliininen laatumittari

päivämäärä __________________
anestesialääkäri_______________
anestesiahoitaja_______________
heräämöhoitaja_______________
toimenpide___________________
ASA-luokka______

Anestesia:
- ya
- spin
- epid
- analgesia-sed (monitored anesthesia care)
- muu
- päiväkirurgisen potilaan anestesia

Rengasta ongelma alla olevista vaihtoehdoista ja
merkitse missä tapahtui (ls, h, os). Tarkennukset
(kuvaus, syy, hoito ja sen tulos) kommenttiosaan.
Esilääkitys:

- riittämätön
- sivuvaikutuksia
- annettu vastoin määräystä
- muu

Epäonnistunut anestesia:
- riittämätön paikallis- tai johtopuudutus
- hereilläolo anestesian aikana
- muu
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Spinaalipuudutus:
- liian korkea
- liian matala
- liian lyhytkestoinen
- päänsärky postop.
- muita neurol. oireita postop.
- muu

Epiduraalipuudutus:
- liian korkea
- liian matala
- liian lyhytkestoinen
- päänsärky
- muita neurol. oireita
- durapunktio
- katetriongelmia
- muu

Spinaali- ja epiduraaliopioidit:
- hypoventilaatio
- hypoksemia
- virtsaretentio
- kutina
- pahoinvointi / oksentelu
- riittämätön analgesia
- liiallinen sedaatio
- muu

Intubaatio:
- vaikea intubaatio
- intuboitu ruokatorveen
- intuboitu bronkukseen
- hammasvaurio
- muu trauma
- muu

Tekniset ongelmat:
- anestesiakone
- hengitysjärjestelmä
- ruiskupumppu
- monitorit
- invasiivinen monitorointi
- muu

Lääkeaineet:
- sivuvaikutuksia
- allergisia reaktioita
- väärä annostus
- väärä lääke
- väärä annostelutie
- puudutusainetoksisuus
- muu

Verenkierto:
- rytmihäiriö
- takykardia (yli 120/min)

- bradykardia (alle 40/min)
- sydänpysähdys
- hypertensio (syst. nousu > 30 %
lähtöarvosta yli 5 min ajan)
- hypotensio (syst. lasku < 30%
lähtöarvosta tai alle 80 mmHg yli 5 min ajan)
- sydänlihasiskemia tai AMI
- sydäninsuffisienssi
- hypovolemia
- hypervolemia
- muu

Hengitystie, ventilaatio ja hapetus:
- ylempien hengitysteiden obstruktio
- ventilointivaikeus
- laryngospasmi
- bronchospasmi
- pneumothorax
- keuhkoödeemi
- oksentelu
- aspiraatio
- ongelmat intub. putken ja LMA:n kanssa
- pidentynyt apnea (yli 5 min ajan
leikkauksen päättymisen jälkeen)
- pidentynyt neuromuskulaariblokki
- pidentynyt herätysvaihe (leikkauksen
lopusta heräämöön yli 10 min, ASA I-III)
- hypoventilaatio
- hypoksemia (SpO2 < 90%) yli 1 min
- reintubaatio
- ventilaattorihoito
- happilisällä os:lle (suunnittelematon/
yllätyksellinen)
- oma hoitaja tai muu poikkeava jatkohoito
järjestely (suunnittelematon/yllätyksellinen)
- muu

Heräämö:
- poikkeuksellisen kivulias potilas (VAS>6)
- hypertensio (lääkehoito)
- takykardia (lääkehoito)
- bradykardia (lääkehoito)
- muu rytmihäiriö (lääkehoito)
- levottomuus, sekavuus
- tärinä
- pahoinvointi (0-3)___
- oksentelu (0-3)____
- muu

Sekalaisia ongelmia:
- hypertermia (> 38°C)
- hypotermia (< 35°C)
- vamma (palovamma, silmä, hammas ym)
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- neurologinen häiriö
- virtsaretentio
- oliguria, anuria
- puutteelliset potilasasiakirjat
- puutteelliset preop. tutkimukset
- leikkauksen kohtuuton viivästyminen
- muu

Jatkohoitopaikka:
- kotiin
- vuodeosastolle
- muu sairaala
- jatkohoitopaikka ei suunnitelman mukainen

Kommentit: ____________________________
_______________________________________

Ongelma aiheutti vaaratilanteen_____
ongelmasta ei vaaraa potilaalle_____

- potilas tavattu vuodeosastolla ennen anestesiaa
- potilas tavattu 1. postop. päivänä

Täyttäjän allekirjoitus:____________________

Pohdinta

USA:ssa laadun jatkuva mittaaminen on ollut ru-
tiinia monissa sairaaloissa jo pitkään (2,9,10). Suo-
messakin laatuajattelu on tullut yhä tarkeämmäksi
osaksi terveydenhuoltoa (11). Myös anestesiatyön
laadusta on keskusteltu ja kirjoitettu melko paljon.
Eräissä sairaaloissa, kuten KYS:ssa, anestesiologis-
ten laatujärjestelmien kehittämisessä ollaan jo var-
sin pitkällä (6). Kuitenkaan tiedossamme ei ole yh-
tään merkittävää sellaista laadun mittaamista kos-
kevaa suomalaista raporttia, jossa päähuomio olisi
vaaratilanteissa ja nk. vähäisissä komplikaatioissa.
Toisaalta anestesiaan liittyvää mortaliteettia on sel-
vitetty mm. kahdessa koko maata käsittelevässä väi-
töskirjassa (12,13). Lisäksi erilaisia morbiditeetti-
tutkimuksia on tehty runsaasti. Esimerkkinä mai-
nittakoon sairaalassamme suoritettu 1700 sydänpo-
tilaan aineiston perusteella tehty tutkimus morbi-
diteetin ja komplikaatioiden ennustamiseksi (14).

Diakonissalaitoksen sairaalassa laatutyö on eden-
nyt seuraavasti:
- Anestesiatyön laadunhallintaan liittyvät ensim-

mäiset ohjeet jaettiin sairaalassa -94
- Diakonissalaitoksen laboratorio sai laatusertifi-

kaatin -96 Suomen ensimmäisenä yksityislabo-
ratoriona

- Potilaspalautejärjestelmä otettiin käyttöön lääkä-
riasemilla helmikuussa -97 ja sairaalassa saman
vuoden syyskuussa

- Lääkäriasemien laatuprojekti saatiin päätökseen
-98

- Asiakastyytyväisyystutkimuksia on tehty vuodes-
ta -95 lähtien noin kerran vuodessa.

- Sairaalassa laatuprojektin ensimmäinen vaihe
päättyi tutkimusyksiköissä ja toimenpidepolikli-
nikaalla talvella -99.

- Sairaalassa on käynnissä vuodeosastoja ja leikka-
usosastoa koskevan laatuprojektin ensimmäinen
vaihe, jossa nykyiset toimintatavat on kartoitet-
tu ja kirjattu. Lisäksi joukko ongelmia on tun-
nistettu ja analysoitu.

Olemme edellä kuvanneet yksityissairaalassa vallit-
sevia anestesiatyön laatuperiaatteita ja niihin liitty-
viä ohjeita ja suunnitelmia. Haluamme näin tuoda
keskusteluun yksityisen yksikön ja ammatinharjoit-
tajalääkärien näkökulmat. Sairaalamme anestesia-
lääkäreillä on vankka käytännön kokemus ja selkeä
ammatinharjoittajan identiteetti. Nämä seikat saat-
tavat ainakin näennäisesti olla ristiriidassa laatuajat-
telun kanssa. Yhtenäisten hoitokäytäntojen löytä-
minen voi olla työlästä kun vastakkain ovat yksilöl-
lisen hoidon ja vapaan ammatinharjoittajuuden
periaatteet.

SAY:n anestesiavalvontasuosituksen ajanmukais-
taminen on tervetullut laatutyön kannalta. Mieles-
tämme tässä esitetyt ohjeet laadunhallinnassa eivät
ole ristiriidassa SAY:n ohjeiden kanssa. Toivomme,
että Anestesiologiyhdistyksen ohjeistoa voitaisiin
edelleen laajentaa ja tarkentaa. Nyt olisi sopiva aika
luoda suositukset kotiutusohjeiksi sekä preoperatii-
viset ohjeet ainakin päiväkirurgisille potilaille. Omat
ohjeemme ovat liitteenä keskustelun pohjaksi. Us-
komme lisäksi, että "käypä hoito" -tyyppinen oh-
jeisto, jolla sovittaisiin hoidon minimitasosta, so-
pisi hyvin myöskin anestesiologiaan. Tällaisen hoi-
to-ohjeiston olisi oltava riittävän yksityiskohtainen
sisältäen selkeät ohjeet mitattavista fysiologisista
suureista ja käytettävistä lääkkeistä ja antotavoista
eri tilanteissa.

Komplikaatioiden, vaaratilanteiden ja erilaisten
lieväasteisten epätoivottavien tapahtumien kirjaa-
minen yhtenäisellä tavalla maan eri yksiköissä hel-
pottaisi näiden laadullista vertailua ja tilastointia.
Visiomme on se, että käytännön potilasohjeet, kaa-
vakkeet ja laadun mittaamiseen käytettävät mene-
telmät olisi saatava SAY:n kotisivuille riittävän ti-
heästi päivitettynä ja jokaisen ulottuville.
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Liite: Päiväkirurgisten aikuispotilaiden ohjeet ja anamneesi

Ohjeita toimenpiteisiin ja leikkauksiin tuleville

1. Leikkaukseen tuleville potilaille määrätään usein laboratorio- ym. tutkimuksia, jotka tulisi mieluiten
otattaa jo ennen sairaalaan tuloa. Lääkärinne määrää erikseen kaikki tutkimukset, joista tavallisimmat
ovat:

- sairauden diagnosointiin tarvittavat laboratorio- ja röntgentutkimukset
- hemoglobiiniarvo (ja veriryhmä)
- EKG (sydänfilmi) kaikilta yli 50-vuotiailta
- muut tutkimukset, joiden tarkoituksena on selvittää yleistä terveydentilaanne.

2. Jos sairastutte esimerkiksi yskään tai kuumeeseen juuri ennen toimenpidettä, ottakaa yhteys kansileh-
dellä mainittuihin puhelinnumeroihin.

3. Toimenpidettä edeltävänä päivänä voitte syödä ja juoda kuten tavallisesti, ei kuitenkaan klo 24.00
jälkeen. Toimenpidepäivänä pitää lisäksi olla JUOMATTA 4 TUNTIA ennen toimenpiteen suorittamis-
ta. Jos toimenpide tehdään vasta iltapäivällä tai illalla, voitte aamulla syödä kevyen liemiaterian, kunhan
olette SYÖMÄTTÄ 6 TUNTIA ennen toimenpidettä. Toimenpidettä edeltävänä iltana ei pidä nauttia
alkoholia.

Mikäli saatte hoitohenkilökunnalta edellisestä poikkeavia ohjeita, noudattakaa niitä.

4. Jos käytätte säännöllisesti verenpaine-, astma-, epilepsia- tai sydänlääkkeitä, ne on syytä ottaa myös
toimenpidepäivän aamuna. Tulehduskipulääkkeet, etenkin asetosalisyylihappo (aspiriini), saattavat lisätä
verenvuotoa leikkauksen aikana. Älkää käyttäkö niitä, ellei lääkärinne nimenomaan toisin määrää.
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5. Mikäli tarkoituksenanne on lähteä sairaalasta jo leikkauspäivänä, hankkikaa kotimatkaa varten aikui-
nen saattaja. Toimenpidettä seuraavana yönä emme suosittele yöpymistä yksin kotona.

6. Toimenpidettä seuraavan 24 tunnin aikana ei auton ajaminen eikä alkoholin tai rauhoittavien lääkkei-
den nauttiminen ole suositeltavaa. Toimenpidepäivän iltana voitte syödä kevyen aterian, mieluiten liemi-
ruokaa. Seuraavana päivänä voitte syödä normaalisti, ellei erikseen toisin määrätä.

7. Mikäli lasku toimenpiteestänne lähetetään vakuutusyhtiölle, pyydämme Teitä ottamaan vakuutustiedot
mukaanne. Ellei Teillä ole mukananne vakuutusyhtiön maksusitoumusta, lasku toimenpiteestänne lähete-
tään Teille kotiin.

8. Epäselvissä kysymyksissä, voitte ottaa yhteyden toimenpidepoliklinikkaan, vuodeosastoon (ks. kansi-
lehti) tai sairaalapalveluiden neuvontaan, puh. (09) 7750 7505.


