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Johdanto

Päiväkirurgisessa toiminnassa kipu voi estää potilaan 
kotiuttamisen samana päivänä. Olkapääpotilaat ovat 
yleensä kivuliaampia operaation jälkeen kuin esim. 
polvipotilaat. Olkapääpotilaan onnistunut päivä-
kirurgia edellyttää oikeaa potilasvalintaa, hyvää ja 
atraumaattista leikkaustekniikkaa (artroskooppinen 
tai mini-open -leikkaustekniikka), onnistunutta ki-
vunhoitoa, sekä suunniteltua jatkokuntoutusta (fy-
sioterapia). Päiväkirurgisesti voidaan hoitaa monen-
laisia olkapäävaivoja (syndroma supraspinatus, ro-
tator cuff-repeämä, instabiili olkanivel, AC-nivelen 
artroosi), mikäli toimintaan on valmistauduttu huo-
lella, ja koko hoitotiimi on asiassa mukana 1, 2, 3, 4.

Päiväkirurgisen toiminnan 
aloittaminen

Päiväkirurgista olkapään leikkaustoimintaa aloitet-
taessa on koulutukseen kiinnitettävä erityinen huo-
mio. Uutta toimintaa ei kannata aloittaa päiväkirur-
gisessa yksikössä ennen kuin koko hoitotiimi on pe-
rehdytetty asiaan. Hoitotiimiin kuuluu anestesialää-
käri, ortopedi, hoitajat (anestesia-, instrumentti- ja 
heräämöhoitajat), fysioterapeutti, lääkintävahtimes-
tari ja välinehuollon henkilöstö. Perehdyttämällä 
henkilöstö uuteen toimintaan saadaan toiminta toi-
vottavasti sujuvaksi ja tehokkaaksi. Mikäli toiminta 
ei suju, toimenpiteet viivästyvät ja pitkittyvät, päi-
vän rytmi häiriintyy, ja potilaita ei ehkä voida ko-
tiuttaa samana päivänä.

Pelkkä operatiivinen toimenpide ei kuitenkaan 
riitä, vaikka potilas saataisiinkin suhteellisen kivut-

tomana kotiutettua samana päivänä. Fysioterapeut-
tinen ohjaus on aloitettava jo ennen leikkausta päi-
väkirurgisessa yksikössä, ja sitä on jatkettava kunnes 
olkapää on kivuton ja toimintakyky on palautunut 
ennalleen. Postoperatiivinen kuntoutus on usein ai-
kaa vievää ja kärsivällisyyttä vaativaa. Usein kuntou-
tuksen alussa kipu on häiritsevä tekijä tehtäessä lii-
ke- ja voimaharjoituksia. Jos kipu estää olkapään lii-
keharjoittelun, on seurauksena jäykkä olkanivel ja 
pitkittynyt toipumisaika, ja pahimmassa tapaukses-
sa uusi toimenpide (narkoosimanipulaatio tai artro-
skooppinen kiinnikkeiden poisto). Mitä aikaisem-
min kipu saadaan hallintaan, sitä paremmin kun-
touttaminen yleensä onnistuu.

Postoperatiivinen kivunhoito

Kirjallisuuden mukaan kipupumpun käyttö ple-
xuspuudutuksen jatkoksi (plexuskatetri) on todet-
tu tehokkaaksi kivun lievittäjäksi. Pumpun käyttö 
vähensi kipua, unihäiriöitä, kipulääkkeiden tarvet-
ta ja lisäsi potilastyytyväisyyttä. Kipupumpun käyt-
töön ei liittynyt infektioita tai toksisia reaktioita 5, 6. 
Kipupumppu on todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi 
myös intra-artikulaarisesti polviniveleen katetrisoi-
tuna polven eturistisideleikkauksen jälkeen 7. Useat 
tutkimukset ovat näyttäneet kipupumpun käytön 
tehokkaaksi ja turvalliseksi myös subacromiaaliti-
laan katetrisoituna 8, 9, 10, 11, sekä intra-artikulaarisesti 
olkaniveleen katetrisoituna 12.

Oma hoitoskeemani olkapääpotilaiden posto-
peratiivisen kivun hoitamiseksi sisältää puuduteai-
neboluksen (20 ml), subacromiaalisesti asetettavan 
kipukatetrin, kylmämansetin, kipulääkityksen sekä 
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seurannan. Kipukatetri laitetaan toimenpiteen jäl-
keen subacromiaalitilaan artroskooppisessa näkö-
kontrollissa anteriorisesti ja kiinnitetään teipeillä 
ihoon. Katetriin yhdistetään kertakäyttöinen auto-
maattipumppu (24 h), jonka potilas voi itse poistaa 
seuraavana päivänä. Katetrin kautta menee subacro-
miaalitilaan puuduteainetta. Kylmämansettia käyte-
tään välittömästi toimenpiteen jälkeen heräämössä. 
Adekvaatti kipulääkitys potilaalle mukaan annet-
tavaksi sekä reseptillä on myös tärkeää. Seuraava-
na päivänä tehtävä tarkistussoitto potilaalle kertoo, 
onnistuttiinko kivunhoidossa vai ei. Potilaat tulevat 
kontrollikäynnille operatöörille noin 1–2 kk:n ku-
luttua, jolloin saadaan vielä varmuus hoidon alku-
vaiheen onnistumisesta.

Omia kokemuksia

Aloitimme päiväkirurgisen olkapääleikkaustoimin-
nan Jyväskylässä lokakuussa 2002. Tein 50 olka-
pääleikkausta 3 kk:n aikana, ja ainoastaan 1 potilas 
joutui jäämään osastolle yli yön. Laitoimme sattu-
manvaraisesti osalle potilaista kipukatetrin ja osalle 
vain puuduteaineboluksen. Seuraavana päivänä teh-
dyn tarkistussoiton perusteella kipupumppupotilaat 
vaikuttivat olevan kivuttomampia kuin ilman kipu-
pumppua olleet potilaat. Emme tehneet kuitenkaan 
varsinaista randomisoitua, placebokontrolloitua tut-
kimusta asiasta. Jatkoin hyväksi havaittua toiminta-
mallia Tampereella, jossa teimme 175 olkapääleikka-
usta vuonna 2003 edelleen hyvin kokemuksin. Ny-
kyisin teemme noin 200 olkapäätoimenpidettä vuo-
dessa, ja näistä suurimmalle osalle käytämme kipu-
pumppua subacromiaalisesti.

Yhteenveto

Kipupumppu yksinään ei ratkaise olkapään posto-
peratiivista kipua, mutta se on hyvä apukeino vä-
littömän kivun vähentämiseen. Potilasvalinta, leik-
kaustekniikka ja jälkikuntoutus ovat kuitenkin rat-
kaisevia lopullisen tuloksen onnistumiselle. Jos po-
tilas leikataan väärin indikaatioin tai huonolla leik-

kaustekniikalla, on seurauksena kivulias olkapää, 
vaikka välitön kivunhoito olisikin onnistunut. Poti-
laan motivaatio jälkikuntoutukseen on oltava myös 
hyvä. Vaikka leikkaus olisi teknisesti onnistunut 
ja kivunhoito hallinnassa, voi tulos olla silti huo-
no, jos olkapään kuntouttaminen epäonnistuu. r
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