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Lausunnolla olevissa hallituksen esityksissä 
sosiaali- ja terveydenhuoltolain muuttamisesta 
sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 
kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen 
erikoisalakohtaisista edellytyksistä on muutos-
ehdotuksia, jotka vaikuttavat merkittävällä ta-
valla tehohoidon ja tehovalvontahoidon koko-
naisuuden järjestämiseen. 

Tutkimusnäyttö ja kansainväliset suositukset 
tukevat toiminnan alueellista keskittämistä ja 
toisaalta organisaatioissa tehohoidon ja tehoval-
vontahoidon yhdistämistä suurempiin, tehohoi-
tolääkärijohtoisiin kokonaisuuksiin (1,2,3,4).

Erikoisalojen hallinnoimista pienistä tehoval-
vontayksiköistä tulee siirtyä tehohoitolääkärin 
johtamiin isompiin tehohoidon ja tehovalvonta-
hoidon kokonaisuuksiin. Vaativaa päivystys-
kirurgiaa edellyttävien potilaiden ja muiden 
suuren riskin potilaiden tehohoito tulee keskit-
tää laajan päivystyksen sairaaloihin. Harvoin 
tarvittavaa erityisosaamista tai laitteistoa vaativa 
tehohoito sekä lasten vaativa tehohoito tulee 
keskittää yliopistosairaaloihin. 

Suppeamman päivystyksen yksiköissä tulee 
olla valmius vähintään tehovalvontatason hoi-
toon, tehohoidon aloittamiseen ja potilaan kul-
jettamiseen toiseen hoitoyksikköön. 

TeHOHOiTOLääKäriT vASTAAvAT  
KriiTTiSeSTi SAirAAn POTiLAAn HOidOSTA
Lähes kymmenen vuotta sitten määriteltiin te-
hohoidon ja tehovalvontahoidon kokonaisuus 
erikoissairaanhoidossa (5). Tehohoidon, teho-
valvonnan, hätätilaryhmän ja tehohoidon jälki-
seurannan kokonaisuus suositeltiin hallinnol-

lisesti järjestettäväksi yhtenäiseksi, tehohoito-
lääkärin johtamaksi toiminnaksi. Yhtenäiset 
päivystyshoidon perusteet -työryhmän rapor-
tissa v. 2010 linjattiin, että tehohoitotasoista 
hoitoa  antava yksikkö tulee olla niissä sairaa-
loissa, joissa toteutetaan ympäri vuorokauden 
päivystyskirurgiaa ja hoidetaan keskitetysti 
konservatiivisten erikoisalojen päivystyspoti-
laita (6).

Nykyinen malli on koko maan tasolla hajau-
tettu ja tehohoitoa annetaan monissa varsin 
pienissä yksiköissä. Lisäksi useissa yksittäi-
sissä sairaaloissa tehovalvontatason hoito on 
 hajautettu usean erikoisalan hallinnoimiin 
pieniin yksiköihin, jolloin tehohoidon ja teho-
valvonnan välille syntyy keinotekoinen raja-
pinta. 

Pienissä erillisissä yksiköissä ympärivuoro-
kautisen toiminnan järjestäminen on työvoi-
man kohdentamisen ja osaamisen ylläpidon 
suhteen haasteellista ja johtaa kalliisiin ratkai-
suihin. Lisäksi hajauttaminen pieniin erikois-
alakohtaisiin yksiköihin on riski potilasturval-
lisuuden näkökulmasta (7,8). Riskejä ovat te-
hokkaamman hoidon tarpeen tunnistamisen 
ja hoidon aloittamisen viivästyminen, väärä 
hoitopaikan valinta suhteessa tarvittavan hoi-
don intensiteettiin ja hoidon jatkuvuuden kat-
keaminen rajapinnoilla. Potilaiden siirtely si-
säisestikin lisää työmäärää ja kustannuksia. 

Suurempien yksiköiden eduksi on luettava 
kokemuksen karttuminen, hoitoprosessien 
 hioutuminen, monialainen ympärivuorokauti-
nen osaaminen sekä henkilöstön, laitteiden ja 
tarvikkeiden paras mahdollinen käyttö.

Tehohoito tarvitsee laajan 
päivystyksen sairaalan palvelut

Tehohoidon ja tehovalvontahoidon kokonaisuuden järjestäminen 
muuttuu merkittävällä tavalla, mikäli lausunnoilla olevat hallituksen  
esitykset toteutuvat. Vaikeimmin sairaat ja vaativaa hoitoa 
 tarvitsevat potilaat hyötyvät hoidon keskittämisestä laajan 
 päivystyksen sairaaloihin.
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Sairaaloissa tulee arvioida voimavarojen 
käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla.
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HOiTO POrrASTeTAAn  
YLiOPiSTOSAirAALAn JOHdOLLA
Hoidon alueellinen järjestäminen sovitaan yh-
teistyöalueiden järjestämissopimuksessa alueen 
yliopistosairaalan johdolla. 

Yliopistosairaaloille tulee keskittää alueel-
linen toiminnan ohjaus, uusien hoitomenetel-
mien arviointi, toiminnan seuranta ja ohjeista-
minen sekä osaamisen varmistaminen. Erikois-

alakohtaisissa edellytyksissä toiminnan järjestä-
miseksi erityisesti leikkaustoiminnan ja sisätau-
tien sekä kardiologian osalta tulee huomioida 
sairaalan päivystysvalmiuksien laajuuden mu-
kaisesti valmiudet hätätilanteiden hoitoon sekä 
tehohoito- ja tehovalvontapotilaiden hoitoon. 
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Sairaaloissa tulee arvioida voimavarojen käyt-
töä parhaalla mahdollisella tavalla mietittäessä 
mahdollista erikoisalakohtaisten valvontayksi-
köiden yhdistämistä tehohoidon ja tehovalvon-
nan kokonaisuuteen. 

Uusi työnjako edellyttää tiivistä yhteistyötä, 
toiminnanohjausjärjestelmiä ja lisää potilas-
kuljetuksia.

Toistaiseksi ei ole yhteneväisiä kriteereitä 
 miten keskitettävät potilaat määritellään. Ter-
veydenhoidon järjestämissopimuksissa on 
 sovittava alueellisesta työnjaosta ja määritettävä, 
milloin potilas tulisi siirtää seuraavan tason 
 sairaalaan. Lisäksi on huolehdittava kriittisesti 
sairaan potilaan turvallisesta hoidosta siirtokul-
jetuksen aikana. 

Sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät ja 
 yhteensopivat tietojärjestelmät ovat tehohoidon 
näkökulmasta edellytykset tehokkaaseen ja poti-
lasturvalliseen toimintaan. Potilaiden oikea- 
aikainen sijoittelu edellyttää yliopistosairaalan 
alueella entistä tiiviimpää yksiköiden välistä yh-
teistyötä. ●
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