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Lähtökohta

Useimmissa yliopistosairaaloissa sydänleikkaustoi-
minta on järjestetty konventionaalisesti siten, et-
tä kardiologia toimii sisätautiyksikössä, leikkaus-
toiminta kirurgian yksikössä ja sydänanestesia anes-
tesiologian yksikössä. Uudet toimialuemallit ovat 
saattaneet vielä monimutkaistaa tätä rakennet-
ta. Samaan aikaan sairaanhoitopiirin uuden toi-
mintaorganisaatiomallin kehitystyön kanssa alet-
tiin Tampereella suunnitella Sydänkeskusta kardio-
logisten ja sydänkirurgisten potilaitten hoitoyksi-
köksi. Myös Anestesiologian yksikössä oli silloin 
menossa oma uusiutumisvaiheensa. Sydänkeskuk-
sen suunnittelussa nähtiin kuitenkin hyvin var-
hain anestesiatoiminnan merkitys, vaikka aneste-
siologia ei siinä ollut mukana aivan alusta alkaen. 

Suunnittelu

Olimme mukana suunnitteluryhmässä vuodesta 
2002 alkaen. Suunnitteluryhmän johdossa oli yli-
lääkäri Kari Niemelä kardiologian yksiköstä. Toise-
na pääsuunnittelijana toimi sydänkirurgian osaston-
ylilääkäri Matti Tarkka. Raamit oli tuolloin jo mel-
ko pitkälle hahmoteltu, mutta hienosäätöä riit-
ti vielä vuoden 2003 tammikuun puoliväliin Sy-
dänkeskuksen avajaisiin asti ja vielä sen jälkeenkin.

Ensimmäinen virka siirtyi v. 2003 alusta Sydän-
keskukseen ja v. 2004 alusta viisi muuta virkaa siir-
tyivät samoin. Sydänkeskuksen anestesialääkärei-
tä ovat Eeva Honkonen, Kati Järvelä, Raimo Oja-
nen, Helena Porkkala ja allekirjoittaneet. Kaikilla on 
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sydänanestesian erityispätevyys. Ensi vuoden alus-
ta saataneen yksi erikoislääkäri lisää vakiomiehityk-
seen, töitä voidaan tarjota useammallekin. Aneste-
siayksikön lääkäreiltä on alkuun saatu päivystys- ja 
päivätyöapua sydänanestesioita pitkään hoitaneilta 
erikoislääkäreiltä. Samoin Anestesiayksikön erikois-
lääkärit ovat aloittaneet sydänanestesian erityispäte-
vyyskoulutuksen Sydänkeskuksen puolella. 

Toiminta

Toiminnallinen perusajatus Sydänkeskuksessa oli 
nopeuttaa kiireellisen potilaan hoitoon pääsyä, mis-
sä TAYS:lla oli ollut ongelmia ennen uudistusta. Tä-
mä tavoite edellytti toimintatapojen huomattavaa 
uudistamista. Ensimmäinen edellytys oli kardiolo-
gian päivystyksen vahvistaminen. Nyt kiireellisiä ja 
päivystysluonteisia invasiivisia tutkimuksia ja toi-
menpiteitä alettiin tehdä myös säännöllisesti virka-
ajan ulkopuolella. Kattavaa päivystystä ei ole aina-
kaan toistaiseksi, mutta myös viikonloppuisin on 
saatavilla kardiologin konsultaatioita ja toimenpi-
teitä. Toimenpidekardiologin lisäksi nuorempi kar-
diologi hoitaa osastotehtäviä viikonlopun aikana. 

Sydänanestesiologian ja -kirurgian päivystykset 
ovat varallaolopäivystystä. Kirurgialla tässä ei ta-
pahtunut muutosta, mutta anestesiologian puolel-
la muutos tarkoitti uuden päivystysrenkaan perus-
tamista tämän vuoden alusta. Jo viime vuoden ai-
kana oli toiminnallisesti siirrytty vastaavaan käytän-
töön, mutta ei vielä kattavasti. Leikkaustoimintaa 
on huomattavasti kehittänyt oman salihenkilökun-
nan vakiintuminen. Sama hoitohenkilöstö työs-
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kentelee päivä- ja päivystysvuoroissa, joten asian-
tuntevaa väkeä on aina töissä. Kaksi instrumentti- 
ja anestesiahoitajaa on kotipäivystäjinä puolen tun-
nin varoitusajalla. Omat leikkaussalit ovat toiminta-
valmiudessa, mm. perfuusiolaitteistot koottuna, 
jotta toiminta voidaan käynnistää nopeasti päivys-
tyspotilaiden hoitoa varten. Kiireellisten potilaiden 
hoitoon on varattu myös erillinen hoitajatiimi. Ki-
rurgit ja anestesiologit ovat varautuneet erillisen työ-
vuorolistan mukaisesti. Kiireelliset potilaat pyritään 
hoitamaan lisäleikkauksina iltapäivällä arkipäivisin 
paitsi perjantaisin. Kaksi pöytäpäivää viikosta on va-
rattu keuhko- ja välikarsinaleikkauksia varten. Myös 
näiden potilaiden päivystysleikkaukset kuuluvat Sy-
dänkeskuksen toimintaan. 

Hätätilanteissa hoito on aloitettava sairaalassa 
paikalla olevan leikkaussalihenkilökunnan avusta-
mana, kunnes oma päivystystiimi ehtii paikalle. Tä-
tä vaihtoehtoa on kuitenkin jouduttu käyttämään 
äärimmäisen harvoin, lähinnä vain ulkopuolelta tul-
leiden vammapotilaiden hoidossa. Omassa toimin-
nassa pyritään tilanteet ennakoimaan ja välttämään 
hätätilanteiden kehittymistä.

Tilat

Vanhoihin laboratorion tiloihin saneerattiin sydän-
valvonnan ja vuodeosastojen tilat aivan uutta kon-
septia noudattaen. Tilasuunnitelma noudattaa mo-
dulaarista rakennetta, jossa potilaan hoidon aktivi-
teetti luo tilajärjestyksen. Potilas siirtyy hoidon si-
säisen porrastuksen mukaan tehohoitotasoisista ti-
loista asteittain tavanomaiseen vuodeosastotilaan. 
Potilaan siirtymistä edesauttaa se, että kaikki tilat 
ovat samassa kerroksessa yhteisen käytävän varrel-
la. Sydänvalvonnassa on mahdollisuudet invasiivi-
seen valtimo- ja keskuslaskimopaineen mittaukseen 
ja vähäiseen vasoaktiiviseen lääkitykseen. Keuhko-
laskimokatetria tai esimerkiksi pallopumppuhoitoa 
vaativat potilaat siirtyvät kuitenkin Sydänteholle.

Leikkaustoimintayksikkö käyttää entisiä leikkaus-
salitiloja. Viime vuonna toimittiin neljässä leikkaus-
salissa, tänä vuonna kolmessa. Päivystystoiminnan 
vilkastuminen on luonut jossain määrin painetta li-
sätilan saamiseksi; tämä kohdentuisi lähinnä keuh-
kokirurgiaan. Sydäntehon tilat, kuusi vuodepaik-
kaa, varattiin tehon hoitohuoneesta, jossa tähänkin 
asti on hoidettu pääasiassa sydänpotilaita. Nyt toi-
vomme pääsevämme uusimaan nämä tilat seuraavan 
puolen vuoden aikana. Sydäntehon monitorointi-
uudistus toteutettiin yhdessä teho-osaston kanssa. 
Tietojärjestelmän konfigurointi on työn alla. Sydän-
tehon vastuulääkärinä toimii LT Kati Järvelä; hänel-

lä on sydänanestesiologian lisäksi tehohoidon eri-
tyispätevyys. 

Tehoyksikkö vastaa edelleen raskaasta tehohoi-
dosta myös sydänpotilaiden osalta. Pitkittynyt respi-
raattorihoito, dialyysihoito tai muut erityistilanteet 
aiheuttavat potilaan siirtymisen tehoyksikön kirjoi-
hin. Tämän syksyn aikana anestesiateho ja aikaisem-
min erillisenä yksikkönä toiminut sisätautiklinikan 
teho sulautuivat erilliseksi tehoyksiköksi, jonka joh-
dossa toimii ylilääkäri Jyrki Tenhunen. Tämän vuo-
den aikana tehoyksikkö on myös vastannut yöpäi-
vystyksestä sydänanestesiapäivystäjän toimiessa ko-
tipäivystäjänä. Sydäntehon hoitajia on koulutettu 
selviytymään sydänleikatun potilaan postoperatiivi-
sista rutiineista entistä itsenäisemmin. Hoitoproto-
kollien luominen on toiminut tässä oivallisena työ-
välineenä.

Yhteistyö

Erikoisalojen yhteistyö Sydänkeskuksen sisällä on 
osoittautunut mielekkääksi kokonaisuudeksi. Sydän-
tehon potilaiden aamukiertoon osallistuu anestesio-
logien lisäksi kardiologi ja kirurgi. Viikoittaisessa on-
gelmameetingissä käydään läpi erityisiä potilastapa-
uksia ja päätetään hoitolinjoista. Tämän lisäksi virka-
aikana on joka erikoisalalle nimetty konsultti, joka 
ottaa kantaa päivän aikana esiin tuleviin ongelmiin.

Anestesiakonsultti käy aamukierrolla sydänval-
vonnassa yhdessä kirurgin ja kardiologin kanssa ot-
taen kantaa lähinnä operatiivisten potilaitten hoi-
toon. Sydänvalvonta toimii myös leikattujen po-
tilaiden välivaiheen hoitoyksikkönä Sydäntehon 
ja vuodeosaston välissä. Konsultin muita tehtäviä 
ovat leikkauspotilaiden arviointi, hoito- ja tutki-
mustoimenpiteiden anestesiat (kardioversio, defib-
rillaattoritestaus) sekä hätätilanteiden anestesiolo-
ginen hoito esimerkiksi epästabiilin potilaan PCI-
toimenpiteenyhteydessä angiolaboratoriossa. Pallo-
pumppuhoito aloitetaan yleensä angiolaboratorios-
sa kardiologin toimesta. Hoito siirtyy anestesiologin 
vastuulle, jos vastapulsaattoria tarvitaan vielä jatkos-
sa potilaan tilan stabiloimiseksi.

Tärkeä osuus yhteistyössä on ollut yhteisten hoi-
tolinjojen luominen niin, että potilaan kulku hoi-
toketjussa on mahdollisimman mielekäs ja kaikki-
en erikoisalojen näkemykset otetaan huomioon oh-
jeistuksessa. Esimerkkinä voidaan mainita mm. an-
titromboottisen hoidon suunnittelu potilaille, jot-
ka todennäköisesti päätyvät operatiiviseen hoitoon. 
Työ- ja hoitotapoja yhtenäistävien ohjeistojen luo-
minen anestesia- ja tehohoitoon on yleisestikin 
käynnissä. Tässä Sydänteho on ollut edelläkävijä.
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Ongelmat

Koko Sydänkeskuksen mittakaavassa suurin on-
gelma on ollut taloudellisten kytkösten purkami-
nen vanhoista rakenteista. Tässä on kuitenkin on-
nistuttu kohtuullisella menestyksellä ja tähän vuo-
teen lähdettiin jo taseyksikkönä. Joitakin korjaa-
via toimenpiteitä tarvitaan vielä tuotteistuksen 
hinnoittelussa, jotta toiminta vakiintuisi. Poikke-
avat toimintajärjestelyt ovat saaneet ymmärtävän 
kohtelun sairaanhoitopiirin johdon taholta varsin-
kin, kun on voitu osoittaa, että potilasjonojen pur-
ku on mahdollista ja että esimerkiksi sydänpoti-
laan leikkaustoiminnan erityisjärjestely vapauttaa 
leikkaussalikapasiteettiä muiden erikoisalojen käyt-
töön etenkin päivystysaikana. Näin helpotetaan 
mm. ortopedisten potilaiden hoidon toteutusta.

Anestesiologien kannalta päivystyksen toteutta-
minen ensi vuoden aikana on vielä epäselvää. Teho-
yksikön päivystäjältä ei enää riitä aikaa sydänpotilai-
den yöpäivystyksen varmentamiseen varsinkaan uu-
den valvontaosaston avauduttua. Sydänanestesiatii-
mi kaipaa vielä lisävahvistusta, jotta työmäärä päi-
vätyössä sekä lisätyön että päivystyksen osalta ei käy 
liian rasittavaksi. 

Edut

Sydänkeskukseen siirtyneet anestesialääkärit ovat 
kokeneet positiivisena asiana keskittymisen omaan 
erityispätevyyden alueelle. Muut ylläkuvatut järjes-
telyt ovat myös lisänneet työn tekemisen mielek-
kyyttä ja sujumista. Potilaiden hoitoon pääsy on to-
teutunut lähes odotusten mukaisella tavalla. Kulle-

kin Sydänkeskuksessa toimivalle lääkäriryhmälle on 
räätälöity kannustava palkkausjärjestelmä kiireellis-
ten ja päivystyspotilaiden hoitamiseksi. Yhteistyö-
tä anestesiayksikön kanssa halutaan edelleen yllä-
pitää. Nyt tätä toteutetaan mm. osallistumalla ti-
lanteen salliessa aamukokouksiin ja osallistumal-
la erikoislääkärikoulutukseen omalla alueellamme.

Yhteenveto

Muutos on ollut melkoinen eikä kaikkia vaiku-
tuksia voi tällä hetkellä vielä määritellä. Potilas-
hoidon odotukset ja myös odotukset omia työteh-
täviä kohtaan ovat kuitenkin täyttyneet. Järjestel-
mä on osoittautunut toimivaksi tavaksi järjestää sy-
dänpotilaiden kokonaisvaltainen hoito myös anes-
tesiologian näkökulmasta. Ehkä anestesiologiassa 
tarvitaan lisää tämäntapaisia erikoistumisvaihto-
ehtoja, jotta saadaan turvattua lääkärien hakeutu-
minen perinteisille erikoistumisaloille. Muutosvai-
heessa suppeille aloille erikoistuminen syö resursse-
ja, mutta saattaa olla pitemmällä tähtäimellä ainakin 
osa ratkaisua nykyiseen anestesialääkäripulaan. r
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