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Sydänkeskusliikelaitos  
– kokemukset viiden vuoden toiminnasta

Timo Rinne

Mistä on hyvä Sydänkeskus tehty: Etanoista, sammakoista, koiran häntä-
tupsukoista, vai jostain ihan muusta?

Jatkan kolmen vuoden takaista katsausta Sy-
dänkeskuksen anestesiatoiminnasta 1. Silloin 
kehityksen päätepiste ei ollut näkyvissä; on-

neksi ei vieläkään! Sydänkeskus muuttui viime 
vuoden alusta kunnalliseksi liikelaitokseksi; se on 
ensimmäinen kliinisen alan liikelaitos Suomes-
sa. Sydänkeskus toimii nyt suoraan oman johto-
kuntansa, mutta myös sairaanhoitopiirin johdon 
alaisuudessa. Tämä antaa toiminnalle joustavuut-
ta, mutta toisaalta myös taloudellista vastuuta. Sai-
raanhoitopiiri asettaa tulostavoitteen, mutta liike-
laitos päättää miten siihen päästään.

Toiminta ja tilat

Kiireisen sydänpotilaan nopea hoitoonpääsy on 
edelleen toiminnan perusajatus. Tämän takia päi-
vystystoimintaa on asteittain vahvistettu. Sydän-
keskuksen oma anestesiapäivystys on toiminut 
vuoden 2005 alusta. Myös sydäntehon yöpäivys-
tys siirtyi sille seuraavan vuoden alusta. Päivys-
tyksen ohella tehdään lisätyönä kiireellisten poti-
laiden operatiivista sekä kardiologista diagnostiik-
kaa ja hoitoa. Toimenpidekardiologi on ollut jat-
kuvasti tavoitettavissa kuluvan vuoden alusta. Vii-
konloppuisin kaksi muuta kardiologia huolehtivat 
osasto- ja angiosalityöstä. Toimenpidekardiologi 
jää puhelinpäivystäjäksi yön yli. Leikkaus- ja an-
giosalien henkilökunta päivystää kotipäivystystä 
aktiivityön jälkeen. Kirurgisen päivystyksen vah-
vistamista toisella päivystäjällä viikonloppuisin 
suunnitellaan parhaillaan. Anestesialääkäreitä on 
tällä hetkellä virassa kahdeksan, joista yhdellä on 
sydänanestesian koulutusohjelma meneillään. Tii-

miin tarvitaan vielä pari lääkäriä lisää sekä päivä-
työn että päivystyksen vahvistamiseksi.

Sydänsalien määrä lisääntyy syksyllä neljään pa-
rin vuoden tauon jälkeen. Saleissa tehdään sydän-
leikkausten lisäksi keuhkotoimenpiteet sekä väli-
karsinan ja ruokatorven leikkaukset. Sydäntehon 
peruskorjauksessa varustetaan seitsemäs tehohoi-
topaikka. Sydänteho toteuttaa myös heräämöhoi-
toa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia, kun 
potilaita ei siirretä toiseen hoitoyksikköön. Tämä 
merkitsee potilaspaikkojen tehokasta käyttöä ja 
vauhdikasta potilasliikennettä. Muutoksesta ker-
too myös perinteisen sydänvalvontaosaston käyttö 
operatiivisten potilaiden jatkohoitopaikkana tar-
vittaessa ennen vuodeosastolle siirtymistä. Raskas-
ta tehohoitoa vaativat potilaat (dialyysi, pitkittynyt 
respiraattorihoito, viilennyshoito) hoidetaan edel-
leen perinteisellä teho-osastolla. Näiden hoitopäi-
vien määrä on kuitenkin jatkuvasti vähentynyt. 

Uudet toiminnat lähinnä  
muuta kuin anestesiologiaa

Toimintaa on myös laajennettu. Sydänkeskus tu-
lee tarjoamaan telekardiologian palveluja yhdessä 
teknisten yhteistyöosapuolten kanssa. EKG-rekis-
teröinnin tulkinta ja siihen liittyvä neuvonta ja jat-
kotoimenpiteet ovat lähiaikoina helposti saavutet-
tavissa verkkoyhteyden kautta.

Tämä ei kuitenkaan ole anestesiologista toimin-
taa! Ei varmaan, mutta sellaista Sydänkeskuksen 
toimintaa, jolla täytetään hoitoketjujen vielä auki 
olevia lenkkejä. Näin ylläpidetään myös valmiutta 
operatiiviseen ja anestesiologiseen toimintaan.

Sydänanestesia
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Lähempänä anestesiologiaa on tänä keväänä 
käynnistyvä transkatetrinen läppäasennustoimin-
ta. Tavanomaisen leikkaushoito ei sovellu korkean 
riskin aorttastenoosipotilaille vaikeiden liitännäis-
ongelmien takia. Toimenpiteellä helpotetaan näi-
den potilaiden oireistoa ja terveydenhuollon eri 
portaiden kuormitusta. Korkean riskin vuoksi toi-
menpiteessä varaudutaan erilaisiin ongelmiin mm. 
varautumalla tilapäiseen tukiperfuusioon ja tarvit-
taessa operatiiviseen toimintaan. Tähän tarvittava 
kalusto järjestetään angiolaboratorioon, jossa on 
riittävät läpivalaisumahdollisuudet. Sydänkeskuk-
sen tiimi käy parhaillaan koulutuksessa toiminnan 
aloittamiseksi. Ensimmäiset toimenpiteet on tar-
koitus tehdä toukokuun lopulla. Tulemme kerto-
maan kokemuksista SAY:n sydänanestesiologian 
alajaoksen vuosikokouksessa syksyllä.

Anestesiologista osaamista ja kokemusta on tar-
vittu myös muiden uusien toimintojen käynnistä-
misessä. Sydänkeskuksen omat anestesiologit hoi-
tavat väliseinädefektien katetrisulut omana toimin-
tana. Eteisvärinän katetriablaatiohoitoon kehitet-
tiin kivunhoitoprotokolla, joka aluksi käynnistet-
tiin anestesiahoitajien tuella. Jatkossa kardiologian 
yksikkö on hoitanut kivunhoidon itsenäisesti, kui-
tenkin tarvittaessa anestesialääkärit tai -hoitajat 
ovat avustaneet toiminnassa.

Yhteenveto

Sairaanhoitopiirin anestesiologia on jakautunut 
kolmeen yksikköön. Tehohoito ja sydänanestesio-
logia toimivat omissa yksiköissään, muu leikkaus- 
sali- ja toimenpideanestesiologia perinteisessä 
anestesiayksikössä. Alussa eriytyminen söi voima-
varoja, koska lääkäreitä ei enää siirretty helpos-
ti tehtävästä toiseen. Erikoistuminen omalle eri-
tyisalalle on motivoinut anestesiologeja huolimat-
ta ajoittain vähäisistäkin voimavaroista. 

Mistä voisi olla hyvä Sydänkeskus tehty? Moti-
voidusta henkilökunnasta, hyvistä työolosuhteis-
ta, oikeista tavoitteista, tuloksellisesta toiminnas-
ta. Joustavuus ja kyky reagoida muuttuviin olosuh-
teisiin on sekä yksilön että organisaation selviyty-
misen edellytys. Seuraava katsaus kertoo taas väli-
aikatietoja...                                                            

Kirjallisuus
Rinne T, Pajula J. Anestesiologiaa sydänkeskuksessa. Finnanest 

2005; 38: 430–432.

Timo Rinne
Apulaisylilääkäri

Sydänkeskusliikelaitos, PSHP
timo.rinne[at]pshp.fi

Ar
vi 

Yli
-H

an
ka

la




