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Dosenttiuutisia

Tehohoitotutkimusta Meilahdessa

Mihin aiheisiin dosentuuriin 
johtanut oma tutkimustyösi on 
keskittynyt?

– Minulla on julkaisuja myös 
sydänanestesiologian alalta, mut-
ta pääosa tutkimuksistani on te-
hohoidon alueelta, sepsiksestä, 
ennusteen arvioinnista, etiikasta.

Onko julkaisujesi joukossa omaa 
”suosikkia”? Miksi?

– Suosikkini on varmaankin 
väitöskirjatyöni tutkimus, jossa 
mittasimme endotoksiinia, syto-
kiinejä ja mahalaukun intramu-
kosaalista pH:ta vaikeaa haima-
tulehdusta sairastavilta potilailta. 
Se oli mielestäni mielenkiintoinen, 
suuritöinen tutkimus aikana en-
nen tutkimushoitajia ja tietojär-
jestelmiä. 

Kenen kanssa olet tehnyt 
tutkimusta? Onko joku tai jotkut 
henkilöt tuoneet sinut alalle tai 
vetäneet tutkimustyöhön?

– Aloitin tutkimustyön jo eri-
koistumisaikana Meilahdessa, 
syystä tai toisesta tämä projek-
ti ei kuitenkaan ottanut tulta, ja 
väitöskirjan teon aloitin uudes-
ta aiheesta, kun erikoislääkäriksi 
valmistuttuani siirryin teho-osas-
tolle töihin. Väitöskirjaa ohjasi 
Matti Valtonen yhdessä Olli Tak-
kusen kanssa. Muutimme kuiten-
kin kesken tätä projektia kahdek-
si vuodeksi töihin Torontoon Ka-
nadaan ja siellä aloitin kliinisen 
työn ohella uusia tutkimuksia sy-
dänanestesiologian alalta. Toron-
tossa tutkimusryhmän vetäjiä oli-
vat Davy Cheng ja Jasek Karski. 
Tutkimustyön tekeminen heidän 
alaisuudessaan oli varsin avoin-
ta ja mutkatonta, tutkimusryhmä 

tapasi kerran kuussa, jolloin käy-
tiin lävitse kunkin tutkijan ajan-
kohtainen tilanne ja tehtiin suun-
nitelmia jatkon suhteen. Palattua-
ni takaisin olen ollut mukana Ville 
Pettilän suuressa tutkimusryhmäs-
sä. Miellyttävimmät muistot ovat 
jääneet töistä, joita olen saanut 
tehdä yhdessä Minna Tallgrenin 
kanssa.

Millaista tutkimusta teet 
tulevaisuudessa? Keitä muita 
siinä on mukana?

– Haluaisin jatkaa tutkimustyö-
tä, nähtäväksi jää miten paljon ai-
kaa siihen tulevaisuudessa on. En 
ole vielä tänä vuonna onnistunut 
saamaan yhtään tutkimusvapaata. 
Infektiolääkäreiden kanssa yhdes-
sä olemme keränneet useita poti-
lassarjoja, jotka odottavat kirjoit-
tamista. 

Millainen työnkuvasi nyt on, 
mitä tavalliseen työpäivääsi 
kuuluu?

– Normaalia teho-osaston työ-
tä, aloitamme aamukierrolla 7.45 
ja osaston kliininen päivä päät-
tyy kiertoon päivystäjän kanssa 
iltapäivällä. Työhön kuuluu poti-
lastyön lisäksi sairaalalääkäreiden 
ohjausta, potilaskonsultaatioi-
ta vuodeosastoilla, heräämössä ja 
päivystyspoliklinikalla ja tietenkin 
hallinnollisia tehtäviä. Iltapäivä-
kierron jälkeen on sitten mahdol-
lisuus vielä paneutua paperitöihin, 
kun oven voi sulkea perässään. 

Mikä on parasta ja mikä 
pahinta?

– Pidän kovasti työstäni. Paras-
ta ovat ehkä onnistumisen hetket 
potilastyössä, mahdollisuus oppia 
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uutta joka päivä ja yhteistyö nuor-
ten lääkäreiden kanssa. Pahinta ovat 
hallinnosta tulevat päätökset, joi-
den ei voi nähdä hyödyttävän poti-
laita eikä henkilökuntaa. 

Meilahden sairaalan kirurgisella 
valvontaosasto 27:lla on 
poikkeuksellisen hyvä tunnelma, 
johon sinun panoksellasi on 
ollut merkittävä vaikutus. Miten 
työskentelyilmapiiriä pidetään yllä 
yksikössä, jossa potilaat vaihtuvat 
tiuhaan ja erilaista ristivetoa 
esimerkiksi yhteistyökumppanien 
taholta tuppaa esiintymään?

– Hauska kuulla, että toimittajal-
le on jäänyt positiivinen kuva osas-
tostamme. Henkilökunta on kieltä-
mättä yleensä viihtynyt hyvin osas-
tollamme, jossa potilaiden lisäk-
si lääkärit vaihtuvat tuhkatiheään. 
Mielestäni työ yhteistyökumppa-
neiden kanssa on sujunut kuitenkin 
varsin hyvin. Ongelmana on jatkuva 
pula teho- ja tehovalvontapaikoista, 
käytännössä osaston kuormitus on 
lähellä 100 % ja emmekä ole juuri-
kaan pystyneet hoitamaan kevyem-
pää tai lyhytaikaisempaa valvontaa 
tarvitsevia potilaita. 

Vaikuttaako dosentuuri 
työnkuvaasi?

– Vaikea sanoa tässä vaiheessa, 
ainakaan välittömiä muutoksia ei 
ole tiedossa.

Anestesiologiaan kuuluu nykyi-
sin useita varsin erilaisia osa-aluei-
ta: tehohoitoa, kivunhoitoa ja ensi-
hoitoa. Millaisena näet alan tulevan 
kehityksen, onko edessä jakautumi-
nen useampaan erikoisalaan? Anes-
tesiologia on iso erikoisala, mutta 
koska työstä huomattava osa teh-
dään virka-ajan ulkopuolella, en us-

ko, että olisi hyvä jakautua pienem-
piin erikoisaloihin. Suomi on pieni ja 
harvaanasuttu maa, ainakin yliopis-
tosairaaloiden ulkopuolella tarvit-
semme osaajia, jotka hallitsevat laa-
ja-alaisesti anestesiologian ja teho-
hoidon eri osa-alueita.

Leikkaussalianestesiologian 
ja tehohoidon yhtymäkohdat 
ja tarve hoidon jatkuvuudelle 
tulevat selkeästi esiin kirurgisella 
tehovalvontaosastolla. Miten 
tätä voitaisiin vielä parantaa? Vai 
tarvitseeko?

– Varmasti voidaan ja tarvitsee 
parantaa, Meilahden sairaalassa on-
kin ollut jo useita vuosia yhteinen 
luentosarja sekä tehoilla että leik-
kaussaleissa toimiville kollegoille. 
Mielestäni tämä on ollut hyödyllistä 
toiminnan kannalta. On helppo teh-
dä työtä kun yhteiset pelisäännöt 
ovat selvillä. Leikkaussalin ja teho-
osastojen välillä voitaisiin vielä lisä-
tä työkiertoa sikäli kun siihen löytyy 
halukkuutta. Sairaalalääkäreiden 
osalta tämä on tullut luonnollisella 
tavalla tähän mennessä kun Meilah-
den leikkaussalijaksoa on aina seu-
rannut tehojakso. Toivottavasti tätä 
käytäntöä pidetään yllä myös tule-
vaisuudessa.

Onko teho-osastolla hoidettavan 
potilaan ennusteen arvioiminen 
parantunut urasi aikana? 
Mitkä tekijät – esimerkiksi 
tietojärjestelmien kehitys, 
biokemialliset markkerit vai 
se kliinikon silmä – ovat 
jatkossa lupaavimpia ennusteen 
arvioimisen kannalta?

– Monen potilasryhmän hoitotu-
lokset ovat parantuneet urani aika-
na, mikä on huomioitava ennusteen 

arvioinnissa. Omia ja muiden tulok-
sia onkin syytä seurata. Biokemial-
liset markkerit eivät toistaiseksi ole 
olleet kovin lupaavia kliinisessä käy-
tössä. Ennusteen arviointi on aina 
kliininen päätös, jossa voidaan käyt-
tää apuna sairauden vaikeusastet-
ta kuvaavia pisteytyksiä. Kliinikon 
pitää myös nöyränä myöntää, ettei 
kukaan ole erehtymätön ja osa poti-
laista, joiden hoitoa on rajattu huo-
non ennusteen takia, toipuu tästä 
huolimatta. 

Mitkä ovat mielestäsi 
anestesiologian tärkeimmät 
tulevaisuuden haasteet?

– Haasteellista on säilyttää eri-
koisalamme houkuttelevana nuor-
ten lääkäreiden keskuudessa. Yksi 
terveydenhuollon suuria haasteita 
nyt ja tulevaisuudessa on hoitohen-
kilökunnan riittävyys. Tämä ei ole 
tietenkään meidän erikoisalamme 
erityisongelma. Joudumme tekemi-
siin näiden asioiden kanssa viikoit-
tain, myös silloin kun yritämme löy-
tää potilaille jatkohoitopaikkoja. 

Mitä harrastat?
– Nyt kun lapset ovat isompia, 

aikaa alkaa olla myös omiin har-
rastuksiin. Kesäisin puutarhanhoi-
to on yksi lempipuuhistani. Talvisin 
olen yrittänyt mm. opiskella espan-
jaa, tuloksista päätellen panostus on 
tainnut kuitenkin olla vielä riittä-
mätöntä.
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