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Hospitalisti kirurgisella vuodeosastolla 
– hyötyä saavutettavissa?
•		Hospitalisti	on	sairaalassa	työskentelevä	yhdyslääkäri,	jolla	on	laaja	näkemys	potilaiden	akuuttien	ja	pitkä

aikaisten	ongelmien	hoidosta.
•	Hospitalistien	määrä	on	lisääntynyt	voimakkaasti	mallin	synnyinmaassa	Yhdysvalloissa.
•	Malli	tähtää	hoidon	laadun	parantamiseen	ja	jatkuvuuden	turvaamiseen.
•	Suomessa	mallia	on	pilotoitu	Oulun	yliopistollisessa	sairaalassa.	Alalle	aikoville	on	tarjolla	lisäkoulutusohjelma.

Kymmenen viime vuoden aikana yhdyslääkäri-
en (hospitalist) määrä Yhdysvalloissa on kaksin-
kertaistunut ja on nykyisin yli 50 000. Alasta on 
tullut yksi maan suurimmista erikoisaloista (1). 
Sisätautilääkärit Antti Linkola ja Jorma Lahtela 
ovat kirjoittaneet Yhdysvaltojen hospitalistitoi-
minnasta ja nostaneet esille vastaavan tarpeen 
Suomessa (2,3). Toimintamallia on pilotoitu 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa gastrokirur-
gian vuodeosastolla (4,5). Lisäksi Seinäjoella ke-
hitetty moniammatillinen ortogeriatrinen toi-
mintamalli on todettu kannattavaksi ja otettu 
käyttöön muuallakin Suomessa (6–9).  Oulun 
yliopisto on hiljattain alkanut tarjota myös hos-
pitalistin lisäkoulutusohjelmaa.

Hospitalistin työnkuva

Lääketieteen erikoisalat erotetaan esimerkiksi 
potilaan iän (pediatria ja geriatria), anatomian 
ja fysiologian (oftalmologia ja gastroenterolo-
gia) tai lääkärin käyttämän välineistön perus-
teella (radiologia ja kirurgia). Erikoistuminen 
on eduksi lääketieteen kehitykselle ja potilaiden 
hoidolle. Useiden erikoislääkärien osallistumi-
nen hoidon suunnitteluun voi kuitenkin vai-
keuttaa toimivan potilas-lääkärisuhteen ylläpi-
toa. Väestön ikääntyessä lisääntyvät sairaudet 
tekevät hoidosta myös entistä vaativampaa. 

Erikoissairaanhoidon erikoistuminen ja pirs-
taloituminen luo kysyntää laajan kokonaisnäke-
myksen omaavalle yhdyslääkärille. Hospitalisti-
termi esiteltiin ensimmäisen kerran Yhdysval-

loissa 1996. Kilpailussa pärjätäkseen sairaalat 
halusivat parantaa hoidon tehokkuutta ja laatua 
sekä potilastyytyväisyyttä (10,11). Yleissisätauti-
lääkärien työnkuva sairaalassa oli jo aiemmin 
alkanut kehittyä kokonaisvaltaisen potilashoi-
don suuntaan vastapainoksi pirstaloitumiselle. 

Sairaalalääketiede (hospital medicine) ei ra-
joitu mihinkään yksittäiseen erikoisalaan. Hos-
pitalistien ammatillisen järjestön (The Society 
of Hospital Medicine) määritelmän mukaan 
hospitalisti on sairaalassa työskentelevä lääkäri, 
jonka päätehtävä on potilaan yleinen sairaan-
hoito sekä erityisesti potilaan hoito- ja kuntou-
tussuunnitelman koordinointi. 

Käytännössä hospitalisti arvioi, tutkii ja hoi-
taa potilaita sekä toimii yhteistyössä potilaan, 
omaisten ja erikoisalojen osaajien kanssa. Teh-
täviin voi sisältyä lisäksi opetusta ja tutkimusta 
(12) sekä työskentelyä hoidon laatua ja hoitoket-
juja kehittävissa työryhmissä (13). Hospitalisti 
tutkii ja hoitaa keskimäärin 12–15 potilasta päi-
vässä (14) ja mahdollistaa samalla muiden eri-
koislääkärien keskittymisen koulutuksensa mu-
kaisiin tehtäviin (15). 

Toiminnan yleistyminen Yhdysvalloissa on 
johtanut erikoistumiseen: nykyisin voi työsken-
nellä esimerkiksi sisätautien, obstetriikan, psy-
kiatrian, geriatrian, pediatrian tai kirurgisen 
alan hospitalistina (1,13,16,17). Aiempana kou-
lutusalana on useimmiten yleissisätaudit tai 
yleislääketiede (10). 

Britanniassa ortogeriatrisella toimintamallilla 
on pitkät perinteet. Myös sillä tähdätään potilai-
den kokonaishoidon laadun parantamiseen. 
Kohteena ovat olleet erityisesti iäkkäät lonkka-
murtumapotilaat, mutta lisääntyvässä määrin 
myös muut ortopediset vanhuspotilaat. Myös 
Suomessa Seinäjoella ortopedien ja geriatrien 
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moniammatillinen yhteistyö on vakiintunut ja 
tutkitusti parantanut iäkkäiden lonkkamurtu-
mapotilaiden hoidon laatua ja ennustetta (6–9). 
Ortogeriatria-mallia on alettu ottaa käyttöön 
muuallakin Suomessa, ja myös muita periope-
ratiivisia hoitomalleja on ryhdytty kehittämään 
geriatrian ja kirurgisten alojen välille kiihtyvällä 
tahdilla (7). 

Yhdysvaltojen mallin mukaista hospitalisti-
toimintaa on ensimmäisenä Suomessa alettu 
soveltaa OYS:ssa. Euroopassa mallia on kokeil-
tu aikaisemmin tiettävästi vain Sveitsissä. Tässä 
artikkelissa luodaan katsaus mallia käsittele-
vään kirjallisuuteen ja kuvataan OYS:n gastro-
kirurgian osastolla toteutetun pilotin tuloksia 
henkilöstön näkökulmasta. Lisäksi esitellään 
Oulun yliopiston vastikään perustettu hospita-
listin lisäkoulutusohjelma.

Laatua ja kustannustehokkuutta?

Hospitalistien työn laatu ja tehokkuus ovat ol-
leet kiinnostuksen kohteena hoitomallin kehit-
tämisestä lähtien. Vuonna 2011 julkaistussa jär-
jestelmällisessä katsauksessa käsiteltiin 65:ttä 
analyysin mukaanottokriteerit täyttävää julkai-
sua (18). Samoihin aikoihin julkaistiin myös 
kaksi suppeampaa järjestelmällistä katsausta 
(19,20), joista toisessa oli mukana 33 ja toisessa 
17 julkaisua samalla kysymyksenasettelulla: pa-
rantaako hospitalistitoiminta potilaan hoidon 
laatua verrattuna perinteiseen sairaalahoitoon? 

Analyysien tulokset ovat varsin yhtenevät. 
Kahdessa laajemmassa katsauksessa (18,19) 
hospitalistitoiminnan todettiin lyhentävän hoi-
toaikoja ja vähentävän kuluja. Molemmissa kat-
sauksissa pääteltiin hoidon laadun säilyneen vä-
hintään ennallaan. Osalla ortopedisistä potilais-
ta hospitalistin osallistuminen hoitoon paransi 
ennustetta. Toiminta auttoi niin ikään keuhko-
kuumetta potevien ja sydämen vajaatoimintaa 
sairastavien toipumista. 

Hoitokuluja arvioineessa meta-analyysissa 
(20), jossa oli mukana yhteensä 117 721 potilas-
ta, toiminta näytti lyhentävän hoitoaikoja, mut-
ta kustannuksissa ei tapahtunut tilastollisesti 

merkitsevää muutosta. 
Kyseisissä katsausartikkeleissa peräänkuulu-

tettiin kuitenkin parempilaatuisia tutkimuksia. 
Selvitettäväksi jäi mm. se, miksi hoidossa on 
eroja, ja toisaalta, voiko hospitalistitoiminnan 
hyötyjä kohdentaa laajemmin muiden lääkäri-
ryhmien avuksi.

Vuonna 2004 julkaistiin toistaiseksi ainoa 
hospitalistitoimintaa kartoittava satunnaistettu 
tutkimus (21). Siinä verrattiin kirurgin ja hospi-
talistin yhdessä toteuttamaa hoitoa perinteiseen 
hoitoon. Tutkimuksessa mukana olleille 526 
potilaalle tehtiin elektiivinen polven tai lonkan 
tekonivelleik kaus. Ortopedin ja hospitalistin yh-
teistyö vähensi leikkauksen jälkeisiä komplikaa-
tioita. Hoitoajoissa tai kustannuksissa ei ollut 
eroa. Tutkimukseen osallistuneet hoitajat ja or-
topedit pitivät hospitalistin ja ortopedin yhteis-
työtä perinteistä hoitotapaa parempana mallina. 

Joissakin tutkimuksissa hospitalistin osallistu-
misen hoitoon on havaittu lisänneen hoitokuluja 
ja kustannuksia. Hiljattain julkaistussa tutkimuk-
sessa  1 558 verisuonikirurgisen potilaan sairaala-
hoitokulut lisääntyivät ja hoitoaika piteni, kun hoi-
toon osallistui kirurgin lisäksi hospitalisti. Potilai-
den kuolleisuus ja sairaalaan uudestaan joutunei-
den potilaiden osuus kuitenkin pienenivät (22). 

Yhteenvetona näistä tuloksista voidaan sanoa, 
että hoito yhdessä hospitalistin kanssa vaikut-
taisi olevan perinteistä hoitomallia tehokkaam-
paa ja keskimäärin yhtä laadukasta. 

Pilottitutkimuksen tausta ja toteutus

OYS:n kirurgisilla osastoilla on kymmenen vii-
me vuoden aikana työskennellyt yleislääketie-
teeseen erikoistuvia lääkäreitä. Sekä erikoistu-

Eniten hyötyä saavat laaja-alaista  
hoitoarviota tarvitsevat moniongelmaiset  
tai iäkkäät potilaat.

TAULUKKO 1.

Potilaiden valinta
Asioita, joiden vuoksi potilaat ohjataan hospitalistin 
hoidettaviksi. 
 

Useiden	erikoisalojen	hoitoa	tarvitsevan	potilaan		
kokonaistilanteen	hallinta	
Jatkohoidon	tai	kotiutuksen	aikataulutuksen		
suunnittelu	ja	ennakointi
Lääkehoidon	kysymykset
Pitkittynyt	hoito
Komplisoituneet	taudinkulut
Tehoosastolta	tuleva	potilas
Hoitolinjausten	tekeminen
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jat että sairaala ovat kokeneet nämä erikoistu-
misjaksot hyödyllisiksi. Yleislääkäreiden kiin-
nostus potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon ja 
erityisesti tietämys lääkityksestä on hyödyttä-
nyt kirurgista toimintaa. Laaja ymmärrys jat-
kohoidon mahdollisuuksista perusterveyden-
huollossa on auttanut myös suunniteltaessa 
potilaiden kotiutusta ja kuntoutusta. Näiden 
kokemusten rohkaisemana suunniteltiin syk-
syllä 2016 paikallisiin olosuhteisiin soveltuva 
hospitalistimalli.

Pilottihankkeen tarkoituksena oli selvittää, 
millaisia parannuksia hospitalistin mukanaolo 
voi tuoda gastrokirurgisen vuodeosastopotilaan 
hoitoon, ja toisaalta löytää ne potilaat, jotka hyö-
tyisivät eniten laaja-alaisesta hoidosta. Kirjalli-
suuden perusteella pitkän aikavälin tavoitteiksi 
asetettiin hoidon laadun parantaminen sekä po-
tilastyytyväisyyden lisääminen. Toissijaisiksi ta-
voitteiksi asetettiin hoitoaikojen lyheneminen 
ja kustannusten väheneminen. 

Pilotti toteutettiin vuoden 2017 aikana OYS:n 
46-paikkaisella vatsaelinkirurgisella vuodeosas-
tolla, jossa työskentelee 17 gastrokirurgia, viisi 
gastrokirurgiaan erikoistuvaa lääkäriä sekä vir-
ka-aikana noin 15 hoitohenkilökuntaan kuulu-
vaa. Kokeilu kesti 12 kuukautta. Hospitalistiksi 
osastolle sijoitettiin yleislääketieteen erikoislää-
käri (KL). 

Kokemuksia toiminnan käytännön hyödyistä 
ja parannuskohteista kerättiin osaston lääkäreil-
tä ja sairaanhoitajilta Webropol-kyselyllä. Lisäk-
si monitieteellinen, muutosprosesseja tutkiva 
ryhmä analysoi hospitalistin toimintaa mm. ref-
lektiopäiväkirjojen ja videoanalyysien avulla.

Tulokset

Hospitalistin työnkuvan havaittiin koostuvan 
osastopotilaiden hoidon ja hoitosuunnitelmien 
koordinoinnista, perussairauksien hallinnan ja 
lääkityksen optimoinnista sekä kuntoutuksen, 
jatkohoidon ja kotiutumisen järjestelystä. Monia-
mmatillinen tiimi laati kriteerejä, joiden perus-
teella kulloinkin vuorossa työskentelevät vastuu-
hoitajat valitsivat hospitalistin hoidettaviksi tule-
vat potilaat. Tiimiin kuului gastrokirurgeja, yleis-
lääketieteen erikoislääkäri, sairaanhoitajia sekä 
osastonhoitaja. Kriteerien (taulukko 1) perusteel-
la hospitalistille ohjautuivat erityisesti monion-
gelmaiset potilaat sekä ne, joiden tilanne oli 
komplisoitunut tai muulla tavalla haastava. Hos-
pitalistin vastuulla oli päivittäin 8–16 potilasta. 

Kysymykseen ”Mitä käytännön hyötyä hospi-
talisti tuo mielestäsi osastolle?” vastasi 17 lääkä-
riä ja 36 sairaanhoitajaa. Vastauksista (positiivi-
set puolet) muodostettiin viisi ryhmää: potilaan 
kokonaishoidon paraneminen, jatkohoito ja ko-
tiutus, lääkärin tavoitettavuus, lääkelistat sekä 
moniammatillisuuden parantuminen. 

Lääkäreistä 8/17 ja hoitajista 23/36 koki ko-
konaishoidon parantuneen. Tähän ryhmään 
kuului esimerkiksi seuraava vastaus: 

”Nivoo yhteen pitkäaikaisten potilaiden suurim-
man tarpeen ja etsii aktiivisesti apua konsultoimal-
la muita yksiköitä.” 

Jatkohoitoon ja kotiutumiseen liittyvien jär-
jestelyjen ilmoitti parantuneen lääkäreistä 1/17 
ja hoitajista 14/36. Lääkärin tavoitettavuuden 
koki parantuneen lääkäreistä 2/17 ja hoitajista 
8/36: 

”Potilasturvallisuus parantunut, tuvallisempi 
olo hoitajalla, kun saa aina lääkärin kiinni.” 

Moniammatillisuuden ilmoitti lisääntyneen 
lääkäreistä 2/17 ja hoitajista 3/36. Hoitajista 
14/36 koki lisäksi lääkehoidon parantuneen, 
mutta lääkäreiden vastauksissa tätä ei ollut mai-
nittu käytännössä kertaakaan. 

Kysymykseen ”Kuinka hospitalistin roolia tuli-
si mielestäsi edelleen kehittää?” vastasi 9 lääkäriä 
ja 18 sairaanhoitajaa. Vastaukset ryhmiteltiin 
seuraavasti: potilaiden tunnistaminen, yhteistyö 
kirurgien kanssa, kokonaisuuden hallinta (ja 
substanssiarvo) sekä lääkärin tavoitettavuus. 

Lääkäreistä 8/9 näki parantamisen varaa poti-
laiden kokonaishoidon hallinnassa ja hospitalis-
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TAULUKKO 2.

Hospitalistin lisäkoulutuksen rakenne
 

Työskentelyä: 

4–8	kk	sisätautien	osastoilla	
4–8	kk	kirurgisilla	osastoilla	
2–4	kk	tehohoidon	/	tehostetun	valvonnan	osastoilla	
2–4	kk	palliatiivisen	hoidon	yksikössä

Lisäksi	koulutukseen	voidaan	hyväksyä	1–3	kk	työskentelyä	
psykiatrian,	geriatrian	tai	kuntoutuksen	osastoilla	tai	muulla	
soveltuvalla	osastolla	(esim.	yleislääkärijohtoisella	peruster
veydenhuollon	vuodeosastolla).

Kahden	vuoden	siirtymäaikana	voidaan	tapauskohtaisesti	
hyväksyä	myös	muita	palveluita,	jotka	on	suoritettu	
erikoislääkärinä	alle	viiden	vuoden	kuluessa	koulutukseen	
hakemisesta.
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tin koulutukseen liittyvissä seikoissa. Lisäksi 5 
lääkäriä näki kehittämistarvetta yhteistyössä ki-
rurgien kanssa ja 2 lääkäriä hospitalistille kuu-
luvien potilaiden tunnistamisessa:

”Hospitalistin osa ei ole helppo, toisaalta toivo-
taan laajaa osaamista mutta myös spesifiä ym-
märrystä osaston potilaita kohtaan.” 

Sairaanhoitajista 9/18 ilmoitti ongelmista 
hospitalistin tavoittettavuudessa ja 5/18 sopivi-
en potilaiden valitsemisessa. Lisäksi hoitajista 
4/18 näki kehittämistarvetta hoitokokonaisuu-
den hallinnassa ja 1/18 yhteistyössä kirurgien 
kanssa:

”Moniongelmaiset potilaat hospitalisti voisi kier-
tää uudestaan kirurgin määräysten jälkeen tai yh-
dessä kirurgin kanssa.”

Pohdinta

Pilottihankkeessa muotoutunut hospitalistin 
rooli vaikutti sopivalta ja toimivalta täkäläiseen 
terveydenhuoltojärjestelmään. Käytännön koke-
muksen perusteella eniten hyötyä saavat laaja-
alaista hoitoarviota tarvitsevat moniongelmaiset 
tai iäkkäät potilaat.

Tulosten pohjalta voidaan todeta, että kirurgit 
näkivät toiminnasta olevan hyötyä lähes ainoas-
taan potilaiden kokonaishoidon kannalta. He 
eivät maininneet kertaakaan esimerkiksi hoita-
jien usein mainitsemaa lääkelistojen tarkentu-
mista. On mahdollista, että pitkään alalla olleet 
kirurgit eivät edes huomaa kaikkia potilaan 
yleissairauksien hoitoon liittyviä ongelmia. Ki-
rurgit myös kokivat melko harvoin, että lääkä-
rin tavoitettavuus olisi parantunut. Tämän pe-
rusteella vaikuttaa siltä, että päiväaikaan kirur-
gien tavoitettavuus osastolla on huonompi, 
kuin kirurgit itse ajattelevat. Sairaanhoitajat 
myös näkivät potilaan kotiutukseen liittyvien 
asioiden parantuneen, toisin kuin lääkärit. Poti-
laan kotiutus ei perinteisesti ole ollut kirurgeille 
suuri huolenaihe: heidän vastuullaan on lähin-
nä potilaan saaminen pois sairaalasta ilman vä-
littömien kirurgisten komplikaatioiden uhkaa. 

Lääkärit näkivät keskeisimpänä kehityskoh-

teena hoidon kokonaisuuden. Hospitalistilta 
toivottiin entistä laajempaa kokonaisvastuuta 
potilaiden hoidosta, mutta toisaalta parempaa 
yhteistyötä kirurgien kanssa. Muutamissa vasta-
uksissa toivottiin myös suurempaa perehtynei-
syyttä kardiologisiin kysymyksiin. 

Ongelmat liittyivät kahden hoitavan lääkäri-
ryhmän kohtaamisiin osastolla. Hospitalistin ja 
osaston erikoisalan lääkärin yhteistyö vaikuttai-
si olevan ajoittain haastavaakin, koska molem-
mat ovat hoitavia lääkäreitä ja kantavat koko-
naisvastuuta potilaan hoidosta. 

Hoitajien näkökulmasta keskeisin ongelma 
oli hospitalistin tavoitettavuus. Vatsaelinkirur-
ginen osasto on varsin suuri sekä tiloiltaan et-
tä potilasmääriltään. Ilmeisesti edes hospitalis-
tin läsnäolo ei riittänyt lisäämään lääkärin ta-
voitettavuutta sille tasolle, mitä hoitajat toivoi-
sivat.

Lähimpänä Suomea vastaava kokeilu on tehty 
Sveitsissä (23). Siellä toimintamalli toi osastolle 
turvallisuuden tuntua, lisäsi lääkärin läsnäoloa 
ja vähensi hoitajien kokemaa stressiä. Lääkärit 
ja hoitajat kokivat uuden toiminnan hyödylli-
seksi myös siksi, että he saattoivat paremmin 
keskittyä omiin tehtäviinsä.

Hospitalistin lisäkoulutusohjelma

Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekun-
taan perustettiin syksyllä 2017 Suomen ensim-
mäinen hospitalistin lisäkoulutusohjelma. Kou-
lutuksen sisältö pohjautuu edellä kuvaamaam-
me pilottihankkeeseen sekä kirjallisuudessa esi-
tettyyn tietoon Yhdysvaltojen hospitalistikoulu-
tuksesta (10,12,16,24,25). Vastuuhenkilönä toi-
mii Oulun yliopiston yleislääketieteen laitoksen 
professori.

Pilottihankkeessa ongelmat liittyivät kahden  
hoitavan lääkäriryhmän kohtaamisiin osastolla.

TAULUKKO 3.

Hospitalistin lisäkoulutuksen oppimistavoitteet
 

Sairaalan	osastopotilaan	keskeisten	diagnostisten	ja	
hoidollisten	menetelmien	hallinta
Kykenee	mm.	tunnistamaan	potilaan	tilan	muuttumisen	
kriittiseksi	ja	osaa	aloittaa	vitaalielintoimintojen	perushoidon
On	perehtynyt	potilashoitoon	liittyviin	eettisiin	periaatteisiin	
sekä	hoitolinjausten	arvioinnin	lähtökohtiin
Pystyy	toimimaan	sairaalapotilaan	hoito	ja	kuntoutussuunni
telman	koordinoijana	sekä	moniammatillisen	tiimin	johtajana
Kliinisen	työskentelyn	ohella	hospitalistin	työnkuvaan	voi	
sisältyä	myös	tutkimustyötä	sekä	opetus	ja	ohjaustoimintaa
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Koulutuksen rungon muodostavat sisätau-
tien, kirurgian, tehohoidon/tehostetun valvon-
nan sekä palliatiivisen hoidon osa-alueet (tau-
lukko 2). Lisäksi koulutuksen aikana on mah-
dollista työskennellä psykiatrian, geriatrian tai 
kuntoutuksen yksiköissä. Lisäkoulutusohjel-
malle on laadittu erilliset tavoitteet, jotka on esi-
tetty taulukossa 3.

Koulutukseen hyväksytään yleislääketieteen, 
sisätautien, anestesiologian ja tehohoidon tai 
muun soveltuvan alan erikoislääkäreitä.

Lopuksi

Voidaan arvioida, että hospitalistitoiminta on 
yksi merkittävimmistä sairaalahoidon uudistuk-
sista viime vuosikymmeninä. Uudentyyppisiä 
erikoisalarajoja rikkovia toimintamalleja on jo 

syntynyt Suomessakin. Yhteistyön lisäämisellä 
voidaan tulevaisuudessa tavoitella entistä pa-
rempaa hoitoa.

Monet sairaalaosastolla esiin tulevat kysy-
mykset vaativat erityisosaamista ja perehtynei-
syyttä. Lisäkoulutuksen tavoitteena on tarjota 
tulevaisuuden hospitalisteille hyvät valmiudet 
mielekkääseen ja laaja-alaiseen potilaiden hoi-
toon.

OYS:ssa on tapahtumassa suuria muutoksia, 
jotka liittyvät sekä sairaalan uudisrakentami-
seen (Tulevaisuuden sairaala 2030 -projekti) et-
tä toiminnan organisointiin. Tätä nykyä näyttää 
siltä, että hospitalistin työnkuva tullaan vakiin-
nuttamaan ainakin kirurgisille ja mahdollisesti 
myös sisätautiosastoille. ●

English summary  
www.laakarilehti.fi  
› in english
Are hospitalists useful 
on surgical wards?

679LääkäriLehti 11/2019 vsk 74



Are hospitalists useful  
on surgical wards?
A	hospitalist	is	a	clinician	in	hospital	medicine	who	specializes	in	managing	a	patient’s	acute	hospital	care.	This	
discipline	grew	in	the	USA	out	of	the	increasing	complexity	of	patients	requiring	hospital	care	and	the	need	for	
dedicated	clinicians	to	oversee	their	management.	During	the	last	two	decades	the	number	of	hospitalists	in	the	
USA	has	reached	50	000.	
The	two	largest	review	articles	show	that	both	hospital	stay	and	costs	diminished	with	no	decline	in	the	quality	
of	care	when	the	hospitalist	concept	was	used.	
We	conducted	a	pilot	study	concerning	the	use	of	hospitalists	on	a	surgical	ward.	The	results	are	promising	and	
the	hospitalist	role	also	seems	to	fit	into	the	Finnish	health	care	system.
The	Faculty	of	Medicine	at	the	University	of	Oulu	is	offering	an	advanced	hospitalist	training	programme,	which	
has	not	previously	been	available	either	in	Finland	or	in	any	other	European	country.	It	lasts	two	years	and	
prepares	a	new	path	to	coordinating	comprehensive	healthcare	of	patients	with	more	complex	care	needs.

HeiKKi WiiK
M.D.,	Chief	Medical	Officer
Department	of	Soft	Tissue	
Surgery,	Oulu	University	Hospital

Kirsi LaitaKari
Vesa KoiVuKangas
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