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Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) procedures have increased rapidly
which creates challenges for nursing care to keep up with shortening hospital
stays, technical innovations and providing the best care.
The purpose was to determine TAVI nurses’ job description and what kind of
challenges they experience. The aim was to determine the current status of TAVI
nurses’ job description in order to elaborate patient care and processes in the
future. The method used in this study was qualitative. The data were collected by
means of a question survey. The data were analyzed inductively through qualitative content analysis.
TAVI nurses’ job description varies depending on the unit they work in. Job description can be divided into care planning phase, preoperative, intraoperative,
and postoperative phases. This division of job description also forms the clinical
pathway of a TAVI patient. The results indicated that there are challenges experienced caused by factors regarding the patient material, multi-professional cooperation and lack of resources.
The results revealed that the title TAVI nurse was widely used among nurses that
care for TAVI patients in any step of the clinical pathway. A TAVI nurse’s role did
not rise as such as was described in literature. Findings can be used to develop
TAVI nurses’ role and the care of TAVI patients.
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1 JOHDANTO

Katetriteitse tehtävät aorttaläppätoimenpiteen eli TAVI (Transcatheter Aortic
Valve Implantation) -toimenpiteet aloitettiin Suomessa vuonna 2008. Siitä lähtien
toimenpidemäärät ovat nousseet vuosi vuodelta. Väestön ikääntyminen lisää
aorttaläpän ahtauman (aorttastenoosi) ilmenemistä ja sen yhtenä hoitomuotona
TAVI-toimenpiteiden tarve kasvaa samalla (Helske & Kupari 2011).
Aorttastenoosin ensisijainen ja ainut hoitomuoto on ollut aiemmin avosydänleikkaus. TAVI-toimenpide tuli hoitomuodoksi potilaille, joiden kohdalla leikkausriski
arvioitiin suureksi, eivätkä he kuuluneet näin ollen leikkaushoidon piiriin ja jäivät
ilman toimenpidehoitoa. ESC:n (European Society of Cardiology) nykyisen suosituksen myötä TAVI-toimenpiteet on laajennettu koskemaan myös keskisuuren
leikkausriskin potilaita ja potilaan oma preferenssi painaa päätöksen teossa
enemmän. Potilaista suurin osa on kuitenkin edelleen iäkkäitä ja usein monisairaita, mikä luo haasteita hoitotyön osalta. Toimenpidesaliin päätymistä edeltää
useita esitutkimuksia ja valmistautumista toimenpiteeseen. Prosessin olisi hyvä
olla osaavan ja asiantuntevan hoitajan hallussa. TAVI-hoitajan rooli olisi tässä
prosessissa ennen kaikkea ohjata potilasta ja omaisia, sekä varmistaa hoidon
jatkumo ja turvallisuus jo ennen itse toimenpidettä. Potilaiden tulisi ymmärtää
alusta lähtien TAVI-prosessi kokonaisuutena, mikä prosessin tavoitteena on ja
millaisia odotuksia terveydentilan muutoksen suhteen on. Näin varmistetaan
myös tietoon perustuvan suostumuksen täyttyminen.
TAVI-hoitajan ajatellaan tässä opinnäytetyössä olevan hoitaja (sairaanhoitaja,
röntgenhoitaja tms.), joka omaa erityistä osaamista tämän tietyn potilasryhmän
suhteen ja tiettyyn toimenpiteeseen liittyen. Osaamistasoltaan TAVI-hoitajia on
päädytty peilaamaan tässä opinnäytetyössä erikoistuneisiin sairaanhoitajiin tai
kliinisen hoitotyön asiantuntijoihin.
Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksen mukaan hoitotyön osaamisen kehittämiseen tulee luoda alueellisesti yhtenäiset, tutkimusnäyttöön perustuvat rakenteet ja menetelmät vuoden 2022 kuluessa. Tekeillä on ehdotus hoitotyön kliini-
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sistä erikoisaloista, mikä mahdollistaisi sairaanhoitajalle etenemisen kliinisen hoitotyön erikoisalalla. (STM 2020, 11-13.) Tähänkin viitaten TAVI-hoitajan toimenkuvan nykytilan selvittäminen sen kehittämisen mahdollistamiseksi on tärkeää ja
TAVI-hoitajuuden voisi nähdä tulevaisuudessa osana kliinistä erikoisalaa ja/tai
erikoisosaamisena.
Nykytilanne on kartoitettava ja arvioitava, jotta jatkossa tehtävän kehittämisen tulosta voidaan arvioida sitten vertaamalla siihen (Holopainen ym. 2010). TAVI-hoitajan roolin määrittäminen selventää nimityksen sisällön ja voi johtaa kyseisten
potilaiden hoitokäytäntöjen yhtenäistämiseen. Uuden käytännön kehittämisen voi
kuvata kolmivaiheisena prosessina: ensimmäisenä tarpeen tunnistaminen ja nykytilanteen arviointi, toisena suunnitelman laatiminen käytäntöjen yhtenäistämisestä ja käytännön toimeenpanosta ja kolmannessa vaiheessa yhtenäinen käytäntö levitetään käytäntöön (Holopainen ym. 2010). TAVI-hoitajan roolin kuvaamisen ja kehittämisen taustalla käytetään tässä työssä PEPPA-viitekehystä
(Liite1.). Viitekehystä apuna käyttäen, teoriaan ja tutkimustuloksiin nojaten määrittyy opinnäytetyössä potilasjoukko, TAVI-hoitajat, hoitotyönmallin tarve, ongelmat ja kehittämistavoitteita.
Aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Potilasmäärät kasvavat hurjaa vauhtia. Kussakin sairaalassa on vuosien myötä muodostunut henkilöiden, resurssien ja toimintaympäristön vaikuttamina omat toimintatavat TAVI-potilaiden hoidon suhteen.
Hoito saattaa olla pirstaloitunutta ja hajallaan, mikä voi aiheuttaa potilaille hämmennystä ja väärinkäsityksiä. Toiminta kehittyy kovaa vauhtia lääketieteen ja tekniikan näkökulmasta, hoitotyön osuuden tutkimus on jäänyt vähemmälle. Koska
toiminta on pienen porukan hallinnassa, eri toimintatapojen tiedostaminen ja yhtenäistäminen olisi tärkeää verkostoitumisen, tiedon jakamisen ja ennen kaikkea
toiminnan ja potilaan hoidon kehittämisen kannalta kansallisesti -tässä voisivat
olla olennaisessa roolissa TAVI-hoitajat.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää TAVI-hoitajien rooli ja toimenkuva tällä hetkellä TAVI-potilaiden hoidossa. Tavoitteena oli laadullisen tutkimuksen keinoin tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää ja yhtenäistää TAVIhoitajan roolia Suomen yliopistosairaaloissa.
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2 KESKEISET KÄSITTEET JA TEORIA

2.1 Aorttaläpänahtauma
Aorttaläpänahtauma (aorttastenoosi) on yleisin läppävika, joka johtaa kirurgiaan
tai katetritoimenpiteeseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Sairauden esiintyvyys kasvaa väestön ikääntymisen myötä. (ESC/EACTS 2017,2751.) Noin neljällä prosentilla 80 vuotta täyttäneistä todetaan vaikea aorttaläpän ahtauma
(Helske & Kupari 2011).
Aorttaläpänahtauma tarkoittaa, että läppä on paksuuntunut, jäykistynyt ja avautuu huonosti. Ahdas läppä aiheuttaa verenvirtaukselle esteen, mikä johtaa sydämen vasemman kammion kuormitukseen ja ajan myötä vajaatoimintaan. Terveen
aorttaläpän avautumispinta-ala on normaalisti 3-4 cm2. Kun läppä alkaa ahtautua, vasemman kammion paine nousee, jotta sydämen iskutilavuus säilyisi. Tämä
kiihdyttää virtausnopeutta. Paine-ero vasemman kammion ja aortan välillä (läppägradientti) kasvaa aluksi hitaasti, mutta kun läppäaukosta on jäljellä enää noin
kolmasosa alkuperäisestä, gradientin kasvunopeus kiihtyy läppäaukon edelleen
ahtautuessa. (Helske &Kupari 2011; Airaksinen 2011; Yurek, Jakub & Menacho
2015.) Tässä työssä käsitellään kalkkeutumisesta aiheutuvaa aorttaläpän ahtaumaa (aorttastenoosi), johon osalle potilaista on tarjolla hoitomuodoksi TAVItoimenpide.
Aorttaläpän ahtauma voi olla pitkään oireeton. Kun oireita ilmenee, niitä voivat
olla rasituksessa ilmenevä hengenahdistus, voimattomuus, rintakipu ja tajunnan
menetykset. Tajunnan menetykset tapahtuvat fyysisen ponnistelun yhteydessä.
Jos potilaalla ei ole oireita aorttastenoosista, on ennuste vielä hyvä. Kun oireita
ilmenee, äkillisen kuoleman riski kasvaa ollen sitten noin 20 % vuodessa. Kun
potilaalla ilmenee tajunnan menetyksiä aorttastenoosista johtuen, on elinajan ennuste vain muutaman vuoden luokkaa ja päivittäisen hengenahdistusoireen ilmaantuessa vieläkin lyhyempi (Airaksinen 2011). Oireinen aorttaläpän ahtauma
vaatii välitöntä toimenpidehoitoon ohjaamista. Myös oireeton potilas voidaan ohjata läppätoimenpiteeseen, jos vasemman kammion toiminta on jo heikentynyt tai
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rasituskokeessa saadaan selvästi poikkeava tulos, mutta tällöin on käytettävä tapauskohtaista harkintaa. (Helske & Kupari 2011; Airaksinen 2014.) Sydämen ultraäänitutkimus on tärkein tutkimus aorttaläpän ahtauman toteamiseksi ja sen asteen arvioimiseksi (ESC/EACTS 2017, 2751).
Aorttaläpän ahtaumaan ei ole olemassa parantavaa lääkehoitoa. Lääkehoidolla
hoidetaan vajaatoiminnan oireita. Verenpainelääkityksellä pyritään laskemaan
korkeita verenpaineita, mutta hypotensiota on vältettävä. Lääkehoidolla voidaan
myös pyrkiä pitämään yllä sinusrytmiä. Lääkehoitoa tulisi näiden potilaiden kohdalla arvioida usein. (Airaksinen 2011; Yurek, Jakub & Menacho 2015;
ESC/EACTS 2017, 2757.)
Oireisen, vaikean aorttaläpän ahtauman hoitoa suunnitellessa tulee huomioida
potilaan odotettavasti saava hyöty toimenpiteestä. Koska kyse on useimmiten
iäkkäästä henkilöstä, perussairauksien ja yleiskunnon arviointi ovat oleellisia tekijöitä toimenpiteen hyötyjä arvioitaessa. Jos potilaalla on merkittäviä perussairauksia ja elinennuste on alle vuoden tai on epätodennäköistä, että potilas hyötyisi toimenpiteestä perussairauksistaan tai yleiskunnostaan johtuen, ei toimenpidehoitoon pidä lähteä. TAVI-toimenpiteen tavoitteena ja oletettavana saavutettavana hyötynä tulee olla elämän laadun paraneminen tai elinennusteen pidentäminen. (ESC/EACTS 2017, 2753-2756.)
Toimenpidemuotoa mietittäessä huomioon on otettava potilaan ikä ja läpän kestoaika. Nämä huomioiden mekaaninen, kirurginen läppä on yleensä valinta alle
50-vuotiaille aorttastenoosipotilaille. 50-70-vuotiaiden joukossa mekaanisen ja
biologisen läpän katsotaan olevan yhtä hyviä vaihtoehtoja ja yli 70-vuotiaille suositellaan bioläpän asennusta. Tälle yli 70-vuotiaiden aorttastenoosipotilaiden ryhmälle TAVI-läppä saattaa olla jatkossa suositellumpikin vaihtoehto, kunhan TAVIläppien kestosta ja toimivuudesta saadaan vielä pitkäaikaistuloksia sekä yksilöllinen sopivuus toimenpiteeseen täyttyy. (Otto 2019.) Leikkaushoito on toistaiseksi
vielä ollut ensisijainen hoitomuoto myös iäkkäille potilaille, joiden leikkausriski on
pieni ja elinajan ennuste on pitkä (Laine & Raivio 2020). Uusia tutkimuksia TAVIhoidon soveltuvuudesta pienen riskin potilaille on viime aikoina julkaistu ja on te-
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keillä. Esimerkiksi Mack ym. (2019) totesivat TAVI-läpän asennuksen olevan pienen leikkausriskinpotilaille päätetapahtumien kannalta (kuolema, aivotapahtuma,
uudelleen sairaalaan joutuminen) parempi kuin SAVR.

2.2 TAVI
TAVI-toimenpiteessä uusi aorttaläppä viedään verisuoniteitse katetrin avulla paikalleen. Yleisin reitti on nivusvaltimo, jolloin toimenpide voidaan suorittaa paikallispuudutuksessa. Toimenpide voidaan suorittaa myös aortan, sydämen kärjen
tai arteria subclavian kautta, missä tapauksissa TAVI tehdään yleisanestesiassa.
(Savontaus ym. 2016.) Tässä opinnäytetyössä käsitellään TAVI:a nivusvaltimon
kautta tehtävänä toimenpiteenä, mikä kattaa yli 90% toimenpiteistä, eikä avata
teoriaa muiden toimenpidereittien osalta.
Perkutaaninen katetriläpän asennus (transcatheter aortic valve implantation,
TAVI) on jatkuvasti lisääntyvä hoitomuoto aorttaläpän ahtauman hoidossa. Suomessa 1. TAVI-toimenpide tehtiin Tampereella vuonna 2008 ja siitä lähtien toimenpidemäärät ovat kasvaneet niin, että 2010-luvulla kasvu oli 30-50% vuosittain. (Eskola ym. 2016.) TAVI-toimenpiteet ylittivät lukumäärällään perinteiset
bioläppäleikkaukset vuonna 2016 (Laine & Raivio 2020).
Tutkimusta TAVI-läpän pitkäaikaistuloksista alkaa olla jo saatavilla. Tutkimukset
osoittavat jo, että TAVI-läpillä saadaan kestäviä ja toimivia tuloksia ainakin viideksi vuodeksi, jopa kahdeksaan vuoteen asti (Cohen 2019). TAVI-toimenpiteen
tuloksia verrataan aorttaläppäkirurgiaan (SAVR), joka on ollut perinteinen ja ainut
hoito aorttaläppäahtaumaan ennen katetriläppien saapumista. TAVI-läpät ja niiden asennuskatetrit ovat kehittyneet paljon vuosien myötä ja samoin TAVI-lääkäreiden ja tiimin kokemus toimenpiteen tekemisestä ja läpän asemoinnista.
Myös toimenpidettä edeltävän tietokonetomografia-tutkimuksen hyödyntäminen
on kehittynyt ja sen avulla sairaan läpän anatomia ja verisuonireitin käyttökelpoisuus pystytään arvioimaan tarkasti. Tietokonetomografia on tärkeä esitutkimus
TAVI:a suunniteltaessa (Takigami, Ghoshhajra & Hedgire 2021). Viime vuosina
saatujen tutkimustulosten mukaan TAVI:n tulokset vuoden ja kahden vuoden
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kohdalla voivat olla jopa parempia kuin kirurgisen hoidon (Otto, C. 2019). Tärkeää
on huomioida potilasvalinta ja huolellinen ennakkosuunnittelu.
Aorttaläppätoimenpiteitä tulisi tehdä vain sairaaloissa, joissa on sekä kardiologian, että sydänkirurgian toimintaa ja yhteistyö näiden erikoisalojen välillä on toimivaa. Sairaalassa tulisi olla toimiva Heart Team, jossa arvioidaan mm. toimenpidetarvetta,

-kelpoisuutta

ja

mikä

toimenpide

potilaalle

olisi

sopivin.

(ESC/EACTS 2017, 2755; Asgar ym. 2019.) Heart tiimissä potilaan toimenpidekelpoisuutta ja toimenpiteen toteutusta voidaan arvioida monialaisesti esimerkiksi
kardiologien, sydänkirurgien, anestesiologien, geriatrien ja hoitotyön näkemykset
yhdistäen. Tällaisessa tiimissä hoitajan pätevyys ja erityisosaaminen edistäisi tehokasta ja kestävää TAVI-hoidon kehittämistä (Lauck ym. 2016). TAVI-toimenpide on vaativa sydäntoimenpide, joita tehdään Suomessa vain yliopistosairaaloissa hallituksen linjauksen mukaisesti (STM 2017).
TAVI on suositeltava toimenpide oireisen aorttaläpänahtauman hoidoksi iäkkäillä,
kohonneen leikkausriskin omaavilla potilailla ja hoitopäätös tulee olla seurausta
Heart Teamin tekemästä huolellisesta, potilaskohtaisesta arvioinnista. TAVI on
hyväksi todettu ja suositeltu hoito potilaille, jotka eivät sovellu perinteiseen läppäkirurgiaan. ESC:n suosituksen mukaan potilaille, joilla on kohonnut leikkausriski
(STS tai EuroSCORE II ≥4% tai lisäksi muu riskiä lisäävä tekijä, kuten posliiniaortta, hauraus) päätös SAVR:n ja TAVI:n välillä tulee tehdä Heart Teamissa
potilaan yksilöllisten ominaisuuksien perusteella. Nivusvaltimoreitin käytettävyys
on näillä iäkkäillä potilailla TAVI-toimenpidettä puoltava tekijä. (ESC/EACT 2017,
2755-56.)
Heart Teamin tehdessä valintaa toimenpiteiden välillä (SAVR/TAVI) huomioidaan
potilaan yksilölliset tekijät, leikkausriski, TAVI:n toteutettavuus sekä paikallinen
kokemus ja hoidontulokset. Tietoa alle 75-vuotiaiden ja matalan leikkausriskin
potilaiden TAVI-hoidosta on vielä rajallisesti ja näin ollen tämä potilasryhmä kuuluu vielä SAVR:n piiriin. Myös sepelvaltimotauti ja etenkin mahdollinen ohitusleikkauksen tarve on otettava huomioon toimenpidevalintaa tehtäessä. Iäkkäiden,
kohonneen leikkausriskin potilailla TAVI-hoito on todettu erittäin korkean riskin
potilailla paremmaksi (kuolleisuudella mitattuna) kuin lääkehoito ja korkean riskin
potilailla yhtä hyväksi kuin läppäkirurgia. Keskiriskin potilailla TAVI on yhtä hyvä
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tai jopa parempi hoitovaihtoehto etenkin, jos nivusvaltimoreitti on käytettävissä.
(ESC/EACTS 2017, 2756-58.)

Kuva 1. Oireisen aorttaläpän ahtauman toimenpideindikaatiot ja suositukset toimenpidevalinnasta (ESC/EACTS 2017, 2755).

2.2.1 Potilasryhmä
Potilaat ovat olleet suuren leikkausriskin potilaita ja iäkkäitä (keski-ikä Suomessa
vuonna 2015 83 vuotta). Tulevaisuudessa TAVI-hoito laajennee koskemaan yhä
nuorempia ja pienemmän riskin potilaita. (Eskola ym. 2016.) Tämä onkin ollut
suuntaus ja TAVI-toimenpiteen riskien pienennettyä vuosien myötä ja tiedon ja
kokemuksen kartuttua, tukee se kyseisen hoitomuodon ulottamista myös pienen
leikkausriskin potilaille (Wong ym. 2020; Carroll ym. 2020). Suurin osa TAVI-potilaista on kuitenkin tällä hetkellä iäkkäitä, heillä on merkittäviä perussairauksia ja
he ovat hauraita, mikä samalla poissulkee ylipäätään kirurgian mahdollisuuden
(Skaar ym. 2020).
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Toimenpidettä vaativassa aorttastenoosissa on huono ennuste. TAVI-potilaat
saavat kuulla huonon ennusteensa kuukausien tai muutaman vuoden odotetusta
elinajasta ilman hoitoa aorttastenoosiinsa. He tarvitsevat tukea vaikeiden oireidensa, rajoituksiensa ja kärsimyksensä takia odottaessaan TAVI-toimenpiteeseen pääsyä. Odottaessaan toimenpide ajankohtaa, he yrittävät pärjätä oireidensa kanssa ja pohtivat toimenpiteeseen liittyviä asioita. (Olsson, Näslund, Nilsson & Hörnsten 2016.)
TAVI-potilaat saattavat kokea turhautumista sairauksiensa suhteen ja sen, miten
ne rajoittavat toimimista. Tämän potilasryhmän iäkkyys ja perussairaudet vaikeuttavat TAVI:sta saatavan hyödyn arviointia elämänlaadun suhteen. Potilaan yksilölliset tarpeet, mm. potilaan mielipide toimenpiteestä, odotettu sairaalassaoloaika ja toimenpiteen riskit verrattuna saavutettavissa oleviin hyötyihin tulee ottaa
hoidossa huomioon. (Baumbusch ym. 2018.)
Dementian ja kognitiivisen kyvyn heikkenemistä esiintyy tässä iäkkäässä potilasryhmässä merkittävästi. Päätöksen teko toimenpiteestä yhdessä potilaan kanssa
on suositeltavaa. Potilaan yksilölliset arvot ja mieltymykset tulisi heijastua toimenpidepäätökseen. TAVI-potilaiden, joilla on dementia tai muu kognitiiviseen kykyyn
vaikuttava tila, on vaikea osallistua päätöksentekoprosessiin toimenpidettä koskien. Lääkäreiden tulee ottaa huomioon näiden potilaiden heikentynyt arviointikyky, kyky osallistua päätöksen tekoon ja tietoisen suostumuksen antamiseen.
Lisäksi huomioitavaa itsessään on, että matala tulos MMSE-testissä (Mini-Mental
State Examination)

1

ennustaa TAVI:n suhteen huonoa tulosta. Toisaalta, jos

kognitiivisen vajavuuden arvioidaan johtuvan aorttastenoosista, voisi TAVI:lla olla
suotuisa vaikutus. Dementia ja sen vaikeusaste tulee siis ottaa huomioon toimenpiteen saavutettavia hyötyjä arvioitaessa. (Skaar ym. 2020.)
Hoidon kehittämisen ja potilaiden tukemisen kannalta on tärkeä ymmärtää potilaiden kokemuksia elämisestä ja pärjäämisestä aorttastenoosin kanssa sekä

Mini-Mental State Examination (MMSE) on lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu
testi.
1
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päätöksestä ryhtyä TAVI-toimenpiteeseen. Potilaille kyse voi olla elämän ja kuoleman kysymyksestä sairauttaan ja toimenpiteeseen liittyviä riskejä pohtiessaan.
Potilaat tarvitsevat tietoa sairaudestaan ja TAVI-toimenpiteestä, mutta tällaisen
tuen saamisessa on vaihtelua. TAVI-toimenpiteestä saadun tiedon on todettu olevan välillä sekavaa tai hämmentävää potilaille. (Forman ym. 2015.)
Toimenpiteen odottaminen voi olla potilaalle henkisesti kuormittavaa etenkin, jos
toimenpideaika viivästyy johtuen muista perussairauksista tai muusta syystä. Potilaan toimintakyky voi huonontua toimenpiteeseen pääsyä odottaessa vaikeasta
aorttastenoosista johtuen. Yksin asuminen lisää odotusaikana tapahtuvaa haurastumista (frailty, gerastenia) ja esimerkiksi potilaiden askellusvauhdissa tapahtuu huononemista odotusajan ylittäessä 6 viikkoa. Hauraus ja askellusvauhti kuvaavat ja mittaavat potilaan toimintakykyä. (Forman ym. 2015.)
Ennen TAVI:a potilaille tulee tarjota tieto odotetusta parannuksesta NYHA-luokan2 ja elinajanennusteen suhteen sekä vaikutuksesta arjen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Myös komplikaatiot tulee tuoda potilaan tiedoksi ennen toimenpidepäätöstä. Vakavasti sairaille, iäkkäille potilaille kuolema ei välttämättä ole pahin
pelätty komplikaatio. Merkittävämpää näille potilaille on huoli elämänlaadun tai
toimintakyvyn heikkenemisestä (Skaar ym. 2020). TAVI-potilaiden useat perussairaudet vaikuttavat elämänlaatuun TAVI:n jälkeenkin (Baumbusch ym. 2018).
Monisairaiden potilaiden kohdalla on tärkeää nostaa esille, ettei TAVI ratkaise
kaikkia heidän terveysongelmiaan (Skaar ym. 2020).

2.2.2 Hoidonsuunnitteluvaihe
Kun potilaasta on päädytty tekemään lähete TAVI:a varten, tulisi tehdä oireiden
ja toimintakyvyn arviointi. Näiden perusteella voidaan arvioida toimenpiteestä
saatavia hyötyjä potilaan elämään. Jokaisella potilaalla tulisi olla realistinen, omakohtainen ja yksilöllinen motivaatio lähteä toimenpiteeseen. Keskustelu hoitajan
kanssa voi auttaa selkiyttämään näitä tavoitteita potilaan mielessä ja sen perus-

NYHA(New York Heart Association)-luokitus I–IV kuvaa sydänoireiden vaikeusastetta. Luokat
perustuvat New Yorkin Sydänjärjestön sydämenvajaatoimintapotilaiden suorituskyvyn arviointiin.
2
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teella potilas voi päättää, haluaako jatkaa esitutkimuksiin ja kohti TAVI-toimenpidettä. Tärkeää on korostaa tässä vaiheessa, että potilasta ei ole vielä hyväksytty
TAVI:in. Tässä vaiheessa potilaan odotuksien pitäisi sisältää se, että hänen tapauksensa on tiimin arvioitavana ja päätös hoidosta tehdään tarvittavien esitutkimusten tuloksien perusteella. (Frame & Barker 2015.)
Potilaan kokonaistilanne tulee selvittää preoperatiivisesti, jotta potilaan tilaa pystytään arvioimaan toimenpiteen jälkeen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää potilaan neurologiseen tilaan ja sydänoireisiin, jotta mahdolliset poikkeamat ja uudet
oireet huomataan toimenpiteen jälkeisessä hoidossa. Hoitajan tulee myös arvioida munuaistoiminta, vuotoherkkyys ja krooniset keuhkosairaudet. On varmistettava, että kaikki tarvittavat esitutkimukset on tehty ja kuvantamiset ovat nähtävillä sekä, että tarvittavat laboratorionäytteet on otettu. (Karycki 2019.)
Ennen TAVI-toimenpidettä potilas käy aortan tietokonetomografiassa, joka tehdään erityisellä TAVI-protokollalla. Tietokonetomografian avulla arvioidaan anatomia ja aortan tyvi, aorttaläpän koko, muoto, etäisyys sepelvaltimoiden lähtökohdista, kalkkisuuden levinneisyys ja läppälehdyköiden määrä. On oleellista arvioida toimenpidereittien käytettävyys kuten mm. valtimosuonen läpimitta, mutkaisuus, kalkkisuus, mahdolliset valtimoseinämän pullistumat. (ESC/EACTS 2017,
2754.) Huolellinen toimenpiteen etukäteissuunnittelu ja etenkin aortan kalkkisuuden arviointi ehkäisee myös komplikaatioita (Loeser ym. 2013). Tarvittaessa potilaalle tehdään tarkentava ultraäänitutkimus ruokatorven kautta (TEE= transesophagal echo). Tämä tutkimus tehdään yleensä kardiologian poliklinikalla.
Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus tehdään TAVI:a suunniteltaessa. Sepelvaltimotaudin olemassaolo voi vaikuttaa toimenpidepäätökseen TAVI:n suhteen. Sepelvaltimoahtauman toteaminen kuvauksessa voi johtaa esimerkiksi pallolaajennustoimenpiteeseen TAVI:a edeltävästi. Tällöin potilas käy läpi toisenkin invasiivisen sydäntoimenpiteen vasta suunniteltaessa itse läppätoimenpidettä. Jos sepelvaltimotauti vaatisi ohitusleikkausta, kallistuu läpänkin hoito silloin kirurgian
puolelle. Huomioitavaa on sepelvaltimotautipotilaalla, että TAVI-läppä voi jatkossa aiheuttaa haasteita sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa ja pallolaajennuksien tekemisessä hankaloittamalla pääsyä sepelvaltimon suulle (Asgar ym.
2019).
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Gerastenia (aiemmin hauraus-raihnaus oireyhtymä (Koivukangas ym. 2017)) on
monisyinen geriatrinen tila, joka altistaa potilaan kuolemalle, sairastuvuudelle ja
huonolle toimintakyvyn toipumiselle onnistuneenkin TAVI:n jälkeen. Hauraus tulee arvioida ennen toimenpidettä käyttäen apuna objektiivista työkalua tai mittaria
ja tulokset tulee sisällyttää toimenpidekelpoisuuden arviointiin. (Koivukangas ym.
2017; Asgar ym. 2019.) Erilaisia kyselyn muodossa olevia työkaluja on kehitetty
gerastenian arviointiin esimerkkinä Kuva 2. Kävelynopeustesti on yksinkertainen
keino mitata gerasteniaa ja sen perusteella voidaan tarvittaessa edetä tarkempaan geriatrin tekemään arvioon ennen toimenpidepäätöstä (Koivukangas ym.
2017).

Kuva 2. Esimerkki työkalusta gerastenian arviointiin (Koivukangas ym. 2017).

Kaikkien tarvittavien esitutkimuksien järjestäminen ja tuloksien kokoaminen vaatii
tehokasta tiedonhallintaa. Hauraille ja monisairaille potilaille useiden tutkimuksien järjestäminen ja heidän ohjaamisensa niitä koskien voi olla haastavaa.
Säännöllinen ja selkeä viestintä on tärkeää, ettei potilas esimerkiksi tullessaan
sepelvaltimokuvaukseen luule tulevansa jo TAVI:in. Huomioitavaa on myös mahdolliset sivulöydökset näissä esitutkimuksissa, mikä voi johtaa aorttastenoosin
hoidon viivästymiseen tai toimenpidesuunnitelman peruuntumiseen. Hoitajan on
pyrittävä pitämään potilaan tiedot ajan tasalla ja odotukset kutakin vaihetta vastaavina, mikä on oleellista myös tietoisen suostumuksen täyttymiseksi. Potilaan
ja omaisten odotukset tulisi pyrkiä pitämään realistisina. Potilaiden odotuksiin vaikuttaminen on tärkeä osa jokapäiväistä hoitotyötä. Potilailla tulisi olla realistiset
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odotukset hoitoa, toimenpidettä ja sen tuloksia koskien. Potilastyytyväisyyttä ennustaa parhaiten juuri potilaskokemus ja odotuksien toteutuminen eli kuinka hyvin todellisuus vastasi muodostettuja odotuksia. Keskustelemalla voi pyrkiä suuntaamaan potilaan odotuksia realistiseen suuntaan. (Frame & Barker 2015.)
Hoitajan vastuulla on antaa potilaalle ohjausta ennen toimenpidettä (Karycki
2019). Potilas ohjauksessa tulee painottaa toimenpiteen vaikutuksia suhteessa
potilaan muihin perussairauksiin ja mahdolliseen haurauteen. Tämän tiedon
kanssa potilas pystyy tekemään päätöksen toimenpiteestä ja antaa tietoisen
suostumuksen. (Frame & Barker 2015; Baumbusch ym. 2018; Kirk, Backer &
Missel 2019.) Oikean, ajantasaisen ja ymmärrettävässä muodossa olevan tiedon
saaminen on tarpeen, jotta potilaan kanssa päästään yhteiseen tietoiseen päätöksen tekoon hoidosta (Otto, 2019).
TAVI-potilaat saattavat tarvita enemmän tukea ja ohjausta hoitotyöntekijöiltä
työstääkseen kokemuksiaan ja tunteitaan. Tuki ja ohjaus on potilaalle tarpeen,
jotta hän pystyy liittämään omakohtaista tarkoitusta saatuun tietoon sairaudestaan ja hoidostaan ja kaiken tämän käyttämiseen apuna päätöksen teossa koskien TAVI:in ryhtymistä. (Olsson ym. 2016.) Ohjauksen ajankohtaan kannattaa
kiinnittää huomiota. Potilaat tarvitsevat aikaa sisäistääkseen tietoa ja pystyäkseen tietoiseen päätöksen tekoon toimenpidettä koskien. Liian aikaisin annettu
ohjaus voi toisaalta johtaa epärealistisiin odotuksiin, esimerkiksi silloin, kun toimenpidepäätös ei ole vielä varmistunut. Potilaan tulee saada ohjausta ja tietoa
prosessin etenemisestä. Potilaan ollessa toimenpidekelpoisuuden ja toimenpiteen toteutuksen arviointi -vaiheessa, tulee hänen olla tietoinen siitä ja että päätös hoidosta tehdään huolellisen yksilöllisen arvioinnin tuloksena. (Frame & Barker 2015.)
Yhteys TAVI-hoitajaan on tärkeää olla tarjolla potilaalle, joka lähtee käymään läpi
TAVI-prosessia. Tieto yhteydenoton mahdollisuudesta hyödyttää ja helpottaa potilaita ja omaisia. Heillä on yhteyshenkilö, jolle voivat saattaa tietoon mahdolliset
muutokset voinnissa, jolloin toimenpiteen aikataulua tai toimenpiteen tekemistä
voidaan arvioida uudelleen ja päivittää suunnitelmaa. (Frame & Barker 2015.)
Potilaita tulee ohjata olemaan pikimmiten yhteydessä, jos oireet kuten hengenahdistus, rintatuntemukset ja/tai huimaus, pahenevat (Yurek, Jakub & Menacho
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2015). Oireiden paheneminen kertoo taudin etenemisestä ja mahdollisesta ajautumisesta akuuttiin sydämen vajaatoimintatilanteeseen.
Potilaille tulee antaa tietoa myös toimenpiteen jälkeisestä hoidosta; mahdollisesta tahdistimesta, keskuslaskimokatetrista, virtsakatetrista ja sairaalassaoloajasta. Potilaalle ja omaisille tulisi antaa toden mukainen arvio toimenpiteeseen
odottamiseen kuluvasta ajasta. Heidän odotuksensa tulisi olla, että hoito saadaan
yksilöllisesti arvioituna oikea-aikaisesti sairaalan resurssit huomioiden. (Frame &
Barker 2015.) Toimenpiteen kiireellisyyden arviota voi käyttää tässä ohjaavana
aikamääreenä.

2.2.3 Toimenpide
Kun potilas vastaanotetaan toimenpidesaliin, varmistetaan potilaan henkilöllisyys. Jos potilas tarvitsee tilapäisen tahdistimen joko läpän esilaajennusta, uuden läpän laajennusta varten tai riskinä olevan johtumishäiriön takia, asennetaan
se joko kaulalaskimon tai nivuslaskimon kautta sydämen oikeaan kammioon.
Tahdistusta tarvitaan toimenpiteen aikana läpän esi- tai jälkilaajennuksen yhteydessä sekä joskus uuden läpän asennuksen aikana. Itsestään laajenevien läppien kohdalla tahdistusta ei välttämättä tarvita. Nopealla tahdistuksella saadaan
laskettua verenpaine ja minimoitua verenpaineen aiheuttama liike välineisiin.
Taustatekijöistä riippuen, tilapäinen tahdistin yleensä jää potilaalle turvaamaan
rytmiä tietyksi ajaksi. (Piazza, Cribier & De Palma n.d.)
Toimenpide tehdään yleensä paikallispuudutuksessa. Nivusen alue puudutetaan
ennen toimenpidereitin punktoimista. Yleisesti on siirrytty käyttämään paikallispuudutusta ja yleisanestesiaa käytetään vain muiden toimenpidereittien yhteydessä tai jos tarvetta on esimerkiksi pitää ruokatorvianturia tarvittavan ultraäänikuvan saamiseksi toimenpiteen aikana (Piazza, Cribier & De Palma n.d.). Kun
toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa, potilaat saavat toimenpiteen aikana
yleensä sedatoivaa ja kipulääkitystä. Potilaille asetetaan happimaski lisähapen
antoa varten. Paikallispuudutuksen etuja ovat mahdollisuus seurata potilaan neurologista tilaa, lyhyempi toimenpideaika ja anestesia-aineiden aiheuttamien ei toi-
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vottujen vaikutusten välttäminen (Piazza, Cribier & De Palma n.d.). Potilaan toimenpidereittejä ympäröivä iho desinfioidaan ja tarvittaessa ennen sitä poistetaan
ihokarvat pesualueilta. Potilas ja toimenpide ympäristöä peitellään steriileillä liinoilla ja toimenpidevälineet ja varjoaineruisku valmistellaan. TAVI:a varten potilaaseen tulee yleensä kolme invasiivista reittiä: läppäkatetria varten nivusvaltimoreitti, kuvauskatetria varten nivus- tai rannevaltimoreitti ja laskimoreitti tilapäistä tahdistinkatetria varten (ellei potilaalla ole jo olemassaan pysyvää sydämen tahdistinta, jolloin laskimoreittiä ei välttämättä tarvita). Ultraäänen käyttö valtimoita punktoitaessa on suositeltavaa. (Lauck ym. 2019.)
Toimenpiteen aikana potilas heparinisoidaan verihyytymien ehkäisemiseksi. Veren hyytymisherkkyyttä mitataan ACT (activated clotting time) -mittauksin toimenpiteen aikana. ACT pyritään pitämään toimenpiteen ajan tasolla 250-300 sekuntia. Hepariinin vaikutus on kumottavissa protamiinilla ja ACT pyritään laskemaan
takaisin lähtötasolle toimenpiteen päätyttyä vuotokomplikaatioiden ehkäisemiseksi. (Piazza, Cribier & De Palma n.d.)
TAVI-läpän valmistelu tapahtuu juuri ennen sen asentamista potilaaseen. Läppä
rutistetaan suppuun pitkän katetrin sisään tai päälle. Läpän ja katetrin valmistelu
on toimenpidesaleissa kyseisen läppävalmistajan koulutuksen saaneen ja siihen
sertifioidun hoitajan tehtävä.

Kuva 3. Edwards Sapien 3 läppä ja katetri. (www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/edwards-lifesciences-llc-recalls-sapien-3-ultra-delivery-system-due-burst-balloons-during-surgery)
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Kuva 4. Medtronic EnVeo PRO delivery system ja Evolut™ PRO -läppä (europe.medtonic.com)

TAVI-läppä viedään vaijerin ja katetrin avulla vanhan kalkkeutuneen läpän sisään. Uusi läppä on supussa katetrin sisässä ja avataan, kun se on viety paikalleen. Suomessa on markkinoilla useampi erilainen TAVI-läppä ja asennuskatetri.
Niiden valmistelu ja paikalleen asettelu poikkeaa toisistaan. TAVI-läpän lehdykät
on tehty joko sian tai naudan sydänpussista. Lehdykät on ommeltu metalliseoksesta valmistettuun stenttiin, joka kiinnittyy laajentuessaan aortan tyveen. (esim.
europe.medtronic.com; edwards.com)
Vanhan kalkkeutuneen läpän mahdollinen esilaajennus tehdään nopean tahdistuksen aikana, jotta verenpaine ja näin ollen pulsaatio saadaan vähäiseksi. Tällöin välineet pysyvät paremmin paikallaan halutussa kohdassa. Samoin tietyn
läppävalmistajan läppää laajennettaessa tahdistetaan potilaan sydäntä nopeasti,
yleensä 160-180 lyöntiä minuutissa, jotta läppä saataisiin laajennettua tarkalleen
oikeaksi katsottuun kohtaan. (Piazza, Cribier & De Palma n.d.; newheartvalve.com.) Tahdistuksien aikana potilaalle voi tulla huono olo tai siitä voi seurata
lyhyt tajuttomuus. Tästä tulee varoittaa potilasta etukäteen ja olla valmiina hoitamaan häntä tilanteen mukaan.
Potilaan tulee maata hyvin paikoillaan koko toimenpiteen ajan. Toimenpide välineiden on tärkeää pysyä paikoillaan, jottei ne aiheuta vahinkoa verisuoniin tai
pahimmillaan läpän laajennuksen hetkellä läppä liikahda väärään kohtaan. Potilaan ohjaaminen paikoillaan olemisesta ja tukena oleminen toimenpiteen aikana
on tärkeää. Kun uusi läppä on asennettu paikoilleen, sen toiminta varmistetaan
ja toimenpidevälineet poistetaan. Toimenpidereitit suljetaan useimmiten jollakin
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siihen soveltuvalla sulkulaitteella, joita on Suomessa käytössä erilaisia, useamman valmistajan laitteita. Toimenpidereitin sulkulaitteen pitävyyden ja valtimosuonen kunnon voi tarkistaa ultraäänilaitteella. Nivunen tulee tarkastaa myös silmämääräisesti ja tunnustelemassa mahdollisten vuotojen varalta. Nivuselle asetetaan painopussi ehkäisemään verenvuotoa. (Piazza, Cribier & De Palma n.d.)
TAVI-toimenpiteessä käytetään röntgensäteilyä ja kardiologian toimenpidesaleissa työskentely on A-luokan säteilytyötä. Työskentely vaatii säteilyturvallisuuden ja säteilynkäytön osaamista sekä jatkuvaa kouluttautumista näistä aiheista. Salissa kommunikointi moniammatillisen tiimin kesken korostuu TAVI-toimenpiteissä myös säteilyn käytön kannalta. Selkeällä kommunikoinnilla voidaan
välttää henkilökunnan tarpeetonta säteilyaltistusta (STUK 2018, 30).
Toimenpidekomplikaatioiden tunnistaminen ja niiden nopea hoitaminen ovat
oleellista toimenpidesalissa (Nejjari, Cacoub & Digne 2019). TAVI-toimenpiteessä tulee olla valmius nopeasti puuttua ilmeneviin komplikaatioihin erilaisin
invasiivisin ja kirurgisin keinoin (Fassa, Himbert & Vahanian 2013).

2.2.4 Komplikaatiot
TAVI:in, kuten kaikkiin toimenpiteisiin, liittyy komplikaatioita. Komplikaatioita ovat
mahdolliset sydäninfarkti, aivotapahtumat, verisuonivauriot, vuoto, akuutti munuaisvaurio, läppävuoto, läpän väärä asemointi, sepelvaltimoiden ahtautuminen tai
tukkeutuminen sekä rytmiongelmat ja johtumishäiriöt (Fassa, Himbert & Vahanian 2013). TAVI:n ja SAVR:n komplikaatioita vertailtaessa esiin nousee nimenomaan rytmiongelmien, vuodon, verisuonikomplikaatioiden, läpän ohivuodon,
akuutin munuaisvaurion ja uuden eteisvärinän ilmaantuvuus. TAVI-toimenpiteisiin liittyy SAVR:ään verrattuna suurempi riski pysyvän tahdistimen tarpeelle, verisuonikomplikaatioille ja läpän ohivuodolle. SAVR aiheuttaa puolestaan enemmän vakavia verenvuotoja, akuuttia munuaisvauriota ja eteisvärinärytmihäiriötä.
Aivoverenkiertohäiriöiden suhteen ei eroa toimenpiteiden välillä ole osoitettu.
(ESC/EACTS 2017, 2756.)
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TAVI-komplikaatiot kuten verisuonivauriot, vuoto, aivohalvaus, johtumishäiriöt ja
munuaisvauriot muiden ohella vähenevät jatkuvasti toimenpideosaamisen ja välineiden kehittymisen myötä. (Lauck ym. 2019.) Amerikkalaisessa aineistossa on
nähty 30 päivän kuolleisuuden (7,2% -> 2,5%) ja aivoverenkiertohäiriöiden
(2,75% -> 2,3%) ilmaantuvuuden vähenemistä verrattuna vuoteen 2011, mutta
pysyvän tahdistimen tarve TAVI:n jälkeen on pysynyt samalla tasolla (Carroll ym.
2020).
Tavallisin komplikaatio on sydämen johtumishäiriö ja osa potilaista tarvitsee
TAVI-toimenpiteen jälkeen pysyvän sydämen tahdistimen (Laine & Raivio 2020).
Joskus pysyvä tahdistin asennetaan heti TAVI-läpän asennuksen jälkeen, useimmiten kuitenkin saman hoitojakson aikana. Potilaille asennetaan tilapäinen sydämentahdistin toimenpiteen ja jälkiseurannan ajaksi turvaamaan sydämen rytmiä.
Henkilökunnalle tulee tarjota koulutusta ja siinä tulee korostaa potilaskohtaisia,
toimenpidekohtaisia ja TAVI-läppäkohtaisia tekijöitä, jotka osaltaan vaikuttavat
johtumishäiriöiden syntymiseen ja pysyvän tahdistimen tarpeen ilmenemiseen.
(Lauck ym. 2019.)
Valtimoreittiin liittyvät vuotokomplikaatiot lisäävät sairastavuutta, kuolleisuutta, pidentävät sairaalassaoloaikaa ja huonontavat potilaan elämänlaatua. Vakavimmat verisuonikomplikaatiot tapahtuvat yleensä toimenpiteen aikana toimenpidesalissa. Aortan dissekaatio on mahdollinen komplikaatio ja saattaa vaatia välitöntä kirurgiaa riippuen sen tyypistä ja sijainnista. Yleisimmin verisuonikomplikaatiot kuitenkin ilmenevät postoperatiivisessa hoidossa. Postoperatiivisesti komplikaationa nivusvaltimon kohdalla muodostuu hematooma tai pseudoaneurysma.
(Raju ym. 2019.)

Kuva 5. Verisuonikomplikaatiot (Raju ym. 2019).
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Geriatrisilla potilailla on sairaalassaoloaikana kohonnut riski myös infektioille,
kaatumisille ja deliriumille. Virtsakatetrin aiheuttamat virtsatieinfektiot kattavat lähes 40% kaikista näiden potilaiden sairaalainfektioista. Virtsakatetrin laittamisen
välttäminen vähentää merkittävästi TAVI-potilaiden infektioita. (Lauck ym. 2019.)
TAVI:n jälkeistä deliriumia esiintyy ja se on yhdistetty merkittävään pitkäaikaiskuolleisuuteen. Hauraus, kognitiivinen vajavuus ja aivojen verenkierron häiriöt lisäävät riskiä deliriumille eikä näihin tekijöihin pystytä vaikuttamaan. Sen sijaan
tekijöitä, mihin voidaan vaikuttaa ovat yleisanestesian välttäminen, opioidien käytön välttäminen, infektioiden välttäminen sekä vuodelevon ja sairaalassaoloajan
pituus. (Lauck ym. 2019). Deliriumin esiintymistä voidaan ajatella vältettävänä
komplikaationa ja merkittävänä tapahtumana TAVI:ssa ja sen riski tulisi ottaa
huomioon toimenpidepäätöstä yhdessä tehtäessä (Lauck ym. 2019; Beishuizen
ym. 2020). TAVI:in liittyvä postoperatiivinen delirium on yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen ja toimintakyvyn heikkenemiseen ensimmäisen vuoden aikana toimenpiteestä (Beishuizen ym. 2020).
TAVI:n riskien arviointiin voidaan käyttää riskilaskureita, kuten kirurgian riskin arvioinnissakin. Perinteiset riskilaskurit on kuitenkin kehitetty kirurgisen läppäleikkauksen näkökulmasta, eivätkä välttämättä vastaa TAVI:a (Boureau ym. 2017;
Lee ym. 2020). TAVI:n itsenäiseen riskiarviointiin on kehitteillä omia riskilaskureita (esimerkiksi FRANCE-2), joiden avulla voi arvioida kuoleman riskiä TAVI:n
jälkeen (Lee ym. 2020). Tällaiset riskilaskurit ovat hyviä apuvälineitä moniammatilliselle Heart-tiimille toimenpidepäätöstä tehtäessä.
Huolellisella toimenpiteen etukäteissuunnittelulla voidaan vaikuttaa riskien ilmenemiseen (Nejjari, Cacoub & Digne 2019). Potilaiden tilaan perehtyminen ja huolellinen potilasvalikointi Heart tiimiä hyödyntäen sekä usean eri kuvantamismenetelmän käyttö on tärkeää TAVI-komplikaatioiden ehkäisemiseksi (Fassa, Himbert & Vahanian 2013).
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2.2.5 Postoperatiivinen hoito
TAVI-potilaiden hoidossa on suuntaus kohti lyhyempää sairaalassaoloaikaa. Lyhyempi hoitoaika vähentää iäkkäiden ja hauraiden potilaiden kohdalla esiintyviä
sairaalahoidon negatiivisia vaikutuksia. Tässäkin tulee kuitenkin huomioida potilaskohtaiset, yksilölliset tarpeet ja prosessin tulisi olla joustava. Yksilöllinen ja
joustava hoitoprosessi varmistaa, että hoito on potilaskeskeistä ja parhaiden käytäntöjen mukaista. (Baumbusch ym. 2018.)
Välittömästi TAVI-toimenpiteen jälkeen potilaat tarvitsevat valvontatason hoitoa.
Potilaiden vitaaliarvoja, erityisesti rytmiä, neurologista statusta ja toimenpidereitin
sulun pitävyyttä seurataan. Potilailta tulee poistaa mahdollisimman nopeasti invasiiviset katetrit ja poistaa mahdollinen virtsakatetri infektioiden ehkäisemiseksi.
Opioideja ja sedatiivisia lääkkeitä tulee välttää. Nesteiden ja ravinnon nauttimista
suun kautta on hyvä edistää pian toimenpiteen jälkeen. Nesteytys ja ruuan saanti
voi auttaa potilta ylläpitämään fysiologisen tasapainon hauraassa elimistössään.
Tärkeää olisi, että potilaat pyrittäisiin mobilisoimaan 4-6 tunnin kuluttua toimenpiteestä, mikäli valtimoreitin tai hemodynamiikan suhteen ei ilmene ongelmia.
(Haight 2017; Lauck ym. 2019; Karycki 2019.)
TAVI-toimenpiteen jälkeisessä hoitotyössä korostuu tiheä seuranta komplikaatioiden varalta. Hoitajan tulee tarkkailla merkkejä mahdollisista neurologisista oireista, vuodosta ja rytmiongelmista (Bailey & Ankur 2018; Karycki 2019). Tilapäisen tahdistimen toimivuudesta tulee huolehtia mahdollisten johtumishäiriöiden
varalta. (Haight 2017; Karycki 2019.) Johtumishäiriöt on tunnistettava ja osattava
reagoida niihin tarvittaessa osaston ohjeistuksen mukaisesti. TAVI-potilailla on
useimmiten tilapäinen tahdistin toimenpiteen jälkeen etenkin, jos potilaalla on katsottu olevan kohonnut riski johtumishäiriöille tai niitä on jo ilmaantunut toimenpidesalissa. Postoperatiivisessa hoidossa hoitajien tulee siis osata käyttää tilapäistä tahdistinlaitetta ja ymmärtää sen toiminta (Haight 2017).
Hoitajien on postoperatiivisessa hoidossa ennakoitava mahdollisia komplikaatioita ja seurattava potilaiden tilaa niiden varalta. TAVI:n jälkeen seurataan potilaan
nestetasapainoa, veriarvoja ja reagoidaan poikkeamiin ja raportoidaan niistä
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(Haight 2017; Karycki 2019). TAVI-potilaiden toimenpiteenjälkeisessä hoitopaikassa on hoitajien tunnistettava ja hallittava lievien, massiivisten ja henkeä uhkaavien verenvuotojen hoito (Bailey & Ankur 2018; Lauck ym. 2019). Yleisin verisuonikomplikaation ilmenemä on hematooman muodostuminen nivuseen. Hematooma aiheutuu, jos toimenpidereitti ei ole sulkeutunut täysin pitävästi ja tihuttaa verta kudoksiin. Nivusta täytyy tällöin komprimoida käsin ja painopussin tai laitteen avulla. Joskus hematoomakin voi vaatia toimenpiteitä, kuten kirurgisen
evakuaation tai trombiiniruiskutuksen. Retroperitoneaalivuodon riski täytyy myös
pitää mielessä. (Haight 2017.) Nivusen seuranta ja hoito on periaatteessa sama
kuin nivusvaltimon kautta tehdyn sepelvaltimotoimenpiteen jälkeen, mutta huomioitavaa on suurempi TAVI-sisäänviejän koko (6 Fr vs 14-18 Fr). Alaraajojen
verenkiertoon tulee kiinnittää muutoinkin huomiota postoperatiivisessa hoidossa.
Valtimosuonentukos voi olla kyseessä, jos raajassa ilmenee esimerkiksi kipua,
tunnottomuutta, perifeeriset pulsaatiot ei tunnu tai potilas ei pysty liikuttelemaan
raajaa normaalisti (Haight 2017).
Deliriumin riskiin on kiinnitettävä huomiota postoperatiivisessa hoidossa ja sen
ilmenemistä pyrkiä ehkäisemään. Potilaiden kivun hoito tulee olla asianmukaista
samalla kuitenkin kiinnittämällä huomiota mahdollisimman vähäiseen opioidien
käyttöön. Mahdollisimman lyhyt vuodelepo aika ja ylipäätään sairaalassaoloaika
tulee olla tavoitteena TAVI-potilaita hoidettaessa. Infektioidentorjuntakeinot tulee
olla käytössä, sillä infektiot aiheuttavat osaltaan deliriumia. (Lauck ym. 2019). Potilaille voi jäädä voimakkaita ja ahdistavia muistikuvia delirium-tilastaan TAVI:n
jälkeen (Instenes ym. 2017).
TAVI-potilaiden toimenpiteen jälkeiseen hoitoon on luotu hoitokäytäntöjä ja sairaala/osastokohtaisia ohjeita. Esimerkkinä toimenpiteen jälkeisen hoidon protokollasta Lauck:n ynnä muiden (2019) esittämä seuranta ja kuntoutus hoitokäytäntö (Kuva 6.). Kyseinen protokolla ohjaa monitoroinnin, nopean mobilisaation,
kuntoutuksen ja kommunikoinnin välittömästi TAVI:n jälkeen. Se sisältää yksityiskohtaisia ohjeita monitoroinnin toteutukseen, helpotettuun kuntoutukseen ja kommunikointiin, potilasohjaukseen ja kotiutuksen suunnitteluun.
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Kuva 6. Tiivistelmä monitoroinnin, kuntoutuksen ja kommunikaation osa-alueista
toimenpiteen jälkeen 3 M TAVR protokollan mukaan (Lauck ym. 2019).

TAVI:n jälkeen potilaat tulee mobilisoida mahdollisimman nopeasti (Lauck ym.
2019; Karycki 2019). Jos potilaalle ei ilmene merkittäviä komplikaatioita, tulee
pyrkiä lyhyeen vuodelepoaikaan. Esimerkiksi Lauck ym. (2019) TAVR-protokollan (Kuva 6.) mukaan vuodelepoa on toimenpiteen jälkeen 4 tuntia, minkä jälkeen
potilasta aletaan mobilisoida. Vuodelepoajan suhteen noudatetaan sairaalakohtaista ohjeistusta. Mobilisaatiolla on yhteys ikääntyneiden potilaiden kykyyn palata lähtötilanteen aktiviteetteihin ja välttää kunnon huononeminen ja toimintakyvyn heikkeneminen. Nimenomaan vuodelepoaika, ei niinkään sairaalassaoloaika, ennustaa toimintakyvyn ja kognitiivisen tilan laskua. Immobilisaatio on itsenäinen riskitekijä ja ennustaa huonoa toimenpidetulosta. (Lauck ym. 2019.) TAVIpotilaiden kohdalla kaatumisriski on myös huomioitava ja minimoitava se silloin,
kun potilas nousee taas jalkeille (Haight 2017; Karycki 2019).
Toimenpiteen jälkeistä hoitoa arvioitaessa mittareina voidaan käyttää invasiivisten reittien (kanyylit, virtsakatetri) määrää ja deliriumin esiintymistä, vuodelepoaikaa, potilassijoittelua kotiutuksen hetkellä ja 30 päivän aikana päivystykselliseen
hoitoon hakutumista. (Lauck ym. 2019.)
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2.2.6 Kotiutus
Nykyään pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitoaikoihin toimenpidepotilaiden
kohdalla- tämä koskee myös TAVI-potilaita. TAVI-potilaat pyritään usein kotiuttamaan jo toimenpidettä seuraavana päivänä. Enemmistö potilaista kotiutetaan tai
siirretään jatkohoitopaikkaan ensimmäisenä tai toisena toimenpiteen jälkeisenä
päivänä (Lauck ym. 2019).
Kotiutuksen suunnittelun tulisi alkaa jo ennen kuin potilas tulee sairaalaan toimenpidettä varten. Potilasta tulisi tiedottaa hyvissä ajoin kotiuttamisesta toimenpidettä seuraavana päivänä ja valmistella nopeaan kotiutukseen varhaisesta vaiheesta asti. Näin potilaan odotukset koskien sairaalassaoloaikaa vastaisivat
suunnitelmaa ja yksilöllisen kotiuttamissuunnitelman laatiminen aloitettaisiin jo
ennen sairaalaan tuloa. Varhaista kotiuttamista tulisi korostaa ohjausmateriaaleissa ja tuoda esille hoitohenkilökunnan toimesta jatkuvasti myös sairaalassa
olon aikana. Aikaisen kotiutuksen suunnittelua ja potilasohjausta voisi käydä potilaan ja omaisten kanssa läpi toimenpidepäivänä ja toimenpidettä seuraavana
päivänä. (Lauck ym. 2019.)
Iäkkäät potilaat kokevat luottavansa terveydenhuollonammattilaisten tekemään
kotiutuspäätökseen. Kotiuttamiseen tulisi olla varattuna tarpeeksi aikaa potilaan
yksilölliset tarpeet huomioiden. Jos tilanteessa vallitsee kiireinen tunnelma, vuorovaikutus hankaloituu ja ohjauksesta saattaa jäädä potilaalle ja omaisille epämääräinen mielikuva, eikä asiaa tällöin sisäistetä. Turvallisen kotiutumisen toteutumiseksi sen tulee olla hyvin suunniteltu, resurssien olla riittävät ja ammattilaisten tiedot ja taidot iäkkään potilaan kotiutumiseen liittyen olla asianmukaiset. (Palonen ym. 2020,9,13,15, 21.)
Ohjauksessa ja tiedon saannissa on iäkkäiden potilaiden kokemana puutteita kotiutukseen liittyen. Puutteellinen tiedonsaanti kotiutumisen yhteydessä aiheuttaa
iäkkäille potilaille epävarmuutta kotiutumiseen liittyvistä asioista ja voi johtaa uusintakäynteihin sairaalassa, kun taas yksilöllinen kotiutuksen suunnittelu vähentää todennäköisyyttä uusille sairaalakäynneille. (Palonen ym. 2020,9,13,15, 21.)
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Potilasohjaukseen TAVI-:n jälkeen tulee sisältyä mahdollisten infektioiden, nestekertymän ja rasituksen siedon sekä varoittavien oireiden kuten hengenahdistuksen ja rintakivun tarkkailu. Potilaita tulee ohjeistaa endokardiittiprofylaksiasta,
joka tulee voimaan tekoläpän asennuksen takia. Potilaita ohjataan välttämään
kovaa rasitusta, nostelua ja ponnistelua parin viikon ajan TAVI-toimenpiteen jälkeen. Toimenpidereittien haavojen tulee olla täysin parantuneita ennen saunomista tai uimista. (Karycki 2019) Koska TAVI-potilailla on toimenpiteen jälkeen
verenhyytymiseen vaikuttavia lääkityksiä käytössä, lääkityksien tarpeesta ja niiden aiheuttamasta vuotoriskistä tulee antaa ohjausta (Haight 2017).
Kotiutumisen yhteydessä annetun ohjauksen tulee olla yksilölliset ominaisuudet
huomioon ottavaa, ne vaikuttavat ohjauksen ymmärtämiseen. Iäkkäillä on yksilöllistä vaihtelua ohjauksen ymmärtämisessä esimerkiksi perussairauden takia.
Kotiutuksen yhteydessä olisi hyvä käyttää iäkkäiden ohjauksen ymmärtämistä ja
muistamista edistäviä ohjausmenetelmiä. (Palonen ym. 2020,9,13,15, 21.)
Läheiset olisi hyvä ottaa mukaan jo kotiutuksen suunnitteluvaiheessa. Läheisten
tuki antaa potilaalle varmuutta selviytyä itsenäisesti kotona (Palonen ym. 2020,
19). Ohjausta tulee antaa niin potilaille kuin myös potilasta mahdollisesti hoitavalle läheiselle. Ohjauksen tulee sisältää mahdolliset kotona ilmaantuvat akuutit
tapahtumat ja tieto tulee antaa sekä potilaalle, että hänen läheisille. Ohjauksessa
tulee siis huomioida etenkin toimenpiteenjälkeinen toipumisaika kotona. Potilaille
tulee antaa asianmukaista tietoa toipumiseen liittyvistä asioista. (Baumbusch ym.
2018.) Läheiset ovat merkittävässä roolissa iäkkään potilaan hoidossa hänen kotiutuessa sairaalasta ja myös sen jälkeen. Myös läheisten tukemisessa ja heille
annetussa ohjauksessa on huomioitava yksilöllisyys. (Frame & Parker 2015; Palonen ym. 2020, 19.)
Kun potilas siirtyy jatkohoitoon toiseen organisaatioon, tulee tiedonkulku ja kommunikaatio olla sujuvaa terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Iäkkään kotiutuessa ovat aika, tietotaito ja resurssit merkityksellisiä organisaatioiden välisen yhteistyön kannalta. Yhteistyön esteenä voi olla vastuun hajautuminen eri toimijoiden välille. Kotihoito on keskeisessä roolissa iäkkään potilaan voinnin ja hoidon
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kokonaisvaltaisessa seurannassa. Kotiutumisen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota moniammatillisen yhteistyön toteutumiseen. Moniammatillinen yhteistyö
voi edistää potilaan sujuvaa kotiutumista. Esimerkiksi kotiutumisen yhteydessä
ravitsemusterapeutin toimesta annettu ravitsemukseen liittyvä ohjaus ja seuranta
voi vähentää yksinasuvien, aliravittujen tai aliravitsemus riskissä olevien potilaiden päivystyksellisiä sairaalakäyntejä. (Palonen ym. 2020, 11,27.)
TAVI-toimenpiteen tavoitteena on, että potilaiden aorttastenoosista johtuneet oireet ovat helpottuneet ja heidän toimintakykynsä on parempi kuin ennen toimenpidettä. Tutkimuksissa on todettu, että 6 kuukautta TAVI-toimenpiteen jälkeen
potilaiden oireet ovat vähentyneet, toimintakyky arjessa on parempi ja elämän
laatu koetaan paremmaksi kuin ennen toimenpidettä (Boureau ym. 2017; Skaar
ym. 2020). Skaar ym. (2020) tutkimuksessa kahden vuoden kuluttua TAVI-toimenpiteestä potilaiden kuolleisuus oli matala ja suurin osa potilaista asui kotonaan. Kuntoutuksen tulisi jatkua kotona sydänpotilaan kuntoutuksen muodossa.
Iäkkäät TAVI-potilaat saattavat tiedostamatta rajoittaa aktiivisuuttaan. (Yurek, Jakub, Menacho 2015)
TAVI:n jälkeen potilaat kokevat pystyvänsä tekemään enemmän ja toimimaan
paremmin kuin edeltävästi. Luottamus jälleen oman kehon toimivuuteen ja kokemus siitä, että pystyy jälleen suoriutumaan päivittäisistä toiminnoista ovat positiivinen muutos tilanteeseen, joka vallitsi ennen toimenpidettä. (Kirk, Backer & Missel 2019.)

2.3 TAVI-hoitaja
Kuten jo aiemmin on tuotu esille, suomalaistenkin odotettu elinikä nousee ja se
pelkästään jo ennustaa TAVI-hoitoon valikoituvien aorttastenoosipotilaiden määrän edelleen kasvavan. Näin ollen hoitohenkilökunnan on yleisestikin tutustuttava
tähän hoitomuotoon, sen hoitotuloksiin ja otettava haltuun vaadittava hoitotyön
osaaminen tämän potilasryhmän kohdalla (Bailey & Ankur 2018). Hoitajilla on
tärkeä rooli potilaan ohjaamisessa ennen ja jälkeen TAVI-toimenpiteen (Messing
2012). Hoitotyöhön kuuluu oleellisesti ohjeiden antaminen ja selvittäminen potilaalle ennen toimenpidettä (Lu & Wang 2015).
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Tiedon lisääminen TAVI-toiminnasta ja -toimenpiteestä tuo varmuutta potilaan
edustajana ja ohjauksen antajana toimimiseen. Hoitajien tietoisuutta tulee lisätä
riskeistä, hyödyistä ja mahdollisista komplikaatioista TAVI-toimenpiteeseen liittyen. Hoitajien tiedon lisääminen parantaa TAVI-potilaan hoidon tuloksia. TAVI:in
liittyvässä tutkimustiedossa on hoitotyön osalta aukkoja. (McRae & Rodger
2012). Kattava hoitotyö voi vähentää TAVI-toimenpiteeseen liittyvien komplikaatioiden ilmaantuvuutta (Lu & Wang 2015).
Mohammadi, Hill ja Chaney (2016) kirjoittavat advanced practice nurse:n (tässä
vrt TAVI-hoitaja jatkossa) osuudesta TAVI-potilaiden hoidossa. Potilaille ja omaisille voi käydä ylivoimaiseksi käsitellä kaikkea annettua tietoa kyseisestä sairaudesta ja TAVI-toimenpiteestä. Tietoa tulee vastaanottaa monilta eri tahoilta. Toimenpiteestä, siihen liittyvistä riskeistä ja ennusteesta tulee käydä rehellistä keskustelua sekä terveydenhuollon henkilöstön, että potilaiden ja omaisten kanssa.
TAVI-hoitaja toimii tässä potilaiden ja omaisten puolestapuhujana. TAVI-hoitaja
toimii linkkinä potilaan ja moniammatillisen tiimin välillä ja tarjoaa potilaille tiedon
helposti ymmärrettävässä muodossa. TAVI-hoitaja mahdollistaa potilaan turvalliset siirtymät hoidon eri vaiheissa. (Mohammadi, Hill & Chaney 2016.)
TAVI-hoitoprosessi on tärkeä tuntea ja ymmärtää kokonaisuudessaan. Hoidon
jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan TAVI-potilaita varten käytäntö, joka varmistaa asianmukaisen hoitoon pääsyn ja hoidontarpeen arvion ja vahvistaa asianmukaisia prosesseja. Vancouverissa, Kanadassa luotiin käytäntö, jossa tärkeässä roolissa on TAVI-hoitaja (artikkelissa: THV Nurse Coordinator). TAVI-hoitajan tehtävinä on kliinistä hoidon tarpeen tai kiireellisyyden arviointia, jonon hallintaa, potilaiden ja omaisten ohjausta sekä yhteyden pitoa ja keskustelua hoitoon
liittyvistä asioista potilasta hoitavien lääkäreiden kanssa. TAVI-jonon hallinta on
tärkeää, jotta potilaiden tiedot ovat ajantasaiset terveydentilaa ja esitutkimuksia
koskien ja hoidon oikea-aikaisuus toteutuu. (Lauck ym. 2011.)
Tämän kriittisen potilasryhmän hoidon, sen oikea-aikaisuuden arvioinnin sekä
järjestämisen kannalta olisi oleellista, että heillä on suora yhteys TAVI-hoitajaan.
Potilaille on tärkeä korostaa yhteyden oton tärkeyttä, jos oireissa tapahtuu pahe-
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nemista. Hoitajan tulee ohjata potilasta tunnistamaan aorttastenoosin aiheuttamia oireita ja muutoksia niissä. Oireet kuten rasituksen siedon heikkeneminen,
rintakipu, hengenahdistus, huimaus tai pyörtyily kertoo taudin etenemisestä ja
vaikuttaa hoidon kiireellisyyden arviointiin, toimenpideaikatauluun ja kuolleisuuteen toimenpidejonossa. (Frame & Barker 2015; Yurek, Jakub & Menacho 2015.)
Hoitaja voi toimia tiedon levittäjänä ja välittäjänä parantaakseen muun hoitohenkilöstön tietämystä aorttastenoosin etenemisestä oireineen, niiden hallinnasta
sekä aorttastenoosi- ja TAVI-potilaan hoitotyöstä. Hoitajat kaikissa terveydenhuollon yksiköissä ja tasoilla tulevat enenevissä määrin kohtaamaan potilaita,
jotka voivat olla TAVI-kandidaatteja tai ovat jo käyneet TAVI-toimenpiteen läpi.
(Yurek, Jakub & Menacho 2015.)

2.3.1 APN, CNS, erikoistunut hoitaja
Suomessa APN-rooli kehitettiin vuosituhannen vaihteessa ja se on määritelty ollen nykypäivänä yhtenäinen Kansainvälisen Sairaanhoitajaliiton määritelmän
kanssa. Tätä roolia koskevaa lakia ei ole säädetty, eikä sitä koskevien kansallisten säännöksiä annettu. APN-rooli muodostuu Suomessa yksilöllisesti eri organisaatioiden käytäntöjen mukaan ja sitä säätelee samat lait kuin sairaanhoitajanimikettä. (Jokiniemi ym. 2014.)
Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto (ICN) on määritellyt APN:n (Advanced Practice Nurse) olevan laajavastuisen hoitotyön asiantuntija. APN on ”rekisteröity sairaanhoitaja, joka pystyy vaativaan itsenäiseen päätöksentekoon ja omaa maisteritasoiset tiedot, taidot sekä pätevyyden toimia terveydenhuollon vaativissa työtehtävissä” (Kotila ym. 2016). Työn sisältö vaihtelee ja määrittyy toimintaympäristön ja tehtävän vaatimuksien mukaan. Ylempi korkeakoulututkinto on suositeltava koulutuksen taso. APN on yläkäsite, jonka alle eri maissa sijoittuu erilaisia
työnkuvia. Kotilan ym. (2016) laatiman hoitotyön uramallia käsittelevässä raportissa APN-yläkäsitteen alle on nimetty työnkuvat kliinisen hoitotyön asiantuntija
(CNS, Clinical Nurse Specialist) ja asiantuntijasairaanhoitaja (NP, Nurse Practitioner). (Kotila ym. 2016, 10.)
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Clinical nurse specialist (suom. Kliinisen hoitotyön asiantuntija (Kotila ym 2016,
10)) on hoitaja, joka omaa edistyneen tason erityisosaamisen kompleksisten ja
haavoittuvaisten potilasryhmien hoitotyössä. CNS on suorittanut ylemmän tason
korkeakoulututkinnon (master´s degree). Nämä hoitajat kouluttavat ja tukevat
moniammatillista henkilökuntaa ja kehittävät toimintaa. CNS:t ovat asiantuntija
kliinikoita, jotka toteuttavat hoitotyötä tietyllä, omalla erikoisalallaan. Spesialiteetin voi määrittää potilasryhmä (lapset, vanhukset, naiset tms.), toimintaympäristö
(ensiapu, tehohoito tms), ongelman tyyppi (kivun hoito, haavahoito, inkontinenssi) tai sairaus/suppea lääketieteellinen erikoisala (syöpätaudit, diabetes
tms). (International Council of Nurses 2020, 12-13.) Verrattuna APN-nimikkeeseen CNS:t hallitsevat nimenomaisen terveydenhuollon erikoisalan spesialiteetin
(Cooper ym. 2019). Suomessa tästä kuvauksesta voi tunnistaa useita erikoistuneiden sairaanhoitajien toimenkuvia. Esimerkiksi diabeteshoitajat ja sydämen vajaatoiminta -hoitajat ovat vakiintuneita spesialiteetteja kliinisessä hoitotyössä.
Sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön uramallin mukaan eteneminen uralla lähtee
perustutkinnon suorittamisesta, sitten erikoistumis- ja täydennyskoulutuksien
kautta seuraava nimike olisi Erikoistunut sairaanhoitaja ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen nimike olisi laajavastuisen hoitotyön alle kuuluva
Asiantuntija sairaanhoitaja tai Kliinisen hoitotyön asiantuntija. (Kotila ym. 2016,
32.) Suomessa sairaanhoitajan tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, eivätkä
sen lisäksi hankitut erikoistumis- tai täydennyskoulutukset nosta tutkintotasoa.
Suomessa on käytännössä vain ammattinimike sairaanhoitaja, ensihoitaja, röntgenhoitaja tai terveydenhoitaja, joka sisältää niin vanhat toisen asteen tutkinnon
omaavat, AMK-tason ja YAMK-tason koulutuksen omaavat sairaanhoitajat. Suomessa on määritelty ja pyritty ottamaan käyttöön laajavastuisen hoitotyön (Advanced Practice Nursing) alle asiantuntijasairaanhoitaja (NP)- ja kliinisen hoitotyön asiantuntija (CNS)-nimikkeet (Kotila ym. 2016, 3). Nimikkeiden vertailussa
nousee esille eri maiden hyvin erilaiset hoitajien ammattinimikkeet, erikoistumiskäytännöt ja toimenkuvat.
Näitä eri nimikkeitä tai hoitotyön rooleja peilaten TAVI-hoitajan voisi ajatella olevan kliinisessä työssään erikoistunut hoitaja, erikoissairaanhoitaja, jos nimike
vielä olisi käytössä. Kuten Helena Leino-Kilpi on todennut TEHY-lehdessä, eri-
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koissairaanhoitaja-nimike oli hyvä tapa osoittaa kliinisessä työssä hankittu erikoistuminen (Oksanen 2017). Edellä mainitun sairaanhoitajan kliinisen uramallin
sisältämä nimike erikoistunut sairaanhoitaja tuo takaisin tätä menetettyä osaamisen osoitusta.
Erikoistunut sairaanhoitaja on määritelty Kotilan ym. (2016) toimesta sairaanhoitajaksi, jonka osaaminen perustuu hankittuun lisäkoulutukseen ja työkokemukseen. Erikoistuneen sairaanhoitajan työssä korostuu oman erikoisalan vahva kliinisen hoitotyön osaaminen, ohjausvalmiudet, kehittämishenkisyys ja oman alan
tutkimuksen seuraaminen. Erikoistunut sairaanhoitaja saattaa pitää omaa hoitajapoliklinikkaa, kuten esimerkiksi TAYS Sydänsairaalassa TAVI-hoitaja pitää.
(Kotila ym. 2016, 26.)

2.3.2 PEPPA-viitekehys
Hoitotyön asiantuntijahoitajan roolin määrittämiseen on kehitetty viitekehys, jonka
avulla edetään tietyn potilasryhmän tarpeista lähtien kohti uutta hoitotyön käytäntöä ja hoitajan roolia siinä. PEPPA (Participatory Evidence-based Patient-focused Process for Advanced practice nursing; liite 1.) on viitekehys, jonka avulla
voi tarkastella ja kehittää näyttöön perustuen tietyn potilasryhmän hoitotyötä. Viitekehys luotiin helpottamaan hoitotyön asiantuntijan roolin implementointia. Viitekehys keskittyy potilasryhmän tarpeisiin koko matkan koordinoidun hoidon läpi.
(Bryant-Lucosius & DiCenso 2004; Heikkinen 2012.)
Hoitajan roolin kehittäminen, käyttöönotto ja arviointi kulkee PEPPA-viitekehyksessä yhdeksänvaiheisena prosessina:
1. Potilasjoukon määrittäminen ja hoitotyön nykyisen mallin kuvaus
2. Avainhenkilöiden ja sidosryhmien määrittäminen ja rekrytointi
3. Uuden toimintamallin tarpeen määrittäminen
4. Määritellään keskeisimmät ongelmat ja tavoitteet hoitotyön mallin kehittämiseksi
5. Uuden hoitotyön mallin määrittäminen ja APN (advanced practioner nurse)
-rooli
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6. Implementaation suunnittelu
7. Implementaatiosuunnitelman käyttöönotto, roolin kehittäminen
8. APN:n roolin ja hoitotyön mallin arviointi
9. Pitkäaikaisarviointi ja tulevaisuuden tarpeiden määrittäminen.
(Bryant-Lucosius & DiCenso 2004; Heikkinen 2012.)
Tämä opinnäytetyö käsittää viitekehyksen kohtia 1-4.
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3 KATSAUS AIEMPAAN KIRJALLISUUTEEN

Kirjallisuuskatsauksen kannalta ideaalia olisi ollut löytää suomalaisia aiempia tutkimuksia tietyn potilasryhmän hoitoon erikoistuneiden hoitajien työtä koskien, jolloin toimintaympäristön ja kulttuurin vaikutukset olisi minimoituneet. Kotimaiset
tutkimukset olisivat sisältäneet samankaltaisen tausta-asetelman koulutuksen,
työkulttuurin ja terveydenhuoltojärjestelmän kannalta.
TAVI-hoitaja termi päädyttiin lukuisien testihakujen ja vastaavan käsitteen pohtimisen perusteella korvata englanninkielisissä tiedonhauissa termillä ”specialist
nurse” ja ”clinical nurse specialist” (CNS), suomenkielisissä: ”erikoistunut sairaanhoitaja”.
Aikaisempia tutkimuksia haettiin vastaamaan kysymykseen: Mitä aikaisempaa
tutkimusta on tehty tietyn potilasryhmän tai sairauden hoitoon erikoistuneen hoitajan toimenkuvasta?

3.1 Tiedonhaun toteutus
Tiedonhaut toteutettiin kahdesta terveysalan tietokannasta. Tietokantoina käytettiin Cinahl:ia ja Medic:ia. Cinahl on kansainvälinen hoitotieteen ja terveysalojen
kokotekstitietokanta. Se sisältää hoitotieteen, hoitotyön ja terveysalojen julkaisuja
yli 1300:sta lehdestä. Medic on kotimainen terveystieteiden viitetietokanta. Tietokantaa tuottaa Helsingin yliopiston kirjasto. Medic sisältää viitteitä kansainvälisten tietokantojen ulkopuolelle jäävistä Suomen terveydenhuoltoalan julkaisuista.
Hakusanoja muodostettaessa käytettiin apuna MESH-sanastoa ja testihakuja
tehtiin useilla eri hakusanoilla.
(TAVI-hoitajan toimenkuva) tai (TAVI AND hoitaja OR hoitotyö) ja näiden sanojen
eri yhdistelmä -hauilla suomeksi tai englanniksi (TAVI OR TAVR AND nurse OR
nursing) ei löydetty TAVI-hoitajien toimenkuvaa käsittelevää tutkimusta.
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MEDIC haku: erikois* AND hoitaja hoitotyö
, rajauksena alkuperäistutkimukset, tuotti 10 artikkelia, joista yksi koski hoitajien
työnkuvaa.
Cinahl haut:
1. ( cns or clinical nurse specialist ) AND ( description or definition ) rajauksina: full text, julkaisuvuosi: 2010-2020, kielenä: English, julkaisulähde: Academic journals. Tuloksena 86 artikkelia.
2. ( specialist nurse role OR nurse specialization ) rajauksina: full text, julkaisuvuosi: 2010-2020, kielenä: English, julkaisulähde: Academic journals,
Peer Reviewed, Research Article. Tuloksena 55 artikkelia.

Vain vertaisarvioidut alkuperäistutkimukset hyväksyttiin. Kirjallisuuskatsauksia ei
otettu mukaan. Hylättiin artikkelit, jotka eivät sisältäneet tutkimusasetelmaa.
Hylättiin johtamiseen, potilaisiin, hoitajien, lääkäreiden tai muun henkilökunnan
kokemuksiin, tiettyyn sairauteen tai erikoissairaanhoitoon itsessään keskittyviä
otsikoita. Valikoitiin hoitajan työhön ja toimenkuvaan kohdistuvat otsikot.
Abstraktien ja osin koko artikkelien silmäilyn perusteella rajattiin artikkeleja vielä
siten, että valittiin kliinistä hoitotyötä tai hoitotyön erikoisalaa koskevat artikkelit.
Hylättiin artikkelit, jotka keskittyivät jonkin prosessin tai toimintatavan kehittämiseen eikä hoitajan työhön tai toimenkuvaan.
Tietokantahaut tuottivat otsikkotason, abstraktien ja osin koko tekstin seulonnan
kautta 9 artikkelia. Laadunarviointi suoritettiin tutkimuksien kvalitatiivisten osuuksien kohdalla JBI:n laadullisen tutkimuksen arviointikriteerien mukaan (Liite 2.).
Määrällisiä tutkimusosuuksia tarkasteltiin kiinnittämällä huomiota niiden validiteettiin ja reliabiliteettiin (minkälainen otos, miten valittu, onko analyysiohjelmisto
mainittu, onko asiantuntijoita hyödynnetty, raportoinnin selkeys ja kuinka havainnollistettu) (Vilkka 2007, 150-151; Heikkilä 2014, 27-30). Kaikki artikkelit hyväksyttiin. Kolme artikkeleista koski spesifisti kliinisen hoitotyönasiantuntijan (CNS)
toimenkuvaa ja määrittelyä – ja ne päädyttiin kaikkien artikkelien lukemisen jälkeen jättämään katsauksesta pois selvänä omana, erillisenä ryhmänään. Jäljelle
jäi 6 tieteellistä artikkelia (Liite 3.).
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3.2 Erikoistuneen hoitajan toimenkuva
Tutkimuksissa nousi esille erikoistuneiden hoitajien vahva kliinisen hoitotyön
osaaminen ja siihen osallistuminen. Hoitajilla on vahva työkokemus taustalla.
Oman erikoisalan asiantuntijuus on toiminnan lähtökohta. Erikoistuneet hoitajat
tekevät kliinistä potilastyötä asiantuntijan ottein näyttöön perustuvaan tietoon
pohjautuen. He toimivat potilaan ja omaisten tukena ja puolestapuhujana terveydenhuollossa. Potilasohjausta toteutetaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Potilas- ja yksilölähtöisen hoitotyön toteuttaminen on avainasemassa. Hoitotyön kehittäminen ja oman erikoisalan terveyden edistäminen kuuluvat toimenkuvaan.
(Lima ym. 2014; Leary ym. 2016; Paterson ym. 2016; Jokiniemi ym. 2018; McDowell & Boyd 2018; Jokiniemi & Miettinen 2020.)
Erikoistuneen hoitajan toimenkuvaan voi kuulua myös muita kuin suoraan hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä. Hoitajat osallistuivat myös hallinnollisiin töihin, kuten
työvuorosuunnitteluun ja resurssien organisointiin. Työtehtäviin ja vastuualueisiin
voi kuulua tarvikkeista ja tarvikevarastosta vastaamista sekä neuvotteluryhmiin
osallistumista. (Jokiniemi & Miettinen 2018, Lima ym. 2014.)
Erikoistuneiden hoitajien koulutustaso on vaihtelevaa. Erikoistuneina hoitajina
toimivista suurimmalla osalla on lisäkoulutuksella hankittua erityispätevyyttä.
(Lima ym. 2014; Leary ym. 2016; Jokiniemi ym. 2018; Jokiniemi & Miettinen
2020). Vain osalla kliinisen hoitotyön asiantuntijana (CNS) toimivistakaan on
ylempää korkeakoulututkintoa, vaikka se on määritelty koulutustasovaatimukseksi tällä hoitotyön nimikkeellä toimiville (Leary ym.2016).
Erikoistuneet hoitajat tekevät paljolti itsenäistä työtä ja päätöksen tekoa, mutta
toimivat osana moniammatillista tiimiä. He ohjaavat ja opettavat muuta hoitohenkilökuntaa omalla asiantuntijuusalueellaan. Myös opiskelijoiden ohjaus voi kuulua
toimenkuvaan. Hoitajat ovat verkostoituneita ja yhteyksiä on muodostettu kansallisella ja myös kansainvälisellä tasolla. (Lima ym. 2014; Leary ym. 2016; Paterson
ym. 2016; Jokiniemi ym. 2018; McDowell & Boyd 2018; Jokiniemi & Miettinen
2020.)
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Haasteiksi toimenkuvaan liittyen näissä tutkimuksissa nostettiin ammatillisen tunnustuksen puute ja asiantuntijuuden hyödyntämättömyys. Erityisen osaamisen
ylläpito voi olla haasteellista ja lisäkoulutuksille ilmeni koettavan tarvetta. Resurssipula niin henkilöstöä kuin tarvikkeita koskien rajoittaa erikoistuneen hoitajan
mahdollisuutta tehdä työtään parhaalla mahdollisella tavalla ja työmäärä voidaan
kokea liian suureksi. Työ on moniammatillista tiimi- tai yhteistyötä ja haasteita voi
ilmetä myös moniammatillisen tiimin välisiin suhteisiin liittyen. (Lima ym. 2014;
Leary ym. 2016; Jokiniemi ym. 2018.)
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4 TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Suomessa on vaihtelevia, sairaalakohtaisia käytäntöjä katetriteitse hoidettavien,
aorttaläpän ahtaumaa sairastavien potilaiden hoidossa. TAVI-hoitaja -nimitys on
vakiintunut käytäntöön, mutta sen sisältöä ei ole kuvattu ja toimenkuva saattaa
vaihdella sairaalakohtaisesti. Hoitotyön käytäntöjen yhtenäistäminen tuottaisi tasalaatuista ja näyttöön perustuvaa hoitoa (Holopainen ym. 2010).
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää TAVI-hoitajien rooli TAVI-potilaiden hoidossa. Tarkoituksena on laadullisen tutkimuksen keinoin, kyselytutkimuksella selvittää, millainen on TAVI-hoitajien toimenkuva tällä hetkellä Suomen yliopistosairaaloissa.
Tavoitteena on, että tuotetun tiedon pohjalta voidaan kehittää ja yhtenäistää
TAVI-hoitajan roolia Suomen yliopistosairaaloissa.
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:
1. Minkälainen toimenkuva TAVI-hoitajilla on Suomen yliopistosairaaloissa?
2. Kuinka ja missä vaiheissa hoitoa TAVI-potilaiden hoitopolku kohtaa
TAVI-hoitajan?
3. Minkälaisia haasteita ja ongelmia TAVI-hoitajan työssä koetaan?
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5 TUTKIMUSASETELMA

5.1 Menetelmä
Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä oli laadullinen tutkimus. Laadullisen menetelmän ominaisuuksiin kuuluu induktiivinen päättely, jolloin yksittäiset
havainnot tai tapahtumat yhdistetään aineistolähtöisesti laajemmaksi kokonaisuudeksi (Kylmä & Juvakka 2007, 22). Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään
kuvaamaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä osallistujien näkökulmasta ja
osallistujiksi valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta kyseisestä asiasta/ilmiöstä
(Kylmä & Juvakka 2007, 26). Laadullinen tutkimus sopii alueille, joista on vain
vähän aikaisempaa tutkimusta ja sen avulla pyritään luomaan uusia käsitteitä
(Nieminen 1997, 220). TAVI-hoitajan toimenkuvaa tai tähän toimenpiteeseen liittyvää hoitotyötä ei ole aiemmin Suomessa tutkittu.
Tässä opinnäytetyössä otanta oli valikoiva ja päätetty etukäteen. Aineisto kerättiin yksilöiltä, jotka toimivat kohdeilmiön kanssa (TAVI-hoitajuus). Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Sisällön analyysi tuottaa lopputuloksenaan ilmiötä kuvaavia kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmän tai -kartan tai mallin. Sisällön analyysissa voidaan edetä kahdella tavalla joko induktiivisesti eli aineistolähtöisesti tai jostain aikaisemmasta käsitejärjestelmästä lähtien
eli deduktiivisesti. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Tässä opinnäytetyössä hankittu
tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin avulla (Liite 6, 7). Kerätty aineisto kuvaa tutkittavana olevaa ilmiötä ja sisällönanalyysin avulla siitä
muodostetaan sanallinen ja selkeä kuvaus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 4.4.2). Kerättyä aineistoa vertailtiin siten, että sieltä voitiin osoittaa erilaisuudet ja samanlaisuudet. Niiden perusteella aineisto luokiteltiin ja luokat nimettiin. Induktiivisen
sisällönanalyysin tuloksena syntyneet pääluokat muodostavat tutkimustuloksia
kuvaavat käsitteet. Analyysimenetelmäksi valittiin induktiivinen sisällönanalyysi,
koska aiheesta on vähäisesti aiempaa tietoa eikä analyysia ohjannut aiempi teoria.
Aineiston taustatietoja käsittelevät osiot analysoitiin tilastollisesti ja taulukoitiin.
Näin tuotiin esille määrällisiä tekijöitä vastaajista ja tekijöiden välisiä suhteita.

41

5.2 Aineistonhankinta
Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui sähköinen kyselylomake. Sähköisen kyselylomakkeen avulla tavoitetaan kattavasti kohderyhmää, joka sijoittuu eri puolille maata. Toinen tämän tutkimuksen metodologiaa tukeva aineistonkeruumenetelmä olisi ollut haastattelut. Koska vastaajien henkilöllisyys, määrä tai työyksikkö ei ollut tiedossa, olisi haastateltavien kartoitus ja rekrytointi ollut hyvin työlästä ja jälkikäteen ajatellen vastaajien määrää olisi jouduttu rajaamaan haastattelujen mahdollistamiseksi käytännössä. Näin päädyttiin sähköisen kyselykaavakkeen käyttöön aineiston hankinnassa.
Aineiston hankinta suoritettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla (Liite 5.). Lomake sisälsi sekä strukturoituja, että avoimia kysymyksiä. Tietojärjestelmänä
käytettiin TAMK:n tarjoamaa Microsoft FORMS –ohjelmaa. Kyselylomake rakennettiin tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimusongelmien pohjalta. Jokaiselle kysymykselle on löydettävissä perustelu aiemmasta teoriasta eli tutkimuksen viitekehyksestä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Kyselylomake esitestattiin kolmella TAYS
Sydänsairaalan hoitajalla. Kysymyksien kielellistä muotoilua muokattiin testikyselyvastauksien perusteella, mutta sisältö pysyi samana.
Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistosairaaloiden kardiologian vastuualueiden ylihoitajiin oltiin yhteydessä elokuussa 2020 ja informoitiin heitä alustavasti
opinnäytetyön tutkimusosion suorittamisesta.
Tutkimuslupahakemukset lähetettiin syyskuussa 2020. Tutkimuslupien hyväksymisen jälkeen linkki kyselyyn lähetettiin Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistosairaaloiden yhteyshenkilöille. Yhteyshenkilöt olivat ylihoitajia, osastonhoitajia tai yliopistosairaalan tutkimusyksikön yhteyshenkilöitä. Yhteyshenkilöille lähetettiin sähköpostiviesti, joka sisälsi tiedon tutkimuksesta, tiedotteen tutkimukseen osallistujalle (Liite 4.) ja linkin FORMS-kyselykaavakkeeseen (Liite 5.). Sähköpostiviesti pyydettiin ystävällisesti jakamaan sairaalan kaikille hoitajille, joita kyseisessä sairaalassa kutsutaan TAVI-hoitajiksi. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan
lukumäärä, monelleko hoitajalle sähköpostiviesti linkkeineen välitettiin.
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5.3 Aineiston analyysi
Aineisto luettiin läpi useita kertoja. Aineistoa läpikäydessä pidettiin mielessä kysymys, johon haettiin vastausta ja myös tutkimuskysymykset. Aineistolle esitettiin
kysymyksiä ja siitä nostettiin vastauksia. Analyysin, kuten myös aineiston hankinnan lähtökohtana ovat tutkimuskysymykset. Tutkimuskysymykset ohjaavat, mitä
aineistosta analyysin avulla nostetaan ja mitä siitä haetaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 7.1.1.)
Kun aineisto oli luettu läpi useaan kertaan, aineistoa alettiin käsitellä. Aineistoa
koodattiin eri värein ja näin alustavasti lähdettiin analysoimaan sitä. Tutkimuskysymyksiin vastaavia asioita, lauseita tai sanoja, merkittiin tietyin värein. Aineistoa
läpikäydessä samankaltaisuuksien alkaessa hahmottua, väritettiin niitä tietyn väriseksi ja näin alkoi muodostua ryhmittelyä. Yksikköinä toimivat lauseet tai sanat.
Aineistoa käsiteltiin alkuun EXEL-tiedostossa, josta värikoodatut alustavat ryhmittelyt siirrettiin WORD-tiedostoon tehtyyn taulukkoon. Taulukossa alkuperäisistä ilmaisuista tehtiin pelkistyksiä. Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on pelkistäminen, jolloin aineistosta poimitaan kyseiselle tutkimukselle olennaiset asiat
ja karsitaan muu pois (Tuomi & Sarajärvi 2018, 4.4.3.).
Pelkistykset ryhmiteltiin samankaltaisuuksien mukaan. Pelkistyksien ryhmittelyn
tuloksena aineisto alkoi käsitteellistyä. Sisällönanalyysin toinen vaihe on ryhmittely eli klusterointi, jolloin pelkistykset yhdistetään luokiksi, joista muodostetaan
alaluokat (Tuomi & Sarajärvi 2018, 4.4.3.). Alaluokat tuottivat käsitteitä. Aineiston
luokittelu tiivistää aineistoa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 4.4.3.). Luokittelua jatkettiin
yhdistelemällä alaluokkia, mikä tuotti edelleen yläluokkia.
Ryhmittelyä seuraa analyysissa abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Tässä vaiheessa johtopäätöksiä verrataan koko ajan alkuperäiseen aineistoon uutta teoriaa muodostettaessa. Koko analyysin ajan säilytettiin yhteys alkuperäisilmaisuihin ja -aineistoon. Kaikissa sisällönanalyysin vaiheissa opinnäytetyöntekijä pyrki näkemään aineiston tutkittavien omasta näkökulmasta. (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 4.4.3.)
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6 TUTKIMUSTULOKSET

6.1 Vastaajien taustatiedot
sairaala

kyselylinkki lähetetty

vastanneita (vastausprosentti)

HUS

48

11 (23%)

TYKS

11

4 (36%)

KYS

4

2 (50%)

OYS

11

6 (55%)

yhteensä

74

23 (31%)

Taulukko 1.: otos

Vastaajat ilmoittivat työyksiköikseen/vastuualueikseen ja työskentelevänsä kardiologian vastuualueilla, sydänkeskuksissa/-asemilla (n=13), sydänvuodeosastoilla tai yhdistetyillä vuodeosasto +sydänvalvontaosastoilla (n=7), sydänpoliklinikoilla (n=1) ja kirurgisen leikkaustoiminnan puolella (n=2).
Vastausprosentin oltua 31% vastaajat muodostivat kuitenkin monipuolisen otoksen edustaen eri hoitopolun vaiheita. Helsingin ja Turun vastaajat olivat kardiologian vuodeosastolta, sydänvalvonnasta, toimenpidesaleista ja poliklinikalta. Oulun vastaajat olivat toimenpidepuolelta ja poliklinikkatoiminnasta. Kuopion TAVIhoitajat olivat kirurgian puolen hybridileikkausalihoitajia sisältäen toimenpideradiologian osaamista.
Vastaajien ikähaarukka oli 27-60 vuotta, keskiarvo 38,9 vuotta, mediaanin ollessa
35,5 vuotta. Työkokemusta vastaajat ilmoittivat omaavansa 1,5 -35 vuotta, vastausten keskiarvon ollessa 15 vuotta ja mediaanin 10 vuotta.
Tavi-hoitajana vastaajat olivat toimineet vuosina ilmoitettuna 0-11, keskiarvo 4,7
vuotta. Kolme vastaajista ilmoitti, ettei ole työskennellyt TAVI-hoitajana yhtään
vuotta: yksi ilmoitti työskennelleensä TAVI-hoitajana yhden kuukauden, yksi ilmoitti 0-vuotta ja yksi, ettei ole varsinaisesti TAVI-hoitaja. Kaikkien vastaajien
vastaukset sisällytettiin aineistoon ja analysoitiin.
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vastaajien…

vaihteluväli, vuotta

keskiarvo, vuotta

mediaani, vuotta

ikä

27-60

38,9

35,5

työkokemus

1,5-35

15

10

TAVI-hoitajana

0-11

4,7

4

Taulukko 2.: taustatietoja

Koulutustaustaa kokevaan kysymykseen vastasi suurin osa (13 vastaajaa) sen
olevan sairaanhoitaja, joista yksi tarkensi olevansa opistotason sairaanhoitaja.
Viisi vastaaja ilmoitti koulutustaustakseen röntgenhoitaja ja yksi vastaaja kätilö.
Kolme vastaajista ilmoitti koulutustaustakseen ainoastaan: AMK. Yksi vastaajista
oli koulutukseltaan terveystieteiden maisteri.

6.2 TAVI-hoitajan toimenkuva
TAVI-hoitajan toimenkuvan voi eritellä työyksiköittäin. Vastaajista muodostui selkeät ryhmät sen mukaan, missä työyksikössä hoitaja TAVI-potilaiden kanssa oli
tekemisissä. Potilaan ohjaus sisältyy kaikkiin hoitopolun vaiheisiin ja työyksiköihin. TAVI-potilaan hoidon ja nimenomaan hoitoprosessin kehittäminen tuli esiin
muutamasta vastauksesta. Toimenkuvasta eri työyksiköissä muodostui myös
TAVI-potilaan hoitopolku.

6.2.1 TAVI-hoitajan toimenkuva poliklinikalla
TAVI-potilaan ohjaus erityisesti ennen toimenpidettä kuuluu TAVI-hoitajan toimenkuvaan. Vastauksista kävi ilmi, että ohjausta annetaan puhelimitse. Potilaille
soitetaan ennen toimenpidettä. TAVI-jonon hallinta ja ajanvaraukseen liittyvät
asiat ovat osa TAVI-hoitajan toimenkuvaa. Poliklinikalla tapahtuu myös jälkikontrollien yhteydessä kohtaamisia TAVI-potilaiden kanssa.
”…ajanvaraukseen liittyvät asiat ja puhelin ohjaus”
”Pääsääntöisesti soittelen tavipotilaiden presoittoja.”
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Potilasohjaus ennen toimenpidettä kuuluu TAVI-hoitajan toimenkuvaan. Vastauksista kävi ilmi, että potilaita ja omaisia ohjataan suullisesti ennen toimenpidettä ja heille annetaan myös kirjallista ohjausmateriaalia.
” Näen heitä (ja omaisia) jo echossa ennen varsinaista toimenpidettä. Ohjaan
suullisesti ja annan kirjallista materiaalia.”
TAVI-hoitajan toimenkuvaan kuuluu hoidon suunnittelu ja aikataulutus. Vastauksista nousi esille puhelut, joita potilaille soitetaan ennen toimenpidettä. Näiden
”presoittojen” sisältöä ei avattu tarkemmin. Vastauksista nousi esille myös TAVItoimenpiteen suunnitteluvaiheeseen kuuluvien edeltävien tutkimuksien suunnittelu ja hoitotyö niiden käyntien yhteydessä. Esitutkimuksia toteutetaan poliklinikalla ja osaston kautta. TAVI-hoitajan työhön kuuluu vastaajien mukaan myös
niihin tutkimuksiin liittyvä ohjaus ja osastolla tutkimusten jälkeinen hoito ja seuranta.

6.2.2 TAVI-hoitajan toimenkuva osastolla ja/tai valvontaosastolla
TAVI-hoitajan toimenkuvaan osastolla ja/tai valvonnassa (jatkossa yhdistetty
osastolla) kuului TAVI-potilaiden hoito ennen toimenpidettä (preoperatiivinen) ja
hoito välittömästi toimenpiteen jälkeen (postoperatiivinen). Kotiutusasiat nousivat
esiin osana postoperatiivista hoitoa.
Toimenpidevalmistelut ennen toimenpidettä kuuluu osastolla TAVI-potilaan hoitoon. Potilaan saapuessa TAVI-toimenpidettä varten osastolle, TAVI-hoitaja vastaanottaa potilaan. Potilas haastatellaan, lääkitykset tarkastetaan ja lääkehoitoa
toteutetaan. Osastolla tehdään valmistelut toimenpidettä varten. Valmistelut ovat
suurilta osin samanlaiset kuin avosydänleikkaukseen menevän potilaan valmistelut.
”TAVI-potilaan valmistelu toimenpiteeseen.”
”…ennen toimenpiteeseen menoa (potilaiden esivalmistelu ja lääkityksen tarkastaminen, anestesialääkärin ohjeiden mukaan toimiminen, toimenpideohjaus).”
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Potilaan saapuessa TAVI-toimenpidettä varten osastolle TAVI-hoitaja vastaanottaa potilaan osastolle. Vastauksista tuli esiin, että potilas haastatellaan ja lääkityksen tarkastetaan ja hänen laboratoriovastauksensa ja verivaraus tarkistetaan.
Potilaan ihon kunto tarkistetaan vielä osastolla ennen toimenpidettä. Osastolla
TAVI-hoitajan toimenkuvaan kuuluu toimenpidevalmistelut.
Toimenpiteen jälkeen potilaan seuranta ja hoito jatkuu osastolla valvontatason
olosuhteissa. Potilaan vointia tarkkaillaan mahdollisten komplikaatioiden varalta.
Potilaan tilaa tarkkaillaan ja mahdollisiin poikkeamiin varaudutaan reagoimaan.
Komplikaatioiden ilmenemiseen tulee olla varautunut. Potilaiden verenpainetasoa ja virtsan eritystä seurataan. Potilaista otetaan näytteitä potilaan tilan arvioimiseksi. Punktiokohtia seurataan mahdollisten komplikaatioiden varalta.
”Potilaiden jälkihoito TAVI-toimenpiteen jälkeen”
”Potilaan voinnin seuranta ja nivusten hoito.”
”... toimenpiteen jälkeinen hoito ja tarkkailu. Tämä pitää sisällään potilaan voinnin
seurantaa: rytmin, sykkeen, verenpaineen, virtsamäärän, kivun, nivusten seurantaa sekä potilaan mobilisointia ohjeiden ja voinnin mukaan.”
Toimenpiteen jälkeen valvontatasoisessa hoitopaikassa TAVI-hoitajan toimenkuvaan kuuluu toimenpiteen jälkeinen hoito ja seuranta. Potilaan seurantaan kuuluu
vastaajien mukaan vitaalikontrollit, rytmin seuranta ja punktiokohtien seuranta.
Vastauksista nousi esille myös toteutettava lääkehoito ja potilaan mobilisointi toimenpiteen jälkeen. Vointi ja hoitotoimet kirjataan joka vaiheessa.
” Toimenpiteestä haku valvontaosastolle, toimenpiteen jälkeinen kokonaisvaltainen seuranta ja hoito (hemodynamiikka, rytmi, nivuspunktiot, jalkautus vuodelevon jälkeen, lääkehoito), jatkohoidon ohjaus, kotiutus/jatkohoito”
” Hemodynamiikan seuranta, lääke- ja nestehoito, nivuspunktioiden seuranta, kotihoito ohjeistukset”
” …potilaan voinnin seurantaa: rytmin, sykkeen, verenpaineen, virtsamäärän, kivun, nivusten seurantaa sekä potilaan mobilisointia ohjeiden ja voinnin mukaan”
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Vastauksista nousi esille TAVI-potilaan mahdollinen kotiutus ja se kuuluu osastolla toimenkuvaan. Potilaiden ohjeistus ja ohjaaminen jatkon suhteen on osa hoitoa. Ellei potilas kotiudu suoraan erikoissairaanhoidon yksiköstä, tulee kyseeseen potilaan siirto toiseen terveydenhuollon yksikköön ja siihen liittyvät tehtävät.
”Ohjaan potilasta punktiokohtien ja voinnin tarkkailussa. Annan kotihoito-ohjeet.
Käyn läpi mahdolliset lääkemuutokset ja ohjeistan endokardiittiprofylaksian suhteen. Järjestän tarpeen mukaan kotiavut, otan yhteyttä omaisiin tai siirrän potilaan jatkohoitoon.”
”potilaiden siirto jatkohoitoon tapahtuu sydänvalvonnasta”
”kotiutuvat yleensä suoraan meiltä…”
Toimenpiteen jälkeen osastolla/valvonnassa työskentelevät ohjaavat potilasta lisää toimenpiteeseen liittyvistä asioista. Vastauksista nousi esille ohjauksen sisältöinä punktiopaikan hoito, mahdolliset lääkemuutokset ja endokardiittiprofylaksiaohjeistuksen läpikäyminen. Potilaalle annetaan ohjeistusta kotiutusta koskien ja
miten hoitoa tulee jatkaa kotona. Kotiuttaminen tai siirto jatkohoitopaikkaan tuli
esille toimenpiteen jälkeistä hoitoa koskevassa hoitopolun osassa. TAVI-potilaalle järjestetään tarvittaessa kotiapu ja ollaan yhteydessä omaisiin kotiutumisesta. Myös toimenpiteen jälkeistä hoitoa koskevissa vastauksissa tuli esille moniammatillinen yhteistyö. Hoito ja kotiutus tapahtuu yhteistyössä lääkärin kanssa.

6.2.3 TAVI-hoitajan toimenkuva toimenpidesalissa
TAVI-hoitajat toimivat toimenpidesalissa monessa eri roolissa, osa vaihdellen
roolia ja toimien useassa eri roolissa. Ilmoitettuja rooleja olivat instrumentoiva
hoitaja, läpän lataaja, passari ja valvova hoitaja. Vastauksista nousi esille toimenpidepuolen TAVI-hoitajien tehtävänä myös välineistöstä huolehtiminen ja niiden
tilaukset. Osa vastaajista ilmoitti toimivansa toimenpiteissä vain instrumenttihoitajana. Säteilytyö ja siihen liittyvät tehtävät korostuivat toimenpidesalissa työskentelevien vastauksissa. Toimenpidesalissa tehdään monialaista tiimityötä
anestesiapuolen ja TAVI-lääkäreiden kanssa.
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Potilas vastaanotetaan saliin ja valmistellaan toimenpiteeseen. Potilas peitellään
steriilisti. Salissa potilasta monitoroidaan ja hoidetaan yhdessä anestesiahoitajan
kanssa. Salissa hoitajien tehtäviin kuuluu myös mm. aorttografioiden kuvaamista
(aortan varjoainekuvaus), läpivalaisu- ja ultraäänikuvien tallentamista ja kuvien
lähettämisestä arkistoon huolehtiminen. Kirjaamista tehdään toimenpiteen aikana moneen eri ohjelmaan toimenpidesalissa.
”…Salin laitto, lavasteet, Zeego (läpivalaisulaite) & Acistin (varjoaineruiskupumpun) & ultraäänen toimintaan laitto, asento, virsakatetri tarvittaessa, pesut, peittelyt, karat, krymppaus, kirjaus, potilaan ohjaus.”
Toimenpidesalissa TAVI-hoitajan toimenkuvaan kuuluu potilaan hoito toimenpiteen aikana. Tehtävänä on valmistelut salissa. Potilaan hyvä asento toimenpidepöydällä varmistetaan, toimenpidealueet desinfioidaan ja potilas peitellään steriilisti. Potilaan vointia monitoroidaan ja seurataan toimenpiteen aikana.
Toimenpidesaleissa työskentelevien hoitajien vastauksista nousi esiin tuotevarastonhallintaan liittyviä tehtäviä. Hoitajat tekevät laskutuksia käytetyistä välineistä ja tilaavat tarvittavia välineitä läppävalmistajilta sekä huolehtivat, että tarvittava välineistö on saatavilla kuhunkin toimenpiteeseen. Toimenpidesalityöskentelyyn liittyen toimenkuvaan kuuluu välineistöstä ja laitteista huolehtiminen.
Laitteiden toimintakuntoon saattaminen ja käyttäminen toimenpiteen aikana
nousi vastauksista osana toimenkuvaa. Hoitajien tehtävänä on myös varmistaa
ennalta, että tarvittavat välineet ovat saatavilla ja tarvittaessa tilata niitä, kuten
esimerkiksi oikean kokoinen ja mallinen läppä. Toimenpiteeseen kerätään valmiiksi tarvittavat välineet. Salissa joku toimii passarina eli antaa välineistöä ja tavaraa steriilisti toimenpidepöytään.
”…välineiden laskutus ja tilaus”
”…välineiden kirjaus ja tieto käytetyistä välineistä hoitologistikoille”
” Huolehdin, että läppäfirma on toimittanut tarvittavat välineet osastollemme.”
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Toimenpidesalissa osa hoitajista toimii myös läpän lataajina. Läppien käyttövalmiiksi saattaminen on yksi rooli toimenpidesalissa TAVI-toimenpiteessä. Käytössä on usean eri valmistajan läppiä ja niiden sisäänviejäkatetreita, joiden valmistelun hallinta kuuluu lataajalle.
” Valmistelen läpän steriilisti, jotta se voidaan viedä potilaaseen.”
Aineistosta nousi esille, että säteilyn käyttö vaatii erityistä huomiota toimenpidesalissa TAVI-hoitajalta. Tehtävänä on huolehtia, että säteilyn käyttö on asianmukaista toimenpiteen aikana.
” Huolehdin, että säteilyn käyttö on asianmukaista ja käytössä ovat tarvittavat säteilysuojat.”
Toimenpidevaiheeseen liittyen aineistosta nousi esille kirjaukset. Toimenpiteeseen liittyen hoitaja kirjaa toimenpiteen kulun, käytetyt välineet. lisäykset riskitietoihin ja ohjeistukset jatkohoitopaikkaan.
”…toimenpiteen kirjaus (holkkien koot, poistot, mikä sulkulaite, mikä AK-lääkitys
jatkossa, antibiootin antoaika, jatkotutkimukset, riskitietojen kirjaus)”
Kun toimenpide on tehty salissa TAVI-hoitaja varmistaa, että nivusen valtimon
sulku on pitävä, eikä komplikaatioihin viittaavaa tule esille. Lopuksi toimenpidesali-hoitaja luovuttaa potilaan toimenpiteen jälkeiseen hoitoon ja tähän päättyy
hoitopolun vaihe.

6.2.4 TAVI-hoitajan erityisosaaminen
Aineistosta nousi esiin, että TAVI-hoitajana toimiminen vaatii erityisosaamista.
TAVI-hoitajalla tulee olla osaamista monelta eri erikoisalalta. Vastaajat nostivat
erikoisaloista esiin sydänsairaudet eli kardiologian ja spesifimmin toimenpidekardiologian ja sydänkirurgian. Yleisesti sisätautien ja kirurgian osaaminen tuotiin
esiin sekä geriatrian alan tietämys. Erityistä osaamista ilmoitettiin tarvittavan
myös akuuttihoidosta ja hätätilanteissa toimimisesta.

50

” Nopeat muuttuvat tilanteet vaatii tietynlaista akuuttialan kokemusta ja tietoa.
Tarvitaan niin kirurgista kuin sisätautista osaamista. Lisäksi potilaat usein vanhoja niin geriatrian ja muistisairaiden kanssa täytyy osata toimia”
Komplikaatioihin liittyvää osaamista tuotiin esille erityisesti postoperatiiviseen
hoitoon liittyen. Vastaajien mukaan TAVI-hoitajalla tulee olla osaamista sydämen
rytmin tulkinnasta ja tilapäisen sydämentahdistimen toiminnasta ja käyttämisestä.
Mahdolliset rytmiongelmat tulee tunnistaa ja osata hoitaa. Toimenpidereittien
seuraaminen ja arviointi vuotoriskin takia on hallittava ja TAVI-hoitajan tulee tietää vuotoon viittaavat merkit potilaan tilaa seurattaessa. Komplikaatioihin liittyen,
myös niiden ilmaantuessa tarvittavan välineistön tunteminen tuotiin esiin TAVIhoitajan osaamisena toimenpidesalissa.
” Täytyy osata tunnistaa mahdolliset toimenpiteen jälkeiset komplikaatiot ja osata
reagoida niihin.”
” Ymmärrystä nivus- ja toimenpidekomplikaatioista ja kykyä reagoida”
” toimenpidekomplikaatioissa tarvittavien tavaroiden tunteminen ja niiden käytön
hallitseminen”
Vastauksista nousi esiin tiettyjä ominaisuuksia, joita TAVI-hoitajalla olisi hyvä
olla. TAVI-hoitajan työ vaatii sopeutumista ja sitoutumista. Tilanteet saattavat
muuttua nopeasti toimenpiteessä ja TAVI-hoitajan tulee pystyä reagoimaan tähän mukautumalla tarvittavasti. Työpäivät saattavat olla pitkiä ja venyä yli työajan. Aineistosta nousi esille, että joustavuuden lisäksi TAVI-hoitajalta vaaditaan
nopeaa reagointikykyä, ennakointikykyä ja rauhallisuutta.
Työ on moniammatillista tiimityötä ja tämä nousi esille vastauksista osaamisvaatimuksena. Tämä korostuu erityisesti toimenpidesalissa. Moniammatillinen työ ja
tiimissä toimiminen vaativat vastaajien mukaan TAVI-hoitajalta osaamista niihin
liittyen.
Toimenpidesaliosaaminen nousi aineistosta esille TAVI-hoitajan erityisosaamisvaatimuksena. Kokemus yleisesti toimenpidesalissa työskentelystä on tärkeää,
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jotta TAVI-hoitaja pystyy tarpeen vaatiessa soveltamaan osaamistaan. Säteilytyöhön liittyvä osaaminen nousi esille toimenpidesaleissa työskentelevien TAVIhoitajien vastauksista. Toimenpidesaleissa on useita laitteita ja välineistöä, joiden
käytön osaaminen kuuluu myös TAVI-toimenpiteisiin. TAVI-toimenpiteessä tarvittava erityisvälineistö on tunnettava ja hallittava niiden käyttö. Erityisosaamiseen kuuluu TAVI-läppien valmistelu, mihin osa hoitajista on erikoistunut. Röntgenlaitteen käyttö tulee hallita ja sen lisäksi monien muiden toimenpiteessä tarvittavien laitteiden käyttö. Osa vastaajista olivat röntgenhoitajia ja näin ollen kuvantamisen ammattilaisia.
”Tiiviiseen moniammatilliseen tiimityöhön kykenevää jo kardiologiseen kuvantamisen osaaja/syväosaaja (…) eri modaliteetit hallitsevaa”
” röntgenhoitaja ja kuvantamisen ammattilainen
läpänvalmistelijana (…)
(instrumentoiva hoitaja satunnaisesti)
passari
välineiden laskutus ja tilaus”
Hoitopolun tunteminen on oleellista TAVI-potilaita hoitaessa. Hoitajalla tulee olla
tietoa ja osaamista TAVI-toimenpiteestä. TAVI-potilaan hoitopolku tulee ymmärtää prosessina ja kokonaisuutena.
” Tietoa toimenpiteestä, miksi toimenpide tehdään ja millaisille potilaille. Mitä heidän valmisteluihinsa kuuluu, miten toimenpide tehdään ja mitä asioita potilaan
voinnissa tarkkaillaan toimenpiteen jälkeen. Myös hoitopolun tunteminen on tärkeää.”
” Kokemusta ja tietoa miten TAVI -prosessi etenee, myös toimenpide salissa.”
”Kiinnostusta toimenpiteeseen ja sen vaikutuksia potilaan elämään”
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6.3 TAVI hoitopolku

Vastauksista hahmottui TAVI-potilaan hoitopolun eri vaiheet. Vastaajat toimivat
TAVI-potilaan hoitopolun eri vaiheissa. Osastolla työskentelevät osallistuivat hoitoon välittömästi ennen toimenpidettä (preoperatiivisesti) ja toimenpiteen jälkeen
(postoperatiivisesti). Osa vastaajista kohtasi TAVI-potilaan hoitopolulla vain itse
toimenpiteessä toimenpidesalissa. Osa hoitajista osallistui hoitoon poliklinikkakäynnillä hoidon suunnitteluvaiheessa sekä itse toimenpiteessä toimenpidesalissa, että sitten jälkikontrollissa poliklinikalla jälleen. Osa vastaajista toimi hoidon
suunnitteluvaiheessa toimenpiteen ja esitutkimusten järjestelijänä ja potilasohjauksen antajina.

Kuva 7. TAVI-hoitajan toimenkuva/ TAVI-hoitopolku Suomen yliopistosairaaloissa
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6.4 TAVI-hoitajien työssään kokemat haasteet

6.4.1 Potilasryhmään liittyvät haasteet
Tutkittavat toivat esille TAVI-potilaisiin potilasryhmänä liittyviä haasteita. Potilaat
ovat monisairaita ja saattavat olla heikkokuntoisia. Hoitajien näkemyksen mukaan TAVI-potilaat ovat iäkkäitä ja hauraita (gerastenia) ja heidän toimintakykynsä usein heikentynyt. Muut olemassa olevat perussairaudet saattavat hidastaa TAVI-toimenpiteestä toipumista. Potilaiden ikä tuli esille myös hoidonsuunnittelu-vaiheen potilaspuheluiden yhteydessä.
” potilaspuhelut ovat ikäihmisille haasteellisia”
” Potilaat ovat monisairaita ja iäkkäitä. Toimintakyky usealla heikentynyt.”
Kivuliaisuus ja sekavuus TAVI-toimenpiteen jälkeen aiheuttaa haasteita hoitotyölle. Deliriumin riski ja potilaiden mahdollinen aggressiivisuus nousivat vastauksissa esiin TAVI-hoitajan työssä koettuina haasteina.
Vastauksista kävi ilmi, että hoitajat kokevat haasteeksi, ettei potilaiden toimenpidekelpoisuutta ole arvioitu huolellisesti ennen toimenpiteeseen tuloa. Potilaan toimintakyky ei ole tiedossa ollenkaan tai koetaan, että sitä ei ole arvioitu riittävästi.
Hoitajat kokivat haasteeksi myös sen, että potilaat eivät ole saaneet tarpeeksi ja
asianmukaista tietoa toimenpiteestä ennen toimenpiteeseen tuloa. Hoitajan vastuulle jää sitten selvittää juuri ennen toimenpidettä, mistä on kyse ja mitä riskejä
toimenpiteeseen liittyy. Vastauksista nousee esille potilaiden odotuksien kohtaamattomuus. Hoitajien mukaan potilaat ovat usein pettyneitä ja saaneet ennalta
puutteellista tietoa toimenpiteestä ja sen riskeistä. Tämä aiheutti henkistä painetta.
” Iso osa TAVI-potilaista ei tiedä, mihin toimenpiteeseen ovat tulossa:… jää hoitajan vastuulle selvittää potilaalle, kun potilas saapuu osastolle”
” ei ole mielestäsi arvioitu riittävästi toimenpidekelpoisuutta…”
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6.4.2 Työn vaativuus
TAVI-toimenpiteeseen liittyvät komplikaatiot koettiin haasteena TAVI-hoitajan
työssä. Komplikaatioiden tunnistaminen ja hoitaminen vaativat erityistä perehtyneisyyttä ja osaamista. Etenkin vuotokomplikaatiot, nimenomaisesti nivusongelmat ja johtumishäiriöt nousivat vastauksista esille.
”…aina jännitys et milloin nivunen pullahtaa tai milloin tulee totaaliblokki.”
” Komplikaatiot aiheuttavat isoimmat haasteet/ongelmat”
”… tai milloin tulee totaaliblokki”
Moniammatillinen tiimityö oli yksi vastauksista noussut haasteeksi koettava tekijä. Yhteistyön sujuminen olisi oleellista TAVI-potilaan hoitotyössä. Kommunikointi hoitohenkilökunnan ja muiden ammattiryhmien välillä tulisi olla sujuvaa. Tiimin jäsenten vaihtuminen tai uusien jäsenten mukaan perehdyttäminen nousi
esille haasteena TAVI-hoitajan työssä.
” Kommunikointi eri ammattiryhmien välillä ei ole aina niin sujuvaa”
” Meille ei kerrota aina ennen toimenpidettä kuka tekee, millaisilla välineillä”
TAVI-hoitajan työn koettiin vaativan vastuunottoa ja sitoutumista. Vastauksista
nousi esille työn vaativuus erityisosaamisen, sitoutumisen ja nopeaa reagointia
vaativien tilanteiden kannalta. TAVI-toimenpidepäivien kuvailtiin olevan pitkiä ja
raskaita. Vastauksista kävi ilmi toimenpideyksiköiden henkilöstön erityisosaamisten aiheuttavan haasteita myös työvuorosuunnittelulle.
” Paljon opeteltavaa ja muistettavaa kaikissa delivery systeemeissä”
” Tavi vastuualueena on kokonaisvaltainen ja ei rajoitu vain tavitoimenpide päiviin”
”Vaativaa jononhoitoa usein ja viimetinkaan”
”työ on sitovaa, ei koskaan tiedä moneltako pääsee”
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6.4.3 Resurssit
Hoitosuhteen jatkuvuus koettiin puutteellisena. Esiin nousi tarve keskittää TAVIpotilaan hoitoa ja luoda resurssit TAVI-hoitajan työn toteuttamiselle.
Toimenpideyksiköissä työskentelevien hoitajien vastauksista nousi esille työtehtäviin kuuluvana välineistön ja tavaroiden varastojen hallinta. Haasteiksi koettiinkin työajan riittävyys nimenomaisesti varastonhallintaan liittyviin tehtäviin. Tämä
tehtävä sisälsi tilauksien ja varaston tarkistamista ja tavaroiden hyllytystä.
” Välineistön tarkastukset (läppä) Olet muuttunut varastotyöntekijäksi…”
” Työajan riittävyyden tilausten ja varaston tarkastamisen suhteen.”
Koulutuksiin osallistumisen vähäisyys ja verkostoitumisen puutteet koettiin haasteina. TAVI-koulutuksiin olisi tarvetta osallistua useammin ja toivetta verkostoitumiselle kansallisella tasolla. Myös oman tiimin kesken koettiin tarvetta lisätä tapaamisia.
Ajan puute nousi vastauksista yhdeksi haasteeksi TAVI-hoitajan työssä. Aikaa ei
ollut vastaajien mukaan riittävästi hoidon suunniteluun, potilaan vastaanottamiseen ja ohjaamiseen tai toimenpidevalmisteluihin osastolla eikä tilausten ja varastojen hallintaan.
” Tekemistä on paljon ja aikaa vähän, välillä tuntuu, että pitäisi olla monessa paikkaa yhtä aikaa.”
” aikaa menee paljon kotiutukseen ja sen järjestelyyn”
Henkilöstöresurssit loivat haasteita henkilöstön riittävyyden näkökulmasta. Hoitajia koettiin olevan TAVI-päivänä liian vähän sekä osastolla/valvonnassa että
toimenpidesalissa.
” Tavi potilas ryhmä tarvitsee ehdottomasti oman Tavi hoitajan(…) valtava määrän lisäys vaatii asiaan perehtyneen sairaanhoitaja panoksen täysipäiväisesti.”
” Liian vähäinen hoitaja määrä TAVI päivinä.”
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7 POHDINTA

Tutkimus toi esille ja vahvisti sen, että TAVI-hoitaja nimitys on hyvin vaihtelevasti
käytössä Suomen yliopistosairaaloissa. Nykytila on tutkimuksen perusteella se,
että nimikkeellä tarkoitetaan vaihdellen joko kaikkia TAVI-potilaan hoitoon osallistuvia hoitajia vuodeosastolla, sydänvalvonnassa tai toimenpidesalissa tai ainoastaan toimenpiteeseen osallistuvia, toimenpiteen tekemiseen ja läppien valmisteluun perehtyneitä hoitajia.
TAVI-hoitajat olivat tekemisissä kyseiseen toimenpiteeseen tulevan potilaan
kanssa kaikissa hoitopolun vaiheissa. Työ on kuitenkin pirstaloitunutta ja hoitopolku kokonaisuutena tai suurimmaksi osaksi ei ole TAVI-hoitajan hallinnassa.
TAVI-hoitajien toimenkuva koostuu tällä hetkellä omassa työyksikössä tapahtuvasta hoitopolun osasta. Toimenkuva muodostuu hoitajan työyksikön mukaan
TAVI-potilaan hoidonsuunnitteluvaiheesta, preoperatiivisesti valmisteluista ja välittömästä toimenpiteen jälkeisestä hoidosta tai toimenpidesalissa tapahtuvasta
itse toimenpiteen aikaisesta toiminnasta.
TAVI-hoitajan rooli olisi hallita TAVI-potilaan prosessia läpi koko hoitopolun ja
mahdollistaa potilaan turvallinen hoito eri vaiheissa sitä (Mohammadi, Hill & Chaney 2016). Tuloksista nousi vahvasti esille hoitopolun eri vaiheet ja hoitotyön
osuus näissä eri vaiheissa. Hoitopolku on selvä ja prosessi ilmeisen toimiva kaikissa sairaaloissa. Vastaajat osallistuivat kuitenkin TAVI-potilaan hoitoon pääosin
ainoastaan omassa työyksikössä tapahtuvan hoitovaiheen ajan. Varsinaista suositusten ja aiemman teorian (Lauck ym. 2011; Mohammadi, Hill & Chaney 2016)
mukaista kokonaisvaltaista TAVI-potilaan hoitopolun hallintaa, suunnitteluvaihe
korostuen, ei tullut esille. Tuloksista kävi ilmi, että tämän suuntaista toimenkuvaa
oli joissain sairaaloissa tietyillä vastaajilla. Hoidon suunnitteluvaihe ja jonon hallinta ovat oleellisia TAVI-hoitajan tehtäviä kokonaisuuden kannalta. Siinä vaiheessa TAVI-hoitaja tekee hoidon tarpeen tai kiireellisyyden arviointia, antaa ohjausta potilaille ja mahdollisesti omaisille sekä käy keskustelua hoitoon liittyvistä
asioista TAVI-lääkäreiden kanssa (Lauck ym. 2011). Kuitenkin samoissa sairaaloissa TAVI-hoitajiksi nimitettiin muitakin huomattavasti suppeampaan hoitopolun
osaan osallistuvia hoitajia.
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TAVI-hoitajan roolin tarve on korostunut entisestään COVID19-pandemian aikana. Hoidon sujuvuuden ja potilasturvallisuuden kannalta olisi tärkeää, että hoitoprosessi on kokonaisuutena hallinnassa. Vaikka TAVI-hoitajan toimenkuva moniammatillisen tiimin oleellisena osana ja TAVI-potilaan hoidon järjestelijänä on
tuotu esille suosituksissa prosessia koskien, ei sitä toteuteta kattavasti Euroopan
tasollakaan tarkasteltuna. Alueellisesti vaihdellen TAVI-hoitajan toimenkuva
saattaa olla vielä alkutekijöissään tai sitä ei ole perustettu ollenkaan. (Lauck ym.
2020) Tämän opinnäytetyön tutkimustulokset viittaavat Suomessa tilanteen olevan TAVI-hoitajan roolin suhteen vielä vaihteleva, eikä nimikkeen sisältö ole
selvä tai yhdenmukainen.
Hoitajat toivat esille potilailla olevan virheellisiä tai vääristyneitä odotuksia toimenpiteestä ja sen hyödyistä. Olisi tärkeää varmistaa, että potilaan tiedot ovat
ajan tasalla ja odotukset vastaavat hoitoprosessin vaihetta vastaavina. Potilailla
tulisi olla realistiset odotukset hoitoa, toimenpidettä ja sen tuloksia koskien
(Frame & Barker 2015). Vastauksista kävi ilmi, että hoitajien mukaan osa potilaista ei sairaalaan tullessaan tiedä, mihin toimenpiteeseen he ovat tulossa. Potilaiden ohjauksessa ja esitietojen kartoituksessa toimenpidekelpoisuuden arvioinnin kannalta on havaittavissa tämän perusteella puutteita. TAVI-hoitaja olisi
se, joka antaa ohjausta toimenpidettä koskien potilaille ja heidän läheisille. Tiedon tarjoajana ja ohjauksen antajana TAVI-hoitaja osaltaan varmistaa jaetun
päätöksen teon ja tietoisen suostumuksen toteutumisen (Lauck ym 2020). Tämä
esiin tullut puute on tärkeä hoitotyön kehittämisen kohde ja TAVI-hoitajan roolin
kehittäminen vastaisi tähän tarpeeseen.
Tuloksissa nousi esille haasteena resurssit ja niiden puute. Ajan puute aiheuttaa
hoitajille riittämättömyyden kokemuksia ja kiireen tuntua. Lisäksi ajan puute voi
aiheuttaa ongelmia tiedonkulkuun, potilaiden hoidon suunnitteluun ja tilanteen arviointiin ja kokonaisvastuun ottamiseen potilaan hoidosta (Palonen ym. 2020,11).
Koska TAVI-potilaat ovat usein iäkkäitä, monisairaita ja toimintakyky saattaa olla
heikentynyt, tulisi aikaresursseja suunniteltaessa kiinnittää erityisesti huomiota
tähän potilasryhmään (Palonen ym. 2020, 11). Kuitenkin tämän tutkimuksen tulosten mukaan potilasryhmän erityisvaativuutta ei ole hoitajien mielestä huomi-
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oitu tarpeeksi hoidon suunnitteluvaiheessa tai esimerkiksi henkilöstö- tai aikaresurssoinnissa. TAVI-hoitaja -nimikkeeseen liittyvän toimenkuvan selkeyttäminen
ja yhtenäistäminen kansallisesti loisi pohjan tämän toimenkuvan perustamiselle
jokaiseen yliopistosairaalaan suosituksien mukaisesti ja resurssien hallinta ja niiden osoittaminen tähän työhön tulisi näkyväksi.
TAVI-hoitajana toimiva osaa arvioida potilaiden oireita ja tehdä hoidontarpeen ja
-kiireellisyyden arviointia jonovaiheessa. Hoitopolun koordinoimiseksi ja nopean
kotiutuksen toteutumiseksi TAVI-hoitajan rooli hoidon suunnitteluvaiheessa on
oleellinen. TAVI-hoitaja on keskeisessä roolissa TAVI-potilaan yksilöllisen hoidon
koordinoinnissa moniammatillisessa tiimissä. (Lauck ym. 2020.) TAVI-hoitajan
rooli nousee esille myös pyrittäessä lyhentämään sairaalahoitojaksojen pituutta.
Tavoitteena on nykyään yhä lyhyemmät hoitoajat ja sairaalassaoloajat. TAVI-potilaiden sairaalaan tulo vasta toimenpidepäivän aamuna voidaan toteuttaa turvallisesti, kun prosessi on erikoistuneen TAVI-hoitajan huolellisesti suunnittelema ja
toteuttama (McCalmont ym. 2020). Lyhyempi sairaalahoitojakso säästää myös
kokonaiskustannuksia.
TAVI-hoitajien toimenkuva ei ole Suomen yliopistosairaaloissa yhtenäinen. Toimenkuvassa on suurta vaihtelua ja se on sidoksissa hoitajan työyksikköön. Nimikettä käytetään hyvin laajasti koskien monia hoitajia, jotka jossain hoitopolun vaiheessa ovat tekemisissä TAVI-potilaan kanssa. Tämän opinnäytetyön esille nostamaa tietoa tulee hyödyntää TAVI-potilaiden hoitotyön kehittämisessä ja yhtenäistämisessä. Tämä opinnäytetyö toi esille puutteita ja haasteita, joiden perusteella voidaan sairaaloissa lähteä suunnittelemaan kehittämistoimia TAVI-hoitajan roolin selkeyttämiseksi ja TAVI-potilaiden hoidon ja hoitopolun erivaiheiden
sekä kokonaisuuden kehittämiseksi.
Nimikkeen käyttö, sisältö ja siis TAVI-hoitajan toimenkuva tulisi yhtenäistää Suomessa vastaamaan suosituksia ja tässäkin opinnäytetyössä teoriaosuudessa
esille tuotua roolia. Nimenomaan TAVI-hoitaja -nimikkeenä (vrt. esim. TAVI-koordinaattori) olisi johdonmukainen muihin Suomessa tietyn potilasryhmän hoitoon
erikoistuneiden hoitajien nimikkeiden kanssa kuten vajaatoimintahoitaja, diabeteshoitaja, haavahoitaja jne.
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Asian voisi ajatella niin, että esimerkiksi TAVI-potilaiden postoperatiivinen hoito
kuuluu sydänvalvontaosaamiseen kuten monen muunkin toimenpiteen jälkihoidon osaaminen, eikä välttämättä tekisi sydänvalvonnan hoitajasta TAVI-hoitajaa.
Jotta TAVI-potilaiden kokonaishoidon ja hoitopolun kehittäminen ja tätä työtä tekevien hoitajien verkostoituminen olisi mahdollista, tulisi nimike (on se sitten
TAVI-hoitaja, kuten opinnäytetyön tekijä ehdottaa, -hoidon järjestelijä tai joku
muu suomenkielinen työn sisältöäkin ilmaiseva nimike) olla yhtenäinen ja mielikuva toimenkuvasta samankaltainen ympäri Suomen.
PEPPA-viitekehyksen (Liite 1.) mukaisesti tässä opinnäytetyössä määriteltiin potilasjoukko ja selvitettiin tämän potilasjoukon hoitotyön nykytilaa. Uuden toimintamallin tarve nostettiin esille aikaisempaan kirjallisuuteen viitaten ja tässä työssä
toteutetun tutkimuksen tuloksen myötä. Keskeisimmät ongelmat TAVI-hoitaja hoitotyönmalliin liittyen ovat nimikkeen puutteellinen ja vaihteleva määrittely sairaaloissa. TAVI-hoitajan toimenkuvan määrittäminen ja yhtenäistäminen nousee
keskeiseksi tavoitteeksi tämän hoitotyönmallin kehittämiseksi. Sillä vastattaisiin
myös esiin nousseisiin ongelmiin potilaan ohjausta, hoidon suunnittelua ja potilaan kokonaistilan arviointia koskien. Tämän opinnäytetyön pohjalta voi jatkossa
määrittää tämän hoitotyönmallin ja -roolin ja implementoida sen käytäntöön kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa.
Jatkotutkimusaiheita tämän opinnäytetyön pohjalta nousee useita. Aihepiiriä
(TAVI, TAVI-hoitotyö, TAVI-hoitaja) ei ole Suomessa tutkittu hoitotyön osalta. Esimerkiksi TAVI-potilaiden kokemukset ohjauksesta, odotuksien vastaavuudesta ja
toimenpiteen aikaisista kokemuksista toimenpidesalissa olisivat tärkeitä tutkimuksen aiheita.

7.1 Luotettavuus
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan tiettyä ilmiötä tai ymmärtämään tiettyä toimintaa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 3.4.). Opinnäytetyö tuotti uutta
tietoa. Tuotettu tieto tukee olemassa olevaa tietoa tietyn sairauden tai potilasryhmän hoitoon erikoistuneen hoitajan toimenkuvasta (kts luku 4.2). Tutkimustulokset vastaavat tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitetta. Aineistossa oli havaittavissa
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saturoitumista. Vastauksissa toistui samoja asioita. Toisto oli sidoksissa vastaajaan työyksikköön (sydänvalvonta, toimenpidesali jne.) eli samanlaisessa työyksikössä työskenteleviltä saatiin samankaltaisia vastauksia.
Uskottavuutta tarkasteltaessa katsotaan tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuutta. Tutkimustuloksien on vastattava tutkittavien käsityksiä tutkimusaiheesta.
Uskottavuutta vahvistaa myös se, että tutkimuksen tekemiseen käytettiin tarpeeksi aikaa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen osallistujien näkökulman
ymmärtäminen vie aikaa. Tutkijan pitämä tutkimuspäiväkirja, jossa pohdittiin tehtyjä valintoja analyysivaiheessa ja reflektoitiin, lisää uskottavuutta. (Kylmä & Juvakka 2007, 128.)
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä yleistettävyyteen. Aineisto kootaan
sieltä, missä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö esiintyy (Nieminen 1997, 218).
Tässä tutkimuksessa tutkittavan ilmiön esiintyminen oli paikannettavissa ja rajattavissa yliopistosairaaloihin. Aineisto analysoitiin induktiivisen sisällön analyysin
avulla. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti. Yhteys alkuperäisaineistoon pyrittiin säilyttämään koko analyysiprosessin ajan ja yhteys tuloksien ja alkuperäisaineiston välillä on osoitettavissa. Tulokset nousivat aineistosta ja kuvaavat alkuperäisilmaisuja. Käsitteet ovat ymmärrettäviä ja sisältyvät tutkittavien jokapäiväiseen työhön. Tulokset on pyritty esittämään loogisesti tutkimuskysymyksiin vastaten ja analyysin tuloksiin perustuen. Luotettavuutta olisi parantanut, jos opinnäytetyö olisi tehty yhdessä toisen opiskelijan kanssa, jolloin analyysille olisi voitu
laskea yksimielisyyskerroin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 6.4.). Sisällönanalyysin luotettavuutta parantaisi, jos kaksi tutkijaa ovat yhteisymmärryksessä päätyneet luokitteluihin.
Tuotettu tieto soveltuu käytettäväksi TAVI-hoitajan toimenkuvan ja -potilaan hoitopolun kehittämiseen kansallisella tasolla. Tunnistamalla TAVI-hoitajan toimenkuvaan ja TAVI-hoitotyöhön liittyvät osaamisvaatimukset ja haasteet voidaan
niitä kehittää. Siirrettävyys laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa
tarkoittaa tulosten siirrettävyyttä vastaaviin tilanteisiin (Kylmä & Juvakka 2007,
129). Tulokset eivät ole siirrettävissä sellaisenaan toisen erikoisalan erikoistuneen hoitajan toimenkuvaan, mutta niitä voidaan hyödyntää erikoistuneen hoitajan toimenkuvan tarkastelemiseen ja määrittelemiseen.
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Vastausprosentti oli koko aineistoa koskien 31%. Sairaaloissa, joissa TAVI-hoitajiksi käsitettiin osastolla, valvonnassa, poliklinikalla tai toimenpidesalissa TAVIpotilaita hoitavat hoitajat, saatiin vastauksia kaikista näistä ryhmistä. Aineistosta
saatiin monipuolinen ja kattava kuva nykyhetken käsityksestä koskien TAVI-hoitajien toimenkuvaa ja siinä koettuja haasteita. Laadullisessa tutkimuksessa oleellista on kerätyn aineiston sisältö ja tutkittavien valinta (Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka 2006, 6.2.4). Tutkittaviksi valittiin kaikki Suomen yliopistosairaaloissa
työskentelevät TAVI-hoitajat (pois lukien Tampere). On mahdollista, että vastaamatta jättäneet olisivat antaneet vielä aineistoon jotakin uutta sisältöä, erilaisia
vastauksia ja antaneet näin ollen vielä lisätietoa aiheesta. Mahdollisesti vastaajajoukosta jäi pois juuri ne hoitajat, joiden toimenkuva olisi vastannut parhaiten
kirjallisuuden määritelmää TAVI-hoitajasta. Jos näin olisi, olisi tutkimustulos ollut
erilainen. Tätä skenaariota ei kuitenkaan tue aineisto, josta kävi ilmi osin tällaisen
roolin puuttuminen. Aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen lisänä olisi voinut käyttää aineistonhankintamenetelmänä myös puhelinhaastatteluja, mikä olisi saattanut antaa lisätietoa aiheesta.
Opinnäytetyöntekijä toimii sairaanhoitajana TAYS Sydänsairaalassa, kardiologian toimenpideyksikössä, ja käsitys TAVI-hoitajan toimenkuvasta omassa työyksikössä oli selvä. Vuosien varrella eri tilanteissa saatujen tietojen ja havaintojen
perusteella opinnäytetyöntekijä totesi, että toimenkuvan suhteen on paljon vaihtelua sairaaloittain. Vaikka mielikuva TAVI-hoitajan toimenkuvasta on ollut tiedossa, on se ollut sivuutettavissa olettamuksena yleisesti vallalla olevasta toimenkuvasta. Yhteisön tuttuus on etu, mutta saattaa aiheuttaa myös ongelmia
tutkijan ennakkokäsityksien takia (Nieminen 1997, 218). Koska jo ennalta oli tiedossa, että toiminta ja toimenkuva on vaihtelevaa, helpotti se tutkimusvaiheessa
aineiston tarkastelua objektiivisesti ja omat olettamukset TAVI-hoitajan roolista
pystyttiin siirtämään sivuun. Koko analyysivaiheen ajan pidettiin mielessä, mitä
ollaan tutkimassa, mitä tutkimuskysymykset ovat ja opinnäytetyöntekijä aktiivisesti pyrki säilyttämään avoimen ja objektiivisen näkökulman aineistoon (Parhi &
Törölä 2019).
Oma kokemus TAVI-hoitajan työstä toimi myös tutkimuksellisena työkaluna refleksiivisyyden kautta. Käsitys tutkittavana olevasta ilmiöstä ja sen tuttuus myös
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auttaa näkemään aineistossa tutkimusaiheen kannalta oleelliset asiat. Tutkimusaihe oli henkilökohtainen, jolloin tunneperäistä suhtautumista voi ilmetä (Parhi &
Törölä 2019). Tämä tiedostaen on mahdollista tunnepitoisuutta pyritty tunnistamaan kriittisesti. Tunteiden prosessointi luo pohjaa myös tutkimuksen eettisyyden toteutumiselle (Parhi & Törölä 2019).
Tutkimukseen heijastuu opinnäytetyöntekijän suhtautuminen tutkimusaiheeseen
omana erityisosaamisalueena sekä kiinnostuksen ja innostuksen kohteena. Motivaatio tutkia ilmiötä ja tuottaa tietoa työn kehittämistä varten tulevaisuudessa on
ollut korkea, mikä on tukenut pyrkimystä laadukkaan tutkimusotteen säilyttämiseen läpi opinnäytetyön prosessin. Tutkimuskysymykset pidettiin koko ajan mielessä ja niihin palattiin aika-ajoin vahvistettaakseen jatkuvaa pohdintaa siitä,
miksi tutkimusta tehdään (Parhi & Törölä 2019).

7.2 Eettisyys
Eettisyys tutkimuksessa on ihmisten oikeudenmukaisen kohtelun toteutumista
(Parhi & Törölä 2019). Aineisto kerättiin anonyymina. Vastaajien henkilöllisyys ei
tullut missään vaiheessa opinnäytetyön tekijän tietoon. Kerättyjen henkilötietojen
(taustatiedot), kuten iän ja työpaikan perusteella ei ole lainkaan todennäköistä,
että vastaajien henkilöllisyys paljastuisi. Saatu aineisto säilytettiin ainoastaan
opinnäytetyön tekijän saatavilla, salasanoin suojattuna. Aineisto säilytettiin tietosuojalainsäädännön näkökulmasta turvallisessa sijainnissa TAMK:n palvelimella.
Opinnäytetyöntekijä ei saanut tietoonsa vastaajien henkilöllisyyttä minkään tunnisteen kautta. Vastaajia ei pysty tunnistamaan myöskään käsitellystä tutkimusaineistosta tai tutkimuksesta tehdyistä julkaisuista. Yksilön tietosuoja toteutui.
Henkilötietoja ei kerätty tai käsitelty tarpeettomasti ja henkilötietojen käsittelyssä
noudatettiin EU:n yleisiä tietosuoja-asetuksia. Vastaajia tiedotettiin henkilötietojen käsittelystä kyselylomakkeen liitteessä (Liite 4). Aineisto hävitetään asianmukaisesti välittömästi opinnäytetyön valmistuttua.
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Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja tutkittavia tiedotettiin tutkimuksen tarkoituksesta ja toteutuksesta (Liite 4). Vastaaminen kyselyyn tulkittiin suostumukseksi, eikä erillistä suostumusta kysytty. Tutkimukseen osallistuminen ei
aiheuttanut harmia tai vahinkoa osallistujille.
Koko tutkimuksen ajan noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Tutkimustyössä,
tulosten tallentamisessa, arvioinnissa ja esittämisessä noudatettiin rehellisyyttä,
tarkkuutta ja huolellisuutta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Tutkimusaineisto säilytettiin ja sitä käsiteltiin huolellisesti, eikä sen sisältö ole joutunut ulkopuolisten saataville.
Opinnäytetyön aihe nousi työelämän tarpeesta ja vahvistui kirjallisuutta läpikäydessä ja siten oikeutusperiaate täyttyy. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa kansallisestikin hyödynnettävää tietoa. (vrt. Kylmä & Juvakka 2007, 144.)
Tutkimuksesta poissuljettiin tutkimuseettisistä syistä TAYS Sydänsairaalan TAVIhoitajat. Opinnäytetyön tekijällä on toimi kyseisessä sairaalassa ja on osallistunut
TAVI-potilaiden hoidon kehittämiseen. Opinnäytetyön tekijä piti tutkimuspäiväkirjaa ja reflektoi jatkuvasti toimintaansa pyrkien säilyttämään objektiivisen näkemyksen käsiteltävään aineistoon.

64
LÄHTEET

Airaksinen, J. 2018. Aikuisen yleisimmät hankitut läppäviat ja sivuäänet. Lääkärin käsikirja. Duodecim Terveysportti.
Airaksinen, J. 2011. Aorttaläpän ahtauman oireet ja hoito. Teoksessa Mäkijärvi,
M, Kettunen, R., Kivelä, A., Parikka, H. & Yli-Mäyry S. (toim.) Sydänsairaudet. 2.
uud. painos. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki. 355-357.
Asgar, A.W., Ouzounian, M., Adams, C., Afilalo, J., Fremes, S., Lauck, S., Leipsic, J.,
Piazza, N., Rodes-Cabau, J., Welsh, R., Wijeysundera, H.C. & Webb, J.G. 2019. Canadian Cardiovascular Society Position Statement for Transcatheter Aortic Valve Implantation. Canadian Journal of Cardiology 2019; Vol 35 (11), 1437-1448.
https://doi.org/10.1016/j.cjca.2019.08.011.
Bailey, A.E. & Ankur, K. 2018. Contemporary nursing care in transcatheter aortic valve replacement. Journal of Vascular Nursing 2018;36, 186-188.
Baumbusch, J., Lauck, S.B., Achtem, L., O´Shea, T., Wu, S. & Banner, D. 2018.
Understanding experiences of undergoing transcatheter aortic valve implantation: one-year follow-up. European Journal of Cardiovascular Nursing 2018, Vol.
17(3) 280-288.
Beishuizen, S.J., Festen, S., Loonstra, Y.E., van der Werf, H.W., de Rooij, S.E.
& van Munster, B.C. 2020. Delirium, functional decline and quality of life after
transcatheter aortic valve implantation: An explorative study. Geriatr. Gerontol.
Int. 2020; 20: 1202– 1207. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1111/ggi.14064
Boureau, A.S., Trochu, J.N., Rouaud, A., Hureau, R., Jaafar, P., Manigold,
T., Letocart, V., Guerin, P., Berrut, G & de Decker, L. 2017. Predictors of
Health-Related Quality of Life Decline after Transcatheter Aortic Valve Replacement in Older Patients with Severe Aortic Stenosis. The Journal of nutrition,
health & aging 21.1 (2017): 105–111.
Bryant-Lucosius, D. & Dicenso A. 2004. A Framework for the introduction and
evaluation of advanced practice nursing roles. Journal of Advanced Nursing
48(5), s. 530-540.
Carroll, J.D., Mack, M.J., Vemulapalli, S., Herrmann, H.C., Gleason, T.G. Hanzel, G., Deeb, G.M., Thourani, V.H., Cohen, D.J., Desai, N., Kirtane, A.J., Fitzgerald, S., Michaels, J., Krohn, C., Masoudi, F.A., Brindis, R.G. & Bavaria, J.E.
2020. STS-ACC TVT Registry of Transcatheter Aortic Valve Replacement,
Journal of the American College of Cardiology, Vol 76, Issue 21, 2020, 24922516. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.09.595.
Cohen, D. J. 2019. How durable are transcatheter aortic valves? NEJM Journal
Watch. Cardiology; Waltham. Feb 6, 2019.
Cooper, M.A., McDowell, J. & Raeside, L. & ANP-CNS Group. The similarities
and differences between advanced nurse practitioners and clinical nurse specialists. British Journal of Nursing, 2019, Vol 28, No 20, 1308-1314.

65
Eskola, M., Varenhorst, C., Mäkikallio, T., Nyman K., Rück, A., Virtanen, M.,
Niemelä, M., Niva, J., Maaranen, P., Anttila, V., Piira, O.-P., Laukkanen, J., Mäkelä, T. & James, S. 2016. Aorttaläpän ahtauman hoito katetritekniikalla Kansallinen ja kansainvälinen vertaisarviointi. Lääkärilehti 48/2016 vsk 71, s 30853091.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus. GDPR. The General Data Protection Regulation, 2016/679.
ESC/EACTS 2017. Guidelines for the management of valvular heart disease.
The Task Force for the Management of Valvular Heart Disease of the European
Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic
Surgery (EACTS). ESC Clinical Practice Guidelines. European Heart Journal
(2017) 38, 2739-2791.
Fassa, A.A., Himbert, D. & Vahanian, A. 2013. Mechanisms and management
of TAVR-related complications. Nat Rev Cardiol 10, 685–695 (2013). https://doiorg.libproxy.tuni.fi/10.1038/nrcardio.2013.156
Forman, J., Currie, L., Lauck, S. & Baumbusch J. Exploring changes in functional status while waiting for transcatheter aortic valve implantation. European
Journal of Cardiovascular Nursing, Dec2015;14(6): 560-569.
Frame, A. & Barker, S. Managing patient expectations: transcatheter aortic
valve implantation. British Journal of Cardiac Nursing June 2015, Vol 10 No 6,
285-289.
Haight, K. 2017. Caring for Patients after Transcatheter Aortic Valve Replacement. American Nurse Today. Aug 2017;12(8):3-.
Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Edita Publishing Oy. Sähkökirjalaitos.
Heikkinen, K. 2012. Kliinisen asiantuntijan roolin analysointi PEPPA-viitekehyksen avulla. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 130. Turku 2012.
Helske, S. & Kupari, M. 2011. Aorttaläpän ahtauma. Duodecim 2011;127(1): 3542.
Holopainen, A., Korhonen, T., Miettinen, M., Pelkonen, M. & Perälä, M.-L. 2010.
Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi -toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen
kehittämiseksi. Premissi 1, 2010 s. 38-45.
Instenes, I., Gjengedal, E., Eide, L.S.P., Kuiper, K.K.J., Ranhoff, A.H. & Norekvål, T.M. 2017. “Eight Days of Nightmares … “ – Octogenarian Patients’ Experiences of Postoperative Delirium after Transcatheter or Surgical Aortic Valve
Replacement. Heart, lung & circulation 27.2 (2017): 260–266. Web.
International Council of Nurses 2020. Guidelines on advanced practice nursing
2020. Sveitsi.

66
Jokiniemi, K., Haatainen, K., Meretoja, R. & Pietilä, A.-M. 2014. Advanced Practice Nursing Roles: The Phases of the Succesful Role Implementation Process.
International Journal of Caring Sciences 2014, vol 7(3), 946-954.
Jokiniemi, K., Leivonen, K., Taam-Ukkonen, M ja Miettinen, M. 2018. Ylihoitajien näkemyksiä kliinisesti erikoistuneiden hoitajien työstä erikoissairaanhoidossa. Hoitotiede 2018, 30 (1), 15-26.
Jokiniemi, K. & Miettinen, M. 2020. Specialist Nurses’ Role domains and Competencies in Specialised Medical Healthcare: A Qualitative Descriptive Study.
International Journal of Caring Sciences. Jan-Ap 2020, Vol 13:1, 171-179.
Karycki, M.K. 2019. Transcatheter aortic valve replacement. Nurs Crit Care.
2019;14(1):22-30.
Kirk, BH, De Backer, O & Missel, M. 2019. Transforming the experience of aortic valve disease in older patients: A qualitative study. J Clin
Nurs. 2019; 28: 1233– 1241. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1111/jocn.14732
Koivukangas, M., Strandberg, T., Leskinen, R., Keinänen-Kiujaanniemi, S. &
Antikainen, R. 2017. Vanhuksen gerastenia -tunnista riskipotilas. Suomen lääkärilehti 7/2017 vsk 72, 425-430.
Kotila, J., Axelin, A., Fagerström, L., Flinkman, M., Heikkinen, K., Jokiniemi, K.,
Korhonen, A., Meretoja, R. & Suutarla A. 2016. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat -laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. Sairaanhoitajat. Raportit.
Kylmä, J. & Juvakka T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima Oy.
2007. Helsinki. 1. painos.
Kyngäs, H. & Vanhanen, L. 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede Vol 11 nro 1/-99
s. 3-12.
Laine, M. & Raivio, P. 2020. TAVI vai avosydänleikkaus aorttastenoosipotilaalle? Duodecim 2020; 136: 2501-2502.
Lauck, S., Achtem, L., Boone, R.H., Cheung, A., Lawlor, C., Ye, J., Wood, D.A.
ja Webb J.G. 2011. Implementation of processes of care to support transcatheter aortic valve replacement programs. European Journal of Cardiovascular
Nursing. 12(1) 33-38.
Lauck, S. B., Sathananthan, J., Park, J., Achtem, L., Smith, A., Keegan, P.,
Hawkey, M., Brandwein R., Webb, J. G. & Wood, D. A. 2019. Post-procedure
protocol to facilitate next-day discharge: Results of the multidisciplinary, multimodality but minimalist TAVR study. Catheter Cardiovasc Interv. 2019;1-9.
Lauck, S., Forman, J., Borregaard, B., Sathananthan, J., Achtem, L.,
McCalmont, G., Muir, D., Hawkey, M.C., Smith, A., Højberg K.B., Wood, D.A. &
Webb, J.G. 2020. Facilitating transcatheter aortic valve implantation in the era
of COVID-19: Recommendations for programmes. European Journal of Cardiovascular Nursing, Aug2020; 19(6): 537-544.

67
Leary, A. Brocksom, J., Endacott, R., Fleure, L., Howdle, F., Masterton, M.,
O’Connor, A., Swift, A., Trevatt, P. & Aslet, P. The specialist nursing workforce
caring for men with prostate cancer in the UK. Int Journal of Urological Nursing2016, Vol 10 No 1: 5-13.
Lee, Z. X., Elangovan, S., Anderson, R. & Groves, P. 2020. Short- and mediumterm survival after TAVI: Clinical predictors and the role of the FRANCE-2
score. International Journal of Cardiology. Heart & vasculature, 2020-12,
Vol.31, 100657.
Lima, R. V. M. de, Pedrão, l. J. & Costa Junior, M. L. 2014. Roles, conflicts and
rewards of specialist nurses in psychiatric and mental health nursing: a prospective study. Journal of Nursing UFPE, Revista de Enfermagern UFPE On
Line.
Loeser, H., Wittersheim, M., Puetz, K., Friemann, J., Buettner, R. & Fries,
J.W.U. 2013. Potential complications of transcatheter aortic valve implantation
(TAVI)—an autopsy perspective, Cardiovascular Pathology, Vol 22, Issue 5,
319-323, https://doi.org/10.1016/j.carpath.2013.01.006.
Lu, S-J. & Wang, S.-P. 2015. Transcatheter Aortic Valve Implantation: An Introduction and Patient Care. Journal of Nursing, 2015 Supplement; 62, 78-82. Vain
tiivistelmä, artikkeli kiinan kielinen.
Mack, M.J., Leon, M.B, Thourani, V.H., Makkar, R., Kodalim, S.K., Russo, M.,
Kapadia, S.R., Malaisrie, S.C., Cohen, D.J., Pibarot, P., Leipsic, J., Hahn, R.T.,
Blanke, P., Williams, M.R., McCabe, J.M., Brown, D.L., Babaliaros, V., Goldman, S., Szeto, W.Y., Genereux, P., Pershad, A., Pocock, S.J., Alu, M.C.,
Webb, J.G. & Smith, C.R.; PARTNER 3 Investigators. 2019. Transcatheter Aortic-Valve Replacement with a Balloon-Expandable Valve in Low-Risk Patients.
N Engl J Med. 2019 May 2;380(18):1695-1705. doi: 10.1056/NEJMoa1814052.
McCalmont, G., Arshad, M., Bawamia, B., Muir, D.F., Vijayan, S. & Williams, P.
2020. Impact of a nurse-led same day admission pathway on hospital length of
stay for transcatheter aortic valve implantation. British Journal of Cardiac Nursing, vol. 15, no. 6, 1–7.
McDowell, J. & Boyd, E. 2018. Community diabetes nurse specialists: service
evaluation to describe their professional role. British Journal of Community
nursing. 9/2018, Vol 23, No9, 426-434.
McRae, M. & Rodger, M. 2012. Transcatheter aortic valve implantation outcomes: implications for Practice. Journal of Cardiovascular Nursing, 2012 MayJun; 27(3): 270-282.
Mohammadi, M., Hill, C. ja Chaney S. 2016. Is transcatheter aortic valve replacement a safe treatment for elderly patients with severe aortic valve stenosis? Journal of the American Association of Nurse Practitioners 28 (2016) 387392.
Messing J. A. 2012. Transcatheter Aortic Valve Implantation. Journal of Cardiovascular Nursing 2012 Jul-Aug; 27(4): 356-64.

68
Nejjari, M., Cacoub, L. & Digne,F. 2019. Gestion des complications non rythmologiques des procédures de TAVI, Annales de Cardiologie et d'Angéiologie, Vol
68, Issue 6, 439-442. https://doi.org/10.1016/j.ancard.2019.09.026. (vain tiivistelmä)
Newheartvalve.com. https://newheartvalve.com/uk/explore-treatments/aboutthe-tavi-procedure/
Nieminen, H. 1997. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus. Teoksessa Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. (toim) Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 1.
painos. WSOY. 215-220.
Olsson, K., Näslund, U., Nilsson, J. & Hörnsten, Å. 2016. Experiences of and
Coping with Severe Aortic Stenosis Among Patients Waiting for Transcatheter
Aortic Valve Implantation. 2016. Journal of Cardiovascular Nursing, vol 31, nro
3 255-261.
Oksanen, E. 2017. Hoitaja ole työstäsi reilusti ylpeä! TEHY-lehti 27.3.2017.
https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/hoitaja-ole-tyostasi-reilusti-ylpea (luettu verkossa 4.11.2020)
Otto, C. M. 2019. Informed Shared Decisions for Patients with Aortic Stenosis.
Editorials. The New England Journal of Medicine 5/2/2019; 380(18): 1769-1770.
Palonen, M., Kariniemi, K., Peltola, P., Pesonen, H.-M., Rantanen, A. & Siira, H.
2020. Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta. HOTUS-hoitosuosituksen lyhennelmä. Julkaistu hotus.fi-sivustolla 21.12.2020.
Parhi S. & Törölä, M. 2019. Tunteet ja tutkijuus -henkilökohtaisesta kokemuksesta työvälineeksi. Tieteessä tapahtuu 5/2019, 22-26
Paterson, J., Ostaszkiewicz, J., Suyasa, I G. P. D., Skelly, J. & Bellefeuille L.
2016. Development and validation of the Role Profile of the Nurse Continence
Specialist. A project of the International Continence Society. JWOCN 2016;
43(6); 641-647.
Piazza, N., Cribier, A. & De Palma, R. Transcatheter aortic valve implantation.
Teoksessa The PCR-EAPCI textbook. Percutaneous interventional cardiovascular medicine. Part III. Luettu helmikuu 2021. Maksullinen sisältö sivustolla
pcronline.com.
Raju, S., Eisenberg, N., Montbriand, J., Cusimano, R.J., Feindel, C., Ouzounian, M., Horlick, E., Osten, M., Tsang, W. & Roche-Nagle, G. 2019. Vascular
Complications and Procedures Following Trans Catheter Aortic Valve Implantation. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Volume 58;3,
437-444. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.03.014.
Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Verkkojulkaisu. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. <https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/>. Luettu 18.12.2020.

69
Savontaus, M., Ikonen T., Niemelä, M., Isojärvi, J., Saijonkari, M. & Keränen T.
2016. Aorttaläppäproteesin asennus katetritekniikan avulla –TAVI. Katsausartikkeli. Suomen Lääkärilehti 2016, vol 71; 48, 3097.
Skaar, E., Øksnes, A., Eide, L., Norekvål, T., Ranhoff, A., Nordrehaug, J., Forman, D., Schoenenberger, A., Hufthammer, K., Kuiper, K., Bleie, Ø., Packer, E.,
LangØrgen, J., Haaverstad, R. & Schaufel, M. 2020. Baseline frailty status and
outcomes important for shared decision-making in older adults receiving
trancatheter aortic valve implantation, a prospective study. Aging Clinical and
Experimental Recearch, julkaistu verkossa 19.3.2020.
https://doi.org/10.1007/s40520-020-01525-z
Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon
työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Terveydenhuoltolaki
(1326/2010) 45§.
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2020. Uusia käytäntöjä ja rakenteita näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen kehittämiseen. Ehdotukset työelämälle ja koulutukselle. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:3. Helsinki.
STUK 2018. Säteilyn käytön turvallisuus kardiologiassa. STUK opastaa/syyskuu
2018.
Takigami, A.K., Ghoshhajra, B. & Hedgire, S. 2021. The Role of Cardiac Computed Tomography in Valve Disease and Valve Intervention Planning. Curr
Treat Options Cardio Med 23, 3 (2021). https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1007/s11936-020-00879-x
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki. Tammi.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki. Tammi. Verkkoaineisto, e-kirja.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
ohje 2012. Toim. Helsinki 2013.
Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa, Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi. Helsinki. e-kirja.
Wong, A., Legare, J., MacLeod, J. & McRath, B. TAVI 2020 - The Changing
Tides of Aortic Valve Replacement: From Only Option to First Choice. Canadian
Journal of Cardiology. Vol 36; 10, October 2020, S36
www.europe.medtonic.com
www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/edwards-lifesciences-llcrecalls-sapien-3-ultra-delivery-system-due-burst-balloons-during-surgery
Yurek, L.A., Jakub, K.E., & Menacho, M.M. 2015. Severe symptomatic aortic
stenosis in older adults: Pathophysiology, clinical manifestations, treatment

70
guidelines, and transcatheter aortic valve replacement (TAVR). Journal of Gerontological Nursing, 41(6), 8-13. doi:http://dx.doi.org.libproxy.tuni.fi/10.3928/00989134-20150414-02

71
LIITTEET

Liite 1. PEPPA-viitekehys

(Heikkinen, K. 2012.)

72
Liite 2. JBI arviointikriteerit

73
Liite 3. Kirjallisuuskatsauksen artikkelit
Tutkimuksen tekijä(t),
nimi ja julkaisutiedot

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä

Tutkimuksen metodi ja otos

Tutkimustulokset

Jokiniemi, K., Leivonen,
K., Taam-Ukkonen, M
ja Miettinen, M. 2018.
Ylihoitajien näkemyksiä kliinisesti erikoistuneiden hoitajien työstä
erikoissairaanhoidossa.
Hoitotiede 2018, 30
(1), 15-26.

Tarkoituksena kuvata
kliinisesti erikoistuneiden hoitajien tehtävää yliopistosairaalassa. Tavoitteena selvittää kliinisesti erikoistuneiden hoitajien
määrä ja missä tehtävissä he työskentelevät. Lisäksi arvioitiin
työn mahdollisuuksia
ja haasteita sekä kehittämistarpeita hoitotyön johtajien näkökulmasta.

Yliopistosairaalan
ylihoitajien (9) teemahaastattelu. Aineisto analysoitu
sisällön analyysilla.

Kliinisesti erikoistuneiden hoitajien määrä: 8% hoitajien kokonaismäärästä, mikä arvioitiin
sopivaksi.
Tehtävänkuvat: tehtävät perustuvat tietyn potilasryhmän
tai kliinisen tehtävän laajempaan asiantuntijuuteen. Omaavat työkokemusta ja lisäkoulutusta. Toimivat konsultteina,
ohjaajina opiskelijoille ja kouluttajina.
Työhön liittyvät mahdollisuudet: Potilaslähtöisyys, näyttöön perustuvan hoidon vahvistuminen, hoitotyön vetovoimaisuuden lisääntyminen ja
organisaation osaamispääoman kasvu.
Työhön liittyvät haasteet: asiantuntijuuden hyödyntämättä
jättäminen, osaamisen ylläpitäminen, yhteisen näkemyksen
puute ja riittämättömät resurssit.
Kehittämistarpeet: Tehtävänkuvan suunnittelu, kuvaaminen, siitä tiedottamisen ja työn
tukemisen.

Jokiniemi, K. & Miettinen, M. Specialist
Nurses’ Role domains
and Competencies in
Specialised Medical
Healthcare: A Qualitative Descriptive Study.
International Journal
of Caring Sciences. JanAp 2020, Vol 13:1, 171179

Tarkoituksena kuvata
erikoistuneen hoitajan rooli, toimenkuva
ja osaaminen erikoissairaanhoidossa.

Kuvaileva laadullinen tutkimus. Hoitotyön johtajien
haastattelut ja
työnkuvauksien
analysointi. Analyysi sisällön analyysilla ja määrällinen aineisto kuvailevan tilastotieteen
avulla.

Erikoistuneen hoitajan rooli sisältää hankittua työkokemusta
ja lisäkoulutusta, jotka mahdollistavat hänen ottaa lisävastuita tavalliseen sairaanhoitajan rooliin verrattuna.
Osaamisalueet (kompetenssi):
•

kliininen hoitotyö

•

ohjaus
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•

osallistaminen

•

itsetietoisuus

•

oppimisen ja

•

verkostoitumisen
osaaminen

Erikoistuneet hoitajat työskentelivät tutkimuksen kohdeorganisaatiossa 31 eri erikoisalalla. Huolimatta lisävastuista,
50% heistä työskenteli tavallisena hoitohenkilökuntana ja
vain 9%:lla oli asema ja nimike
erikoistuneena hoitajana. Yli
puolella erikoistuneista hoitajista oli 30-60 opintopisteen
verran lisä- tai täydennyskoulutusta, 7% ei ollut mitään lisäkoulutusta.

Leary, A. Brocksom, J.,
Endacott, R., Fleure, L.,
Howdle, F., Masterton,
M., O’Connor, A.,
Swift, A., Trevatt, P. &
Aslet, P. The specialist
nursing workforce caring for men with prostate cancer in the UK.
Int Journal of Urological Nursing 2016, Vol
10 No 1: 5-13

Tutkimus koskien
miesten eturauhassyövän hoitoon erikoistuneita hoitajia.
Tarkoituksena hankkia
ymmärrys nykyisestä
hoitotyön henkilöstöstä, joka hoitaa eturauhassyöpää sairastavia Iso-Britanniassa.

McDowell, J. & Boyd,
Toiminnan arviointi,
E. 2018. Community di- jonka tarkoituksena
kuvata diabetekseen

Kansallinen internet-kysely (Iso-Britannia) eturauhassyöpää sairastavien
miesten hoitoon
erikoituneille hoitajille. Kyselylomakkeella sekä määrällistä, että laadullista aineistoa. Aineisto koostui
285:n erikoistuneen hoitajan kyselyvastauksista.
Määrällinen osuus
analysoitu EXEL-ohjelmistolla ja esitetty kuvailevan tilastotieteen keinoin, avointen kysymysten aineisto
analysoitiin teemoittain sisällön
analyysilla.

55% erikoistuneista hoitajista
oli työskennellyt kymmenen
vuotta tai kauemmin toimessaan. Yleisin (185 hoitajaa) nimike oli kliinisen hoitotyön asiantuntija (CNS) Työmäärä aiheutti haasteita erikoistuneille
hoitajille. Yli puolet kertoi, että
eivät pystyneet toteuttamaan
parhaan käytännön (best practice nursing) mukaisia toimenpiteitä yhdessä tai useammassa vaiheessa eturauhassyöpäpotilaan hoitopolkua.
Useimmilla oli sairaanhoitajan
tutkinnon jälkeen hankittuja
pätevyyksiä. Vain 34:llä vastaajista oli maisterin tutkinto, joka
on yleinen vaatimustaso spesialistin toimeen. Jatkokoulutukselle ja kehittämistoimille
oli toivetta.

6 CDNS:ä tekivät
SWOT-analyysin

Kliininen tilanne: diabetespotilaiden hoito on monisyistä, ja
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abetes nurse specialists: service evaluation
to describe their professional role. British
Journal of Community
nursing. 9/2018, Vol
23, No9, 426-434

erikoistuneiden hoitajien (CDNS) toimenkuvaa sekä toiseksi selvittää päivittäisen toiminnan luonne ja siihen liittyviä lukuja.
Tutkivat diabeteksen
hoitoon erikoistuneiden hoitajien toimenkuvaa. kuvailivat diabeteshoitajien ammatillista toimintaa ja kuvasivat myös päivittäisten tehtävien
luonnetta ja määrää.
Mixed-method.

toimenkuvan nykytilasta. SWOT-analyysi ei vastannut
päivittäistä roolia ja
päädyttiin keräämään ammatillisten tehtävien määrää ja niiden luonnetta sekä laadullisia näkökulmia hoidosta. Laadullinen
aineisto kerättiin
viideltä diabeteshoitajalta reflektoivan raportin
muodossa.
Määrällinen aineisto analysoitiin
käyttämällä kuvailevaa tilastotiedettä ja laadullinen
aineisto teemoittain. Tulokset esitettiin CDNS:lle ja
vahvistettiin, että
tulokset kuvastavat
heidän toimenkuvaansa.

työtä tehtiin myös itse sairauden lisäksi esimerkiksi potilaiden sosiaalipuolen asioiden
eteen. Hoitajien työ vaati korkean tason päätöksentekoa,
neuvottelua potilasturvallisuuden näkökulmasta, yhteyden
luomista potilaaseen luottamuksen kautta ja muiden ammattiryhmien osallistamista
diabetespotilaan hoitoon. Kliiniseen työhön liittyi mm. diabetes neuvonta, insuliinin annostelu ja omahoidon ohjaus.
Yksilökeskeinen hoitotyö: esille
nousi luottamussuhteen luominen potilaisiin ja heidän hoitajiinsa. Potilaan tarpeet priorisoitiin, hoitoa ja ohjausta toteutettiin potilaan tahdissa ja
itsemääräämisoikeutta kunnioitettiin.
Potilasturvallisuus: potilasturvallisuutta edistettiin monin
keinoin. Yhteistyössä tuettiin
potilaan omahoitoa ja turvallisuutta.
Kommunikaatio: kommunikointia tapahtui paljon, monen
eri tahon kanssa ja moneen
suuntaan (esim. lääkärit ja
muut terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset). Suuri
osa tästä oli muiden ammattilaisten ohjaamista tai opetusta
ja toimimista diabetespotilaan
edustajana.
Ammatillinen kehitys: diabeteshoitajat oppivat reflektoimalla tilanteita työssään, he
ehdottivat kehittämiskohteita.
Yksilökeskeistä hoitotyötä harjoittamalla kliininen hoitotyö
kohtaa diabetespotilaan hoidontarpeet. Vaativaa päätöksen tekoa tehdään potilaan
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kanssa luodun luottamussuhteen kautta ja tasapainoilemalla ajoittain yksilökeskeisen
hoidon antamisen ja potilasturvallisuuden välillä. Tutkimuksessa todettiin diabeteshoitajien toimenkuvan sisältävän spesialistitason tiedot
diabetesta koskien, yksilökeskeisen hoidon antamisen, vaativan päätöksen teon kliinistä
hoitotyötä koskien ja toimimisen potilaan edustajana muun
terveydenhuollon ja potilaan
välillä.
Paterson, J, Ostaszkiewicz, J, Darma Suyasa,
IGP, Skelly, J & Bellefeuille, L 2017, ‘Development and Validation
of the Role Profile of
the Nurse Continence
Specialist: A Project of
the International Continence Society’, Australian & New Zealand
Continence Journal,
vol. 23, no. 2, pp. 641–
647.

Tarkoituksena määritellä, kuvata ja vahvistaa inkontinenssin
hoitoon erikoistuneiden hoitajien toimenkuva.

Lima, R. V. M. de, Pedrão, l. J. & Costa Junior,
M. L. 2014. Roles, conflicts and rewards of
specialist nurses in
psychiatric and mental
health nursing: a prospective study. Journal
of Nursing UFPE, Revista de Enfermagern
UFPE On Line.

Tarkoituksena varmentaa erikoituneen
hoitajan toimenkuvaa,
sen ristiriitoja ja palkitsevuutta psykiatrisessa ja mielenterveyshoitotyössä.

2-vaiheinen, mixedmethod -tutkimusmenetelmä. Projekti.

Laadullinen tutkimus.

2-vaiheinen, mixedmethod (Delphi, internet kyselyt, kirjallisuushaku).
Määrällistä aineistoa kyselykaavakkeilla, analysointi
SPSS:llä. Laadullinen aineisto analysoitu sisällön analyysilla.

Kansainvälisesti toteutetun
tutkimuksen tuloksena inkontinenssihoitajan kuvattiin olevan
sairaanhoitaja, jolla on laaja
kokemus hoitotyöstä yhdistettynä erikoistason tietoon ja kokemukseen rakon, suolen ja
lantionpohjan toimintahäiriöistä keskittyen inkontinenssiin. toteuttavat hoitotyötä yksilökeskeisen mallin mukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja yhteistyössä potilaiden, läheisten
ja muun terveydenhuollon
kanssa. Inkontinenssihoitajan
toiminta on näyttöön perustuvaa. Hoitaja edistää terveyttä
omalla erikoisallaan lisäämällä
tietämystä kouluttamalla ja tukemalla sekä verkostoitumalla
laajalti

31 erikoistumiskurssin suorittanutta hoitajaa.
puolistrukturoitu
kysely. Aineisto
analysoitu sisällön
analyysilla.

Toimenkuva sisälsi hallinnollisia toimintoja kuten palveluiden järjestämistä ja organisointia, palavereja, jatkuvaa
koulutusta, osallistumista hallinnollisiin ryhmiin, osallistumista eri tasoilla terveysalan
neuvostoihin, tapahtumien järjestämistä ja ohjeistuksien tekemistä.
Kliininen hoitotyö kohdistui
hoitotyöhön yleisellä tasolla,
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käsittäen perussairaanhoitoa
potilaan läheiset huomioiden
kuten psykologisen tuen antamisen, kriisien kontrolloinnin,
seurannan ja potilashoidon.
Kliinisen hoitotyön toteuttamiseen kuului hoitotyön suunnittelu, työvuorosuunnittelu, tiimijohtajuus, hoitotyöntekijöiden koordinointi/valvonta/ohjaaminen, konsultointi, mielenterveystutkimusten tekeminen, vastaanotto, kotikäynnit,
terveydenedistäminen yhteisötasolla, terapeuttinen kuuntelu, lääkityskontrolli, kliinisen
arvion tekeminen, lähetteiden
tekeminen ja yksilöllisten terapiasuunnitelmien kehittäminen
Erikoistuneet hoitajat kouluttivat hoitoalan henkilöstöä ammatillisilla kursseilla ja osallistuivat tutkimuksen tekoon.
Hoitajat toimivat moniammatillisten tiimien jäseninä toteuttaen ja johtaen mielenterveyspotilaiden hoitoa ja hoidon seurantaa. Muiden hoitotyöntekijöiden ohjaus ja neuvominen omalla erikoisalalla
kuului työhön. Haasteiksi tutkimuksen mukaan koettiin ammatillisen arvostuksen puute,
ongelmat tiimin sisäisissä suhteissa ja työympäristön olosuhteet liittyen resurssien
puutteeseen.
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Liite 4. Tiedote tutkittavalle

Tiedote Tutkittavalle
Teitä pyydetään kohteliaimmin osallistumaan tutkimukseen, joka on opinnäytetyöni Tampereen
ammattikorkeakoululle terveyden edistämisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tämä
tiedote selvittää opinnäytetyön sisältöä ja osuuttanne siihen sisältyvässä tutkimuksessa.
Opinnäytetyöni on TAVI-hoitajien toimenkuva ja siinä koetut Haasteet Suomen yliopistosairaaloissa.
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää nykyinen TAVI-hoitajien työnkuva ja siinä koettuja
haasteita Suomen yliopistosairaaloissa laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimus päättyy
toukokuuhun 2021 mennessä.
Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden TAVI-hoitajat saavat sähköisen
kyselylomakkeen, johon vastausaikaa on lokakuun loppuun asti. Saatu aineisto analysoidaan
sisällönanalyysin avulla.
Tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastaaminen vie hetken aikaanne. Työnantajasta riippuen saatte
mahdollisesti osallistua tutkimukseen työajallanne.
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja tutkimuksesta voi kieltäytyä tai vetäytyä
milloin tahansa ilman seuraamuksia.
Tutkittavien henkilötiedot ja tutkimustiedot pidetään luottamuksellisina. Tietojanne ei voi tunnistaa
tutkimukseen liittyvistä tuloksista tai julkaisuista. Opinnäytetyön ohjaajalle annetaan oikeus saada
tietoja tutkimusaineistosta tutkimusmenetelmien varmistamiseksi loukkaamatta tutkittavien
yksityisyyden suojaa. Henkilötietoja käsitellään tutkimuksessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(679/2016) periaatteiden ja lain mukaisesti. Tutkimuksen toteuttajana ja rekisterinpitäjänä toimii
YAMK-opiskelija Maija Ahonen, joka vastaa aineiston asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä
tutkimuksen ajan. Opinnäytetyön valmistuttua tutkimusaineisto hävitetään.
Jos teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte olla yhteydessä opinnäytetyöntekijään.
Yhteystiedot:
Opinnäytetyön tekijä:
Maija Ahonen
p: 0505429179
maija.m.ahonen@tuni.fi
Opinnäytetyön ohjaaja:
Minna Koskimäki, Project Researcher, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
minna.koskimaki@tuni.fi
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Liite 5. Kyselylomake
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Liite 6. Esimerkki sisällönanalyysista/Haasteet
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Liite 7. Esimerkki sisällönanalyysista/ toimenkuva

