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1

JOHDANTO
Kipu on yksilöllinen tuntemus, jota todennäköisesti jokainen ihminen kokee jossakin vaiheessa elämäänsä. Se on kehon oma suojamekanismi, joka
voi varoittaa kudosvauriosta, elimellisestä sairaudesta tai joskus kivun syy
voi myös jäädä epäselväksi. (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013; Mehiläinen,
n.d.) Kipua syntyy aina leikkauksen tai operaation jälkeen, jolloin syy on
leikkauksesta aiheutunut kudosvaurio ja turvotus leikkausalueella (Terveyskylä.fi, n.d.a).
Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa hoitojakso on lyhyempi verrattuna tavalliseen kirurgiseen potilaaseen, joka siirtyy heräämön kautta vuodeosastolle
jatkohoitoon. Tämän vuoksi onnistuneella kivunhoidolla on suuri merkitys
potilastyytyväisyyteen. Kivunhoidon suunnittelu aloitetaan jo preoperatiivisesti ja se jatkuu koko hoitoprosessin läpi; tavoitteena on jatkuvasti arvioida potilaan riskiä voimakkaalle postoperatiiviselle kivulle ja minimoida
riskitekijät kivun kroonistumiselle.

1.1

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää lyhytjälkihoitoisen kirurgian (lyhkin) kivunhoitoa ja kivunhoitomenetelmiä sekä miten erilaisia kiputiloja lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa hoidetaan. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa opas, joka antaa sairaanhoitajille mahdollisimman kattavasti informaatiota postoperatiivisesta kivunhoidosta lyhytjälkihoitoisessa
kirurgiassa ja vahvistaa kivunhoidon osaamista sekä ohjausosaamista.
Opinnäytetyössä pääpaino on kokonaisvaltaisessa kivunhoidossa ja sitä käsitellään lyhytjälkihoitoisen kirurgian potilaan hoidon näkökulmasta – erityispiirteet huomioiden. Tällä tarkoitetaan sitä, että kivunhoito huomioidaan potilaan hoitopolun kaikissa vaiheissa ja suunnitellaan huolellisesti.
Joitakin asioita käsitellään vertaavasti Lyhytjälkihoitoisen kirurgian ja päiväkirurgian toimintojen välillä.
Opas koostuu opinnäytetyön teoreettisesta viitekehyksestä ja sen aiheet
valitaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Siihen sisällytetään muun muassa
seuraavat aihekokonaisuudet: lyhytjälkihoitoisen kirurgian potilas ja taustojen selvittäminen, kivun syntymekanismi ja erilaiset kiputuntemukset, kivun kirjaaminen ja arviointi, kipulääkkeet ja lääkkeetön kivunhoito, potilasohjaussuositukset sekä tuodaan esille kivun moninaisuutta ja arvioinnin
merkitystä eri hoitopolun vaiheissa. Opas on digitaalinen ja siihen ei sisäl-
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lytetä esimerkiksi erilaisia lääkkeiden annosteluohjeita, sillä näistä tilaajalla on jo valmis ohje olemassa. Pyrkimyksenä on tuoda esille uutta tutkimustietoa ja päivittää kivunhoidon ohjeistusta.
1.2

Ohjaavat kysymykset ja keskeiset käsitteet
Opinnäytetyön tekemistä ohjaavat seuraavat kysymykset: Millaista kipua
on olemassa? Mitä asioita tulee huomioida lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa kivunhoidossa? Millaisia eri lääkkeellisiä ja lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä on olemassa? Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan opinnäytetyön teoriataustassa sekä opinnäytetyön tuotoksessa eli oppaassa.
Opinnäytetyön kehityksellinen osuus koostuu perehdytysoppaan arvioinnista. Opasta luetutetaan useilla henkilöillä ja heidän palautteensa perusteella kehitetään haluttuun suuntaan. Lisäksi yhteistyö tilaajan kanssa ohjaa opinnäytetyön kulkua ja oppaan koostamista. Keskeisiä käsitteitä tässä
opinnäytetyössä ovat päiväkirurginen potilas eli potilas, joka voidaan kotiuttaa operaation kanssa samana päivänä, lyhytjälkihoitoisen kirurgian
potilas, joka kotiutetaan 1—3 vuorokauden kuluessa operaatiosta, kivunhoito, puudutusaineet ja kipulääkkeet eli analgeetit sekä postoperatiivinen
eli operaation jälkeinen hoito. Lisäksi keskeisiä käsitteitä ovat hyvä opas ja
toiminnallinen opinnäytetyö. Kaikki käsitteet löytyvät avattuina opinnäytetyön teoriataustassa.

1.3

Opinnäytetyön tilaaja ja aiheen valinta
Opinnäytetyön tilaajana on Kanta-Hämeen keskussairaalan päiväkirurgian
yksikkö. Kanta-Hämeen keskussairaalassa yhteyshenkilönä opinnäytetyössä toimivat apulaisosastonhoitaja sekä kipuvastaava sairaanhoitaja.
Opinnäytetyön tekijät tapasivat tilaajan opinnäytetyön tiimoilta kaksi kertaa.
Aiheeksi valikoitui juuri kivunhoidon oppaan tekeminen, sillä kivunhoidolta
ei missään hoitotyössä voi välttyä ja toive aiheeseen oli tullut tilaajan puolelta. Jokaisella tämän opinnäytetyön tekijällä oli kiinnostusta aihetta kohtaan ja kokemusta kivunhoidosta erilaisissa tilanteissa. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä kivun vuoksi pitkittyneen hoidon kustannukset yhteiskunnalle ja potilaalle ovat suuret.
Kanta-Hämeen keskussairaalan päiväkirurgian yksikössä potilaat kotiutuvat operaatiopäivän aikana tai yöpyvät yhden yön. Potilas voi yöpyä yön yli
-yksikössä korkeintaan yhden yön ja mikäli hän ei ole aamulla kotikuntoinen, siirretään hänet osastolle jatkohoitoon. Tässä työssä käsitellään sekä
lyhytjälkihoitoisen kirurgian että päiväkirurgian kivunhoitoa, mutta pääpaino on lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa.

3

2

KIVUNHOITOA OHJAAVAT LAIT JA SUOSITUKSET
Suomessa sairaanhoitajakoulutus on ammattikorkeakoulututkinto, joka
pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin ammattipätevyydestä. Direktiivissä mainitaan, että sairaanhoitajan ammatti on kehittynyt muun muassa uusien monimutkaisten hoitomenetelmien ja hoitokäytäntöjen, digitalisaation ja yhteisöperustaisen hoitotyön seurauksena.
Koulutuksen tulisi varmistaa, että perinteistä huolimatta ammattihenkilö
on saanut tiedot ja taidot ammatin toteuttamiseksi. (Direktiivi
2013/55/EU) Jokaisen ammattikorkeakoulun yhteisiin kriteereihin ja perusteisiin opetuksen laadun suhteen kuuluvat itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintäosaaminen, kehittämis-, organisaatio- ja kansainvälisyysosaaminen (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio, 2015).
Sairaanhoitajan tulee siis ammattiin valmistuttuaan osata kehittää omaa
ammatillisuuttaan, arvioida kriittisesti omaa toimintaansa sekä toimia
näyttöön perustuvan hoitotyön ja hoitosuosituksien mukaisesti. Sairaanhoitajan tulee kyetä eettiseen ajatteluun, tunnistaa erilaisia eettisiä ongelmia, osata toimia niissä ja kehittää hoitotyötä sekä itseään. Seuraavissa
alaluvuissa tarkastellaan hoitotyötä ohjaavaa lainsäädäntöä kivunhoidon,
potilaan sekä sairaanhoitajan näkökulmasta, lääkehoidon osaamista ja
postoperatiivisen kivunhoidon kehityskohteita ja magneettisairaalamallia,
jolla sairaanhoitajien osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

2.1

Lainsäädäntö
Sairaanhoitajan työtä ohjaavat erilaiset lait ja sairaanhoitajan eettiset ohjeet. Ohjaavia lakeja ovat esimerkiksi terveydenhuoltolaki, laki potilaan
asemasta ja oikeudesta sekä perustuslaki, sosiaalihuoltolaki ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Potilaan oikeuksiin kuuluvat esimerkiksi
tiedonsaantioikeus ja oikeus hyvään sekä laadukkaaseen hoitoon sekä tasavertainen oikeus saada terveyspalveluita (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992).
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista asettaa, että potilaalla on oikeus
laadullisesti hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon (Laki potilaan asemasta
ja oikeuksista 785/1992 § 3). Tämä laki ohjaa osaltaan sitä, että kivunhoidon tulee olla onnistunutta. Kivunhoidon onnistuminen korostuu lisäksi
potilaan oikeudessa hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä oikeudessa
osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, mikä on osa itsemääräämisoikeutta. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992).
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Terveydenhuollon ammattihenkilön näkökulmasta katsottuna kivunhoito
ja kärsimysten lievittäminen kuuluvat työntekijän ammattieettisiin velvollisuuksiin (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994 § 1). Erikssonin, Korhosen, Meraston ja Moision Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hankkeen (2015) tutkimuksen mukaan 97 % tutkimukseen osallistuneista piti kivunhoitoa tärkeänä osa-alueena sairaanhoitajan koulutuksen
kliinisessä osaamisessa. Kivunhoidon laatua ylläpidetään sairaanhoitajien
säännöllisellä koulutuksella, potilaiden kivunhoidon tyytyväisyyden selvittämisellä sekä vastuualueiden määrittämisellä ja moniammatillisuudella
(Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013).
2.2

Lääkehoidon osaaminen
Lääkehoidon osaaminen on yksi suuri osa sairaanhoitajan työtä. Osaaminen tulee varmistaa säännöllisin väliajoin ja sairaanhoitajan tulee osata käsitellä sekä annostella lääkkeitä oikeaoppisesti. Potilasohjaus ja ohjausosaaminen ovat tulevaisuudessa lääkehoidon kehityskohtia. (Luokkamäki,
Vehviläinen-Julkunen, Saano & Härkänen, 2016, ss. 30–31)
Lääkehoidon perehdytyksestä tulee olla suunnitelma yksikön toimintasuunnitelman yhteydessä. Suunnitelmaan tulee olla kirjattu ne lääkehoidon osa-alueet, jotka työntekijän täytyy hallita. Työnantajan suositellaan
tarkistavan perehdytyksen lopuksi työntekijän osaaminen. Uuden työntekijän tulee suorittaa kliininen näyttö lääkehoidon osaamisestaan. Näin lisätään sekä lääkehoidon turvallisuutta että potilasturvallisuutta. (Inkinen,
Volmanen & Hakoinen, 2015)
Aiemmin kivunhoidon opetus on ollut sairaanhoitajien opinnoissa vapaaehtoista, mutta nykyisen opetussuunnitelman mukaan se tulee sisällyttää
osaksi lääkehoidon opintoja kaikilla sairaanhoitajaopiskelijoilla. Useiden
kansainvälisten tutkimuksien mukaan sairaanhoitajat käyttävät edelleen
kivunhoitomenetelminä pääsääntöisesti lääkkeellistä hoitoa, vaikka lääkkeettömät hoitomenetelmät voisivat tukea kivunlievitystä. Tietämystä kivunhoidosta tulisi lisätä sairaanhoitajien koulutuksen aikana ja kivunhoidon opetusta tulisi sisällyttää useampaan kurssiin osana pakollisia sairaanhoitajaopintoja, jotta kivunhoidon osaaminen ja laatu kehittyisivät haluttuun suuntaan. (Vaajoki & Haatainen, 2014, s. 46)

2.3

Postoperatiivisen kivunhoidon kehityskohteet ja magneettisairaalamalli
Tutkimusten mukaan postoperatiivinen kivunhoito ei edelleenkään ole tarpeeksi tehokasta ja jopa 20–80 % leikkauspotilaista kärsii kohtalaisesta tai
voimakkaasta postoperatiivisesta kivusta. 27 % potilaista, jotka arvioivat
kipunsa olevan sietämätöntä, jäivät ilman kivunlievitystä. Tulokset ovat olleet jo useamman vuoden samansuuntaisia. (Vaajoki & Haatainen, 2014,
ss. 45–46)
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Kivunhoito lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa on lääkehoitopainotteista,
minkä vuoksi lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja riittävä koulutus
ovat tarpeellisia. Koska kivunhoito on jokaisen sairaanhoitajan ammattieettinen velvollisuus, on tärkeää, että kivunhoitoa toteuttavalla sairaanhoitajalla on riittävä osaaminen ja ymmärrys eri kipulääkityksistä ja niiden
vaikutuksista elimistössä. Yksi tapa hyödyntää sairaanhoitajien osaamista
on magneettisairaalamalli.
Yhdysvalloissa vuonna 1983 käyttöön otetun magneettisairaalamallin
avulla voidaan hyödyntää sairaanhoitajien osaamista entistä paremmin.
Magneettisairaalamallissa voimavaroina pidetään voimaannuttavia rakenteita, transformationaalista johtamista, laadukasta ammatillista toimintaa
ja uutta tietoa, informaatiota sekä parannuksia. Nämä voimavarat huomioiden saadaan parannettua tuloksia ja hoidon laatua. (Torppa, 2018, ss.
221–223)
Magneettisairaalatittelin saa sairaala, jolle American Nurses Credentialing
Center on antanut tunnustuksen erinomaisesta hoitotyöstä ja hoitotyön
tuloksista (Torppa, 2018). Korostettuina magneettisairaaloissa ovat sairaanhoitajan itsenäinen päätöksenteko, riittävä osaaminen ja mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan. Lisäksi yksi oleellinen asia on näyttöön
perustuva hoitotyö, jonka käyttöön- ja haltuunotto edellyttää täydennyskoulutusta sekä henkilökunnan sitoutumista tulosten parantamiseen ja perehdyttämiseen. (Pitkänen, Nieminen & Aalto, 2014, ss. 48–51)
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LYHYTJÄLKIHOITOINEN KIRURGIA
Lyhytjälkihoitoisella kirurgialla (lyhki) tarkoitetaan kirurgista toimenpidettä, jonka jälkeen potilas kotiutuu nopeasti eli noin 1–3 vuorokauden
kuluessa operaatiosta. Tässä työssä pääpaino on jatkossa lyhytjälkihoitoisen kirurgian potilaan kivunlievityksessä ja lyhytjälkihoitoisesta kirurgiasta
käytetään lyhennettä lyhki. Selvyyden vuoksi tuomme kuitenkin esiin vertauksia päiväkirurgiaan (päiki), jollaiseksi lasketaan sellaisen toimenpiteen
hoitojakso, jossa potilaalle tehdään ennalta suunniteltu toimenpide eikä
potilas viivy sairaalassa hoidon vuoksi kuin enintään 12 tuntia. (TAYS, 2015)
Tavoitteena lyhki-toimenpiteissä on potilaan nopea toipuminen ja hoitoprosessin sujuminen mahdollisimman turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Potilas saapuu toimenpidepäivän aamuna sairaalaan, hänet operoidaan ja kotiutetaan usein jo seuraavana aamuna. Sekä lyhkissä että päikissä tehtävien toimenpiteiden määrä on lisääntynyt viime vuosina valtavasti koko Suomessa. Tähän teoriaosuuteen sisällytetään tilastoja lyhki- ja
päiki-toimenpiteiden määristä, lyhki-potilaiden valintaprosessi ja –kriteerit, preoperatiivisia valmisteluita, joita lyhki-potilaiden hoitoon liittyy ennen toimenpidettä ja potilaiden kokemaa jännitystä ennen toimenpidettä.
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3.1

Lyhki-potilaan valinta
TAYS:ssa suuri osa kirurgisista operaatioista pystytään tekemään joko päikissä tai lyhkissä ja esimerkiksi vuonna 2011 HUS:n kaikista ennalta suunnitelluista leikkauksista 63% tehtiin päiväkirurgisesti (TAYS, 2015; HUS,
n.d.). Tähän ovat erityisesti vaikuttaneet leikkausmenetelmien ja kivunlievityksen kehittyminen. Onnistumisen edellytykset lyhytjälkihoitoiselle
toimenpiteelle koostuvat hyvästä ennalta suoritetusta potilasvalinnasta,
oikean anestesia- ja leikkausmenetelmän valinnasta sekä hyvästä ohjauksesta ja potilaan sitoutumisesta omaan hoitoonsa (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 412; Tuominen, 2017; Hautakangas, Horn, Pyhälä-Liljeström
& Raappana, 2003, s. 10). Päiväkirurgisesti ja lyhytjälkihoitoisesti voidaan
suorittaa hyvin monien erikoisalojen, muun muassa ortopedian, naistentautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, suu- ja hammaskirurgian, urologian, verisuoni-, vatsaelin- sekä silmä-, käsi- ja plastiikkakirurgian toimenpiteitä (KHSHP, n.d; ks. myös Tuominen, 2017).
Tärkein kriteeri valittaessa potilasta lyhytjälkihoitoiseen toimenpiteeseen
on potilaan fyysinen kunto. Muita potilasvalintaan vaikuttavia seikkoja
ovat anestesiologiset, operatiiviset ja sosiaaliset tekijät. Potilaan fyysisen
kunnon arviointiin käytetään ASA-riskiluokitusta: luokka 1 kuvaa tervettä,
alle 65-vuotiasta henkilöä. Luokkaan 2 sijoittuvat yli 65-vuotiaat terveet
potilaat tai lievän perussairauden omaavat henkilöt. Luokassa 3 ovat henkilöt, joilla on vakava, toimintaa rajoittava, muttei henkeä uhkaava perussairaus. Luokkaan 4 sijoittuvat vakavaa, henkeä uhkaavaa perussairautta
sairastavat henkilöt. ASA 5 luokka käsittää sellaiset kuolemansairaat henkilöt, joiden elinajanodote ei ylitä 24 tuntia, ellei heitä leikata. (Hautakangas ym., 2003, s. 16; ks. myös Tuominen, 2017)
Lyhkissä voidaan normaalisti hoitaa ASA-riskiluokkien 1 ja 2 henkilöitä sekä
luokan 3 potilaita, mikäli heidän perussairautensa on hyvässä hoitotasapainossa ja heidän tilansa on vakaa. Jopa luokan riskiluokan 4 potilaita saatetaan joissain tapauksissa ottaa lyhki-potilaaksi. Anestesialääkäri ja päiväkirurginen sairaanhoitaja arvioivat preoperatiivisella klinikalla etukäteen
potilaiden sopivuutta lyhki- tai päiki-potilaiksi. (Kangas-Saarela & Mattila,
2014, ss. 412–413; Tuominen, 2017; Hautakangas ym., 2003, s. 14)
Lapsipotilaita voidaan hoitaa sekä päivä- että lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa, mutta mielellään potilaiksi ei oteta alle 1-vuotiaita. Tässä ikärajassa
on kuitenkin sairaalakohtaisia eroja. Lasten kohdalla anestesiologiset kriteerit ovat tarkasti määriteltyjä. Kontraindikaationa lasten päiki- ja lyhkitoimenpiteille ovat taipumus kouristeluun, diabetes, sydän- ja aineenvaihduntasairaudet sekä apneat eli hengityskatkokset. (Manner & Taivainen,
2014, ss. 752–755; Hautakangas ym., 2003, s. 17)
Esteenä sekä lyhki- että päiki-toimenpiteelle ovat lisäksi akuutit hengitystieinfektiot, haavat tai infektiot toimenpidealueella sekä komplisoitunut lihavuus, jossa potilaan painoindeksi on yli 35 (Manner & Taivainen, 2014,
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ss. 752–755; Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 413; Leikkausta edeltävä
arviointi: Käypä hoito -suositus, 2014; ks. myös Hautakangas ym., 2003, s.
18). Sairaalloisen lihavuus (BMI >40) on este päiväkirurgiselle toimenpiteelle (Bachmann, Hersio & Pere, 2016). Potilaan itsensä tulee haluta tulla
hoidetuksi lyhytjälkihoitoisesti, koska toimenpiteen jälkeen hänen tulee
itse kyetä ottamaan vastuuta omasta hoidostaan, suoriutumaan kivunhoidosta sekä haavanhoidosta infektioita ehkäisten. Lisäksi hänen tulee kyetä
huolehtimaan omasta perushoidostaan. (Kangas-Saarela & Mattila, 2014,
s. 413; Hautakangas ym., 2003, ss. 15–16; Bachmann, Hersio & Pere, 2016;
Tuominen, 2017)
3.2

Toimenpidettä edeltäviä valmisteluja
Potilaalta otetaan yleensä toimenpidettä edeltävästi seulontatutkimuksia,
kuten perusverenkuva (PVK), veriryhmä, vasta-aineet ja sopivuuskoe (BXKoe) ja hemoglobiini (Hb). Sydän- ja verenpainetauteja sairastavilta potilailta suositellaan otettavaksi seulontatutkimusten lisäksi EKG ja thoraxröntgen sekä natrium- (P-Na) ja kalium (P-K) -tasapainot ja kreatiniini (SKrea) munuaisten toiminnan varmistamiseksi. Diabetespotilailta varmistetaan edellä mainittujen lisäksi vielä pitkäaikaissokeri (B-HbA1c) ja leikkausaamuna sokeriarvo (B-Gluc). Potilailta, joilla on varfariinilääkitys tai sydämen tekoläppä, tulee tarkastaa INR-arvo, joka kuvaa veren hyytymistä.
(Metsämäki, 2013) Kuitenkin Käypä hoito -suositus sanoo, ettei hyvän hoitotasapainon omaavilla potilailla näistä preoperatiivisista seulontatutkimuksista (Hb, elektrolyytit, kreatiini, thorax ja EKG) ole preoperatiivisen
arvioinnin kannalta hyötyä (Leikkausta edeltävä arviointi: Käypä hoito suositus, 2014).
Ennen toimenpiteeseen saapumista potilaalle on pitänyt toimittaa ohjeistus kotilääkityksen mahdollisesta tauottamisesta ennen operaatiota sekä
lääkkeiden käytöstä operaatioaamuna. Erityisesti varfariinin käyttö tulee
huomioida. Potilasta tulee ohjeistaa jättämään luontaistuotteet tauolle
kaksi viikkoa ennen operaatiota. Alkoholin ja tupakan käytöstä olisi suositeltavaa luopua jo 1–2 kuukautta ennen toimenpidettä ja kaikkien tupakkatuotteiden käyttö tulee lopettaa vähintään kahta tuntia ennen operaatiota. (Leikkausta edeltävä arviointi: Käypä hoito -suositus, 2014)
Kivunhoito on tärkeässä asemassa lyhki-toimenpiteissä, koska akuutti kipu
voi pitkittyessään kroonistua. Akuutti kipu heikentää potilaan toipumista
sekä lisätä komplikaatioiden mahdollisuutta. Kivunhoito aloitetaan
yleensä jo ennen toimenpidettä. Lisäksi anestesiamuoto pyritään valitsemaan niin, että operaation jälkeen kipua ja pahoinvointia olisi mahdollisimman vähän. (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 418; Hautakangas ym.,
2003, s. 17)
Sekä lyhki- että päiki-potilaille suositellaan pidettäväksi vain lyhyttä paastoa ennen toimenpidettä. Kuusi tuntia riittää kiinteän ruuan, maidon ja
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tuoremehun osalta, myöskään purukumia tai pastilleja ei saa syödä. Kirkkaita nesteitä tulee välttää toimenpidettä edeltävästi 2–3 tuntia. Lyhyempien paastoaikojen on todettu vähentävän potilaan dehydraatiota ja epämukavaa oloa operaation jälkeen. (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 416;
Hautakangas ym., 2003, s. 20)
3.3

Lyhki-potilaan pelko ja jännittyneisyys ennen toimenpidettä
Lyhki-potilaalle voidaan antaa ennen toimenpidettä rauhoittava esilääke,
kun taas päiki-potilaalle sen antamista yritetään välttää. Vähäisemmällä
esilääkityksellä pyritään tukemaan potilaan osallisuutta hoitoonsa koko
toimenpiteen ajan ja nopeuttamaan palautumista sekä kotiutumista. Lisäksi esilääkityt potilaat saattavat tarvita hoitajan tarkkailua, mihin päiväkirurgisessa yksikössä ei ole useinkaan resursseja ilman erikoisjärjestelyitä.
(Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 416; Hautakangas ym., 2003, s. 21)
Toimenpiteen pelko johtuu usein siitä, että operaatio ja anestesia mielletään vaarallisiksi. Potilaalla voi olla myös postoperatiivisen kivun ja pahoinvoinnin sekä toimenpiteen epäonnistumisen pelkoa. Näitä pelkoja voidaan
usein lievittää hyvällä ohjauksella ja keskustelumahdollisuudella. (KangasSaarela & Mattila, 2014, s. 416; Hautakangas ym., 2003, s. 21) Mikäli potilaan jännitystä ei saada helpotettua keskustelemalla ja ohjauksen sekä
tuen antamisella, voidaan potilaalle ennen toimenpidettä antaa diatsepaamia tai midatsolaamia suun kautta painon mukaisesti annosteltuna. (Hautakangas ym., 2003, s. 21)
Itävallassa vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin päiväkirurgisten
ja lyhytjälkihoitoisten potilaiden preoperatiivista jännittyneisyyttä verrattuna niin sanottuihin osastohoitoisiin leikkauspotilaisiin. Tutkimuksessa
potilaiden jännittyneisyyttä mitattiin monin erin tavoin: sekä kyselykaavakkein että erinäisin fysiologisin mittarein. Tutkimuksessa havaittiin, että
päiväkirurgiset ja lyhytjälkihoitoiset potilaat kokivat jännittyneisyyttä ja
huolta ennen operaatiota huomattavan paljon enemmän kuin osastopotilaat. (Wetsch ym., 2009, ss. 199–205)
Tutkimuksessa kävi ilmi, että päiväkirurgiset potilaat olivat huolissaan ehtimisestään ajoissa sairaalaan. He huolehtivat siitä, että he nukkuisivat vahingossa liian pitkään ja mahdollisesta liikenneruuhkasta matkalla sairaalaan. Yllättävää tutkimuksen tuloksissa oli se, että kyselylomakkeista ja fysiologisista mittareista saatiin jonkin verran ristiriitaisia tuloksia. Potilaat
olivat arvioineet jännityksen ja stressin määrän kyselyissä pienemmäksi
kuin fysiologiset tutkimustulokset olisivat antaneet ymmärtää. Tämä herätti tutkijat miettimään sitä, ovatko jotkut ihmiset vain kykenemättömiä
sanottamaan pelkoaan ja jännitystään. Suurin osa potilaista oli tyytyväisiä
siihen, että heidän tunteistaan ennen operaatiota oltiin kiinnostuneita.
(Wetsch ym., 2009, ss. 199–205)
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Vuonna 2016 toteutettiin irlantilaisten ja Arabiemiraattien tutkijoiden yhteistyössä tutkimus, jossa verrattiin päiväkirurgisesti operoitujen 3–8-vuotiaiden lasten toimenpidettä edeltävän jännityksen lieventämistä esilääkityksellä tai tarinalla. Tutkimukseen valittiin vain sellaisia lapsia, joilla ei ollut aiempia anestesioita. Tutkimuksessa oli mukana 168 lasta. (Al‐Yateem,
Brenner, Shorrab & Docherty, 2016, ss. 572–581)
Puolet tutkimukseen osallistuneista lapsista sai puoli tuntia ennen leikkaussaliin menoa normaalin esilääkkeen (Midazolam p.o) ja puolet lapsista
sai erikoisvalmisteisen “Adam menee leikkaukseen” satukirjan, jota he sai‐
vat vanhempiensa kanssa lukea ja värittää. Kirjassa tarinan avulla lapset
pääsivät tutustumaan leikkaussaliin, sen välineistöön, henkilökuntaan ja
saivat tietoa siitä, mitä on tulossa. (Al‐Yateem, Brenner, Shorrab &
Docherty, 2016, ss. 572–581)
Ryhmien jännityksen tasoa mitattiin tutkimuksessa kyselyin ja seuraamalla
fysiologisia mittareita (sydämen lyöntitiheyttä, verenpainetta ja hengitystaajuutta) toimenpiteen eri vaiheissa: odotussalissa ennen leikkausta, leikkaussaliin mennessä ja anestesiavaiheessa hengitysmaskia laitettaessa. Ilman esilääkitystä, mutta tarinan kanssa asiaan ennalta tutustuneet lapset
eivät jännittäneet tapahtumia sen enempää kuin esilääkkeen saaneet lapset. Tällaista metodia voidaan siis ajatella käytettäväksi esilääkkeen sijaan,
jotta vältyttäisiin lääkkeiden haittavaikutuksilta. (Al‐Yateem, Brenner,
Shorrab & Docherty, 2016, ss. 572–581)

4

MITÄ KIPU ON?
Kipu on yksilöllinen aistimus tai tuntemus, joka voi kertoa uhkaavasta kudostuhosta, jo syntyneestä kudosvauriosta tai johtua tuntemattomista
syistä. Kipua aistitaan hyvin monella eri tapaa ja jokainen kokee kivun voimakkuuden yksilöllisesti. Kivun yksilöllisyyteen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten ihmisen stressitaso, psyykkiset sairaudet ja perimä. (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013; Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017)
Tässä luvussa avataan ensimmäiseksi kiputuntemuksen syntymekanismia
ja postoperatiivisen kivun aiheuttajia. Tämän jälkeen tarkastellaan kivun
aiheuttamia fysiologisia muutoksia elimistössä. Viimeisenä käsittelyyn otetaan kivun arviointi ja kirjaaminen, jotka ovat suuria osa-alueita kivunhoidon toteuttamisessa ja seurannassa.
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4.1

Kivun syntymekanismi
Kivun aistiminen lähtee liikkeelle siitä, kun kipureseptori, toiselta nimeltään nosireseptori, huomaa kipukynnyksen ylittävän ärsykkeen. Nosireseptorin reagoidessa se lähettää samalla viestin kivusta eteenpäin kohti aivoja. Kipuviesti kulkee hermoratoja pitkin selkäytimeen ja yhdistyy siellä
synapsin avulla toiseen hermorataan. (Pertovaara, n.d.; Terveyskylä.fi,
n.d.b) Tätä ilmiötä kutsutaan transmissioksi (Niemi-Murola, ym., 2012, s.
140). Synapsissa kipuviesti muuntuu kemiallisten reaktioiden kautta välittäjäaineiksi, jotka kulkeutuvat eteenpäin kudoksissa hermosolujen mukana hermoratoja pitkin (Pertovaara, n.d.; Konttinen ym., 1994).
Tuntohermosyyt, jotka aiheuttavat kiputuntemuksen, jaetaan myeliinitupellisiin ja myeliinitupettomiin. Myeliinitupelliset tuntohermosyyt ovat
noin 1–5 mikrometrin paksuisia ja niiden lähettämä kipuviesti on paikallista, kun taas myeliinitupettomat, alle yhden mikrometrin paksuiset tuntohermosyyt lähettävät kipuviestin, joka voi säteillä muuallekin kehoon.
(Niemi-Murola ym., 2012, s. 140) Kipuviesti muuntuu yksilölliseksi selkäytimessä ja aivoissa esimerkiksi stressin tai kipulääkkeiden vaikutuksesta.
Tämä ilmiö on nimeltään modulaatio, jonka kanssa käsi kädessä kulkee
myös aivojen vaikutus kivun kokemukseen eli perseptio. (Niemi-Murola
ym., 2012, ss. 140–141)
Kipuhermopäätteiden kautta kipuviesti kulkeutuu eteenpäin perifeerisistä
hermosyistä kohti spinotalaamisia neuroneita, joissa jälleen synapsit yhdistävät hermosoluja ja hermoratoja yhteen. Synapsien kautta kipuviesti
välittyy ensin aivoihin talamukseen ja sieltä muualle aivokuoreen aktivoiden erilaisia välittäjäaineita ja parasympaattisen hermoston toimintaa.
Näin syntyvät somaattiset oireet, kuten kipuun liittyvä verenpaineen ja
sykkeen nousu sekä erilaisten hormonien, kuten noradrenaliinin, ADH:n,
ACTH:n, kortisolin ja glukagonin, tuotannon käynnistyminen. (Pertovaara,
n.d.; Suomen endokrinologiyhdistys r.y., 2014)

4.2

Postoperatiivisen kivun aiheuttajat
Potilaalle kipua operaation jälkeen voivat aiheuttaa operaatioon liittyvät
tekijät, potilaasta lähtöisin olevat tai potilaan hoitamiseen liittyvät tekijät,
elintoimintojen muutokset tai ympäristö. Yleisin postoperatiivisen kivun
aiheuttaja on leikkaushaava ja siihen liittyvät mahdolliset kipsit, siteet tai
dreenit. Ei-anatominen leikkausasento voi vaikuttaa kivun voimakkuuteen.
(Holmberg, 2019a; Kontinen & Hamunen, 2015, ss. 1921–1928)
Jotkin potilaan perussairaudet tai elintavat voivat altistaa kivulle. Näihin
altistaviin tekijöihin lukeutuvat esimerkiksi tupakointi, kahvin vieroitusoireet, diabetes ja neuropaattinen kipuoireyhtymä sekä masennus. Elintoimintojen muutokset, kuten palelu ja hikoilu ja täysi virtsarakko, voivat
myös aiheuttaa kipua. (Holmberg, 2019a)
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Leikkauksen jälkeisen kivun aiheuttajana pidetään operaatiossa aiheutettua kudosvauriota ja leikkausviiltoa. Kuitenkin erään tutkimuksen mukaan
ensimmäisen postoperatiivisen päivän kova kipu ei olisikaan yhteydessä aiheutettuun traumaan, vaan siihen, kuinka kivunhoito on onnistunut. Esimerkiksi ison ortopedisen toimenpiteen läpikäyneet potilaat raportoivat
kivun olleen korkeimmillaan 4/10 VAS-asteikolla mitattuna, kun taas
tonsillektomiapotilaiden raportoima kipu oli huomattavasti voimakkaampaa. Sairaanhoitajien ei siis tulisi olettaa, että pienemmässä toimenpiteessä kivun voimakkuus ja kivunhoidon tarve olisivat pienempiä. (Gerbershagen ym., 2013)
Hoitotoimenpiteet, kuten potilaan siirrot ja kääntämiset, voivat olla kipua
voimistavia tekijöitä. Pahoinvointi ja oksentelu toimenpiteen jälkeen saattavat aiheuttaa lihasjännitystä ja tätä kautta kipua esimerkiksi vatsalihaksiin tai nieluun. Komplikaatiot saattavat vaikuttaa kivun kokemukseen ja
voimistaa sitä. Joillekin ihmisille rauhallinen ympäristö on tärkeä kivun voimakkuutta lievittävä tekijä, kun taas melu voi aiheuttaa kivun kokemista
voimakkaampana. (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013; Holmberg, 2019a)
Toimenpiteeseen nähden todella voimakkaana koetun kivun taustalla on
lähes aina kuitenkin pelko tai jännittäminen ennen toimenpidettä ja toimenpiteen aikana (Holmberg, 2019a; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013).
Naiset kokevat usein postoperatiivisen kivun voimakkaampana kuin miehet. Lisäksi on näyttöä siitä, että kipu tai sen tunne ennen operaatiota lisäisi myös postoperatiivisen kivun kokemusta. (Aikuispotilaan kirurgisen
toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus,
2013) Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa kivun aiheuttaja on useimmiten
operaation aiheuttama kudosvaurio. Jännittyneisyys ja ahdistuneisuus
ovat tyypillisiä kipua voimistavia tekijöitä lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa
erityisesti lapsipotilailla.
4.3

Kivun aiheuttamat fysiologiset muutokset
Kipu vaikuttaa moneen elinjärjestelmään. Aivoista kipuviesti välittyy
eteenpäin muualle elimistöön ja tulee ihmisen tietoisuuteen, mikä aiheuttaa kivun tuntemisen ja tiedostamisen. Ihminen voi kivun takia hikoilla, olla
itkuinen tai hätääntynyt. Toiset ihmiset lamaantuvat kivusta ja ovat osittain tai täysin toimintakyvyttömiä.
Kipu voi aiheuttaa ihmisellä rytmihäiriötuntemuksia, kuten takykardiaa eli
nopealyöntisyyttä. Kipu voi aiheuttaa myös sinertävyyttä, kun elimistö pyrkii turvaamaan verenkierron elintärkeille elimille, kuten aivoille ja sydämelle. Korkea verenpaine ja syke kertovat kivusta niin intra- kuin postoperatiivisesti. (Karma, Kinnunen, Palovaara & Perttunen, 2018, s. 184; Holmberg, 2019a)
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Postoperatiivisesti kivun tuntemuksiin muualla elimistössä (esimerkiksi jaloissa tai säärissä) tulee suhtautua vakavasti, sillä pitkä liikkumattomuus ja
jotkin leikkausasennot voivat altistaa verisuonitukosten synnylle. Eritteiden määrää seurataan sekä intra- että postoperatiivisesti. Kipu voi aiheuttaa esimerkiksi diureesin ja suoliston motiliteetin hidastumista tai oksentelua ja pahoinvointia. (Holmberg, 2019a; Karma ym., 2018, s. 184)
Hengityselimistössä kipu näkyy hengitystaajuuden nousuna, happisaturaation laskuna ja hengitysvaikeuksina. Ihminen saattaa kivuliaana hyperventiloida. Hapentarve lisääntyy, mutta toisaalta hyperventilaatio ei paranna
hapensaantia. Potilaan tajunnantasossa voi olla muutoksia kivun vuoksi.
Potilas voi olla itkuinen, poissaoleva, uupunut tai väsynyt. (Holmberg,
2019a; Karma ym., 2018 s. 184)
Lyhytjälkihoitoisen kirurgian toimenpiteet ovat usein lyhytkestoisempia,
minkä vuoksi kivun fysiologiset muutokset eivät välttämättä toimenpiteen
aikana korostu. Sen sijaan postoperatiivisesti kipu voi aiheuttaa muutoksia
vitaalielintoiminnoissa, minkä vuoksi heräämöseuranta on lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa tärkeää. Kivun aiheuttamia muutoksia on esitelty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Kivun aiheuttamat muutokset (Holmberg, 2019; Karma, Kinnunen, Palovaara & Perttunen, 2018, s. 184).

Vaikka taulukossa 1 on esitelty yleisimmät kivun aiheuttamat muutokset,
on niiden käytöstä kivun arvioimisessa ristiriitaista tietoa. Erään tutkimuksen mukaan potilaiden vitaalielintoimintojen muutokset voivat ennustaa
kovaa akuuttia kiputilaa jo ennen sairaalaan tuloa. Tutkimuksessa todettiin, että potilaat, joiden hengitystiheys oli 25 kertaa minuutissa, kärsivät
suuremmalla todennäköisyydellä vaikeasta kivusta kuin potilaat, joiden
hengitystiheys oli alle 25 kertaa minuutissa. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että 16–64-vuotiailla potilailla syketaajuuden ollessa yli 100/min voimakas kipu oli todennäköisempää. (Bendall, Simpson & Middleton, 2011)
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Vanhemmilla, 64–100-vuotiailla, potilailla systolisen verenpaineen ollessa
yli 140 mmHg kipu oli todennäköisesti vaikeaa. Tutkimuksessa kuitenkin
todettiin, että yhteys vitaalielintoimintojen ja kivun välillä on heikko,
minkä vuoksi tuloksia ei voida yleistää, mutta kuitenkin niin merkittävä,
ettei sitä voida jättää huomiottakaan. (Bendall, Simpson & Middleton,
2011) Toisaalta kipua voidaan arvioida vitaalielintoimintojen kanssa, mutta
sen ei tulisi olla potilaan sanallisen arvioinnin vertaisena. Daoust, ym.
(2016) toteavat tutkimuksessaan, että vitaalielintoimintojen muutokset
ovat hyvin pienet verrattuna potilaan kokemaan kipuun, minkä vuoksi sairaanhoitaja ei voi jättää potilaan sanallista arviota kivun voimakkuudesta
vitaalielintoimintojen (syke, systolinen ja diastolinen verenpaine, arteriakanyylin kautta mitattava verenpaine) varjoon.
Leikkauksen jälkeinen tehokas kivunhoito on potilaan toipumisen kannalta
erityisen tärkeää. Kipu heikentää hengitystä, rasittaa verenkiertoelimistöä,
aiheuttaa virtsaumpea, lamaa suoliston toimintaa ja saa aikaan hormonaalisia stressivasteita. Hyvä kivunhoito puolestaan tukee hengitystoimintaa
ja edistää kudosten hapensaantia estäen keuhko- ja haavakomplikaatioiden syntyä. Hyvin hoidettu kipu mahdollistaa potilaan varhaisen liikkeelle
lähdön ja vaikuttaa sitä kautta positiivisesti hoidon tuloksiin. (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013; Holmberg, 2019a)
Koska lyhki-potilaat kotiutuvat viimeistään 1–3 vuorokauden sisällä operaatiosta, korostuu hyvä kivunhoito heillä erityisen paljon. Varhainen mobilisaatio aloitetaan heti heräämössä potilaan ollessa hereillä tai puudutuksen päätyttyä. Toipumista hidastavat tekijät, kuten pahoinvointi ja kipu,
pyritään minimoimaan jo ennen potilaan operaatiota muun muassa valitsemalla sopivat anestesialääkkeet, kipulääkkeet sekä huomioimalla potilaan erityispiirteet, kuten pelot ja aiemmat anestesiat.
4.4

Kipupotilaan tutkiminen ja kivun arviointi
Kivun arvioinnin tavoitteena on muodostaa hoitajan ja potilaan välille luottamussuhde, hahmottaa kivun tyyppi ja määrittää mahdolliset taustatekijät, jotka voivat vaikuttaa kipuun (Haanpää, 2018, ss. 138–139). Kipua arvioidessa lähtökohtana ovat potilaan oma kokemus ja käsitys siitä, millaista ja kuinka voimakasta kipu on. Potilas tutkitaan huolella, minkä jälkeen kysellään perustiedot kivusta: milloin kipu on alkanut, missä kipu tuntuu, säteileekö se jonnekin ja onko kipu tyypiltään esimerkiksi polttavaa,
viiltävää vai paineen tunnetta. Lisäksi selvitetään, onko kipu voimistunut
vähitellen vai alkanut yhtäkkiä voimakkaana. (Haanpää, 2018, ss. 139–140)
Joskus kivun arvioiminen voi olla todella haastavaa, mikäli potilas ei esimerkiksi kykene kertomaan kivustaan. Kivun voimakkuuden arvioimisen
tueksi on kehitetty erilaisia kipumittareita. (Kipu: Käypä hoito -suositus,
2017; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen ki-
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vun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013) Kipumittareita käytetään lähes jokaisessa sairaalassa ja hoitajan tehtävänä on näiden avulla arvioida potilaan kiputilannetta säännöllisesti.
Kipumittari tulee valita yhteistyössä potilaan kanssa ja samaa mittaria tulisi
käyttää koko hoitojakson ajan. Yleisimmin käytetty kipumittari on NRS (numeral scale), jossa potilas arvioi kipuaan numeraalisesti 0–10. Myös VASja VRS-mittareita käytetään paljon, sillä niistä on helppo arvioida sanallisesti tai visuaalisesti kivun voimakkuutta. (Kipu: Käypä hoito -suositus,
2017; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
VAS-mittari on alun perin kehitetty kroonisen kivun arvioimiseen, mutta
sittemmin sen käyttö on yleistynyt kaikenlaisen kivun arvioimisessa. Tutkimuksen mukaan VAS-mittari (asteikko: 0= ei lainkaan kipua, 10= pahin
mahdollinen kipu) korreloi hyvin kivun kanssa eivätkä siihen vaikuta esimerkiksi aiemmat kivun kokemukset tai ahdistuneisuus. Lisäksi VAS-mittari
on tarkka ja soveltuu myös lyhytjälkihoitoiseen kirurgiaan kipumittariksi.
(DeLoach, Higgins, Caplan & Stiff, 1998; Coll, Ameen & Mead, 2004; ks.
myös Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
Kipua voidaan arvioida sanallisesti ja lapsilla sekä ikääntyneillä käytetään
sanallisen arvioinnin lisänä esimerkiksi hymynaamoja, jotka kuvaavat eri
kiputiloja. Joskus voi tulla eteen tilanne, ettei potilas itse kykene kertomaan kivustaan. Tällöin hoitajan on hyödyllistä osata tunnistaa kipuun liittyviä nonverbaalisia eleitä ja ilmeitä. Nonverbaalisia kivun merkkejä ovat
esimerkiksi hikisyys, poskien punoitus ja kulmien kurtistuneisuus. (Kipu:
Käypä hoito -suositus, 2017; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
Kipua arvioidessa on hyvä ottaa huomioon myös muut mahdolliset kipuun
vaikuttavat seikat, kuten ajatukset ja pelot, uni sekä erilaiset elämäntavat.
Elämäntavoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi liikuntatottumuksia, tupakointia, perhetilannetta ja päihteiden käyttöä. Kivun voimakkuutta tulee arvioida säännöllisesti, mutta lisäksi aina tilanteen vaatiessa
eli esimerkiksi kipulääkkeen antamisen jälkeen. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen
kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
Potilaan kipua tulee arvioida tiiviisti lyhkissä, sillä hoitoaika on huomattavasti lyhyempi kuin tavallisella vuodeosastolle siirtyvällä kirurgisella potilaalla. Potilaan kipua arvioidaan säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan, mikäli potilaan tilassa on havaittavissa muutoksia tai hän kertoo olevansa kivulias. Mikäli kipua hoidetaan jollain tavalla – lääkkeellisesti tai lääkkeettömästi – on vastetta arvioitava hoidon jälkeen. Potilastietoihin tulee kirjata annetun kivunhoidon jälkeen arviointi siitä, onko tilanne pysynyt ennallaan, parantunut vai huonontunut.
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4.5

Kivun kirjaaminen
Hoidon ja hoitotyön toimintojen kirjaaminen on tärkeää muun muassa potilaan oikeusturvan, henkilöstön sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Potilaan oikeusturvaa kirjaaminen tukee esimerkiksi kantelutilanteissa ja henkilöstöä huolellinen kirjaaminen auttaa vahingonkorvaus- ja rikosoikeusasioissa. Yhteiskunnan kannalta kirjaaminen auttaa resurssien suunnittelussa sekä opetus- ja tutkimustilanteissa. (Niemi, Nietosvuori & Virikko,
2006, s. 315)
Kirjaamisen tavoitteena on tietojen saatavuus, käytettävyys, laadullisuus,
täsmällisyys, selkeys ja yksiselitteisyys. Sähköinen kirjaaminen tukee hoidon jatkuvuutta ja potilaan tietojen siirtyminen vaivattomasti eri yksiköiden välillä. Potilasasiakirjoihin kirjattavan tekstin tulee olla selkeää, yleiskielistä sekä helposti ymmärrettävää, jotta potilas tai hänen läheisensä kykenee ymmärtämään tekstin sisällön. (Niemi, Nietosvuori & Virikko, 2006,
ss. 314–315)
Hyvä kirjaaminen on tiivistä, informatiivista sekä loogisesti jäsenneltyä.
Lauseiden tulee olla lyhyitä ja kirjauksen tulee sisältää kuvaus muutoksesta
potilaan voinnissa. Mikäli potilas itse kuvaa vointiaan, tulee hänen omat
sanansa kirjata potilastietoihin lainausmerkein. (Niemi, Nietosvuori & Virikko, 2006, s. 322) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oppimateriaalissa kerrotaan, että Wickströmin ja kumppaneiden (2008) tekemän tutkimuksen mukaan kivun kirjaaminen (esimerkiksi VAS: 5) tehostaa kivunhoitoa: kirjattu kipu tuli hoidettua 75 %: todennäköisyydellä, kun taas kirjaamaton kipu hoidettiin vain 50 %:n todennäköisyydellä.
Tärkeintä hoitotyön kannalta on, että kivun arvioiminen tapahtuu ainakin
kerran vuorossa ja kipulääkkeiden antaminen kirjataan, jotta niiden vaikutusta osataan seurata ja nähdään, onko kipulääkitys potilaalle riittävä (Lukkari, Kinnunen & Korte, 2013, s. 375; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013).
Hoitajan tehtävänä on kirjata potilaan reaktiot ylös sairauskertomukseen
niin, että potilas selkeästi näkee sieltä esitiedot, tehdyt tutkimukset ja
mahdolliset jatkohoitosuunnitelmat (Haanpää, 2018, s. 142). Määritelmän
mukaisesti postoperatiivinen kivunhoito on onnistunutta, kun potilas arvioi kivun olevan alle 3/10 NRS- tai VAS-asteikolla (Niemi-Murola ym.,
2012, s. 138).
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5

KIPUTYYPPIEN LUOKITTELU
Kivun luokittelutapoja on monia, kuten kivun keston ja syntymekanismin
mukaiset luokittelut. Keston mukaan kipu voidaan jakaa akuuttiin,
subakuuttiin, krooniseen ja läpilyöntikipuun. Lisäksi kipu voi olla syntymekanismiltaan nosiseptiivista, neuropaattista tai idiopaattista kipua. (Hamunen, Karlsson & Vainio, 2018, s. 129; Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017)
Nosiseptiivinen kipu sisältää sekä somaattisen että viskeraalisen kivun (Hamunen ym., 2018, s. 130).
Akuutilla kivulla tarkoitetaan äkillisesti alkanutta alle kolmen kuukauden
kestoista kipua, joka on yhdistettävissä johonkin syyhyn, esimerkiksi traumaan. Subakuutti kipu on kestoltaan kahden tai kolmen kuukauden sisällä
alkanutta kipua, kun taas kroonisen kivun katsotaan kestäneen yli 3–6 kuukautta tai pidempään kuin kudoksen normaali parantumisaika olisi. Läpilyöntikivuilla tarkoitetaan pitkäaikaisen kivun äkillistä pahenemisvaihetta
ja termiä käytetään yleisimmin syöpäpotilailla. (Hamunen ym., 2018, s.
129)

5.1

Nosiseptiivinen kipu
Nosiseptiivinen kipu on kudosvauriokipua. Kudosvaurion syntyessä kipureseptorit aivoissa aktivoituvat ja reagoivat kudosvauriota aiheuttavaan ärsykkeeseen (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017). Kipureseptorien aktivoituessa syntyy tulehduksen välittäjäaineita, jotka aiheuttavat herkistymistä
myös muille ärsykkeille kuin itse kivun aiheuttajalle. Tällaisia ärsykkeitä
voivat olla esimerkiksi lämpö tai kosketus. (Suomen kivuntutkimus ry., n.d.,
s. 9)
Nosiseptiivisen kivun tyypillisimpiä esimerkkitapauksia ovat erilaiset luunmurtumat ja ihovauriot, kuten palovammat ja urheiluvammat. Tämän lisäksi nosiseptiivinen kipu voidaan jaotella alempiin luokkiin: viskeraalinen
ja somaattinen kipu. Viskeraalinen kipu on sisäelinperäistä kipua, kun taas
somaattinen kipu on pinnallista kipua. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017)

5.1.1 Viskeraalinen kipu
Viskeraalinen kipu on sisäelinperäistä kipua, joka nimensä mukaisesti on
lähtöisin sisäelimestä johtuvasta syystä. Koska kipureseptoreita on sisäelimissä harvakseltaan verrattuna esimerkiksi ihoon, on kivun lähtöpiste
usein vaikeampi havaita. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017) Hyviä esimerkkejä viskeraalisesta kivusta ovat sappi- tai virtsatiekivet ja niiden aiheuttamat kiputilat (Hamunen ym., 2018, s. 130).
Viskeraalinen kipu syntyy, kun sisäelimiä hermottavat autonomisen hermoston hermosäikeet aktivoituvat. Esimerkiksi sappirakkotulehduksessa
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kipu usein tuntuu oikealla ylävatsalla tai keskellä ylävatsaa ja säteilee lapaluun kohdalle. Kipu on aaltomaista ja siihen liittyy somaattisia oireita, kuten hikoilua, pahoinvointia ja kuumetta. (Kemppainen, 2013, ss. 10–12)
Viskeraalisen kivun hoidossa tärkeintä on selvittää, mistä kipu johtuu. Alkuun kipua hoidetaan tulehduskipulääkkeillä sekä parasetamolilla, kunnes
syy on selvillä. Hoidon tavoitteena on kivun lievittäminen ja syyn selvittäminen. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017)
Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa kipu on pääasiassa nosiseptiivista kipua,
jossa voi olla piirteitä sekä somaattisesta että viskeraalisesta kivusta. Lisäksi on huomioitava, että potilaalle voi leikkauksessa syntyä hermovaurio
tai esiintyä nosiseptiivisen kivun lisäksi idiopaattista kipua, joka voi voimistaa kivun kokemusta. Idiopaattisen kivunhoitoon eivät tehoa lääkkeet,
mutta usein se reagoi hyvin kognitiivisille menetelmille, kuten rentoutumiselle, keskustelulle tai ajatusten suuntaamiseen muualle.
5.1.2 Somaattinen kipu
Somaattinen kipu on paikallistettavaa ja pinnallista. Siihen ei useimmiten
liity heijastekipua tai somaattisia oireita toisin kuin viskeraaliseen kipuun.
Somaattisen kivun syitä voivat olla esimerkiksi vammojen seurauksena
syntyneet lihaksen, luuston tai nivelten kiputilat. Postoperatiivinen kipu
luokitellaan somaattiseksi kivuksi. (Hamunen ym., 2018, s. 130)
Somaattista kipua voidaan hoitaa kipulääkkeillä, joille saadaan aikaan
yleensä hyvä vaste. Somaattiseen kipuun voi joskus liittyä säteilyä muualle
kehoon, mikäli se on esimerkiksi lähtöisin kasvainpesäkkeistä luustossa.
Joskus somaattista nosiseptiivista kipua voi aiheuttaa myös kudoksiin kertynyt neste. (Hamunen, 2003, s. 28)
Toisin kuin viskeraalinen kipu, somaattinen kipu on usein helpommin paikallistettavissa, siihen ei yleensä liity heijastekipua, motorisia tai autonomisia heijasteita eikä se yleensä aiheuta niin suurta vastetta palpoidessa
kuin viskeraalinen kipu. Hoitotyössä tästä käytännön esimerkkinä voisi olla
esimerkiksi erilaiset vatsakivut: somaattisen sairauden aiheuttama vatsakipu voi johtua esimerkiksi puukon iskusta vatsaan; tällöin kipu ei välttämättä säteile muualle, kun taas viskeraalinen vatsakipu voisi johtua esimerkiksi umpilisäkkeen tulehduksesta, jolloin kipu voi säteillä ylävatsaan
ja usein tärinälle altistuttaessa kipu pahenee. (Kalso & Kontinen, 2018, ss.
73–76)
5.2

Idiopaattinen kipu
Idiopaattinen kipu on kipua, jolle ei löydy mitään selittävää syytä. Tällaiset
kipupotilaat kärsivät usein esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymästä tai
mielenterveys- ja päihdeongelmista. On todettu, että idiopaattisella kivulla
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ja masennuksella on yhteys toisiinsa. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017;
Suomen Kivuntutkimus ry., n.d., ss. 10–12)
Idiopaattisen kivun hoitaminen on haasteellista, sillä siihen ei ole varsinaista syytä eikä selittävää tekijää. Kovinkaan usein kipulääkkeet eivät
auta, vaan on siirryttävä muihin vaihtoehtoihin, kuten kipukynnystä nostaviin gabapentinoideihin tai trisyklisiin masennuslääkkeisiin. (Kipu: Käypä
hoito -suositus, 2017) Idiopaattisen kivunhoidossa suositaan lääkkeettömiä hoitomenetelmiä (Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry, n.d., ss. 18–20).
Idiopaattisen kivun hoitamisen tueksi tulisi suosia lääkkeettömiä hoitomenetelmiä, kuten erilaisia terapioita, joissa voidaan opetella rentoutumismenetelmiä kivun hallitsemiseksi. Myös ohjatuilla fysioterapia- ja liikeharjoituksilla voidaan saada idiopaattisen kivun hoidossa hyviä tuloksia. Potilasohjaus on erityisen suuressa roolissa idiopaattisen kivun hoidossa, sillä
lääkkeellisen hoidon ei tulisi olla ensisijaista ja uusien ajattelutapojen sekä
metodien harjoittelu vaatii potilaalta motivaatiota sekä hoitajalta hyvää ja
kannustavaa ohjausotetta. (Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry, n.d., ss. 18–
20)
5.3

Neuropaattinen kipu
Neuropaattinen kipu on hermovauriosta johtuvaa kipua. Sille on tyypillistä
sähköiskumaisuus, kuumottelu ja pistely. Kipu noudattaa vaurioituneen
hermoradan kulkua ja voi säteillä hermoradan mukaisesti muualle elimistöön vauriokohdasta. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017)
Tyypillisin potilasryhmä neuropaattisesta kivusta kärsiviä ovat MS-tautia
sairastavat potilaat. Neuropaattiseen kipuun voi liittyä muita hermovauriosta johtuvia oireita, kuten lihasheikkoutta tai spasmeja. Neuropaattisen
kivun hoitaminen on haasteellista siksi, että usein diagnoosin saamiseen
kuluu paljon aikaa. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, n.d.)
Neuropaattisessa kivussa hoitokeinoina käytetään kipulääkkeiden lisäksi
vaikeissa kiputiloissa johtoratapuudutuksia. On mahdollista, että lääkkeettömät menetelmät, kuten kylmähauteet tai lämpöhauteet, auttavat kivun
lievittämisessä. Myös kroonisesta selkäkivusta kärsivillä potilailla esiintyy
paljon neuropaattista kipua. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017)
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6

ANESTESIASSA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKERYHMÄT
Anestesialla tarkoitetaan potilaan vaivuttamista uneen tai puuduttamista
leikkausta varten. Se on tiedottomuuden, tunnottomuuden ja kivuttomuuden tila. Anestesiamuoto valitaan leikkauksen laajuuden ja potilaan muiden sairauksien mukaan; valinnan tekee anestesialääkäri yhdessä leikkaavien kirurgien kanssa. Yleisimpiä anestesiamuotoja ovat erilaiset puudutukset ja yleisanestesia sekä näiden yhdistelmät. (Turun yliopistollinen keskussairaala, 2015)
Koska ennen anestesiaa potilas saattaa saada jo lääkkeellistä hoitoa, käsitellään tässä yhteydessä ensimmäisenä esilääkityksiä ja niiden valintaa. Tämän jälkeen perehdytään anestesiamuodoista yleisanestesiaan sekä puudutuksiin ja niihin liittyviin lääkeryhmiin. Lopuksi vertaillaan vielä intraoperatiivisen ja heräämöhoidon aikaisen kivunhoidon periaatteita lyhytjälkihoitoisen ja päiväkirurgisen toimenpiteen välillä ja avataan postoperatiivisen pahoinvoinnin ehkäisemistä.

6.1

Preoperatiivisen esilääkityksen valinta
Esilääkityksellä tarkoitetaan noin tuntia ennen varsinaista anestesiaa annettavaa lisälääkitystä. Esilääkityksen käytöstä keskustelee anestesialääkäri yhdessä potilaan kanssa. Yleisimmät indikaatiot esilääkitykselle ovat
jännitys tai pelot ja ahdistus. Joskus esilääkitystä voidaan käyttää esimerkiksi traumapotilaille kivun lievittämiseksi. (Niemi-Murola ym., 2012, ss.
87–88; Nurminen, 2012, s. 317)
Esilääkkeen valintaan vaikuttavat indikaation lisäksi potilaan ikä, paino,
terveydentila ja vointi sekä aiempiin anestesioihin liittyneet haasteet ja
suoritettavan leikkauksen tyyppi. Eniten esilääkkeenä käytetään bentsodiatsepiineja, kuten diatsepaamia ja midatsolaamia. Lapsilla käytetään
esilääkityksenä useimmiten midatsolaamia esimerkiksi peräsuoleen annosteltuna. (Niemi-Murola ym., 2012, ss. 87–88)
Esilääkitykseksi voidaan valita myös antihistamiini estämään allergisia reaktioita ja kutinaa, protonipumpun estäjä vähentämään mahanesteen
happamuutta tai antikolinergi vähentämään syljen eritystä ja pitämään yllä
sydämen syketasoa (Nurminen, 2012, ss. 317–318). Walkerin ja Smithin
(2009) tutkimuksessa todetaan, että anksiolyytit eli ahdistusta vähentävät
lääkkeet, kuten bentsodiatsepiinit, eivät esilääkityksenä pidennä sairaalassa oloaikaa tai hidasta kotiutumista.
Esilääkitykseen kuuluvat aikuisilla lisäksi tromboosiprofylaksia sekä antiemeettisen eli pahoinvointia estävän lääkityksen antaminen. Tromboosiprofylaksian antamisen tarkoitus ennen leikkausta on estää mahdollisten
veritulppien eli trombien synty. Tätä ei kuitenkaan tarvita pienemmissä
leikkauksissa, kuten lyhki-operaatioissa. Tromboosiprofylaksian tarpeen
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määrittelee anestesialääkäri yhdessä kirurgin kanssa. Sairaanhoitaja annostelee lääkkeen potilaalle ihon alle pistettävänä pistoksena. (Niemi-Murola ym., 2012, ss. 87–88)
Lyhki-potilaalla esilääkitykseen kuuluu lähes aina jokin tulehduskipulääke
(NSAID-lääke) ja/tai parasetamoli. Jos tulehduskipulääkkeen annolle on
vasta-aiheita (esimerkiksi verenvuotoriski tai astma), voidaan antaa parasetamolia ja toisin päin. (Holmberg, 2019b) Suun kautta otettavalla kipulääkkeellä pyritään aloittamaan kivunhoito jo ennen toimenpidettä ja näin
vähentämään toimenpiteen jälkeistä kipua.
Kanta-Hämeen keskussairaalassa päiväkirurgian potilaat saavat esilääkkeeksi aina parasetamolin ja NSAID-lääkkeen, mikäli ei ole vasta-aiheita
lääkitykselle. Rauhoittavaa lääkettä ei ensisijaisesti suositella ja silmälääkärin toiveesta kaihipotilaat eivät saa mitään kipulääkitystä ennen silmän
toimenpidettä. Suukirurgiassa suu huuhdellaan Corsodyl-liuoksella ennen
toimenpidettä, ja nenäintubaatiossa laitetaan sieraimeen Nasolin-tippoja.
Lapsien esilääkitykseen kuuluvat midatsolaami 0,3mg/kg ja parasetamoli
painokilojen mukaisesti. (Niinistö, 2017)
6.2

Yleisanestesiassa käytettävät lääkkeet
Nukutuksessa potilas vaivutetaan uneen joko kokonaan tai käytetään yhdistelmää nukutuksesta ja puudutuksesta. Laskimokanyylin kautta annetaan potilaalle anestesialääkettä niin paljon, että potilas on unessa. Nukutuksessa annetaan lähes aina lihasrelaksantteja sekä kipulääkettä potilaalle. Tästä huolimatta nukuttaminen ei ole este esimerkiksi potilaan kotiutumiselle. (Turun yliopistollinen keskussairaala, 2015)
Nukuttavia lääkkeitä kutsutaan nimellä anesteetit ja niitä on sekä hengitettäviä, eli inhaloitavia, että laskimoon annosteltavia lääkemuotoja. Anestesialääke, jota nukutukseen käytetään, valitaan potilaan kanssa yhdessä.
Ihanteellinen anestesialääke on turvallinen, mahdollistaa tasaisen anestesian ja aineen vaikutusaika loppuu nopeasti. Lisäksi anestesian aikana käytetään aina kipulääkitystä helpottamaan intra- ja postoperatiivista kipua.
(Terveysportti, n.d.)

6.2.1 Anesteetit
Inhalaatioanesteetteihin kuuluvat sevofluraani ja desfluraani sekä lisäksi
typpioksiduuli. Sevofluraani ja desfluraani annostellaan niille erikseen
suunniteltujen höyrystimien kautta ja ne ovat halogenoituja hiilivety-yhdisteitä. Typpioksiduulia eli ilokaasua käytetään lähinnä laskimoon annosteltavien ja haihtuvien eli inhalaatioanesteettien yhteydessä syventämään
unta ja nopeuttamaan heräämistä sekä toipumisaikaa, sillä yksinään se on
melko tehoton anesteetti. (Terveysportti, n.d.; Nurminen, 2012, ss. 319–
320)
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Laskimoanesteetteja käytetään anestesian aloitukseen eli induktioon tai
yksinään, kun kyseessä on lyhytkestoinen operaatio. Niitä voidaan käyttää
anestesian ylläpitoon pidemmissä operaatioissa. (Nurminen, 2012, ss.
320–321) Laskimoanesteetteihin kuuluvat esimerkiksi propofoli, tiopentaali ja S-ketamiini. Eniten käytettyjä näistä ovat propofoli ja S-ketamiinivalmisteet. Laskimoon annosteltavan anestesia-aineen hyöty on nopea
vaikutuksen alkaminen lääkkeen annostelusta. (Terveysportti, n.d.)
Varsinaista eroavaisuutta anestesialääkkeessä ja yleisanestesian ylläpidossa lyhki-potilaalla ja muilla potilailla ei ole. Yleisanestesiaa voidaan ylläpitää joko sevofluraanilla tai propofolilla. Myös tavoiteohjattu eli TCIanestesia on päikissä ja lyhkissä erittäin toimiva apuväline suonensisäisen
anestesian ylläpidossa. (Holmberg, 2019b; Kangas-Saarela & Mattila, 2014,
ss. 416–417)
6.2.2 Lihasrelaksantit
Lihasrelaksanteilla tarkoitetaan lihaksia rentouttavia lääkeaineita, joita
anestesiassa käytetään usein esimerkiksi silloin, kun tarvitsee saada intubaatioputki potilaalle vaivatta, helpottaa lihasten jännittymistä tai estää
potilaan tahdosta riippumaton liikkuminen leikkauksen aikana (Illman,
2011). Laskimoon annettavat perifeeriset lihasrelaksantit relaksoivat luurankolihaksia, mutta myös hengityslihaksia, minkä vuoksi potilaan hengitys
on turvattava esimerkiksi intuboimalla potilas (Nurminen, 2012, ss. 321–
322).
Suomessa lihasrelaksantteina käytetään sisatrakuuria ja lyhytvaikutteista
mivakuuria. Lisäksi on käytössä pidempi vaikutteinen steroidirakenteinen
pankuroni sekä keskipitkävaikutteiset rokuroni ja vekuroni. Suksinylikoliini
eli suksametoni aiheuttaa lyhytvaikutteisen nopean lihasten relaksoitumisen, jota käytetään silloin, kun indikaationa lihasrelaksantin antamiselle on
intubaatioputken tai muun nopean toimenpiteen tekeminen. Haittana
suksametonille on lihasten mahdolliset supistumiset, joista voi seurata esimerkiksi aspiraatiovaara. (Nurminen, 2012, s. 322)
Anestesian loppupuolella lihasrelaksantin vaikutus halutaan kumota nopeasti, jolloin käytetään antikoliiniesteraasin estäjää. Tämä lääkeaine lisää
asetyylikoliinin määrää hermo-lihasliitoksessa, jolloin liitoksen salpautuminen kumoutuu. Koska antikoliiniesteraasin estäjä aiheuttaa lisääntynyttä
syljen eritystä, takykardiaa ja keuhkoputkien supistumista, annetaan samalla usein antikolinergia (glykopyrrolaattia), joka rentouttaa sileää lihaskudosta. Toinen vaihtoehto on käyttää steroidirakenteisten lihasrelaksanttien kanssa sugammadeksia, joka vähentää salpaavan lääkeaineen määrää
hermo-lihasliitoksessa nopeasti. (Nurminen, 2012, s. 322)
Suurin eroavaisuus lyhki-potilailla muihin potilaisiin verrattuna tulee relaksoinnissa. Mikäli potilasta ei tarvitse intuboida, ei häntä myöskään tarvitse
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relaksoida. Joissain toimenpiteissä intubaatio ei ole tarpeellista, vaan hengityksen tukemiseen voidaan käyttää larynx-maskia. (Holmberg, 2019b)
Usein päiväkirurgisissa ja lyhytjälkihoitoisissa toimenpiteissä relaksointi on
tarpeetonta ja se voidaan korvata kurkunpäänaamarilla (Kangas-Saarela &
Mattila, 2014, s. 417). Varsinaista kivunhoidollista vaikutusta lihasrelaksanteilla ei ole.
6.3

Lyhki-potilaan kivunhoito intraoperatiivisesti
Potilaan kivunhoito tapahtuu pre-, intra- ja postoperatiivisesti. Suurin painopiste kivunhoidossa on leikkauksen jälkeen ja kipu on kovimmillaan vuorokauden kuluttua tehdystä operaatiosta. Kivunhoitoa voidaan toteuttaa
puudutuksilla, kipulääkkeillä ja erilaisilla lääkkeettömillä kivunhoitomenetelmillä. (Hämäläinen, 2016)
Ennen leikkausta kipulääkkeeksi suositaan tulehduskipulääkettä tai parasetamolia. Leikkauksen aikana kipua pyritään vähentämään opiaateilla
tai puudutuksilla. Jos on epäily riskistä kivun kroonistumiselle, voidaan potilaalle antaa S-ketamiinia. (Hämäläinen, 2016)
Leikkauksen loppuvaiheessa ja heräämössä kipua hoidetaan aluksi suonensisäisillä tulehduskipulääkkeillä ja parasetamolilla. Mikäli nämä eivät ole
riittäviä lievittämään kipua, voidaan potilaalle antaa oksikodonia tai fentanyylia suonensisäisesti. Suosituksena on, että mahdollisimman pian siirryttäisiin suun kautta otettavaan kipulääkitykseen. (Hämäläinen, 2016)
Lyhki-potilailla suositellaan kipulääkkeiden olevan lyhytvaikutteisia ja
mahdollisimman vähän pahoinvointia aiheuttavia lääkeaineita. Kivunhoidon kannalta on tärkeää antaa potilaalle profylaktisesti pahoinvoinnin estolääke, varsinkin jos aiemmissa anestesioissa on esiintynyt pahoinvointia
tai potilas kärsii matkapahoinvoinnista. Pahoinvointia voidaan lääkitä suonensisäisesti esimerkiksi ondansetronilla tai metoklopramidilla sekä deksametasonilla. (Verma, Alladi & Jackson, 2011, ss. 417–434; Lukkari ym.,
2013, ss. 377–379) Propofoli soveltuu herkästi voimakasta pahoinvointia
kokeville potilaille anestesia-aineeksi, sillä se ei lisää postoperatiivista pahoinvointia (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 417).
Lidokaiini on anti-inflammatorinen, kipua lievittävä ja suoliston motiliteettia lisäävä lääkeaine. Potilaalle voidaan leikkauksen aikana antaa fentanyylia ja ulkomaalaisten suositusten mukaan lyhytkestoinen lidokaiini-infuusio
olisi toimiva ratkaisu kivunhoitoon lyhytjälkihoitoisissa toimenpiteissä –
etenkin vatsan alueen kirurgisissa toimenpiteissä. (Eipe, Gupta & Penning,
2016; von Plato, 2017) Suomessa lidokaiini-infuusio ei kuitenkaan ole kivunhoitomenetelmänä lainkaan käytössä, koska se voi altistaa methemoglobulinemialle. Sen sijaan infiltraatiopuudutuksissa käytetään usein lidokaiinia tai ropivakaiinia esimerkiksi puuduttamaan haavareunoja. (Karma
ym., 2018, s. 68; Holmberg, 2019b)
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S-ketamiini soveltuu hyvin kivuliaiden, lyhytkestoisten toimenpiteiden
anestesiaan ja kivunhoitoon yhdessä propofolin kanssa. Ketamiinia käytettäessä opiaattien ja propofolin tarve vähenee. Ketamiini aiheuttaa hallusinogeenisia haittavaikutuksia, mutta propofoli estää niitä tehokkaasti samoin kuin bentsodiatsepiinitkin. (Peltoniemi 2015, s. 214)
Toimenpiteen aikana kivunhoitoon vaikuttaa valittu anestesiamuoto. Mikäli potilas on hereillä, on kipua helpompi arvioida ja hoitaa. Intraoperatiivisesti kipua voidaan hoitaa esimerkiksi fentanyylilla antamalla potilaalle
boluksia tai remifentaniili-infuusiolla. (Holmberg, 2019b) Remifentaniilia
käytetään toimenpiteissä, joissa jälkikipu on lyhytkestoista ja vähäistä. Remifentaniili pienellä annostuksella on toimiva analgeetti, mutta suuret annokset voivat altistaa postoperatiiviselle opioidihyperalgesialle eli voimakkaalle kivuliaisuudelle, joka ei reagoi opioideihin. (Karma ym., 2018, s. 88)
6.4

Päiki- ja lyhki-potilaiden kivunhoito heräämössä
Päiväkirurgisella potilaalla pyritään välttämään pitkävaikutteisten opioidien käyttöä niiden haittavaikutuksen vuoksi, sillä kotiutuminen voi tällöin
pitkittyä. Puudutuksia, kuten infiltraatiopuudutusta haavojen reunoilla ja
pitkäkestoisia (24 tuntia) puudutuksia tulisi suosia sekä lyhki- että päikipotilailla, sillä ne vähentävät opioidien tarvetta. Leikkausalueelle kulkevia
hermoja voidaan tarvittaessa puuduttaa, jotta kipuviesti ei kulkisi hermoja
pitkin. (von Plato, 2017; Terveyskylä.fi n.d.c) Päiväkirurgiassa kivunhoidossa korostuvat lyhytvaikutteiset opioidit, kuten fentanyyli, remifentaniili
ja alfentaniili, joita potilaalle usein annetaan heräämövaiheessa (Holmberg, 2019b).
Päiki-potilaille ei suositella annettavaksi opioidilääkitystä suonensisäisesti
enää heräämössäkään, sillä tämä voi pidentää kotiutumista. Sen sijaan fentanyyli on vahvoista opioideista sopiva sekä päiki-potilaille että lyhki-potilaille. Lyhki-potilaat voivat saada suonensisäisesti opioidia, koska kotiutuminen tapahtuu vasta seuraavan vuorokauden puolella. Käytetyimmät opiaatit lyhki-potilailla ovat suonensisäisesti annosteltavat oksikodoni ja fentanyyli, joita potilas voi heräämövaiheessa saada. Oksikodonin vaikutusaika on fentanyyliin verrattuna pidempi ja mahdolliset haittavaikutukset
voivat tällöin jatkua pidempään. (Holmberg, 2019b)
Deksametasonin käytöstä vatsakirurgisilla potilailla on tutkittua tietoa,
jonka mukaan deksametasoni vähentää opioidien kulutusta ensimmäisen
24 tunnin sisällä leikkauksesta. Lundorfin, Nedergaardin ja Moellerin tutkimuksessa (2016) todettiin, että deksametasoni vähensi opioidien tarvetta,
mutta verrattuna placebo-lääkitykseen se ei juurikaan vaikuttanut kivun
voimakkuuteen. Myös jatkuvan puuduteinfuusion käytöstä intraoperatiivisesti kivunhoitoon on ristiriitaista tietoa, joiden perusteella ei voida varmasti sanoa, että puuduteinfuusio vaikuttaisi postoperatiiviseen kipuun
lievittävästi (Weibel ym., 2018).
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K-HKS:n päiväkirurgian yksikössä potilaat saavat heräämössä kovempaan
kipuun pääsääntöisesti fentanyylia 50 mikrogrammaa (potilaan painon oltava yli 50kg) tai 25 mikrogrammaa suonensisäisesti annosteltuna. Tarvittaessa kipulääkitystä voidaan jatkaa Oxynormilla tai Oxanestilla, mutta
tämä varmistetaan aina anestesialääkäriltä. Lievempään kipuun käytetään
parasetamolia, parasetamolia+kodeiinia, tulehduskipulääkkeitä ja harvoin
tramadolia. (Niinistö, 2017)
6.5

Puudutukset
Puuduteaineiden vaikutus perustuu natriumkanavien salpautumiseen,
jonka seurauksena kipuviestin välittyminen hidastuu. Hermoimpulssin ja
kipuviestin normaali kulkeutuminen aksoneihin palautuu, kun puudutteen
vaikutusaika on loppunut. Usein puudutteissa on apuaineena adrenaliinia,
joka sekä pidentää puudutteen vaikutusaikaa että heikentää verenkiertoa
puudutettavalla alueella ja näin ollen vähentää verenvuotoa. (Kauppila,
Kohtala, Palm, Asikainen & Tseolov, 2017a)
Puudutustekniikoita on olemassa useita erilaisia. Pintapuudutuksella voidaan paikallisesti puuduttaa pieni alue ihon pintakerroksesta, esimerkiksi
silmäluomi. Infiltraatiopuudutuksessa puuduteaine pistetään injektiona
ihon alle ja tätä puudutusta käytetään usein päiväkirurgisilla potilailla haavareunojen puuduttamiseen. Tämänhetkinen näyttö ei tue infiltraatiopuudutuksen käyttöä rutiininomaisesti päiväkirurgiassa. (Kauppila ym., 2017a;
Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 419)
Paikallispuudutuksien yksi etu on se, että niitä voidaan käyttää, vaikka potilaan yleiskunto olisi huono. Laskimopuudutuksia voidaan käyttää lyhyissä
toimenpiteissä, joiden kesto ei ole yli tuntia ja joissa toimenpidealueena
on käsi, kyynärvarsi tai kyynärpää. Toisinaan potilaat voivat kokea laskimopuudutuksen yhteydessä laitettavan mansetin kiristyksen epämukavaksi, jolloin kevyt laskimoanesteetti, kuten propofoli tai lyhytvaikutteinen
opioidi, kuten fentanyyli, ovat tarpeen. (Kangas-Saarela & Mattila, 2014,
ss. 417–418)
Johtopuudutuksessa puuduteaine pistetään hermon välittömään yhteyteen ja näitä voidaan käyttää joko kerta- tai kestopuudutuksina. Lisäksi johtopuudutuksen etu on, että sillä voidaan puuduttaa suurempia hermoja
esimerkiksi ultraääniohjatusti tai hermostimulaattorin avulla. (Kauppila
ym., 2017a) Johtopuudutuksella saadaan aikaan kivunlievitys, joka kestää
toimenpiteen jälkeen pitkään ja usein tämä puudutustekniikka riittää anestesiamuodoksi (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 417).
Usein intraoperatiivisessa hoitotyössä käytetään jatkuvia puudutusinfuusioita, jotka laitetaan epiduraali- tai spinaalitilaan. Epiduraalipuudutusta laitettaessa neula viedään kovakalvon päälle, johon tämän jälkeen upotetaan
ohut katetri. Katetri liitetään infuusiopumppuun, jonka kautta puudutetta
annostellaan suoraan epiduraalitilaan. (Kauppila ym., 2017b)

26
Spinaalipuudutuksessa ujutetaan neula alimpien lannenikamien väliseen
kovakalvon tilaan eli käytännössä aivo-selkäydinnesteeseen. Kuten kaikilla
lääkkeillä, myös puudutteilla on omat haasteensa, sillä esimerkiksi potilaan
tajunnantasoa ja puutumisrajaa tulee seurata tarkasti. Jos potilas muuttuu
uneliaaksi, on puudutuksen annostelu liian suuri, mutta toisaalta liian pieni
puudutemäärä ei välttämättä riitä puuduttamaan kipualuetta kunnolla.
(Kauppila ym., 2017b)
Spinaali- ja epiduraalipuudutuksissa suositaan lyhytvaikutteisia puudutusaineita, kuten lidokaiinia epiduraalipuudutuksessa ja bupivakaiinia spinaalipuudutuksessa. Päiväkirurgiassa ja lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa puudutusten käyttö on suositeltavaa, sillä niiden käytön yhteydessä esiintyy
vähemmän haittavaikutuksia ja operaation jälkeinen analgesia tehostuu.
(Kangas-Saarela & Mattila, 2014, ss. 417–418; Karma ym., 2018, s. 95).
Spinaalipuudutuksen ja johtopuudutuksen vaihtoehtona voidaan käyttää
hermopunosten puudutusta. Hermopunospuudutuksissa voidaan puuduttaa esimerkiksi iskiashermo tai reisihermo (n. poplitea). Popliteaalipuudutusta voidaan käyttää esimerkiksi kivunhoitoon nilkan ja jalkaterän alueen
operaatioissa. Hermopunospuudutuksissa apuna käytetään kaikukuvausta, sillä puudutettavat hermot löydetään sen avulla, vaikka ne olisivat
pieniäkin. Puudutusainetta käytetään noin 3–5 millilitraa yhteen hermoon.
(Pitkänen, 2014, s. 378–379)
Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa anestesiamuotoina käytetään pääasiassa
spinaalipuudutuksia, pienemmissä toimenpiteissä infiltraatiopuudutusta
ja poplitea- sekä johtopuudutusta. Epiduraalipuudutuksia lyhkissä ei juurikaan käytetä, sillä niiden yhteydessä epiduraalitilaan asetetaan usein katetri, joka jätetään kivunhoitoa varten paikalleen. Epiduraalista kivunhoitoa tarvitsevat potilaat eivät sovellu lyhytjälkihoitoisen kirurgian potilaiksi
Kanta-Hämeen keskussairaalassa.
6.6

Intraoperatiivisen kivunhoidon merkitys
Pre- ja intraoperatiivisen kivunhoidon tavoitteena on ennaltaehkäistä postoperatiivista kipua ja lievittää sen voimakkuutta. Toisaalta leikkauksen aikaisella kipulääkityksellä saadaan myös vähennettyä riskiä kivun kroonistumiselle. Lääkitys valitaan sen mukaan, millainen leikkaus ja potilas on kyseessä. (Hämäläinen, 2016)
Erään tutkimuksen mukaan on todettu, että postoperatiivisen kivun kroonistumista voidaan parhaiten ehkäistä tunnistamalla potilaat, joilla on riski
kivun kroonistumiseen. Näiden potilaiden seulomisen tulisi alkaa jo ennen
leikkausta. Intraoperatiivisilla keinoilla, kuten kipulääkityksellä ja leikkaustekniikalla, voidaan vaikuttaa kipukokemukseen. Kivun arvioinnin tulisi
ulottua 4-6 viikon päähän leikkauksesta, sillä tuolloin on suurin todennäköisyys, että kipu muuttuu akuutista kivusta krooniseksi kivuksi, kun kudosten normaali parantumisaika on ylittynyt. (Tiippana, 2014)
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Tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää, jos leikkaukseen ei liity suurta verenvuotoriskiä. Deksametasonia suositellaan käytettävän silloin, kun kyseessä on ortopedinen leikkaus. Ortopediset leikkaukset voivat olla todella
kivuliaita ja deksametasoni toimii sekä kipua lievittävänä, tulehdusta lievittävänä sekä pahoinvointia estävänä lääkkeenä. (Hämäläinen, 2016; Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 419)
Intraoperatiivisessa kivunhoidossa ei suositella opioidilääkitystä, mikäli kyseessä on kroonisen kivun riskipotilas. Riskipotilaita ovat esimerkiksi neuropaattisesta kivusta kärsivät potilaat, diabeetikot, masennusta sairastavat sekä naissukupuoliset potilaat. Opioidit aiheuttavat NDMAkipureseptorin aktivaatiota, mikä altistaa kivun kroonistumiselle. Sen sijaan kivunhoitoon suositaan ketamiinia, deksametasonia sekä gabapentinoideja. Muille kuin kroonisen kivun riskiryhmään kuuluville käytetään ensisijaisesti tulehduskipulääkkeitä ja opioidipohjaisia lääkkeitä. (Tiippana,
2014)
6.7

Postoperatiivisen pahoinvoinnin ehkäiseminen
Stjernbergin, Rustøen ja Ræderin (2018) tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin päiväkirurgisten potilaiden pahoinvointia operaation jälkeen, kun
pahoinvointia oli ennen leikkausta hoidettu multimodaalisesti lääkitsemällä. Potilaista noin 16 % koki pahoinvointia kotiutumisen jälkeen. Näistä
12 % koki lievää pahoinvointia ja 2 % voimakasta pahoinvointia.
Ero pahoinvoinnin suhteen eri potilasryhmien välillä oli havaittavissa. Gynekologiset potilaat olivat kokeneet eniten pahoinvointia, kun taas gastrokirurgian laparoskooppisesti leikatut potilaat kokivat vähiten pahoinvointia kotiutumisen jälkeen. Tutkimuksessa todettiin, että postoperatiivisesti
pahoinvointi voi aiheuttaa kipua, mikä lisää opioidien tarvetta. Opioidit
taas osaltaan aiheuttavat pahoinvointia. (Stjernberg, Rustøe & Ræder,
2018)
Potilaan aiempi pahoinvointikierre anestesian aikana tulisi kirjata huolellisesti potilastietojärjestelmään. Pahoinvointi tulee huomioida preoperatiivisesti, mutta erityisesti intraoperatiivisesti. Pahoinvoivalle potilaalle paras
ratkaisu olisi Stjernbergin, Rustøen ja Ræderin (2018) tekemän tutkimuksen mukaan multimodaalinen pahoinvointilääkitys.
Erään italialaisen tutkimuksen mukaan lyhytjälkihoitoisen kirurgian potilaista 51 % koki kohtalaista tai voimakasta kipua 24 tunnin kuluttua toimenpiteestä. 38 % potilaista koki kohtalaista tai voimakasta kipua vielä 48
tunnin kuluttua. Kipeimpiä toimenpiteitä tutkimuksen mukaan oli varvastoimenpiteet, peräpukamien poistoleikkaukset, nivustyrän korjausleikkaukset sekä polven ja olkapään artroskopiat. (Campagna ym., 2016)
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7

LÄÄKKEELLINEN KIVUNLIEVITYS
Kipua hoidetaan erilaisilla kipulääkkeillä eli analgeeteilla. Ne jaetaan vaikutustapansa mukaan keskushermoston kautta vaikuttaviin euforisoiviin kipulääkkeisiin ja keskushermoston ulkopuolelta vaikuttaviin tulehduskipulääkkeisiin. Lisäksi kipua lievittäviin lääkkeisiin kuuluvat parasetamoli ja
jotkin psyykelääkkeet, jotka ovat kuitenkin hieman harvinaisempia postoperatiivisessa kivunhoidossa. (Nurminen, 2012, s. 290)
Kipulääkitys suunnitellaan aina yksilöllisesti ja siinä otetaan huomioon annostelu, allergiat sekä annosteluajankohdat. Nämä asiat kerrotaan potilaalle kotiutumisvaiheessa, jotta lääkityksen jatkuminen kotona varmistettaisiin. (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013) Seuraavaksi esitellään postoperatiivisen kivunhoidon menetelmiä ja niiden valitsemisperiaatteita sekä erilaisia analgeetteja ja adjuvanttilääkkeitä kivunhoidossa. Liitteestä 1 löytyy
taulukko eri kipulääkityksistä, niiden käyttöaiheista, vasta-aiheista sekä
yleisimmistä haittavaikutuksista. Kaikki liitteen 1 tiedot on haettu Duodecim lääketietokannasta eri lääkevalmisteiden nimillä.

7.1

Multimodaalisuuden periaate ja kivunhoitomenetelmän valitseminen
Akuuttia leikkauksen jälkeistä kipua on hoidettava paitsi eettisistä syistä,
myös siitä aiheutuvien fysiologisten ja psykologisten vaikutusten vuoksi
sekä kivun pitkittymisen ja leikkauksen jälkeisen sairastavuuden ehkäisemiseksi. Vamma ja akuutti kipu aiheuttavat haitallisia metabolisia ja hormonaalisia muutoksia potilaan elimistössä. Tehokas leikkauksenjälkeinen
kivunhoito edistää kuntoutumista sekä vähentää tromboembolisia, kardiovaskulaarisia ja hengityselimistön komplikaatioita. (Hamunen & Kontinen,
2018, s. 292)
Kivunhoidon alkuvaiheessa operaation jälkeen kipulääkkeet tiputetaan potilaalle suoraan laskimoon tai annetaan lihakseen, sillä nukutuksen jälkeen
nieleminen on hetkeen heikkoa. Heti, kun nieleminen sujuu, tulisi siirtyä
suun kautta otettaviin lääkemuotoihin. Tulehduskipulääkkeiden ja parasetamolin kohdalla vaikutus on paras mahdollinen, kun lääkettä otetaan
riittävällä annostuksella ja tasaisin välein. (Terveyskylä.fi, n.d.d; Holmberg,
2019a)
Multimodaalisessa analgesiassa yhdistetään kipulääkkeitä, jotka vaikuttavat eri mekanismeilla, kuten opioideja, tulehduskipulääkkeitä, kortikosteroideja, puudutusaineita, ketamiinia ja gabapentinoideja. Tarvittaessa voidaan hyödyntää erilaisia lääkkeenantoreittejä. Multimodaalisen
analgesian tavoite on parantaa kivunlievitystä saavuttamalla eri lääkkeiden additiivinen tai synergistinen yhteisvaikutus. Yksittäisten lääkkeiden,
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kuten opioidien, annostusta pystytään pienentämään, mikä vähentää lääkkeiden haittavaikutuksia verrattuna vain yhden lääkkeen antoon isommalla annoksella. (Hamunen & Kontinen, 2018, s. 296)
Kirurgian laatu ja laajuus sekä potilaskohtaiset tekijät vaikuttavat käytettävän lääkeyhdistelmän valintaan. Pienemmissä pinnallisissa toimenpiteissä
tulehduskipulääke annostellaan säännöllisesti ja lisäksi voidaan käyttää
haavan reunojen puudutusta tai johtopuudutuksia. Opioidia annetaan tarpeen mukaan. (Hamunen & Kontinen, 2018, s. 296)
Postoperatiivisen kivunhoidon lääkkeet ja hoitomenetelmät valitsee anestesialääkäri, joka on ennen suunniteltua eli elektiivistä leikkausta haastatellut potilaan ja saanut näin selville mahdolliset lääkeaineallergiat ja perussairaudet. Kivunlievityksen tulee olla niin tehokas, että potilas pystyy
yskimään, liikkumaan ja hengittämään vaivatta. Hyvällä kivunhoidolla ehkäistään komplikaatioita, kuten suolilamaa, verisuonitukoksien syntyä, kivun kroonistumista sekä esimerkiksi parannetaan potilastyytyväisyyttä ja
pienennetään hoitokustannuksia. (Nelskylä, 2011a) Kivunhoidon toteuttaa
sairaanhoitaja (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013).
Peruslääkkeeksi kaikille lyhki-potilaille tulisi valita jokin tulehduskipulääke,
ellei tälle ole vasta-aiheita ja tarvittaessa tämän lääkkeen rinnalle vahvempi kipulääke esimerkiksi opioidi. Heti, kun potilas pystyy syömään, siirrytään lääkityksessä suun kautta otettaviin lääkkeisiin. Kipulääkitystä suunniteltaessa otetaan huomioon kirurgiselta näkökannalta leikkauksen laajuus ja leikkausalue ja se onko, kyseessä päivystysleikkaus vai suunniteltu
leikkaus. Valittaessa kivunhoitomenetelmiä on huomioitava potilaiden yksilöllisyys ja kiputuntemukseen vaikuttavat tekijät. (Nelskylä, 2011a)
Potilaasta lähtöisin oleviin, kivunhoitoon vaikuttaviin tekijöihin kuuluvat
potilaan kunto, verenkiertoelimistön tila ja mahdolliset sairaudet, tajunta
ja hyytymisjärjestelmän toiminta. Esimerkiksi veren hyytymisjärjestelmän
ongelmista kärsivälle ei kannata aloittaa kipulääkkeeksi tiettyjä tulehduskipulääkkeitä, jos veri ei hyydy tarpeeksi. Toisaalta veren liiallisen hyytymisen estämiseksi voidaan joutua aloittaa antikoagulaatiohoito, kuten Innohep- tai Klexane-pistokset. (Nelskylä, 2011a)
Lisäksi potilaan aikaisemmat kokemukset tulee huomioida kivunhoitoa
suunniteltaessa, sillä pelot ja ennakkoluulot voivat joskus voimistaa kivunkokemusta. Muita näkökulmia kivunhoidon valitsemiseen ovat esimerkiksi
resurssit, kuten se, onko kipupumppuja käytettävissä, mikä on anestesiologin oma näkökulma kivunhoitoon ja miten potilaan postoperatiivinen
valvonta suoritetaan: siirtyykö potilas osastolle vai kotiutuuko potilas mahdollisesti jo samana päivänä? (Nelskylä, 2011a)
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American Pain Societyn (2016, s. 139) julkaiseman suosituksen mukaan
opiaattien ei tulisi olla ensisijainen lääke postoperatiivisen lievän tai kohtalaisen kivunhoidossa, vaikka se onkin antoreittiensä suhteen monipuolisempi. Suosituksessa kerrotaan, että intramuskulaarisia injektioita tai suonensisäisiä injektioita ei tulisi pitää ensisijaisina, mikä johtaa väistämättä
siihen, että ensisijaisia lääkityksiä ovat suun kautta otettavat tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli. (American Pain Society, 2016, s. 139)
7.2

Tulehduskipulääkkeet eli anti-inflammatoriset analgeetit
Tulehduskipulääkkeet (NSAID eli non steroidal anti-inflammatory drugs)
soveltuvat lievien kiputilojen hoitoon. Ne estävät elimistön prostaglandiinien muodostumista salpaamalla COX-entsyymien toimintaa. COX-2entsyymin toiminnan estymisestä seuraa lääkkeen tulehdusta rauhoittava
ja vähentävä vaikutus elimistöstä. COX-1-entsyymin salpaamisesta johtuu
suurin osa tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksista. (Nurminen, 2012,
ss. 292–293)
Tulehduskipulääkkeet sopivat akuutin leikkauksen ja vamman jälkeisen kivun hoitoon. Ne sopivat myös tulehduksellisten kiputilojen, luu- ja lihasperäisten kipujen, syövästä aiheutuvien kipujen, migreenin, kuukautiskipujen
ja eräiden koliikkien hoitoon. Tulehduskipulääkkeistä ei yleensä ole hyötyä
hermovauriokivun hoidossa. (Kalso, 2018, ss. 177–178)
Oikein käytettyinä tulehduskipulääkkeet lievittävät tehokkaasti kipua ja tulehdusta, mutta niillä on useita haittavaikutuksia, joista osa on vakavia
(Kalso, 2018, s. 177). Tulehduskipulääkkeillä on yläraja, minkä ylittyessä
haittavaikutukset lisääntyvät, mutta vaste kipulääkitykselle ei enää kasva
(Vakkala 2016, s. 146). Suonensisäisen diklofenaakin kerta-annoksesta ei
ole todettu olevan hyötyä postoperatiivisen lyhytkestoisen kivun hoitokeinona (McNicol, Ferguson & Schumann, 2018).
Yleisin tulehduskipulääkkeiden haittavaikutus johtuu COX-1-entsyymin toiminnan estymisestä ja vaikuttaa ruoansulatuskanavaan ärsyttäen sitä.
Tämä ruoansulatuskanavan ärsytys voi johtaa närästykseen, vatsakipuihin
tai pahimmillaan vatsahaavaumaan. Muina haittavaikutuksina saattaa ilmetä muun muassa munuaisten akuuttia vajaatoimintaa, verenpaineen
nousua, turvotuksia, sydämen vajaatoiminnan pahenemista ja sydäninfarktiriskiä. Pitkäaikaista ja jatkuvaa tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulisi
siis välttää näiden haittavaikutusten minimoimiseksi tai ottaa rinnalle käyttöön jokin vatsan limakalvoja suojaava lääkitys. (Nurminen, 2012, s. 293;
Vakkala, 2016, s. 146)
Munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden tulisi kertoa lääkärille ennen tulehduskipulääkkeen käyttöönottamista, sillä tulehduskipulääkkeet lisäävät turvotusta ja prostaglandiinien tuoton väheneminen aiheuttaa ongelmia varsinkin munuaisten spesifille verenkierrolle.
Äkillinen turvotuksen lisääntyminen voi sydämen vajaatoimintaa sairastavalle aiheuttaa pahimmillaan munuaisvaurion. (Nurminen, 2012, s. 295)
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Tulehduskipulääkkeet ovat vasta-aiheisia potilaille, joilla on allergia tulehduskipulääkkeen vaikuttavalle aineelle, munuaisten vajaatoiminta, vaikea
sydämen vajaatoiminta, verenkiertohäiriöitä, akuutti vatsa tai jokin muu
tila, mikä altistaa ruuansulatuskanavan verenvuodolle. Niitä ei tule myöskään käyttää raskauden alku- ja loppukolmanneksella. (Vakkala, 2016, s.
146; Terveyskylä.fi, n.d.e.)
7.3

Parasetamoli
Parasetamoli on muista kipulääkkeistä yleisesti käytetyin ja turvallisin kipulääke. Se lievittää kipua ja alentaa kuumetta, mutta tulehdusta lievittävää vaikutusta sillä ei ole. Parasetamolin vaikutus perustuu prostaglandiinien muodostuksen estymiseen keskushermostossa, mutta toisin kuin tulehduskipulääkkeet, parasetamoli ei estä prostaglandiinien syntyä ääreisverenkierrossa. (Nurminen, 2012, s. 300)
Parasetamoli sopii kaikenikäisille ja se on maailman yleisin kipulääke (Terveyskylä.fi, n.d.e.). Se on hyvin siedetty, sillä se ei juurikaan ärsytä ruoansulatuskanavaa tai allergisoi. Turvallisimpana kipulääkkeenä parasetamoli
sopii myös mahahaava-alttiille potilaalle, astmaa sairastaville ja raskaana
oleville henkilöille. Vaikka parasetamolia pidetään turvallisena lääkkeenä,
liittyy sen käyttöön riskejä, sillä liian suuri annostus parasetamolia voi aiheuttaa maksavaurion. (Nurminen, 2012, s. 300; Paakkari, 2017)
Parasetamolin käytön vasta-aiheita ovat allergia vaikuttavalle aineelle tai
apuaineelle ja maksan vajaatoiminta (Terveyskylä.fi, n.d.d). Parasetamoli
on siis maksatoksinen lääke, minkä vuoksi alkoholia ei tulisi ottaa yhdessä
lääkkeen kanssa. Aikuisilla suurin suositeltu annos on kolme grammaa parasetamolia vuorokaudessa, lapsilla annos määritellään painon mukaan.
Toksisia oireita aiheuttavana määränä pidetään kuutta grammaa parasetamolia vuorokaudessa ja mahdollisesti kuolemaan johtava määrä on 15
grammaa vuorokaudessa. (Nurminen, 2012, s. 300)

7.4

Opioidit kivunhoidossa
Opioidit eli opiaatit ovat euforisoivia analgeetteja eli niillä on huumaava
vaikutus ja analgeettinen eli kipua lievittävä vaikutus, mutta niillä ei inflammatorista vaikutusta. Niitä käytetään akuutin ja pitkäkestoisten kiputilojen
hoidossa. Opioidien vaikutusmekanismi perustuu kykyyn estää kipuviestien syntymistä salpaamalla kipureseptoreita ja estämällä kipua välittävien
hermoimpulssien etenemistä keskushermostoon. (Saano & Taam-Ukkonen, 2016, s. 572)
Opioideja käytetään postoperatiivisen kivunhoitoon, kun kipu on keskivaikeaa tai vaikeaa kipua. Opioideja voidaan antaa lihakseen, suun kautta tai
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suonensisäisesti edellyttäen, että lääkkeen antamisen yhteydessä on mahdollista seurata vitaalielintoimintoja monitoriseurannassa. Opioidit jaetaan mietoihin, keskivahvoihin ja vahvoihin opiaatteihin. (Nelskylä, 2011b)
7.4.1 Miedot opioidit
Mietoihin opioideihin luokitellaan morfiinijohdannainen kodeiini ja tramadoli. Kodeiinia on käytössä yhdistelmävalmisteissa yhdessä parasetamolin
kanssa. Tunnetuin yhdistelmävalmiste on reseptilääkkeenä saatava Panacod. (Nelskylä, 2011b)
Kodeiini on aihiolääke, joka on lääkeainemolekyylin epäaktiivinen muoto.
Se muuttuu maksassa CYP2D6-entsyymin avulla vaikuttavaksi lääkeaineeksi: metyylimorfiiniksi, joka lievittää kipua. (Saano & Taam-Ukkonen,
2016, s. 573) Joillakin on tämän entsyymin muunnos, jolloin elimistö ei
tuota morfiinia ollenkaan tai sitä muodostuu niin pieni määrä, ettei se riitä
kivunlievitykseen (Lääketietokeskus, 2017).
Ihmiset voidaan jakaa CYP2D6-perimätyypin perusteella neljään ryhmään:
hitaisiin, keskinopeisiin, nopeisiin ja erittäin nopeisiin metaboloijiin. Hitaat
CYP2D6-metaboloijat eivät tuota entsyymiä lainkaan, jolloin kodeiinin
vaste kivunhoidossa jää riittämättömäksi. Keskinopeat metaboloijat tuottavat entsyymiä, mutta se toimii normaalia heikommin, kun taas erittäin
nopeat metaboloijat tuottavat entsyymiä tavallista runsaammin, jolloin
haittavaikutusten esiintymisen riski on suurempi. (Nykopp, 2014; Kalliokoski, 2014)
Suomalaisista suurin osa arviolta 87 % on perinnöllisesti nopeita ja noin
seitsemän prosenttia on erittäin nopeita CYP2D-entsyymin metaboloijia.
Väestöstä noin kolme prosenttia keskinopeita ja loput 2,5 prosenttia hitaita CYP2D6-metaboloijia. Monet lääkkeet vaikuttavat myös kodeiinin
metaboliaan. Esimerkiksi paroksetiini, duloksetiini ja fluoksetiini sekä monet psykoosilääkkeet estävät CYP2D6-entsyymin toimintaa. Tämä johtaa
vähäiseen morfiininmuodostumiseen, jolloin kodeiinin teho menetetään.
(Nykopp, 2014)
Tramadoli stimuloi serotoniinin tuotantoa, mutta myös noradrenaliinin takaisinottoa, johon suurin osa tramadolin kivunlievitystehosta perustuu
(Nelskylä, 2011b). Tramadolia on olemassa suun kautta annettavaa valmistetta, peräsuoleen annettavaa valmistetta tai ruiskeena olevia lääkemuotoja (Nurminen, 2012, s. 298). Tramadolin käyttöä päiväkirurgisilla lapsipotilailla ei tulisi suosia. Sitä tulisi käyttää vain, jos muut menetelmät eivät
ole toimineet ja annostuksen tulisi olla maksimissaan 0.75mg/kg. Näin tramadolin käyttö ja sen aiheuttamat haittavaikutukset hengityksen suhteen
saadaan minimoitua. (Bruneau ym., 2019)
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Kuten kaikkien opiaattien kohdalla, myös mietoja opiaatteja suositellaan
käytettäväksi mahdollisimman lyhyen aikaa. Haittavaikutukset sekä riippuvuuden riski tulevat näkyvämmäksi pidemmässä käytössä. Tunnetuimpia
haittavaikutuksia tramadolin ja kodeiinin käyttäjillä ovat ummetus sekä
päänsärky. (Nurminen, 2012, ss. 298–299; Nelskylä, 2011b)
Parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmän on todettu vaikuttavan kipuun sitä
lievittämällä. Erään tutkimuksen mukaan jopa 50 % potilaista koki kivun
lievittyneen Panacodin myötä. Parasetamolin ja kodeiinin suuremmista annoksista (1000mg/60mg) ei ole riittävästi tutkimustietoa, jotta voitaisiin
todeta hyödyn kasvavan annoksen kasvamisen myötä. Tällä hetkellä käytössä olevassa Panacod valmisteessa on 500mg parasetamolia ja 30mg kodeiinia. (Toms, Derry, Moore & McQuay, 2009)
Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa potilaalle voidaan toisinaan määrätä mietoa opioidia, kuten edellä mainittua tramadolia. Sen käyttöä ei kuitenkaan
Kanta-Hämeen keskussairaalassa esiinny suurissa määrin. Ortopedisissa
toimenpiteissä potilas saattaa hyötyä miedosta opioidista lyhyessä käytössä. (Niinistö, 2017)
7.4.2 Keskivahvat ja vahvat opioidit
Keskivahvoista opioideista on Suomessa toistaiseksi käytössä pelkästään
buprenorfiinia sisältäviä valmisteita. Buprenorfiinia on saatavilla kielen
alustablettina eli resoritablettina. Hyvä puoli kielenalustabletissa on, että
sen vaikutus alkaa nopeasti. (Nelskylä, 2011b)
Buprenorfiinia käytetään usein kipulaastareissa vaikuttavana aineena. Kipulaastareiden käyttö on yleistä esimerkiksi syöpäpotilailla ja saattohoitopotilailla. Akuutissa kivussa kivunhoitoon buprenorfiinilaastarit eivät sovellu. (Nelskylä, 2011b)
Vahvoihin opioideihin kuuluvat muun muassa morfiini ja oksikodoni. Oksikodonia on olemassa sekä pitkävaikutteisia että lyhytvaikutteisia valmisteita. Lääkemuotoina on saatavana sekä tablettimuotoisia lääkityksiä että
injektioita, joita voidaan antaa lihakseen ja suonensisäisesti. (Kalso, 2018)
Oksikodoni on morfiinin kaltainen vahva opioidi. Sitä käytetään kovien kiputilojen, kuten leikkausten jälkeisten kipujen, sydäninfarktikipujen ja syöpäkipujen, hoitoon. Se on Suomessa yleisimmin käytetty opioidi leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa. Oksikodonia voidaan annostella laskimonsisäisesti, lihakseen ja suun kautta. (Lääketietokeskus, n.d.; Salomäki,
2014, s.117–118)
Fentanyyli on nopea, tehokas ja lyhytvaikutteinen opioidi, jota käytetään
muun muassa yleisanestesian aloituksessa ja ylläpidossa, anestesian
esilääkkeenä, paikallisanestesiassa, sentraalisessa puudutuksessa ja epiduraalilääkeinfuusiossa. Sitä voidaan käyttää pienillä annoksilla lievittämään
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välitöntä toimenpiteiden jälkeistä kipua. (Saano & Taam-Ukkonen, 2016, s.
648; Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 419)
Morfiinia käytetään vaikean kivun hoitoon, kuten saattohoitopotilaan kivunhoitoon. Morfiinin käyttöä leikkauspotilailla pyritään välttämään, sillä
anestesia heikentää hapetusta potilaalla ja morfiini toisaalta aiheuttaa
hengityslamaa. Lisäksi pitkäaikaisessa käytössä esimerkiksi ummetusta
esiintyy helpommin kuin lyhytkestoisessa käytössä. (Silfvast, 2016)
Päivä- tai lyhytkirurgisen toimenpiteen jälkeen voi potilaalle tarvittaessa
antaa sairaalasta pienen määrän opioiditabletteja kotiin. Tällöin potilaalle
annetaan mukaan myös kopio lääkkeen pakkausselosteesta tai tulostetaan
verkosta osoitteesta www.lääkeinfo.fi. Pakkaukseen kirjataan potilaan
nimi, lääkkeen kauppanimi ja vaikuttava aine, käyttöaihe, selkeä annostusohje, viimeinen käyttöpäivä ja alkuperäisen pakkauksen eränumero. Potilastietojärjestelmään kirjataan annetun lääkkeen vahvuus ja määrä, sekä
täytetään huumekortti. (Munsterhjelm ym., 2017)
Opioidien yleisimmät haittavaikutukset kohdistuvat keskushermostoon,
hengitykseen ja ruoansulatuskanavaan. Haittavaikutuksia ovat esimerkiksi
uneliaisuus, pahoinvointi, hyvänolontunne hengityksen syvyyden ja hengitystaajuuden pieneneminen, hengityslama, ummetus, ruoansulatuskanavan toiminnan heikkeneminen tai lamaantuminen, suuria annoksia käytettäessä lihasjäykkyys vatsan ja rintakehän alueella, sekä spinaalisesti annettuna virtsaumpi. (Saano & Taam-Ukkonen, 2016, s. 572)
Opioidien vasta-aineena on naloksoni, jota käytetään hengityslaman kumoamiseen. Naloksonia ei tule käyttää opioidien muiden haittavaikutusten kumoamiseen, sillä sen on todettu aiheuttavan keuhkopöhöä ja kuolleisuutta, mikäli opioidien vaikutus kumoutuu liian nopeasti. Syynä kuolleisuuteen on mitä luultavimmin ollut äkillinen kipu ja sympaattisen hermoston aktivaatio. (Salomäki, 2014, s. 118; Saano & Taam-Ukkonen, 2016, s.
575) Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa naloksonin käyttö on melko harvinaista, sillä käytettäviä annoskertoja opioidilääkityksen kanssa on vähemmän. On kuitenkin muistettava, että opioidit voivat aiheuttaa hengityslamaa, joka on hengenvaarallinen tilanne potilaalle.
7.5

Intranasaaliset kipulääkkeet
Intranasaalinen kipulääkitys on viime vuosina lisännyt suosiotaan erityisesti päivystyksessä ja ensihoidossa. Annostelutapa ohittaa ensikierron
metabolian ja imeytyminen tapahtuu nenän limakalvoilta, mikä vähentää
ruoansulatuskanavan haittavaikutuksia. Tämä tulee huomioida, kun harkitaan, millaisia lääkkeitä voidaan annostella intranasaalisesti. (Meuronen,
2018, s. 31)
Annoksen tulisi olla 0,1–2,0 millilitran väliltä, sillä muuten annostelusta tulee haastavaa. Tyypillisimmin intranasaaliset kipulääkkeet ovat samalla
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suonensisäisesti käytettäviä kipulääkkeitä, mutta esimerkiksi fentanyylista
on jo olemassa intranasaalinen valmiste. Huippupitoisuudet jäävät pienemmiksi ja lääkeaineen pitoisuus veressä ei nouse niin suureksi kuin suonensisäisissä lääkityksissä. Vasta-aihe lääkitykselle on este sieraimessa tai
tukkoisuus ja vuoto nenästä. (Meuronen, 2018, ss. 31–32)
Lähtökohtaisesti intranasaalisista kipulääkkeistä käyttöön ovat parhaimmat fentanyyli ja ketamiini. Fentanyylin hyötyosuus on 90 % ja ketamiinin
vuorostaan 50 %. Annosteltaessa potilaan pää pidetään 45 asteen kulmassa ja lääke annostellaan sieraimeen nopeasti. Intranasaalista reittiä
voidaan käyttää tarvittaessa myös antidootin ja naloksonin annostelussa.
(Meuronen, 2018, s. 32)
Toistaiseksi intranasaalista kipulääkitystä käytetään vain päivystyksessä tai
ensihoidossa. Muualla intranasaalisen lääkityksen hyödyt ja haitat ovat
vielä huonosti tiedossa, minkä vuoksi käyttöäkään ei juuri esiinny. Toisinaan potilas voi tulla leikkaussaliin intranasaalisesti esilääkittynä. (Meuronen, 2018, ss. 30–33) Deksmedetomidiinia voidaan annostella intranasaalisesti esimerkiksi rauhattomalle potilaalle, koska sillä on sedatiivinen ja kipua lievittävä vaikutus (Niinistö, 2017).
7.6

Adjuvanttilääkkeet lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa
Toisinaan edellä mainittujen kipulääkkeiden vaikutusta halutaan tehostaa
käyttämällä niin sanottuja adjuvantteja eli apuaineita. Apuaineet toimivat
vahvistaen toisen lääkkeen vaikuttavan aineen vaikutusta. Ne tehostavat
erityisesti toisen lääkkeen immuunivastetta. (Terveyskirjasto, n.d.)
Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa adjuvantteihin voivat kuulua esimerkiksi
gabapentinoidit, glukokortikoidit, ketamiini tai alfa-2-agonistit. Glukokortikoideihin kuuluu muun muassa deksametasoni ja alfa-2-agonisteihin
deksmedetomidiini. Adjuvantteja tulisi käyttää päiki- ja lyhki-potilailla harkiten, sillä joissakin tilanteissa niiden aiheuttamat haittavaikutukset voivat
pitkittää kotiutumista. (Holmberg, 2019b; Rautakorpi, 2015)
Gabapentinoideja ja ketamiinia käytetään ensisijaisesti potilailla, joilla riski
kivun kroonistumiseen on suuri tai heillä on jo ennestään neuropaattista
kipua. Gabapentinoideja voidaan käyttää esilääkkeenä tai säännöllisesti
ns. listalääkityksenä, mutta lääkkeen annostusta valittaessa tulee huomioida sen metaboloituminen munuaisten kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että munuaisten vajaatoimintaa sairastavalla potilaalla annoksen tulee olla pienempi. Deksametasonia käytetään lyhytjälkihoitoisessa
kirurgiassa pääasiassa ortopedisilla potilailla analgeettina, anti-inflammatorisena ja antiemeettisenä lääkkeenä preoperatiivisesti. Deksmedetomidiini vähentää postoperatiivista kipua ja pahoinvointia sekä vähentää opioidien tarvetta, mutta aiheuttaa bradykardiaa sekä hypotensiota, mikä voi
pitkittää potilaan kotiutumista ja toipumista kirurgisesta toimenpiteestä.
(Rautakorpi, 2015)
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Ketamiini nostaa sydämen minuuttivirtausta aktivoimalla sympaattista järjestelmää, joten se soveltuu anestesiainduktioon potilaille, joiden verenkiertojärjestelmän toiminta on epävakaata. Ketamiini ei aiheuta lisämunuaisen vajaatoimintaa, eikä tästä johtuvaa elektrolyyttihäiriötä ja verenpaineen laskua, joten se soveltuu hyvin myös sepsispotilaan anestesian induktioaineeksi. (Peltoniemi 2015, s. 214)
Peltoniemen (2015) mukaan ketamiinin lisäämistä osaksi kipulääkitystä tulisi harkita, mikäli potilaalla esiintyy tai hänellä odotetaan esiintyvän voimakasta kipua leikkauksen jälkeen. Mikäli opioidit eivät potilaalle sovellu,
saadaan niiden tarvetta vähennettyä ketamiinin avulla. Kivunhoidossa tulee välttää suuria ketamiiniannoksia ja näin minimoida epätoivotut haittavaikutukset.
Ketamiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat harha-aistimukset, syljenerityksen lisääntyminen, kohonnut verenpaine, silmävärve, kaksoiskuvat, pahoinvointi, toonisklooniset liikkeet ja ihottuma (Peltonen, 2015). Ketamiinin vasta-aiheita ovat maligni hypertensio eli pahanlaatuinen verenpainetauti, pre-eklampsia eli “raskausmyrkytys”, aikaisempi psykoosi ja porfy‐
riat, jotka ovat ryhmä harvinaisia, perinnöllisiä aineenvaihduntasairauksia.
(Peltoniemi 2015, s. 214; Timonen, Nuutinen & Kauppinen, 2012)

8

LÄÄKKEETÖN KIVUNLIEVITYS
The Joanna Briggs -instituutin tekemän suosituksen mukaan akuuttia postoperatiivista kipua tulisi hoitaa sekä lääkkeellisesti että lääkkeettömillä
menetelmillä (The Joanna Briggs Institute, 2016). Lääkkeettömiä keinoja
ovat muiden muassa rentoutuminen, asentohoito, mielikuvaharjoitteet,
musiikin kuuntelu, kylmä- tai lämpöhoidot sekä hieronta ja koskettaminen.
Näitä ja muutamia muita keinoja käsitellään jatkossa tarkemmin. Lääkkeettömät keinot voivat riittää yksinään, mutta yhdistettynä lääkkeelliseen
kivunlievitykseen saadaan molempien tehoa lisättyä (PKSSK, n.d.; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö:
Hoitotyön suositus, 2013). Kofeiinin on todettu tehostavan kipulääkkeiden
tehoa ja sitä tulisi suosia lääkkeellisen kivunhoidon rinnalla (Aikuispotilaan
kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön
suositus, 2013; Derry, Derry & Moore, 2014).
Rentoutuminen on yksi lääkkeettömän kivunhoidon muoto. Ihmisen ollessa rentoutunut hänen kipunsakin vähenee, koska huomio ei keskity kiputuntemukseen. Lihakset eivät ole jännittyneenä ja verenkierto paranee.
Rentoutumista voidaan edesauttaa erilaisin rentoutusharjoituksin ja asentohoidoin, ja lisäksi tyynyin tukien voidaan helpottaa rentona olemista.
Asentohoidoin ennaltaehkäistään myös painehaavojen syntymistä.
(Hoikka, 2013; PKSSK, n.d.)
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Mielikuvaharjoitukset, musiikin kuuntelu, kirjan lukeminen tai television
katselu vievät ajatuksia muualle ja rentouttavat. On hyvä huolehtia siitä,
että potilaan vaatteet olisivat joustavat ja kiristämättömät. Peitto ei saisi
olla liian painava, ettei se paina tuoreita, kipeitä haavoja, eikä sen nostelu
aiheuta potilaalle kipua. (PKSSK, n.d.; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
Kylmähoidolla voidaan lievittää kipua, koska kylmä vaikuttaa tulehdusreaktiota ja turvotusta vähentävästi sekä nostaa kipukynnystä. Kylmähoitoa
toteutetaan tavallisesti pitämällä kylmäpakkausta tai –pyyhettä noin 20–
30 minuutin ajan haava-alueella. (PKSSK, n.d.; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus,
2013) Kylmähoitoa tulee kuitenkin välttää alueilla, joissa on huono verenkierto, tunnottomuutta iholla tai suoritettu perifeerinen valtimokirurginen
toimenpide. (Hoikka, 2013)
Lämpöhoito kiihdyttää verenkiertoa ja parantaa aineenvaihduntaa kudoksissa, sekä rentouttaa lihaksia. Lämpöhoitoa annettaessa tulee noudattaa
varovaisuutta huonon valtimoverenkierron alueilla eikä käyttää lainkaan
tuoreiden kudosvammojen, tulehdusten tai ihottumien alueilla. Lämpöhoitoa annetaan noin 20–30 minuutin pituisissa jaksoissa ja lämpöpakkauksen
tulee olla noin 40–45 astetta. (Hoikka, 2013)
Hierontaa voidaan käyttää kivunhoitoon. Sillä on lihaksia rentouttava vaikutus, jonka hyödyistä jo aiemmassa kappaleessa mainittiinkin. Hieronnalla saavutetaan vuorovaikutusta ja kosketusta, joilla on mielialaa parantava ja kipua lievittävä vaikutus. Pelkästään jo potilaan kuunteleminen ja
erityisesti kuuleminen sekä lähellä oleminen ja koskettaminen voivat lievittää potilaan kipua helpottamalla tämän oloa ja lisäämällä turvallisuuden
tunnetta. (Hoikka, 2013)
Pulloon puhaltaminen auttaa leikkauksen jälkeisessä kivunlievityksessä,
rauhoittamalla hengitystä, rentouttamalla lihaksistoa ja lisäämällä sitä
kautta elimistön hapettumista. Lisäksi pulloon puhaltaminen vähentää
stressiä. Mikäli pulloon puhaltaminen aiheuttaa yskimistä, voidaan vatsan
tukea lisätä käsin, tyynyin tai tarvittaessa tarravyöllä. (PKSSK, n.d.) Akupunktio, TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) eli iholta annettava sähköinen hermostimulaatio ja hypnoosi ovat erityisesti synnytyskipujen hoidossa tehokkaiksi todettuja lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja,
mutta niitä voidaan käyttää myös muista syistä johtuviin kipuihin. (Hoikka,
2013)
Nopea liikkeelle lähteminen toimenpiteen jälkeen voidaan laskea lääkkeettömän kivunlievityksen muodoksi. Sillä voidaan ennaltaehkäistä laskimotukosten syntymistä. Täytyy kuitenkin muistaa mahdolliset operaation jälkeiset liikuntarajoitteet potilaalla. Hoitajien tulee ohjata hyvät tekniikat
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vuoteesta nousemiseen ja muuhun liikkumiseen. (PKSSK, n.d.; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa voidaan hyödyntää monenlaisia lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä. Kuten muissakin kirurgisissa toimenpiteissä,
lyhki-toimenpiteissä eniten käytettyjä kivunhoitomenetelmiä ovat kylmähoidot ja kohoasento sekä kompressio. Käytössä voivat olla erilaiset asentohoidot sekä rentoutuminen ja lapsipotilailla leikkiminen.

9

POTILASOHJAUS
Potilasohjauksen on todettu vähentävän pelkoa ja ahdistusta leikkausta
ennen ja sen aikana. Ohjaus, joka sisältää tietoa kivusta, rentoutumismenetelmistä ja kivunhallinnasta, voi vähentää potilaan kipua hoitojakson aikana. Yksilöllisen potilasohjauksen on todettu vähentävän pelkoa ja ahdistusta erityisesti sellaisilla potilailla, joilla on vaikeuksia liikuntakyvyssä tai
rajallinen määrä sosiaalisia suhteita. (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
Potilaan kohtaaminen on yksi haaste kivunhoidon onnistumisessa, sillä jokainen kohtaaminen hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä on yksilöllinen
ja erilainen tilanne. Näin ollen mihinkään ohjaustilanteeseen ei voi mennä
valmistautuneena tietyllä kaavalla. Ohjauksen pitäisi perustua potilaan kysymyksiin, tarpeisiin ja tunteisiin. (Salo & Hagelberg, 2018; Gerlander ym.,
2013, s. 19) Kuten edellä jo johdannossa mainittiin, on kivunhoidon ohjauksen ja suunnittelun tapahduttava kaikissa hoitopolun vaiheissa. Seuraavaksi tuodaan esille kivunhoidon ohjaus preoperatiivisesti, postoperatiivisesti ja kotiutumisvaiheessa kiinnittäen huomiota erityisesti kivunhoitoon ohjausosaamisen näkökulmasta.

9.1

Preoperatiivinen kivunhoidon ohjaus
Potilasohjaukseen lyhytjälkihoitoisessa kirurgisessa hoitotyössä kuuluvat
preoperatiivinen käynti sairaalassa, jossa potilaalla on mahdollisuus tavata
kirurgi ja anestesialääkäri. Lisäksi potilasohjaukseen sisältyvät intra- ja postoperatiiviset kivunhoidon ohjaustilanteet. Ennen lyhytjälkihoitoista operaatiota tulee huomioida, että potilaalla tulee olla riittävä toimintakyky
sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tämä usein määrittelee jo ohjaustilanteita
osaltaan, sillä potilas ymmärtää tällöin saamaansa kirjallista ja suullista ohjausta sekä on usein motivoitunut omaan hoitoonsa. (Kellokumpu, 2012)
O´Donnellin (2018) tekemän laadullisen tutkimuksen mukaan potilaat hyötyivät preoperatiivisesta kivunhoidon ohjauksesta seuraavasti: he uskalsi-
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vat käyttää lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä säännöllisemmin ja raportoivat rohkeammin kivun vaikutuksesta mielialaan. Preoperatiivinen kivunhoidon ohjaus saattaa tutkimuksen mukaan lisätä potilaiden tietoisuutta postoperatiivisesta kivunhoidosta ja negatiivisten kipukokemusten
ehkäisystä.
Vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan potilasohjauksessa ei ollut
eroja potilaiden tyytyväisyyteen – oli potilasohjauksen suorittanut lääkäri
tai hoitaja. Tutkimuksessa vertailtiin aiempia tutkimuksia toisiinsa ja todettiin, että yhdessä laadullisessa tutkimuksessa (n=42) kohderyhmällä oli
korkeampi tyytyväisyysaste saamaansa hoitoon ja ohjaukseen. Yhdessäkään tutkimuksessa pre- tai postoperatiivinen potilasohjaus ei johtanut potilaasta lähtöisin olevaan operaation perumiseen tai vaikuttanut hoitosuhteeseen. (Nicholson, Coldwell, Lewis & Smith, 2013)
Gerlanderin, Kivisen, Isotaluksen ja Kettusen (2013, ss. 18–19) tekemän
tutkimuksen mukaan potilaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa
lääkehoidon ohjaukseen, mutta puutteet keskustelussa olivat haittavaikutuksissa, vaikutustavoissa sekä lisätiedon hankkimisen ohjeistamisessa.
Suurin osa potilaista koki osaavansa ohjauksen jälkeen noudattaa lääkkeen
käyttöohjeita. Tutkimuksen tulokset nostavat erityisesti esille vuorovaikutustaidot sekä asiakkaan kohtaamisen taidon.
Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa potilas pääsee tapaamaan etukäteen kirurgin ja anestesialääkärin. Tämän lisäksi hän saattaa jo preoperatiivisesti
saada kotiin kirjallisia ohjeita esimerkiksi kivunhoitoon ja toipumiseen liittyen. Potilas tapaa usein vielä leikkausaamuna kirurgin ja pääsee keskustelemaan toimenpiteestä, mikä saattaa vähentää jännittyneisyyttä.
9.2

Postoperatiivinen kivunhoidon ohjaus
Postoperatiivinen kipu on usein lyhytkestoista ja tämän vuoksi potilaiden
sietokyky sitä kohtaan on suurempi kuin jatkuvaa kroonista kipua kohtaan.
Ohjauksessa on huomioitava potilaan taustatekijät ja se, onko potilaalla
esimerkiksi taustalla riskitekijöitä, jotka voivat altistaa kivun kroonistumiselle. (Salo & Hagelberg, 2018) Tällaiset seikat, kuten jo aiemmin todettu
kipuherkkyys tai krooninen kipu, on hyvä huomioida potilasohjauksessa.
Postoperatiivisen kivunhoidon kulmakivi on säännöllinen kipulääkitys,
mikä on hyvä kertoa potilaallekin. Potilas voi itse vaikuttaa kipuun esimerkiksi asentohoidoilla, kylmähauteilla ja liikkumisella. Myös hoitajan kyky
arvioida potilaan kipua ja sen muutoksia korostuu postoperatiivisen kivun
arvioinnissa. (Salo & Hagelberg, 2018)
Ohjatessa on hyvä ottaa huomioon esiin tulleita asioita, kuten mahdollinen
elämäntilanne, ikä ja pelot sekä huolenaiheet, jotka saattavat vaikuttaa
tiedon sisäistämiseen ohjaustilanteessa (Salo & Hagelberg, 2018; Gerlander ym., 2013, s. 20). Saattaa olla, että potilaalla on esimerkiksi todettu
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syöpä, mikä voi vaikuttaa potilaan mielialaan ja sitä kautta kivuntuntemukseen negatiivisesti. Joskus auttava kohtaaminen on paras lähestymistapa:
dialogisuus on potilasohjauksen lähtökohta, sillä kuulluksi tuleminen on
potilaalle tärkeää ja joskus lohduttava ote voi olla tarpeen potilaan kohtaamisessa. (Salo & Hagelberg, 2018)
Potilasohjauksen kannalta erittäin tärkeää on hoidon jatkuvuus. Jatkuvuutta tukee hyvä ja täsmällinen potilastietojen kirjaaminen siitä, miten
kipua on hoidettu, mitä potilaan kanssa on sovittu ja onko harjoiteltu esimerkiksi mobilisointia ja miten se on sujunut? Hoitohenkilökunnan ohjausosaamisen taso paranee, kun potilastiedot on kirjattu selkeästi näkyviin ja
hoitohenkilökunnalla on tarvittavat taidot ja tiedot hyvään postoperatiiviseen kivunhoitoon. (Gyi, 2018)
Tervo-Heikkisen, Saarasen, Miettisen ja Vaajoen (2018, s. 32) tekemän tutkimuksen mukaan säännöllinen täydennyskoulutus potilasohjauksesta on
tarpeellista. Tutkimuksessa selvisi, että koulutuksen aikana saadaan potilasohjaukseen liittyvää opetusta, mutta täydennystä tarvitaan, jotta osaamisen laatu voitaisiin varmasti taata. Koulutukseen osallistuneiden hoitotyöntekijöiden myönteisyys potilasohjausta sekä moniammatillista hoitotyötä kohtaan kasvoi, mikä osaltaan tukee sitä, että säännöllinen täydennyskouluttaminen lisäisi ohjausosaamista, ohjauksen laatua, kollegiaalisuutta ja tyytyväisyyttä työhön. (Tervo-Heikkinen ym., 2018, s. 33)
Koska lyhki-potilas kotiutuu nopeasti, on tärkeää, että hän saa selkeät kirjalliset ja suulliset ohjeet kaikista hoitoonsa liittyvistä asioista. Kivunhoito
on oleellinen osa toipumista toimenpiteen jälkeen, minkä vuoksi sairaanhoitajan tulisi kotiutumistilanteessa varmistaa, että potilas ymmärtää kivunhoidon merkityksen ja saa tiedon siitä, miten kivunhoito jatkuu kotona.
Kova ja erityisesti hoitamaton kipu voi vaikuttaa negatiivisesti toipumiseen
ja potilaan kokemuksiin hoidosta sekä aiheuttaa komplikaatioita toimenpiteen jälkeen.
9.3

Kotiutumisvaiheen kivunhoidon ohjaus
Kotiutumisvaiheessa potilaalle on kerrottava kaikki tarpeellinen kivunhoidosta. Jos potilaalla on ollut puudutus, kerrotaan hänelle puudutuksen
kesto ja ohjeistetaan kipulääkityksen jatkaminen kotona. Puudutuksen loputtua potilas alkaa tuntea kipua, minkä vuoksi ohjauksessa on tärkeää korostaa potilaan suun kautta aloitettavana kipulääkityksen säännöllisyyttä
ja aloittamista jo ennen puudutuksen päättymistä. Potilaalle tulee ohjeistaa, mitkä kipulääkkeet hän on jo saanut vuorokauden aikana ja mitä hän
voi kotiutuessaan vielä samana iltana ottaa ja millä annostuksella. Resepteistä tulee kertoa potilaalle ja ohjeistaa häntä kipulääkityksen jatkamisen
suhteen.
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Mikäli potilaalle annetaan kipulääkkeitä mukaan, on yleistyvä käytäntö,
että potilas saa kotiin annetun lääkkeen pakkausselosteen mukaansa kotiin. Potilaalle annetaan jatko-ohjeiden yhteydessä tieto myös siitä, mihin
hänen tulee ottaa yhteyttä, mikäli toipumisen suhteen tulee jotakin komplikaatioita tai kivut voimistuvat liian koviksi kipulääkityksestä huolimatta.
Kivunhoidon ohjaus postoperatiivisesti kannattaa erään tutkimuksen mukaan suorittaa käsikirjoitetun ohjeen mukaisesti, sillä tämä lisää potilastyytyväisyyttä kivunhoidon suhteen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kotoa
tulevat vatsakirurgiset potilaat ja kivunhoidon ohjaus sisälsi teemat: kipulääkitys ja behavioraaliset keinot lievittää kipua. Onnistunut potilasohjaus
lisää myöntyvyyttä erilaisten lääkkeettömien menetelmien käyttöön sekä
saattaa lisätä potilastyytyväisyyttä. (Best ym., 2017; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)

10 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI JA TOTEUTTAMINEN
Tässä luvussa esitellään opinnäytetyöprosessiin liittyvät keskeiset käsitteet, kuten toiminnallinen opinnäytetyö ja perehdyttämisopas. Yksi oleellinen osa opinnäytetyöprosessissa on yhteistyö tilaajan kanssa sekä opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen tiedonhaku. Opinnäytetyöprosessi
on yksilöllinen ja meidän kohdallamme opinnäytetyön tekeminen aloitettiin syyskuussa 2018, kun sovimme, että teemme opinnäytetyön yhdessä
ja valitsimme aiheen.
10.1 Toiminnallinen opinnäytetyö ja hyvä perehdyttämisopas
Seuraavissa alaluvuissa esitellään toiminnallisen opinnäytetyön rakennetta, tavoitteita ja prosessia teorialähtöisesti. Lisäksi luvuissa esitellään
perehdyttämisen periaatteita ja hyviä perehdyttämistapoja sekä hyvän perehdyttämisoppaan piirteitä ja kokoamista. Koska opinnäytetyömme tuotoksena oli perehdyttämisopas, on perehdyttäminen sekä toiminnallinen
opinnäytetyö keskeisimmät käsitteet opinnäytetyössämme.
10.1.1 Toiminnallinen opinnäytetyö
Toiminnallinen opinnäytetyö on yksi opinnäytetyön toteutuksen muoto
ammattikorkeakoulussa perinteisen tutkimuksellisen opinnäytetyön vierellä. Opinnäytetyön prosessi lähtee liikkeelle samalla tavalla kuin muissakin opinnäytetöissä: ensin valitaan aihe ja tehdään sen pohjalta toimintasuunnitelmaa, minkä jälkeen aloitetaan tietoperustan keruu ja teoreettisen viitekehyksen kirjoittaminen. (Vilkko & Airaksinen, 2003, ss. 9–15)
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Toimintasuunnitelmassa opinnäytetyön alkuvaiheessa sen jäsentämiseksi
ja järkeistämiseksi. Toimintasuunnitelmassa hahmotellaan alustava aikataulu, opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite sekä alustava hahmotelma tulevan opinnäytetyön rakenteesta eli sisällysluettelosta. Lisäksi alkuvaiheessa
määritellään kohderyhmä, jolle opinnäytetyön konkreettinen tuotos suunnataan. (Vilkko & Airaksinen, 2003, ss. 26–38)
Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käytännön ohjeistus, opastaminen, käytännön toiminnot ja niiden järjestäminen tai järkeistäminen.
Tuloksena opinnäytetyössä voivat olla esimerkiksi opas, ohjeistus, video tai
muu oppimateriaali. Toiminnallisen opinnäytetyön toteuttamistapa valitaan kohderyhmän mukaan esimerkiksi perehdyttämisopas, vihko, portfolio tai video. (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 9)
Oli opinnäytetyön toteutustapa mikä tahansa, on niillä yhteisenä piirteenä
panostaminen viestinnällisiin ja visuaalisiin keinoihin, joilla luodaan päämääräkeskeinen kokonaisilme työlle. Jos kyseessä on esimerkiksi opas, täytyy tekstit suunnitella niin, että ne palvelevat kohderyhmää, viestintätilannetta sekä tekstilajia. Lisäksi painotuotteessa huomiota kiinnitetään tekstin fonttiin, kieliasuun ja luettavuuteen. (Vilkka & Airaksinen, 2003, ss. 51–
52)
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos tulee luettaa ja esitellä opinnäytetyön tilaajalle, jotta he saavat kertoa oman näkemyksensä oppaan kieliasusta, sisällöstä ja ulkonäöstä. Konkreettisen tuotoksen tuottamisvaiheessa huomioidaan kohderyhmän ikä, asema sekä tietämys aiheesta.
Usein tekstiä sisältävä tuotos on esimerkiksi opas- tai ohjekirja. (Vilkka &
Airaksinen, 2003, s. 129)
10.1.2 Perehdyttäminen ja hyvä perehdyttämisopas
Työturvallisuuslaki määrittelee, että työnantajan tulee antaa työntekijälle
riittävä perehdytys työolosuhteisiin, turvallisuuteen ja tuotantomenetelmiin (Työturvallisuuslaki 738/2002 § 14). Olennainen osa perehdytystä on
työtehtäväkeskeisyys. Perehdytyksen tulisi auttaa työntekijää ymmärtämään työyhteisön toimintatavat, syy-seuraussuhteet ja kyky hahmottaa
työyhteisön kokonaisuus. (Lahden ammattikorkeakoulu ja kirjoittajat,
2007)
Lahden ammattikorkeakoulun ja kirjoittajien (2007) Hyvä perehdytys -opas
suosittelee hyvänä käytäntönä sitä, että perehdyttäjän avuksi tuotetaan
käsikirja tai lista, jonka mukaan voidaan käydä perehdytettäviä asioita läpi
perehdytettävän työntekijän tai opiskelijan kanssa. Hyvänä käytäntönä
opas suosittelee myös opetusvideota tai muuta teknistä materiaalia perehdytyksen tueksi. Lisäksi Työturvallisuuslaissa (738/2002 § 14) on säädetty,
että työntekijän saamaa opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.
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Perehdyttämisen eri vaiheita ovat aloitusvaihe, neuvominen, harjoitus-,
työskentely- ja palautevaihe. Perehdyttämisopas kannattaa ottaa käyttöön
harjoitusvaiheessa, sillä sen tarkoituksena on kerrata asioita, rohkaista
työntekijää toimimaan itsenäisesti ja ohjata työnkulkua. Perehdyttämisessä on hyvä muistaa, että uuden tiedon omaksuminen on rajallista,
minkä vuoksi perehdyttämisen tulisi olla rauhallista ja tietoa tulisi syventää
uudelleen käytännössä muutaman kuukauden päästä. (Niemi, Nietosvuori
& Virikko, 2006, s. 257)
Hyvässä oppaassa teksti on kirjoitettu kohderyhmän eli lukijan mukaisesti,
fonttikoko on riittävän suuri ja selkeä sekä kappale- ja palstajako on looginen. Palstajaossa huomioitavaa on, että lukijan on helpompi lukea vasenta
palstaa ja tekstien tulee olla tasoitettu. Alamarginaalin tulee olla riittävän
leveä, jotta teksti on ryhdikästä. (Hyvärinen, 2005, ss. 1769–1773; Pesonen, 2007, ss. 9–11)
Virkkeiden tulee olla selkeitä ja tiedon perusteltua. Otsikoilla voidaan antaa heti informaatiota tulevasta tekstistä ja johdatella lukijaa aiheeseen.
(Hyvärinen, 2005, ss. 1769–1773) Kaiken kaikkiaan hyvän oppaan piirteisiin
kuuluvat informatiivisuus, selkeys, tasapainoisuus sekä helppolukuinen ja
hyvin perusteltu teksti.
10.2 Teoriataustan tiedonhaku
Tiedonhaku opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen alkoi ensimmäisen kerran syyskuussa 2018, kun saimme aiheen valittua. Tietoa on haettu
säännöllisesti siitä lähtien korostaen uusia tutkimustuloksia sekä uutta kirjallisuutta lähteinä. Tietoa aiheesta löytyi runsaasti, minkä vuoksi rajaamisen kanssa tuli hieman haasteita opinnäytetyöprosessimme aikana. Lähteet ovat kumminkin luotettavia ja tiedonhaku on toistettavissa, mikä osaltaan lisää myös opinnäytetyömme luotettavuutta.
Teoriataustan tieto koostuu useista kirjalähteistä, artikkeleista, tutkimuksista sekä internet-sivustoista ja oppimateriaaleista. Lähteitä on sekä sähköisinä että paperisina versioina. Tiedonhaku tehtiin eri tietokantojen
kautta ja manuaalisesti. Liitteessä 3 on esitelty tietokantojen kautta tehdyt
tiedonhaut ja niiden tulokset lähdekohtaisesti.
Lisäksi tiedonhakua suoritettiin manuaalisesti esimerkiksi Googlen ja
Google Scholar -tietokannan kautta, HAMK:n Finnan kirjastopalveluiden
kautta sekä erinäisten muiden materiaalien pohjalta. Muita materiaaleja
olivat esimerkiksi luennot, sähköpostit sekä tuoteselosteet ja sivustot. Kaiken kaikkiaan materiaalia opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen oli
paljon. Manuaalinen tiedonhaku on esitetty liitteessä 2. Kun teoreettinen
viitekehys oli koostettu jo osittain, sovittiin tilaajan kanssa tapaaminen
Kanta-Hämeen keskussairaalan päiväkirurgian yksikköön.
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10.3 Oppaan suunnittelu ja kokoaminen
Oppaan suunnittelu alkoi opinnäytetyön tilaajan tapaamisessa 11.2.2019,
jossa sovittiin, millaisia aihealueita he perehdytysoppaaseen kaipaavat ja
kuinka laajasti niitä käsitellään. Alustava esitys sisällysluettelosta oli jo esitetty tilaajalle, mutta se muuttui matkan varrella. Tämän jälkeen opinnäytetyöpiirissä esiteltiin ohjaajalle alustava sisällysluettelo ja tehtiin hänen
pyytämänsä lisäykset teoreettiseen viitekehykseen ja oppaaseen.
Oppaan sisällysluettelon jälkeen aloitettiin suunnittelu. Suunnitteluvaiheessa sovittiin tekijöiden kesken, että suositaan erilaisia taulukoita, kaavioita ja kuvioita oppaassa pelkän teorian sijaan. Jokainen opinnäytetyön
tekijä työsti tekstejä ja kaavioita tahollaan, jonka jälkeen ne lisättiin yhteiseen mallipohjaan. Tekijät kommentoivat lisäksi toistensa tekemiä tekstejä
ja antoivat kehitysehdotuksia.
Kun oppaasta oli koottu raakaversio, lähetettiin se arvioitavaksi tilaajalle ja
odotettiin heidän palautettaan. Tilaajien antaman palautteen perusteella
muutettiin opas enemmän teoriapohjaiseksi ja poistettiin aiemmin tehdyt
kaaviot sekä kuvat, mutta jätettiin kolme taulukkoa. Ennen uuden oppaan
kokoamista pidettiin väliseminaari.
Väliseminaari pidettiin 11.04.2019, kun tilaajan muutokset oppaaseen oli
tehty ja väliseminaarista saatiin opponoijilta sekä ohjaajilta lisää kehitysehdotuksia niin oppaaseen kuin itse opinnäytetyöhönkin. Näiden pohjalta
koostettiin lopullinen uusi opas, joka luetettiin vielä kertaalleen tilaajalla
14.04.2019. Loppuseminaari pidettiin 8.5.2019. Lopullinen opas löytyy
opinnäytetyön lopusta (Liite 4).
10.4 Yhteistyö tilaajan kanssa ja valmiin oppaan arviointi
Yhteistyö tilaajan kanssa alkoi sähköpostitse, minkä jälkeen sovittiin tapaamisaika Kanta-Hämeen keskussairaalaan päiväkirurgian yksikköön
11.2.2019. Ennen tapaamista kerrottiin tekijöiden ajatus oppaan sisällöstä
tilaajan toiveesta ja keskusteltiin myös heidän toiveistaan oppaansa suhteen.
Valmiiseen oppaaseen sisällytettiin kaikki samat aihekokonaisuudet kuin
opinnäytetyöhönkin, mutta lihasrelaksantit ja anestesia-aineet rajattiin
oppaasta pois. Tämä rajaus tehtiin sillä perusteella, että kivunhoidollista
merkitystä eri anesteeteilla tai lihasrelaksanteilla ei ole, mutta pahoinvointiin voidaan anestesia-aineen valinnalla vaikuttaa. Oppaassa hyödynnettiin
suurinta osaa opinnäytetyössä käytetyistä lähteistä.
Sekä opinnäytetyön että tuotoksena syntyneen oppaan luotettavuutta lisäävät käytettyjen lähteiden määrä. Oppaassa käytetyt tiedot perustuivat
lähes kaikki useampaan kuin yhteen lähteeseen. Toisaalta luotettavuutta
heikentävä seikka on, että osa julkaisusta oli yli kymmenen vuotta vanhoja.
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Näiden julkaisujen käytössä pyrittiin löytämään jokaiselle tiedolle tueksi
useampi kuin yksi lähde. Luotettavuutta lisäävä tekijä opinnäytetyössämme on toistettavissa oleva tiedonhakuprosessin kuvaus, josta näkee
selkeästi, millä hakusanoilla tietoa on etsitty ja mistä tietokannasta.
Eettisyyttä noudatettiin opinnäytetyössä, sillä opinnäytetyösopimuksen
sanelemista ehdoista pidettiin kiinni ja yhteistyö tilaajan kanssa jatkui koko
prosessin ajan. Opinnäytetyössämme ei ollut plagiointia ja eettisyyttä sekä
luotettavuutta tukevat useat käytetyt lähteet. Koska opinnäytetyössämme
ei ollut varsinaista tutkimuksellista osaa, emme tarvinneet tutkimuslupaa
eikä opinnäytetyöprosessin aikana kuultuja potilastapauksia tai asioita raportoitu eteenpäin, vaan salassapitovelvollisuus säilyi.
Opinnäytetyön tuotoksena tehty perehdyttämisopas toimitettiin tilaajalle
8.5.2019 loppuseminaarin jälkeen. Opas on oikoluettu ja siihen on tehty
muutoksia tilaajan huomioiden ja kehitysehdotusten pohjalta. Opasta voidaan hyödyntää perehdyttämisen tukena lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa.

11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Kivunhoidon onnistuminen riippuu monista eri tekijöistä. Hoidossa tulee
huomioida muun muassa potilaan taustat, sosiaaliset tekijät, perussairaudet sekä elintavat. Hoitojakson onnistuminen on monen tekijän summa
eikä kivunhoitoon voida kehittää yhtä hoitomenetelmää, joka toimisi kaikille.
Lyhki-potilaalla kivunhoidossa kipulääkityksen valitseminen ei ole niin tarkkaa kuin päiki-potilaalla, koska kotiutumiseen on varattu enemmän aikaa.
Yhä useampi toimenpide voidaan tehdä lyhytjälkihoitoisesti, mikä vähentää huomattavasti terveydenhuollon kustannuksia ja parantaa potilastyytyväisyyttä. Potilaaksi ei kuitenkaan voida valita ketä tahansa, sillä lyhytjälkihoitoisuus vaatii potilaalta hyvää toimintakykyä, terveydentilaa sekä suotuisia asumisolosuhteita ja riittävää motivaatiota omaa hoitoaan kohtaan.
Kivunhoidon ohjauksessa korostuvat merkittävästi hoitajan ohjaustaidot
sekä lääkehoidon osaaminen. Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan sairaanhoitajien kivunhoidon osaaminen on liian heikkoa ja tämän
vuoksi potilaan kokema sietämätön kipukin voi jäädä hoitamatta. Sairaanhoitajien kyky hyödyntää lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä lääkkeellisten rinnalla on heikkoa, mikä heijastuu kokonaisuudessaan kivunhoidon
onnistumisessa negatiivisena tekijänä.
Sairaanhoitajien kivunhoidon osaamista tulee vahvistaa, sillä hyvän hoidon
yksi osa-alue on hyvä kivunlievitys ja tähän potilaalla on lain mukaan oi-
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keus. Uudistuvassa opetussuunnitelmassa olisi aiheellista korostaa kivunhoidon merkitystä ja lääkehoidon osaamista. Tämän aihekokonaisuuden
oppimisen ei tulisi perustua vapaaehtoisuuteen, vaan olla pakollista.
Opasta tehdessä törmäsimme useisiin tutkimuksiin muun muassa opioidien käyttöön sekä erilaisiin kivunhoitomenetelmiin liittyen. Aihetta on
tutkittu paljon ja lyhki-potilaan kivunhoitoon löytyy niin suomenkielisiä
kuin ulkomaalaisiakin suosituksia sekä tutkimuksia. Lähteitä pyrittiin hyödyntämään monipuolisesti ja paljon. Vaikka varsinaisia poissulkukriteerejä
ei ollut, niin lähdekriittisyyttä pyrittiin noudattamaan ja valitsimme lähteet
kirjoittajien, hoitotieteellisyyden sekä lääketieteellisyyden pohjalta.
Opinnäytetyön tavoitteen saavutimme mielestämme hyvin ja teoriataustan kirjoittaminen lisäsi omaa osaamistamme. Lisäksi luetutimme opasta
opiskelijakollegoillamme, joilta saimme palautetta, että opas tuki heidän
oppimistaan kivunhoidosta lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa. Vaikka oppaassa on paljon tuttuakin asiaa, pyrimme sisällyttämään siihen uutta tietoa ja syventämään kohderyhmän osaamista kivun hoitamatta jättämisen
seurauksista sekä useista tarjolla olevista kivunhoitomenetelmistä. Mielestämme onnistuimme koostamaan asiapitoisen oppaan, jota voidaan tarvittaessa muokata sekä päivittää helposti.
Koemme, että teimme opinnäytetyön aikana huolellista työtä. Opinnäytetyömme noudattaa pääsääntöisesti oppilaitoksemme viestinnällisiä ohjeita ja kirjoittamamme teksti on tieteellistä asiatekstiä, mutta kuitenkin
helppolukuista. Teoreettisessa viitekehyksessä on vastattu opinnäytetyötä
ohjaaviin kysymyksiin, esitelty keskeiset käsitteet ja opinnäytetyö palvelee
mielestämme hyvin johdannossa avattua opinnäytetyömme tarkoitusta.
Digitaalisuus tukee nykypäivän trendiä ja helpottaa perehdyttämisoppaan
päivittämistä jatkossa ajantasaiseksi. Oppaaseen ei sisällytetty Kanta-Hämeen keskussairaalan päiväkirurgian erityispiirteitä, vaan opas koostettiin
teoreettiseen viitekehykseen löydetyn teoriatiedon pohjalta. Tämä oli tilaajan toive ja näin ollen osa eettisyyden noudattamista. Hyödynsimme
kuitenkin opinnäytetyössämme tilaajalta saatuja materiaaleja, joissa kerrottiin heidän erityispiirteistään ja hoitokäytännöistään.
Jatkoa ajatellen perehdyttämisoppaan tueksi ja kivunhoidon osaamisen ylläpitämiseksi osastolla ehdottaisimme tarkistuslistaa kivunhoidon erityispiirteistä. Tarkistuslistan avulla perehdyttäjä ja perehdytettävä työntekijä
voisivat yhdessä käydä läpi kivunhoitoon liittyvät asiat sekä lääkitykset.
Tämä tukisi osaamisen varmistamista työelämässä.
Myös potilastapauksiin perustuva (potilascase) perehdytys voisi olla hyödynnettävä opetusmalli ja tukea potilasohjausosaamisen ylläpitämistä kokeneillakin sairaanhoitajilla. Koska nykypäivänä yhä enemmän koulumaailmassa hyödynnetään erilaisia pelejä ja simulaatioita, voisi kivunhoidosta
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kehittää oppimisen tueksi pelin. Pelin käyttämisen tulisi kuitenkin mielestämme olla vapaaehtoista, mutta suositeltavaa ja sen tulisi pohjautua kivunhoitoon lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa eikä yksikön erityispiirteisiin.
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Liite 1
ERI KIPULÄÄKKEITÄ (Duodecim lääketietokanta, n.d.)
Lääkeaine

Kauppanimi

fentanyyli

Fentanyl 50mikrog/ml Annostellaan iv:sti Voimakas kipu
tai intranasaalisesti kirurgisen
toimenpiteen
aikana tai jälkeen

ibuprofeeni

naprokseeni

oksikodoni
(N-lääke)
oksikodoni +
naloksoni
(N-lääke)

Annostelumuoto

Indikaatiot

Kontraindikaatiot

kilpirauhasen
vajaatoiminta,
hengitysvajaus,
hypovolemia,
hypotensio,
keuhkosairaus, allergia
Burana, Ibumetin,
Annostellaan
Erilaiset kiputilat, Allergia lääkeaineelle
Ibumax, Ibuxin
pääasiassa per os esim. leikkauksen tai apuaineelle,
tablettina tai
jälkeinen
aikaisemmin sairastettu
oraalisuspensiona kipu, tulehdus,
ruuansulatuskanavan
lapsilla
kuume
verenvuoto,
munuaisten tai maksan
vajaatoiminta,
raskauden alku- ja
loppukolmannes,
Vaikea sydämen
vajaatoiminta,
verenkiertohäiriöt
Pronaxen, Napromex, Pääasiassa käytössä postoperatiiviset allergiat, raskauden
Naprometin
lapsilla. Per os kiputilat ja muu
viimeinen kolmannes,
muotoisena
kivunhoito, esim. vaikeat sydämen,
tablettina,
kihti,
munuaisten tai maksan
oraalisuspensio
kuukautiskivut,
vajaatoiminta,
kuume, migreeni ulcusperforaatio,
astma,
verenvuotoalttius
Oxynorm, Oxanest, PO-tablettina ja IV akuutti ja vaikea allergia, vaikea astma
(monitorointi)
kiputila
tai COPD, PaCO2
kohonnut, delirium,
Oxycontin
kooma, ileus
Targiniq
PO-tablettina
vaikean kivun
yliherkkyys
hoito
vaikuttavalle aineelle
tai apuaineelle, vaikea
hengityslama, vaikea
valmisteeseen
keuhkoahtaumatauti,
lisätty naloksoni
cor pulmonale, vaikea
ehkäisee opioidien
astma, muu kuin
aiheuttamaa
opioidien aiheuttama
ummetusta
paralyyttinen
suolitukos, keskivaikea
tai vaikea maksan
vajaatoiminta

Yleisimmät
haittavaikutukset
liikehäiriöt,
heitehuimaus,
rytmihäiriöt
(takykardia,
sinusarytmia), sekavuus
Ylävatsakipu, närästys,
pahoinvointi, ripuli,
verenvuotoriskin
kasvaminen, pyörrytys,
päänsärky, mielialan
lasku, uneliaisuus,
tinnitus, sydämen
vajaatoiminnan
paheneminen,
turvotukset,
nokkosrokko, kutina
ylävatsakipu, närästys,
pahoinvointi ja
ummetus, ripuli,
oksentelu, kutina, ihooireet, väsyneisyys

ummetus, pahoinvointi,
ruokahalun
heikkeneminen,
sekavuus, spasmit
huimaus, päänsärky,
uneliaisuus, ruokahalun
heikkeneminen,
unettomuus,
kiertohuimaus, kuumat
aallot, vatsakipu,
ummetus, ripuli, suun
kuivuminen,
pahoinvointi,
dyspepsia, oksentelu,
ilmavaivat, ihoreaktiot,
kutina, hikoilu,
uupumus
Eri syistä johtuvat, Allergia vaikuttavalle
Ei yleisiä
lievät kiputilat,
aineelle tai apuaineelle, haittavaikutuksia
kuume
maksan vajaatoiminta,

parasetamoli

Panadol,
Paracetamol, Pamol

IV, PO tai per
rectum.

parasetamoli +
kodeiini (PKV)

Panacod

PO-tablettina

tramadoli (PKV)

Tramal, Tramadin

PO-tablettina ja IV keskivaikean ja
vaikean kivun
lääkehoito

erilaiset kiputilat

sappitiehytspasmi,
hengitysvajaus, akuutti
astmakohtaus,
ultranopeat CYP2D6metaboloijat, lähestyvä
synnytys, imetys
MAO-estäjien käyttö
alle 14 vrk:n sisällä,
oireinen epilepsia,
vaikea munuaisten
vajaatoiminta, vaikea
maksan vajaatoiminta,
päihdevieroitushoito

väsymys,
ruoansulatuskanavan
oireet, sekavuus

päänsärky,
tokkuraisuus,
ummetus, pahoinvointi,
oksentelu, hikoilu ja
väsymys
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Lyhytjälkihoitoinen kirurgia ja lyhki-potilas
Lyhytjälkihoitoisella kirurgialla (lyhki) tarkoitetaan kirurgista toimenpidettä, jonka jälkeen potilas kotiutuu nopeasti noin 1–3 vuorokauden kuluessa operaatiosta. Päiväkirurgiaksi (päiki) lasketaan sellaisen toimenpiteen hoitojakso, jossa potilaalle tehdään ennalta suunniteltu toimenpide eikä potilas viivy sairaalassa hoidon vuoksi kuin enintään
12 tuntia. (TAYS, 2015; Tuominen, 2017)
Tavoitteena lyhki-toimenpiteissä on potilaan nopea toipuminen ja hoitoprosessin sujuminen mahdollisimman turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Sekä lyhkissä että päikissä
tehtävien toimenpiteiden määrä on lisääntynyt viime vuosina valtavasti koko Suomessa.
(TAYS, 2015) Tähän ovat erityisesti vaikuttaneet leikkausmenetelmien ja kivunlievityksen kehittyminen (HUS, n.d.).
Onnistumisen edellytykset lyhytjälkihoitoiselle toimenpiteelle koostuvat hyvästä ennalta suoritetusta potilasvalinnasta, oikean anestesia- ja leikkausmenetelmän valinnasta
sekä hyvästä ohjauksesta ja potilaan sitoutumisesta omaan hoitoonsa (Kangas-Saarela
& Mattila, 2014, s. 412; ks. Myös Hautakangas, Horn, Pyhälä-Liljeström & Raappana,
2003, s. 10).

LYHKI-POTILAAN VALINTA
Potilaan fyysinen kunto on tärkein valintakriteeri. Muita tekijöitä ovat anestesiologiset,
operatiiviset ja sosiaaliset tekijät. Fyysisen kunnon arviointiin käytetään taulukossa 1 esitettyä ASA-riskiluokitusta.
ASA 1

Terve alle 65-vuotias ja yli 1-vuotias.

ASA 2

Yli 65-vuotias tai henkilö, jolla on lievä tai hyvässä hoitotasapainossa oleva yleistauti.

ASA 3

Henkilö, jolla on vakava mutta ei henkeä uhkaava yleissairaus.

ASA 4

Henkilö, jonka sairaus on hengenvaarallinen.

ASA 5

Kuolemansairas, jonka elinikä ilman leikkausta on alle 24 t.

Taulukko 1. Suomalainen ASA-riskiluokitus (Hautakangas ym., 2003, s. 16)

Lyhkissä voidaan normaalisti hoitaa ASA-riskiluokan 1 ja 2 henkilöitä sekä luokan 3 potilaita, mikäli heidän perussairautensa on hyvässä hoitotasapainossa ja tilansa vakaa. Jopa
luokan 4 potilaita joissain tapauksissa saatetaan ottaa lyhki-potilaiksi. Anestesialääkäri
ja sairaanhoitaja arvioivat preoperatiivisella klinikalla etukäteen potilaiden sopivuutta
lyhki- tai päiki-potilaiksi. (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, ss. 412–413; Tuominen, 2017;
Hautakangas ym., 2003, s. 14)
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Lapsipotilaita voidaan hoitaa sekä päivä- että lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa, mutta
mielellään potilaiksi ei oteta alle 1-vuotiaita. Tässä ikärajassa on kuitenkin pieniä sairaalakohtaisia eroja. Lasten kohdalla anestesiologiset kriteerit ovat tarkasti määriteltyjä.
Kontraindikaationa lasten päiki- ja lyhki-toimenpiteille ovat taipumus kouristeluun, diabetes, sydän- ja aineenvaihduntasairaudet sekä apneat eli hengityskatkokset. (Manner
& Taivainen, 2014, ss. 752–755; Hautakangas ym., 2003, s. 17)
Esteenä sekä lyhki- että päiki-toimenpiteille ovat myös akuutti hengitystieinfektio, haava
tai infektio toimenpidealueella sekä komplisoitunut lihavuus (>35 painoindeksi) (Manner & Taivainen, 2014, ss. 752–755; Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 413; Leikkausta
edeltävä arviointi: Käypä hoito -suositus, 2014; ks. myös Hautakangas ym., 2003, s. 18).
Potilaan itsensä tulee myös haluta tulla hoidetuksi lyhytjälkihoitoisesti, koska hänen tulee itse kyetä ottamaan vastuuta omasta perushoidostaan, suoriutumaan kivunhoidosta
sekä haavanhoidosta infektioita ehkäisten (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 413; Hautakangas ym., 2003, ss. 15–16; Bachmann, Hersio & Pere, 2016; Tuominen, 2017).

TOIMENPIDETTÄ EDELTÄVIÄ VALMISTELUJA
Potilaalta otetaan yleensä edeltävästi seulontatutkimuksia, kuten perusverenkuva
(PVK), veriryhmä, vasta-aineet, sopivuuskoe (B-XKoe) ja hemoglobiini (Hb). Sydän- ja verenpainetauteja sairastavilta potilailta suositellaan otettavaksi myös EKG ja thoraxröntgen sekä natrium- (P-Na) ja kalium (P-K) -tasapainot ja kreatiniini (S-Krea) munuaisten
toiminnan varmistamiseksi. Diabetespotilailta varmistetaan edellä mainittujen lisäksi
vielä pitkäaikaissokeri (B-HbA1c) ja leikkausaamuna verensokeriarvo (B-Gluc). Potilailta,
joilla on varfariinilääkitys tai sydämen tekoläppä, tulee tarkastaa myös INR-arvo, joka
kuvaa veren hyytymistä. (Metsämäki, 2013) Käypä hoito -suosituksessa kuitenkin sanotaan, ettei hyvän hoitotasapainon omaavilla potilailla näistä seulontatutkimuksista (Hb,
elektrolyytit, kreatiini, thorax ja EKG) ole preoperatiivisen arvioinnin kannalta hyötyä
(Leikkausta edeltävä arviointi: Käypä hoito -suositus, 2014).
Potilaalle tulee myös antaa ohjeistus kotilääkityksen mahdollisesta tauottamisesta ennen operaatiota sekä käytöstä operaatioaamuna. Erityisesti varfariinia käyttävät potilaat
tulee huomioida jo etukäteen. Luontaistuotteet tulee tauottaa kaksi viikkoa ennen operaatiota. Alkoholin ja tupakan käytöstä olisi suositeltavaa luopua jo 1–2 kuukautta ennen toimenpidettä, mutta kaikkien tupakkatuotteiden käyttö tulee lopettaa vähintään
kahta tuntia ennen operaatiota; samoin myös purukumien syönti. (Leikkausta edeltävä
arviointi: Käypä hoito -suositus, 2014)
Kivunhoito on tärkeässä asemassa lyhki-toimenpiteissä, koska akuutti kipu voi pitkittyessään kroonistua ja muutoinkin heikentää potilaan toipumista, pitkittää kotiutumista
sekä lisätä komplikaatioiden mahdollisuutta. Kivunhoito aloitetaan yleensä jo ennen
toimenpidettä. Lisäksi anestesiamuoto pyritään valitsemaan niin, että operaation jälkeen kipua ja pahoinvointia olisi mahdollisimman vähän. (Kangas-Saarela & Mattila,
2014, s. 418; Hautakangas ym., 2003, s. 17)
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Sekä lyhki- että päiki-potilaille suositellaan pidettäväksi mielellään vain lyhyttä paastoa
ennen toimenpidettä. Kuusi tuntia riittää kiinteän ruuan, maidon ja tuoremehun osalta.
Kirkkaita nesteitä tulee välttää 2–3 tuntia toimenpidettä edeltävästi. Tämän on todettu
vähentävän potilaan dehydraatiota ja epämukavaa oloa operaation jälkeen. (KangasSaarela & Mattila, 2014, s. 416; Hautakangas ym., 2003, s. 20)
Lyhki-potilaalle voidaan antaa rauhoittava esilääke, kun taas päiki-potilaalla sitä yritetään välttää. Vähäisemmällä esilääkityksellä pyritään tukemaan potilaan osallisuutta
hoitoonsa koko toimenpiteen ajan ja myös nopeuttamaan palautumista sekä kotiutumista. Lisäksi esilääkityt potilaat saattavat tarvita hoitajan tarkkailua, mihin päiväkirurgisessa yksikössä ei ole useinkaan resursseja ilman erikoisjärjestelyitä. (Kangas-Saarela
& Mattila, 2014, s. 416; Hautakangas ym., 2003, s. 21)
Pelko johtuu usein operaation ja anestesian vaaralliseksi mieltämisestä. Potilaalla voi
olla myös postoperatiivisen kivun ja pahoinvoinnin sekä toimenpiteen epäonnistumisen
pelkoa. Näitä pelkoja voidaan usein lievittää hyvällä ohjauksella ja keskustelumahdollisuudella. (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 416; Hautakangas ym., 2003, s. 21) Mikäli
potilaan jännitystä ei saada helpotettua keskustelemalla ja ohjauksen sekä tuen antamisella, voidaan antaa diatsepaamia tai midatsolaamia suun kautta painon mukaisesti annosteltuna (Hautakangas ym., 2003, s. 21).
•
•
•
•
•

Tavoitteena nopea kuntoutuminen ja kotiutuminen.
Onnistunut potilasvalinta tukee tavoitteen onnistumista.
Anestesiamuodon ja kipulääkityksien huolellinen valinta ehkäisee ja lievittää voimakasta postoperatiivista kipua.
Perusverikokeet ja toimintakyky potilaalla on oltava kunnossa ennen toimenpidettä.
Pyri purkamaan potilaan pelot ja jännittyneisyydet ennen toimenpidettä, sillä ne
voivat vaikuttaa kivun voimakkuuteen.

KIVUN SYNTYMEKANISMI JA ARVIOINTI
Kipu on yksilöllinen aistimus tai tuntemus, joka voi kertoa uhkaavasta kudostuhosta, jo
syntyneestä kudosvauriosta tai johtua tuntemattomista syistä. Kipua aistitaan hyvin monella eri tapaa ja jokainen kokee kivun voimakkuuden yksilöllisesti. (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013;
Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017)
Kipuaistimus syntyy nosireseptorin aktivoituessa kipukynnyksen ylittävän ärsykkeen
vuoksi. Kipuviesti kulkee selkäydintä pitkin kohti synapsia, jossa se välittyy toiseen hermorataan välittäjäaineen muodossa (transmissio). (Pertovaara, n.d.; Terveyskylä.fi,
n.d.b; Niemi-Murola, ym., 2012, s. 140) Kipuviesti muuntuu selkäytimessä ja aivoissa.

70
Tämä ilmiö on nimeltään modulaatio, jonka kanssa käsi kädessä kulkee myös aivojen
vaikutus kivun kokemukseen eli perseptio. (Niemi-Murola ym., 2012, ss. 140–141)
Kipuviestin kulkeutuessa aivoihin talamukseen sekä muihin aivolohkoihin aktivoituu parasympaattinen hermosto, minkä seurauksena erilaisten hormonien, kuten ADH:n, noradrenaliinin, kortisolin, glukagonin ja ACTH:n tuotannot käynnistyvät. Hormonit aiheuttavat erilaisia muutoksia kehossa. Muutokset voidaan havaita joko silmämääräisesti tai
erilaisilla mittauksilla. (Pertovaara, n.d.; Suomen endokrinologiyhdistys r.y., 2014)
Verenkiertoelimistössä kivusta kertovat kohonnut verenpaine, syketaajuus, viileä sekä
sinertävä periferia ja muutokset sydänkäyrässä, kuten rytmihäiriöt. Mikäli potilas kertoo
kivusta raajoissa, on siihen suhtauduttava vakavasti. Voimakas kipu esimerkiksi pohkeessa voi kertoa trombin synnystä. (Karma, Kinnunen, Palovaara & Perttunen, 2018, s.
184)
ADH:n eritys aiheuttaa virtsan erittymisen eli diureesin vähenemistä, mikä voi aiheuttaa
potilaalle joko vähävirtsaisuutta tai postoperatiivista virtsaumpea. Virtsaummen syntyyn voivat vaikuttaa myös lihasrelaksantit leikkauksen aikana, sillä nämä salpaavat virtsarakon hermotuksia. Potilaan suoliston motiliteetti hidastuu sekä leikkauksen aikana
annosteltujen lääkkeiden että elimistön stressivasteen myötä. (Holmberg, 2019a; Karma
ym., 2018, s. 184)
Hengityselimistössä kipu näkyy hengitystaajuuden nousuna, happisaturaation laskuna ja
hengitysvaikeuksina. Ihminen saattaa kivuliaana hyperventiloida, jos kipu vaikeuttaa
hengitystä. Hapen tarve lisääntyy, mutta toisaalta hyperventilaatio ei paranna hapensaantia. Myös potilaan tajunnantasossa voi olla muutoksia. Potilas voi olla itkuinen, poissaoleva, uupunut tai väsynyt. (Holmberg, 2019a; Karma ym., 2018 s. 184) Nämä kivun
aiheuttamat fysiologiset muutokset on esitelty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Kivun aiheuttamat muutokset (Holmberg, 2019a; Karma ym., 2018 s.
184)
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KIPUMITTARIT
Jokaisen potilaan hoitojakson aluksi tulisi sopia yhdessä potilaan kanssa, minkälaista kipumittaria käytetään kivun arvioimiseen. Kipumittari tulee kirjata potilastietoihin ja samaa mittaria käytetään koko hoitojakson ajan. VAS-mittarin on todettu korreloivan hyvin postoperatiivisen kivun kanssa eivätkä siihen vaikuttaneet ahdistuneisuus tai jännittyneisyys. Lisäksi se soveltuu hyvin myös lyhytjälkihoitoiseen kirurgiaan käytettäväksi.
(Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013; DeLoach, Higgins, Caplan & Stiff,
1998; Coll, Ameen & Mead, 2004)
Mikäli potilaalla on vaikeuksia ymmärtää, hän ei puhu suomea tai kyseessä on lapsipotilas, on kipukasvomittari käyttökelpoinen. Kipua voidaan arvioida myös sanallisesti tai
non-verbaalisista eleistä, kuten hikoilusta tai itkuisuudesta. Kipua arvioidessa tulee
myöskin huomioida potilaan taustat, kuten tupakointi ja psyykkiset sairaudet, jotka voivat vaikuttaa kivun kokemukseen. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus,
2013)
Hoitajien kuuluisi arvioida potilaasta vitaalielintoimintoja sekä nonverbaalisia eleitä.
Yleisanestesian jälkeen potilas ei välttämättä kykene heti kertomaan kivustaan. Tällöin
kivun arvioiminen on hoitajan tehtävä. Preoperatiivisesti tulee selvittää potilaan kiputilanne arjessa, sillä esimerkiksi selkäkipuisen potilaan kohdalla kipuun on voinut olla käytössä vahvoja kipulääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa kivunhoidon vasteen heikkenemistä
postoperatiivisesti. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)

KIPUA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT JA KIVUN KIRJAAMINEN
Postoperatiivisesti kipua potilaalle aiheuttaa ensisijaisesti leikkauksessa syntynyt kudosvaurio eli trauma. Kipua voivat aiheuttaa myös dreenit, haavasidokset ja ei-anatominen
asento. Tupakointi, pahoinvointi ja oksentelu leikkauksen jälkeen sekä jotkin perussairaudet voivat altistaa voimakkaammalle postoperatiiviselle kivulle. Myös aiempi jännittyneisyys, huonot kokemukset tai pelot leikkauksen suhteen nostavat kivunkokemusta.
(Holmberg, 2019a; Kontinen & Hamunen, 2015, ss. 1921–1928; Aikuispotilaan kirurgisen
toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
Kipua tulee arvioida säännöllisesti ja tehty arviointi sekä kivunhoito tulee kirjata. Kirjaaminen on yksi osa hoitotyötä ja se vaikuttaa sekä potilaan että hoitohenkilökunnan oikeusturvaan. Erään tutkimuksen mukaan kirjattu kipu tulee hoidettua todennäköisem-
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min kuin kirjaamaton kipu. (Lukkari, Kinnunen & Korte, 2013, s. 375; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus,
2013; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, n.d.)
Kipua arvioidessa arvioidaan samalla potilaan kotiutumiskuntoisuutta. Tärkeää on kirjata kipulääkkeiden ja kivunhoitomenetelmien käyttö. Lisäksi aina lääkkeen antamisen
jälkeen tulee arvioida, onko kipulääkkeellä ollut potilaan kivulle riittävä vaste. Määritelmän mukaan postoperatiivinen kivunhoito on onnistunutta, kun potilaan arvioimana
VAS- tai NRS-asteikolla kipu on 3/10 (Niemi-Murola ym., 2012, s. 138).

KIPUTYYPPIEN LUOKITTELU
Kudosvaurioalueelle, joka leikkauksessa aiheutetaan, syntyy aina turvotusta ja tulehdusvastetta, jotka lisäävät kivun tuntemusta. Leikkauksen jälkeinen kipu on nosiseptiivista
ja useimmiten vielä somaattista kipua. (Hamunen ym., 2018, s. 130; Kipu: Käypä hoito suositus, 2017)
Kudosvauriokipu on akuuttia kipua, mutta lyhytjälkihoitoisen kirurgian potilasta valittaessa hoitajan on arvioitava tarkasti, millaiset riskit potilaalla on kivun kroonistumiselle.
Kivun kroonistumiselle altistavat muun muassa tupakointi, jotkin perussairaudet, kuten
diabetes ja aiemmat huonot kokemukset sekä aiempi voimakas postoperatiivinen kipu.
(Hamunen, 2003, s. 28)
Joskus potilaan kipu voi olla sekoitus montaa eri kiputyyppiä. Potilaalla voi olla idiopaattista kipua, jolle postoperatiivisesti yleisin syy on pelko toimenpidettä edeltävästi. Myös
masennusta sairastavilla potilailla tai ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsivillä (IBS) potilailla esiintyy enemmän idiopaattista kipua. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017; Suomen
Kivuntutkimus ry., n.d., ss. 10–12)
Erilaisiin kiputyyppeihin voidaan vaikuttaa eri hoitokeinoilla. Nosiseptiivinen kudosvaurio kipu reagoi usein hyvin tulehduskipulääkkeisiin sekä muihin voimakkaampiin
analgeetteihin. Idiopaattinen kipu sen sijaan ei reagoi kipulääkkeisiin ja sen hoitoon tulisi
käyttää kognitiivisia menetelmiä, kuten rentoutumista ja ajatusten suuntaamista muu-

•
•
•
•
•

Kivun arviointiin soveltuvia mittareita ovat VAS- ja NRS-mittarit.
Lapsipotilailla ja vanhuksilla myös sanallinen arviointi sekä kipukasvomittari
ovat käyttökelpoisia.
Kipua arvioidaan säännöllisesti ja kivunhoidollista vastetta arvioidaan aina
kivunhoidon jälkeen.
Kivunhoito on onnistunutta, kun NRS on 3/10.
Postoperatiivinen kipu on somaattista ja viskeraalista kipua, mutta siinä voi
olla myös piirteitä muista kiputyypeistä.
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alle. Neuropaattinen eli hermovauriosta johtuva kipu voi lievittyä lääkkeettömästi esimerkiksi kylmähauteilla. (Hamunen, 2003, s. 28; Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017; Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry, n.d., ss. 18–20)

ANESTESIAN AIKAINEN KIVUNHOITO JA PUUDUTUKSET
Anestesialla tarkoitetaan potilaan vaivuttamista uneen tai puuduttamista leikkausta varten. Anestesiamuoto valitaan leikkauksen laajuuden ja potilaan muiden sairauksien mukaan. Valinnan tekee anestesialääkäri yhdessä leikkaavien kirurgien kanssa. Yleisimpiä
anestesiamuotoja ovat erilaiset puudutukset ja yleisanestesia sekä näiden yhdistelmät.
(Turun yliopistollinen keskussairaala, 2015)

ESILÄÄKITYS
Esilääkitys on noin tuntia ennen anestesiaa annettava lisälääkitys. Esilääkityksen käytöstä keskustelee anestesialääkäri yhdessä potilaan kanssa. Yleisimmät indikaatiot
esilääkitykselle ovat jännitys tai pelot ja ahdistus. (Niemi-Murola ym., 2012, ss. 87–88;
Nurminen, 2012, s. 317)
Eniten esilääkkeenä käytetään bentsodiatsepiineja, kuten diatsepaamia ja midatsolaamia. Lapsilla myös useimmiten käytetään midatsolaamia esilääkityksenä esimerkiksi peräsuoleen annosteltuna. (Niemi-Murola ym., 2012, s. 87–88) Lyhki-potilailla esilääkitykseen kuuluu lähes aina jokin tulehduskipulääke (NSAID-lääke) ja/tai parasetamoli (Holmberg, 2019b). Rauhoittavaa lääkettä ei ensisijaisesti suositella, mutta tutkimusten mukaan se ei pitkitä päiväkirurgisen potilaan kotiutumista. Midatsolaamin ja rauhoittavan
esilääkityksen käyttö ovat vähentyneet. (Niinistö, 2017; Walker & Smith, 2009)

KIVUNHOITO INTRAOPERATIIVISESTI
Leikkauksen aikana kipua pyritään vähentämään opiaateilla tai puudutuksilla. Jos on
epäily riskistä kivun kroonistumiselle, voidaan potilaalle antaa myös S-ketamiinia. Leikkauksen loppuvaiheessa ja heräämössä kipua hoidetaan aluksi suonensisäisillä tulehduskipulääkkeillä ja parasetamolilla. Mikäli nämä eivät ole riittäviä lievittämään kipua, voidaan potilaalle antaa oksikodonia suonensisäisesti. Suosituksena on, että mahdollisimman pian siirryttäisiin suun kautta otettavaan kipulääkitykseen. (Hämäläinen, 2016)
Lyhki-potilailla käytettävien kipulääkkeiden tulisi olla lyhytvaikutteisia ja mahdollisimman vähän pahoinvointia aiheuttavia lääkeaineita. Kivunhoidon kannalta on tärkeää antaa potilaalle profylaktisesti pahoinvoinnin estolääke, mikäli aiemmissa anestesioissa on
esiintynyt pahoinvointia tai hän kärsii matkapahoinvoinnista. Pahoinvointia voidaan lääkitä suonensisäisesti esimerkiksi ondansetronilla tai metoklopramidilla. (Verma, Alladi &
Jackson, 2011, ss. 417–434; Lukkari ym., 2013, ss. 377–379)
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Toimenpiteen aikana kipua voidaan hoitaa esimerkiksi fentanyylilla antamalla boluksia
tai remifentaniili-infuusiolla (Holmberg, 2019b). Remifentaniilia käytetään toimenpiteissä, joissa jälkikipu on lyhytkestoista ja vähäistä. Remifentaniili pienellä annostuksella
on toimiva analgeetti, mutta suuret annokset voivat altistaa postoperatiiviselle opioidihyperalgesialle eli voimakkaalle kivuliaisuudelle, joka ei reagoi opioideihin. (Karma ym.,
2018, s. 88)
S-ketamiini soveltuu hyvin kivuliaiden, lyhytkestoisten toimenpiteiden anestesiaan ja kivunhoitoon yhdessä propofolin kanssa. Ketamiinia käytettäessä opiaattien ja propofolin
tarve vähenee. Ketamiini aiheuttaa hallusinogeenisia haittavaikutuksia, mutta propofoli
estää niitä tehokkaasti samoin kuin bentsodiatsepiinitkin. Ketamiinia tulisi harkita, mikäli potilaalla on riski voimakkaaseen kipuun tai kivun kroonistumiselle. (Peltoniemi,
2015, s. 214)
Päiki-potilaiden ja lyhki-potilaiden välillä eroavaisuus kivunhoidon suhteen tulee siinä,
että päiki-potilaille ei suositella pitkävaikutteisia opioideja tai suonensisäistä kipulääkitystä, sillä tämä voi pitkittää kotiutumista. Sen sijaan lyhki-potilaat, jotka viettävät yön
sairaalassa, voivat heräämövaiheessa saada vaikean kivun hoitoon pitkävaikutteisia opioideja. Molemmille potilasryhmille suositeltavia kipulääkkeitä ovat lyhytvaikutteiset remifentaniili ja alfentaniili etenkin intraoperatiivisesti ja heräämövaiheessa. (Niinistö,
2017; Holmberg, 2019b) Puudutuksia tulisi suosia päiki- ja lyhki-potilailla (von Plato,
2017; Terveyskylä.fi n.d.c).

PUUDUTUKSET
Puuduteaineiden vaikutus perustuu natriumkanavien salpautumiseen, minkä seurauksena kipuviestin välittyminen hidastuu. Hermoimpulssin ja kipuviestin normaali kulkeutuminen aksoneihin palautuu, kun puudutteen vaikutusaika on loppunut. Usein puudutteissa on apuaineena adrenaliinia, joka sekä pidentää puudutteen vaikutusaikaa että
heikentää verenkiertoa puudutettavalla alueella ja näin ollen vähentää verenvuotoa.
(Kauppila, Kohtala, Palm, Asikainen & Tseolov, 2017a; Pitkänen, 2014, s. 400)
Usein intraoperatiivisessa hoitotyössä käytetään jatkuvia puudutuksia, jotka laitetaan
epiduraali- tai spinaalitilaan. Puudutuksen kesto on keskimäärin 1–3 tuntia riippuen annosteltavasta aineesta, mutta toisinaan voidaan käyttää pidempiä puudutuksia (max.
24h). Myös haavan reunat voidaan puuduttaa, mikä vähentää kiputuntemusta leikkausalueella. (Karma ym., 2018, s. 95; Kauppila ym., 2017b; Kangas-Saarela & Mattila, 2014,
ss. 417–419)
Johtopuudutuksella saadaan aikaan kivunlievitys, joka kestää toimenpiteen jälkeen pitkään ja usein tämä puudutustekniikka riittää anestesiamuodoksi (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 417). Paikallispuudutuksien yksi etu on se, että niitä voidaan käyttää, vaikka
potilaan yleiskunto olisi huono. Laskimopuudutuksia voidaan käyttää lyhyissä toimenpiteissä, joiden kesto ei ole yli tuntia ja joissa toimenpidealueena on käsi, kyynärvarsi tai
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kyynärpää. Toisinaan potilaat voivat kokea laskimopuudutuksen yhteydessä laitettavan
mansetin kiristyksen epämukavaksi, jolloin kevyt laskimoanesteetti, kuten propofoli tai
lyhytvaikutteinen opioidi, kuten fentanyyli, ovat tarpeen. (Kangas-Saarela & Mattila,
2014, ss. 417–418)
Spinaali- ja epiduraalipuudutuksissa suositaan lyhytvaikutteisia puudutusaineita, kuten
lidokaiinia epiduraalipuudutuksessa ja bupivakaiinia spinaalipuudutuksessa. Päiväkirurgiassa ja lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa puudutusten käyttö on suositeltavaa, sillä niiden käytön yhteydessä esiintyy vähemmän haittavaikutuksia ja operaation jälkeinen
analgesia tehostuu. (Kangas-Saarela & Mattila, 2014, ss. 417–418; Karma ym., 2018, s.
95)
Spinaalipuudutuksen ja johtopuudutuksen vaihtoehtona voidaan käyttää hermopunosten puudutusta. Hermopunospuudutuksissa voidaan puuduttaa esimerkiksi iskiashermo
tai reisihermo (n. poplitea). Popliteaalipuudutusta voidaan käyttää esimerkiksi kivunhoitoon nilkan ja jalkaterän alueen operaatioissa. Hermopunospuudutuksissa apuna käytetään kaikukuvausta, sillä puudutettavat hermot löydetään sen avulla, vaikka ne olisivat
pieniäkin. Puudutusainetta käytetään noin 3–5 millilitraa yhteen hermoon. (Pitkänen,
2014, ss. 378–379)
•
•
•
•

Esilääkitykseksi annetaan usein parasetamoli ja/tai tulehduskipulääke. Rauhoittavaa lääkettä ei suositella, ellei se ole välttämätöntä.
Intraoperatiivisesti kipua hoidetaan fentanyylilla tai alfentaniililla. Joissakin tapauksissa
myös remifentaniilia voidaan käyttää.
Heräämössä välittömästi toimenpiteen jälkeen esiintyvää voimakasta kipua hoidetaan
fentanyylilla tai iv-oksikodonilla.
Puudutuksia kannattaa suosia lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa kivunhoitomenetelmänä.
ja anestesiamuotona.

LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN LÄÄKKEELLINEN KIVUNLIEVITYS
Kirurgian laatu ja laajuus sekä potilaskohtaiset tekijät vaikuttavat käytettävän lääkeyhdistelmän valintaan. Pienemissä pinnallisissa toimenpiteissä tulehduskipulääke annostellaan säännöllisesti ja lisäksi voidaan käyttää haavan reunojen puudutusta tai johtopuudutuksia. Opioidia annetaan tarpeen mukaan. (Hamunen & Kontinen, 2018, s. 296)
Postoperatiivisen kivunhoidon lääkkeet ja menetelmät valitsee anestesialääkäri, joka on
ennen suunniteltua eli elektiivistä leikkausta haastatellut potilaan ja saanut näin selville
mahdolliset lääkeaineallergiat ja perussairaudet. Kivunlievityksen tulee olla niin tehokas,
että potilas pystyy yskimään, liikkumaan ja hengittämään vaivatta. Hyvällä kivunhoidolla
ehkäistään myös komplikaatioita, kuten suolilamaa, verisuonitukoksien syntyä, kivun
kroonistumista sekä esimerkiksi parannetaan potilastyytyväisyyttä ja pienennetään hoitokustannuksia. (Nelskylä, 2011a) Kivunhoidon toteuttaa sairaanhoitaja (Aikuispotilaan
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kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus,
2013).
Peruslääkkeeksi kaikille kirurgisille potilaille tulisi valita jokin tulehduskipulääke, ellei
tälle ole vasta-aiheita ja tarvittaessa tämän lääkkeen rinnalle vahvempi kipulääke, esimerkiksi opioidi. Heti, kun potilas pystyy syömään, siirrytään lääkityksessä suun kautta
otettaviin lääkkeisiin. (Nelskylä, 2011a)
Alkuun lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa kipua hoidetaan heräämössä joko suonensisäisillä fentanyyliboluksilla tai suonensisäisellä oksikodonilla (Niinistö, 2017; Holmberg,
2019a). Hoitajan on huomioitava, että potilaan tulee saada kipulääke ajoissa ennen puudutuksen häviämistä, ettei kipu tule voimakkaana. Kipulääkkeissä kannattaa aloittaa esimerkiksi tulehduskipulääkkeillä, mikäli potilaan kiputilanne on hallinnassa ja antaa vahvoja kipulääkkeitä, kuten opioideja, vain tarvittaessa kovaan kipuun.
American Pain Societyn (2016, s. 139) julkaiseman suosituksen mukaan opiaattien ei tulisi olla ensisijainen lääke postoperatiivisen lievän tai kohtalaisen kivunhoidossa, vaikka
se onkin antoreittiensä suhteen monipuolisempi. Suosituksessa kerrotaan, että myöskään intramuskulaarisia injektioita tai suonensisäisiä injektioita ei tulisi pitää ensisijaisina, mikä johtaa väistämättä siihen, että ensisijaisia lääkityksiä ovat suun kautta otettavat tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli (American Pain Society, 2016, s. 139).

TULEHDUSKIPULÄÄKKEET JA PARASETAMOLI
Tulehduskipulääkkeet sopivat akuutin leikkauksen ja vamman jälkeisen kivun hoitoon.
Oikein käytettyinä tulehduskipulääkkeet lievittävät tehokkaasti kipua ja tulehdusta,
mutta niillä on myös useita haittavaikutuksia, joista osa on vakavia. (Kalso, 2018, ss. 177–
178) Tulehduskipulääkkeillä on yläraja, minkä ylittyessä haittavaikutukset lisääntyvät,
mutta vaste kipulääkitykselle ei enää kasva (Vakkala 2016, s. 146). Tulehduskipulääkkeisiin kuuluvat muun muassa ibuprofeeni, diklofenaakki ja ketoriini.
Parasetamoli on muista kipulääkkeistä yleisesti käytetyin ja turvallisin kipulääke. Se lievittää kipua ja alentaa kuumetta, mutta tulehdusta lievittävää vaikutusta sillä ei ole. Parasetamolin vaikutus perustuu prostaglandiinien muodostuksen estymiseen keskushermostossa, mutta toisin kuin tulehduskipulääkkeet, parasetamoli ei estä prostaglandiinien syntyä ääreisverenkierrossa. (Nurminen, 2012, s. 300)

OPIOIDIT
Opioideja käytetään postoperatiivisessa kivunhoidossa, kun kipu on keskivaikeaa tai vaikeaa kipua. Opioideja voidaan antaa lihakseen, suun kautta tai suonensisäisesti, jos lääkkeen antamisen yhteydessä on mahdollista seurata vitaalielintoimintoja esimerkiksi monitoriseurannassa. Opioidit jaetaan mietoihin, keskivahvoihin ja vahvoihin opiaatteihin.
(Nelskylä, 2011b)
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Mietoihin opioideihin luokitellaan morfiinijohdannainen kodeiini ja tramadoli. Kodeiinia
on käytössä yhdistelmävalmisteissa yhdessä parasetamolin kanssa. Tunnetuin yhdistelmävalmiste on reseptilääkkeenä saatava Panacod. (Nelskylä, 2011b) Kuten kaikkien opiaattien kohdalla, myös mietoja opiaatteja suositellaan käytettäväksi mahdollisimman lyhyen aikaa, sillä haittavaikutukset sekä riippuvuuden riski tulevat näkyvämmäksi pidemmässä käytössä. Tunnetuimpia haittavaikutuksia tramadolin ja kodeiinin käyttäjillä ovat
ummetus sekä päänsärky. (Nurminen, 2012, ss. 298–299; Nelskylä, 2011b)
Oksikodoni on morfiinin kaltainen vahva opioidi. Sitä käytetään kovien kiputilojen, kuten
leikkausten jälkeisten kipujen, sydäninfarktikipujen ja syöpäkipujen, hoitoon. Se on Suomessa yleisimmin käytetty opioidi leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa. Oksikodonia
voidaan annostella laskimonsisäisesti, lihakseen ja suun kautta. (Lääketietokeskus, n.d.;
Salomäki, 2014, ss. 117–118)
Fentanyyli on nopea, tehokas ja lyhytvaikutteinen opioidi, jota käytetään muun muassa
yleisanestesian aloituksessa ja ylläpidossa, anestesian esilääkkeenä, paikallisanestesiassa, sentraalisessa puudutuksessa ja epiduraalilääkeinfuusiossa. Sitä voidaan käyttää
myös pienillä annoksilla lievittämään välitöntä toimenpiteiden jälkeistä kipua. (Saano &
Taam-Ukkonen, 2016, s. 648; Kangas-Saarela & Mattila, 2014, s. 419)
Päivä- tai lyhytkirurgisen toimenpiteen jälkeen voi potilaalle tarvittaessa antaa sairaalasta pienen määrän opioiditabletteja kotiin. Tällöin potilaalle annetaan kopio lääkkeen
pakkausselosteesta tai tulostetaan verkosta osoitteesta www.lääkeinfo.fi. Pakkaukseen
kirjataan potilaan nimi, lääkkeen kauppanimi ja vaikuttava aine, käyttöaihe, selkeä annostusohje, viimeinen käyttöpäivä ja alkuperäisen pakkauksen eränumero. Potilastietojärjestelmään kirjataan annetun lääkkeen vahvuus ja määrä, sekä täytetään huumekortti. (Munsterhjelm, Heiskanen, Kalliomäki, Pamilo, Simojoki & Viljakka, 2017)

ADJUVANTTILÄÄKKEET
Lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa adjuvantteihin voivat kuulua esimerkiksi gabapentinoidit, glukokortikoidit, ketamiini tai alfa-2-agonistit. Glukokortikoideihin kuuluu muun muassa deksametasoni ja alfa-2-agonisteihin deksmedetomidiini. Adjuvantteja tulisi käyttää päiki- ja lyhki-potilailla harkiten, sillä joissakin tilanteissa niiden aiheuttamat haittavaikutukset voivat pitkittää kotiutumista. (Holmberg, 2019b; Rautakorpi, 2015)
Gabapentinoideja ja ketamiinia käytetään ensisijaisesti potilailla, joilla riski kivun kroonistumiseen on suuri tai heillä on jo ennestään neuropaattista kipua. Gabapentinoideja
voidaan käyttää esilääkkeenä tai säännöllisesti ns. listalääkityksenä, mutta lääkkeen annostusta valittaessa tulee huomioida sen metaboloituminen munuaisten kautta. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että munuaisten vajaatoimintaa sairastavalla potilaalla annoksen tulee olla pienempi. (Rautakorpi, 2015)

79
Deksametasonia käytetään lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa pääasiassa ortopedisilla potilailla analgeettina, anti-inflammatorisena ja antiemeettisenä lääkkeenä preoperatiivisesti. Deksmedetomidiini vähentää postoperatiivista kipua ja pahoinvointia sekä vähentää opioidien tarvetta, mutta aiheuttaa bradykardiaa sekä hypotensiota, mikä voi pitkittää potilaan kotiutumista ja toipumista kirurgisesta toimenpiteestä. (Rautakorpi, 2015)
Lääkkeiden indikaatiot, kontraindikaatiot ja haittavaikutuksia esitellään taulukossa
3.
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Lääkeaine

Kauppanimi

fentanyyli

Fentanyl 50mikrog/ml Annostellaan iv:sti Voimakas kipu
tai intranasaalisesti kirurgisen
toimenpiteen
aikana tai jälkeen

ibuprofeeni

naprokseeni

oksikodoni
(N-lääke)
oksikodoni +
naloksoni
(N-lääke)

Annostelumuoto

Indikaatiot

Kontraindikaatiot

kilpirauhasen
vajaatoiminta,
hengitysvajaus,
hypovolemia,
hypotensio,
keuhkosairaus, allergia
Burana, Ibumetin,
Annostellaan
Erilaiset kiputilat, Allergia lääkeaineelle
Ibumax, Ibuxin
pääasiassa per os esim. leikkauksen tai apuaineelle,
tablettina tai
jälkeinen
aikaisemmin sairastettu
oraalisuspensiona kipu, tulehdus,
ruuansulatuskanavan
lapsilla
kuume
verenvuoto,
munuaisten tai maksan
vajaatoiminta,
raskauden alku- ja
loppukolmannes,
Vaikea sydämen
vajaatoiminta,
verenkiertohäiriöt
Pronaxen, Napromex, Pääasiassa käytössä postoperatiiviset allergiat, raskauden
Naprometin
lapsilla. Per os kiputilat ja muu
viimeinen kolmannes,
muotoisena
kivunhoito, esim. vaikeat sydämen,
tablettina,
kihti,
munuaisten tai maksan
oraalisuspensio
kuukautiskivut,
vajaatoiminta,
kuume, migreeni ulcusperforaatio,
astma,
verenvuotoalttius
Oxynorm, Oxanest, PO-tablettina ja IV akuutti ja vaikea allergia, vaikea astma
(monitorointi)
kiputila
tai COPD, PaCO2
kohonnut, delirium,
Oxycontin
kooma, ileus
Targiniq
PO-tablettina
vaikean kivun
yliherkkyys
hoito
vaikuttavalle aineelle
tai apuaineelle, vaikea
hengityslama, vaikea
valmisteeseen
keuhkoahtaumatauti,
lisätty naloksoni
cor pulmonale, vaikea
ehkäisee opioidien
astma, muu kuin
aiheuttamaa
opioidien aiheuttama
ummetusta
paralyyttinen
suolitukos, keskivaikea
tai vaikea maksan
vajaatoiminta

Yleisimmät
haittavaikutukset
liikehäiriöt,
heitehuimaus,
rytmihäiriöt
(takykardia,
sinusarytmia), sekavuus
Ylävatsakipu, närästys,
pahoinvointi, ripuli,
verenvuotoriskin
kasvaminen, pyörrytys,
päänsärky, mielialan
lasku, uneliaisuus,
tinnitus, sydämen
vajaatoiminnan
paheneminen,
turvotukset,
nokkosrokko, kutina
ylävatsakipu, närästys,
pahoinvointi ja
ummetus, ripuli,
oksentelu, kutina, ihooireet, väsyneisyys

ummetus, pahoinvointi,
ruokahalun
heikkeneminen,
sekavuus, spasmit
huimaus, päänsärky,
uneliaisuus, ruokahalun
heikkeneminen,
unettomuus,
kiertohuimaus, kuumat
aallot, vatsakipu,
ummetus, ripuli, suun
kuivuminen,
pahoinvointi,
dyspepsia, oksentelu,
ilmavaivat, ihoreaktiot,
kutina, hikoilu,
uupumus
Eri syistä johtuvat, Allergia vaikuttavalle
Ei yleisiä
lievät kiputilat,
aineelle tai apuaineelle, haittavaikutuksia
kuume
maksan vajaatoiminta,

parasetamoli

Panadol,
Paracetamol, Pamol

IV, PO tai per
rectum.

parasetamoli +
kodeiini (PKV)

Panacod

PO-tablettina

tramadoli (PKV)

Tramal, Tramadin

PO-tablettina ja IV keskivaikean ja
vaikean kivun
lääkehoito

erilaiset kiputilat

sappitiehytspasmi,
hengitysvajaus, akuutti
astmakohtaus,
ultranopeat CYP2D6metaboloijat, lähestyvä
synnytys, imetys
MAO-estäjien käyttö
alle 14 vrk:n sisällä,
oireinen epilepsia,
vaikea munuaisten
vajaatoiminta, vaikea
maksan vajaatoiminta,
päihdevieroitushoito

Taulukko 3. Eri kipulääkkeitä (Duodecim lääketietokanta)

väsymys,
ruoansulatuskanavan
oireet, sekavuus

päänsärky,
tokkuraisuus,
ummetus, pahoinvointi,
oksentelu, hikoilu ja
väsymys
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LÄÄKKEETÖN KIVUNLIEVITYS
The Joanna Briggs -instituutin suosituksen mukaan akuuttia postoperatiivista kipua tulisi
hoitaa sekä lääkkeellisesti että lääkkeettömillä menetelmillä (The Joanna Briggs Institute, 2016). Lääkkeettömät keinot voivat riittää yksinään, mutta yhdistettynä lääkkeelliseen kivunlievitykseen saadaan molempien tehoa lisättyä (PKSSK, n.d.; Aikuispotilaan
kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus,
2013). Kofeiinin on todettu tehostavan kipulääkkeiden tehoa ja sitä tulisi suosia lääkkeellisen kivunhoidon rinnalla (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013; Derry, Derry & Moore, 2014).
Rentoutuminen on yksi lääkkeettömän kivunhoidon muoto. Ihmisen ollessa rentoutunut
hänen kipunsakin vähenee, koska huomio ei keskity kiputuntemukseen. Lihakset eivät
ole jännittyneenä ja verenkierto paranee. Rentoutumista voidaan edesauttaa erilaisin
rentoutusharjoituksin, asentohoidoin ja tyynyin tukien voidaan helpottaa rentona olemista. Asentohoidoilla ennaltaehkäistään myös painehaavojen syntymistä. (Hoikka,
2013; PKSSK, n.d.)
Mielikuvaharjoitukset, musiikin kuuntelu, kirjan lukeminen tai television katselu vievät
ajatuksia muualle ja rentouttavat. On myös hyvä huolehtia siitä, että vaatteet olisivat
joustavat ja kiristämättömät eikä peitto saisi olla liian painava. (PKSSK, n.d.; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
Kylmähoidolla voidaan lievittää kipua, koska kylmä vaikuttaa tulehdusreaktiota ja turvotusta vähentävästi sekä nostaa kipukynnystä. Kylmähoitoa toteutetaan tavallisesti pitämällä kylmäpakkausta tai –pyyhettä noin 20–30 minuutin ajan haava-alueella. (PKSSK,
n.d.; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö:
Hoitotyön suositus, 2013) Kylmähoitoa tulee kuitenkin välttää alueilla, joissa on huono
verenkierto, tunnottomuutta iholla tai suoritettu perifeerinen valtimokirurginen toimenpide (Hoikka, 2013).
Lämpöhoito kiihdyttää verenkiertoa ja parantaa aineenvaihduntaa kudoksissa, sekä rentouttaa lihaksia. Lämpöhoitoa annettaessa tulee noudattaa varovaisuutta huonon valtimoverenkierron alueilla eikä käyttää lainkaan tuoreiden kudosvammojen, tulehdusten
tai ihottumien alueilla. Lämpöhoitoa annetaan noin 20–30 minuutin pituisissa jaksoissa
ja lämpöpakkauksen tulee olla noin 40–45 astetta. (Hoikka, 2013)
Hierontaa voidaan käyttää kivunhoitoon. Sillä on lihaksia rentouttava vaikutus, jonka
hyödyistä jo aiemmassa kappaleessa mainittiinkin. Hieronnalla saavutetaan vuorovaikutusta ja kosketusta, joilla on mielialaa parantava ja kipua lievittävä vaikutus. Pelkästään
jo potilaan kuunteleminen ja erityisesti kuuleminen sekä lähellä oleminen ja koskettaminen voivat lievittää potilaan kipua helpottamalla tämän oloa ja lisäämällä turvallisuuden tunnetta. (Hoikka, 2013)
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Pulloon puhaltaminen auttaa leikkauksen jälkeisessä kivunlievityksessä, rauhoittamalla
hengitystä, rentouttamalla lihaksistoa ja lisäämällä sitä kautta elimistön hapettumista
sekä vähentää stressiä. Mikäli pulloon puhaltaminen aiheuttaa yskimistä, voidaan vatsan tukea lisätä käsin, tyynyin tai tarvittaessa tarravyöllä. (PKSSK, n.d.)
Akupunktio, TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) eli iholta annettava sähköinen hermostimulaatio ja hypnoosi ovat erityisesti synnytyskipujen hoidossa tehokkaiksi todettuja lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja, mutta voidaan käyttää myös muista
syistä johtuviin kipuihin. (Hoikka, 2013)
Nopea liikkeelle lähteminen toimenpiteen jälkeen voidaan laskea lääkkeettömän kivunlievityksen muodoksi. Sillä voidaan ennaltaehkäistä laskimotukosten syntymistä. Täytyy
kuitenkin muistaa mahdolliset operaation jälkeiset liikuntarajoitteet potilaalla. Hoitajien
tulee ohjata hyvät tekniikat vuoteesta nousemiseen ja muuhun liikkumiseen. (PKSSK,
n.d.; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö:
Hoitotyön suositus, 2013)
•
•
•
•
•
•

Suosi sekä lääkkeettömiä että lääkkeellisiä kivunhoitomenetelmiä.
Kipulääke tulee antaa ajoissa ennen puudutuksen häviämistä, jotta kipua ei tule
voimakkaana.
Lievään kipuun tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli ovat ensisijaisia vaihtoehtoja.
Opioidilääkitys vain keskivaikean tai vaikean kivun hoitoon, sillä riippuvuusriski ja
haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaisessa käytössä.
Lääkkeettömistä menetelmistä kannattaa kokeilla ainakin kylmähoitoa, varhaista
mobilisaatiota ja eri rentoutumismenetelmiä.
Lapsipotilaan kanssa leikkiminen tai tarinatuokio voi vähentää kivun kokemusta ja
erityisesti vanhempien läsnäolo rauhoittaa lasta.

POTILASOHJAUS
Potilasohjauksen on todettu vähentävän pelkoa ja ahdistusta leikkausta ennen ja sen
aikana. Ohjaus, joka sisältää tietoa kivusta, rentoutumismenetelmistä ja kivunhallinnasta, voi vähentää potilaan kipua hoitojakson aikana. Yksilöllisen potilasohjauksen on
todettu vähentävän pelkoa ja ahdistusta erityisesti sellaisilla potilailla, joilla on vaikeuksia liikuntakyvyssä tai rajallinen määrä sosiaalisia suhteita. (Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013)
Potilaan kohtaaminen on yksi haaste kivunhoidon onnistumisessa, sillä jokainen kohtaaminen hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä on yksilöllinen ja erilainen tilanne. Näin ollen mihinkään ohjaustilanteeseen ei voi mennä valmistautuneena tietyllä kaavalla, vaan
ohjauksen pitäisi perustua potilaan kysymyksiin, tarpeisiin ja tunteisiin. (Salo & Hagelberg, 2018; Gerlander ym., 2013, s. 19)
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Potilasohjaukseen kirurgisessa hoitotyössä kuuluvat preoperatiivinen käynti sairaalassa,
jossa potilaalla on mahdollisuus tavata kirurgi ja anestesialääkäri. Lisäksi intra- ja postoperatiiviset ohjaustilanteet ovat osa potilasohjausta. Ennen lyhytjälkihoitoista operaatiota tulee huomioida, että potilaalla on riittävä toimintakyky sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tämä usein määrittelee jo ohjaustilanteita osaltaan, sillä potilas ymmärtää tällöin saamaansa kirjallista ja suullista ohjausta sekä on usein motivoitunut omaan hoitoonsa. (Kellokumpu, 2012)
Postoperatiivinen kipu on usein lyhytkestoista ja tämän vuoksi potilaiden sietokyky sitä
kohtaan on suurempi kuin jatkuvaa kroonista kipua. Ohjauksessa on huomioitava potilaan taustatekijät ja se, onko potilaalla esimerkiksi taustalla tekijöitä, jotka voivat altistaa
kivun kroonistumiselle. Postoperatiivisen kivunhoidon kulmakivi on säännöllinen kipulääkitys, mikä on hyvä kertoa potilaallekin. Potilas voi itse vaikuttaa kipuun esimerkiksi
asentohoidoilla, kylmähauteilla ja liikkumisella. Myös hoitajan kyky arvioida potilaan kipua ja sen muutoksia korostuu postoperatiivisen kivun arvioinnissa. (Salo & Hagelberg,
2018) Ohjatessa on hyvä ottaa huomioon esiin tulleita asioita, kuten mahdollinen elämäntilanne, ikä ja pelot sekä huolenaiheet, jotka saattavat vaikuttaa tiedon sisäistämiseen ohjaustilanteessa (Salo & Hagelberg, 2018; Gerlander ym., 2013, s. 20).
Potilasohjauksen kannalta on tärkeää myös hoidon jatkuvuus, jota tukee potilastietojen
kirjaaminen: Miten kipua on hoidettu? Mitä potilaan kanssa on sovittu ja onko harjoiteltu esimerkiksi mobilisointia ja miten se on sujunut? Hoitohenkilökunnan ohjauksen
taso paranee, kun potilastiedot on kirjattu selkeästi näkyviin ja hoitohenkilökunnalla on
tarvittavat taidot ja tiedot hyvään postoperatiiviseen kivunhoitoon. (Gyi, 2018) Onnistunut potilasohjaus lisää myöntyvyyttä erilaisten lääkkeettömien menetelmien käyttöön
sekä saattaa lisätä potilastyytyväisyyttä (Best ym., 2017; Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: Hoitotyön suositus, 2013).
Kirjaa kotiohjeeseen ainakin seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•

Mitä kipulääkkeitä potilas on saanut yksikössä ja mihin kellonaikaan?
Mitä kipulääkkeitä potilas voi vielä kotiutumisiltana ottaa, mihin kellonaikaan ja millä
annostuksella?
Mitä reseptilääkkeitä potilaalle on kivunhoitoon suunniteltu ja millä annostuksella
niitä voidaan jatkaa kotona seuraavana päivänä?
Millaisia lääkkeettömiä menetelmiä kannattaa suosia kotonakin? (esimerkiksi kohoasento, kylmäpakkaukset, liikkuminen voinnin mukaan)
Mihin potilas ottaa yhteyttä, jos kivut pahenevat?
Milloin tulee hakeutua esimerkiksi päivystykseen?
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