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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää perioperatiivisessa hoitotyössä työskentele-
vien tietämystä lämmönturvaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opinnäytetyön tavoit-
teena oli koota yhteen uutta ja luotettavaa tietoa lämmönturvaamisesta sekä selvittää millä 
keinoin leikkaus- ja anestesiaosastolla turvataan potilaiden lämpöä anestesian aikana. Leik-
kauspotilaan lämpötilan ylläpitäminen on tärkeää mahdollisten komplikaatioiden ennaltaeh-
käisemiseksi sekä nopean toipumisen edistämiseksi. 

Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Opinnäytetyö tehtiin yhteis-
työssä Porvoon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston hoitajien kanssa. Porvoon sairaalan 
leikkaus- ja anestesiaosaston hoitajille tehtiin kysely marraskuun ja joulukuun 2018 välisenä 
aikana. Vastanneiden määrä tutkimuksen päätyttyä oli (N=10). Tutkimustulosten analysoin-
nissa käytettiin Excel-ohjelmaa.  

Tulosten mukaan henkilökunta oli aktiivisesti esilämmittänyt potilaita Easy Warm-peitolla en-
nen leikkaussaliin tuloa. Joissakin leikkauksissa tasoa oli esilämmitetty Bair Huggerilla eli läm-
pöpuhaltimella, samoin leikkaussalin lämpötilaa oli huomioitu ennen leikkauksen alkua. Aktii-
visia ja passiivisia lämmitysmenetelmiä oli hyvin käytössä kaikissa leikkauksissa. Näistä oli eri-
tyisesti käytössä lämmitetyt infuusionesteet, lämpöpeitot, lämmitetyt peitot sekä päähineet 
ja sukat. Tuloksissa selvisi myös, että 50% leikkauksista potilaan lämpötilaa ei seurattu ollen-
kaan. Tuloksissa huomioitiin myös, että ydinlämpötilaa ei seurattu lainkaan leikkauksen ai-
kana. Potilaan lämpötilaa mitattiin vain periferiasta. 

Porvoon leikkaus- ja anestesiaosasto voi kehittää potilaan lämpötalouden seurantaa ja ylläpi-
toa, mikä vaikuttaa myönteisesti potilaan toipumiseen. Henkilökunnan kehittämisehdotuksina 
oli mm. ottaa käytännöksi potilaan säännöllinen lämmönseuranta, saada jatkuvaa koulutusta 
ja muistutusta lämmönturvaamisen tärkeydestä sekä saada enemmän vaihtoehtoja potilaiden 
lämpötalouden turvaamisen esim. lämpöpatjoja.  

Jatkokehittämisehdotuksena leikkaus- ja anestesiaosaston hoitajille voisi järjestää koulutusta 
lämmönturvaamisesta ja/tai leikkauksen aikaisesta hypotermiasta. Voisi myös selvittää miten 
heräämössä potilaan lämmönturvaamista hoidetaan. Erilaisten puudutusten käyttö anestesia-
muotoina ovat yleistyneet leikkauksissa, joten puudutuksessa tehtyjen leikkausten vaikutuksia 
potilaan lämpötalouteen voisi myös selvittää. 
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The purpose of this thesis was to improve the knowledge of personnel who work in the peri-
operative care about the importance of heat securing and its effects. The aim was to gather 
new and reliable information about heat securing and finding out how the surgical and anaes-
thetic department secures the patients heat during general anaesthesia. The surgical pa-
tient’s heat securing is important in prevention of possible complications and speeding up the 
healing process. 

The execution of the thesis was done by the quantitative method. The thesis was done in col-
laboration with the Surgical ward and Anaesthetic department of Porvoo. A survey was made 
for the nurses of the Surgical and Anaesthetic department of Porvoo between November and 
December, 2018. The survey was pre-tested by four persons. At the end of the survey there 
was ten answers (N=10). Excel was used to analyse all the answers. 

According to the results, the nurses did pre-warm surgical patients actively with Easy-Warm 
covers before entering the operating room. In some surgeries the operating table was pre-
warmed by Bair Hugger, which means forced-air warming, also the staff paid attention the 
operating room’s temperature before the surgeries.  Active and passive patient warming 
methods were well used in all surgeries, especially warmed infusion liquids and covers, socks 
and hats. The results show that in 50 per cent of the surgeries the patient’s temperature was 
not monitored at all. The results also state that the patients core temperature was not moni-
tored in any of the surgeries. The patient’s temperature was only measured from the periph-
ery. 

The Surgical ward and Anaesthetic department of Porvoo can improve patient warming and 
maintain it, which effects positively in the recovery of the patient.  Development suggestions   
from the nurses where inter alia, to have regular temperature monitoring, to organize contin-
uous training and reminder s of the importance of heat securing and to get more options for 
heat securing, for example, a warmed mattress.  

For further development suggestions a training could be arranged for the nurses of Surgical 
ward and Anaesthetic department about heat securing and/or about hypothermia during sur-
gery. A survey could also be done about how heat securing is taken care of in the recovery 
room. Nowadays surgeries done in local anaesthesia are more common, so a survey about 
heat securing during local anaesthesia could also be beneficial. 

Keywords: perioperative, general anaesthesia, surgical patient, patient warming 
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1 Johdanto 

Tahattoman perioperatiivisen hypotermian esiintyvyys vaihtelee 50-90% välillä. Hypotermiaan 

liittyvät riskitekijät ovat mm. potilaan ikä, BMI, vartalotyyppi, perussairaudet ja leikkauksessa 

käytetyt lääkkeet. Ympäristötekijöillä on myös vaikutusta hypotermiaan, kuten mm. pitkään 

kestävä leikkaus, ihon valmistelu leikkausta varten sekä leikkaussalin lämpötila. (Perttunen, 

Mustonen, Myllynen & Holma 2015, 12-14.)  

Riskitekijöiden lisäksi potilaalla voi ilmetä hypotermiasta useita fysiologisia haittavaikutuksia 

leikkauksen aikana. Tämä lisää leikkauspotilaan riskiä useammille postoperatiivisille kompli-

kaatioille, kuten mm. sydänkomplikaatioille, infektioherkkyydelle, vuototaipumukselle ja pi-

demmälle toipumisajalle (Niemi-Murola, Metsävainio, Saari, Vahtera & Vakkala 2016, 110). 

Leikkauspotilaan ydinlämmöksi tavoitellaan 36 astetta suurimmassa osassa leikkauksia. Läm-

mön seurantaa tulisi toteuttaa jo ennen leikkausta. Lämmönturvaamista pyritään aina ylläpitä-

mään sekä lämmönhaihtumista tulisi ehkäistä passiivisin ja aktiivisin lämmitysmenetelmin. Huo-

mioimalla riskitekijät ja lämmittämällä potilasta jo ennen leikkausta, leikkauksen loppuun 

saakka vältetään turhia komplikaatioita, jotka vaikuttavat potilaan terveydentilaan. (Lukkari, 

Kinnunen & Korte 2013; Mäkinen 2011,13-14.) 

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kuuluvan 

Porvoon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston kanssa. Leikkaus- ja anestesiaosastolla tehdään 

yleiskirurgisia, plastiikkakirurgisia, gastrokirurgisia, ortopedisia, urologisia, gynekologisia sekä 

nenä-, suu- ja kurkkuleikkauksia. Osastolla on seitsemän leikkaussalia, joista henkilökuntaa riit-

tää kuuteen. Leikkauksen jälkeinen seuranta toteutetaan yhdeksänpaikkaisessa heräämössä, 

jossa voidaan suorittaa pientoimenpiteitä ja esivalmisteluja leikkauksia varten. (HUS 2018.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää perioperatiivisessa hoitotyössä työskentelevien tietä-

mystä lämmönturvaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opinnäytetyön tavoitteena on 

koota yhteen uutta ja luotettavaa tietoa lämmönturvaamisesta sekä selvittää millä keinoin Por-

voon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla turvataan potilaiden lämpöä anestesian aikana. 

Opinnäytetyössä käytetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Porvoon sairaalan leikkaus- 

ja anestesiaosaston hoitajille tehdään kysely. 
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2 Perioperatiivinen hoitotyö 

2.1 Perioperatiivisen hoitotyön vaiheet 

Perioperatiivisella hoitotyöllä tarkoitetaan leikkaus- ja anestesiaosastolla tapahtuvaa toimin-

taa. Potilaan hoitoprosessi alkaa leikkauspäätöksen tekemisestä ja jatkuu leikkauksen jälkei-

seen kuntoutukseen saakka. Hoitopolku on yksilöllinen ja potilaan tarpeista riippuvainen, joka 

lähtee liikkeelle potilaan leikkausta vaativasta vaivasta. Perioperatiivinen hoitotyö jaetaan kol-

meen alakäsitteeseen pre-, intra ja postoperatiivinen hoitotyö (Lukkari ym. 2013, 20). Tässä 

opinnäytetyössä keskitytään intraoperatiivisen hoitotyön vaiheeseen. 

Preoperatiivinen hoitotyö eli leikkausta edeltävä vaihe alkaa, kun potilas saa leikkauspäätöksen 

ja päättyy potilaan saapuessa leikkaussaliin.  Preoperatiiviseen vaiheeseen kuuluu potilaan esi-

tietojen kerääminen potilaan tai omaisen haastattelun kautta, tarvittavien laboratorio- ja ku-

vantamistutkimusten tekeminen ja tulkitseminen, kliinisen tutkimuksen suorittaminen sekä 

leikkaukseen valmistavan ohjauksen antaminen. (Erämies 2017.) Potilastietojen kerääminen ja 

terveydentilan selvityksen tarkoituksena on tunnistaa riskitekijät, jotka voivat vaarantaa poti-

laan terveyttä ja turvallisuutta. Keräämien tietojen ja havaintojen perusteella moniammatilli-

nen työryhmä suunnittelee potilaan hoitopolkua. (Karma, Kinnunen, Palovaara & Perttunen 

2016, 14; Lukkari ym. 2013, 20.)  

Intraoperatiivinen hoitotyö alkaa preoperatiivisen vaiheen loputtua eli potilaan vastaanottami-

sesta leikkausosastolle ja päättyy potilaan siirtyessä valvontayksikköön. Tätä kutsutaan myös 

leikkauksen aikaiseksi vaiheeksi. Hoitotyöhön kuuluu mm. potilaan henkinen tukeminen, tur-

vallisuuden huomioiminen intraoperatiivisen hoitotyön kaikissa vaiheissa, potilaan tajunnanta-

son ja voinnin jatkuva seuranta, hoitoteknologian ja hoitomenetelmien osaaminen, aseptisuus 

sekä hoitotyön kirjaaminen ja raportointi. Intraoperatiiviseen hoitotyöhön osallistuu moniam-

matillinen tiimi. Tiimiin kuuluu mm. anestesialääkäri, kirurgi, anestesia-, instrumentoiva ja 

valvova sairaanhoitaja. (Lukkari ym. 2013, 20-21.)  

Anestesiasairaanhoitajan tehtävä on hallita erilaiset anestesiamuodot ja niiden mahdolliset yh-

distelmät. Anestesialääkärin yhteistyössä tai itsenäisesti, hän arvioi anestesian riittävyyttä sekä 

ylläpitää tätä leikkauksen ajan. Moniammatillisen ryhmän kanssa anestesiasairaanhoitaja osal-

listuu sekä puudutus- että leikkausasentojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Anestesialääk-

keiden hallinta sekä niiden vaikuttavuus potilaan anestesiamuotoon, perussairauksiin sekä toi-

menpiteeseen kuuluvat myös työnkuvaan. Kyky ennakoida ja varautua muutoksiin leikkauksen 

ja anestesian aikana, on tärkeä osa anestesiaa. (Karma ym. 2016, 14.) 

Postoperatiivinen hoitotyö alkaa anestesiavalvonnan loppuessa, kun potilas ei enää tarvitse 

leikkaukseen liittyvää hoitoa. Tällöin puhutaan leikkauksen jälkeisestä vaiheesta. Valvontayk-

sikössä tai niin sanotussa heräämössä, tarkkaillaan potilaan toipumista ja kuntoutusta aneste-
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siasta ja leikkauksesta. Tavoitteena on vahvistaa potilaan elintoimintoja niin, että hän on siir-

tovalmiina jatkohoitoon ja voi kotiutua mahdollisimman pian voinnin mukaan. (Lukkari ym. 

2013, 22.) 

2.2  Intraoperatiivinen hoitotyö 

2.2.1 Anestesian suunnittelu nopean toipumisen edistämiseksi 

Huolellinen leikkaukseen valmistautuminen on tärkeää anestesiahoidon laatua ja potilaan tur-

vallisuutta ajatellen. Anamneesin, kliinisten tutkimusten sekä laboratorionäytteiden perus-

teella anestesialääkäri päättää potilaan leikkaus- ja anestesiakelpoisuuden. Suunnitellessa hän 

huomio riskitekijät, kuten potilaan fyysinen ja henkinen kunto, sairaudet ja niiden hoidon. Saa-

miensa tietojen perusteella anestesialääkäri määrittää potilaan anestesiariskiluokituksen, niin 

sanotun ASA-luokan (American Society of Anesthesiologists) mukaan. Tämän avulla hän arvioi 

leikkauskuolleisuuden riskiä. Luvun kasvaessa I-VI, potilaan leikkauskuolleisuuden riski kasvaa. 

Tämä selviää taulukosta 1.  

Taulukko 1: ASA-luokitus. (Niemi-Murola ym. 2016, 104; Lukkari ym. 2013, 131.) 

ASA I Perusterve, alle 65-vuotias ja yli 1-vuotias 

potilas. 

ASA II Yli 65-vuotias perusterve potilas tai poti-

las, jolla on lievä, hyvässä tasapainossa 

oleva perussairaus, kuten hypertonia tai 

astma. 

ASA III Potilas, jolla on hyvässä hoitotasapainossa 

oleva vakava perussairaus, kuten sepelval-

timotauti tai diabetes. 

ASA IV Potilas, jolla on huonossa hoitotasapai-

nossa oleva vakava perussairaus, kuten 

diabetes, sepelvaltimotauti tai astma. 

ASA V Kriittisessä tilassa oleva potilas, jonka 

eliniänennuste ilman leikkausta on alle 

24h. 

ASA-luokituksen lisäksi anestesialääkäri voi myös käyttää NYHA-luokitusta (New York Heart As-

sociation), joiden kriteerit löytyvät taulukosta 2. NYHA-luokituksen mukaan arvioidaan potilaan 

kokonaissuorituskyky sekä sydän- ja verisuonitautien vaikeusaste. Näiden kahden luokituksen 
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lisäksi potilaan toiveita anestesiaan liittyen pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien ra-

joissa. (Karma ym. 2016, 54-56.)  

Taulukko 2: NYHA-luokitus. (Käypä hoito 2017.) 

NYHA-

luokka 

Oireet 

I Suorituskyky ei ole merkittävästi rajoittunut. Tavallinen rasitus (reipas tasa-

maa kävely, kävely ylämäkeen ja usean kerrosvälin porrasnousu) ei aiheuta 

poikkeavaa hengenahdistusta tai väsymistä. 

II Suorituskyky on rajoittunut. Voimakkaampi rasitus aiheuttaa poikkeavaa hen-

genahdistusta tai väsymistä. 

III Suorituskyky on vahvasti rajoittunut. Jo tavallista vähäisempi rasitus (rauhal-

linen tasamaakävely 1-2 korttelivälin verran tai yhden kerrosvälin porras-

nousu) aiheuttaa hengenahdistusta tai väsymistä.  

IV Kaikki fyysinen aktiviteetti aiheuttaa oireita. Oireita voi myös olla levossa. 

Suunnitellessaan anestesiaa sekä leikkausta, tähdätään potilaan nopeaan toipumiseen. Erilaisia 

hoitoprosesseja on kehitetty nopeuttamaan postoperatiivista toipumista, vähentämään pos-

toperatiivisia komplikaatioita, lyhentämään hoitoaikoja sekä säästämään kustannuksia. Näiden 

perusteella tanskalainen kirurgi Henrik Kehlet kehitti niin sanotun fast track -hoitoprosessin 

suoliston alueen kirurgiaan. Tällä pyritään luomaan potilaalle optimaaliset olosuhteet, joiden 

avulla hän pystyy palamaan normaaliin elämään kotiutuessa 2-4 vuorokauden kuluttua, ilman 

myöhemmin ilmeneviä komplikaatioita. Potilas ja hoitotiimi pyrkii yhdessä tasapainottamaan 

anestesiaa, kivunhoitoa, nestehoitoa, leikkausta ja kuntoutusta keskenään, toipumisen nopeut-

tamiseksi. (Kellokumpu 2012; Scheinin 2008.)  

Anestesiaa toteutetaan mahdollisimman lyhytvaikutteisilla lääkkeillä ja näiden valinnoilla py-

ritään välttämään pahoinvoinnin syntyä ja suolilamaa. Elintoimintoja, kuten ruumiinlämpö, 

nesteytys, virtsaneritys ja kivunhoito pyritään pitämään viitearvoissa. Laparoskooppisia tutki-

muksia suositaan mieluummin avoleikkausten sijaan ja leikkausaikaa pyritään pitämään lyhy-

enä. Nenämahaletkuja, dreenejä ja katetreja ei suositella tai näiden poisto tulisi tapahtua 

mahdollisimman pian. Lisäksi varhainen kuntoutus, ravinnon ja nesteen nauttiminen leikkaus-

päivänä edellyttää fast track-hoitoprosessin mukaan kotiinpääsyä, jos vain potilaan vointi tä-

män sallii. (Karma ym. 2016, 18; Kellokumpu 2012.) 
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Keski-Suomen keskussairaalan gastrokirurgian yksikössä otettiin käyttöön Fast-track menetelmä 

2007, koulutuksen ja Henrik Kehletin klinikkaan Tanskaan tehdyn vierailun jälkeen. Tutkimuk-

sen mukaan 2007-2009 Keski-Suomen keskussairaalassa leikattiin 232 potilasta elektiiviisessä 

kolonkirurgiassa. Tutkimuksessa verrattiin fast track mallia tavanomaiseen hoitomalliin. Mo-

lemmissa ryhmissä leikattiin 73 potilasta laparoskooppisesti ja 43 avoimella tekniikalla. Pos-

toperatiivisia komplikaatioita kehittyi fast track-ryhmässä 13,8% ja tavanomaisen hoidon ryh-

mässä 17,2%. Fast track-ryhmän potilaiden hoitoaika oli laparoskooppisissa leikkauksissa 2 vuo-

rokautta lyhyempi sekä 3 vuorokautta avoimella tekniikalla tehdyissä leikkauksissa toiseen ryh-

mään verrattuna. Keskusairaalaan uudelleen joutuneita oli fast track-ryhmässä 0,9% enemmän, 

kun tavanomaista hoitoa saaneet. Fast track-rymän kokonaiskustannuksien etu oli kaiken kaik-

kiaan 152 422€. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että fast track mallia käyttämällä 

leikkauspotilaiden toipumisprosessi on lyhempi ja komplikaatioiden määrä vähentyy. Myös leik-

kauspotilaan kokemus on miellyttävämpi, kun hän pystyy tämän kautta palaamaan nopeammin 

normaaliin elämään. Lisäksi leikkauspotilaiden kokonaiskustannukset pienentyvät huomatta-

vasti. (Kellokumpu 2012.) 

2.2.2 Yleisanestesian eri muodot 

Yleisanestesiasta puhutaan, kun potilaan tajuisuus on lamattu leikkausta varten. Kivun lamaan-

nuttaminen sekä riittävän hypnoosin ylläpito amnesian takaamiseksi, koetaan tärkeänä osana 

yleisanestesiaa. (Karma ym. 2016, 80-81.) Yleisanestesian tavallisin muoto on yhdistelmäanes-

tesia. Tällöin saadaan laskimo- ja inhalaatioanesteettien, opioidien ja lihasrelaksanttien annos-

telulla ja huomioimalla elimistön toiminnan tasapainoa, aikaiseksi kolme tärkeintä osatekijää; 

hypnoosi, analgeesi ja amneesi. Hypnoosilla eli unella estetään potilaan tiedottomuus. Riittä-

vän hypnoosin uskotaan takaavan amnesian, joka estää muistikuvien ilmenemistä. Analgeesilla 

eli kivuttomuudella poistetaan kivun aiheuttamia autonomisen hermoston välittämiä stressivas-

teita ja lihaslama puolestaan estää potilasta liikkumasta. Potilaan nukkuessa, turvataan vapaa 

ilmatie intubaatioputkella. (Lukkari ym. 2013, 251.) 

Lukkarin ym. 2013 mukaan yleisanestesian kulku voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Näitä vai-

heita ovat induktio, ylläpito ja päättäminen. Induktiolla tarkoitetaan anestesian aloittamista. 

Induktiovaihe päättyy, kun on saavutettu riittävä anestesiasyvyys tai laajuus. Induktion jälkeen 

potilaan yleisanestesiaa on myös ylläpidettävä lääkkeillä toimenpiteen vaatiman ajan. Lääke-

aineita tulee annostella sen hetkisen tarpeen mukaan, jotta kaikki kolme yleisanestesian osa-

tekijää ovat tasapainossa leikkauksen kulkuun nähden. Leikkauksen loppuvaiheessa yhdistelmä-

anestesiaa kevennetään siten, että potilas on herätettävissä välittömästi toimenpiteen päätyt-

tyä. (Lukkari ym. 2013, 249.) 

Yleisanestesian muotoja ovat inhalaatioanestesia ja laskimoanestesia (TIVA - total intravenous 

anesthesia). Inhalaatioanestesia aloitetaan nukutuskaasulla ja ylläpidetään sitä tarpeen mu-



 11 
 

 

kaan. Sitä täydennetään laskimoanesteeteilla, opioideilla kivun lievittämiseksi sekä lihasrelak-

santeilla. Vapaa ilmatie turvataan larynxmaskilla tai intubaatiolla. (Karma ym. 2016, 80-81; 

Lukkari ym. 2013, 251.) Käytössä olevia inhalaatioanesia-aineita ovat sevofluraani, desfluraani 

ja typpioksiduuli (Tunturi 2013). Inhaloitavat anesteetit, joita käytetään anestesian ylläpitämi-

seen, aiheuttavat vasodilaatiota. Vasodilaatio johtaa lisääntyneeseen verenkiertoon ihossa ja 

lämmön haihtumiseen ympäristöön. (Giuliano & Hendricks 2017, 454.) 

Laskimoanesteettien tarkoituksena on turvata potilaan riittävä uni ja amnesia eli muistamatto-

muus. Laskimoanestesiassa tai niin sanotussa TIVA:ssa laskimoanesteettien annostuksella laski-

moon saavutetaan amnesia, sedaatio ja uni. Tällöin ylläpito hoidetaan laskimoanesteeteilla tai 

yhdistelemällä niitä opiodien ja lihasrelaksanttien kanssa. Vapaan ilmatien turvaamiseen käy-

tetään samoja menetelmiä kuin yleisanesteisiassa. Käytätettäviä laskimoanestesia-aineita ovat 

propofoli, tiopentaali, midatsolaami, diatsepaami, s-ketamiini sekä etomidaatti. Tavallisimmat 

seuraukset näistä ovat mm. kallonsisäisen paineen, verenpaineen ja sykkeen kohottaminen ja 

alentaminen sekä hengityslama. (Lukkari ym. 2013, 251; Tunturi 2013). 

2.2.3 Anestesian toteutus 

Sedaatiolla rauhoitellaan potilasta lääkityksellä leikkauksen ajaksi. Sille on tarvetta leikkauk-

sissa, jotka voivat aiheuttaa potilaalle kipua, epämiellyttävyyttä tai pelkoa. Sedaatiolla on 

useimmiten tarvetta pitkäkestoisissa ja kivuliaissa toimenpiteissä. (Mazanikov & Pöyhiä 2011, 

883). Tavallisimmat syyt leikkauksen aikaiseen sedaatioon ja kivunhoitoon ovat mm. amnesia, 

analgesia, yhteistyökyvyn lisääminen ja paikallaan olo, hemodynaaminen vakaus, turvallinen ja 

nopea toipuminen. Sedaatio voi olla kevyt, keskisyvä ja syvä. Lääkkeiden valinta perustuu leik-

kauksen kestoon. Lyhytkestoisissa toimenpiteissä käytetään yleensä bentsodiatsepiinieja ja opi-

oideja. Lääkeryhmien vaikutukset riippuvat annetusta annoksesta, joita tarvittaessa ja leik-

kauksen loputtua kumotaan niiden vasta-aineilla. Sedatiivit mm. rauhoittavat, vähentävät jän-

nitystä ja ahdistusta, rentouttavat lihaksia, estävät ja hoitavat kouristuksia, laskevat verenpai-

netta, lamaavat hengitystä, aiheuttavat amnesiaa jne. Yleisimmät käytetyt sedatiivit ovat mi-

datsolaami, loratsepaami, propofoli, ketamiini sekä opiodeista tavallisimmat ovat alfentaniili 

ja fentanyyli. (Niemi-Murola ym. 2016, 121-122; Tunturi 2013.)  

Yleisanestesian jälkeen voidaan siirtyä lääkkeeseen, joka stimuloi hengitystä, nimeltään dok-

sapraami. Lääke suurentaa kertahengitystilavuutta sekä hengitystaajuutta. Sitä ei kuitenkaan 

tulisi antaa opioidin tai liiallisen lihasrelaksaatioon aiheuttamaan hengitysvajaukseen. Lääke 

voi aiheuttaa hengenahdistusta potilaalle, yskää, bronko- ja laryngospasmeja, rytmihäiriöitä ja 

verenpainemuutoksia, kuumotusta, punoitusta, hikoilua ja pahoinvointia. (Tunturi 2013.) 

Analgeetteihin kuuluvat huumaavat ja euforisoivat kipulääkkeet sekä tulehduskipulääkkeet. 

Anestesiahoidossa analgeetteja käytetään esilääkkeenä tai nukutuksen aloituksessa ja ylläpi-
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dossa kivunlievittäjänä. Leikkauskivun lievittämiseen käytetään etenkin lyhytvaikutteisia opi-

oideja, joilla on myös hyvänolontunteen tuottava vaikutus. Opioideja käytettäessä on huomioi-

tava hengityslaman, bradykardian, hypotension ja rintalihasten jäykkyyden mahdollisuus. Ta-

vallisimmat analgeetit yleisanestesian aikana ovat lyhytvaikutteiset fentanyyli ja alfentaniili. 

(Lukkari ym. 2013, 152-153.) 

Lihasrelaksantit vähentävät lämmöntuottoa häiritsemällä lihasaktiviteettia sääteleviä her-

moimpulsseja. Lihasrelaksantit estävät lihasvärinän ja koska karvanhohottajalihakset ovat la-

mattuja, ihokarvat eivät pysty estämään lämmön haihtumista. (Giuliano & Hendricks 2017, 454; 

Kokki 2013, 140.) Lihasrelaksantit jaetaan depolarisoiviin ja nondepolarisoiviin vaikutusmeka-

nisminsa sekä vaikutusajan keston mukaan. Näitä tarvitaan intubaation helpottamiseksi, intu-

baatioputken ärsytyksen ehkäisemiseksi sekä lihasjänteisyyden häirinnän ehkäisemiseksi leik-

kauksen aikana. (Karma ym. 2016, 88.) 

Depolarisoivat relaksantit vaikuttavat hermosolun toimintajännitteeseen, mikä estää lihaksen 

supistumisen (Karma ym. 2016, 88). Suksametoni on lyhytvaikutteinen lääke ja kuuluu depola-

risoiviin lihasrelaksantteihin, jonka tarkoitus on lamata poikkijuovaisia lihaksia. Haittavaiku-

tuksena ovat mm. lihasvärinä ja lihaskipu, kaliumpitoisuuden ja silmäpaineen suureneminen 

sekä muiden lääkkeiden vaikutusten heikentäminen, toipumisen hidastaminen ja kaksoissal-

pauksen aiheuttaminen. (Tunturi 2013.)  

Nondepolarisoivat relaksantit syrjäyttävät asetyylikoliinivälittäjäaineen lihasreseptoreissa, 

jonka kautta lihaksen supistuminen estyy. Tavallisimmat käytetyt lihasrelaksantit ovat mm. 

rokuroni, mivakuuri, vekuroni, sisatrakuuri ja pankuroni. Rokuroni ja mivakuuri saattavat va-

pauttaa histamiinia ja aiheuttaa allergisia reaktioita. Lääkkeiden ero on rokuronin sopivuus no-

peaan intubaatioon, täyden mahan potilaalle. Rokuroni on keskipitkävaikutteinen relaksantti 

ja mivakuuri taas lyhytvaikutteinen. Vekuroni vapauttaa myös histamiinia, kuten äsken mainitut 

lääkkeet, mutta jonka annostusta harkitaan potilaan kohdalla, jolla on perussairauksena maksa-

, sappitiesairaus tai munuaisen vajaatoiminta. Toinen lääke, joka ei myös sovellu potilaille, 

joilla on joku edellä mainituista sairauksista, on pankuroni. Pankuroni on pitkävaikutteinen li-

hasrelaksantti ja soveltuu siksi pitkään kestäviin leikkauksiin. Inhalaatioanesteetit tehostavat 

lääkkeen vaikutusta. Haittavaikutuksena lääke aiheuttaa muutoksia vitaalielintoiminnoissa, 

neuromuskulaarisen salpauksen pitkittymistä sekä allergisia reaktioita. Sisatrakuuri on keskipit-

kävaikutteinen lihasrelaksantti, joka eliminoituu suoraan verenkierrossa. Siksi lääke taas sovel-

tuu hyvin potilaille, joilla on perussairauksina maksan- tai munuaisen vajaatoiminta. (Karma 

ym. 2016, 88; Tunturi 2013.)    
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2.2.4 Nestehoidon ja verenkierron tarkkailu 

Nesteen perustarve on noin 2ml/kg/tunti, suurissa leikkauksissa tarve kolmin- tai jopa nelin-

kertaistuu. Perusnesteenä käytetään kristalloideja, kuten Ringer® tai fysiologinen keittosuola-

liuos. Glukoosia annetaan potilaalle vain erityistilanteissa tai leikkauksen jälkeen, sillä aneste-

sia ja kirurgia lisäävät taipumusta hyperglykemiaan. Nesteytys keittosuolalla on vähäistä, sillä 

se saattaa aiheuttaa hyperkloreemisen asidoosin. (Lukkari ym. 2016, 127; Vikatmaa, Schramko 

& Hiippala 2015, 1917.) Nestehoidon suunnittelussa huomioidaan hydraatiota, veritilavuutta, 

elektrolyytti- ja happo-emätasapainoa sekä lämmönnousua (Lukkari ym. 2013, 318). 

Nestehoidon tavoitteena on turvata ja pitää yllä kehon nestetilojen tilavuutta ja koostumusta 

normaaleina, välttämällä aineenvaihdunnan häiriöitä. Jo leikkausta ja anestesiaa edeltävää 

neste- ja elektrolyyttihäiriöitä pyritään ehkäisemään ajoissa. Nukutetun potilaan nestehoidon 

ja nestetasapainon tarkkailussa huolehditaan nesteen saannin perustarpeesta sekä huomioidaan 

ja korvataan nestemenetykset, kuten leikkausvuoto, diureesi, kuivuminen ja haihtuminen esim. 

suurista leikkaushaavoista. Verenvuodon tarkkailussa arvioidaan veritilavuutta sekä leikkauksen 

aikaisen verenvuodon korvaamista. Nestehoidolla pyritään varmistamaan verenkierron balans-

sia ja turvaamaan munuaisten toimintaa. (Karma ym. 2016, 125; Tunturi 2013.)  

Ennen leikkausta potilas noudattaa paasto-ohjeita, jolloin hänen tulee olla syömättä ja juo-

matta 6-12 tuntia ennen toimenpidettä aspiraatioriskin vähentämiseksi. Kriittisesti sairaan po-

tilaan kohdalla on erityisesti huomioitava nestetasapainon ja nestevajausten haasteet. Potilaan 

elimistö on voinut olla jo kauan kuivunut. Kuivumisen on voinut aiheuttaa ylimääräinen neste-

menetys, kuten oksentelu tai ripuli. Tämä aiheuttaa potilaalla veden, natriumin, vetyionien, 

kaliumin ja kloridin menetystä, mikä johtaa hoitamattomana kuivumiseen, hypotensioon sekä 

happo-emätasapainon häiriintymiseen. Runsas virtsaneritys mm. sokeritasapainohäiriöiden tai 

lääkityksen takia, voi myös aiheuttaa nesteenmenetystä. (Lukkari ym. 2013, 316; Tunturi 2013.)  

Tutkimusten mukaan niukka nesteytys on todettu auttavan potilaan toipumista leikkauksesta ja 

vähentävän komplikaatioiden riskiä. Liiallinen nesteytys taas johtaa suureen kuolleisuuteen. 

(Vikatmaa ym. 2015, 1917.)  

Verenkierron tilaa arvioidaan verenpaineen, syketiheyden, verenvuodon ja rytmihäiriöiden sekä 

perifeerisen lämpötilan ja virtsanerityksen seurannalla. EKG:n ja pulssioksimetrian lukemista, 

verenpaineen mittausta tai verenpaineen valvonnassa käytettävää arteriapaineen mittausta tai 

keskuslaskimonmittausta, käytetään arvioidessa verenkierron tilaa. Verenkiertoa on tärkeä 

tarkkailla, sillä anestesia-aineet vaimentavat verenkiertoa suojaavia refleksejä ja leikkaukset 

aiheuttavat muutoksia verenkiertoon. Muutokset voivat toki kuvata nukutuksen syvyyttä, esim. 

kipu tai unen riittävyys. (Lukkari ym. 2013, 314.) 
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Hypotensio eli matala verenpaine, voi aiheutua anestesia-aineista, anafylaktisesta reaktiosta, 

hypovolemiasta tai riittämättömästä laskimoverenpaluusta sydämeen. Näiden hoitona toimivat 

hapetus ja nesteytys, verenpainetta kohottavat lääkkeet sekä leikkausasennon mahdollinen 

korjaaminen. Tavallisimmat anestesia-aineet, joita tällöin käytetään ovat sympatomiteetit ku-

ten, adrenaliini, noradrenaliini, dopamiini, dobutamiini, efedriini, etilefriini sekä fenyyliefriini. 

(Lukkari ym. 2013, 314; Tunturi 2013.) 

Hypertonia eli korkean verenpaineen syitä voivat olla riittämätön uni, kipu, hapenpuute tai 

hiilidioksidi määrän nousu. Näiden hoitona käytetään unen syventämistä ja analgesiaa, venti-

laation tarkistamista sekä verenpainetta alentavia lääkkeitä niin sanottuja beetasalpaajia, joita 

myös käytetään mm. rytmihäiriöihin ja sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Tavallisimmat 

ovat metoprololi, esmololi ja labetaloli. (Lukkari ym. 2013; Tunturi 2013.) 

Muita käytettyjä anestesialääkkeitä verenkiertomuutosten hoitoon ovat antikolinergit, rytmi-

häiriölääkkeet, vasodilaattorit eli verisuonia laajentavat lääkkeet, diureetit eli nesteenpoisto-

lääkkeet, digoksiini, vasopressiini, levosimendaani ja klonidiini (Tunturi, 2013). 

Veritilavuuden suuruus aikuisella on noin 70ml/kg kohti. Verivalmisteiden käyttö on yleisin ki-

rurgisissa erikoisaloissa, kuten sydän- ja traumakirurgiassa sekä ortopediassa. Lievässä veren-

vuodossa verenvuodon korvaaminen riittää kristalloidiliuoksilla. Verenvuoto määrän kasvaessa 

kolliodiliuosta tiputetaan ja myöhemmin veren hapenkuljetuskyvyn varmistamiseksi myös pu-

nasoluja. Kun verenvuodon määrä ylittää puolesta yhteen veritilavuutta, punasolujen lisäksi 

tiputetaan jääplasmaa ja trombosyyttejä. Jääplasma sekä trombosyytit lisäävät perioperatiivi-

sia keuhko- ja infektiokomplikaatioita, joten näiden käyttöä harkitaan aina potilaskohtaisesti. 

(Vikatmaa ym. 2015, 1918; Lukkari 2013, 318.) 

Ennen verensiirtoa tulisi ottaa huomioon potilaan anemiataipumus, sydän- ja verisuonisairau-

det, happeutumisongelmat sekä mahdollinen leikkausvuoto. Leikkausvuodon arvioinnissa mita-

taan mm. leikkausimuun kertynyt vesimäärä, punnitaan leikkaustaitokset, huomioidaan labora-

toriotutkimukset (hemoglobiini, hyytymistekijät), arvioidaan potilaan kliinistä tilaa sekä arvi-

oidaan vuotoa katsomalla. Verensiirrossa seurataan potilaan verenpainetta ja sykettä, lämpöä 

ja ihoreaktioita, hengitystä, virtsan määrää ja laatua sekä verenvuodon määrää. (Vikatmaa ym. 

2015, 1917; Tunturi 2013.) 

Verensiirron tavoitteena on ylläpitää riittävä veritilavuus, huomioiden verenpainetta, perife-

rian verenkiertoa sekä virtsanerityksen määrää. Toinen tavoite on veren hapetuskuljetuksen 

ylläpito eli riittävä hemoglobiinitaso, riittävä hapetus ja normaali EKG. Viimeinen tavoite on 

ylläpitää veren hemostaasia, huomioiden hyytymistekijät, lämmön seuranta ja tämän turvaa-

minen sekä asidoosin seuranta ja hoito. (Poikajärvi & Tunturi 2013.) 
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3 Lämpötalous 

3.1  Lämmönsäätely 

Lämmönsäätely jaetaan tahdosta riippumattomaan autonomiseen hermoston säätelyyn ja tie-

toiseen käyttäytymissäätelyyn.  Autonominen säätely jaetaan kolmeen osaan, joita ovat; vaso-

motorinen-, metabolinen- ja sudomotorinen säätely. Vasomotorinen säätely sisältää verenkier-

ron supistumisen ja laajenemisen eli vasokonstriktion ja vasodilataation. Metabolinen säätely 

on perusaineenvaihdunnan, lihasvärinän ja lihastyön tuottamaa lämpöä. Sudometrinen säätely 

on lämmönhaihduttamista hikoilun avulla. Näitä kaikkia säätelee keskushermosto lämpötilojen 

muutosten perusteella (Kuvio 1), joita välittää ihon ja kehon kylmä- ja lämpöreseptorit. Käyt-

täytymissäätelyä on puolestaan esim. hyppely, vaatetus, suojautuminen ja asennon muuttami-

nen. Kehon lämmönvaihtoreittejä ympäristöön on neljä. Näitä ovat suora johtuminen eli kon-

duktio, evaporaatio eli haihtuminen, konvektio eli kulkeutuminen nestevirtauksen tai tuulen 

mukana sekä lämpösäteily eli radiaatio. (Kokki 2013.)   

 

Kuvio 1: Farmakologiset vaihtoehdot terapeuttisen hypotermian värinävasteen vähentä-

miseksi. (Weant, Martin, Humphries & Cook 2018) 

Ihminen säätelee ydinlämpötilaansa olosuhteiden mukaisesti normaalisti 0,2-0,4 astetta. Ihmi-

sen ominaisuudet vaikuttavat myös lämmönsäätelyyn. Näitä ovat rakenne, kuten pinta-alan 

suhde painoon, ikä, erityisesti vanhukset ja vastasyntyneet ovat alttiita ympäröiville lämpöti-

loille. Myös perussairaudet, kuten diabetes huonontavat lämmönsäätelyä. Lääkitys vaikuttaa 

myös lämmönsäätelyyn, esimerkiksi pitkään jatkunut antipsykoottinen lääkitys voi altistaa 

jäähtymiselle. (Fairfax 2011.)  
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3.2 Tahattoman hypotermian vaikutukset 

Hypotermia tarkoittaa kehon normaalin lämpötilan laskua, joka aiheuttaa muutoksia elimis-

tössä. Hypotermian asteet luokitellaan kolmeen osaan, jotka ovat lievä hypotermia, kohtalai-

nen hypotermia ja vaikea hypotermia (Saarelma 2018). Lievässä hypotermiassa elimistö laskee 

sydämen sykettä, hengitystaajuutta, aineenvaihduntaa ja verenpainetta. Tässä vaiheessa ilme-

nee voimakkaita lihasvärinöitä ja sekavuutta. Kohtalaisessa hypotermiassa verenpaine ja sydä-

men syke laskevat edelleen, jonka vuoksi erilaisten rytmihäiriöiden riski kasvaa.  Kohtalaisessa 

hypotermiassa lihasvärinä kuitenkin lakkaa ja sen tilalle tulee lihasjäykkyys. (Vuorensola 2014.)  

Vaikeassa hypotermiassa ihminen näyttää kliinisesti kuolleelta, sillä elintoimintoja ei pystytä 

havaitsemaan. Kun ydinlämpötila laskee alle 20 astetta lakkaa ihminen hengittämästä. (Lukkari 

ym. 2013, 356.) 

Tahattoman perioperatiivisen hypotermian esiintyvyys vaihtelee 50-90% välillä. Perioperatiivi-

sen hypotermian riskitekijät johtuvat potilaaseen ja toimenpiteeseen liittyvistä tekijöistä sekä 

hoitoprosessin aikana tehdyistä valinnoista. Potilaaseen liittyvät riskitekijät ovat korkea ikä, 

normaali- ja alipainoisuus, korkea BMI (Body Mass Index), krooniset tai systeemiset terveyden-

tilat ja huono ravitsemustila. Perussairaudet, kuten diabetes, ääreisverisuonten taudit, kilpi-

rauhasen vajaatoiminta, endokriiniset sairaudet, sydänsairaudet, nivelreuma, halvaus, hypogly-

kemia, intoksikaatio sekä pää- tai selkärankavammat ovat muita hypotermian riskitekijöitä. 

(Giuliano & Hendricks 2017, 454; Perttunen ym. 2015, 12-14.) 

Toimenpiteestä johtuvat riskitekijät ovat matala peruslämpötila ennen leikkausta, leikkausta 

edeltävä paasto ja nesteenpuute ennen anestesiaa, viileiden infuusio- ja huuhtelunesteiden 

annostelu, leikkausasento, leikkausalueen peseminen, potilaan liiallinen paljastaminen leik-

kausvalmistelujen aikana, laajat avotekniikalla tehdyt leikkaukset ja vatsaleikkaukset, viileät 

instrumentit, leikkauksen kesto ja leikkaussalin lämpötila, palovammat ja runsas veren mene-

tys. (Giuliano & Hendricks 2017, 454; Perttunen ym. 2015, 13; Lynch, Dixon, & Leary 2010, 

554.) 

Riskitekijöiden huomioon ottamisella voidaan ennaltaehkäistä tahatonta hypotermiaa, suunni-

teltaessa ja toteutettaessa potilaan perioperatiivista hoitopolkua. Anestesiasairaanhoitajan 

rooli potilaan lämpötasapainon ylläpitäjänä on tärkeä, sillä tutkimuksissa on todettu, että leik-

kauspotilaan jäähtyminen ja hypotermia voivat hankaloittaa yleisanestesiasta toipumista. Hy-

potermiasta kärsivät potilaat kokevat lukuisia fysiologisia muutoksia sydän ja verenkierrossa, 

hyytymistekijöissä ja haavan paranemisessa, munuaisissa ja maksassa (Kuvio 2). (Giuliano & 

Hendricks 2017, 455; Lukkari ym. 2013, 326; Seppänen 2013a.) 
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Perioperatiivisesta hypotermiasta johtuvat muutokset 

Muuttunut tai hidastunut 

lääkeaineenvaihdunta 

Muuttunut proteiini aineen-

vaihdunta 

Muutoksia seerumin kalium 

arvoissa 

Lihasvärinä ja suurentunut 

riski postoperatiivisille ai-

neenvaihdunnan häiriöille 

Perifeeristen verisuonten su-

pistuminen 

Vähentynyt happiosapaine 

ihonalaiskudoksessa 

Muutoksia kudosperfuusiossa 

(kudoksen läpivirtaus) 

Koagulaation vajaakykyisyys Verihiutaleen heikentynyt 

toiminta 

Kuvio 2: Perioperatiivisen hypotermian aiheuttamia fysiologisia muutoksia. (Giuliano & Hen-

dricks 2017, 455) 

Hypotermialla on useita fysiologisia haittavaikutuksia leikkauksen aikana, joka taas lisää poti-

laan riskiä useammalle postoperatiivisille komplikaatioille, kuten mm. sydänkomplikaatioille, 

infektioherkkyydelle, vuototaipumukselle ja pidennetylle toipumisajalle (Niemi-Murola ym. 

2016, 110). Ruumiinlämmön ylläpitäminen aktiivisin ja passiivisin lämmitysmenetelmin hoito-

prosessin aikana vähentää komplikaatioita sekä tahattomasta hypotermiasta johtuvien ylimää-

räisten hoitojen ja tutkimusten tarvetta ja näiden kustannuksia. (Perttunen ym. 2015,12; Lam-

berg, Poikajärvi, Rauta, Siirala & Junttila 2012, 8.)  

Sydän- ja verenkiertomuutoksia voi ilmetä potilaalle, kuten mm. rytmihäiriöt, sydäniskemia, 

katekoliamiinisen erityksen lisääntyvyys, vasokonstriktio ja lihasvärinä, jotka lisäävät hapenku-

lutusta ja hiilidioksidin tuotantoa ja kudosten hapettuminen huononee. Hyytymishäiriöt yleis-

tyvät; jolloin trombosyyttien toiminta huononee, verenvuoto lisääntyy, joka taas johtaa veren-

siirron tarpeeseen. Munuaisten toiminta heikkenee myös, maksan metabolia ja verenkierto hi-

dastuvat, virtsaneritys lisääntyy sekä lääkeaineiden pitoisuus nousee ja vaikutusaika pitenee.  

Leikkaushaavan paraneminen huononee ja infektioriski kasvaa ja immuunivasteet heikkenevät 

sekä subjektiivisena haittana lihasvärinä ja palelu aiheuttavat potilaalle epämiellyttävää tun-

netta. (Seppänen 2013a.) 

Perioperatiivista tahatonta hypotermiaa voidaan ennaltaehkäistä kaikissa hoidon vaiheissa ja 

tämän oikea-aikainen havaitseminen on tärkeää, sillä alilämpöisen potilaan hypotermian kehit-

tymistä on vaikeampi ehkäistä (Perttunen ym. 2015, 13). Lämmönhaihtuminen tapahtuu usein 

leikkauksen ensimmäisten tuntien aikana. Tavallisin lämmönhaihtuminen anestesiainduktion 

jälkeen on noin 1-3C°. (Giuliano & Hendricks 2017, 454.)  
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3.3 Anestesian aikainen lämmönturvaaminen ja lämmön mittaaminen 

Kehon ydinlämpötila on yleensä 36 - 37 astetta, mutta lämpö vaihtelee yksilöittäin. Periferialla 

tarkoitetaan kehon ääriosia eli jalat ja kädet. Periferia on yleensä 2 – 4 astetta viileämpi kuin 

ydinlämpö. (Kokki 2013.) Ydinlämpötilaa seurataan yleisanestesian aikana, sillä jokainen anes-

tesiatoimenpide aiheuttaa negatiivisen lämpötaseen elimistössä. Yleisanestesian ensimmäisen 

puolen tunnin - tunnin aikana leikkauspotilaan ydinlämpötila laskee, koska kehon eri osien läm-

pötila tasoittuu eli lämpö jakautuu uudelleen. (Niemi-Murola ym. 2016, 110; Kokki 2013.) Ku-

viossa 3 on esitetty lämmön uudelleenjakautuminen. Vasemmanpuoleinen hahmo esittää läm-

mönjakautumista normaali oloissa ja oikean puolinen hahmo esittää lämmön uudelleenjakau-

tumista anestesiainduktion jälkeen. 

 

Kuvio 3: Perioperatiivinen lämpötasapaino. (Sessler 2000) 

Yleisanestesian aikana potilas menettää autonomisen hermoston tuottaman perifeeristen suon-

ten supistumis- ja laajentamiskyvyn hallinnan. Verisuonten laajentuminen aiheuttaa lämmön-

hukkaa. Verisuonten laajentuminen aiheuttaa myös verenpaineen laskua, jolloin ihon kautta 

menetettävä lämpö moninkertaistuu. Yleisanestesian aikana leikkauspotilaan elimistö ei pysty 

tuottamaan lämpöä lihastyöllä tai aineenvaihdunnan muutoksilla, koska lihasrelaksantit estävät 

lihasvärinän. Samalla karvankohottajalihakset ovat myös lamattuja, jolloin lämmin ilma pääsee 

karkaamaan iholta, koska ihokarvat eivät pysty sitä estämään. Normaalisti ihminen pystyy itse 

vaikuttamaan lämpötalouteen esimerkiksi pukeutumalla lämpimästi tai muuttamalla asentoa.  

Usein leikkausasennot ovat sellaisia, joissa lämmönhukka on suurta tai ovat heikosti peiteltyjä 

leikkausta varten mikä aiheuttaa automaattisesti jatkuvaa lämmönhukkaa. (Giuliano & Hen-

dricks 2017, 454; Kokki 2013.)  
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Pienikin ydinlämmön lasku voi jopa kolminkertaistaa leikkauspotilaan sydäntapahtumien ja haa-

vatulehdusten määrää. Ydinlämmön lasku kaksinkertaistaa verenvuodon määrää mikä lisää ve-

rensiirron tarvetta ja samalla pidentää leikkauksesta toipumisaikaa. Jäähtyneen leikkauspoti-

laan verisuonten supistuminen aiheuttaa verenpaineen nousua ja rytmihäiriöitä. Jäähtyneillä 

leikkauspotilailla tulee enemmän haava-, keuhko- ja virtsatulehduksia. Tulehduksille altistumi-

nen johtuu siitä, että kehon jäädyttyä elimistön puolustussolujen toiminta heikkenee. Elimistön 

jäähtyminen aiheuttaa myös lääkkeiden metabolian ja erityksen heikkenemisen. (Kokki 2013.) 

Lämmönmittaustarve katsotaan leikkauksen keston mukaan, mutta yli 60 minuutin kestävissä 

leikkauksissa ydinlämpötilaa olisi hyvä mitata ja seurata säännöllisesti. Leikkauspotilaan ydin-

lämmöksi tavoitellaan 36 astetta, mutta tietenkin on poikkeustilanteita.  Lämmön seuranta olisi 

hyvä aloittaa jo ennen leikkausta, jotta tiedetään potilaan lähtölämpö ja saadaan vertailutu-

loksia.  Myös periferiasta, kuten sormista olisi hyvä mitata lämpötilaa. Leikkaussalin kosteus, 

ilma ja lämpötila tulee huomioida mittauksissa. (Mäkinen 2011,14.)  

Ydinlämmön mittauspaikkoja ovat keuhkovaltimo, virtsarakko, ruokatorvi, nenänielu, täry-

kalvo, peräsuoli ja kainalo. Ihon lämmönmittaukseen voidaan käyttää periferiaa.  Tarkin ydin-

lämmön mittauspaikka näistä kaikista edellä mainituista on keuhkovaltimo. Keuhkovaltimoa 

mittauspaikkana käytetään erityisesti, kun leikkaus tai hoito vaatii invasiivistä seurantaa. 

(Kokki 2013.)  

Yleisanestesiassa on helppo ja nopea mitata lämpö nenänielusta ja ruokatorvesta. Puolestaan 

virtsarakosta lämmön mittaaminen on hidasta sekä tarkan tuloksen saaminen riippuu siitä, onko 

virtsarakko tarpeeksi täynnä. Jos lämpöä tulee seurata tiheämmin, on kainalosta mittaaminen 

kätevää. Tärykalvosta lämmön mittaaminen on usein haasteellista, koska ihmisten korvakäytä-

vien anatomiat ovat erilaiset ja se vaikeuttaa oikean lämmön saamista, sillä helposti saadaan 

korvakäytävien seinämien lämmöt. Peräsuolesta harvoin enää mitataan lämpöä. On tärkeä mi-

tata ydinlämpöä sekä periferian lämpöä, jotta nähdään niiden lämpöerot. (Mäkinen 2011,14.)  

3.4 Aktiiviset ja passiiviset lämmitysmenetelmät 

Lämmönhukkaa tulisi ennaltaehkäistä, koska hypotermia aiheuttaa ääreisverenkierron supistu-

misen ja sen seurauksena lämpö johtuu huonommin elimistössä. Tämä voi aiheuttaa komplikaa-

tioita intraoperatiivisessa vaiheessa, mutta myös postoperatiivisessa vaiheessa. Leikkauspoti-

lasta ei saa kuitenkaan lämmittää liikaa, sillä liiallinen lämpö on myös haitaksi potilaalle. (Ilola 

2013, 184; Lukkari ym. 2013, 455.) 

Anestesian aikana leikkauspotilaan lämmittämiseen voidaan käyttää kahdenlaisia lämmitys me-

netelmiä, joita ovat passiiviset ja aktiiviset lämmitysmenetelmät. Passiivisia lämmitys mene-

telmiä ovat esimerkiksi päähineet, sukat, lämmitetyt peitot tai lämpöhaalarit, jotka kierrättä-
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vät lämmintä ilmaa peitteen sisällä lämpöpuhaltimeen kiinnitettynä. Passiivinen lämmitysme-

netelmä on sitä hyödyllisempi mitä suurempi osa kehosta saadaan lämmitettyä. (Mäkinen 

2011,13.) 

Hirvosen ja Niskasen (2011, 1-6) tutkimuksessa testattiin passiivista lämmitysmenetelmää. Tut-

kimuksessa selvitettiin voiko lämpöhaalari ylläpitää leikkauspotilaan ydinlämpötilaa paremmin 

kuin tavanomaiset menetelmät. Tutkimuksessa jaettiin 40 leikkauspotilasta kahteen saman suu-

ruiseen ryhmään. Puolet ryhmästä puki lämpöhaalarit ja loput ryhmästä pukeutui perinteisiin 

sairaalavaatteisiin. Leikkauspotilaat saivat lämmitettyjä huopia sekä ilman lämmityslaitteita 

käytettiin, kun potilaat palelivat tai heidän kehon lämpönsä laski alle 35,8 asteeseen. Lämpö-

haalarin käyttäjistä kukaan ei tarvinnut lisä lämmityslaitteita tai huopia, kun taas vertailuryh-

mässä 5/20 potilaasta tarvitsi. Heräämövaiheessa 2/20 lämpöhaalaria käyttäneistä kärsivät kyl-

myydestä, kun taas vertailuryhmässä 14/20 potilaasta kärsi kylmyydestä. Potilaiden lämpötilaa 

seurattiin säännöllisesti suun kautta infrapunalämpömittarin avulla ja mittaaminen lopetettiin 

heräämöön tultaessa. Keskimääräinen lämpötilalasku oli -0,6 astetta potilailla, jotka käyttivät 

lämpöhaalaria ja puolestaan perinteisiin sairaalavaatteisiin pukeutuneilla potilailla keskimää-

räinen lämpötilanlasku oli -1,3 astetta. Tutkimuksen tulosten perusteella lämpöhaalari on pa-

rempi vaihtoehto leikkauspotilaan ydinlämmön ylläpitämisessä. 

Aktiivisia lämmitysmenetelmiä ovat puolestaan esimerkiksi infuusioiden- ja huuhtelunesteiden 

lämmittäminen, lämpöilmapuhallin, lämpöpatjat ja lämpöpeitot. Jos potilaalle annetaan yli 

500 millilitraa nesteitä, ne tulisi aina esilämmittää 37 asteiseksi. Myös verivalmisteet tulisi läm-

mittää ennen niiden antoa. (Lukkari ym. 2013,455.) JBI- suosituksen mukaan. Lämpöilmapuhal-

timen käyttö aktiivisena lämmitysmenetelmänä intraoperatiivisessa vaiheessa on tehokas tapa 

ylläpitää kehon normaalilämpötilaa verrattuna puuvilla peittoihin ja se vähentää tärinän kestoa 

postoperatiivisessa vaiheessa. Lämpöilmapuhaltimen käyttöä suositellaan käytettävän kaikilla 

kirurgisilla potilailla sekä erityisesti vanhuksilla. (JBI- suositus 2010.) 

Nykypäivänä on myös käytössä redistribuutio eli uudelleenjakautumisen estäminen. Redistri-

buutio tarkoittaa lämmön uudelleenjakautumista mikä lisää leikkauspotilaan hypotermiaa. 

(Lukkari ym. 2013,455-456). Redistribuutiossa anestesian alettua lämmin veri sekoittuu kyl-

memmän veren kanssa verisuonissa. Puolen tunnin kuluttua yleisanestesian alkamisesta kyl-

mempi veri on kiertänyt ja palaa sydämeen. Kylmempi veri, joka palaa sydämeen aiheuttaa 

ydinlämmön laskua jopa yhden asteen verran. (Lynch ym. 2010, 554.) Jotta redistribuutio ei 

tapahtuisi, pitäisi leikkauspotilasta esilämmittää hyvissä ajoin noin puoli tuntia – tunti ennen 

toimenpiteen alkua. Esilämmittäminen lisää leikkauspotilaan lämpötilaa ja ääreisverenkiertoa. 

(Mäkinen 2011,14.)   
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Torossian ym. (2016, 547-554) tehdyssä tutkimuksessa potilaan vähintään puolen tunnin ennen-

aikainen lämmittäminen easywarm- itselämpiävällä peitolla todettiin vähentävän tahatonta pe-

rioperatiivista hypotermiaa verraten puuvillaisiin lämmitettyihin peittoihin. Tutkimukseen osal-

listui 246 aikuista potilasta neljästä eurooppalaisesta sairaalasta ja heillä seurattiin mm. ydin-

lämpötilan muutoksia, tahattoman hypotermian syntyä, leikkauksen jälkeistä aikaa herää-

mössä, lämpöviihtyvyyttä, potilas tyytyväisyyttä, easywarmin helppokäyttöisyyttä ja tästä ai-

heutuvia mahdollisia haittatapahtumia. Leikkauksien kesto oli noin puoli tuntia – puolitoista 

tuntia ja tällöin lämmitettiin potilaita edellä mainituilla lämmitysmenetelmillä vähintään puoli 

tuntia ennen leikkauksen alkua. Koeryhmällä, jota lämmitettiin easywarm- itselämpiävällä pei-

tolla oli tuloksena parempi perioperatiivinen ydinlämpö, alentunut tahattoman hypotermian 

riski sekä parantunut lämpömukavuutta toiseen koeryhmään verrattuna.  

Roberson, Dieckmann, Rodriguez & Austin (2013, 355) totesivat myös tutkimuksessaan, että 

ennenaikaisella lämmittämisellä on positiivisia vaikutuksia leikkauspotilaaseen, sillä tämä vä-

hentää potilaan lihasvärinää, verenvuotoa, kustannuksia, lämpömukavuutta sekä mahdollistaa 

aikaisempaa extubointia. 
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4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet  

Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää perioperatiivisessa hoitotyössä työskentelevien tietä-

mystä lämmönturvaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on koota yhteen uutta ja luotettavaa tietoa lämmönturvaamisesta 

sekä selvittää millä keinoin Porvoon sairaalan leikkausosastolla turvataan potilaiden lämpöä 

anestesian aikana. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat; 

 Mitkä tekijät vaikuttavat tahattomaan hypotermiaan? 

 Millä eri keinoin voidaan ehkäistä leikkauspotilaan lämmönhukkaa? 
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5 Opinnäytetyön toteuttaminen 

5.1 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 

 

 

Kvantitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan määrällistä tutkimusta. Tutkimuksen avulla selvi-

tetään prosenttiosuuksiin tai lukumääriin liittyviä kysymyksiä. Aineiston keruuseen käytetään 

usein kyselylomakkeita, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. Muita aineiston keruumenetelmiä 

ovat esimerkiksi; puhelinhaastattelut, strukturoidut haastattelut ja systemaattinen havain-

nointi. (Heikkilä 2014.) Määrällisen tutkimuksen tarkoituksena on saada vastauksia tutkimusky-

symyksiin ja ongelmiin. Tutkittavia asioita käsitellään numeroiden avulla ja ne selitetään sa-

nallisesti. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään yleensä survey-tutkimusta, jossa kerätään 

aineistoa käyttämällä kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2006, 181.) 

 

Kyselytutkimukset ovat siitä hyödyllisiä, että niiden avulla saadaan laaja aineisto. Kyselylomak-

keella voidaan samanaikaisesti saada tietoa monelta ihmiseltä ja samalla säästyy aikaa tutki-

muksen tekijältä. Kun kyselylomake on tehty huolellisesti, voidaan saatua aineistoa helposti 

analysoida tietokoneella. (Hirsjärvi ym. 2006, 131) 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä eli määräl-

linen tutkimusmenetelmä, koska opinnäytetyössä halutaan selvittää anestesian aikaisen läm-

mönturvaamisen toteutumista kyselyllä saadun aineiston ja olemassa olevan teoria aineiston 

perusteella. Opinnäytetyön tutkimustyyppinä käytetään survey-tutkimusta ja aineisto kerätään 

strukturoidulla kyselylomakkeella. 

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Por-

voon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston kanssa. Osastolla työskentelee yhteensä noin 40 

sairaanhoitajaa. Leikkaus- ja anestesiaosaston yhteydessä toimii päiväkirurginen yksikkö.   Leik-

kaus- ja anestesiaosastolla tehdään yleiskirurgisia, plastiikkakirurgisia, gastrokirurgisia, orto-

pedisia, urologisia, gynekologisia sekä nenä-, suu- ja kurkkuleikkauksia. Osastolla on yhteensä 

seitsemän leikkaussalia, joihin henkilökuntaa riittää maksimissaan kuuteen leikkaussaliin. Osas-

tolla on kaksi yhdeksän paikkaista heräämöä, joista toinen sijaitsee päiväkirurgian puolella. 

Leikkauksen jälkeinen seuranta toteutetaan yhdeksän paikkaisessa heräämössä, jossa voidaan 

suorittaa pientoimenpiteitä ja esivalmisteluja leikkauksia varten. Suunniteltuihin toimenpitei-

siin potilaat saapuvat Leikon kautta eli leikkaukseen kotoa. Päiväkirurgiset potilaat kotiutuvat 

toimenpidepäivänä. Muut leikkauspotilaat siirtyvät jatkohoitoon kirurgiselle vuodeosastolle. 

(HUS 2018.) 
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Leikkaus- ja anestesiaosastolla sairaanhoitajat työskentelevät anestesia-, instrumentti-, valvo-

vanahoitajana- ja heräämöhoitajana. Leiko-osastolla sairaanhoitajat vastaanottavat ja valmis-

televat elektiivisiin leikkauksiin tulevat potilaat. Työvuorot sijoittuvat aikavälille klo 7-18. Päi-

vystystoiminta on ma-la klo 8-22. (HUS 2018.) 

5.2 Kyselylomakkeen laatiminen ja luotettavuus 
 

Kyselylomakkeen käyttö on hyvä, kun halutaan selvittää mitä mieltä ihmiset ovat, mitä he ko-

kevat ja mitä he uskovat. Kyselylomakkeen avulla saadaan ihmisiä osallistumaan ja vastamaan 

samaan aikaan. Hyvän kyselylomakkeen laatiminen vie paljon aikaa ja taitoa, mutta säästää 

tutkijan aikaa aineiston keruun aikana. (Hirsjärvi 2008, 174.) 

 

Hyvässä kyselylomakkeessa on selkeät ja yksiselitteiset vastausohjeet. Kyselylomakkeen tulee 

olla selkeä, tarpeeksi houkutteleva ja kysymysten tulee edetä loogisesti. Pitkiä kysymyksiä tu-

lisi välttää, ne voivat olla epäselviä ja vastaajan motivaatio saattaa laskea.  Vastaajan mielen-

kiintoa voidaan kohentaa asettamalla helppoja kysymyksiä kyselylomakkeen alkuun. Vastaus-

prosenttia lisää se, että kyselylomake saa vastaajan tuntemaan, että vastaaminen on tärkeää. 

Kyselyn onnistumiseen tarvitaan oikea kohderyhmä. Taustatietoja ei saa kysyä liian tarkkaan, 

jottei vastaajaa tunnisteta. Jos vastaaja on täysin tunnistettavissa saattaa vastausprosentti ja 

samalla luotettavuus laskea.  Kyselylomake on hyvä testata ensin. (Heikkilä 2008, 48-58.) Li-

säksi on arvioitava sitä, vastaavatko tutkimuksen kohde sekä tutkimusongelmat toteutuksen 

tarkoitusta. (Leino–Kilpi & Välimäki 2004, 288-295.) 

 

Kyselylomakkeessa suositaan lyhyitä kysymyksiä, sillä ne ovat helpommin ymmärrettäviä kuin 

pitkät kysymykset. Hyvin rajatut kysymykset ovat parempia kuin laajat ja yleiset kysymykset, 

sillä niissä ei jää paljon tulkinnan varaa ja ihmisillä on tapana tulkita asioita monella tapaa. 

Yhden sanan vaikutus lauseessa voi olla todella suuri ja siksi on kiinnitettävä huomiota mitkä 

sanat valitaan ja miten niitä muotoillaan. Lisäksi on tärkeää huomioida sanojen ja lauseiden 

muotoilussa, että niistä tulee sellaisia, joista kaikki vastaajat ymmärtävät ne samalla tavalla. 

Sanoja, kuten ”yleensä” ja ”tavallisesti” kannatta välttää, sillä ne ovat monitulkintaisia. (Heik-

kilä 2008, 50.) 

 

Opinnäytetyömme kysymyslomakkeen kysymykset pohjautuvat opinnäytetyön teoreettisessa 

viitekehyksessä käytettyihin lähteisiin. Teimme kyselylomakkeen ulkonäöstä mahdollisimman 

yksinkertaisen ja helposti täytettävän.  Mietimme paljon kysymysten muotoiluja ja sanavalin-

toja, jotta kysymyksistä tulisi mahdollisimman lyhyitä ja selkeitä ja jotta saisimme mahdolli-

simman hyvät ja tulosten saamiseen sekä opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiin soveltuvat ky-

symykset. Kyselylomakkeen kysymysten aiheet pysyivät samana koko kysymysten laatimisen 

ajan, mutta kysymysten muodot vaihtuivat useamman kerran. 
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Kyselylomakkeessamme on käytetty kolmea vastausmuotoa, joita ovat; avoimet kysymykset, 

monivalintakysymykset ja poissulkevat vain yhden vaihtoehdon sallivat kysymykset.  Pyrimme 

kyselylomakkeessamme siihen, että kysymykset etenevät loogisessa järjestyksessä. Kyselylo-

makkeessamme on sijoitettu helpot kysymykset alkuun ja loppua kohden on vaativampia kysy-

myksiä. (Liite 1, 2). Opinnäytetyömme kyselylomakkeen vastaukset analysoidaan Excel-ohjel-

malla. 

 

Opinnäytetyömme kyselylomake (Liite 1) on esitestattu esitestauslomakkeella neljällä henki-

löllä. Esitestaukseen tarvitaan kymmenen prosenttia toivotusta otosryhmästä. Esitestauslomak-

keella testataan kysymysten sopivuutta ja ymmärrettävyyttä. Kyselylomakkeen esitestaus pa-

rantaa myös reliabiliteettia ja validiteettia. Reliabiliteetti osoittaa tulosten tarkkuuden, mutta 

siihen vaikuttaa otoskoko. Validiteetilla tarkoitetaan kyselylomakkeen pätevyyttä eli sillä saa-

daan tietoa mitä on tarkoituskin saada. Reliabiliteetin ja validiteetin avulla saavutetaan tutki-

muksen kokonaisluotettavuus. (Pahkinen 2012, 220.) 

 

Esitestauksesta saimme hyvää palautetta kyselylomakkeen selkeydestä, ymmärrettävyydestä 

sekä siitä, että kyselylomake oli helppo ja nopea täyttää. Yksi vastaajista toi esiin, että kyse-

lylomakkeen vastausohjeessa oli epäselkeä lause, jonka muutimme selkeämmäksi.  

 

Aineiston keruussa varmistamme, että kyselylomakkeeseen vastanneiden anonymisyys säilyy, 

sillä tunnistetietoja, kuten nimiä tai ammattinimikkeitä ei kerätä ollenkaan. Tiedotamme myös 

osallistujille, että he osallistuvat nimettömästi, tiedot ovat luottamuksellisia ja osallistuminen 

on vapaaehtoista. Mäkisen (2006, 144) mukaan tämä rohkaisee osallistujia vastaamaan lomak-

keeseen rehellisesti ja suoraan, mikä taas helpottaa tutkimuksen tietojen keräämistä. 

 

5.3 Opinnäytetyön prosessi 
 

Opinnäytetyön aiheen valintaprosessi alkoi toukokuussa 2018. Kyseiseen aiheeseen päädyttiin 

Porvoon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston ehdotuksesta ja meidän omasta kiinnostukses-

tamme aiheeseen. Aiheanalyysimme hyväksyttiin kesäkuussa 2018, jonka jälkeen aloitimme 

teoriatiedon haun. Otimme myös yhteyttä yhteystyökumppaniimme Porvoon sairaalan leikkaus- 

ja anestesiaosastoon ja kerroimme suunnitelmasta, miten ajoimme toteuttaa opinnäyte-

työmme. 

 

Luotettavien lähteiden etsiminen oli ajoittain vaikeaa. Saimme apua lähteiden etsimiseen kou-

lumme informaatikolta, jonka jälkeen löysimme paljon hyödyllisiä ja luotettavia lähteitä. 

Yleisanestesian aikana tapahtuvista muutoksista lämpötasapainon suhteen löytyy paljon tietoa, 

mutta itse lämmitysmenetelmistä ei löydä paljon tutkittua tietoa.  Opinnäytetyön teoriaosuutta 
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kirjotimme pääasiassa kesäkuusta 2018 syyskuuhun 2018, jonka jälkeen esitimme opinnäyte-

työmme suunnitelmavaiheen seminaari-illassa 25 syyskuuta 2018.  Saatuamme opinnäytetyön 

suunnitelman hyväksytyksi, aloitimme heti tutkimuslupa hakuprosessin. Tutkimuslupaa haettiin 

opinnäytetyömme kohdeorganisaation ohjeen mukaisesti 26 syyskuuta 2018, jonka jälkeen jat-

koimme opinnäytetyön teoriaosuuden täydentämisen ja viimeistelyn. (Liite 3) 

 

Tutkimusluvan saamisen prosessi kesti kauemmin kuin oletimme, saimme tutkimusluvan vasta 

marraskuun viimeisellä viikolla. Suunnitelmana oli, että olisimme saaneet luvan lokakuun puo-

lessa välissä, jonka jälkeen olisimme vieneet kyselylomakkeet anestesia- ja leikkausosastolle. 

Marraskuun alussa olisimme analysoineet tulokset ja marraskuun lopussa olisimme esittäneet 

valmiin opinnäytetyömme. Joten tässä vaiheessa menivät suunnitelmamme kokonaan uusiksi. 

Rajoittavana tekijänä opinnäytetyömme aikataulussa oli meidän valmistuminen ajallaan.  

 

Tutkimusluvan (Liite 3) saatuamme menimme Porvoon sairaalan anestesia- ja leikkausosastolle 

viemään kyselylomakkeemme ja kerroimme hoitajille opinnäytetyöstämme sekä kyselylomak-

keemme tarkoituksesta. Annoimme vastausaikaa kaksi ja puoli viikkoa. Täytetyt kyselylomak-

keet kerätään laatikkoon, joka sijaitsee osastonhoitajan huoneessa.  Käymme kahden viikon 

kuluttua hakemassa täytetyt kyselylomakkeet ja aloitamme tulosten analysoinnin. Opinnäyte-

työmme valmistuttua tammikuussa 2018, esitämme valmiin opinnäytetyömme opinnäytetyöse-

minaarissa 22 tammikuuta 2019. 
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6 Tulokset 

6.1 Taustatiedot vastaajista 

Kyselyyn vastanneita anestesia- ja leikkausosaston henkilökunnasta oli yhteensä 10 (N=10). 

Vastaajista kolme oli 27-28-vuotiaita, neljä oli 40-48-vuotiaita ja kolme yli 55-66-vuotiaita.  

Työkokemusta leikkaus- ja anestesiahoitajana oli yli 10 vuotta viidellä vastaajalla. Toiseksi 

eniten eli alle kaksi vuotta työkokemusta oli neljällä vastaajalla. Yhdellä henkilöllä vastan-

neista oli yhteensä 5-10 vuotta työkokemusta leikkaus- ja anestesiahoitajana. Vastanneiden 

työkokemus selviää kuviosta 4.  

 

Kuvio 4: Vastaajien (N=10) työkokemus leikkaus- ja anestesiahoitajana 

Vastaajista suurin osa oli saanut tietoa/koulutusta leikkauspotilaan lämmönturvaamisesta 

koulusta ja syventävistä opinnoista, perehdytyksen kautta, työpaikan koulutuksesta ja edusta-

jilta sekä ammattilehdistä ja oppikirjoista. Muita vastauksia olivat mm. koulun harjoittelujak-

solla sekä edelliseltä työpaikalta saatu tieto/koulutus. 

6.2 Hypotermiaan vaikuttavat tekijät 

Kymmenestä leikkauksesta, eniten tehtyjä leikkauksia olivat ortopediset leikkaukset, johon 5 

vastaajista olivat osallistuneet. Gastrologisia leikkauksia oli kaksi, yleiskirurgisia leikkauksia 

yksi sekä muita leikkauksia oli lastenkirurginen ja gynekologinen leikkaus. Vastaajista kukaan 

ei ollut osallistunut urologiseen leikkaukseen. Leikkauksiin osallistujamäärät näkyvät kuviosta 

5.  

 

 

a) Alle 2 
vuotta; 4

b) 2-5 vuotta; 0

c) 5-10 vuotta; 1

d) yli 10 
vuotta; 5

Kuinka kauan olet työskennellyt leikkaus- ja 
anestesiahoitajana?

a) Alle 2 vuotta b) 2-5 vuotta c) 5-10 vuotta d) yli 10 vuotta
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Kuvio 5: Vastaajien (N=10) osallistujamäärä leikkauksiin 

Yksi kymmenestä leikkauksesta kesti alle 60 minuuttia, joka oli lastenkirurginen leikkaus. Viisi 

kymmenestä leikkauksesta kesti 1-2 tuntia, joista kolme oli ortopedisiä leikkauksia ja kaksi oli 

gastrologisia leikkauksia. Muut leikkaukset, jotka kestivät 2-3 tuntia oli neljä; gynekologinen 

leikkaus, suonikohju leikkaus, ortopedinen leikkaus ja gastrologinen leikkaus. 

Vastausten perusteella potilaan lämpötalous oli huomioitu ennen yleisanestesiaa melkein aina 

ennen leikkausta. Yhdeksällä kymmenestä potilaasta oli itselämpiävä peitto niin sanottu Easy 

Warm-peitto päällä jo LEIKO:ssa. Yhdessä leikkauksessa oltiin esilämmitetty salia ennen poti-

laan tuloa. Kahdessa leikkauksessa kymmenestä leikkaustasoa oli lämmitetty Bair Huggerilla 

eli lämpöpuhaltimella. Kahdessa leikkauksessa kymmenestä oli huomioitu lämmitetyt nesteet. 

Yhdessä leikkauksessa potilasta ei esilämmitetty, koska haluttiin varmistaa, ettei potilas ole 

kuumeinen. 

6.3 Leikkauspotilaan lämmönhukan ehkäisykeinot 

Kaikissa kymmenessä leikkauksessa oli käytössä aktiivisista lämmitysmenetelmistä lämmitetyt 

infuusionesteet sekä yhdeksässä kymmenestä oli käytössä lämpöpeitto (Easy Warm). Leikkaus-

salin lämpötilaa ylläpidettiin sekä huuhtelunesteitä lämmitettiin neljässä leikkauksessa. Läm-

pöpuhallinta käytettiin ainoastaan yhdessä leikkauksessa. Lämpöpatjaa ei käytetty leikkauk-

sissa.  Aktiivisten lämmitysmenetelmien käyttö näkyy kuviosta 6. 

 

 

 

Ortopedinen 
leikkaus; 5

Gastrologinen 
leikkaus; 2

Urologinen 
leikkaus; 0

Yleiskirurginen; 
1

Muu, 
Lastenkirurgia; 1

Muu, 
Gynekologinen; 

1

Mikä oli viimeisin leikkaus johon osallistuit?

Ortopedinen leikkaus Gastrologinen leikkaus Urologinen leikkaus

Yleiskirurginen Muu, Lastenkirurgia Muu, Gynekologinen
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Kuvio 6: Aktiivisten lämmitysmenetelmien käyttö (N=10) 

Yhdeksässä leikkauksessa käytettiin passiivisista lämmitysmenetelmistä lämmitettyjä peittoja. 

Päähineitä ja sukkia käytettiin kolmessa leikkauksessa kymmenestä. Muita passiivisia lämmi-

tysmenetelmiä ei ollut leikkauksien aikana käytössä. Passiivisten lämmitysmenetelmien käyttö 

näkyy kuviosta 7. 

 

Kuvio 7: Passiivisten lämmitysmenetelmien käyttö (N=10) 

Kuudessa leikkauksesta kymmenestä ei seurattu potilaan lämpötilaa. Kahdessa leikkauksessa 

seurattiin lämpötilaa 30-45 minuutin välein. Yhdessä leikkauksessa seurattiin lämpötilaa 15-30 

minuutin välein. Yhdessä leikkauksessa seurattiin lämpötilaa 0-15 minuutin välein.  
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Mitkä aktiivisista lämmitysmenetelmistä oli 
käytössä leikkauksen aikana?

b) Lämmitetty 
peitto; 9

c) Lämpöhaalari; 
0

d) Päähine, sukat; 
3

e) Muu, mikä?; 0

Mitkä passiivisista lämmitysmenetelmistä oli 
käytössä leikkauksen aikana?

a) Lämpöä eristävä peite (esim. avaruuslakana)

b) Lämmitetty peitto

c) Lämpöhaalari

d) Päähine, sukat

e) Muu, mikä?
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Missään leikkauksessa ei seurattu 45-60 minuutin välein potilaan lämpötilaa. Leikkauksissa, 

joissa lämpötilaa tarkkailtiin, seurattiin sitä periferiasta (esim. sormet, varpaat). Lämpötilan 

seuranta aika näkyy kuviosta 8. 

 

Kuvio 8: Lämpötilan seuranta aika (N=10) 

Kaikki vastaajista kokivat lämmitysmenetelmät leikkauspotilaan lämmönturvaamisessa erit-

täin hyödylliseksi. Kehittämisehdotuksia tuli kahdeksalta vastaajalta. Vastaukset on siteerattu 

vastaajien omien kirjoitettujen mielipiteiden mukaan. 

’’Lämpöpuhallinpeitto (Bair Hugger) on tehokkaampi kuin itselämpiävä peitto.’’ 

’’Huomion kiinnittäminen enemmän potilas- ja toimenpidekohtaisiin vaatimuksiin. Eri mene-

telmien ja välineiden aktiivisempi käyttö.’’ 

’’Lämpöpatjojen hankkiminen osastolle  enemmän vaihtoehtoja potilaan lämpötalouden 

turvaamiseen.’’ 

’’Aktiivinen lämmönseuranta potilailla käytännöksi. Paljon heräämötyössä ja potilaat liian 

usein ja käsin koskettavin kylmiä.’’ 

’’Osastotunti, hyvä perehdytys!’’ 

’’Lämpöpatjat + lämpöpeitot, niin vähän paljasta pintaa kun mahdollista potilaalla.’’ 

’’Jatketaan ensinnäkin potilaiden lämmönturvaamista edelleen, eli jatkuva koulutus ja muis-

tutus asiasta vanhoille ja uusille hoitajille. Lämpöpatjat saliin olisi hieno juttu. Salin lämpöti-

laa ei proteesileikkauksissa voida pitää korkealla -> matala lämpötila pitää pöpöt loitolla ja 

instrumentti-ihmisillä on hiki jo muutenkin. Kyllä me yritämme tosissaan pitää potilaan tosi 
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a) 0-15 min
välein

b) 15-30 min
välein

c) 30-45 min
välein

d) 45-60 min
välein

e) Muu
aikaväli?

f) Lämpötilaa ei
seurattu

ollenkaan

Kuinka usein leikkauspotilaan lämpötilaa seurattiin?



 31 
 

 

lämpiämänä. Ei paljastella häntä yhtään enempää kuin on pakko ja peitellään kuin oma lapsi 

<3’’ 

’’Mittausta meillä ei oikeastaan harrasteta. Toimenpiteet ovat yleensä liian lyhyitä. Katetriin 

kytkettäviä lämmönmittausjuttuja meillä on ollut, jos sitä pitää tarkkailla erityisesti. Kehitys-

kohde: jokin helpompi mittari kuin katetri olisi kiva...’’ 
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7 Pohdinta  

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää perioperatiivisessa hoitotyössä työskentelevien tietä-

mystä lämmönturvaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opinnäytetyön tavoitteena oli 

koota yhteen uutta ja luotettavaa tietoa lämmönturvaamisesta sekä selvittää millä keinoin Por-

voon sairaalan leikkausosastolla turvataan potilaiden lämpöä anestesian aikana. Opinnäytetyön 

aihe tuli ehdotuksena Porvoon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolta. Kohderyhmänä oli noin 

40 leikkaus- ja anestesiahoitajaa.  

Tavoitteena oli saada vähintään 30 vastausta kyselyyn, mutta lopputuloksena saatiin ainoastaan 

10 vastausta (N=10). Koska vastauksien määrä oli pieni, tuloksia ei voi yleistää. Aineiston keruun 

aikana henkilökuntaa olisi voinut muistuttaa kyselyyn vastaamisesta niin, että vastauksia olisi 

saatu enemmän. Jos aikataulu ei olisi ollut niin tiukka, olisi voitu järjestää uusintakysely. Suu-

rempi vastausmäärä olisi lisännyt tutkimuksen luotettavuutta ja ehkä jopa tuonut esiin henki-

lökunnalle tutkimuksen tärkeyden sekä aidon kiinnostumisemme aiheesta.  Tutkittua tietoa ai-

heesta oli haastava löytää, mutta tieteellisiä artikkeleita sekä teoriatietoa löytyi riittävästi. 

Opinnäytetyön prosessi oli ajoittain haastavaa, mutta kuitenkin hyvin opettavaista, joten lop-

pujen lopuksi se oli sen arvoista.  

Opinnäytetyöhön haettu materiaali antoi paljon uutta tietoa leikkauspotilaan lämmönturvaa-

misesta sekä hypotermian ehkäisystä jo koulussa ja harjoitteluissa opitun tiedon lisäksi. Tämä 

lisäsi jo valmiina olevaa mielenkiintoa aiheesta sekä sai  todella ymmärtämään aiheemme tär-

keyden. Leikkauspotilaan lämpötilan ylläpitäminen on tärkeä osa potilaan perioperatiivista 

hoitopolkua. Huolellinen leikkaukseen valmistautuminen on tärkeää anestesiahoidon laatua ja 

potilaan turvallisuutta ajatellen. Ehkäisemällä hypotermian syntyä sekä huomioimalla mah-

dolliset riskitekijät vähennetään komplikaatioita. Tahattomasta hypotermiasta johtuvien yli-

määräisten hoitojen ja tutkimusten tarvetta sekä näiden kustannuksia pystytään näin ehkäise-

mään. (Perttunen ym. 2015,12; Lamberg ym. 2012, 8.)  

Niin kuin opinnäytetyön prosessissa mainittiin, tutkimusluvan saamisessa meni kauemmin ai-

kaa mitä olimme pystyneet odottamaan. Alkuperäisessä aikataulusuunnitelmassamme opin-

näytetyön julkaisu olisi ollut loka-/marraskuussa (Liite 4). Suunnitelmamme meni uusiksi ja 

valmistuminen siirtyi noin parilla kuukaudella. Jälkeenpäin ajateltuna, tutkimusluvan hakemi-

seen olisi pitänyt antaa paljon enemmän aikaa sekä tutkimusluvan hakuprosessi olisi pitänyt 

aloittaa jo ennen kesälomaa. Olisi myös pitänyt selvittää ennen tutkimusluvan hakemista, 

kuinka kauan prosessi kestää suunnilleen. Aikaa meni eniten edellä mainittuun tutkimusluvan 

hakemiseen, teoreettisen viitekehyksen tutkitun tiedon etsimiseen sekä kyselylomakkeen laa-

timiseen. Vastausaikaa annettiin henkilökunnalle 2,5 viikkoa. Tavoitteenamme oli saada vä-

hintään 30 täytettyä kyselylomaketta, joista saimme lopulta kymmenen. 
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Yhteistyö sujui hyvin opettajien, osastonhoitajan sekä leikkaus- ja anestesiaosaston hoitajien 

kanssa. Olimme aktiivisessa yhteydessä osastonhoitajan ja opettajien kanssa opinnäytetyön 

prosessin ajan. Saimme aina paljon apua ja ohjeita, kun niitä tarvitsimme, mikä teki yhteis-

työstä hyvää ja sujuvaa.  Koulussa kävimme opinnäytetyön tiedonhakupajassa, josta saimme 

tietoa SPSS-analysointiohjelman käytöstä kyselylomakkeiden analysoimisessa. Pienen vastaus-

määrän takia, päädyimme lopulta kuitenkin Exceliin. Excel ohjelmaa oli helppo käyttää ja se 

sopii hyvin pienien vastausmäärien purkuun sekä taulukoita ja kuvioita sai samalla tehtyä.  

Tiedonhaussa sekä lähteiden luotettavuudesta saimme apua koulun informaatikolta.  

Tutkimustuloksia analysoidessa selvisi, että suurimmalla osalla hoitajista oli yli 10 vuoden ko-

kemus, joka näkyy myös ikäjakaumassa eli suurin osa hoitajista oli yli 28 vuotiaita. Monet vas-

taajista kertoivat saaneensa koulutusta/tietoa leikkauspotilaan lämmönturvaamisesta opinto-

jen aikana, mikä oli yllättävää, koska oletuksena oli, että hoitohenkilökunta saisi jatkuvaa ajan-

tasaista koulutusta/tietoa. Mäkisen (2011, 14) mukaan yli 60 minuutin kestävissä leikkauksissa 

tulisi seurata potilaan lämpötilaa säännöllisesti. Tulosten mukaan kuitenkin suurimmassa osassa 

leikkauksista ei seurattua lämpötilaa ollenkaan, mikä oli yllättävää. Tuloksissa huomioitiin 

myös, että ydinlämpötilaa ei seurattu ollenkaan leikkauksen aikana. Lämpötilaa mittailtiin vain 

periferiasta (esim. sormet, varpaat). Ydinlämpötilaa sekä periferian lämpötilaa on kuitenkin 

tärkeä mittailla, jotta lämpöeroja voidaan huomioida. (Mäkinen 2011,14.) 

Torossianin (2016, 547-554) tutkimuksen mukaan potilaan esilämmittämisellä on myönteinen 

vaikutus potilaiden ydinlämpötilaan ja lämpömukavuuteen sekä se alentaa tahattoman hypo-

termian riskiä. Hoitohenkilökunta oli aktiivisesti esilämmittänyt potilaita Easy Warm-peitolla 

ennen leikkaussaliin tuloa. Joissakin leikkauksissa leikkaustasoa oli esilämmitetty Bair Hugge-

rilla, samoin salin lämpötilaa oli huomioitu ennen leikkauksen alkua. Aktiivisia ja passiivisia 

lämmitysmenetelmiä oli hyvin käytössä kaikissa leikkauksissa, näistä oli erityisesti käytössä läm-

mitetyt infuusionesteet, lämpöpeitot, lämmitetyt peitot sekä päähineet ja sukat. Infuusiones-

teiden lämmittäminen on tärkeää tahattoman hypotermian ehkäisyssä ja yli 500ml:n infuusio-

nesteet ja punasolut tulisi aina lämmittää 37 asteiseksi, jotta ehkäistään leikkauspotilaan jääh-

tyminen. (Lukkari ym. 2013, 455.) 

Hoitohenkilökunnan kehittämisideoina oli mm. ottaa käytännöksi potilaan säännöllinen läm-

mönseuranta, saada jatkuvaa koulutusta ja muistutusta lämmönturvaamisen tärkeydestä, sekä 

saada enemmän vaihtoehtoja potilaiden lämpötalouden turvaamiseen esim. lämpöpatjoja. 

Näistä ja aikaisemmin mainituista kehittämisideoista päätellen, hoitohenkilökunta tiedosti läm-

mönturvaamisen tärkeyden ja he haluavat kehittää ja syventää tietoaan lämmönturvaamisesta. 

Kehittämisideoista ilmeni myös, että hoitohenkilökunta toivoisi ajantasaista sekä jatkuvaa kou-

lutusta aiheesta. Kaikki vastanneet kokivat lämmitysmenetelmät erittäin hyödylliseksi leikkaus-

potilaan lämmönturvaamisessa. Monet vastaajista toivat esiin, että he haluavat leikkaus- ja 
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anestesiaosastolle uusia lämmönturvaamisen välineitä. Vastauksista ilmeni, että hoitohenkilö-

kunta on kiinnostunut lämmönturvaamisesta ja he huolehtivat potilaan lämpötaloudesta par-

haansa mukaan. 

7.2  Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus  

Opinnäytetyön luotettavuutta sekä eettisyyttä pohdittiin tutkimusetiikan pohjalta. Tutkimus-

eettisen neuvottelukunnan (2018) mukaan opinnäytetyön teossa tulee kunnioittaa tutkittavien 

itsemääräämisoikeutta, välttää heidän vahingoittamista sekä huomioida yksityisyyden ja tieto-

suojan säilyminen. Näitä kolmea osa-aluetta huomioitiin opinnäytetyössä, mm. vastauksia kä-

siteltiin luottamuksellisesti eikä aineistoa tallennettu mihinkään analysoinnin päätyttyä. Läh-

teiden valinta on tärkeä osa tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden kannalta sekä niiden 

hyödyntäminen tutkimuksessa. Lähteiden läpikäyminen vei yllättävän paljon aikaa, sillä tietoa 

oli paljon, mutta juuri luotettavien lähteiden kaiken tiedon seasta vei eniten aikaa. Toinen 

ongelma lähteiden valinnoissa oli niiden julkaisemisvuosi eli paljon lähteitä jouduttiin jättä-

mään pois, koska olivat liian vanhoja.  

Kuulan (2006, 210) mukaan peruslähtökohtana kvantitatiivisen lomakeaineiston anonymisoin-

nissa on tarkastella kerättyä aineistoa kokonaisuutena ja arvioida tekijöitä suhteessa toisiinsa, 

mm. informoida osallistujia sekä huomioida taustamuuttujat, avoimista kysymyksistä koostuvat 

muuttujat ja aineiston aihepiiri. Opinnäytetyön tutkimustuloksia esitellessä toimittiin rehelli-

sesti ja objektiivisesti. Tuloksia ei vääristelty, eikä niitä esitelty niin, että ne olisivat antaneet 

huonompaa kuvaa Porvoon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston hoitajien toiminnasta. Tu-

loksia voidaan pitää luotettavina, koska tutkimusaineistoa kerättiin hoitajien omista kokemuk-

sista leikkauspotilaan lämmönturvaamisesta. 

Opinnäytetyössä luotettavuus ja eettisyys tulee ilmi raportoinnissa, jossa noudatettiin rapor-

toinnin ja kirjoittamisen eettisiä periaatteita. Näiden periaatteiden pohjalta esitettiin opin-

näytetyössämme tuloksia rehellisesti, huolellisesti ja mahdollisimman tarkasti. Raportointi on 

eettistä silloin, kun huomioidaan lähdekritiikkiä ja pohditaan käytettävän tiedon luotetta-

vuutta. Tietolähteiden valinta on tärkeää tutkimuksen tuloksien yleisessä ja eettisessä luotet-

tavuudessa. Tutkimuksen tuloksien hyödyntäminen työssä vaatii analyysin luotettavuuden arvi-

ointia. Tutkimuksien käyttö opinnäytetyön tutkimuskysymyksien selvittämisessä edellyttää luo-

tettavan raportin tai julkaisun löytämistä. Käytettäessä tutkimusta johonkin hoitotyössä ilme-

nevän ongelman ratkaisussa on oltava selvillä, mihin tarkoitukseen tutkimusta tarvitaan ja mikä 

on käsiteltävä kysymys. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 18-28.) 

Kyselylomakkeeseen osallistujien lisäksi pohdittiin myös eettisyyttä potilasturvallisuuden kan-

nalta. Terveydenhuoltolain määritelmän (L 30.12.2010/1326) mukaan jokainen potilas on oi-

keutettu turvalliseen, laadukkaaseen ja asianmukaisesti toteutettuun hoitoon. Hoidon tulee 

myös perustua hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin sekä näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. 
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Toimintayksiköllä on oltava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden toteuttami-

sesta. Leikkauspotilaan lämpötaloudesta huolehtiminen, parantaa hoidon laatua ja tukee hoi-

don eettisyyttä lisäämällä potilasturvallisuutta. Potilasturvallisuuden parantamisen tavoitteena 

on turvata potilaan laadukas hoito ja ennaltaehkäistä hoitotyössä tapahtuvia vaaratilanteita. 

7.3 Jatkokehittämisehdotukset 

Tämä opinnäytetyö keskittyy aikuispotilaiden lämmönturvaamiseen yleisanestesian aikana. Jat-

kokehittämisehdotukseksi ehdotetaan, että tutkimus viedään seuraavalle tasolle toiminnallisen 

opinnäytetyön muodossa. Opinnäytetyön tulosten mukaan leikkaus- ja anestesiaosastolle voisi 

järjestää osastotunnin lämmönturvaamisesta ja/tai leikkauksen aikaisesta hypotermiasta. Toi-

votaan erityisesti sitä, että hoitohenkilökunta saisi lisää koulutusta leikkauspotilaan lämmön-

turvaamisesta, koska tämä näkyi selkeästi palautteessa ja on tärkeä/iso osa heidän työtään.   

Toisena ehdotuksena voisi selvittää miten heräämössä potilaan lämmönturvaaminen toteutuu 

ja miten se eroaa leikkauksen aikaisesta. Erilaisten puudutusten käyttö anestesiamuotoina ovat 

yleistyneet leikkauksissa, joten puudutuksessa tehtyjen leikkausten vaikutuksia potilaan läm-

pötalouteen voisi myös selvittää. Yhtenä ehdotuksena voisi olla myös leikkauspotilaiden koke-

musten selvittäminen lämmönturvaamisesta ennen leikkausta ja/tai leikkauksen jälkeen, sa-

malla leikkauspotilailta voi saada hyviä uusia ehdotuksia ja näkökulmia.  
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Liite 1: Kyselylomake 

Hyvä leikkaus- ja anestesiaosaston sairaanhoitaja, 

Olemme Porvoon Laurea ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoita. Opinnäytetyömme 

käsittelee potilaan lämmönturvaamista yleisanestesian aikana. Aiheen olemme saaneet Hel-

singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Porvoon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosas-

tolta. Tavoitteena on selvittää millä keinoin Porvoon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla 

turvataan potilaiden lämpöä anestesian aikana sekä koota yhteen uutta ja luotettavaa tietoa 

lämmönturvaamisesta. Tarkoituksena on edistää perioperatiivisessa hoitotyössä työskentele-

vien tietämystä lämmönturvaamisen tärkeydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Tämän kyselylomakkeen avulla keräämme aineistoa opinnäytetyöhömme. Pyydämme sinua 

vastaamaan viimeksi osallistumasi leikkauksen perusteella kyselylomakkeeseen. Toivomme 

myös sinun innostuvan aiheesta, jotta voimme yhdessä kehittää potilaan lämpötalouden seu-

rantaa ja ylläpitoa, mikä vaikuttaa myönteisesti potilaan toipumiseen. Kaikki vastaukset käsi-

tellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. 

Kyselylomake sisältää avoimia- ja monivalintakysymyksiä. Tavoitteenamme on saada kerättyä 

riittävä aineisto joulukuun mennessä. Toivommekin sinulta aktiivisuutta kyselylomakkeiden 

täyttämiseen. 

 
Sairaanhoitaja opiskelijat, Laurea AMK 
 
Pernilla Lönnqvist  
pernilla.lonnqvist@student.laurea.fi / puh. 0445645836 
 
Peggy Ngiesi  
peggy.ngiesi@student.laurea.fi /puh. 0442382836 
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Kyselylomake Porvoon sairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston sairaanhoitajille 

Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 

 

1. Ikä _____  

2. Kuinka kauan olet työskennellyt leikkaus- ja anestesiahoitajana? 

a) alle 2 vuotta 

b) 2-5 vuotta 

c) 5-10 vuotta 

d) yli 10 vuotta  

 

3. Millaista koulutusta/tietoa olet saanut leikkauspotilaan lämmönturvaamisesta 

anestesian aikana?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

   

4. Mikä oli viimeisin leikkaus, johon osallistuit?  

a) Ortopedinen leikkaus  

b) Gastrologinen leikkaus  

c) Urologinen leikkaus  

d) Yleiskirurginen leikkaus  

e) Muu, mikä? ___________________________________________ 
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5. Kuinka kauan leikkaus kesti (ensimmäisestä viillosta haavan sulkuun)? 

a) Alle 60min 

b) 1-2 tuntia 

c) 2-3 tuntia  

d) yli 3 tuntia  

   

6. Millä tavoin potilaan lämpötalous oli huomioitu ennen yleisanestesiaa (esim. esi-

lämmitys, lämmönmittaaminen)? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

7. Mitkä aktiivisista/passiivisista lämmitysmenetelmistä oli käytössä leikkauksen ai-

kana?  

Aktiiviset:  

a) Leikkaussalin lämpötilan ylläpitäminen 

b) Lämmitetyt infuusionesteet 

c) Lämmitetyt huuhtelunesteet  

d)  Lämpöpuhallin (esim. Bair Hugger) 

e) Lämpöpatja 

f) Lämpöpeitto 
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Passiiviset:  

a) Lämpöä eristävä peite esim. avaruuslakana 

b) Lämmitetty peitto 

c) Lämpöhaalari 

d) Päähine, sukat 

Muu, mikä? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

   

8. Kuinka usein leikkauspotilaan lämpötilaa seurattiin?  

a) 0-15min välein 

b) 15-30min välein 

c) 30-45min välein 

d) 45-60min välein 

e) muu aikaväli, mikä: ____________ 

f) Lämpötilaa ei seurattu ollenkaan 

Jos ympyröit vaihtoehdon f), siirry kysymykseen 10. 

 

9. Mistä leikkauspotilaan lämpötilaa seurattiin? 

a) Keuhkovaltimosta 

b) Virtsarakosta 

c) Ruokatorvesta 

d) Nenänielusta 

e) Tärykalvosta 
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f) Peräsuolesta 

g) Kainalosta 

h) Periferiasta (esim. sormet, varpaat) 

 

10. Miten koit lämmitysmenetelmät leikkauspotilaan lämmönturvaamisessa? 

a) Erittäin hyödylliseksi 

b) Jokseenkin hyödylliseksi 

c) En osaa sanoa 

d) Jokseenkin hyödyttömäksi, miksi? ________________________ 

_____________________________________________________ 

e) Erittäin Hyödyttömäksi, miksi? __________________________ 

_____________________________________________________ 

 

11. Miten mielestäsi voitaisiin kehittää leikkauspotilaan lämmönturvaamista? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Kiitos osallistumisestasi opinnäytetyöhömme! 
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Liite 2: Muuttujaluettelo 

Taustatiedot: Kysymykset 1-3 

Mitkä tekijät vaikuttavat tahattomaan hypotermiaan? Kysymykset 4-6 

Millä eri keinoin voidaan ehkäistä leikkauspotilaan lämmönhukkaa? Kysymykset 7-11 
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Liite 3: Tutkimuslupa 
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Liite 4: Opinnäytetyön aikataulusuunnitelma 

Suunnitelmavaihe 

1-2 kk 

Toteutus 

n. 2-3 kk 

Julkaisu 

1-2 kk 

 Tämä vaihe on tar-

koitus toteuttaa 

touko-/kesäkuun ai-

kana 2018 

 Aiheanalyysin teke-

minen/lähettäminen 

kesäkuussa 

 Suunnitelman esittä-

minen syyskuun ai-

kana 

 Tarkoitus on tehdä 

kesäkuun – syyskuun 

aikana 

 Opponointi syys-

kuussa 

 Palaute ja esittämi-

nen lokakuu  

 Kypsyysnäyte, tarkis-

taminen, Urkundi ja 

julkaisu Theseuk-

seen marraskuussa 

 

 

 

 

 

 

 

 


