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Opinnäytetyömme aiheena oli laihdutusleikkauspotilaan anestesian erityispiirteet intra-

operatiivisessa vaiheessa ja tarkoituksena oli tehdä oppimateriaalia PowerPoint muo-

dossa Tampereen ammattikorkeakoulun perioperatiiviseen hoitotyöhön suuntautuville 

sairaanhoidonopiskelijoille. Opinnäytetyömme tehtävänä oli selvittää mitä eri laihdutus-

leikkausmuotoja Suomessa käytetään, mitä erityispiirteitä on laihdutusleikkauspotilaan 

anestesiassa intraoperatiivisessa vaiheessa sekä millainen on hyvä oppimateriaali. 

Opinnäytetyömme koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen osa on raportti, toinen 

sisältää teorian ja kolmas tuotoksen eli oppimateriaalin. Teoriaosuudessa käsittelemme 

lihavuuden ja laparoskopian aiheuttamia patofysiologiasia muutoksia, laihdutusleik-

kauspotilaan anestesia-aineita, asennon vaikutuksia anestesiaan, leikkauksen aikaista 

turvallista hengitystä sekä laihdutusleikkauspotilaan nestehoitoa ja lämmön ylläpitoa. 

Tuotokseemme olemme keränneet pääkohdat teoriaosuudesta ja havainnollistaneet niitä 

kuvien avulla.  

Valitsimme menetelmäksi tuotokseen painottuvan opinnäytetyön, sillä se tuntui aiheen 

kannalta luonnollisimmalta vaihtoehdolta sekä antoi myös vapauden käyttää omaa luo-

vuutta toteutuksessa.  

Tavoitteenamme oli havainnollistaa potilaan anestesiaa ja tarkastella erityisesti laihdu-

tusleikkauspotilaan anestesian erityispiirteitä laihdutusleikkauksen aikana. Opinnäyte-

työmme ansioista toivoimme opiskelijoiden sekä hoitohenkilökunnan saavan uutta ja 

ajankohtaista tietoa laihdutusleikkauksista ja siihen liittyvästä anestesiasta. Tavoitteena 

oli, että tätä kautta hoitotyön laatu paranee. 

 

Asiasanat: Laihdutusleikkaus, laihdutusleikkauspotilas, ylipainoisen anestesia 
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The subject of this thesis was special considerations of anesthesia of bariatric surgery 

patient in intraoperative care. The purpose was to provide PowerPoint learning material 

to perioperative nursing students in Tampere University of Applied Sciences. The as-

signments of this thesis was to clarify the most common methods of bariatric operations 

in Finland and what special features are involved with the anesthesia of an obesity pa-

tient. Another part of our assignment was to find out what kind of learning material is 

the most effective. 

 

Our thesis consists of three parts. The first part is a report, second includes theory and 

third is the output, learning material. The second part contains information about patho-

logical and physiological changes caused by obesity, anesthetics in bariatric operation, 

patient positioning and its effects to anesthesia, safe breathing during operation, hydra-

tion and maintenance of normothermia during bariatric operation. The output contains 

main points from the second part and we have visualized it with pictures. 

 

The thesis was carried out as an output since that felt the most convenient method con-

sidering our subject. That also made possible us to use our own creativity with the out-

put. 

 

The objective of our thesis was to visualize anesthesia about bariatric patient during 

surgical treatment. Due to our thesis we hope also students and healthcare personal to 

have actual information about bariatric surgery and anesthesia. The aim is that this way 

the nursing improves. 

 

 

Key words: Bariatric surgery, bariatric surgery patient, anesthesia of the obese 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lihavuus on yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä ongelmista Suomessa. Arvi-

olta 22% Suomen miesväestöstä ja 13% naisväestöstä ovat ylipainoisia. (Roberts, Alha-

va, Höskerstedt & Leppäniemi 2010, 573.) Vaikean lihavuuden painoindeksin rajan (35 

kg/m²) ylittää 7% Suomen aikuisväestöstä ja sairaalloisen lihavuuden painoindeksin (40 

kg/m²) ylittää noin 2% (Ikonen, Anttila, Gylling, Isojärvi, Koivukangas, Kumpulainen, 

Mustajoki, Mäklin, Saarni, Saarni, Sintonen, Victorzon & Malmivaara 2009, 14). 

 

Lihavuus itsessään ja sen aiheuttamat sairaudet lisäävät merkittävästi kuolleisuutta. Sai-

raalloisesti lihavien kuolleisuus on 2,3-3-kertainen normaalipainoisiin verrattuna. (Iko-

nen ym. 2009, 38.) Lihavuuden hoito on erityisen tärkeää, jotta pystyttäisiin ehkäise-

mään liitännäissairauksia ja ennenaikaisia kuolemia sekä vähentämään yhteiskunnalle 

koituvia kustannuksia. Arviolta noin 4-5% Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista 

johtuu lihavuuden aiheuttamien pitkäaikaissairauksien hoidosta. (Vitikainen 2003, 23.) 

Konservatiivinen hoito on ensisijainen hoitomuoto ylipainon vähentämiseen, mutta jos 

lihavuus on sairaalloista tai konservatiivinen hoito ei tehoa, voidaan turvautua kirurgi-

seen hoitoon (Hekkala & Alahuhta 2006, 288). 

 

Lihavien potilaiden anestesia on haastavaa ja siinä on omat erityispiirteensä, jotka on 

otettava huomioon. Erityisesti lihavien potilaiden anestesiassa haasteellista on ilmatei-

den hallinta. (Hekkala & Alahuhta 2006, 288.) Koska ylipainoisilla potilailla keuhkojen 

ja rintakehän komplianssi eli myötäävyys on madaltunut, sen seurauksena keuhkojen 

toiminnallinen jäännöstilavuus on vähentynyt. Keuhkojen muutosten takia hapettumis-

häiriöt ja saturaatiolaskut ovat hyvin tavallisia induktion yhteydessä. (Siirala 2010, 

208.) Anestesiaan tuo lisähaastetta potilaan anatomia, sillä ylipainoisilla potilailla on 

usein lyhyt ja paksu niska, heidän suu aukeaa huonosti sekä kieli on kookas. Tästä joh-

tuen intubointi voi olla usein todella haastavaa. (Hekkala & Alahuhta 2006, 288.) 

 

Mielenkiintomme aiheeseen nousi esiin sen ajankohtaisuuden takia. Lihavien ihmisten 

määrä niin Suomessa kuin muualla maailmassa on jatkuvasti kasvussa ja siksi laihdutus-

leikkauksien määrä lisääntyy ja lihavuuden kirurginen hoito kehittyy koko ajan. Opin-

näytetyönä tuotamme oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoulun perioperatiivi-
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seen hoitotyöhön suuntaaville opiskelijoille laihdutusleikkauspotilaan anestesiasta ja sen 

erityispiirteistä. Aihe tukee suuntautumistamme perioperatiiviseen hoitotyöhön ja lisäk-

si laihdutusleikkauspotilaan anestesiaan liittyvät haasteet toivat lisämielenkiintoa opin-

näytetyöhön. Käytännön työelämässä sairaanhoitajana tulee varmasti jossakin vaiheessa 

törmäämään kyseisiin potilaisiin, jonka takia niin me, kuin myös muut valmistuvat sai-

raanhoitajat voivat hyödyntää opinnäytetyötämme käytännössä. 
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä oppimateriaalia Tampereen ammattikor-

keakoulun perioperativiseen hoitotyöhön suuntautuville sairaanhoidonopiskelijoille 

laihdutusleikkauspotilaan anestesian erityispiirteistä intraoperatiivisessa vaiheessa.  

 

Opinnäytetyön tehtävänä on selvittää: 

 

1) Mitä eri laihdutusleikkaus muotoja Suomessa käytetään? 

2) Mitkä ovat ylipainoisen potilaan anestesian erityispiirteet intraoperatiivisessa 

vaiheessa? 

3) Millainen on hyvä oppimateriaali? 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on havainnollistaa potilaan anestesiaa laihdutusleikkauk-

sen aikana PowerPoint – esityksellä, jota opettajat voivat hyödyntää luennoillaan ope-

tusmateriaalina. Tätä kautta sairaanhoitajaopiskelijat saavat uutta ja nykypäiväistä tietoa 

laihdutusleikkauksista ja niiden anestesioiden erityispiirteistä. Lisäksi hoitohenkilökun-

nan on mahdollista lisätä tietoaan laihdutusleikkauspotilaan anestesiasta intraoperatiivi-

sessavaiheessa. Näiden kaikkien yhteistavoite on, että hoitotyön laatu paranee. Tavoit-

teena on myös lisätä omaa tietoa ylipainoisen anestesiasta, mistä on meille hyötyä käy-

tännön työelämässä. 
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YLIPAINOISEN POTILAAN 

ANESTESIA INTRAOPERA-

TIIVISESSA VAIHEESSA 

 

3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on laihdutusleikkauspotilaan anestesian erityispiirteet 

intraoperatiivisessa vaiheessa, josta teemme oppimateriaalia Tampereen ammattikor-

keakoululle. Keskeisiksi teoreettisiksi lähtökohdiksi nousevat otsikon perusteella laih-

dutusleikkauspotilas, laihdutusleikkaus, ylipainoisen anestesia sekä hyvä oppimateriaali. 

Laihdutusleikkauspotilas sekä laihdutusleikkaus ovat käsitteinä alkukatsaus aihee-

seemme, joiden esimerkin kautta aihetta lähestymme. Näitä tarkastelemme opinnäyte-

työn alkuosassa tiivistetysti. Ylipainoisen potilaan anestesia on opinnäytetyömme kes-

keisin käsite ja opinnäytetyömme toinen osio perustuu tähän käsitteeseen. Käsittelemme 

toisessa osassa laajemmin ja tarkemmin lihavan potilaan anestesiaa sekä mitä erityis-

piirteitä ylipainoisen potilaan anestesiaan liittyy. Halusimme ottaa vielä yhdeksi teoreet-

tiseksi lähtökohdaksi hyvän oppimateriaalin, koska opinnäytetyömme tarkoituksena on 

tuottaa selkeää ja monipuolista oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoululle. 

 

 

 

 

                                LAIHDUTUSLEIKKAUSPOTILAAN           Hyvä 

                                   ANESTESIAN ERITYISPIIRTEET           oppimateriaali                                 

INTRAOPERATIIVISESSA  

    VAIHEESSA 

  

   

 

 

Laihdutusleikkaus  Laihdutusleikkaus potilas 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys  
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3.1 Laihdutusleikkauspotilas 

 

Lihavuudella tarkoitetaan tilaa, jossa ihmisen elimistöön on kertynyt suurimäärä rasva-

kudosta (Haglund, Huupponen, Ventola & Hakkala-Lahtinen 2007, 159). Rasvakudos 

kertyy kehoon ylimääräisen energian varastoituessa elimistöön triglyserideinä usein 

ihon alle, mutta myös muualle kehoon, kuten vatsaonteloon (Hekkala & Alahuhta 2006, 

286). Ihmisellä on omanlaisensa ja tarkka ravinnonoton säätelyjärjestelmä, jonka tarkoi-

tus on turvata kulutusta vastaava energian saanti. Huonot elintavat ja erityisesti rasvai-

nen ruokavalio ja vähäinen liikunta aiheuttavat energiatasapainon vääristymisen. Nämä 

kaikki tekijät yhdessä johtavat lihomiseen. (Haglund, Huupponen, Ventola & Lahtinen 

2010, 162.) 

 

Lihavuuden arviointiin voidaan käyttää kahta eri menetelmää, painoindeksiä (BMI, bo-

dy mass index) sekä vyötärönympärystä. Näitä menetelmiä olisi kuitenkin hyvä käyttää 

aina yhdessä, sillä painoindeksin heikkous on se, ettei se erottele rasva- ja lihaskudok-

sen määrää toisistaan. (Mustajoki, Fogelholm, Rissanen & Uusitupa 2006, 49.) Lihak-

sikkailla ihmisillä voi olla suuri painoindeksi, vaikka keholla ei olisikaan lisääntynyttä 

rasvakudosta. Lisäksi olisi tärkeää painoindeksin ohella huomioida rasvakudoksen si-

jainti vartalolla. (Aro, Mutanen & Uusitupa 2005, 156.) 

 

Painoindeksi on helppo laskea jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä. (Käypähoito 

2007.) WHO:n mukaan normaali painoindeksi on 18.50-24.99 kg/m², ylipainoisesta 

ihmisestä voidaan puhua, kun paino indeksi on yli 25 kg/m². WHO luokittelee sairaal-

loisen lihavuuden vielä kolmeen eri kategoriaan. (Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Painoindeksi (BMI)  

Normaali paino 18.50-24.99 

Ylipaino ≥ 25 

Lievä lihavuus 25.0-29.99 

Lihavuus ≥ 30 

l. Luokka: Merkittävä lihavuus 30.0-34.99 

ll. Luokka: Vaikea lihavuus 35.0-39.99 

lll. Luokka: Sairaalloinen  

lihavuus 

≥ 40 

(World Health Organization 2006.) 
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Joissakin tapauksissa vyötärön ympärys on osoittautunut paremmaksi terveysriskien 

ennustajaksi kuin painoindeksi. Tämän takia on tärkeää arvioida vyötäron rasvan määrä. 

(Mustajoki ym. 2006, 51.) Naiselle suositeltava vyötärönympärys on alle 80 cm ja mie-

helle alle 90 cm. Jos naisen vyötärönympärys on yli 90 cm ja miehen yli 100 cm ovat 

terveydelliset riskit huomattavasti suurentuneet. (Paturi 2010.) 

 

Lihavuus on suuri riskitekijä monien pitkäaikaisten sairauksien puhkeamiselle ja tätä 

kautta ennenaikaiselle kuolleisuudelle. Erityisesti viskeraalirasva eli sisäelinten ympäril-

le kertyvä rasva on terveydelle haitallista. Se on merkittävin syy rasva- ja sokeriaineen-

vaihdunnan häiriöiden synnylle, sekä valtimonkovetustautien vaaratekijänä. (Mustajoki 

ym. 2006, 51.) Muita lihavuuden aiheuttamia tyypillisiä sairauksia ovat aikuistyypin 

diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, kuten kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti ja 

sydäninfarkti, metabolinen oireyhtymä, aivoverenkiertohäiriöt ja obstruktiivinen uniap-

nea, eräät muut hengityshäiriöt (mm. Pickwickin oireyhtymä), kihti, nivelrikko ja selän 

välilevyviat. Lisäksi lihavuuteen liittyy suurempi riski sairastua rinta-, paksusuoli-, koh-

tu- ja munasarjasyöpään. (Heliövaara 1997.) 

 

Ylipainoisen ihmisen, jonka painoindeksi on yli 35 kg/m², on kolminkertainen riski sai-

rastua aikuistyypin diabetekseen ja sepelvaltimotautiin verrattuna normaalipainoiseen. 

Myös kuolleisuuden riski kasvaa selvästi painoindeksin ylittäessä 30 kg/m². (Hekkala & 

Alahuhta 2006, 287.) Lihavuus aiheuttaa myös sukupuolihormoneiden pitoisuuksissa 

häiriöitä, minkä takia naisilla kuutautiskierto ja fertiliteetti eli hedelmällisyys häiriinty-

vät. Miehillä puolestaan vähentyy siittiöiden määrää ja niiden liikkuvuus, sekä koko-

naistestosteronin määrä veressä pienenee. (Välimäki, Sane & Dunkel 2009, 884-886.) 

 

Tärkeimpänä indikaationa laihdutusleikkaukselle pidetään painoindeksiä, jonka tulisi 

olla yli 40 kg/m². Laihdutusleikkauksia tehdään myös potilaille joiden BMI on yli 35, 

mutta taustalla tulee olla jokin liitännäissairaus, kuten diabetes, verenpainetauti tai ni-

velkulumat. Potilaan on oltava iältään 20-60 vuotias, eikä hänellä ole todettu kliinistä 

ahmimisoireyhtymää ja voidaan olettaa, että potilas muuttaa ruokailutottumuksiaan 

leikkauksen vaatimalla tavalla. (Haglund ym. 2010, 172.)  Potilaan tulee käydä ennen 

leikkausta ravitsemusterapeutilla ja aloitettava laihdutus jo ennen leikkausta sekä osoit-

taa kyky laihtumiseen (Heino 2009, 219). Lisäksi potilaan on täytynyt ensin kokeilla 

konservatiivisia hoitoja, kuten niukkaravinteista ruokavaliota ja lääkehoitoa. Jos nämä 

eivät ole tuottaneet pitkäaikaisia tuloksia kirurginen hoito on perusteltu. (Ikonen ym. 
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2009, 59.) Leikkausta odotellessa potilaan tulee aloittaa erittäin niukkaenerginen, ENE-

dieetti, joka sisältää 400-600 kcal/vrk ja potilas laihtuu noin 1,5-2,5 kg viikossa (Heino 

2009, 219). 

 

 

3.2 Laihdutusleikkaus 

 

Lihavuusleikkausten määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina niin Suomessa 

kuin muualla maailmassa. Vuonna 2010 Suomessa tehtiin 769 laihdutusleikkausta, 2009 

noin 700 ja 2008 leikkauksia tehtiin alle 400. (Finnish Obesity Treatment Expert Group 

2011.) Leikkausten määrä tulee kasvamaan jatkossakin sillä vuonna 2013 leikkauksia 

arvioidaan olevan jo noin 2000 (Ikonen ym. 2009, 3, 16). 

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan laihdutusleikkaus maksaa itsensä takaisin 

keskimäärin seitsemässä vuodessa. Kirurginen toimenpide sekä mahdolliset uusinta-

leikkaukset ja plastiikkakirurgia kustantavat kerralla paljon, mutta liikalihavuus ja sii-

hen liittyvien sairauksien hoitaminen tulevat pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle kalliim-

miksi. Ylipainoiset ihmiset jäävät myös normaalipainoisia enemmän työkyvyttömyys-

eläkkeelle. Hyöty- ja haittasuhteita pohdittaessa tulee myös ennenkaikkea ottaa huomi-

oon potilaan elämänlaatuun ja toimintakykyyn liittyvät seikat sekä ennenaikainen kuo-

leminen. Lihavilla on todettu olevan enemmän masennusta ja ahdistuneisuutta, kuin 

normaalipainoisilla ja kuolemanvaara kohoaa painoindeksin noustessa. (Ikonen ym. 

2009, 38-39, 119.) 

 

Leikkauksien hyödyt ovat huomattavat. Vuonna 2003 valmistuneessa Pro gradu –

tutkielmassa verrattiin konservatiivisen hoidon ja mahapantaleikkauksen vaikuttavuutta 

sekä kustannuksia. Tutkielman mukaan mahapantaleikatuista potilaista vähintään 10%:n 

painon pudotuksen saavutti 61,6%, kun taas konservatiivisesti hoidetuista potilaista tä-

hän pääsi 33,3%. (Vitikainen 2003, 47.) Ruotsalaisen SOS-tutkimuksen (Swedish obese 

subject) mukaan potilailla oli kymmenen vuoden kuluttua leikkauksesta paino laskenut 

25% ohitusleikkauksen jälkeen, 16% mahalaukun muotoilun jälkeen ja 13% pantaleik-

kauksen jälkeen. Vaikuttavuus liitännäissairauksiin, elämänlaatuun ja kuolleisuuteen on 

myös todettu suotuisiksi. (Anttila, Gylling, Ikonen, Koivukangas, Malmivaara, Musta-

joki & Victorzon 2009, 125.) 
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3.2.1 Laihdutusleikkausmuodot 

 

Nykyajan laihdutusleikkaukset tehdään lähes poikkeuksetta laparoskooppisesti vatsan-

peitteiden läpi viedyn videotähystimen avulla. Laparoskopia on yleistynyt kirurgiassa 

nopeasti ja lähes kaikki vatsan alueen leikkaukset voidaan tehdä laparoskooppisesti. 

(Sand, Luostarinen & Nordback 1999, 1343.) Edut ovat huomattavat verrattuna avo-

leikkaukseen; sairaalassaoloaika lyhenee, leikkauksen jälkeinen kipu on vähäisempää, 

toipuminen on nopeampaa sekä kosmeettinen haitta pienenee. Komplikaatiot ovat har-

vinaisia, jollei potilaalla ole ollut aikaisempia vatsan alueen leikkauksia. (Roberts ym. 

2010, 563-564.) 

 

Vaikutusmekanisminsa perusteella laihdutusleikkaukset voidaan jakaa kolmeen eri 

ryhmään. Restriktiivinen leikkaus estää ruuan kulkua ruoansulatuskanavaan, kun taas 

malabsorptiiviset leikkaukset vähentävät ruoan imeytymistä. Kombinoituleikkaus on 

näiden kahden yhdistelmä, joka sekä vähentää ruoan imeytymistä että pääsyä ruoansula-

tuskanavaan. (Roberts ym. 2010, 574.) Vaikutusmekanismeiltaan malabsorptiiviset 

leikkaukset ovat menettämässä suosiotaan (Heino 2009, 42).  

 

Leikkausmenetelmiä on monia ja niiden suosio vaihtelee maittain. Kolme Suomessa 

yleisimmin käytössä olevaa leikkausta ovat mahalaukun ohitus, pantaleikkaus ja maha-

laukun kavennus. (Ikonen ym. 2009, 46.) Mahalaukun ohitusleikkauksessa (Gastric by-

pass) mahalaukun yläosaan muodostetaan pieni pussukka, jonka täyttyminen saa aikaan 

nopean kylläisyyden tunteen. Pussukan sisältö tyhjenee hitaasti pienen aukon kautta 

ohutsuolen jejunumiin. Mahalaukun ohitusleikkaus on laihdutusleikkauksista monimut-

kaisin mahalaukun ja ohutsuolen yhdistämisen eli anastomoosin vuoksi. Laihtuminen 

tapahtuu kombinoidusti eli sekä imeytyminen että ruoan pääsy ruoansulatuskanavaan 

estyy. (Vitikainen 2003, 28; Roberts ym. 2010, 576.) Pantaleikkaus, Gastric banding 

(GB), on restrikviinen leikkaus ja vähiten invasiivinen (Tolonen 2008, 28). Leikkaus on 

lyhytkestoinen, 60-90 minuuttia, ja sen aikana silikoninen panta kiinnitetään vatsa-

laukun yläosan ympärille. Leikkauksen jälkeen pannan kireyttä on mahdollista säädellä 

yksilöllisesti. (Roberts ym. 2010, 577.) Pantaleikkaus on vähenemässä myöhäiskompli-

kaatioiden vuoksi, joita ovat pannan luiskahdus paikoiltaan tai pannan syöpyminen ma-

halaukun seinämän läpi (Vitikainen 2003, 31; Heino 2009,42). Mahalaukun kavennuk-

sessa (Sleeve gastrestomy, SG) mahalaukkua pienennetään mahalaukun pituuden suun-

taisesti, antrumista lähtien (Ikonen ym. 2009, 51). Ruoka kulkee luonnollista reittiä 
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leikkauksen jälkeen. Leikkausta suositaan erittäin lihavien potilaiden ensimmäisen vai-

heen leikkaukseksi, ja kun laihtumista on jo tapahtunut, voidaan tehdä lisäksi mahanohi-

tusleikkaus. (Roberts ym. 2010, 578.) Leikkauksen vaikutus perustuu mahalaukun pie-

nenemisen lisäksi hormonaalisiin tekijöihin. Kun fundusalue mahalaukusta on poistettu, 

vähenee ghrelin hormonin tuotanto ja ruokahalu pienenee. (Tolonen 2008, 29.) 

 

 

3.3 Ylipainoisen anestesia intraoperatiivisessa vaiheessa 

 

Anestesiavalmisteluihin kuuluvat hoitovälineistön varaaminen, tarkistus ja käyttökun-

toon saattaminen. Valmisteluissa tulee huomioida potilaan yksilöllisyys. Anestesiaa 

voidaan käsitellä seuraavien vaiheiden kautta: 

 

1. Infuusionesteet ja –laitteet sekä nesteen siirtovälineet 

2. Ilmatievälineet 

3. Induktiolääkkeet ja –välineet nukutusta ja puudutusta varten 

4. Inhalaatioanesteetit ja hengitysjärjestelmä 

5. Imulaite 

6. Informaatio- ja terveysteknologia anestesiatoiminnassa 

(Lukkari, Kinnunen & Korte 2007, 136-137.) 

 

Ennen leikkausta tulisi aina arvioida lihavuuden seuraukset etenkin hengityksen, kar-

diovaskulaarisen ja metabolisen systeemin kautta (Valette & Cohendy 2002). On varau-

duttava uniapnean mahdollisuuteen, intubaatiovaikeuksiin, ventilointivaikeuksiin sekä 

postoperatiivisiin hengitystieongelmiin (Heino 2009, 219). Sairaalloisesti lihavilla poti-

lailla on noin kaksi kertaa suurempi riski saada syvälaskimotukos tai keuhkoembolia 

kuin normaalipainoisilla (Hekkala & Alahuhta 2006, 289). Anestesialääkkeitä valmis-

teltaessa on otettava huomioon lääkkeiden annostus, joka voi olla ongelmallista ylipai-

noisen potilaan kohdalla (Heino 2009, 219). Perusanestesialääkkeiden farmakokinetii-

kan käytökseen vaikuttaa rasvakudoksen määrä ja siksi on vaikea ennustaa lääkkeiden 

tehoa (Valette & Cohendy 2002). Lisäksi ongelmia voivat aiheuttaa myös potilaan siir-

täminen leikkauspöydälle, potilaan kiinnittäminen monitoriin sekä kanylointi (Wilson & 

Reilly 1993). 
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Sairaalloisen lihavuuden myötä ihmisen ruumiissa tapahtuu paljon erilaisia patofysiolo-

gisia muutoksia eri elimissä. Nämä muutokset lisäävät kuolleisuutta ja ennenaikaista 

kuolemaa. Anestesiaa suunniteltaessa ja sen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon nämä 

muutokset. Verivolyymi kasvaa huomattavasti ja sitä kautta sydämen työmäärä lisään-

tyy. Lisäksi hengitystoiminta kärsii, koska rasva painaa ja luo painetta vatsaan, palleaan 

ja keuhkoihin. (Nagelhout & Plaus 2010, 773.) 

 

Leikkaussalin henkilökunnalle haastetta tuo lisää ylipainoisen potilaan asettaminen op-

timaaliseen leikkausasentoon. Ylipainoista potilasta ei tulisi koskaan asettaa täysin se-

lälleen, koska selkäasennossa keuhkojen jäännöstilavuus huononee. Selkäasentoa käyt-

täen potilaan pääpuoli tulisi kohottaa noin 30-45 astetta. Tässä asennossa vatsaontelon 

kohonnut paine vähenee, jolloin myös aspiraatioriski pienenee. (Hekkala & Alahuhta 

2006, 289.) Toisaalta tämä anti-trendelenburgin asento lisää pneumoperitoneumin aihe-

uttamia haittavaikutuksia, eli kerryttää verta kehon alapuolisiin osiin ja vähentää näin 

laskimopaluuta sydämeen. Lisäksi alaraajojen tromboosiriski lisääntyy. (Rosenberg, 

Alahuhta, Lindgren, Olkkola & Takkunen 2006, 680.) 

 

 

3.4 Millainen on hyvä oppimateriaali? 

 

Oppiminen voidaan määritellä sisäisten mallien muokkaamiseksi ja luomiseksi. Sisäiset 

mallit ovat oppijan tietorakenteita, jotka ohjaavat henkilön toimintaa eri tilanteissa. Op-

piminen tapahtuu aikaisempien kokemuksien ja tiedon perusteella. Tämän vuoksi oppi-

materiaalin ei tulisi olla ainoastaan uusien asioiden jakamista, vaan uusi tieto tulisi ra-

kentaa oppijan aikaisempien kokemuksien ja käsitysten perusteella. (Alamäki & Luuk-

konen 2002, 86-91, 93, 107.) 

 

Tiedon tulisi saada aina jokin merkitys käytännön kannalta. Hyvä teoria on yksinker-

taistettu toimintamalli, ohje tai kuvaus siitä, kuinka käytännön asiat tulisi toteuttaa. 

Opittua asiaa on vaikea hyödyntää käytännössä jos tieto jää irralliseksi ilman käytännön 

esimerkkejä ja havainnollistamista. Käytännön havainnollistaminen herättää oppijassa 

myös tunteita, jotka lisäävät oppimisen mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. (Alamäki & 

Luukkonen 2002, 86-91, 93, 107.) 
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Valmistellessa esitystä tulisi tietää millainen yleisö on vastassa ja kuinka paljon he jo 

tietävät kyseisestä asiasta. Suuret laatikot pelkkää tekstiä ovat varma tapa tuhota esitys. 

Kuvien ja värien käyttö ovat helppo tapa lisätä PowerPoint -esityksen houkuttelevuutta. 

(Heath 2008, 38-44.) Hyvässä oppimateriaalissa on selkeä rakenne ja looginen etene-

mistapa. Materiaalin alun tulee tutustuttaa oppija aiheeseen ja herättää kiinnostus opis-

kelemaan sen sisältöä. (Alamäki & Luukkonen 2002, 108.) 

 

Pedagogisella laadulla tarkoitetaan oppimateriaalin soveltuvuutta opetus- ja opiskelu-

käyttöön. Opetushallituksen mukaan oppimateriaalista tulee ilmetä millaisia asioita op-

pija voi opiskella materiaalin avulla, millaiseen käyttöön se on suunniteltu sekä mille 

kohderyhmälle oppimateriaali on suunnattu. Oppimateriaalin tulee aktivoida ajattelua, 

sisältää eri näkökulmia, olla perusteltua sekä ajantasaista, korostaa ydintietoa sekä olla 

kieleltään niin ymmärrettävää, kuin se esitettävän asian puitteissa on mahdollista. (Hii-

denmaa 2008, 20.) 

 

PowerPoint-esitysohjelmalla toteutetut oppimateriaalit ovat yleistyneet huomattavasti 

viime vuosien aikana. Digitaalisen oppimateriaalin etuna on sen helppo muokattavuus. 

Tietoa voidaan välittää niin tekstin, kuvien, äänin kuin animaatioiden kautta. Yleisenä 

ohjeistuksena voidaan pitää tiedon rajoittamista, niin, ettei yhdellä dialla ole liikaa teks-

tiä, vaan käytetään avainsanoja. Ohjeeksi on annettu myös selkeä ja ymmärrettävä teks-

ti, jossa termit ovat selitettyinä. Asetuksista riviväli tulisi olla 1,5, pienaakkoset ovat 

suositeltavia, kirjainkoko tulee olla vähintään 20 sekä kirjaintyypin tulee olla riittävän 

paksua. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat ulkoasun yksinkertaisuus sekä värillinen 

tausta kuitenkin niin, että värejä ei ole käytetty liikaa. Näkyvyyttä parantavat vaa-

kasuorat diat. Myös kuvien käyttö on tärkeää, jotta tekstin sanoma tulisi havainnollistet-

tua. Esitys tulee ensisijaisesti palvella opiskelijaa; tukea oppijan oppimista, eikä toimia 

opettajan muistilistana. (Hiidenmaa 2008, 20, 22.) 
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4 TUOTOKSEEN PAINOTTUVAN OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tuotokseen painottuva opinnäytetyö 

 

Tuotokseen painottuvan opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistamis-

ta, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä ammatillisessa kentässä. Tuo-

tos voi olla esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus. 

Näitä ovat muun muassa perehdyttämisopas, ympäristöohjelma tai turvallisuusohjeistus. 

Tuotokseen painottuvassa opinnäytetyössä voi käyttää eri toteutustapoja, kuten kirja, 

kansio, vihko, opas, cd-rom, portfolio tai tapahtuma. Lisäksi tuotokseen painottuvassa 

opinnäytetyössä olisi hyvä löytää toimeksiantaja opinnäytetyölle, jonka avulla opiskelija 

voi näyttää osaamistaan paremmin ja herättää työelämän kiinnostuksen ja mahdollisesti 

työllistyä. Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytetyön tavoitteena on kehit-

tää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietoaan ja taitoaan koulutukseen liittyvissä asiantun-

tijatehtävissä ja näin valmistella opiskelijaa työelämään siirtymisessä. (Mattila, Ruusu-

nen & Uola 2005, 91-92; Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 16.)  

 

Tuotokseen painottuvassa opinnäytetyöstä ilmenee mitä, miksi ja miten työ on tehty, 

millaiseksi työprosessi on muodostunut ja millaisia johtopäätöksiä on saatu. Opinnäyte-

työstä selviää lisäksi se miten tekijä arvioi omaa prosessiaan, tuotostaan sekä oppimis-

taan. Opinnäytetyö on sekä ammatillisen että persoonallisen kasvun mittari. Raportista 

ilmenee myös kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat varsinaisen tuotoksen tekemiseen, 

opinnäytetyön tavoite sekä tarkoitus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65, 84.) 

 

Tuotokseen painottuvaan opinnäytetyöhön liittyy raporttiosuuden lisäksi itse tuotos. 

Tuotos on usein kirjallinen ja siltä odotetaan toisenlaista tekstuaalista ilmaisua, kuin 

raporttiosuudelta. Tuotoksen tarkoitus on puhutella sen kohde- ja käyttäjäryhmää. Ra-

porttiosuudesta taas paljastuu kirjoittajan tapa tarkastella aihetta sekä perustelut miksi 

on valinnut juuri tämän tavan. Raportista on tultava myös ilmi miksi kirjoittaja on pää-

tynyt saamiinsa tuloksiin ja miksi tekijää tulee pitää luotettavana. Luotettavuuden voi 

todistaa esimerkiksi argumentoinnin käytöllä, viittauksilla muihin tutkimuksiin sekä 

selkeällä ja täsmällisellä kirjoitustyylillä. Opinnäytetyöraportille tunnusomaisia piirteitä 

ovat lisäksi käsitteiden ja termien määrittely, lähteiden käyttö, sanonnan täsmällisyys 

sekä tekstin rakenteen johdonmukaisuus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65, 80-81.) 
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Valitsimme opinnäytetyömme menetelmäksi tuotokseen painottuvan opinnäytetyön, 

koska mielestämme se sopii parhaiten aiheemme menetelmäksi ja tätä kautta palvelee 

parhaiten meitä opinnäytetyön tekijöinä, perioperatiivisia sairaanhoitajaopiskelijoita 

sekä mahdollisesti myös työssä olevia ammattihenkilöitä. Opinnäytetyössämme on 

kolme eri osaa, joista ensimmäinen on raportti, toinen osa sisältää teoreettista tietoa 

laihdutusleikkauspotilaan anestesian erityispiirteistä intraoperatiivisessa vaiheessa ja 

kolmas osa on itse tuotos eli oppimateriaali. Toimeksiantajana opinnäytetyöllemme 

toimii Tampereen ammattikorkeakoulu, ja näin ollen koulun opettajat voivat käyttää 

opinnäytetyömme tuotos osiota opetustilanteissaan hyödyksi. Tuotoksen toteutamme 

CD-rom:lle PowerPoint esityksenä, jotta se olisi mahdollisimman helppo säilyttää ja 

kuljettaa mukana. 

 

 

4.2 Tuotoksen sisältö ja ulkoasu 

 

Ulkoasu palvelee sanoman välittymistä, sen tehtävänä on antaa viestille ääni ja luonne. 

Visuaalisessa suunnittelussa tulisi huomioida kenelle julkaisu on tarkoitettu. Mitä sup-

peampi ja rajatumpi kohderyhmä on, sitä helpompi viesti on kohdistaa. (Pesonen & 

Tarvainen 2005, 2-4.) Esitysgrafiikassa typografiseen luettavuuteen pyritään fontin, 

kirjainten pistekoon sekä värien valinnan avulla. Pistekoon tulee olla riittävän suuri ja 

fontin helppolukuista. (Lammi 2009, 87, 93.) Emme käyttäneet tuotoksessamme piste-

kokoa 20 pienempää fonttia, jotta luettavuus olisi mahdollisimman hyvä. Fontiksi valit-

simme selkeän Calibri Headings:n otsikoihin ja Calibri Body:n leipätekstiin. 

 

Taustavärin tulisi olla riittävän huomaamaton, yksivärinen tausta ilman kuviointeja toi-

mii usein parhaiten. Taustassa ei myöskään saisi olla mitään mikä suuntaisi huomion 

varsinaisesta asiasta. Vaalea tausta on tummaa rennompi ja yleisvaikutelmaltaan kirk-

kaampi ja raikkaampi. (Lammi 2009, 58, 63.) Opinnäytetyömme on suunnattu periope-

ratiivisille sairaanhoitajaopiskelijoille, minkä olemme ottaneet huomioon visuaalisessa 

ulkoasussa esimerkiksi värivalinnoilla. Tuotoksessamme on vaaleanvihreä tausta ilman 

kuviointeja, jotta se olisi mahdollisimman huomaamaton. Emme halunneet jättää taustaa 

kokonaan valkoiseksi sillä mielestämme väri tekee tuotoksen lukemisesta mielekkääm-

pää. 
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Väri on keino korostaa teksteistä esimerkiksi otsikkotasojen hierarkiaa. Tekstin ja taus-

tan tulisi muodostaa riittävän suuri kontrasti, jotta kirjoitus erottuisi selkeästi. (Pesonen 

& Tarvainen 2005, 57.) Värivalinnassa tulisi ottaa huomioon kohderyhmä, esiintyjän 

edustama yhteisö sekä esityksen sisältö. Samasta väristä voidaan käyttää erilaisia kirk-

kausasteita. Värejä kannattaa hyödyntää, kun korostetaan tärkeitä asioita tai halutaan 

suunnata huomiota. On huomioitava kuitenkin, etteivät kaikki värit sovi yhteen. Myös 

värien kirkkauteen tulee kiinnittää huomiota, sillä silmän on vaikea erottaa värit joiden 

kirkkausaste on sama. (Lammi 2009, 66, 71.) Tuotoksemme värit valitsimme leikkaus-

salin värejä vastaaviksi, jotta ne sopisivat aiheeseemme. Päävärinä käytimme vihreää, 

josta musta fontti erottuu selkeästi. 

 

Julkaisun kuvittaminen on tekstin ja kuvien suhteen rakentamista. Kuvaa tulisi käyttää 

silloin, kun se sisältää tarpeellisen viestin tai tuo olennaista lisätietoa tai elävöittämään 

julkaisua. Kuva, joka ei tuo sanomaan mitään uutta, on turha. Myös piirrokset ovat ver-

rattomia havainnollistamaan tekstisisältöä. Joskus on tarpeen käyttää grafiikkaa tiedon 

välittämiseen. Taulukoissa, diagrammeissa tai kaavioissa selkeys on valttia. Yhdessä 

graafissa ei voida kertoa kaikkea, siihen on valittava ainoastaan olennainen. (Pesonen & 

Tarvainen 2005, 47, 52-53.)  

 

Käytämme tuotoksessa digikameralla otettuja kuvia havainnollistamaan tekstimme vies-

tiä. Kuvat on otettu Hatanpään sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla, leikkaussali 

1:ssä valmisteilla olevasta laihdutusleikkauksesta. Eettisistä syistä emme ottaneet kuvia 

potilaista. Osa kuvistamme on piirretty käsin. Tämä siksi koska sopivaa kuvaa ei ole 

löytynyt muutoin tai tekijänoikeudellisista syistä emme ole voineet käyttää sitä. 

 

Jotta diaesitystä olisi helppo seurata, on panostettava diaesityksen selkeyteen. Esityk-

sessä sekä sitä tukevassa materiaalissa tulisi olla näkyvissä ainoastaan keskeisin ydin-

viesti. Selkeä ydinviesti löytyy, kun otetaan aiheeseen jokin näkökulma.  (Lammi 2009, 

42, 44.) Myös suunnittelemattomuus näkyy mikä voi viestiä julkaisijan taitamattomuu-

desta, tietämättömyydestä, budjetin pienuudesta tai välinpitämättömyydestä (Pesonen & 

Tarvainen 2005, 2). Opinnäytetyömme tuotososiossa pyrimme käyttämään paljon kuvi-

oita, esimerkiksi nuolia, korvaamaan osaa tekstistä. Emme kuitenkaan voineet välttyä 

siltä, että tekstiä tuli osin runsaasti joihinkin dioihin. Tiivistimme tekstiä niin paljon 

kuin se suinkin oli mahdollista kuitenkin niin, että tarpeellinen tieto käy dioista ilmi. 
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4.3 Opinnäytetyön prosessi 

 

Opinnäytetyöprosessin vaiheet ovat opinnäytetyön tekemiseen orientoituminen, jonka 

jälkeen seuraa aiheen valinta ja rajaaminen, tutkimus- ja toimintasuunnitelman laatimi-

nen, tiedon etsiminen, opinnäytetyön tekeminen, raportoiminen, lopputuloksen arvioin-

ti, kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja viimeisenä opinnäytetyön julkaiseminen. (Mattila 

ym. 2006, 93.) Opinnäytetyöprosessissa on tärkeää tunnistaa sen eri vaiheet, oma työs-

kentelytapa, tarvittavat taidot, käytettävissä oleva aika, erilaiset tiedonlähteet sekä toi-

vottu lopputulos (Halttunen, Hirvimäki, Niinikangas & Perttula 2002, 14). Aihevalinnan 

jälkeen syntyy tutkimusongelma, joka usein määritellään kysymykseksi, sekä työn tar-

koitus, tehtävät ja tavoite. Heti alkuun tulee opinnäytetyön keskeiset käsitteet määritellä, 

rajata ja täsmentää. Aiheen hyväksymisen jälkeen tulee laatia toimintasuunnitelma, jos-

sa tulisi hahmottaa lopullinen työ pääpiirteittäin. Suunnitelman yksi tärkein osa on luo-

da työlleen aikataulu, jotta työ valmistuu tavoitteellisessa ajassa. (Mattila ym. 2006, 94.)                                                                                                                                                      

 

Meidän opinnäytetyöprosessi alkoi elokuussa 2010 opinnäytetyö aiheiden esittelyllä. 

Opinnäytetyömme lopullisen aiheen päätimme syyskuun alussa 2010. Opinnäytetyöm-

me aihe lähti liikkeelle lehtori Kristiina Vähämaan toimesta. Yhdessä pohtimalla saim-

me päätettyä aiheen, joka kiinnosti meitä molempia ja josta on hyötyä niin meille, kuin 

myös muille sairaanhoitajaopiskelijoille ja valmistuneille sairaanhoitajille. Aluksi emme 

osanneet päättää kuinka rajaisimme työmme ja kiinnostaisiko meitä tehdä opinnäytetyö 

mieluummin instrumentoivanhoitajan vai anestesiahoitajan näkökulmasta. Lisäksi poh-

dimme mitä haluamme tietää, mitä tiedämme jo ennestään sekä onko aiheesta kirjoitettu 

jo aikaisemmin.  Lopulta päätimme rajata työmme laihdutusleikkauspotilaan anestesi-

aan. Syyskuun ajan teimme suunnitelmaa ja ideoita opinnäytetyötämme varten, jotka 

sitten esitimme ideaseminaarissa syyskuun lopussa. Loka-, marras- ja joulukuun ajan 

etsimme tietoa opinnäytetyötämme varten, luimme muiden opinnäytetöitä sekä työs-

timme työmme ensimmäistä osiota ahkeraan ja säännöllisesti. Kävimme myös opinnäy-

tetyötämme ohjaavalla opettajalla säännöllisin väliajoin näyttämään missä vaiheessa 

työmme on ja mitä uusia ideoita olimme keksineet. Teimme myös reaaliaikaisen aika-

taulun työllemme. 

 

Tammikuussa 2011 oli suunnitelmaseminaari, jossa esittelimme ohjaavalle opettajalle, 

sekä muille luokan opiskelijoille tämänhetkisen työmme, mitä olimme saaneet aikaisek-

si ja mikä oli seuraava vaiheemme. Tammikuussa työstimme edelleen ensimmäistä 
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osiota säännölliseen tahtiin, mutta helmikuussa ja maaliskuussa ehdimme tekemään 

opinnäytetyötämme harvemmin syventävän harjoittelun sekä muiden koulukiireiden 

vuoksi. Huhtikuussa 2011 saimme valmiiksi ensimmäisen osion, jonka jälkeen aloimme 

etsiä tietoa toiseen osioon eli teoriaosuuteen. Aiheen tuoreuden takia tiedonhankinta oli 

todella haastavaa. Suomenkielisiä lähteitä oli todella niukasti, joten suoritimme tiedon-

haun englanninkielisiä hakusanoja käyttäen. Tästä huolimatta aiheesta löytyi vähän kir-

ja-, tutkimus- tai artikkelitietoa. Toukokuun, kesäkuun ja heinäkuun ajan työstimme 

teoriaosuuttamme tiukkaan tahtiin, sillä tavoitteenamme oli saada se heinäkuun lopulla 

valmiiksi, jotta pystyimme aloittamaan kolmatta osiota eli itse tuotosta. 

 

Elokuun alussa 2011 saimme teoriaosuuden valmiiksi ja pääsimme työstämään itse tuo-

tosta. Saimme tuotoksen valmiiksi odotettua aikaisemmin, vain kuvat puuttuivat tuotok-

sesta. Otimme valokuvia harjoittelupaikasta, joita muokkasimme ja liitimme tuotok-

seemme. Lisäksi piirsimme itse muutamia kuvia, jos ei ollut mahdollisuutta ottaa valo-

kuvaa. Syyskuun loppupuoli ja lokakuu kului opinnäytetyön hiomisessa ja viimeistelys-

sä. Valmiin opinnäytetyön palautimme lokakuussa 2011. 
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5 PÄÄTÄNTÄ 

 

 

5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyön kohteena olevaa aihepiiriä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. 

Aihetta on voitu tutkia tai siitä on voitu kirjoittaa jo aikaisemmin, jolloin tarjolla on 

monenlaista lähdeaineistoa ja erilaisin menetelmin saatuja tuloksia ja niissä olevia eroa-

vaisuuksia. Opinnäytetyön tekijällä tulee siis olla taitoa valita käyttämät lähteet harkiten 

ja suhtautua lähteisiin kriittisesti. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72.) Lähdekritiikillä tar-

koitetaan menetelmää, jolla arvioidaan lähteen käyttökelpoisuutta. Lukiessa on tärkeä 

miettiä mikä on tekstin tarkoitus sekä onko sillä jotakin tavoitetta. (Mattila ym. 2006, 

71-72.) Lähteitä etsiessä on myös hyvä tarkkailla lähteen ilmaisun tyyliä ja sävyä, sana-

valintoja ja painotuksia. Lisäksi tulee huomioida miten kirjoittaja esittää asiansa: ker-

tooko hän asian faktana, mielipiteenä tai kommentoiko hän asiaa jotenkin? (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 72.) Tiedon luotettavuutta voidaan myös tarkastella eri näkökulmista, 

kuten onko tekijä tiedossa? Kenelle ja mihin teksti on laadittu? Mihin tausta yhteisöön 

teksti liittyy? Mikä merkitys tiedolla on? Sekä mikä on tiedon tuottamisen ajankohta? 

(Mattila ym. 2006, 72.) 

 

Tekstin luotettavuus ja eettisyys ovat monin tavoin liitettynä toisiinsa. Eettisissä kysy-

myksissä etsitään vastausta siihen, mikä on oikein ja mikä väärin? Minkälainen kirjoi-

tustapa on hyvä ja mikä ei? Kirjoittaja törmää kirjallisentyön tekemisessä usein sellai-

siin valintoihin ja päätöksiin, mihin liittyy eettisiä ongelmia. (Viskari 2009, 107-108.) 

 

Opinnäytetyömme olemme tehneet pääasiassa terveydenhuoltoalan- tai lääketie-

teenalanartikkelien sekä -kirjojen perusteella. Aiheestamme löytyi suomenkielistä ai-

neistoa aika niukasti, joten käytimme työssämme enimmäkseen englanninkielisiä lähtei-

tä. Olimme kriittisiä lähteitä kohtaan, emmekä mielellään käyttäneet yli kymmenen 

vuotta vanhoja lähteitä työssämme, ellei ollut jotakin perusteltua syytä, kuten ettei ai-

heesta ollut uudempaa tietoa. Lisäksi olimme tarkkoja, että käyttämämme lähteet oli 

kirjoittanut terveydenhuoltoalan ammattilainen ja että lähteet olivat joko artikkeli-, tut-

kimus- tai kirjalähteitä. Pyrimme, että käyttäisimme mahdollisimman vähän nettilähteitä 

niiden mahdollisen epäluotettavuuden vuoksi. 
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 5.2 Pohdinta 

 

Opinnäytetyömme aiheen alkuperäinen lähtökohta oli laihdutusleikkauspotilaan valmis-

telu intraoperatiivisessa vaiheessa. Tästä meidän tuli rajata työtämme meitä kiinnosta-

valla tavalla. Päädyimme tarkastelemaan aihetta anestesiahoitotyön näkökulmasta. 

Aluksi emme osanneet arvioida aiheen laajuutta ja teoriaosuutta tehdessämme huo-

masimme pääpainon tekstissämme kohdistuvan anestesian erityispiirteisiin. Näin jä-

timme opinnäytetyöstämme leikkauksen anestesian valmisteluosuuden vähemmälle. 

 

Lähdimme kirjoittamaan opinnäytetyötämme siltä pohjalta, että lukijalla on jo perustie-

dot anestesiasta hallussa. Tämän vuoksi työ on kohdennettu perioperatiiviseen hoitotyö-

hön suuntaaville opiskelijoille sekä valmistuneille sairaanhoitajille. Tavoitteenamme oli 

tehdä selkeää ja kattavaa oppimateriaalia laihdutusleikkauspotilaan anestesian erityis-

piirteistä. Raporttiosuus valmistui ajallaan ja toteutui mielestämme onnistuneesti. Teo-

riaosuuden kirjoittaminen oli haastavaa, mutta lopputulos oli mieleisemme; selkeä ja 

tiivis kokonaisuus. Itse tuotos valmistui odotettua nopeammin, mutta hankaluuksia tuot-

ti saada teoriatiedon ydinasiat selkeästi tiiviiseen pakettiin. Tämän vuoksi PowerPoint-

dioja tuli suunniteltua enemmän. Mielestämme saimme kuitenkin kaiken tarvittavan 

tiedon tuotokseen helposti luettavaksi sekä myös suhteellisen tiiviisti. 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen on prosessina haasteellinen, mutta opettavainen. Opinnäy-

tetyön suunnittelu, tiedon haku, toteutus ja valmiin työn palauttaminen on ollut laaja ja 

monipuolinen oppimisprosessi. Aihe oli aluksi meille erittäin vaikea ja ennestään tun-

tematon, siksi jouduimme perehtymään asiaan pitkään ennen kuin varsinainen kirjoit-

taminen alkoi. Alussa käytimme aikaa aineiston kokoamiseen ja työmme suunnitteluun, 

sekä ensimmäisen osion tekemiseen. Opinnäytetyöprosessi opetti meille paljon, sillä 

kummallakaan ei ollut aikaisempaa kokemusta näin laajan ja pitkäaikaisen työn tekemi-

sestä. Opimme tekstinasettelua, lähdemerkintöjä, hyvän oppimateriaalin tekemistä ja 

hakemaan luotettavaa tietoa eri hakumenetelmillä sekä saimme tietenkin valtavasti tie-

toa opinnäytetyömme itse aiheesta. 

 

Tukea prosessiin olemme saaneet paitsi toisiltamme myös ohjaavalta opettajalta, joka 

toimi samalla työelämätahona. Myös opponenteilta saimme hyödyllisiä vinkkejä opin-

näytetyömme kehittämiseen. 
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Haasteellista työn kirjoittamisessa oli englanninkielisten lähteiden suomentaminen ja 

ammattisanaston ymmärtäminen englanniksi. Lisää haastetta toi myös se, että kirjoitus-

prosessin aikana emme olleet vielä käyneet syventävää anestesiahoitotyön osa-aluetta, 

ainoastaan perusjakson anestesiahoitotyön kurssin. Syksyllä 2011 anestesiahoitotyön 

luentojen alkaessa pystyimme hahmottamaan tekstimme uudella tavalla ja tarkistamaan 

mahdollisia puutteita ja virheitä. 

 

Työn aihe on tuonut omat haasteensa. Laihdutuskirurgia on kirurgian alana suhteellisen 

nuori, joten välineet ja menetelmät kehittyvät koko ajan ja uutta tutkimustietoa julkais-

taan paljon. Vaikka lähde olisi tuore, tieto voi olla tästä huolimatta vanhaa. Tieto on 

ollut myös ristiriitaista, eri lähteissä saattoi olla erilaisia suositusmenetelmiä ylipainoi-

sen potilaan anestesiasta, jolloin meidän oli vaikea valita mitä lähdettä käytämme työs-

sämme. Tällaisissa tilanteissa vertailimme eri lähteiden tekstejä, sekä kirjoittajia ja va-

litsimme sen tiedon mikä oli tuoreinta ja toistui useammassa lähteessä. 

 

Laihdutusleikkauksen niin anestesia- kuin instrumenttipuoleen liittyy paljon huomion-

arvoisia seikkoja. Tämän vuoksi hyvänä jatkotutkimusehdotuksena olisikin laihdutus-

leikkausten instrumenttipuolen kartuttaminen. Laparoskooppiset välineet ovat näissä 

leikkauksissa esimerkiksi pidempiä, kuin normaalipainoisten kohdalla lisääntyneen ras-

vakudoksen takia. 
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TAULUKKO 1. Opinnäytetyöhön liittyvät tutkimukset           LIITE 1: 1 (2) 

 

 

 

 

Tekijä ja työn nimi Työn tarkoitus, tehtä-

vät/ongelmat, tavoite 

Menetelmä Keskeiset tulokset 

Vitikainen, Kirsi 

(2003) 

 

Lihavuuden tehokas 

hoito, mahapantaleik-

kaus vai konservatii-

vinen hoito? 

Tarkoituksena on ver-

tailla kahdesta eri liha-

vuuden hoitomuodosta, 

mahapantaleikkaus vai 

konservatiivinen hoito, 

on hoitojen tuottajien 

näkökulmasta tehok-

kaampi. 

 

Tutkimusongelmat: 

1. Mitä vaikutuksia 

mahapantaleikkauksel-

la ja konservatiivisella 

hoidolla on lihavien 

ihmisten painonkehi-

tykseen? 

2. Kuinka paljon kus-

tannuksia hoitovaih-

toehdoista aiheutuu? 

3. Mikä vaikutus lii-

tännäissairauksien 

määrällä on kustannuk-

siin ja kustannusvaikut-

tavuuteen? 

 

 

 

 

Kustannus-vaikuttavuus 

analyysi 

 

N= 141 

 

Kuopion yliopiston terve-

yshallinnon ja –talouden 

laitos 

Mahapantaleikatut 

laihtuivat keskimää-

räisesti enemmän 

kuin konservatiivi-

sesti hoidetut poti-

laat.  

Mahapantaleikatuis-

ta potilaista 15% 

ylsi yli 30% painon 

pudotukseen kun 

taas konservatiivi-

sesti hoidetuista 

tällaisen tuloksen 

saavutti 2,9%. 

Blouw, Eleanor., 

Rudolph, Anne.,  

Narr, Bradley.,  

Sarr, Michael 

(2003) 

 

The frequency of 

respiratory failure in 

patients with morbid 

obesity undergoing 

gastric bybass. 

Tarkoituksena on tutkia 

kuinka yleisiä ovat 

hengitysongelmat sai-

raalloisesti lihavilla 

potilailla mahalaukun 

ohitusleikkauksessa. 

 

Tarkoituksena vertailla 

potilaita joiden BMI on 

alle 43 ja yli 43. 

 

Tavoitteena parempi 

ymmärrys anestesian 

hoidosta ja hengitys-

tiejärjestelmän patofy-

siologista. 

 

 

 

 

 

Kvantitatiivinen tutkimus 

 

N= 207 

 

Mayo Clinic, Rochester, 

Minnesota, USA 

 

Sairaalloisesti liha-

villa potilailla on 

vähemmän kompli-

kaatioita, kuin ole-

tettiin maha-

laukunohitusleikka-

uksen jälkeen. 

Verrattuna aikai-

sempaan tutkimus-

tietoon hengitystei-

hin liittyvien komp-

likaatioiden esiinty-

vyys oli suhteellisen 

alhainen (12,3%). 
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                LIITE 1: 2 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fox, W.T.A.,  

Harris, S. &  

Kennedy, N.J 

(2008) 

 

Prevalence on diffi-

cult intubation in a 

bariatric populations 

using the beach chair 

position 

Tarkoituksena tutkia 

vaikean intubaation 

esiintyvyyttä ylipai-

noisten potilaiden kes-

kuudessa käytettäessä 

rantatuoliasentoa. 

 

Tavoitteena selvittää 

intubaatio vaikeuksien 

esiintyvyyttä sekä 

verrata iän, sukupuolen 

ja painoindeksin vaiku-

tusta lanryngoskoopin 

kokoon. 

 

 

 

 

 

Kvantitatiivinen tutkimus 

 

N= 192 

 

Musgrove Park Hospital, 

United Kingdom 

 

 

Tutkimus osoitti, 

että potilaan ikä oli 

merkittävä tekijä 

laryngoskoopin 

kokoon, mutta BMI 

ei. 

Intubaatiokompli-

kaatiot olivat pie-

nemmät, kuin mitä 

aikaisemmissa tut-

kimuksissa on ollut. 

1% potilasta vaati 

useamman intybaa-

tio yrityksen, 1 

potilas vaati McCoy 

laryngoskoopin ja 

yksi potilas vaati 

fiberoskoopin. 


