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Johdatus laadukkaaseen päiväkirurgiaan

Jukka Valanne

Markkinatalousmaiden ykkönen Yhdysvallat ymmärsi ensimmäisenä, että päiväkirur-
gian avulla säästetään rahaa huonontamatta hoidon laatua, eli voidaan samalla rahalla 
hoitaa enemmän potilaita. Euroopassa Englanti on ollut tämän kehityksen kärjessä. 
Myös Suomessa päättäjät ovat viime vuosina arvelleet maagisen päiväkirurgia–sanan 
auttavan terveydenhuollon rahoituskriisissä ja myöntäneet varoja tämän toiminnan 
kehittämiseen ja rakentamiseen. Mutta onko maassamme halua ja asiantuntemusta 
päiväkirurgian sellaiseen toteuttamiseen, josta on sekä potilaalle että maksajalle (ta-
vallisesti veronmaksajat) hyötyä? Harva lääkäri (leikkaava lääkäri tai anestesialääkäri) 
on kiinnostunut alan kehittämisestä: se lienee useimpien mielestä sekä tylsää että liian 
helppoa. Seuraavassa esitän eräitä keskeisiä periaatteita päiväkirurgian toteuttamisessa.

Määritelmä

Päiväkirurgia on määriteltävä tarkoin, jotta kansain-
välinen ja kansallinen vertailu on läpinäkyvää. Poli-
kliinisen toimenpiteen ja päiväkirurgian ero on ni-
mittäin monesti kuin veteen piirretty viiva. Suoma-
lainen määritelmä 1 korostaa leikkaussaliolosuhteita 
tai anestesiaa (sedaatiokin kelpaa!). Päivystystoimin-
ta ja nukutuksessa tehtävät tutkimustoimenpiteet ei-
vät kuulu päiväkirurgiaan. Suomessa päiväkirurgia-
potilas viipyy yksikössä alle 12 h, Yhdysvalloissa al-
le 24 h.

Päiväkirurgiset toimenpiteet

Määritelmän tukena on päiväkirurgian toimenpide-
luettelo, jonka laajuus vaihtelee maittain. Taulukko 
1 käsittää International Association of Ambulatory 
Surgeryn (IAAS) varsin kattavan luettelon. Vertailta-
essa näitä päiväkirurgiassa tehtyjä toimenpidemääriä 
esimerkiksi vuosittain saadaan hyvä käsitys päiväki-
rurgian kehityksestä kussakin kohteessa (yksikössä, 
miljoonapiirissä, maassa tms.) 

Päiväkirurgia näyttöön perustuvan 
lääketieteen valossa

Näytön taso luokitellaan A:sta D:hen: A = vahva tut-
kimusnäyttö, B = kohtalainen tutkimusnäyttö, C = 
niukka tutkimusnäyttö ja D = ei tutkimusnäyttöä. 
Päiväkirurgisen yksikön rakenteesta on vain C-D -
tason tietoa.

Päiväkirurgisen yksikön rakenteesta on vain C–

kaihi

karsastus

myringotomia + putkien 
laitto

tonsillectomia

rhinoplastia

bronchomediastinoscopia

hampaanpoisto

naisen endoskooppinen ste-
rilisaatio

abortti

kohdun kaavinta

hysterectomia

cysto- ja rectocoelen kor-
jaus

polven artroskopia

artroskooppinen meniski-
leikkaus

luuimplanttien poisto

jalkaterän deformiteetin 
korjaus

canalis carpi – syndroman 
leikkaus

Bakerin cysta

dupuyetren contractura

ristiligamentin korjaus

discus-leikkaukset

rintarauhasen lokaaliexcisio

mastectomia

laparoskooppinen cholecys-
tectomia

laparoskooppinen refluksi-
leikkaus

haemorrhoidectomia

inguinaalihernialeikkaus

ympärileikkaus

orchiectomia

orchidopexia

miehen sterilisaatio

TURP

colonoscopia + biopsia

colonpolyyppien poisto

suonikohjuleikkaus

rintojen reduktioleikkaus

sinus pilonidalis -leikkaus

Taulukko 1. Tyypilliset päiväkirurgiassa tehtävät 
toimenpiteet

D-tason tietoa: erillinen yksikkö on parempi kuin 
yhteinen yksikkö sairaalapotilaiden kanssa 2.

Päiväkirurgisen prosessin eri aspekteista on run-
saasti tutkimuksia (B–D), mutta niistä on vaikea 
saada kokonaiskuvaa. Collopy ym. 3 kuitenkin tut-
kivat kolmen kuukauden ajan 240 päiväkirurgisen 
yksikön toimintaa Australiassa laatuindikaattorei-
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den valossa (näytön taso C). He totesivat, että 80 % 
virheistä sattuu prosessin preoperatiivisessa vaihees-
sa (virheitä kaikkiaan 9486 kpl!). Toinen tärkeä ha-
vainto oli, että palautteen jälkeen peräti 64 % kli-
nikoista korjasi toimintaansa (vrt. Intensiumin toi-
minta Suomessa).

Hoidon lopputuloksen kannalta yksittäisen leik-
kauksen sopivuus päiväkirurgiaan on osoitettu vain 
D-tasolla. Useitten kyselytutkimusten mukaan po-
tilaat haluavat lähinnä kahta asiaa: adekvaattia 
preoperatiivista informaatiota ja hyvää postoperatii-
vista kivunhoitoa.

Prosessin ja hoitotuloksen 
mittaaminen

IAAS on vuonna 2003 julkaissut päiväkirurgisen pro-
sessin ja päiväkirurgisen hoidon onnistumisen (tau-
lukko 2) indikaattorit. Päiväkirurgisen yksikön tulee 
seurata näiden mittareiden kehittymistä ja ryhtyä tar-
vittaessa nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin. Yksiköi-
den välinen vertailu mahdollistuu näillä indikaatto-
reilla, kun otetaan samalla huomioon paikalliset olo-
suhteet (organisaatio, väestö, toimenpiteet). Hyvän 
tason säilyttämiseksi tai parantamiseksi olisi luotava 
keskusrekisteri, jonka kautta vertailu yksiköiden vä-
lillä mahdollistuu helpolla tavalla (suoraan internetis-
tä, vrt. Intensiumin teho- ja anestesia-rekisterit).

Potilashotelli lisää päiväkirurgiaa

Potilashotelli on lähellä sairaalaa oleva, hotellimai-
sesti varustettu ja miehitetty yksikkö, jossa on jon-
kin verran paremmat mahdollisuudet hoitaa odot-
tamattomia lääketieteellisiä ongelmia. Siitä on hyö-
tyä pitkämatkalaisille ja niille, joiden koti on kauka-
na lähimmästä terveydenhuoltoyksiköstä. Myös osa 
muutoin sairaalaan otettavista potilaista voi yöpyä 
potilashotellissa. Kun toivottavasti tulevaisuudessa 
potilas saa itse vaikuttaa oman hoitopaikkansa valin-
taan, voi koti olla kaukana ja hotelli tarpeen. Raken-
teeltaan potilashotelli on hotellimainen: tilava huo-
ne, jossa on kaksi erillistä sänkyä (toinen saattajal-
le), televisio ja kylpyhuone. Toimiva huonepalvelu 
tai helppo pääsy ravintolaan sekä 24 tunnin yhteys 
vastaanottoon ovat tärkeitä.

Jos hotellin tasoa parannetaan sairaanhoitajan 24 
tunnin läsnäololla, voidaan päiväkirurgia ulottaa po-
tilaisiin, jotka tarvitsevat ensimmäisen vuorokauden 
aikana esimerkiksi parenteraalista lääkitystä tai haa-
vanhoitoa. Myös vastuullisen saattajan puute hoituu 
tällaisessa potilashotellissa. 4

Lopuksi

Päiväkirurgia on Suomessakin olennainen keino säi-
lyttää operatiivisen toiminnan taso ja volyymi kor-
keana. Prosessin hyvä kontrollointi jatkuvan seu-
rannan ja henkilökunnan hyvän motivaation avul-
la on avainasia päiväkirurgiassa. Potilas joutuu ot-
tamaan itsestään moninkertaisen vastuun verrattuna 
sairaalapotilaaseen, joten myös hänet on innostetta-
va mukaan hyvän informaation ja huolenpidon (eri-
tyisesti postoperatiivinen kivunhoito) avulla. Innos-
tusta valitettavasti tuskin lisää asetuksen mahdollis-
tama 72 euron potilasmaksu

 
5, kun seuraavan yön 

sairaalassa viettänyt potilas (joka on yhteiskunnalle 
huomattavasti kalliimpi) maksaa vain 52 euroa! r
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Taulukko 2. IAAS:n laatuindikaattorit

I suunnitellun toimenpiteen peruuntuminen 
(prosessi)
Potilas jää saapumatta päiväkirurgiseen yksikköön – 
syy: akuutti sairaus, potilaan päätös, organisatorinen 
syy, muu syy (mikä?)
Potilas saapuu yksikköön, mutta toimenpide peruute-
taan – syy: akuutti sairaus, muu sairaus, organisatori-
nen syy, muu syy (mikä?)

II reoperaatio samana päivänä (hoidon 
onnistuminen)

III potilas otetaan vuodeosastolle yöksi (hoidon 
onnistuminen)
- syy: kirurginen, anestesiologinen/sisämedisiininen, 
sosiaalinen/hallinnollinen

IV potilas palaa päiväkirurgiseen yksikköön tai 
sairaalaan (hoidon onnistuminen)
vuorokauden sisällä, 1–28 vuorokauden sisällä

V potilas otetaan sisään päiväkirurgiseen 
yksikköön tai sairaalaan (hoidon onnistuminen)
vuorokauden sisällä, 1–28 vuorokauden sisällä




