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JOHDANTO

Keväällä 2007 KeskiSuomen keskussairaalan synnytysyksikössä aloitettiin Lyhyt

jälkihoitoinen synnytys (LYSY) projekti. Projektin tarkoituksena oli tarkastella syn

nytyksenjälkeistä hoitoa lyhytjälkihoitoisen ja polikliinisen synnytyksen näkökulmis

ta ja luoda hoidolle laatukriteerit. Tavoitteena oli luoda LYSY eli lyhytjälkihoitoisen

synnytyksen malli ja kokeilla sen toimivuutta luotujen kriteerien ja toimintaohjeiden

avulla pilotointijaksojen aikana. Tavoitteena oli kriteerien täyttävien synnyttäjien ja

vastasyntyneiden kotiuttaminen 24  48 tunnin aikana hoitoketjun mukaisesti turva

ten kotiutus moniammatillisen verkoston avulla.

Rahoitusta projektille saatiin KeskiSuomen sairaanhoitopiiriltä. Saadun tuen turvin

projekti saatiin käyntiin ja työhön voitiin palkata tarvittava henkilökunta. Osa pro

jektissa tarvittavista kätilöistä teki työtään vapautettuna omasta työstään. Projekti

aloitettiin tammikuussa 2007 ja se päättyi joulukuussa 2007.

Vuonna  2005  Suomessa  oli  synnytyksiä  56  963.  Synnytysten  määrät  kääntyivät

laskuun 1990luvun  lopulla, mutta vuoden 2000  jälkeen synnyttäjien määrät ovat

taas  lähteneet  kasvuun.  (STAKES, 2006.) KeskiSuomessa vuonna 1998 synny

tyksiä oli vähiten 15 vuoteen (2575) ja siitä lähtien synnytysten määrät ovat nous

seet jatkuvasti. Vuonna 2006 synnytysten määrä on noussut 16,3 % (3077). Lap

sivuodeajan hoito sairaalassa on  lyhentynyt. Kun vuonna 1991 synnyttäjistä noin

45% kotiutui neljänteen päivään mennessä, vuonna 2005 vastaava luku oli  lähes

80%.  Vuonna 2005 perheistä 25 % kotiutui kahden päivän sisällä synnytyksestä.

Suomessa hoitopäivien keskiarvo synnytyksen jälkeen oli 3,4 vuorokautta vuonna

2005. (STAKES, 2006.)

 Hoitoajat  ovat  KeskiSuomen  keskussairaalassa  jo  nyt  valtakunnallisesti  matalia

(keskimäärin  3,09  vrk).  Tähän  lukuun  kuitenkin  kuuluvat  myös  raskaana  olevat,

jotka ovat syystä tai toisesta tarvinneet sairaalahoitoa. LYSY projektia varten ke

rättiin tietoja tammi  ja huhtikuun 2007 välisenä aikana KeskiSuomen keskussai

raalan  synnytysyksiköstä  kotiutuneista  perheistä. Tiedonkeriin  perusteella  synny

tyksen jälkeisinä kahtena ensimmäisenä päivänä kotiutui peräti 48,5 % perheistä.
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(KeskiSuomen keskussairaala, 2007.) Kotiutuvien perheiden hoitoon haluttiin pa

nostaa aikaisempaa enemmän ja hoidon laatua parantaa aloittamalla lyhytjälkihoi

toisen synnytys projekti.

Lyhytjälkihoitoisen synnytyksen uranuurtajana Suomessa on ollut Tampereen yli

opistollinen sairaala.  Kokemukset LYSY toiminnasta Tampereella ovat olleet se

kä perheiden että henkilökunnan näkökulmasta pääosin hyviä. (Kujanpää & Rajala

2004.) Kansainvälisten tutkimusten mukaan varhain kotiutumisen vaikutukset ime

tykseen,  varhaiseen  vuorovaikutukseen  ja  perheen  elämään  ovat  suurimmaksi

osaksi  lieviä verrattuna normaalisti kotiutuneiden tilanteeseen (Brown, Small, Fa

ber, Krastev & Davis. 2007.)

KeskiSuomen keskussairaalan synnytysyksikön remontin tullessa valmiiksi mar

raskuussa 2007 synnytysvuodeosastolla on yhteensä 44 vuodepaikkaa, joita jaka

vat prenataalipotilaat sekä osasto 4:n muuttuessa naisten operatiiviseksi yhteis

osastoksi, myös keskiraskauden keskenmeno ja raskaudenkeskeytyspotilaat.

Tämän vuoksi KeskiSuomen keskussairaalan synnytysyksikössä tavoitteeksi on

asetettu hoitoaikojen lyhentäminen entisestään, turvaamalla kuitenkin perheille

tarpeeksi turvalliset olosuhteet aikaiselle kotiutumiselle.

Tässä  opinnäytetyössä  kuvataan  lyhytjälkihoitoisen  synnytyksen  kehittämispro

sessia KeskiSuomen keskussairaalassa.



6

2. LYHYTJÄLKIHOITOINEN JA POLIKLIININEN SYNNYTYS

Lyhytjälkihoitoinen  synnytys  (LYSY)  tarkoittaa  äidin  ja  lapsen  kotiutumista  648

tunnin kuluttua synnytyksestä. Perheen varhainen kotiuttaminen  toteutetaan yksi

löllisesti, ottaen huomioon mahdolliset riskitekijät (Järvenpää 2002, 757). Stakesin

perhesuunnittelun  ja äitiyshuollon asiantuntijaryhmä on antanut raportissaan suo

situkset LYSY:n kotiuttamisedellytyksistä  ja muista huomioonotettavista seikoista.

Hoidon  edellytyksenä  on  terveen  synnyttäjän  täysiaikainen  raskaus,  toipumiseen

pitää olla hyvät sosiaaliset edellytykset, perheen tulee olla motivoitunut tähän hoi

tomuotoon ja sitoutua sen ehtoihin. Kotiuttamisedellytyksiksi asiantuntijaryhmä on

listannut myös synnyttäjän normaalin lapsivuodeajan sekä vastasyntyneen hyvän

voinnin.  (Viisainen 1999, 7577.) Lisäksi  LYSY:ä  toteuttavilla sairaaloilla  on omia

ohjeita varhaisesta kotiutumisesta ja sen edellytyksistä

Polikliinisella synnytyksellä tarkoitetaan perheen kotiutumista 624 tunnin kuluttua

synnytyksestä. Polikliininen synnytys suunnitellaan aina etukäteen yhteistyössä

neuvolan kanssa. Se toteutetaan, jos perhe synnyttää virkaaikaan eli klo 716,

synnytys on normaali ja vauva ja äiti voivat hyvin. KeskiSuomen keskussairaalan

synnytysyksiköllä on oma ohjeensa polikliinisen synnytyksen hoitoon. (LIITE 1)

LYSY projektin suunnitteluvaiheessa lastenlääkärien aloitteesta tehtiin päätös,

ettei polikliinista synnytystä ainakaan suositella tai markkinoida aktiivisesti perheil

le KeskiSuomen keskussairaalassa, lapsen turvallisen alkutaipaleen takaamisek

si.

3.  LYHYTJÄLKIHOITOINEN SYNNYTYS SUOMESSA

Suomalaista tutkimustietoa lyhytjälkihoitoisesta synnytyksestä on vielä vähän. En

simmäisenä LYSY toiminta sai Suomessa alkunsa Tampereen yliopistollisessa

(TAYS) sairaalassa. Siellä toiminta aloitettiin vuonna 2003 kotiuttamalla LYSY

perheet pääasiallisesti kahden vuorokauden kuluttua synnytyksestä. Toimintaa on

kehitetty edelleen ensimmäisen vuorokauden aikana kotiutuvien perheiden osalta

vuoden 2007 kesäkuusta lähtien. Tällä hetkellä sairaalassa toimii kaksi ns. LYSY

kätilöä kotiuttamassa LYSY perheet, pitämällä heihin yhteyttä puhelimitse ja te
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kemässä kotikäyntejä. Sairaalan LYSY kätilöt tekevät kotikäynnit Tampereen

kaupunkia lukuun ottamatta muissa kunnissa. Kotikäyntejä tehdään yhdestä kah

teen perheen tarpeiden mukaan lähinnä neljänä ensimmäisenä kotiutumisen jäl

keisenä päivänä. Tampereen kaupungissa kotikäynnit tekee avoterveydenhuollon

henkilöstö. TAYS:ssa LYSY perheitä on noin 30 % synnyttäjistä. (Riihimäki,

2007.)

Myös muutamissa muissa sairaaloissa ympäri Suomea kuten Vaasan keskussai

raalassa ollaan aloittamassa LYSY toimintaa. Kirjallista raporttia projekteista tai

niiden tuloksista ei kuitenkaan ole vielä saatavilla. Helsingin ja Uudenmaan sai

raanhoitopiirissä (HUS) on aloittanut vuoden 2007 alussa hoitajavastaanotot, joille

perheet voivat palata saamaan ohjausta ja neuvontaa kotiutumisen jälkeen. Turun

yliopistollisessa sairaalassa (TYS) kaikki alle kolmen vuorokauden kotiutuneet

perheet tulevat lastenlääkärin kontrolliin uudestaan noin kolmen vuorokauden ku

luttua kotiutumisesta. (Vilppola, 2007.)

Hoitohenkilökunnan ja perheiden kokemuksia LYSY:stä ovat tutkineet Kujanpää ja

Rajala (2004) pro gradu tutkielmassa. Perheet olivat LYSY valintaansa hyvin tyy

tyväisiä. Vastaajista 99 % (n=101) piti kotiutumisajankohtaansa sopivana. Perheis

tä 93 % oli tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että puhelinkontakti sairaalasta kotiin

turvasi hyvän hoidon. Kotikäyntejä piti välttämättömänä vain 24 % perheistä. Oh

jaukseen oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Perheistä 66 % koki, että ohjauksessa oli

tärkeää huomioida perheen voimavarat. Hoitohenkilökunnasta 94 % suhtautui

myönteisesti LYSY kokeiluun, vaikkakin 56 % totesi, että henkilökuntaa oli tämän

kaltaiseen toimintaan liian vähän. Henkilökunnasta valtaosa koki, että ajan hen

gessä ei pysy jollei ole valmis muutoksiin. Korkealaatuinen LYSY toiminta edellyt

tää riittävää, ammattitaitoista ja tulokselliseen toimintaan sitoutunutta henkilökun

taa. Toiminnan korkea laatu ilmene perheiden hyvänä hoitona ja palveluna. Kor

kealaatuisen toiminnan tuloksena saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia perhei

den terveyteen. (Kujanpää & Rajala, 2004, 22.) Kokonaisuudessaan perheet koki

vat LYSY toiminnan toteutuksen myönteisempänä kuin hoitohenkilökunta (Kujan

pää, Rajala, Ruohotie & YläOutinen 2006, 16).
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Paavilaisen (1994) tutkimuksessa varhainen kotiutuminen oli keino pitää huolta

perheen vanhempien lasten hyvinvoinnista. Kotiympäristö antoi mahdollisuuden

elää itselleen hyvällä tavalla, antoi tunteen suojaisuudesta ja omaan ympäristöön

kuulumisesta. Näin varhainen kotiutuminen on esimerkki siitä, että perhe ottaa ja

terveydenhuoltojärjestelmä sallii sen ottaa vastuun itsensä hoitamisesta.

Lyhytjälkihoitoiseen synnytykseen toimintamallina ollaan Suomessa vähäisten tut

kimusten mukaan tyytyväisiä. Suomessa lyhytjälkihoitoista synnytystä ja sen vai

kutuksia perheiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä LYSY toiminnan kustannus

vaikutuksia sairaanhoitopiireille ei ole juurikaan tutkittu.

4. KANSAINVÄLISET TUTKIMUKSET LYHYTJÄLKIHOITOISESTA
SYNNYTYKSESTÄ

Ulkomailla tutkimuksia LYSY:stä on tehty Suomea enemmän. Tulokset ovat myös

paikoitella toisensa kumoavia.  Liun, Clemensin, Shayn, Davisin ja Novackin

(1997) tutkimuksessa vastasyntyneen kotiuttaminen varhain lisäsi riskiä palata

sairaalaan ensimmäisen elinkuukauden aikana. Myös keltaisuuden, kuivumisen ja

sepsiksen riskien katsottiin lisääntyvän. Toisin kuin Liun ym. (1997) tutkimuksessa

todetaan, ei Sainz Buenon, Romanon, Teruelin, Benjumean, Palacinin, Gonzale

sin ja Manzonan (2005) tutkimuksissa havaittu lasten lisääntynyttä sairastuvuutta

varhaisen kotiutuksen jälkeen.  Britton, Britton ja Gronwaldtin (1999) tulokset osoit

tivat, että varhainen kotiutuminen ei huononna äidin ja lapsen väliseen vuorovaiku

tusta eikä rintaruokinnan onnistumista. On todettu myös, ettei varhain kotiutunei

den ja tavanomaisesti kotiutuneiden imetys kokemuksissa ollut juurikaan eroja

(Kvist, Persson & Lingman, 1996, 98).

Ne äidit, jotka viettivät sairaalassa vain yhden yön, kertoivat enemmän ahdistuk

sesta ja vastasyntyneen ongelmista kuin ne äidit, jotka viipyivät sairaalassa kaksi

yötä. (Lane, Lauts, Ickovics, Naftolin & Feinstein 1999, 240.) SainzBuenon ym.

(2005) tulosten mukaan lapsivuodeajan masennuksesta tai väsymyksestä ei ole

näyttöä varhaisen kotiutumisen yhteydessä.  Fishbeinin ja Burggrafin (1997) tutki

muksessa tuli esiin asioita, jotka huolestuttivat äitiä tai aiheuttivat ongelmia varhai

sen kotiutumisen jälkeen. Näitä olivat ompeleet, rintojen täyttyminen, oman kehon
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kuvan muutokset ja väsymys. Äidin rooli aiheutti huolta mutta toisaalta huoli pa

risuhteesta ja sen muutoksista oli pieni.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa todettiin varhaisen kotiutumisen jälkeisillä koti

käynneillä olevan selvää hyötyä perheille. Tutkimuksen mukaan varhaista kotiutu

mista ei tulisi kuitenkaan suositella esimerkiksi yksinhuoltajille, ensisynnyttäjille ja

maahanmuuttajille johtuen liian vähäisistä tutkimustiedoista. (Gagnon, Edgar,

Kramer, Papageorgius, Waghorn & Klein 1997.) Samoista syistä Margolis, Kotel

chuck ja Chang (1997) totesivat kotikäyntien olevan välttämättömiä tai vähintään

polikliinista käyntiä toivottiin tehtäväksi varhaisen kotiutumisen jälkeen. Varhainen

kotiutuminen ei ole yleisesti suositeltavaa ja tuettavaa toimintaa, vaan vaatii aina

huolellisesti valitut perheet ollakseen turvallista toimintaa (Grullon & Grimes 1997,

865).

Brown, Small, Faber, Krastev ja Davis (2007) ovat tarkastelleet tutkimuksia varhai

sesta kotiutumisesta vuosien 1962–1997 välillä. Näissä tutkimuksissa on haettu

vastauksia useaan kysymykseen varhaisen kotiutumisen vaikutuksista. Yhteenotot

sairaalaan joko äidin tai lapsen vuoksi eivät lisääntyneet varhaisen kotiutumisen

takia. Merkittäviä eroja yhteydenottojen määrässä tai laadussa ei voitu havaita.

Äidin emotionaalisessa hyvinvoinnissa tai ahdistuksen ilmenemisessä ei voitu teh

dä eroa varhain kotiutuneiden ja verrokkiryhmien välillä. Imetyksen onnistumiseen,

lisääntymiseen ja imetyksen keston pitenemiseen näiden tutkimusten perusteella

ei ollut vaikutusta kotiutumisen ajankohdalla vaan kulttuurilla ja muilla maakohtai

silla eroilla. Suurimmassa osassa käsitellyistä tutkimuksista äitien ja perheiden

tyytyväisyys hoitoa kohtaan oli suurempaa varhaisen kotiutumisen jälkeen kuin

myöhemmin kotiutuneilla. Varsinkin 24–48 tuntia synnytyksen jälkeen kotiutuneet

perheet kokivat olonsa varmemmaksi ja saaneensa hyvää ohjausta ja hoitoa. Var

hain kotiutuneiden perheiden isät ottivat osaa innokkaammin vauvan hoitoon ja

huolenpitoon.

Varhaisen kotiutumisen kustannusvaikutuksista taas todettiin tarvittavan lisää näyt

töä. Tutkimuksissa todettiin kuitenkin tällä toiminnalla olevan säästöä sairaaloille,

mutta siitä mitä kustannukset loppujenlopuksi ovat kotikäyntien ja kodissa tapahtu

van seurannan ja mahdollisten sairaalakäyntien vuoksi, ei voitu tehdä lopullisia
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päätelmiä ilman riittävää tutkimusta. Sveitsissä tehdyn tutkimuksen mukaan imetys

ja imetysohjaus onnistuivat paremmin varhain kotiutuneilla perheillä. Äitien eikä

vastasyntyneiden ensimmäisen kuukauden terveydentilassa ei ollut eroja verrattu

na myöhempään kotiutuneisiin.  Kuitenkin kuuden kuukauden iässä merkittävästi

useampi varhain kotiutunut lapsi oli tarvinnut tarkastusta tai hoitoa sairaalassa.

Varhainen kotiutus johti 1 209 Sveitsin frangin (723,94 euroa) nettosäästöön kuu

kaudessa. (Kirkinen, 2004, 3159.) Myös SainzBueno ym. (2005) tulokset kertovat

18–20 % kustannussäästöistä varsinkin kun perheet kotiutuvat alle 48 tuntia syn

nytyksen jälkeen.

Yhteenvetona ulkomaisista tutkimustuloksista voidaan todeta, että vaikka varhain

kotiutumisen ja normaalisti kotiin lähtevien perheiden hyvinvoinnissa ei suuria ero

ja olekaan on kätilön antaman tuen tarve ennen kotiutumista ja kotiutumisen jäl

keen kiistatonta lyhytjälkihoitoisessa synnytyksessä. Varhain kotiutuminen myös

vaatii kriteerit kotiutumisen tueksi. Kokemukset lyhytjälkihoitoisesta synnytyksestä

ovat kansainvälisesti pääasiassa positiivisia.

5. SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN HOITOTYÖ

Synnytyksen jälkeiset hoitoajat sairaalassa ovat lyhentyneet viime vuosikymmen

ten aikana. Kun vuonna 1991 synnyttäneistä noin 45 % kotiutui neljänteen päivään

mennessä, vuonna 2005 vastaava luku oli 80 % ja yli neljäsosa näistä perheistä

kotiutui kahden päivän sisällä. (STAKES 2006.) KeskiSuomen keskussairaalassa

kotiuduttiin 1980 ja 90luvilla 510 vuorokauden sisällä synnytyksestä. (Vilppola,

2007.) Vuonna 2006 hoitoaika KeskiSuomen keskussairaalassa oli 3,09 vuoro

kautta. (Kröger, 2007.)

Lyhentyneet hoitoajat sairaalassa vaativat ja edellyttävät entistä tiiviimpää ohjaus

ta  lyhyessä ajassa sekä tehokasta vastasyntyneen voinnin seurantaa ennen per

heen  varhaista  kotiutumista.  Varsinkin  ensisynnyttäjien  kohdalla  ohjauksen  tarve

on suuri mutta aikaa imetyksen, vauvanhoidon ja oman voinnin seurannan ohjauk

seen on rajoitetusti. Tästä syystä ohjauksen olisikin tarpeen lähteä perheiden tar

peista  ja  lähtökohdista.  Kaikkea  ei  tarvitse  kaikille  ohjata,  joku  taas  tarvitsee
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enemmän ja yksityiskohtaisempaa ohjausta. Kääriäinen, Ukkola, Kyngäs ja Torppa

(2006) toteavat, että ohjaukselle on olemassa hyvät resurssit. Hoitohenkilökunnal

la on hyvät tiedot  ja  taidot sekä myönteinen asenne potilaiden ohjaukseen.  Kui

tenkin erilaisiin ohjausmenetelmiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Ohjaus on

yleensä  potilaslähtöistä  ja  potilaan  aktiivisuutta  tukevaa.  Ohjauksen  tulisi  sopia

synnyttäjän  ja  synnyttävän perheen  elämäntilanteeseen,  jotta  niiden noudattami

seen  motivoiduttaisiin.  (Ryttyläinen,  2005,  180.)  Varhainen  kotiutuminen  myös

asettaa erilaisia  tavoitteita äidin  ja  lapsen seurantaan sairaalassa oloaikana sekä

kotiutumisen jälkeen.

Seuraavissa kappaleissa käsitellään lyhytjälkihoitoiseen synnytykseen liittyviä, en

nen kotiutusta ja kotiutuksen jälkeen huomioitavia asioita.

5.1 Imetysohjaus

Imetyksen tukeminen on synnytyksen jälkeen tärkeää. Imetysohjaukseen tulisi pa

nostaa kaikissa sairaaloissa, mutta varsinkin Baby Friendly sertifikaatin saaneissa

sairaaloissa. Erityisesti lyhytjälkihoitoisen synnytyksen kyseessä ollessa riittävä

imetysohjaus antaa hyvät lähtökohdat kotona pärjäämiselle. Ohjauksen tulisi olla

konkreettista, rohkaisevaa ja äitien itseluottamusta tukevaa (HakulinenViitanen,

Pelkonen & Haapakorva, 2005, 53). Ohjeiden tulisi sisältää imetysasentojen ohja

uksen, vauvan imuotteen tarkastuksen sekä ohjauksen ympärivuorokautiseen vie

rihoitoon ja lapsentahtiseen imetykseen. Äitiä ohjataan tarkkailemaan vauvaa ja

autetaan perhettä vastaamaan vauvan tarpeisiin.  Ohjausta tulisi antaa myös mai

donerityksestä, imetysongelmista ja niiden ratkaisuista sekä imetyksen havain

noinnista ja arvioinnista. Tärkeää on myös äidin saama emotionaalinen tuki ja em

patia hoitajilta. Lyhytjälkihoitoisen synnytyksen yhteydessä aikaa imetysohjauk

seen jää vähän. Tästä syystä ohjauksen tarve tulisi suunnitella perheen kanssa

yhdessä, perhelähtöisesti.  (Dykes, 2005, 241; Hannula, 2003, 30; Tarkka, Pauno

nen & Laippala, 1998,177.)

Äidit saavat ohjausta ja tukea imetykseen puolisoltaan, läheisiltään ja vertaisiltaan.

Tärkeää olisi kuitenkin saada tukea varsinkin terveydenhuollon organisaatioilta ja
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ammattilaisilta. Tuen on todettu edistävän imetystä jos se vastaa äidin tarpeisiin.

(Hannula, LeinoKilpi & Puukka, 2006, 11.) Jos äiti kotiutetaan sairaalasta ilman

tietoa siitä, mistä tietää maidon riittävän vauvalle ja miten maidoneritystä voi lisätä,

käy niin kuin Suomessa on käynyt: täysimetys puolivuotiaaksi jää harvojen vauvo

jen etusoikeudeksi. (Hannula, LeinoKilpi & Puukka, 2006, 16; Hasunen & Ryynä

nen, 2006, 28.) Sairaalan ja neuvoloiden olisi sovittava yhdessä siitä, kuka vastaa

imetysavun järjestämisestä ongelmatilanteissa sairaalasta kotiutumisen jälkeen

(Pelkonen 2006, 30).

5.2 Vastasyntyneen voinnin seuranta ja seurannan ohjaus

Ennen kotiutumista vanhemmille  tulee kertoa  ja ohjata vastasyntyneen voinnissa

tapahtuvien muutosten seurannasta  ja niiden arvioinnista. Ongelmia saattavat ai

heuttaa niin kellastuminen, infektiot kuin rakenteelliset poikkeavuudet, joita ei syys

tä tai toisesta ole havaittu ennen kotiutumista.

Kaikilla vastasyntyneillä fysiologinen ilmiö, kellastuminen voi olla ongelma varhai

sessa  kotiutumisessa.  Korkeimmillaan  bilirubiiniarvot  ovat  keskimäärin  kolmen

vuorokauden iässä. Perheiden voi olla vaikea  itse arvioida kellastumisen astetta.

Lastenlääkärien huoli varhain kotiutumisesta liittyykin juuri vastasyntyneen kellas

tumiseen ja vanhempien kykyyn arvioida lapsen vointia. Huolellinen ohjaus ja seu

ranta  ovat  erityisen  tärkeitä  keltaisuuden  tarkkailussa.  Keltaisuuden  arviointi  ja

mahdollinen kellastumisen ennakointi vaatii  jo ennen sairaalasta kotiuttamista ky

symyksiä raskaudesta, synnytyksestä ja lapsen voinnista, joiden avulla kellastumi

sen riskiä voidaan arvioida. Keltaisuuden astetta voidaan helpoimmin havainnoida

vastasyntyneen  silmän  valkuaisista,  joiden  keltaisuus  voi  olla  merkki  korkeasta

bilirubiiniarvosta. Väsynyt ja huonosti syövä vauva, ihon keltaisuuden lisäksi kertoo

usein myös tarkastettavasta tilanteesta bilirubiinin osalta. Näiden asioiden tarkkailu

ohjataan  vanhemmille  sairaalassa  ennen  kotiuttamista.  (Smitherman,  Starka  &

Bhutan  2006,  220;  Tomashek,  ShapiroMendoza,  Weiss,  Kotelchuck,  Barfield,

Evans, Naninni & Declercq. 2006, 67; Halliday, 2005, 160)
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Jos lapsen keltaisuutta epäillään, on syytä tarkastaa bilirubiiniarvo helposti otetta

valla verikokeella. Ennen kotiutumista keltaisuuden riskitekijät esimerkiksi ennen

aikaisuus, äidin veriryhmän Rhnegatiivisuus ja aikaisempien lasten kellastuminen,

tulisi  tiedostaa. Myös bilirubiinikontrolli  verikokeella voi olla  tarpeen kotiutumiskri

teereitä  ajatellen.  Käytössä  on  keltaisuuden  riskiä  ennakoivia  taulukoita,  joilla

mahdollinen  kellastuminen  kotiutumisen  jälkeen  voidaan  arvioida  alustavasti  ja

siten  määritellä  kontrolleja  kotiutumisen  jälkeen.  (Smitherman,  Starka  &  Bhutan

2006,  220;  Tomashek,  ShapiroMendoza,  Weiss,  Kotelchuck,  Barfield,  Evans,

Naninni & Declercq. 2006, 67; Halliday, 2005, 160)

Alle 72 tuntia synnytyksen jälkeen kotiutuneiden vastasyntyneiden olisi hyvä käydä

kontrollissa lääkärin, kätilön tai terveydenhoitajan luona kotiutumista seuraavan 48

tunnin aikana. Näin  voitaisiin  keltaisuuden, mutta myös muiden mahdollisten on

gelmien  selvittely  aloittaa  ennen  varsinaisten  suurempien  ongelmien  syntymistä.

Varsinkin ns. korkean riskin lapset keltaisuuden suhteen tulisi huomioida erityisen

hyvin. (Smitherman ym. 2006, 223.)

Varhaisen kotiutumisen ongelmista yksi on myös myöhemmin esiin tulevat sydän

viat. Sydänvioista osaa ei voida huomata heti ensimmäisten vuorokausien aikana.

Myös  infektiot  saattavat  kehittyä  myöhemmin,  muutaman  vuorokauden  ikäisenä.

Näiden seikkojen vuoksi alle 30 tuntia synnytyksen jälkeen kotiutuvilla vauvoilla on

suurempi  riski menehtyä ensimmäisen  ikävuoden aikana. (Malkin, Garber, Boder

& Keeler. 2000, 185.)

Siitä, milloin sairaalaan on otettava yhteyttä tai lapsen kanssa olisi tultava takaisin

sairaalaan,  on  myös  annettu  STAKESin  asiantuntijaryhmän  suosituksessa  yksi

tyiskohtaiset  ohjeet.  (Taulukko 1.)  Näiden  asioiden havainnointi  tulisi  ohjata  per

heelle  ennen  kotiutumista.  Asiat  tulisi  käydä  läpi  yhdessä  vanhempien  kanssa

käyttäen  termejä,  jotka  ovat  ymmärrettävissä  helposti.  Sairaalaan  paluun  syistä

yleisimpiä ovat keltaisuus, infektiot ja kuivuminen. (Viisainen, 1999, 77; Tomachek

ym., 2006, 64.)
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TAULUKKO 1. Kotiutuksen jälkeen lapsesta seurattavat asiat (Viisainen1999,77)

5.3 Synnyttäneen voinnin seuranta

Varhain  kotiutuvilla  perheillä  saattaa  olla  epäilyksiä  kotiutumisesta  myös  muissa

kuin vauvaan liittyvissä asioissa. Varsinkin isät miettivät äidin jaksamista ja lääke

tieteellisten  ongelmien  ilmenemistä,  äidit  taas  imetyksen  onnistumista  kotona  il

man jatkuvaa lähellä olevaa tukea. Varhaiseen kotiutumiseen kannustivat perheen

yhdessä olo  ja omaan turvalliseen kotiympäristöön palaaminen,  jossa rutiinit tule

vat  heti  tutuiksi.  (Fredriksson  ym.  2003,  267269.)  Äidin  ovat  toivoneet  entistä

enemmän synnytyksen jälkeisen ajan huomioinnissa äidin jaksamisen ja pystymi

sessä  tukemista,  äidin  mielialan  havainnoimista  ja  masennuksen  havaitsemista

ajoissa. (Ryttyläinen, 2005, 180.)

Lyhytjälkihoitoisen  synnytyksen  ollessa  kyseessä  synnyttäneen  fyysisen  voinnin

seuranta ei itsessään vaadi erikoisia toimenpiteitä verrattuna normaalisti kotiutuviin

äiteihin. Ennen kotiutumista äidin voinnin on oltava hyvä. Äidillä ei saa olla infekti

on  merkkejä,  esimerkiksi  kuumetta.  Jälkivuodon  tulee  olla  normaalia  ja  kohdun

hyvin  supistunut.  Äitiä  ohjataan myös  tarkkailemaan  näitä asioita  kotona  ja  otta

maan  yhteyttä  joko neuvolaan  tai  sairaalaan  jos ongelmia  ilmenee. Maidoneritys

on usein vasta alkamassa varhain kotiutumisen yhteydessä, joten rintojen hoidosta

kerrotaan äidille tarkasti. Myös rintatulehduksen oireista ja hoidosta keskustellaan.

Äitiä, mutta myös isää, kehotetaan tarkkailemaan omaa jaksamistaan vauvan hoi

  Infektion merkit: kuume, lapsen yleiskunto,

pulssi  , hengitys tihentynyttä: >70/min

  Heikko imeminen, imetysongelmat

  Silmänvalkuaisissa näkyvä keltaisuus

  Navan poikkeavan paha haju ja punoitus

  Näpyt, rakkulat iholla
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don ohella. Oman ajan ottaminen vauvaperheen arjessa auttaa osaltaan äitiä jak

samaan myös psyykkisesti.

5.4 Kotikäynnit ja puhelinyhteydenotot synnytyksen jälkeisessä hoidossa

Vaikka vanhemmat haluavatkin ottaa vastuun omasta voinnistaan ja toiminnastaan

varhaisen kotiutumisen kautta, on heillä silti tarvetta ammattilaisten tukeen. Turval

lisuutta luo jos kotiutumista ennen on sovittu joku tietty henkilö jolta kysyä asioita.

Kotikäynnit  ja puhelinkontaktit  tuovat  turvaa.  (Fredriksson ym. 2003, 270.) Äitiys

huollon  toiminnassa pitäisikin huomioida nykyistä enemmän  isää, parisuhdetta  ja

synnytyksen jälkeistä aikaa (Ryttyläinen, VehviläinenJulkunen & Pietilä 2007, 27).

Seksuaali  ja  lisääntymisterveyden edistämisen  toimintaohjelman 2007–2010 mu

kaan vuonna 2004 terveydenhoitajista 71 % teki kotikäynnin  jokaisen vastasynty

neen perheeseen. Ohjelma painottaa kotikäyntyien tärkeyttä ja asettaa tavoitteek

si, että jokaiseen perheeseen tehdään synnytyksen jälkeen neuvolasta kotikäynti.

(STM,  2007)  Kotikäyntien  määrä  on  kuitenkin  koko  ajan  vähentynyt  (Hakulinen

Viitanen ym., 2005). Varsinkin LYSY:n jälkeen kotikäynnit ovat suositeltavia. Koti

käyntien on  todettu vaikuttavaksi keinoksi edistää  imetystä. Kätilön  ja  terveyden

hoitajan yksilölliset  ja  intensiiviset  kotikäynnit  synnytyksen  jälkeen edistävät äidin

mielenterveyttä  ja vähentävät esimerkiksi äidin synnytyksen  jälkeisen masennuk

sen riskiä. Kotikäynnit ovat erityisen tärkeitä, jos tarvitaan avopuolen ja sosiaalivi

ranomaisten  yhteistyötä.  (STM, 2007.)  Kotikäynnillä  tarkastetaan  lapsen  vointi  ja

imetyksen onnistuminen. Jos käyntiä ei pystytä  järjestämään, voi sairaalan kätilö

olla puhelimitse yhteydessä perheeseen varsinkin viikonloppuisin. Asiantuntijatyö

ryhmä suosittelee myös lastenlääkärintarkastuskäyntiä sairaalassa 35 vrk:n sisäl

lä. Tämän  jälkeen perhe jatkaa normaaleja neuvolakäyntejä. (Viisainen 1999, 76

77.)

LYSY projektia varten kerätyissä  tiedoissa kävi  ilmi, että esimerkiksi  Jyväskylän

kaupungin neuvoloissa kotikäyntejä  tehdään melko  tiukkojen kriteerien perusteel

la,  esimerkiksi  päihdeäitien  ja  sosiaalista  tukea  kaipaavien  perheiden  luokse.



16

Muualla  KeskiSuomen  alueella  kotikäyntejä  tehdään  Jyväskylän  kaupunkia

enemmän ensimmäisen ja toisen viikon aikana synnytyksen jälkeen.

Jos  kotikäyntejä  ei  syystä  tai  toisesta  voida  järjestää  tulisi  varhain  kotiutuneisiin

perheisiin pitää yhteyttä puhelimitse. Puhelinkontakteissa tulee kysyä ainakin vas

tasyntyneen  keltaisuudesta,  äidin  maidonerityksestä  ja  lapsen  yleisvoinnista.  Sa

malla  kertaa  voidaan  arvioida  kysymyksin  äidin  psyykkistä  ja  fyysistä  vointia  ja

imetyksen onnistumista. (Smitherman ym. 2006, 220.)

5.5 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö ja tie
donkulku

Avohuollon ja sairaalan yhteistyön tulisi olla tiivistä ja motivoitunutta ja molempien

on sitouduttava sovittuihin hoitokäytäntöihin. Neuvolassa tai sairaalassa tulee olla

myös paikallisesti sovitut resurssit äidin ja lapsen hyvään jälkihoitoon myös viikon

loppuisin. (Viisainen 1999, 75.) Lyhytjälkihoitoinen synnytys vaatii perusterveyden

huollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Mallin toiminnan varmistamiseksi yh

teisten ohjeiden luominen olisi tärkeää.  Perheen toiveiden huomioiminen, hoidon

jatkuvuuden turvaaminen kotiutumisen jälkeiseen hoitoon ja perusterveydenhuol

lon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen sekä sairaalan uusien toimin

tamallien luominen lisäävät omalta osaltaan hoidon laatua lyhytjälkihoitoisen syn

nytyksen kautta.

Äitiyshuollon tuloksellisuus ja toimivuus edellyttävät erikoissairaanhoidon ja perus

terveydenhuollon tiivistä ja toisiaan arvostavaa yhteistyötä. Lyhytjälkihoitoisessa

synnytyksessä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Saumattomien palveluketjujen

luominen edellyttää toimintojen uudelleenorganisoimista asiakkaan näkökulmasta.

Palveluketjulla tarkoitetaan saman asiakkaan tiettyyn ongelma tai tarvekokonai

suuteen kohdistuvaa, sosiaali ja terveydenhuollon tai sosiaalivakuutuksen organi

saatiorajoja ylittävää, suunnitelmallisesti ja yksilöllisesti toteutuvaa palveluproses

sien kokonaisuutta. Näitä palveluprosesseja on enemmän kuin yksi. Koska palve

luketju koostuu palveluprosesseista, sen ainoaksi ”omaksi” ominaisuudeksi jää

organisaatiorajojen ylittäminen. Palveluketjuun liittyvät palvelutapahtumat yhdisty
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vät asiakaslähtöiseksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi riippumatta siitä, mikä toi

minnallinen yksikkö on palvelujen järjestäjä tai toteuttaja. (Lausvaara, Soidinmäki

& Tuuri 2004, 9.)

Joustavissa palveluketjuissa kaikkien palveluprosesseihin osallistuvien sosiaali ja

terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee olla  tietoisia asiakkaan ja hänen tieto

jensa  erilaisista  siirtymävaiheista  ja  niihin  liittyvistä  yhteistyön  ja  tiedonkulun  tar

peista.  Asiakasta  koskevat  tiedot  tulee  palveluketjuissa  siirtää  suunnitelmallisesti

ja  tietosuojalainsäädännön  mukaisesti.  (Liikanen  &  Virtanen  2002,  74.)  Erityisen

tärkeää lyhytjälkihoitoisessa synnytyksessä on, että tiedot siirtyvät sujuvasti orga

nisaatiosta toiseen. Tällöin asiakaslähtöinen palveluprosessi on mahdollista jatkua

toisessa yksikössä saumattomasti. Yhteistyön tehostamiseksi on kuntien sisällä ja

perusterveydenhuollon  ja erikoissairaanhoidon välillä  ryhdytty laatimaan moniam

matillisia hoitoketjuja joihin myös lyhytjälkihoitoinen synnytys projekti kuuluu. Tie

don saantia, välitystä ja yhteistyötä tuetaan teknologialla esimerkiksi yhteisillä oh

jelmistoilla erikoissairaanhoidon ja neuvoloiden välillä. Yhdenmukaisten tietojärjes

telmien  avulla  tietoa voidaan siirtää nopeasti  ja  turvallisesti  toimipisteiden  välillä.

Lyhentyneet  hoitoajat  vaativat  entistä  nopeampaa  tiedonkulkua.  Tämän  vuoksi

entistä tärkeämmäksi asiaksi nousee tietosuoja.  Asiakkaan lupaa tietojen siirtämi

seen tulee aina kysyä. (Viisainen, 1999, 60; HakulinenViitanen ym. 2005, 118.)

Yhteisissä  tapaamisissa,  alueellisilla  täydennyskoulutuspäivillä  sekä  alueellisten

hoitoohjelmien yhdessä luomisella vältetään keskenään ristiriitaisten ohjeiden an

taminen, pidetään ajan tasalla toimintaalueiden yksiköiden yhteistyötä ja laaditaan

yhteiset tavoitteet alueelliselle äitiyshuollolle. Tiedonkulkua voidaan parantaa säh

köisen potilastietojärjestelmän avulla, sähköpostilla ja kirjallisilla hoitosuunnitelmil

la. Turvallisuutta,  tiedon  lisääntymistä  ja hoitoon sitoutumista voidaan  lisätä otta

malla  synnyttäjät  ja  perheet  mukaan  päätöksentekoon.  (HakulinenViitanen  ym.

2005, 85; Viisainen 1999, 6061.)
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6. OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITEET

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata lyhytjälkihoitoisen ja polikliinisen

synnytyksen kehittämistä KeskiSuomen keskussairaalassa. Tavoitteena on tar

kastella synnytyksenjälkeistä hoitoa lyhytjälkihoitoisen synnytyksen näkökulmasta

ja luoda hoidolle laatukriteerit.

Projektissa luodaan KeskiSuomen Keskussairaalan synnytysyksikköön LYSY (Ly

hytjälkihoitoinen synnytys) malli ja kokeillaan sen toimivuutta luotujen kriteerien ja

toimintaohjeiden perusteella 5 viikon pilottikokeilun avulla. Tavoitteena on kriteerit

täyttävien synnyttäjien ja vastasyntyneiden kotiuttaminen 2448 tunnin aikana

hoitoketjun mukaisesti turvaten kotiutus moniammatillisenverkoston avulla.
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7. LYHYTJÄLKIHOITOINEN SYNNYTYS (LYSY) PROJEKTIN TARVE

Projektin  taustalla on synnytysyksikön osastohoitaja Pirjo Vilppola. Hänen ajatuk

sestaan  synnytyksen  jälkeistä  hoitoa  ryhdyttiin  tarkastelemaan  uudella  tavalla.

Vaikka synnyttäjien määrät ovat kasvaneet viime vuosina, niin  resurssit eivät ole

kuitenkaan lisääntyneet. Terveydenhuollon menojen kasvun hillitsemiseksi on tar

peen  kriittisesti  arvioida  ja  uudistaa vallitsevia  käytäntöjä  sekä kehittää uusia  ta

loudellisempia  ja  tehokkaampia toimintamalleja potilaslähtöiseen hoitoon. Tervey

denhuollon siirtyessä enenevästi avohoitopainotteiseksi tulisi myös äitiyshuollossa

hoidonporrastusta arvioida ja selkiyttää tehtävä  ja vastuunjakoa perusterveyden

huollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Myös perheiden toiveet haastavat sairaaloi

ta  muuttamaan  toimintatapojaan entistä perhelähtöisemmiksi  ja  laadukkaimmiksi.

Tiedon lisääntyminen ja sen helppo saatavuus näkyvät yhä enemmän hoitotyössä

asettaen  uusia  tavoitteita  laadukkaalle  hoidolle.  Tasavertaistuminen  asiakaan  ja

hoitajan tai asiantuntijan välillä vaatii myös hoitotyöltä uudistumista. Yhä enemmän

asiantuntija ja perhe yhdessä tekevät keskustellen hoitoa koskevia päätöksiä.

8. PROJEKTIORGANISAATIO

8.1.Organisaation esittely

KeskiSuomen sairaanhoitopiiriin keskussairaalan lisäksi kuuluvat Kinkomaan sai

raala, Sädesairaala, Juurikkaniemen, Kangasvuoren, Haukkalan ja Sisä

Suomen sairaalat. KeskiSuomen sairaanhoitopiirin tehtävänä on edistää keski

suomalaisten terveyttä ja toimintakykyä tarjoamalla tasokkaita erikoissairaanhoi

don palveluja.  KeskiSuomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 28 keski

suomalaista kuntaa, joiden asukasmäärä 31.12.2006 oli 268 648. Sairaanhoitopii

rissä on 2697 työntekijää (vakanssit), joista lääkäreitä on 282, hoitohenkilöstöä

1507 ja muuta henkilöstöä 908. Toiminnan menot vuonna 2006 olivat 199,3 mil

joonaa euroa.  KeskiSuomen keskussairaalaan potilaita tulee ympäri Keski

Suomea. (KeskiSuomen sairaanhoitopiiri 2007.)

Synnytysyksikköön kuuluvat äitiyspoliklinikka, synnytyssali ja synnytysvuodeosas

to 5. Synnytysyksikössä edistetään keskisuomalaisten perheiden terveyttä ja hy
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vinvointia tarjoamalla korkeatasoisia raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan

hoitopalveluja. Synnytysyksikössä työskennellään huomioiden kokonaisvaltaisesti

perheiden odotukset ja tarpeet. (KeskiSuomen sairaanhoitopiiri, 2007)

Vuonna 2006 KeskiSuomen keskussairaalassa oli 3077 synnytystä. Sairaalassa

oli alkuvuonna 2007 kaksi lapsivuodeosastoa, jotka yhdistyivät yhdeksi isommaksi

osastoksi elokuussa 2007. Uudella osastolla on 44 vuodepaikkaa, joita jakavat

prenataalipotilaat sekä osasto 4 muuttuessa naisten operatiiviseksi yhteisosastok

si, myös keskiraskauden keskenmenopotilaat ja raskaudenkeskeytyspotilaat. Hen

kilökuntaa on koko synnytysyksikössä 90 henkilöä, johon kuuluvat kätilöt, lasten

hoitajat ja osastonsihteerit.

8.2 Projekti ja ohjausryhmä

LYSY projektin projektiryhmään kuuluivat vs. osastonylilääkäri Jaana Kröger, neo

natologi Elina Hyödynmaa, osastonhoitaja Pirjo Vilppola, apulaisosastonhoitaja

Ritva Hytönen, osastonhoitaja Riitta Klemola, kätilö Mirja Rinne, sairaanhoitaja

Riitta Peuranen, kätilö Suvi Said, kätilö Kirsi Pynnönen ja kätilö Tanja Puranen

Altamirano. Projektiryhmä muodostettiin projektista kiinnostuneista henkilöistä si

ten, että sekä lastentauteihin erikoistuneita henkilöitä että synnytysyksikön henki

lökuntaa osallistui projektiin.

Ohjausryhmän muodostivat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vs. osas

tonylilääkäri Jaana Kröger, KeskiSuomen keskussairaala, Synnytysyksikkö

neonatologi Elina Hyödynmaa, KeskiSuomen Keskussairaala, Lastentaudit

Osastonhoitaja Pirjo Vilppola, KeskiSuomen keskussairaala, Synnytysyksikkö

Osastonhoitaja Riitta Klemola, KeskiSuomen keskussairaala, Osasto 3
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8.3 Vastuut ja päätöksentekoprosessi

Projektipäällikkönä on kätilö Tanja PuranenAltamirano. Projektiin osallistuvilla on

ammattikuvansa mukainen vastuu synnytyksenjälkeisen hoidon suunnittelusta si

ten, että lastentauteihin erikoistuneet henkilöt loivat vastasyntyneen kotiuttamiskri

teerit ja naistentautien ja synnytysten työntekijät laativat synnyttäneen kriteerit.

Kokouksia pidettiin keväällä 2007 kerran kuukaudessa. Projektipäällikkö vastasi

kokouksien koolle kutsumisesta ja pöytäkirjojen laatimisesta sekä muusta yhteis

työtahojen välisestä yhteydenpidosta. Ohjausryhmä huolehti projektin taloudesta.



22

9. LYSY PROJEKTIN AIKATAULU JA TOIMENPITEET

Projekti käynnistettiin 24.1.2007 olleessa kokouksessa. Kokouksessa koottiin pro

jektin projektiryhmä ja tarkennettiin projektin vaiheet ja aikataulutus (taulukko 2).

TAULUKKO 2. Projektin aikataulu

Projektin vaiheet  Toimenpiteet Aikataulu
1. Projektin aloitus
vaihe

1. Aloituskokous 24.1.2007

2. Projektiryhmän kokoaminen 24.1.2007

2. Projektin suunnitte
luvaihe

1. Tilastojen kokoaminen Maalishuhtikuu

2007

2. Kotikäyntikäytäntöjen selvittäminen neu

voloista

Maalishuhtikuu

2007

3. LYSYmallin suunnittelu Maalishuhtikuu

2007

4. Kotiutumiskriteerien luominen Maalishuhtikuu

2007

5. Muihin LYSYmalleihin tutustuminen 19.  20.4.2007

6. Teoreettisen taustan kokoaminen Maaliskesäkuu

2007

3. Projektin toteutus
vaihe

1. LYSYmallin pilotointi 30.4.200731.5.2007

2. Väliarviointi/pilotoinnin tulokset Syyslokakuu 2007

3. Hoitoketjukuvausten luominen Marrasjoulukuu

2007

4. Projektin päättämi
nen ja raportointi

1. Projektiraportin laatiminen Marras

joulukuu/2007

2. Projektin päättäminen ja siirtäminen käy

tännöksi

Joulukuu/07
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9.1 Projektin suunnittelu ja toteutusvaihe

Projektin suunnittelu aloitettiin 19.2.2007 pidetyssä kokouksessa. Kokouksessa

päätettiin koota perheiden kotiutumisesta tilastoja maalishuhtikuun 2007 aikana.

Samoin päätettiin hankkia tietoja alueen neuvoloiden kotikäyntikäytännöistä. Neu

voloilta kysyttiin milloin ensimmäinen kotikäynti tehtiin synnytyksen jälkeen ja teh

tiinkö samaan perheeseen ei yhtään, yksi vai useampi kotikäyntiä. Tiedot kerättiin

1.1.1.4.2007 väliseltä ajalta. Ensimmäisen vuorokauden aikana kotiutui 4,5%

synnyttäneistä äideistä. Toisena päivänä 43% synnyttäneistä. Nämä tiedot helpot

tivat LYSY mallin luomisen aloittamista projektin suunnitteluvaiheessa.  Suunnitte

luvaiheessa päätettiin myös luodun LYSY mallin pilotoinnin ajankohdasta touko

kuulle 2007. Projektiryhmä tutustui Tampereen yliopistollisen sairaalan LYSY mal

liin perinatologisilla päivillä 19.4.2007, jolloin tehtiin myös tutustumiskäynti

TAYS:iin. Projektin teoreettinen tausta koottiin pääasiassa maaliskesäkuun 2007

aikana. Projektiryhmän kokouksissa päätettiin yhdessä lopullisista kotiutumiskri

teereistä ja keskusteltiin projektille ajankohtaisista asioista ja tehtävistä päätöksis

tä. Projekti ja ohjausryhmän kokouksia pidettiin kuukauden välein aina pilotoinnin

alkamiseen asti.

Maalis huhtikuun 2007 aikana luotiin LYSY kotiutumiselle alustavat kriteerit. Syn

nyttäneen kotiutumiskriteerit laadittiin yhteistyössä projektiryhmän kätilöiden ja

naistentautien ja synnytysten lääkärien kanssa.  Kotiutumiskriteerien luomisessa

huomioitiin asiasta olemassa oleva tutkimustieto esimerkiksi STAKESin suosituk

set (Viisainen, 1999), Tampereen kokemukset ja KeskiSuomen keskussairaalan

omat toiveet.  Vastasyntyneen kotiutumiskriteerit muotoilivat lastentauteihin eri

koistuneet sairaanhoitajat ja lääkärit.

Projektipäällikkö ja projektiryhmä loivat sairaalalle oman LYSY mallin muiden sai

raaloiden kokemukset huomioiden ja näyttöön perustuvan tiedon avulla. Koska

avoterveydenhuollon mukaan tuleminen hankkeeseen oli vielä projektin LYSY

mallia suunnittelemaan lähtiessä avoinna, päätettiin malli laatia synnytysyksikölle.

Sairaalasta tehtävät kotikäynnit jouduttiin jättämään heti mallin ulkopuolelle, koska

niiden tekemiseen ei olisi tarvittavia resursseja. Mallia alettiin siis suunnitella puhe
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linkontaktien ja lastenlääkärin tarkastusten varaan.  Mallia hiottiin yhdessä projekti

ryhmän jäsenten kanssa. Kriteerien luomisen ja mallin hahmottumisen jälkeen aloi

tettiin konkreettiset toimet tilojen ja tarvittavien välineiden hankkimiseksi. LYSY

puheluita varten hankittiin DECT puhelin. Toimintaa varten tarvittiin myös paikka

ja välineet lastenlääkärin tarkastuksia varten. Yhteistyössä äitiyspoliklinikan henki

lökunnan kanssa sovittiin äitiyspoliklinikan tilojen käyttämisestä tarkastuksiin. Osa

tarvittavista välineistä hankittiin ja osa lainattiin osastolta 5.  Suunnitteluvaiheessa

suunniteltiin ja monistettiin myös perheille jaettavaa materiaalia kotiutumisesta ly

hytjälkihoitoisen synnytyksen jälkeen. (LIITE 2.)

Suunnitteluvaiheessa päätettiin myös kerätä vanhempien kokemuksia LYSY mal

lista kotisoittojen yhteydessä ja kirjata niitä ylös LYSY kätilön toimesta. Henkilö

kunnan kokemuksia ja mielipiteitä kyseltiin osastonkokousten ja muiden yhteisten

keskustelujen yhteydessä. Tämän systemaattisempaa kokemusten keräämistä ei

koettu tarpeelliseksi tehdä tässä vaiheessa projektia.

Suurimpana riskinä projektille oli, etteivät avoterveydenhuollon ja sairaalan resurs

sit riittäneet projektin toteuttamiseen ja siihen osallistumiseen. Neuvoloiden henki

lökunta tarvitsisi lähteä luomaan yhteistyömallia synnytysyksikön kanssa projektin

avulla. Mietittävä on myös, onko sairaalalla resursseja toiminnan jatkamiseen pro

jektin jälkeen.  Mahdollista on, että sairaalamme lyhyet hoitoajat pitenevät tiuken

tuneiden kotiutumiskriteerien vuoksi.  Hoitohenkilökunnan resurssien vähyys on

uhkana projektin tulosten juurtumiseen hyviksi käytännöiksi.

9.2 LYSY projektin pilotoinnin 1. vaihe

LYSY mallin pilotoinnin 1. vaihe aloitettiin 30.4.2007. Tarkoituksena oli kokeilla

LYSYmallin toimivuutta ja kerätä henkilökunnan ja perheiden kokemuksia asiasta

yhden kuukauden ajalta, jotta saataisiin aineistoa esimerkiksi LYSY mallin jatko

kehittelyn avuksi.

LYSY kätilönä toimi yksi kätilö jokaisena arkipäivänä aamuvuoron ajan klo 715.

Työvuoron aikana hän tapasi kotiutuvan perheen, soitti kotisoitot ja osallistui las

tenlääkärin tarkastuksiin. Luodun LYSY mallin mukaan perheet kotiutuivat 24–48
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tunnin kuluttua synnytyksestä.  Sairaalan kätilö kotiutti perheet ja antoi heille kirjal

liset ohjeet vauvan voinnin tarkkailemisesta ja puhelinnumeron, josta kätilön saa

aina kiinni. Ensimmäisen vuorokauden aikana kotiutuneet perheet tulivat toiseen

lastenlääkärin tarkastukseen 35 vuorokauden ikäisinä. Samalla käynnillä tarkas

tettiin äidin vointi. Lastenlääkärintarkastuspäiviä oli viikoittain kolme: maanantai,

keskiviikko ja perjantai. Tarkastukset tehtiin äitiyspoliklinikan tiloissa ja ne olivat

maksuttomia käyntejä. Kätilö soitti sekä ensimmäisenä että toisena päivänä kotiu

tuneille perheille aina kotiutumista seuraavana päivänä. Viikonlopun aikana kotiu

tuneille perheille soitettiin maanantaisin. Viikonloppuisin ja iltaisin osaston vuorois

sa oleva henkilökunta oli valmiudessa vastaamaan LYSY perheiden soittoihin.

Tarkastuksista ja puhelinsoitoista tehtiin merkintä Effica ohjelmaan. Tilastoinnin

vuoksi kaikki perheet laitettiin ylös osastolla olleeseen vihkoon.

Henkilökunnan kokemuksia kerättiin keskustelemalla ja kyselemällä tuntemuksista

jokaisen kanssa erikseen sekä yhdessä esimerkiksi osastonkokouksien yhteydes

sä. Henkilökunnalla oli myös mahdollisuus laittaa ajatuksiaan, toiveitaan tai ihme

tyksen aiheitaan paperille nimettöminä. LYSY kätilönä toimiva kätilö arvioi toimin

taa mallin edelleen kehittämisen näkökulmasta projektin prosessiarvioinnin avulla.

Varhain kotiutuneiden perheiden kokemuksia kyseltiin puhelimitse tai lastenlääkä

rin tarkastusten yhteydessä. Jokaiselta kotiutuneelta LYSY perheeltä kysyttiin

asiaa erikseen.  Perheet saivat kertoa omin sanoin, millaiselta tällainen palvelu

heistä vaikutti, koettiinko puhelinsoitot tarpeellisiksi vai tarpeettomiksi, kokivatko

perheet kotiutumisen turvallisemmaksi, oliko toiseen lastenlääkäritarkastukseen

vaikea tulla ja koettiinko se tarpeellisena.

Pilotoinnin 1. vaihe loppui 31.5.2007. LYSY mallia päätettiin pilotoinnin 1. vaiheen

tuloksena hieman muokata. Toimintaa jatkettiin vasta sen jälkeen kun osastot oli

vat yhdistyneet. Toiminta tulisi jatkossa jotenkin sitoa osaksi osaston normaalia

toimintaa ilman ylimääräisen kätilön työpanosta.
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9.3. LYSY projektin pilotoinnin 2.vaihe

Pilotoinnin 2. vaihe aloitettiin 4.11.2007. Osastot yhdistyivät elokuussa 2007.

Muutaman kuukauden sopeutumisajan jälkeen LYSY toiminta aloitettiin uudel

leen. Projektia eteenpäin viemään palkattiin yksi kätilö marraskuun 2007 loppuun

saakka.

Tavoitteena 2. vaiheen pilotoinnille oli LYSY mallin muokkaaminen edellisen pilo

toinnin tulosten perusteella. Mallia muutettiin siten, että toimintaa ylläpitämään ei

tarvittaisi ylimääräistä, palkattua kätilöä vaan toiminta olisi osa osaston normaalia

arkityötä. Ensimmäisen kuukauden aikana projektipäällikkö muokkasi mallia siten,

että ensimmäisenä päivänä kotiutuvat tulisivat jatkossa aina lastenlääkärintarkas

tukseen kuten ennenkin, mutta soittoa ei heille enää tehtäisi. Toisen vuorokauden

aikana, mutta alle 48 tunnin kuluessa kotiutuville perheille kätilö soittaa kotiin sovi

tusti joko ensimmäisenä tai toisena kotiutumisen jälkeisenä päivänä. Soiton yhtey

dessä kyseltiin äidin vointia, vauvan imemistä, maidon eritystä, vauvan vointia

esimerkiksi keltaisuuden merkkejä ja vastattiin äidin kysymyksiin ja mahdollisiin

huolenaiheisiin.

Kotiutumiskriteerit pidettiin ennallaan. Pilotoinnin 2. vaiheessa LYSY kätilö kartoitti

tilannetta myös ajatellen sitä, voisiko LYSY toimintaa tehdä oman työn ohessa ja

kuinka paljon aikaa nyt hieman muunneltu malli veisi.  Pilotoinnin 2. vaihe loppui

marraskuun 2007 lopussa, jolloin LYSY toiminta siirrettiin osaksi vuodeosastojen

arkea. Iltavuoroon tuleva kätilö aloittaa työvuoronsa jo klo 13 soittaen kotisoitot ja

osallistuen lastenlääkärin tarkastuksiin.

Avoterveydenhuoltoon, äitiysneuvoloihin otettiin myös pilotoinnin 2. vaiheessa yh

teyttä. Neuvoloilla ei edelleenkään ollut resursseja osallistua projektiin vuoden

2007 puolella, joten projektiryhmän kanssa päätimme viedä projektin loppuun il

man avoterveydenhuollon osallistumista. Tiedotimme asiasta ja toiminnasta kui

tenkin myös avoterveydenhuoltoon. Lyhytjälkihoitoista synnytystä ja mahdollisuuk

sia varhaiseen kotiutumisen alettiin markkinoida marraskuun 2007 lopussa myös

neuvoloissa.
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10. TULOKSET

Projektin tuloksena KeskiSuomen keskussairaan synnytysyksikölle tehtiin kotiu

tumiskriteerit sekä synnyttäneelle että vastasyntyneelle. Synnyttäneen kotiutumis

kriteerit pitävät sisällään normaalin raskausajan, normaalin synnytyksen ja nor

maalin palautumisen lapsivuodeaikana. Normaalin alatiesynnytyksen lisäksi myös

perätila ja imuvetosynnytys on mahdollinen. Synnytyksen jälkeen verenpaineen

tulee olla tasoa 140/90, jälkivuodon normaalia ja kohdun hyvin supistunut. Ennen

kotiutumista huomioidaan myös äidin psyykkinen vointi ja sosiaalinen tilanne. Ko

tiutumisen suhteen huomioidaan myös kätilön tuntemukset siitä, pärjääkö perhe

kotona. (LIITE 3) Vastasyntyneen kriteereissä painotetaan lapsen tarkkaa seuran

taa ennen kotiutumista, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita vielä sairaalas

sa ollessa.  Lapsivedenmenosta saa olla kulunut alle 24 tuntia. Lapsen tulee myös

läpäistä saturaatioseulonnat ja muun muassa syömisen on onnistuttava. (LIITE 4)

Yksikköön luotiin myös toimiva LYSY malli. Mallissa huomioitiin synnytysyksikön

jokainen toimipiste: äitiyspoliklinikka ja synnytysvastaanotto, synnytyssali ja vuo

deosasto. Jokaisen toimipisteen kohdalla mietittiin, kuinka lyhytjälkihoitoinen syn

nytys malli vaikuttaa toimintaan vai vaikuttaako se lainkaan. (KUVIO 2.) Pilotoin

tien kautta saatujen tulosten perusteella LYSY toimintaa jatkettiin joulukuun 2007

alusta alkaen osana lapsivuodeosaston toimintaa. (LIITE 5) Laaditut äidin ja vas

tasyntyneen kotiuttamiskriteerit toimivat hyvin pohjana perheen kotiuttamiselle.

Kotiuttamiseen pyrittiin perhelähtöisesti 24–48 tunnin kuluttua synnytyksestä.
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KUVIO 2. Lyhytjälkihoitoisen synnytyksen malli KeskiSuomen keskussairaalassa

ÄITIYSNEUVOLA

SYNNYTYSVAS
TAANOTTO

SYNNYTYSSALI OSASTO 5

LYHYT
JÄLKIHOITOINEN
SYNNYTYS

2. VUOROKAUSI
(ALLE 48 TUNTIA)

1. VUOROKAUSI

LASTENLÄÄKÄRIN
TARKASTUS ENNEN
KOTIUTUSTA

KOTIUTUMISKRI
TEERIT

3.5. VRK
KULUTTUA
TOINEN
LASTENLÄÄKÄRIN
TARKASTUS
SAIRAALASSA

KOTISOITTO

ÄITIYS JA
LASTENNEUVOLAT

ÄITIYSPOLIKLI
NIIKKA
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Pilotoinnin 1. vaiheen aikana KeskiSuomen keskussairaalassa syntyi 280 lasta.

LYSY perheitä oli 114 eli noin 40,7 % perheistä. Ensimmäisen päivän lähtijöitä oli

noin 2,8 % synnyttäneistä. Ensimmäisenä päivänä kotiutuneiden perheiden mää

rää vähensivät tiukat lasten kotiutumiskriteerit. Aikaisemmin, ennen kriteerien luo

mista kotiin olisi päässyt helpommin. LYSY perheet olivat sekä ensi että uudel

leensynnyttäjiä. Kokemukset LYSY:stä olivat pääasiassa hyviä. Takaisin sairaa

laan kotiutumisen jälkeen tuli kaksi vauvaa, molemmat kellastumisen vuoksi. Mo

lemmille aloitettiin valohoito.

Vanhempien kokemukset olivat pelkästään positiivisia. Kotiutuminen koettiin tur

vallisemmaksi, kun seuraavana tai sitä seuraavana päivänä kätilö soitti kotiin ky

syäkseen kuulumisia. Sairaalaan takaisin soitti vain yksi LYSY perhe rintatuleh

dusoireiden takia. Muut perheet odottivat kätilön soittoa. Lastenlääkärin tarkastuk

sessa kotoa käsin kävi 8 lasta. Lastenlääkärin tarkastus koettiin hyväksi. Perheet

saivat varmuuden vauvan hyvinvoinnista. Eräs äiti totesi: "Ensimmäisenä päivänä

uskalsi uudelleensynnyttäjäkin kotiutua kun tiesi, että toinen tarkastus oli tulossa.

Tietoa ja kokemusta kun on enemmän kuin ensimmäisen lapsen kohdalla, myös

siitä, että jokin voi mennä kotonakin vikaan." Pitkä matkakaan ei haitannut lasten

lääkäriin tuloa, olihan varhain kotiutuminen toivottua.  Muita syitä nopeaan kotiu

tumiseen olivat esimerkiksi perheen kotona odottavat vanhemmat lapset, sairaa

lassa huonosti nukkuminen tai epämukava olo sairaalantiloissa.

Henkilökunta suhtautui LYSY toimintaan kahdella tavalla. Osa epäili koko mallin

tarvetta ja toimivuutta. Osa piti mallin luomista tärkeänä hoidon laadun parantaja

na. Lasten kriteerejä pidettiin liian tiukkoina verrattuna siihen, ettei kotiutuminen

aikaisemmin vaatinut mitään kriteerejä. Henkilökunta pohti myös sitä, miksi toimin

ta aloitettiin vasta nyt kun hoitopäivien keskiarvo on muutenkin matala ja nostaisi

vatko tiukat kriteerit hoitoaikoja entisestään. Koska osastojen toiminta oli muuttu

massa muutenkin, mietittiin jaksaako henkilökunta ottaa vastaan uutta muutosta

toiminnassaan. LYSY:n kehittämistä pidettiin myös positiivisena asiana. Perheistä

pidettiin huolta ennen neuvoloiden kontrollien alkamista. Kotiutumisen turvallisuu

den katsottiin nousevan toiminnan avulla ja hoidon olevan siten laadukkaampaa.
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LYSY kätilö työllistyi hyvin soittojen ja lastenlääkärin tarkastusten kanssa koko

päiväisesti. Muutamina päivinä LYSY kätilö soitti jopa 15 puhelua. Näiden tulosten

perusteella pilotoinnin toisessa vaiheessa tehtiin joitakin muutoksia.

Pilotoinnin 2. vaiheen aikana synnytyksiä oli 427. LYSY perheitä heistä oli 71 eli

16,6 %. Ensimmäisenä päivänä kotiutui 18 perhettä (4,2 %). Suurin osa perheistä

halusi kätilön soittavan heille kotiin ja kysyvän kuulumisia. Vain 6 perhettä kieltäy

tyi soitosta. Keskimäärin yksi soitto perheelle kesti noin 510 minuuttia. Soittoja

saatiin vähennettyä siten, että LYSY toiminta mahdollistui osaston normaalina

toimintana ilman lisätyövoimaa. Pilotoinnin ensimmäiseen vaiheeseen erona oli,

että toisena vuorokautena kotiutuvilta perheiltä kysyttiin, haluavatko he kätilön te

kemää kotisoittoa vai uskovatko he pärjäävänsä ilman tukea neuvolan ensimmäi

seen kontrolliin saakka. Tässä vaiheessa myös laskettiin kotiutumisajankohdan

tuntimäärä, jolloin vain alle 48 tuntia synnytyksestä kotiutuneet perheet kuuluivat

LYSYprojektin piiriin. Ensimmäisen vuorokauden aikana kotiutuneet vastasynty

neet tulivat edelleen toiseen lastenlääkärintarkastukseen 35 vuorokauden ikäisi

nä. Näille perheille ei enää soitettu kotiin kuten tehtiin ensimmäisen pilotoinnin ai

kana.

Myös toisen pilotoinnin aikana perheiltä tuleva palaute oli pelkästään positiivista.

Kotisoitto koettiin hyvänä asiana varsinkin kun neuvolat pääsevät yhä harvemmin

heti kotiutumisen jälkeen tapaamaan perhettä. Erityisesti uudelleensynnyttäjät to

tesivat hoidon olevan nyt laadukkaampaa. Henkilökunta suhtautui uuteen toimin

tamalliin myös tyynesti. Työn koettiin lisääntyvän, mutta tilanteen toivottiin tasaan

tuvan, kun LYSY toiminta juurtuisi paremmin käytäntöön ja tulisi kaikille tutuksi.

Lastenlääkärit ovat olleet tyytyväisiä vastasyntyneen kotiutumiskriteereihin. Var

hainen kotiutuminen mahdollistuu niiden perusteella ja turvallisuus paranee uudel

leen tarkastuksen myötä entisestään.  Naistentautien ja synnytysten lääkärit ovat

olleet myös tyytyväisiä luotuun malliin. Lyhentyvät hoitoajat tuovat lisää resursseja

niiden perheiden ja äitien hoitoon, jotka tarvitsevat lisätukea ja hoitoa.

Avoterveydenhuollon resurssit eivät riittäneet LYSY projektiin osallistumiseen.

Neuvoloissakin käynnissä olevan Neuvola plus hankkeen kanssa LYSY projektil
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la oli lähinnä ajatuksellisia yhtymäkohtia. Yhteistyötä neuvoloiden kanssa suunni

teltiin koko LYSY projektin ajan, mutta tiedotusta ja koulutustilaisuuksia enempää

yhteistyötä ei lähinnä avoterveydenhuollon resurssien puutteen vuoksi pystytty

tekemään.

11. POHDINTA

LYSY projekti eteni alusta alkaen suunnitelmallisesti huolimatta siitä että, koko

synnytysyksikkö oli projektin aikana muutostilassa. Vaikka uudet asiat usein saa

vat osakseen vastustusta, ei sen koettu hankaloittavan projektin etenemistä.  Pro

jektin osallistujat olivat aktiivisia. Ohjausryhmän tuki oli tärkeää projektin onnistu

miselle. LYSY kätilönä toimiminen oli erilaisen työnkuvansa vuoksi mielenkiintoi

nen kokemus. LYSY kätilönä toimiessani osallistuin myös kiireisinä päivinä osas

tolla olevien perheiden hoitoon LYSY toiminnan ohella. Tämä antoi viitteitä siitä,

että LYSY toimintaa ehtii tehdä työn ohessa osana osaston omaa jokapäiväistä

toimintaa.

Kotiutumiskriteerien ja LYSY toimintamallin luomisessa onnistuttiin hyvin. Vaikka

KeskiSuomen keskussairaalan synnytysyksikön LYSY malli poikkeaa esimerkiksi

Tampereen yliopistollisen sairaalan LYSY mallista, on se toimiva tilanteessa, jos

sa avoterveydenhuolto ei vielä osallistu toimintaan. Vastasyntyneen kotiutumiskri

teerit koettiin aluksi tiukoiksi. Henkilökunnan välisissä keskusteluissa on käynyt

kuitenkin ilmi, että niitä tarvitaan ja ne ovat osa laadukkaampaa hoitoa. Jousta

vuutta saadaan varmasti lisää kriteerienkin käytössä, kunhan toiminta on kiinteä

osa arkityötä ja kokemukset lisääntyvät. Yhteistyön tekeminen lastentautien ja

synnytysyksikön henkilökunnan välillä oli luontevaa. Olihan kaikilla osapuolilla yh

teinen kiinnostuksen kohden, kotiutuva uusi perhe.

Luotu malli huomattiin toimivaksi yksikössä yksikön resurssit huomioiden. Ihanteel

lista tietenkin olisi ollut, jos alueen neuvolat olisi saatu mukaan heti alkuvaiheesta

ja siten päästy luomaan kotikäyntikäytäntöjä vastaamaan Sosiaali ja terveysminis

teriön suosituksia, joiden mukaan kaikkiin perheisiin kotikäynti tulisi tehdä ainakin

kerran. (ks.STM 2007.) Kotiutumiskriteerien, kotisoittojen sekä lastenlääkärintar
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kastusten myötä kotiutumiskäytäntöihin ja kotiutumisenjälkeiseen hoitoon saatiin

projektin kautta kuitenkin lisää laatua. Siitä onko kotisoitto tehokas keino perheen

ongelmien huomaamiseen kotona, voidaan olla montaa mieltä. Kotikäynneillä sekä

perheen että vastasyntyneen vointia voidaan tarkastella paljon konkreettisemmin.

Smithermanin ym. (2006) tuloksissa esiteltiin asioita, joita puhelinkontaktin aikana

tulisi kysyä. Sitä, kuinka vanhemmat osaavat arvioida mahdollisia ongelmia ja

kuinka todenmukaisesti kysymyksiin vastataan, ei pystytä puhelimen välityksellä

sanomaan. Sairaalassa perhettä ei opi muutaman päivän aikana kunnolla tunte

maan. Tästäkin syystä perusterveydenhuollon kotikäynnit olisivat suositeltavia.

(STM 2007.) Toisaalta aikaisemmin perheisiin ei kaikkialla KeskiSuomessa en

simmäisten kotiutumisenjälkeisten päivien aikana oltu yhteydessä edes kotisoitoin,

joten hoidon laatu ja turvallisuus paranivat soittojen avulla.

Ihannetilanteessa sairaalan kätilöt ja neuvoloiden terveydenhoitajat tai kätilöt ja

kaisivat vastuun kotikäyntien toteuttamisesta siten, että jokaiseen perheeseen voi

taisiin tehdä ainakin yksi kotikäynti synnytyksen jälkeen. LYSY toiminnalla oli yh

teneväisiä ajatuksia muihin alueen hankkeisiin esimerkiksi Neuvola plus hankkee

seen. Yhteistyö jäi kuitenkin tässä toiminnan vaiheessa lähinnä ajatustenvaihdon

tasolle hankkeen parissa työskentelevien kesken. Sitä, vähensikö tai tuleeko lyhyt

jälkihoitoinen synnytys vähentämään kustannuksia synnytysyksikössä, ei vielä tie

detä.

KeskiSuomessa hoitoajat ovat kansallisesti matalia jo ilman varsinaista LYSY

malliakin. Itse asiassa mallin tultua osaksi hoitoa, hoitoajat pitenivät tiukkojen koti

tutumiskriteerien vuoksi. Myös tarkan lyhytjälkihoitoisen synnytyksen määritelmän

takia varsinaiset LYSY perheet vähenivät. Lyhytjälkihoitoisella synnytyksellähän

tarkoitetaan kotiutumista alle 48 tuntia synnytyksestä ja yli 48 tuntia synnytyksen

jälkeen kotiutuvat perheet eivät enää LYSY perheitä ole. (Viisainen 1999, 75.)

Kotiutumisvaiheessa synnytyksen ja kotiutumisen välisien tuntien laskeminen oli

aluksi hankalaa, koska aikaisemmin sitä ei ollut tarvinnut tehdä. Ensimmäisen pilo

toinnin aikana katsottiin vain, onko kyseessä ensimmäisenä vai toisena synnytyk

sen jälkeisenä päivänä kotiutuva perhe. Tämä ei kuitenkaan vastannut lyhytjälki

hoitoisen synnytyksen määritelmää ja siten mallia muutettiin vastaamaan oikeaa

määritelmää pilotoinnin toisessa vaiheessa. Aluksi varhain kotiutuvien perheiden
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korkeat määrät laskivat paljon. Kun Tampereen yliopistollisessa sairaalassa 30%

perheistä kotiutuu alle 48 tuntia synnytyksestä (Kujanpää & Rajala, 2004) meillä

luku on noin 16%. Onko syynä markkinoinnin vaikutus vai pitemmät kokemukset

lyhytjälkihoitoisesta synnytyksestä?

Keskisuomalaisten vanhempien kokemukset LYSY:stä ovat hyvin samansuuntai

sia kuin Kujanpään ja Rajalan (2004) pro gradututkielman tulokset olivat. Suurin

osa perheistä koki varhaisen kotiutumisen myönteisenä asiana. Vaikka osassa

kansainvälisistä tutkimuksista todetaan, että varhainen kotiutuminen saattaa lisätä

sairaalaan palaamisen riskiä, ei tätä havaittu LYSY projektin aikana. Vastasynty

neen kotiutumiskriteerien vuoksi vain ns. varmasti hyvin voivat vastasyntyneet ko

tiutuvat vanhempiensa kanssa. Vastasyntyneen keltaisuuden arviointi on varmasti

haasteellista vanhemmille, mutta hyvä ohjaus ennen kotiutumista ja oikeiden ky

symysten teko kotisoittojen yhteydessä vähensivät kellastumisen huomiotta jättä

mistä. (ks. Smitherman ym. 2006; Halliday, 2005.)

Varhaisen kotiutumisen vaikutuksia esimerkiksi imetykseen oli tarkasteltu useam

massa tutkimuksessa.  Brownin ym. (2007) tulosten mukaan imetyksen onnistumi

seen, lisääntymiseen tai imetyksen kestoon ei voitu vaikuttaa kotiutumisen ajan

kohdalla. Tässä asiassa lyhytjälkihoitoinen synnytys toimintamallina on haasteelli

nen. Jos äidillä ei ole kokemusta tai motivaatiota imetykseen, varhainen kotiutumi

nen ei lisää imetyksen onnistumista. Jos ajatellaan, että seuraava kontrollikäynti

neuvolaan on noin 10 päivän kuluttua kotiutumisesta, on imetyksen suhteen ehti

nyt tapahtua paljon. Äidin halusta ja motivaatiosta riippuen imetystä on jatkettu tai

sitten on jo annettu periksi ja lopetettu. Toisaalta kotiutuminen saattaa edistääkin

maidoneritystä päästessä omaan tuttuun ja turvalliseen ympäristöön. Avotervey

denhuollon ja erikoissairaanhoidon hyvän yhteistyön tekeminen myös imetyksen

tukemisessa olisi hyvin tärkeää. Samoin hyväksi voitaisiin entistä enemmän ope

tella käyttämään KeskiSuomessa hyvin toimivia doula ja imetystukiryhmien pal

veluja, joista vertaistuen voimin voi saada apua ongelmatilanteisiin.

Tilastointi osoittautui näinä teknologian päivinäkin hankalaksi. Synnytysyksikössä

ei ollut ohjelmistoa, jonka avulla tilastoa synnyttäjistä olisi voinut tehdä koskien

lyhytjälkihoitoista synnytystä. Tämän vuoksi esimerkiksi viikonloppujen toiminta ja
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perheiden tilastointi osastolla olevaan vihkoon saattoi aiheuttaa ongelmia esimer

kiksi puutteellisia tietojen vuoksi sekä ylöslaittamattomien kotiutuneiden perheiden

muodossa.

Perusterveydenhuollon edustus olisi pitänyt saada mukaan projektiin heti alusta

alkaen. Näin yhteistyö olisi ollut saumattomampaa ja neuvoloiden näkökulma asi

oihin olisi saatu heti näkyväksi lyhytjälkihoitoinen synnytysmallin jokaisessa kehi

tysvaiheessa.  Henkilökunnan ajatuksia ja perheiden kokemuksia lyhytjälkihoitoi

sesta synnytyksestä olisi pitänyt kerätä systemaattisemmin tulosten luotettavuu

den lisäämiseksi.

Projektissa projektipäällikkönä toimiminen oli haasteellista.  Omassa työyhteisössä

toimiminen hieman eri roolissa oli kuitenkin helppoa. Yhteistyön tekeminen eri

ammattiryhmien välillä oli sujuvaa. Muutosvastarinnan aiheuttamista keskusteluis

ta selvittiin hyvin ja perustelun taito kehittyi.  Asiantuntijuuden jakaminen työyhtei

sössä kuului varsinkin projektin loppuvaiheessa asiaan. Luentojen pitäminen ai

heesta laajemmaltikin toi varmuutta esiintymiseen ja esitysten sekä luentojen ko

koamiseen. Kehittämistyön tulisi olla osa kätilön luontevaa työtä, joka auttaa vas

taamaan arjen työn asettamiin uusiin haasteisiin ja tarkastelemaan kätilön työtä

uusista näkökulmista.

12. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

LYSY projektin tuloksena KeskiSuomen keskussairaalan synnytysyksikölle laa

dittiin lyhytjälkihoitoinen synnytys toimintamalli ja luotiin synnytyksen jälkeiselle

varhaiselle kotiutumiselle laatukriteerit.

Johtopäätöksinä voidaan todeta seuraavaa:

1. Lyhytjälkihoitoinen synnytys on hyvä synnytyksen jälkeisen kotiutumisen vaihto

ehtona niille synnyttäjille, jotka haluavat kotiutua varhain, raskausaika on sujunut

normaalisti, synnytys ja lapsivuodeaika ovat olleet säännölliset ja kotiutumisen kri

teerit täyttyvät.
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2. Turvallinen kotiutuminen mahdollistuu kotiutumiskriteerien huolellisella määrit

tämisellä, kotisoitoilla ja lastenlääkärin tarkastuksilla.

Jatkossa tulee tutkia LYSY toiminnan kustannusvaikutuksia ja selvittää, onko toi

minta kannattavaa huomioiden käytetty aika ja resurssit. Kun toimintaa on jatkettu

osana osaston arkityötä, tulisi myös arvioida tarpeet LYSY mallin kehittämiseksi.

LYSY mallin toimivuus tulisi arvioida ja tarvittaessa tehdä muutoksia.  Vanhempi

en kokemuksia LYSY toiminnasta tulisi myös selvittää. Neuvoloiden osallistumi

nen lyhytjälkihoitoiseen synnytykseen olisi myös tärkeää. Yhteistyön lisäämistä ja

yhteistyömuotojen kehittämistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vä

lillä tulisi myös tarkastella tutkimuksin.
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LIITE 1.

POLIKLIININEN SYNNYTYS

Edellytykset:
1. Asia on sovittu neuvolassa etukäteen ja kätilö tai terveydenhoitaja

käy kotona n. 1vrk:n sisällä synnytyksestä ja tarpeen mukaan myö
hemminkin.

2. Äiti on terve uudelleen synnyttäjä.
3. raskaus synnytyshetkellä 3742 viikkoa.

Käytännön toteutus:
 Neuvolassa keskustellaan äidin ja perheen kanssa polikliinisen

synnytyksen mahdollisuudesta. Tällöin on syytä kiinnittää huomio
myös perheen sosioekonomisiin edellytyksiin, turvalliseen kotona
tapahtuvaan toipumiseen ja hoitoon.

 Synnytystapahtuma ja sen jälkeinen hoito voivat muuttaa suunni
telmaa.

 Synnyttäjä voi myös aina itse muuttaa suunnitelmaa ja jäädä ha
lutessaan synnyttäneitten vuodeosastolle.

 Synnytyksen jälkeen äitiä ja vastasyntynyttä seurataan synnytys
salissa vähintään 6 h ja kotiuttaminen tapahtuu aina päiväsaikana
klo 818 välillä. Tämä sen takia, että lastenlääkäri tutkii vastasyn
tyneen, ja lapsi kalmetoidaan.

 synnytyssalissa seurantaa 23 tuntia ja loppuaika erityisissä poli
kliinisissa synnytystiloissa (vesisänkyhuone, tarkkailuhuone), jos
sa isä/tukihenkilö koko ajan mukana.

 Neuvolan terveydenhoitaja tai kätilö tekee kotikäynnin ensimmäi
senä vuorokautena synnytyksestä ja tarpeen mukaan myöhem
minkin.

 Terveyskeskuksen kautta on mahdollista ottaa lapsesta esim. bili
rubiinikoe.

 Ongelmissa voi osastolle 6 (puh.2691006) ottaa yhteyttä kaikkina
vuorokauden aikoina sekä neuvolasta että kotoa.

 Mikäli äidin toipumisessa tai lapsen voinnissa ilmenee ongelmia,
lähetetään heidät normaalihoidon porrastuksen mukaan joko äi
tiyspoliklinikalle tai lastentautien poliklinikalle.

Kotiuttamisedellytykset:

Synnyttäjä:
• säännöllinen alatiesynnytys
• 37 rvk täynnä
• tavallinen episiotomia tai pieni repeämä sallitaan
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• ei ole käytetty epiduraalipuudutusta
• synnytyksen aikainen verenvuoto normaali
• verenpaine normaali: 140/90  90/60
• jälkivuoto normaalia
• kohtu supistunut
• ulkosynnyttymissä ei hematomia
• virtsaaminen sujuu
• ei epänormaaleja kipuja
• alkuimetys onnistuu.

Lapsi:
• paino 25004500 g
• Apgar  7/8
• imee hyvin
• lämpö 36,5  37,5 oC
• tarkkailussa ei poikkeavaa
• lastenlääkärin tarkastuksessa ei poikkeavaa
• lapsen kalmetointi kotiin lähtiessä.

Ohjeen laatija(t): El Kröger Julkisuustaso: medikes

Hyväksytty: Asiasanat:

Päiväys: 7.10.2004
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LIITE 2

Olet kotiutumassa vauvasi kanssa synnytyssairaalasta

OHJEITA KOTIUTUMISEEN LYHYTJÄLKIHOITOISEN SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

Kaikkia vastasyntyneen oireita ja sairauksia ei aina havaita synnytyssairaalassa tai lasten
lääkärintarkastuksessa ensimmäisinä päivinä. Siksi on tärkeää, että otatte yhteyttä synny
tyssairaalaan tai neuvolaan, jos havaitsette tai epäilette vastasyntyneellä lapsella joitakin
seuraavista oireista.

 kellastuminen: Jos vauva on unelias, syö huonosti tai keltaisuus jatkuu yli
viikon ikään saakka.

 huono syöminen
 väsyminen, velttous
 runsaat oksentelut (ei normaali pulauttelu)
 jatkuva poikkeava itkuisuus
 vaippaan imeytyvä vesiripuli
 kuume >38ºC
 nopea tai vaikeutunut hengitys
 kalpeus tai sinisyys

Myös muissa itseänne askarruttavissa tilanteissa voitte ottaa yhteyttä synnytyssairaalaan.

Jos kotiudut 1. päivänä synnytyksen jälkeen, järjestämme sinulle ja vauvallesi lastenlääkä
rintarkastuksen 3.5. synnytyksen jälkeisenä päivänä äitiyspoliklinikan tiloissa. Ajan saat
kotiutuessasi LYSY hoitajalta. Kotiutumista seuraavana päivänä Lysy hoitaja soittaa ko
tiin 2. päivänä kotiutuneille.

Arkisin klo 815 voitte soittaa LYSY hoitajalle numeroon 014 2693648. Muina aikoina
voit soittaa osastolle jolta kotiuduit.
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LIITE3

15.03.2007/19.3.2007

ÄIDIN KOTIUTTAMISEDELLYTYKSET, 648h, LYSY/Polikliininen synnytys

•  Alatiesynnytys, perätila/imukuppisynnytys ok
•  Lapsiveden menosta < 24 h
•  Synnytyksen 3. vaihe säännöllinen
•  Synnytyksessä vuotoa < 1000 ml
•  Normaali verenpaine ( 140/90)
•  Synnytyksessä episiotomia ja pieni repeämä OK

•  Normaali jälkivuoto
•  Kohtu supistunut
•  Ei hematoomia
•  Virtsaus onnistuu
•  Imetys tai vauvan ruokinta pullosta onnistuu
•  Vauvan hoitaminen onnistuu
•  Äidin psyykkinen vointi on hyvä
•  Kotona joku paikalla
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LIITE 4

Vastasyntyneen kotiutumiskriteerit

HUOM! UUSI LASTENLÄÄKÄRINTARKASTUS 35 VRK!

Raskauden kesto H3841

 Normaali syntymäpaino (2 SD +2 SD)

 Apgar pisteet 1 ja 5 min iässä  7

 Lapsivedenmenosta alle 24 h

 Jos äiti Rhnegatiivinen, vastasyntyneeltä otetaan bilirubiini kontrolli.

 Lapsi on hyväkuntoinen ja oireeton, ei keltaisuutta.

 Lapsi on läpäissyt O2saturaatioseulan

 Lapsen lämpö on normaali

 Lapsi on virtsannut ja ulostanut

 Lapsen ruokinta onnistuu hyvin rinnasta tai pullosta

 Lastenlääkärin tarkastuksessa ei ole todettu poikkeavaa

Vastasyntyneen kotiutumiskriteerit 624h (HUOM! siis alle 1 vrk) = Polikliininen

synnytys

Edellisten lisäksi

 Jos äidillä strepto  positiivinen ei kotiutusta

 Lapsella ei ole hypoglykemian riskitekijöitä ja PGluc mittarilla   3,0 kahdessa mittauk

sessa.

 Vähintään kaksi imetystä sujunut ongelmitta

 Lapsen kellastumisen riski on arvioitu ja seurantasuunnitelma tehty. Lapsen bilirubiini

on tarkastettu ja mahdollinen kontrollimittaus sovittu. Apuna käytetään elintuntien funk

tiona kehitettyä bilirubiinimonogrammia.

 Lapsella ei saa olla mitään kellastumisen riskitekijöitä:
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ennenaikaisuus, pienipainoisuus

äidin Rh negatiivisuus, veriryhmävastaaineet

asfyksia, infektio, polysytemia, hypoglykemia

verenvuodot

aikaisemmilla lapsilla valohoito

suvussa hemolyyttistä anemiaa

syömisongelmat
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LIITE 5

LYHYTJÄLKIHOITOINEN SYNNYTYS MALLI KESKISUOMEN
KESKUSSAIRAALASSA

12.11.2007/osastokokous

LYSY JÄÄ PYSYVÄKSI KÄYTÄNNÖKSI!

LYSYperhe = kotiutuu alle 48h!

Koska synnytysyksiköllä ei ole varaa irrottaa yhtä kätilöä kokonaisuudessaan toi
mimaan LYSY kätilönä on päätetty seuraavaa.

 Edelleen ensimmäisenä (1.) synnytyksen jälkeisenä päivänä kotiutuvat perheet
tulevat lastenlääkärin toiseen tarkastukseen 3.5. vrk:n ikäisenä.  Lastenlääkärei
den tulisi tietää asiasta jo sanellessaan epikriisejä. Tarkastukset tehdään ma, ke ja
pe klo 1314 osastolla tai äitiyspolilla, huoneessa 6, riippuen siitä mihinkä mahtuu.
Soitto siis numeroon 1500 kun ensimmäinen perhe tulee. Mahdollisuuden mukaan
max 2 perhettä/pvä jotta ehtii hommat tehdä.

 Toisena (2.) päivänä kotiutuneille perheille tarjotaan mahdollisuutta kätilön koti
soittoon. Sovi perheen kanssa soitetaanko kotiutumista seuraavana vai sitä seu
raavana päivänä. Tarkasta myös puhelinnumero! Vaikka perhe ei halua soittoa,
nimi silti LYSYvihkoon + kommentti ei soittoa. LYSY lokerossa on lomake jossa
muistin avuksi pääkohdat joista olisi hyvä kysyä puhelun aikana.

 Jokaisesta puhelusta tehdään merkintä Efficaan esim. LYSYsoitto: Asiat kun
nossa.
 Jos joko tarkastuksessa tai puhelun aikana ilmenee jotakin "raflaavaa", konsu lä
hetetään myös neuvolaan, muissa tapauksissa ei tarvetta.

Jokainen huolehtii kotiinlähtijät LYSY vihkoon. Vihko toimii myös tilastoinnin
apuna joten kaikki LYSY perheet tulisi laittaa ylös vihkoon! Ruksaa tehty soitto tai
tarkastus tehdyksi jotta seuraavana päivänä vuoroon tuleva tietää kenelle jo soitet
tu.

LYSY lokerossa on lappuja: Olet kotiutumassa vauvasi kanssa synnytyssairaa
lasta LYHYTJÄLKIHOITOISEN SYNNYTYKJSEN JÄLKEEN. Tämä lappunen an
netaan kaikille LYSYperheille. (Lastenlääkärien toivomus!)

Jos tarvitaan labroja esim Bilirubiinia, voi tilata suoraan ja kehottaa perhettä tu
lemaan suoraan labraan. Ei tarvitse ottaa lastenlääkäriin siinä vaiheessa yhteyttä.
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 SOITOT JA LASTENLÄÄKÄRINTARKASTUKSET TEKEE KÄTILÖ,
JOKA TULEE ILTAVUOROON KLO 13. LISTAAN TULEE ASIASTA
OMA MERKINTÄNSÄ!
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