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korva-nenä-kurkkutaudeilla 42  % ja silmätaudeil-
la 84  %. Yksittäisten leikkaustyyppien suurimmat 
erot olivat laparoskooppisissa sappileikkauksissa, 
nielurisaleikkauksissa ja olkapääleikkauksissa. 

Olisiko päiväkirurgisten leikkausten kirjoa vielä 
mahdollista kasvattaa? Ehkä jonkin verran, mut-
ta kekseliäisyys uusien päiväkirurgisten operaati-
oiden osalta alkaa hiljalleen hiipua, ellei keksitä to-
della uusia leikkaustekniikoita. Tällaisena voi mai-
nita mm. Green laser -tekniikan uutena urologise-
na toimintana eturauhasen liikakasvun leikkauk-
sissa. Se vaikuttaa lupaavalta ja soveltunee omien 
(vähäisten) kokemustemme perusteella todennä-
köisesti myös päiväkirurgiaan. Olemme aloitta-
neet omassa yksikössämme myös päiväkirurgiset 
laparoskooppiset fundoplikaatiot, jotka ovat suju-
neet hyvin. Päiväkirurgisessa toiminnassa koros-
tuu selvästi kirurgin nopeus ja taitavuus. Mitä ly-
hyemmäksi leikkausaika jää, sitä suurempi toden-
näköisyys potilaalla on kotiutua. Olen henkilökoh-
taisesti sitä mieltä, että väkisin ei kuitenkaan pitäi-
si yrittää potilaita kotiuttaa tai tehdä epärealistisia 
suunnitelmia isojen leikkausten soveltuvuudesta 
päiväkirurgiaan. 

Potilasvalinnassa voisi olla myös jonkin verran 

tarkistamisen varaa. Nykyäänhän jo BMI > 35 kg/
m2 potilaatkin ovat päiväkirurgiassa arkipäivää. 
Anestesia-aineet ovat jo kehittyneet niin lyhyt-
vaikutteiseksi, että lisähyöty mahdollisista uusis-
ta anestesia-aineista jäänee vähäiseksi. Aika näyt-
tää. Anestesiatavan valinnalla (TIVA?) tai aneste-
siatekniikoiden kombinoinnilla voitaneen kuiten-
kin nopeuttaa päiväkirurgista prosessia.

Yhteenvetona totean Heikki Punnosen kom-
mentin päiväkirurgian kasvumahdollisuuksista: 
”Kun ne sairaalat, jotka vuonna 2004 jäivät päi-
väkirurgian osuudessa alle 40  %:n, ryhdistäytyvät 
ja panostavat päiväkirurgian kasvuun, lisääntynee 
kunnallisten sairaaloiden päiväkirurgian koko-
naisosuus yli 50  %:n lähivuosien aikana”.             

Lähteitä:
www.kunnat.net
www.stakes.fi
Heikki	Punnonen:	henkilökohtainen	tiedonanto
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Preoperatiivinen valmistelu 
päiväkirurgiassa

Marja Haapakoski ja Päivi Annila 

Teimme	valtakunnallisen	kyselytutkimuksen	Suomen	päiväkirurgisten	yksiköi-
den	preoperatiivisista	käytännöistä	esitettäväksi	8.5.2006	Tampereella	pidetyn	
päiväkirurgisen	anestesian	koulutuspäivillä.	Kirjallisen	kyselyn	tavoitteena	oli	
selvittää	preoperatiivisia	valmistelukäytäntöjä	ja	niiden	vaikutusta	yksiköiden	
toimintalukuihin	kuten	äkillisten	toimenpiteiden	peruuntumisten	määrään	ja	
potilaiden	odottamattomien	osastolle	siirtämisten	määrään.	Kyselykaavakkeita	
lähetettiin	sähköisesti	kaikkiin	Suomen	sairaaloihin	riippumatta	päiväkirurgisen	
toiminnan	määrästä	sekä	myös	muutamille	yksityisille	lääkärikeskuksille.	

Päiväkirurgisessa yksikössämme tehdään 
kirurgian, urologian ja ortopedian lisäksi 
KNK-kirurgiaa, lastenkirurgiaa, käsikirur-

giaa, suu- ja leukakirurgiaa ja osin myös kipupo-
tilaiden puudutuksia. Päikiyksikkömme vastuuvä-
estön koko on n. 220  000 asukasta. Viime vuonna 
Hatanpään päikiyksikössä tehtiin 3034 toimenpi-
dettä, joka on 48  % sairaalamme elektiivisten toi-

menpiteiden määrästä. Toimenpiteitä jouduim-
me peruuttamaan äkillisesti 2,4  %, ja osastolle siir-
rettiin 3,1  % potilaista. Päikin osalta olemme py-
syneet kansallisen terveysprojektin hoitotakuun 
piirissä ilman lisätöitä. Sähköinen sairauskerto-
musjärjestelmä otettiin käyttöön Tampereen kau-
pungin perusterveydenhoidossa ja erikoissairaan-
hoidossa vuonna 2003 (Pegasos, WM-Data) ja 
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leikkaustoiminnan sähköinen ohjausjärjestelmä 
vuoden 2005 lopussa (OIS, Commit). 

Halusimme analysoida päiväkirurgisen yksik-
kömme preoperatiivista prosessia, joka tuntui ras-
kaalta verrattuna monien muiden yksiköiden käy-
täntöihin. Oman käytäntömme mukaisesti suu-
rin osa lähetteen saaneista potilaista kutsutaan en-
sin erikoislääkäripoliklinikkakäynnille ennen leik-
kausjonoon asettamista. Yksikön oma jonohoitaja 
kutsuu valtaosan potilaista päikin sairaanhoitajan 
esihaastattelu- ja informointikäynnille ja tarvitta-
viin labaoratoriokokeisiin noin viikkoa ennen toi-
menpidettä. Edeltävästi potilaat ovat saaneet kir-
jeitse täytettäväkseen esitietolomakkeen. Polikli-
nikka- ja esihaastattelukäynnillä päikiin soveltu-
mattomat potilaat siirretään vuodeosaston kautta 
tehtävien toimenpiteiden jonoon. Toimenpidepäi-
vänä ennen leikkaussaliin menoa sekä toimenpi-
teen tekevä lääkäri että anestesialääkäri tapaavat 
potilaan varmistaakseen leikkaus- ja anestesia-
suunnitelman. 

Valtakunnallinen kyselytutkimus

Kyselykaavakkeita lähetettiin yhteensä 71 kappa-
letta, joista julkisen terveydenhuollon sairaaloi-
hin 59 ja yksityisiin lääkärikeskuksiin 12 kappalet-
ta. Vastauksia saimme yhteensä 32 (45  %), joista 
julkisen terveydenhuollon sairaaloista 29 (49  %). 
Vastausmäärät sairaaloittain jakaantuivat siten, et-
tä yliopistosairaaloiden päikiyksiköiden vastaus-
määrä oli 50  %, keskussairaaloiden 65  %, aluesai-
raaloiden 47  % ja kaupunginsairaaloiden 22  %. 
Yksityissairaaloista saimme vain kolme vastausta, 
joten jatkossa käsitellään vain julkisen terveyden-
huollon päikiyksiköiden toimintaa.

Erillinen päikiyksikkö on 72  %:lla vastanneis-
ta sairaaloista. Erillisiksi yksiköiksi määrittelimme 
myös ne yksiköt, joissa operatiivinen toiminta ta-
pahtuu keskusleikkausosastolla, mutta joissa päi-
kitoiminta oli selkeästi prosessoitu siten, että poti-
laiden vastaanotto ja kotiutus tapahtuvat erillisessä 
päikiyksikössä. Vuosittaisten päikitoimenpiteiden 
määrä vaihteli välillä 700–8  000. 8  000 toimenpi-
teen vuosivauhti oli HUS:n silmäsairaalassa

Odottamattomia toimenpiteiden peruuntumis-
ten ja vuodeosastolle siirrettyjen potilaiden mää-
riä voidaan käyttää oman päiväkirurgisen toimin-
nan arvioinnissa. Vuosittainen toimenpiteiden 
äkillisten peruuntumisten osuus vaihtelee vasta-
usten mukaan välillä 0,4–12,8  %. Päiväkirurgiassa 
toimenpiteiden odottamattomien ja äkillisen pe-
ruuntumisten kerrannaisvaikutukset ovat suuret. 

Mikäli peruuntuneen toimenpiteen tilalle ei saa-
da järjestettyä uutta toimenpidettä, on seuraukse-
na paitsi tyhjän leikkaussalin osalta turhat kulut, 
myös leikkausjonojen kasvu. Valtaosa päikipoti-
laista on työikäisiä, jolloin on huomioitava etukä-
teen sovitut sairausloman aikaiset sijaisjärjestelyt 
työssä. Odottamaton toimenpiteen peruuntumi-
nen koskee siten paitsi potilasta itseään, myös hä-
nen työnantajaansa ja työntekijälle palkattua si-
jaista. Lapsipotilaiden kohdalla lapsen vanhemmat 
ovat tehneet etukäteen järjestelyjä toipuvan lapsen 
hoidon osalta, jolloin odottamaton toimenpiteen 
peruuntuminen koskee myös useaa tahoa. Päi-
kiyksiköiden osalta yliopistosairaaloissa toimen-
piteitä peruuntuu äkillisesti 2,25–6,0  %, keskussai-
raaloissa 0,4–7,0  %, aluesairaaloissa 2,0–12,8  % ja 
kaupunginsairaaloissa 2,4–2,9  %.

Odottamaton potilaan siirtyminen vuodeosas-
tolle kuvastaa osaltaan päikiprosessin sujuvuutta ja 
oikeaa potilas- ja toimenpidevalintaa. Useimmiten 
vuodeosastojen kuormitusmäärät ovat suuret ja 
odottamattomat potilassiirrot kuormittavat osas-
toja entisestään. Kustannukset kasvavat sekä po-
tilaan itsensä että yhteiskunnan osalta. Kyselytut-
kimuksen mukaan potilaita siirrettiin vuodeosas-
tolle jatkohoitoon 0,45–14,0  %. Pienin vuotuinen 
osastolle siirtymisten määrä 0,45  % oli Lasten- ja 
nuorten sairaalassa Helsingissä ja seuraavaksi pie-
nin määrä 0,8  % oli Kymenlaakson keskussairaa-
lan päikiyksikössä. Päikiyksiköiden osalta yliopis-
tosairaaloissa luvut vaihtelivat välillä 0,45–6,4  %, 
keskussairaaloissa 0,8–14,0  %, aluesairaaloissa 
1,0–9,8  % ja kaupunginsairaaloissa 3,1–5,7  %.

Vuosittaisten toimenpidemäärien mukaisen ja-
ottelun suhteen keskimäärin pienimmät peruun-
tumis- ja osastolle siirtymismäärät löytyivät yksi-
köistä, joissa tehtiin vuosittain 2000–3000 toimen-
pidettä. Tällä volyymillä jonojen hallinta ja tark-
kuus potilasvalinnassa täytyy olla jo tarkkaan mie-
tittyä ja siksi tehokasta. 

Tiukka potilasvalinta omilla päikikriteereillä on 
käytössä 59  %:ssa päiväkirurgisista yksiköistä. Yk-
siköistä 41  % ilmoitti siirtävänsä potilaat sujuvasti 
vuodeosastolle, mikäli potilas ei ole toimenpiteen 
suhteen päikikelpoinen. Verrattaessa em. ryhmiä 
keskenään toimintalukujen suhteen, löytyivät kes-
kimäärin pienimmät toimenpiteiden peruuntu-
misten määrät ja osastolle siirrettävien potilaiden 
määrät yksiköistä, joissa oli käytössä tiukka poti-
lasvalinta omilla päikikriteereillä.

Kysyimme myös potilaan esitietojen saatavuut-
ta. Sähköinen jatkuva sairauskertomus oli vastaus-
hetkellä käytössä 59  %:ssa yksiköistä. Lopuilla yk-
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siköillä oli käytettävissä omat sairauskertomustie-
dot tai osittain pelkät lähetetiedot potilaasta. Esi-
tietojen tarkistamista varten potilaita haastateltiin 
joko puhelimitse, poliklinikkakäynnin yhteydessä 
tai erillisellä esihaastattelukäynnillä. Osassa yksi-
köistä potilas sai kutsun lähetteen perusteella suo-
raan toimenpiteeseen ja päikikelpoisuus tarkistet-
tiin potilaan saapuessa toimenpiteeseen. Preope-
ratiivisesti laboratorio- tai röntgentutkimuksia 
otettiin päikirutiinien mukaan 44  %:ssa yksiköistä 
ja 56  %:ssa yksiköistä harkinnan mukaan. Laparo-
skooppista toimenpidettä edeltävästi ristiverinäy-
te otetaan rutiinisti 52  %:ssa yksiköistä. 37  %:ssa 
yksiköistä ei oteta näytettä ja 11  % yksiköistä ot-
taa näytteen vain gastrokirurgista tähystysleikka-
usta edeltävästi.

Yhteenveto

Yksiköitä, joissa toimenpiteiden äkillisten peruun-
tumisten määrä vuosittain on alle 3,0  %, oli kyse-
lyyn vastanneista julkisen terveydenhuollon sai-
raaloista yhdeksän kappaletta, joka vastasi 28  % 
kaikista vastauksista. Tässä ryhmässä on yliopisto-, 
keskus-, alue- ja kaupunginsairaalan päikiyksiköi-
tä. Näistä yhdeksästä yksiköstä seitsemässä on eril-
linen päiväkirurginen yksikkö. Kahdeksassa yksi-
kössä on käytössä tiukka potilasvalinta omilla päi-
kikriteereillä, ja samoin kahdeksassa yksikössä po-
tilas haastatellaan esitietojen tarkistamista varten 
joko erillisellä käynnillä tai puhelimitse 1–2 viik-
koa ennen suunniteltua toimenpidettä. Kuudessa 
yksikössä yhdeksästä on käytössä sähköinen saira-
uskertomusjärjestelmä.

Pohjois-Suomen suuret välimatkat aiheuttavat 
omat erityispiirteensä myös päiväkirurgiseen toi-
mintaan. Lapin keskussairaalan osalta potilaan ko-
tipaikkakunnan etäisyys LKS:n päikiyksikköön on 
suurimmillaan 400 km, jolloin luonnollisesti eril-
liset käynnit sairaalassa preoperatiivisesti harki-
taan tarkoin. LKS:n päikiyksikkö on kouluttanut 
alueensa terveyskeskuksiin omat päikivastuuhoi-
tajansa, jotka haastattelevat potilaan toimenpidet-
tä varten, tarkistavat päikikelpoisuuden ja välittä-
vät tiedot toimenpideyksikköön, jonne potilas saa 
vielä soittoajan leikkausta edeltävälle päivälle.

Yksiköitä, joissa potilaita siirretään odottamatta 
vuodeosastolle jatkohoitoon vuosittain alle 3,2  %, 
oli kyselyyn vastanneista julkisen terveydenhuol-
lon sairaaloista niin ikään yhdeksän kappaletta. 
Myös tässä ryhmässä on sekä yliopisto-, keskus-, 
alue- että kaupunginsairaalan päikiyksiköitä. Näil-
lä yksiköillä on myös yhteisiä piirteitä toiminnas-

saan. Seitsemässä sairaalassa yhdeksästä on erilli-
nen päiväkirurginen yksikkö. Kahdeksassa yksi-
kössä on käytössä tiukka potilasvalinta omilla päi-
kikriteereillä, ja kaikissa yhdeksässä yksikössä po-
tilas haastatellaan esitietojen tarkistamista varten 
joko erillisellä käynnillä tai puhelimitse 1-2 viik-
koa ennen suunniteltua toimenpidettä. Viidessä 
yksikössä yhdeksästä on käytössä sähköinen saira-
uskertomusjärjestelmä. 

Kyselyyn vastanneista 32 sairaalasta viisi päi-
kiyksikköä sijoittui sekä äkillisten toimenpiteiden 
peruuntumisten että odottamattomien potilaiden 
osastolle siirtämisten suhteen parhaimman yhdek-
sän eli parhaimman neljänneksen joukkoon. Tässä 
ryhmässä on yksi yliopistosairaalan, kaksi keskus-
sairaalan, yksi aluesairaalan ja yksi kaupunginsai-
raalan päiväkirurginen yksikkö. 

Jotta päiväkirurginen toiminta olisi sujuvaa, tu-
loksellista ja kustannustehokasta, tulee koko päi-
väkirurginen hoitoprosessi suunnitella tarkkaan. 
Optimaalinen tulos saavutetaan parhaimmin, mi-
käli käytettävissä on oma erillinen päikiyksikkö, 
jossa on käytössä selkeä potilaan hoitopolku ja 
oma jonohoitaja. Omien päikikriteerien noudatta-
minen minimoi toimenpiteiden peruuntumiset ja 
odottamattomasti osastolle siirrettävien potilaiden 
määrän. Ajoissa tehty potilaan esitietietojen tar-
kistaminen joko puhelimitse tai erillisellä käynnil-
lä on tarpeellista. Jatkuvan sähköisen sairauskerto-
musjärjestelmän käyttö helpottaa osaltaan esitie-
tojen tarkistamista. Vastuuväestön ikärakenne ja 
maantieteelliset erityispiirteet vaikuttavat toimin-
nan suunnitteluun optimaalisen tuloksen saavutta-
miseksi. Lisäksi on olennaisen tärkeää analysoida 
oman yksikön vahvuudet ja heikkoudet sekä seu-
rata säännöllisesti oman toiminnan onnistumista 
ja toimintalukuja. Vastuulääkäriä tarvitaan osas-
tonhoitajan ja jonohoitajan rinnalle luomaan omaa 
yksikköä parhaiten palvelevaa toimintamallia. 

Kiitokset	 osallistumisesta	 yliopistosairaalat:	 HUS	 (silmä-
korvasairaala	silmäklinikka	ja	korvayksikkö,	Herttoniemen	sairaala,	
LNS,	 Jorvi),	 KYS,	 TAYS,	 TYKS	 (kirurginen	 sairaala),	 keskussairaalat:	
Joensuu,	 Jyväskylä,	 Kemi,	 Kokkola,	 Kotka,	 Lahti,	 Lappeenranta,	
Mikkeli,	 Riihimäki,	 Rovaniemi,	 Savonlinna,	 aluesairaalat:	 Lohja,	
Loimaa,	 Mänttä,	 Raahe,	 Rauma,	 Tammisaari,	 Vammala,	 Ähtäri,	
kaupunginsairaalat	Forssa,	Hatanpää	Tampere,	yksityiset	sairaalat:	
Koskisairaala	Tampere,	ODL	Oulu,	Sairaala	Pulssi	Turku	
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