
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRURGISEN POTILAAN OHJAUS  

NOPEAN TOIPUMISEN OHJELMASSA (Fast Track)  

Esimerkkinä suolipotilaan prosessikaavio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liisa Korpi 

Opinnäytetyö 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Diak Etelä, Helsinki 

Hoitotyön koulutusohjelma 

Sairaanhoitaja (AMK) 



TIIVISTELMÄ 

 

 

Liisa, Korpi. 

Kirurgisen potilaan ohjaus nopean toipumisen ohjelmassa (Fast track) Esimerkkinä suo-

lipotilaan prosessikaavio 

 

Helsinki, syksy 2009, 34s., 7 liitettä 

Diakonia- ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma, sai-

raanhoitaja (AMK)  

 

Potilaan ohjaaminen kuuluu oleellisena osana hoitajan ammatilliseen osaamiseen ja on 
tärkeä osa kirurgisen potilaan hoitoa. Hyvin toteutettu ohjaus edistää potilaan itsehoito-
valmiuksia ja on tärkeää myös kansantaloudellisesti. Lyhentyneet hoitoajat ja niukentu-
neet terveydenhuollon resurssit haastavat potilaan ohjaamisen. Hoitajien on tärkeää lisä-
tä tietämystään niistä seikoista jotka vaikuttavat potilaan kykyyn vastaanottaa tietoa, 
voidakseen valita yksilöllisen ja tehokkaan ohjausmenetelmän. Potilaan ohjaaminen 
nopean toipumisen ohjelmassa on erikoisen tärkeää, koska hoito perustuu potilaan 
omaan aktiivisuuteen itsehoidossa ja toipumisessa.  
 
Kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää hyvän ohjaamisen merkitystä suolipotilaan 
nopean toipumisen ohjelmassa, hoitajasta ja potilaasta johtuvia ohjaamista edistäviä ja 
estäviä tekijöitä sekä ehdotuksia ohjauksen kehittämiseksi. Työn lopputuloksena on 
nopean toipumisen ohjelmalla hoidettavan suolipotilaan ohjaamisen prosessikaavio.  
 
Työ toteutettiin keräämällä tietoa alan kirjallisuudesta, ohjaamista käsittelevistä tutki-
muksista sekä haastattelemalla hoitajia Jorvin sairaalan kirurgisella poliklinikalla. Ai-
neistot on käsitelty sisällönanalyysillä. 
 
Tutkimukset osoittavat, että asianmukainen ohjaus vähentää potilaiden pelkoa toimen-
pidettä kohtaan sekä lisää itsehoitovalmiuksia ja hoitoon sitoutumista. Yhteys ohjauksen 
ja nopean toimenpiteen jälkeisen kotiutuksen välillä on merkittävä. Tutkimusten mu-
kaan potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen, mutta he kaipaavat enemmän tie-
toa ennen leikkausta leikkauskomplikaatioista, hoitovaihtoehdoista sekä sosiaalietuuk-
sista.    
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ABSTRACT 

 

 

Korpi Liisa 
Instructing a surgical patient: fast track- care programme 
34p., 7 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2009. 
 
Diaconia University of Applied Sciences.  Degree Progmamme in Nursing. Upgrading 
of Qualifications. Degree : Nurse. 
 
Patient teaching is an essential part of the professionalism of nurses and an important 
part of patient care. When teaching is successful, it has an effect on patients’ and their 
relatives’ health. In addition, it improves patients’ own activity and national economy. 
Short treatment time and shortage of resources are challenges to the implementation of 
patient teaching. It is important to develop nurses' skills of those factors that affect pa-
tient capability to receive knowledge. Patient education is especially important in fast 
track- caring program, because it is based on patients’ own activity in self-care and re-
covery after the operation.    
 
The purpose of this study was to clarify the meaning of the counseling method in fast 
track care programme, promoting and preventive factors in patient counseling and find 
suggestions of patient teaching development. The outcome of the work is process dia-
gram of fast track patient teaching.     
 
The material was collected by literature reviews and interviewing four nurses in Jorvi  
hospital. The data was analysed using content analysis. 
 
The studies showed that appropriate patient instruction reduced fear of the operation, 
improved patient’s self-care readiness and commitment to the treatment. The studies 
demonstrated that connection between counseling and a swift recovery was obvious. 
According to the studies patients would have wanted more information before operation 
about complications, alternative treatment and social benefits.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword´s: fast track, swift recovery, patient counseling, patient instruction   
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1 JOHDANTO 

 

 

Kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden määrän lisääntyessä ja taloudellisten resurssien 

niukentuessa on paine lääketieteellisten menetelmien kehitykselle lisääntynyt. Lääketie-

teen tieto suolikirurgian aiheuttaman stressivasteen seurauksista on kasvanut. (Grigoras 

2007.) Suolikirurgia aiheuttaa suolilaman, jonka kesto vaihtelee leikkauskohdan mu-

kaan (Kairaluoma 2007). Tutkimukset osoittavat myös, että leikkauksenjälkeinen paasto 

sekä opioidien käyttö kivun hoitoon lisäävät suolilaman ja muiden elimien toimintahäi-

riöiden riskiä suolileikkauspotilailla. Tämä voi johtaa potilaiden pitkittyneeseen sairaa-

lassaoloon. (Grigoras 2007.)  

 

Vuonna 2005 aloitettiin Marian sairaalan kirurgisella osastolla suolipotilaiden uusi no-

pean toipumisen hoito-ohjelma. Tämä menetelmä, niin sanottu ”fast track” metodi, on 

kehitetty Tanskassa ja sitä on käytetty aikaisemmin myös Englannissa suolipotilaiden 

hoidossa. Menetelmä nopeuttaa suolen toipumista, parantaa keuhkojen toimintaa ja vä-

hentää leikkauksen jälkeistä väsymystä ja edistää toipumista. (Kehlet 2006.) Nopea toi-

puminen parantaa potilaan itsehoitovalmiuksia ja vähentää leikkauksen jälkeisen toipu-

misen pitkittymisestä aiheutuvaa kärsimystä. Koska potilaat voidaan kotiuttaa nopeam-

min, vähenevät sairaalahoidon aiheuttamat kustannukset merkittävästi. Metodi perustuu 

koko hoitoketjun väliseen yhteistyöhön ja menetelmän hallintaan. Ohjelman avainasia 

on hyvä potilasohjaus, joka alkaa jo siinä vaiheessa, kun hänet kutsutaan leikkaukseen. 

 

Potilasta koskevan ohjauksen merkitystä on tutkimuksissa kuvattu seuraavasti; stressin 

ja sairauden oireiden lievittäminen ja sairaudesta toipumisen edistäminen, itsehoitotaito-

jen parantaminen, hoitoon sitoutumisen edistäminen sekä kivun parempi hallinta. (Halli-

la 2005, 98.) Ohjauksella tuetaan potilaan omia voimavaroja ja kannustetaan häntä ot-

tamaan vastuuta omasta hoidostaan. Ammattitaitoinen ohjaus on erityisen tärkeää uu-

dessa nopean toipumisen ohjelmassa, koska se perustuu potilaan omaan aktiivisuuteen 

leikkauksen jälkeisessä kuntoutumisessa ja itsehoidossa. Hyvällä potilasohjauksella 

voidaan lievittää potilaan pelkoa ja vaikuttaa myönteisesti potilaan tyytyväisyyteen.  
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Potilasohjaus ei saisi tulla rutiiniksi, koska potilaalle tilanne on aina ainutkertainen ja 

jännittävä. On tärkeää, että sekä potilas että hoitaja ovat aktiivisia ohjaustilanteessa, 

hoitajan tehtävänä on rohkaista potilasta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan. Ohjauk-

sessa tulee selvittää millaista tietoa potilas tarvitsee, että hän voi itse arvioida, mikä on 

hänelle hyväksi. Kun ohjaus perustuu molempien yhteiseen näkemykseen hoidosta, pa-

ranee potilaan tyytyväisyys ja hoitoon sitoutuminen. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, 

Johansson, Hirvonen & Renfors, 2007 17, 47.) 

 

Hyvällä ohjauksella on vaikutusta potilastyytyväisyyteen ja hoidon laatuun. Hyvin oh-

jattu potilas ei turvaudu terveydenhuollon apuun leikkauksen jälkeen niin usein kuin 

huonosti ohjattu potilas. Sen vuoksi on tärkeää kehittää ja arvioida potilasohjausta 

suunnitelmallisesti. Hoitajien rooli potilaan opettamisessa on tärkeä ja hoitajilla on kes-

keinen asema potilaan itsehoitojen tukemisessa ja edistämisessä. (Palokoski 2007, 15.)    

  

Hoitoaikojen lyhentyminen lisää tarvetta potilasohjauksen kehittämiseen. Kehittämis-

tehtäväni tarkoituksena on kuvata suolileikatun potilaan ohjausprosessi nopean toipumi-

sen (fast track)  ohjelmassa sekä kartoittaa niitä hoitajasta, potilaasta tai ohjausympäris-

töstä johtuvia tekijöitä, jotka estävät tai edistävät ohjauksen onnistumista. Prosessikaa-

vion avulla potilaan ohjausta voidaan tehostaa ja yhtenäistää. Prosessikaavio toimii 

myös ohjauksen runkona yksiköissä, joissa toimintaa ollaan aloittamassa. Selvitän asiaa 

tieteellisten artikkeleiden ja aiheesta tehtyjen tutkimusten avulla sekä haastattelemalla 

potilaita ohjaavia sairaanhoitajia Jorvin sairaalan kirurgisella poliklinikalla.  
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2 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILAAN OHJAAMINEN 

 

 

Tieteellistä tietoa hoitotyön perustaksi voi etsiä kirjoista, alan tieteellisistä julkaisuista, 

ammattilehdistä sekä internetistä. Kaikessa tiedon hakemisessa on tärkeää arvioida tie-

toa kriittisesti. Kirjoista saatava tieto on usein faktatietoa, mutta tieto voi olla vanhentu-

nutta, koska niissä ei välttämättä ole kaikkein uusinta tutkimustietoa. Alan tieteellisiä 

lehtiä käytettäessä on varmistuttava siitä, että artikkelit ovat asiantuntijoiden tarkastamia 

ja että kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita. Internetistä saatavaa tietoa on runsaasti, 

mutta ongelmana on tiedon luotettavuuden arviointi. Tieto on tasoltaan epätasaista, kos-

ka se ei ole asiantuntijoiden kontrolloimaa. (Salanterä & Hupli 2003, 21.)    

 

Tutkittua tietoa voidaan käyttää perustelemaan toiminnan kehittämisen tarvetta ja tuke-

maan muutoksen toteutumista. Hoidon perustuminen parhaaseen mahdolliseen näyttöön 

tarkoittaa, että toiminnassa tulisi painottua kliinisestä tutkimuksesta saatu näyttö koke-

musperäisen tai intuitiivisen tiedon sijaan. Voidaksemme vastata mahdollisimman hyvin 

potilaan tarpeisiin tulee hoidon perustua tutkimus- tai muuhun luotettavaan ja ajantasai-

seen tietoon. Näyttöön perustuvassa toiminnassa turvataan myös potilaan oikeus saada 

yhtä laadukasta hoitoa hoitopaikasta tai hoidon toteuttajasta riippumatta. (Elomaa & 

Mikkola 2004, 6–8.)  

 

Näyttöön perustuva hoitotyö on prosessi, jossa käytetään arvioitua, systemaattista, tark-

kaa ja punnittua asiantuntija- ja tutkimustietoa jokaisen asiakkaan hoitomenetelmien 

valinnassa. Hoitotyön laadun jatkuva ja pysyvä paraneminen perustuu siihen, että käy-

tännöt ovat nykytiedon mukaisia. Laadukas toiminta on näkyvää, julkista ja perustelta-

vissa. (Hallila 2005, 10.)  

 

Suomen sairaanhoitajaliitto määrittelee potilaan vastaanottotilanteen laatuvaatimukset: 

Potilas kokee vastaanottotilanteen yksilöllisenä, turvallisena ja luottamusta 
herättävänä. Tiedonvälitys on yhteistyötä rakentavaa, jossa hoitaja saa po-
tilasta koskevaa tietoa hoitosuunnitelmaa varten ja potilaalle annetaan hän-
tä koskevaa tietoa ymmärrettävällä tavalla. Tilanteessa potilaalle kerrotaan 
hoitojakson kulusta ja hoitoympäristön toiminnasta. (Hallila 1998, 47.) 
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Potilaan ohjauksen tulee olla näyttöön perustuvaa ja siksi yhtä laadukasta kuin kaikkien 

muidenkin hoidon osa-alueiden. Laadukkaan ohjauksen edellytyksenä on hoitajan ja 

potilaan välinen aktiivinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus, johon vaikuttavat potilaan 

ja hoitajan taustatekijät. Ohjauksen tulee olla oikein ajoitettua ja mitoitettua. Potilaat 

pitävät tärkeänä ohjauksen saamista jo ennen hoitoon tuloa, että he voivat rauhassa har-

kita hoitovaihtoehtoja ja selvittää omaa tilannettaan. Omaisten läsnäolo ohjauksessa 

vähentää väärinymmärryksiä ja on tärkeää myös siksi, että vastuu hoidon jatkumisesta 

on yhä enemmän potilaan ja omaisten varassa. Ohjauksen tulee olla potilaslähtöistä, 

mutta ei saa olla pelkästään potilaan aktiivisuuden varassa. (Kyngäs ym. 2007, 20.)  

 

Laadukas ohjaus edellyttää tutkitun, hyväksi havaitun tiedon käyttöä. Tieteellisesti ha-

vaittu tutkimusnäyttö tarkoittaa tutkimuksen avulla saavutettua, tieteelliset kriteerit täyt-

tävää tietoa jonkin toiminnan vaikuttavuudesta hoidettavan ihmisen terveyteen ja elä-

mänlaatuun. Koska potilaan fyysisten ongelmien hoito ei hoitotyössä pelkästään riitä, 

vaan tarvitaan psykososiaalista tukemista, ohjausta ja tiedon välittämistä, tarvitaan hoi-

totyön ongelmien ratkaisemiseen moniuloitteista näyttöä ja toimintaa. Ammattilaiset 

voivat käyttää hoitotieteellistä tietoa toiminnan arvioimisessa. (Leino-Kilpi & Lauri 

2003, 8.) 

 

Tiedon antaminen potilaalle on osa näyttöön perustuvaa toimintaa. Hoitajan valmiudet 

käyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa auttavat löytämään potilaalle paras mahdollinen 

ohjauksen muoto. Näyttöön perustuvan ohjauksen mahdollistavat hoitajan hyvät tiedon-

hakutaidot. Voidakseen valita potilaalle sopivamman ohjaustavan, hoitaja tarvitsee tie-

toa luotettavista tutkimuksista ja kliinistä asiantuntemusta sekä kykyä yhdistellä kaikkea 

käytettävissä olevaa tietoa kriittisesti. (Hallila 2005, 62–66.) 
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3 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS 

 

 

Ohjauksella tarkoitetaan jonkun ohjaamista, neuvojen antamista, toimintaa jonkun ohja-

uksen alaisena. Ohjaus on käsiteanalyysin perusteella potilaan ja hoitajan aktiivista ja 

tavoitteellista toimintaa ja tapahtuu vuorovaikutteisessa ohjaussuhteessa. Potilas on oh-

jauksen aktiivinen osapuoli ja ohjauksen tarkoituksena on auttaa potilasta löytämään 

uusia toimintatapoja ja lisätä hänen luottamustaan ja hoitoon sitoutumistaan. (Kääriäi-

nen & Kyngäs 2006, 6–7.)   

 

Olen toteuttanut työn kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus tarkoittaa menetel-

mää, jolla kerätään olemassa olevaa tietoa, arvioidaan tiedon laatua sekä syntetisoidaan 

tuloksia rajatusta ilmiöstä. Kirjallisuuskatsauksella voidaan perustella tutkimuskysy-

mystä ja tehdä luotettavia yleistyksiä. (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 37.) 

 

Menetelmä, jolla katsaukset on kerätty ja kriteerit, joiden perusteella tutkimukset on 

valittu, kuvataan. Tutkimuskysymyksissä määritellään ja rajataan se, mihin kirjallisuus-

katsauksella pyritään vastaamaan. Tutkimustiedon laatua arvioitaessa kiinnitetään huo-

mio tutkimusten luotettavuuteen, tutkimustulosten tulkintaan ja kliiniseen merkitykseen. 

(Hannula & Kaunonen 2006, 22–23.)       

 

Olen valinnut työhöni potilasohjaukseen liittyviä tutkimuksia, jotka kuvaavat ohjausta 

potilaan tai hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Halusin tietoa hoitajasta tai potilaasta 

johtuvista ohjausta edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä hoitajien ja potilaiden ni-

meämiä ehdotuksia ohjauksen kehittämiseksi. Olen käyttänyt tietokantoja Medic, Helka 

ja Nelli; hakusanoina olen käyttänyt potilasohj?(33) potilasneuv? (99) patient education 

and surgery (132) patient teaching (78). Rajasin aineiston koskemaan vuosia 2003–

2009, sen lisäksi olen hakenut tutkimuksia käsihaulla. Kävin läpi aineistoa otsikoiden 

perusteella. Aineiston tuli käsitellä aikuisen kirurgisen potilaan ohjausta potilaan tai 

hoitohenkilökunnan näkökulmasta. 

 

Kirjallisuuden lisäksi halusin tietoa suolipotilaan käytännön potilasohjauksesta, joten 

haastattelin Jorvin sairaalan poliklinikalla työskenteleviä hoitajia, jotka ohjaavat leikka-

ukseen meneviä potilaita. Heistä kolme on sairaanhoitajia ja yksi lähihoitaja. Kahdella 
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on yli kymmenen vuoden, kahdella alle kahden vuoden kokemus työskentelystä kirurgi-

sella poliklinikalla. He ohjaavat suolileikkaukseen meneviä potilaita tavallisesti kahtena 

päivänä viikossa, jolloin ohjauksia on viidestä kymmeneen päivässä. Olin yhteydessä 

poliklinikan vastaavaan hoitajaan Elina Niemiseen ja kerroin haastattelun tarkoitukses-

ta. Sovimme, että haastattelen neljää poliklinikalla työskentelevää hoitajaa. Heidän li-

säkseen poliklinikalla työskentelee yksi osa-aikainen hoitaja, jota en haastatellut. Lähe-

tin hoitajille kysymykset etukäteen kirjallisena. Haastattelun toteutin yhden päivän ai-

kana kirurgisella poliklinikalla ja nauhoitin keskustelut. Aineistot olen analysoinut in-

duktiivisella sisällönanalyysillä. (liite 1.) 

 

Sisällönanalyysi on tapa järjestää ja kuvailla tutkittavaa ilmiötä systemaattisesti ja ob-

jektiivisesti. Sisällönanalyysillä pyritään osoittamaan aineistosta yhtäläisyydet ja erilai-

suudet. Niiden pohjalta aineisto luokitellaan ja nimetään kategoriat. Aineistosta lähtevä 

analyysiprosessi alkaa aineiston pelkistämisenä, jossa aineistosta haetaan ilmaisuja, jot-

ka liittyvät tutkimustehtävään. Pelkistetyt, tutkimuskysymykseen vastaavat ilmaisut 

kerätään listoiksi. Seuraavaksi aineistosta etsitään samaa tarkoittavia ilmaisuja, jotka 

kerätään omiksi ryhmikseen, eli aineisto ryhmitellään. Tämän jälkeen analyysiä jatke-

taan yhdistämällä samansisältöiset kategoriat toisiinsa ja niistä muodostetaan yleiskäsit-

teiden avulla kuvaus tutkimuskohteesta. (Kyngäs & Vanhanen 1999 3–11.) 

 

Aluksi kuuntelin haastattelut nauhalta kertaalleen ja kirjasin ylös haastateltavien vasta-

ukset kuhunkin kysymykseen. Sen jälkeen luokittelin jokaisen vastauksen sisällöstä 

samaa tarkoittavat ilmaukset omiksi luokikseen eli yhdistin aineistosta asiat, jotka näyt-

tivät kuuluvan yhteen. Jatkoin aineiston käsittelyä jatkamalla luokittelua, kunnes aineis-

tosta esille tulleet samansisältöiset ilmaisut oli luokiteltu ylempiin luokkiin. Analysoin 

aineistosta ainoastaan ilmaistun sisällön ilman omia tulkintojani. Kävin listat läpi ja 

kuuntelin nauhat vielä uudelleen tarkistaakseni, ettei mitään oleellista ollut jäänyt pois 

ensimmäisellä kerralla.  
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3.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuseettiset kysymykset jaetaan tiedonhankintaa ja tutkittavien suojaa sekä tulos-

ten soveltamista koskeviin normeihin. Eettiset kysymykset ovat erityisen tärkeitä tutkit-

taessa inhimillistä toimintaa. Esimerkiksi Helsingin julistuksessa vuodelta 1964 käsitel-

lään seikkoja, jotka on otettava huomioon eettisiä kysymyksiä pohdittaessa. Tutkimus ei 

saa vahingoittaa tutkittavaa, osallistumisen on oltava vapaaehtoista ja tutkimuksen joh-

taja kantaa vastuun tutkimuksesta. Tutkijan on selvitettävä, millaisia lupia hän tarvitsee 

tutkimusta varten ja sopia organisaation johdon kanssa tarvittavien lupien hankkimises-

ta. Laadullisen tutkimuksen aineiston keräämisessä on huolehdittava siitä, että tutkitta-

vien henkilöllisyys ei paljastu, että heidän antamiaan tietoja ei voida käyttää myöhem-

min heidän vahingokseen. Kun aineistonkeruumenetelmät ovat vapaamuotoisia, tutkit-

tavien ja tutkijan välinen kommunikointi muuttuu osaksi arkielämän vuorovaikutusta. 

Tutkittavia ei voi kohdella passiivisina tiedonantamisen kohteena vaan tasaveroisina 

yhteistyökumppaneina. (Vehviläinen - Julkunen 1998 26–29.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavan oman näkemyksen esille saamiseksi asiasta, on 

haastatteluteemojen oltava sopivan laajoja. Liian suppeat teemat voivat vaikeuttaa tut-

kittavan näkemyksen esilletuloa, mutta liian laajat tuovat tutkijalle paljon aineistoa, jo-

ten hän joutuu jättämään siitä liikaa raportin ulkopuolelle. Laadullisessa tutkimuksessa 

tulkinta on tuotettu tutkijan omasta näkemyksestä, jossa vaikuttavat hänen tunteensa ja 

intuitionsa. Sen takia tulos ei ole toistettavissa täysin samanlaisena, eikä sitä voi sellai-

senaan siirtää toiseen kontekstiin. Luotettavuuteen vaikuttavat myös tutkittavan halu 

tuottaa hyväksyttävää tietoa. Hän voi jättää haastattelussa jotain kertomatta, muunnella 

totuutta tai yrittää miellyttää tutkijaa. Tutkijan oma kuvaus haastattelun kulusta auttaa 

arvioimaan tutkimuksen paikkansapitävyyttä. (Nieminen 1998 215–217.)   

 

Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan saada käsitys siitä, miten paljon tiettyyn aihee-

seen liittyviä tutkimuksia on ja hahmottaa olemassa olevan tiedon sisältöä. Kirjallisuus-

katsaus kohdistuu tarkasti rajattuihin ja valikoituihin tutkimuksiin. Kirjallisuuskatsauk-

sen vaiheet jakaantuvat katsauksen suunnitteluun, aineiston hakemiseen, analysointiin ja 

lopuksi aineistosta saatujen tulosten analysointiin. (Leino – Kilpi 2007 3-5.) 
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Käytin työssäni alkuperäisiä tutkimuksia, jotka käsittelivät aikuisen kirurgisen potilaan 

ohjaamista. Aineistoon mukaan otetut tutkimukset ovat pro gradu – tutkimuksia, väitös-

kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita. Tutkimuksista nousi tietoa tutkimuskysymyksiin poti-

lasohjausta edistävistä - ja estävistä tekijöistä ja potilasohjauksen kehittämisestä. Koska 

minulla on pitkä kokemus käytännön potilasohjauksesta, minun oli helpompi peilata 

tutkimuksesta esiin tulleita asioita käytännön työhön sekä käsitellä saamaani tietoa kriit-

tisesti.  

 

Tutkimustieto nopean toipumisen ohjelmassa on lääketieteellistä, eikä käsittele potilaan 

ohjaamista. Ohjaaminen tapahtuu kuitenkin samojen periaatteiden mukaan kuin kirurgi-

sen potilaan ohjaus muutenkin, mutta ohjaus sisältää tietoa metodin mukaisesta päivä-

ohjelmasta. Saadakseni tietoa potilaiden ohjaamisen sisällöstä nopean toipumisen oh-

jelmassa haastattelin hoitajia Jorvin kirurgisella poliklinikalla syksyllä 2009. Sain haas-

tatteluun luvan kirurgisen poliklinikan osastonhoitajalta. Kerroin haastattelemilleni hoi-

tajille, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että käsittelen saamani tiedot niin, että 

niistä ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Haastattelunauhat tuhosin analysoinnin jäl-

keen. 

 

Haastatteluista sain paljon aineistoa työhöni. Hoitajat arvioivat omia valmiuksiaan ohja-

ta potilaita nopean toipumisen ohjelmassa ja kertoivat, mitkä asiat korostuvat ohjaami-

sessa silloin, kun potilas hoidetaan nopean toipumisen menetelmällä. Hoitajat arvioivat 

myös niitä tekijöitä, jotka heidän kokemuksensa mukaan edistävät tai estävät hyvän 

ohjauksen toteutumista. Mielestäni haastatteluista saamani materiaali vastasi hyvin tut-

kimuskysymyksiin ja aineistosta nousi esiin samoja asioita kuin tutkimuksista.      
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4 OHJAAMINEN HOITAJAN JA POTILAAN NÄKÖKULMASTA   

 

 

Ohjauksesta on tehty paljon tutkimuksia, joissa asiaa on tutkittu potilaan tai hoitohenki-

lökunnan näkökulmasta. Esimerkiksi Hovin (2003) ja Palokosken (2007) tutkimuksissa 

selvitetään kirurgisen potilaan ohjaamisen merkitystä kotona selviytymiseen. Alanen 

(2002) käsittelee tutkimuksessaan potilaiden tiedontarpeita ja tiedonsaantia potilaiden 

itsensä arvioimana. Kääriäinen (2007) on tutkinut ohjaamisen laatua potilaiden arvioi-

mana. Kvist (2004) tutkimuksessa arvioidaan hoidon laatua potilaan ja hoitohenkilöstön 

arvioimana. Lipposen (2004) ja Tähtisen (2007) tutkimuksissa selvitetään kirurgisten 

hoitajien potilasohjausvalmiuksia. Nylanderin (2002) tutkimus käsittelee potilaslähtöistä 

potilaan opettamista. (Liite 2) 

 

 

4.1 Ohjaamista edistävät tekijät 

 

Vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa hoitajan ammattitaitoa. Ilman hyviä vuorovai-

kutustaitoja on vaikea vaikuttaa toiseen tuloksellisesti. Hyvän vuorovaikutuksen edelly-

tyksiä ovat toistensa kunnioittaminen, aito kiinnostus, taito ilmaista itseään ymmärrettä-

västi sekä asiallisuus. Tilanteessa ovat mukana hoitajan ja potilaan koko persoona, asen-

teet ja ihmisyys. Toimivassa ohjaussuhteessa hoitaja ja potilas kunnioittavat toistensa 

mielipiteitä ja ajatuksia, hoitaja on ammattinsa ja potilas oman elämänsä asiantuntija. 

(Hankonen ym. 2006, 24.) 

 

Sujuva viestintä edesauttaa vuorovaikutuksen onnistumista. Tilanteeseen vaikuttavat 

osapuolten odotukset, tunteet, käsitykset sekä aikaisemmat kokemukset. Viestintä on 

sekä sanallista että sanatonta. Sanattomaan viestintään kuuluvat ilmeet, eleet ja kehon 

kieli. Jotta ohjattava ja ohjaaja ymmärtäisivät käydyn keskustelun samalla tavalla, on 

tärkeää, että hoitajan viestintä on selkeää ja että sanaton viestintä tukee kerrottua asiaa. 

(Kyngäs ym. 2007, 25.) 

 

Potilas haluaa omaksua opetettavan asian, mikäli hän kokee, että hoitaja on aidosti kiin-

nostunut hänestä ja haluaa auttaa. Hoitajan tulisi kuunnella potilasta, tulkita oikein hä-

nen viestejään sekä osoittaa myötätuntoa. Kiireetön olemus, katsekontakti ja kosketus 
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viestivät enemmän kuin sanat. Potilas tuntee olonsa turvalliseksi jos hän kokee, että 

hoitaja on tilanteessa vain häntä varten. (Hallila 2005, 103.)   

 

Potilaat ovat yleensä tyytyväisiä leikkauksen jälkeen saamaansa tietoon. Enemmistö 

potilaista kokee tiedon olevan riittävää, pieni osa arvioi tiedon tyydyttäväksi (Kääriäi-

nen 2007; Palokoski 2007). Parhaiten tietoa saadaan siitä, mihin tulee ottaa yhteyttä jos 

ilmenee ongelmia sekä leikkauksen jälkeisestä kivusta ja sen hoitoon liittyvistä asioista.  

Sairaalassa annettu ohjaus tukee potilaiden kotona selviytymistä. Kun tieto vastasi hei-

dät tiedon tarpeeseensa, he pystyivät ratkaisemaan eteen tulleita ongelmia sairaalasta 

kotiuduttuaan. (Hovi 2003; Palokoski 2007). 

 

Hoitajien tiedolliset valmiudet sairauksiin ja niiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä 

ovat hyviä. Potilasohjauksessa käytetty tieto perustuu työkokemukseen, työyksikön oh-

jauskäytäntöihin sekä pohjakoulutukseen (Hovi 2003; Palokoski 2007). Potilaat ovat 

tyytyväisiä hoitajien ammattitaitoon eivätkä kyseenalaista heidän ammatillista osaamis-

taan (Kvist 2004).   

 

Hoitajat osaavat ohjata potilaslähtöisesti, perustella antamiaan ohjeita ja antaa myönteis-

tä palautetta sekä varmistaa ohjeiden perillemenon. Hoitajien asenteelliset valmiudet 

potilaiden ohjaukseen ovat kohdallaan, he ovat motivoituneita, sitoutuneita ja asennoi-

tuvat ohjaukseen positiivisesti (Lipponen 2004; Tähtinen 2007). Hoitajien taidot ovat 

hyvät potilaiden ohjauksen tarpeen arvioinnissa, hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin 

ohjaamisessa sekä vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. Työkokemus vaikuttaa ohjauk-

sen suunnitteluun, omaisten huomioimiseen ja vertaistukeen ohjaamiseen siten, että 

nämä taidot ovat paremmat yli kaksi vuotta työssä olleilla kuin vähemmän aikaa työssä 

olleilla. Opetus- ja ohjaustaitojen kehittyminen edellyttää käytännön kokemusta. Henki-

lökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen on tärkeä tekijä ohjausvalmiuksien kehit-

tämisessä (Lipponen 2004; Tähtinen 2007). 

 

Erikssonin ja Partasen (2005) kirjallisuuskatsauksen mukaan hoitajan hyvän ja laaduk-

kaan toiminnan edellytyksenä ovat taitojen lisäksi tiedot. Jorvin sairaalan kirurgisella 

poliklinikalla työskentelevät hoitajat arvioivat tietonsa kirurgisen potilaan hoidosta hy-

viksi, mutta hoidosta nopean toipumisen ohjelmassa pääasiassa jonkin verran puutteelli-

siksi, koska vain yksi hoitajista oli ollut osastotyössä. Hoito tunnettiin pääpiirteittäin, 
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mutta ei kovin tarkasti. Osaston hoitokäytännöistä kaivattiin enemmän tietoa, mutta sen 

puuttumista ei pidetty esteenä hyvän ohjauksen toteutumiselle. Omia valmiuksiaan oh-

jauksen antamiseen hoitajat kuvasivat hyviksi. Tähän vaikutti pitkä kokemus alalta, ko-

keneempien työkavereiden antama tieto sekä oma aktiivisuus tiedon hankkimisessa. Osa 

hoitajista oli ollut itse mukana kehittämässä poliklinikan toimintaa. Tietoa oli hankittu 

monesta lähteestä, sillä hyvä ohjaus edellyttää, että hoitaja itse tuntee opetettavan asian. 

Kaikki mainitsivat myös, että kokeneempia työkavereita ja lääkäreitä voi konsultoida, 

mikäli joku asia on epäselvä.      

 

Ohjausta edistävinä tekijöinä haastateltavat pitävät hoitajan oman ammattitaidon lisäksi 

myös sitä, että potilas on aktiivinen ja kiinnostunut omasta sairaudestaan ja sen hoidos-

ta. Ohjausta helpottaa jos potilas on hankkinut tietoa asiasta etukäteen. Potilaan valmiu-

det ottaa vastaan tietoa on otettava huomioon ohjausta annettaessa. Ohjauksen hyvä 

suunnittelu etukäteen nähdään tärkeänä.  Potilas saattaa olla vieraskielinen eikä ymmär-

rä suomea tai hän voi olla järkyttynyt saamastaan diagnoosista, joten omaisen tai tulkin 

hankkiminen tilanteeseen edistää ohjauksen onnistumista.  

 

Omaiset ovat potilaan hoidon kannalta voimavara ja he myös odottavat hoitajilta tietoa 

ja tukea. Omaisten antama tuki lisää potilaan sopeutumista ja sitoutumista sekä vähen-

tää stressiä. Omaisen mukanaolo vähentää potilaan tunnetta, että hän on sairautensa 

kanssa yksin. Hoitajan on osattava myös ottaa huomioon potilaan ja omaisen kulttuuri-

set taustatekijät ohjausta annettaessa. Tämä edellyttää tietoa kulttuurin vaikutuksesta 

potilaan terveyden ja sairauden kokemuksiin. Kulttuurilähtöinen hoito pohjautuu ihmi-

sen arvojen ja uskomusten hyväksymiseen ja kunnioittamiseen potilaan kohtaamisessa. 

(Anttila ym. 2006.)       

 

Potilaat kokevat tiedonsaannin ja mahdollisuuden osallistua hoitonsa suunnitteluun erit-

täin tärkeäksi (Kvist 2004). Potilaat pitävät tärkeänä tiedonsaantia sairautta ja sen hoitoa 

koskevilta tiedonalueilta. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että tieto auttaa oman tilanteen 

jäsentämisessä ja helpottaa epävarmuuden tunnetta. Tiedonsaannissa hoitovaihtoehdois-

ta tulee kuitenkin huomioida potilaiden yksilölliset tarpeet. Kaikki potilaat eivät koe 

tärkeäksi osallistumistaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon (Alanen 2002).  
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Sekä potilaan että hoitajan näkökulmasta hoidon jatkuvuudelle on tärkeää käyttää suul-

lista ja kirjallista ohjausta yhdessä. Vaikka potilaat toivovat saavansa tietoa ensisijaisesti 

henkilökunnan kanssa keskustellen, kirjallinen tieto auttaa muistamaan asioita ja mah-

dollistaa itsenäisen tiedonhankinnan. Potilaat toivovat henkilökunnalta aktiivista roolia 

tiedonannossa niin, että he saisivat tiedon kysymättä ja ymmärrettävänä, ilman ammat-

tikieltä (Alanen 2002; Hovi 2003; Nylander 2002). 

 

Hyvää ohjausta voidaan tukea mahdollistamalla eettisesti korkeatasoinen ohjausympä-

ristö. Tähän kuuluvat sekä ohjauksessa käytettävä fyysinen ympäristö, hoitotyön kult-

tuuriin liittyvä ympäristö sekä ihmissuhdeympäristö. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

minkälainen ilmapiiri potilaan saapuessa osastolla vallitsee, myönteinen ja ystävällinen 

vastaanotto merkitsee potilaille paljon. Erityisen tärkeää on tila jossa potilasta ohjataan. 

Tilan tulisi olla rauhallinen, jossa potilaalla on mahdollisuus keskustella hoitajan kanssa 

kahden kesken ilman pelkoa, että muut kuulevat keskustelun. (Hankonen ym. 2006, 26.)   

 

Ohjausympäristöä kehitettäessä tulee kiinnittää huomio myös uusiin sähköisiin mene-

telmiin ohjauksessa. Sähköisiä ohjausmenetelmiä käytettäessä on pohdittava asiakkai-

den joutumista eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta näiden uusien 

menetelmien käyttöön. (Kyngäs ym. 2007 157.) Ohjausmenetelmistä hoitajat hallitsevat 

parhaiten suullisen yksilöohjauksen, vaikka potilaat toivovat myös muiden ohjausmene-

telmien käyttöä. Etenkin nuoret potilaat pitävät tarpeellisena tietoteknologian käytön 

kehittämistä tiedonsaannin keinona (Alanen2002).  

 

 

4.2 Ohjaamista estävät tekijät 

 

Vaikka tieto on yleensä ollut potilaiden mukaan riittävää, joillakin tiedonalueilla on 

ilmennyt puutteita. Potilaat kokevat, että tietoa saadaan liian vähän hoitovaihtoehdoista, 

sosiaalietuuksista, jatkohoidosta sekä potilaan oikeuksista. Näillä alueilla hoitajat itse-

kin kokivat tietonsa riittämättömäksi (Hovi 2003; Kääriäinen 2007; Tähtinen 2007).   

 

Hyvään ohjaukseen kuuluu potilaan elämäntilanteen huomioiminen, potilaan kuuntele-

minen ja tarpeisiin vastaaminen. Mikäli ohjaukseen ei varata riittävästi aikaa, eivät nä-

mä asiat aina toteudu. Hoitajat kokevat, että ohjaamiseen käytetty aika on pois muusta 
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potilashoidosta (Palokoski 2007; Tähtinen 2007). Potilaat ovat tyytymättömiä hoitajien 

kiireeseen sekä elämäntilanteensa huomioimiseen ohjaamisessa. Rauhallisen tilan ja 

ajan puute heikentää potilasohjausta (Nylander 2002).  

 

Kirurgisella poliklinikalla työskentelevät hoitajat mainitsivat ohjausta estävinä tekijöinä 

potilaiden perussairauksista tai korkeasta iästä johtuvat vaikeudet omaksua tietoa sekä 

yhteisen kielen puuttumisen. Potilas saattaa olla hermostunut uudesta tilanteesta eikä 

silloin pysty tai jaksa ottaa tietoa vastaan. Tilanne on hoitajalle haasteellinen; kuinka 

saada potilas motivoitumaan ohjaukseen? Keinona nähtiin ”selkeä, ytimekäs ohjaus”, 

jossa keskitytään keskeisiin asioihin ja kerrataan asioita tarpeen mukaan. Potilas voi-

daan myös kutsua poliklinikalle myöhemmin uudestaan, kun hän on saanut aikaa sopeu-

tua asiaan.  

 

Hyvän ohjauksen esteenä mainittiin potilaista johtuvat tekijät. Ohjattavat saattoivat olla 

haastavia eri syistä ja joskus potilaita tuli ohjaukseen yllättäen, kun lääkäri oli tehnyt 

leikkauspäätöksen. Näihin potilaisiin ei voinut valmistautua etukäteen. Hoitajat kertoi-

vat kokevansa joskus stressiä jos potilaat vaativat enemmän ohjaajan aikaa kun oli 

suunniteltu tai he joutuivat haastattelemaan ”yllätyspotilaita” ja muut potilaat joutuivat 

odottamaan kauan poliklinikalla. Ohjauksessa läpikäytäviä asioita on paljon, mikä vaatii 

ohjaajalta ja ohjattavalta keskittymistä tilanteeseen. Hoitajan väsymys tai muut henkilö-

kohtaiset seikat voivat myös vaikuttaa ohjauksen onnistumiseen 

 

 

4.3 Ohjaamisen kehittäminen 

 

Potilaat pitävät tärkeänä tiedonsaantia ennen leikkausta enemmän tietoa kaivattiin esi-

merkiksi siitä, mitä tapahtuu ennen leikkausta. Ohjaus ennen leikkausta on riittämätöntä 

sairauden ja sen hoitoon liittyvien asioiden osalta ja sairaalassaoloaikana sosiaalisen 

tuen osalta (Alanen 2002; Kääriäinen 2007; Nylander 2002 ). Kutsun hoitoon toivottiin 

tulevan riittävän ajoissa, että potilas voi valmistautua tulevaan. Ohjauksen oikealla ajoi-

tuksella on merkitystä, liian varhain annettu ohjaus saattaa unohtua ja liian lähellä toi-

menpidettä saatua tietoa voi olla vaikea omaksua jännityksen tai pelon vuoksi (Heino 

2005). 
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Jotkut potilaat toivovat, että heihin otettaisiin yhteyttä leikkauksen jälkeen (Heino 

2005). Epikriisin toivotaan olevan suomenkielinen ja ymmärrettävä (Palokoski 2007).   

Ohjauksen toivotaan olevan potilaan tarpeista lähtevää sekä potilaan pelot huomioivaa, 

koska ohjauksen yhtenä tarkoituksena on lisätä turvallisuudentunnetta. Hoitajilta edelly-

tetään hyviä ohjausvalmiuksia kuten tietoa ohjattavasta asiasta, ohjausmenetelmistä 

sekä vuorovaikutustaitoja. (Kääriäinen 2007.)  

 

Kirjallisten ohjeiden toivotaan olevan yksilölliset (Hovi 2003). Ohjausympäristöön tulee 

kiinnittää huomiota, ohjaukseen toivotaan rauhallista tilaa ja aikaa (Alanen 2002; Ny-

lander 2002). Potilaat kaipaavat enemmän tietoa terveellisiin elämäntapoihin liittyvistä 

asioista, esimerkiksi terveyttä edistävästä ravinnosta. Hoitajilta toivottiin myös lisää 

henkistä tukea, aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että psykososiaalisella tuella on 

myönteisiä vaikutuksia potilaiden tyytyväisyyteen ja leikkauksen jälkeiseen selviytymi-

seen (Kääriäinen 2007; Tähtinen 2007).  

 

Kirurgisella poliklinikalla työskentelevät hoitajat toivat esille seuraavanlaisia potilasoh-

jauksen kehittämisehdotuksia: 

 

Yhteistyön kehittäminen eri ammattiryhmien välillä. Enemmän yhteistyötä toivottiin 

etenkin fysioterapeutin kanssa, koska nopean toipumisen ohjelmassa liikkuminen ja 

hengityksen tehostaminen ovat avainasemassa. Potilaiden ohjaus ennen leikkausta ei 

riitä, vaan asioiden tarkistaminen ja kertaaminen osastolla on tärkeää. Lisäksi yhteistyö 

ja yhteiset palaverit anestesialääkärin ja kirurgin kanssa nähtiin tärkeänä. Potilaan hoi-

don poliklinikalla tulisi olla ”saumaton kokonaisuus”. 

 

Potilaan toiveiden huomioiminen. Ohjauksessa tulisi olla keskusteleva ote, koska poti-

laalla on oikeus olla mukana päättämässä hoidosta. Avoimuus ja potilaan mielipiteiden 

kunnioittaminen nähdään tärkeinä kehittämisalueina ohjauksessa. Potilailta kaivattiin 

palautetta, kuinka ohjaus heidän mielestään toteutui ja mitä tietoa he olisivat kaivanneet 

lisää.   

 

Säännöllinen koulutus. Koulutusta kaivattiin sekä uusista hoitomenetelmistä leikkauk-

seen liittyen, että osastolla toteutettavasta suolipotilaan hoidosta. Potilaat ovat monesti 

ottaneet etukäteen selvää esimerkiksi internetistä sairaudestaan ja eri hoitovaihtoehdois-
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ta, joten hoitajilta vaaditaan omien tietojen pitämistä ”ajan tasalla” voidakseen antaa 

asiallista ja perusteltavissa olevaa tietoa.  

 

Riittävästi aikaa ohjaukseen. Potilaan hyvä ohjaus vaatii valmistautumista etukäteen. 

Hoitajalla täytyy olla aikaa tutustua potilaan taustatietoihin, että ohjauksen voi suunni-

tella yksilöllisesti. Ohjaukseen käytettävää aikaa ei voi täysin ennakoida. Mikäli poti-

laalla on paljon sairauksia tai hän ei pysty omaksumaan tietoa nopeasti, asioita voidaan 

joutua käymään läpi useampaan kertaan. Potilaalle ei saa ohjauksen aikana tulla tunne, 

että hoitaja on kiireinen, koska hän ei silloin ehkä kysy mieltä painavista asioista.    

      

Yhteneväiset ohjeet kaikilta potilaan ohjaukseen ja hoitoon osallistuvilta. Kirjallisten 

ohjeiden päivittäminen ja ajantasaisuus. Tällä hetkellä potilas saa paljon erilaisia ”lippu-

ja ja lappuja” ,joista on vaikeaa löytää sitä tietoa, mitä sillä hetkellä tarvitsee. 
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5 SUOLIKIRURGISEN POTILAAN OHJAUSPROSESSI 

 

 

Hyvään ohjausprosessiin kuuluu ohjauksen tarpeen määrittely, koska potilaan tarpeiden 

tulee olla ohjauksen lähtökohtana. Potilasohjauksen onnistuminen vaatii hoitajalta 

suunnitelmallisuutta ja valmistautumista ohjaustilanteeseen, ottaen huomioon potilaan 

tarpeet ja elämäntilanne. Ohjauksen jälkeen arvioidaan kuinka ohjaukselle asetetut ta-

voitteet on saavutettu. Ohjauksen onnistuminen edellyttää hoitajalta asiantuntemusta 

sekä opetettavasta asiasta, että tietoa ohjaus- ja oppimisprosessista. Suunnittelu alkaa 

tavoitteiden asettamisesta, mitä potilaan pitäisi oppia? Hoitajan tulee ottaa selvää poti-

laan taustoista, aikaisemmista sairauksista sekä hänen kokemuksistaan sairaanhoidossa, 

voidakseen näiden tietojen pohjalta suunnitella ohjauksen yksilöllisesti vastaamaan po-

tilaan sen hetkisiä tarpeita. Hoitotyön kannalta tarpeellisten esitietojen kerääminen lisää 

potilasturvallisuutta ja varmistaa hoidon jatkuvuuden. (Torkkola ym. 2002, 26- 29.) 

 

Tämä ohjausprosessi toteutuu hoidon kaikissa vaiheissa. Arvioinnin onnistuminen vaa-

tii, että ohjaukselle on asetettu selkeät tavoitteet. Tavoite on kuvattava konkreettisesti, 

esimerkiksi leikkauksen vaatimien erityistoimien hallitseminen. Tavoitteiden asettami-

nen motivoi potilasta opetettavaan asiaan. (Kyngäs, ym. 2007, 30 – 45.)  

 

Ohjaus on potilaan ja hoitajan vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa, johon vai-

kuttavat molempien osapuolien taustatekijät. Ohjauksessa on olennaista näiden taustate-

kijöiden huomiointi, aktiivinen ja tavoitteellinen toiminta sekä vuorovaikutteisen suh-

teen rakentaminen. Potilasta ei nähdä passiivisena tiedon vastaanottajana, vaan aktiivi-

sena oman tilanteensa asiantuntijana. ohjauksen tavoitteena on potilaan luottamuksen 

lisääminen ja hoitoon sitouttaminen. (Kääriäinen & Kyngäs 2006, 7.)  

 

 

5.1 Nopean toipumisen ohjelma ”fast track” 

 

Yleisimmät leikkausta vaativat suolistosairaudet, jotka voidaan hoitaa nopean toipumi-

sen menetelmällä ovat divertikuloosi (= suolen umpipussitauti), suolistosyöpä sekä tu-

lehdukselliset suolistosairaudet. Potilaan ikä ja perussairaudet eivät ole este ohjelman 

noudattamiselle. 
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Menetelmän on kehittänyt tanskalainen kirurgi Henrik Kehlet. Menetelmä perustuu: 

1. vähemmän traumaattiseen laparoskooppiseen kirurgiaan, koska se vähentää kirurgista 

stressivastetta ja sitä kautta komplikaatioita.  

2. puudutekivunhoitoon, tulehduskipulääkkeisiin ja opiaattien välttämiseen niiden suolta 

lamaavan vaikutuksen takia.  

3. varhaiseen ravitsemukseen suun kautta, koska se ehkäisee väsymystä ja edistää suo-

len toiminnan käynnistymistä.   

4. varhaiseen mobilisaatioon leikkauksen jälkeen.  

 

Tutkimusten mukaan fast track menetelmällä on saatu hyviä tuloksia potilaiden hoidos-

sa. Potilaiden toipuminen nopeutuu koska väsymys ja huonon ravitsemuksen aiheuttama 

katabolia vähenevät ja metodilla hoidettujen potilaiden sairaalassaoloaika lyhenee useil-

la päivillä verrattuna entiseen käytäntöön. Potilailla on myös vähemmän leikkauksen 

jälkeistä kipua ja komplikaatioita, kuten suolilamaa ja haavatulehduksia, kuin perintei-

sellä menetelmällä hoidetuilla potilailla. (Kehlet 2006; Kairaluoma 2007.) (Liite 3) 

 

 

5.2 Ohjauksen sisältö nopean toipumisen ohjelmassa 

 

Suurin leikkaukseen tulevien ryhmä ovat potilaat, jotka sairastavat divertikuloosia 

(=paksusuolen umpipussitauti). He ovat sairastaneet ensin useita divertikuliitteja, mikä 

on syynä leikkaushoitoon päätymiseen. Potilaat ovat usein työikäisiä ja leikkaukseen 

pääseminen on potilaalle helpotus, koska mahdollisesti sairaalahoitoa vaativista tuleh-

dustilanteista päästään. 

 

Ohjauksen sisältö nopean toipumisen ohjelmassa muodostuu tiedosta, kuinka leikkauk-

seen valmistaudutaan ja mitä osastolla tapahtuu leikkauksen jälkeen. Varhaisen liikku-

misen ja ravitsemuksen tärkeyttä suolileikkauksesta toipumisessa painotetaan. Potilaille 

korostetaan, että omalla aktiivisuudella voidaan vaikuttaa edullisesti toipumiseen, mutta 

häntä ei kuitenkaan painosteta omatoimisuuteen vaan kerrotaan, että hoitajat ja lääkärit 

vastaavat hoidosta osastolla ja aina toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla. Ohjauksen 

tarkoituksena on vähentää potilaan stressiä antamalla tietoa hoito- ohjelmasta. Potilai-

den on helpompi mennä leikkaukseen, kun he tietävät suunnilleen mitä tulee tapahtu-

maan eikä toiminta osastolla ole ihan uutta.  
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Kun potilas tulee leikkaukseen annetaan hänelle hoitoa koskevaa tietoa ja hänen tervey-

dentilaansa arvioidaan. Potilaan haastattelu aloittaa hoitosuhteen, joka perustuu potilaan 

kunnioittamiseen, arvostukseen ja luottamukseen. On tärkeää välittää potilaalle tunne, 

että hänen hyvinvoinnistaan huolehditaan ja hoitaja on aidosti kiinnostunut hänen asi-

oistaan. (Hallila 1998, 48.)   

 

Hoitajan toimintaa ohjaavat ammattietiikan ja lain vaatimukset, mutta potilaan näkö-

kulman huomioimista ei voi unohtaa. Terveydenhuollon eettinen perusta tukee hoitajan 

toimintaa ja turvaa tältä perustalta nousevan, yhtenäisen potilasohjauksen. (Lipponen 

ym. 2006, 8.)   

 

 

5.2.1 Hoitoon sitoutuminen 

 

Potilaan hoitoon sitoutumisen ehtona on riittävä tiedon saaminen, ymmärtäminen ja 

omaksuminen. Asian ymmärtäminen auttaa soveltamaan sitä omaan tilanteeseen. Hoi-

toon sitoutumiseen vaikuttavat monet tekijät, jotka ohjauksessa on osattava ottaa huo-

mioon. Sitoutumista estävät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat tai vaikkapa 

potilaan hoitoa tai hoidon sivuvaikutuksia kohtaan tuntema pelko. Sitoutumisessa on 

tärkeää kuinka potilas kokee sairauden ja sen hoidon edellyttämät vaatimukset ja omat 

kykynsä niihin vastaamisessa. Ohjauksella pyritään vahvistamaan ja tukemaan potilaan 

voimavaroja ja sitä kautta parantaa hoitoon sitoutumista. (Kyngäs & Hentinen 2009 27–

31.)       

 

Hyvällä ohjauksella vaikutetaan potilaan hoitoon sitoutumiseen. Hoitoon sitoutumiseen 

voidaan vaikuttaa tasavertaisella hoitosuhteella, jossa potilaalla on aktiivinen rooli 

omassa hoidossaan. Hänellä on tarpeeksi tietoa sairaudestaan, jolloin hän ymmärtää 

tilanteensa ja hoidon tarkoituksen. (Kyngäs ym. 2007 13–17.) 

 

Suolipotilaan nopean toipumisen ohjelmassa potilas otetaan mukaan hoidon suunnitte-

luun alusta asti. Menetelmän toteutumisessa pidetään tärkeänä, että potilaat saavat koko 

hoitojakson ajan laadukasta ohjausta, jonka tavoitteena on potilaan motivoituminen hoi-

toonsa (Korpi, Raitopuro & Vehmas 2005, 2005).  

 



24 
 

Kun asiakas saa ohjauksessa sellaista tietoa, jota hän siinä tilanteessa tarvitsee, on hänen 

helpompi ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Ohjauksen tulee olla tavoitteellista hoi-

tajan ja potilaan välistä ongelmanratkaisua, jossa hoitajan vastuulla on ohjauksen anta-

minen potilaan voimavarat huomioiden. (Kyngäs ym. 2007, 42.) 

 

Mikäli potilas on saanut tietää sairastavansa suolisyöpää, on leikkauspäätös tehty nope-

asti. Potilas voi olla sokkivaiheessa, koska hän joutuu yllättäen sopeutumaan leikkauk-

seen ja tietoon pahanlaatuisesta sairaudesta, eikä pysty ehkä ottamaan vastaan tietoa. 

Koska asiatiedon antaminen voi olla vaikeaa potilaan torjuntareaktiosta johtuen, on tär-

keää tukea potilasta ratkaisemalla hänen senhetkisiä ongelmiaan ja valmentamalla häntä 

tuleviin toimenpiteisiin kertomalla, mitä on odotettavissa toimenpiteen jälkeen. Potilaal-

le on tärkeää luoda hyvä ja asiallinen suhde hoidosta vastaaviin henkilöihin. (Krause 

1987, 180.) 

 

Mikäli potilas on järkyttynyt tilanteestaan, hän ei ehkä pysty ottamaan tietoa vastaan ja 

tarvitsee paljon hoitajan tukea. Tässä tilanteessa on tarpeen kertoa vain asiat, jotka ovat 

sillä hetkellä oleellisia ja korostaa hoitajien osastolla ottavan vastuun potilaan hoidosta. 

Tällä tavoin luodaan turvallisuudentunnetta. 

 

 

5.2.2 Ohjauksen suunnittelu ja tavoite 

 

Potilas saa leikkauskutsun mukana kirjallisen nopean toipumisen menetelmään perustu-

van hoito- ohjelman voidakseen orientoitua tulevaan hoitoonsa etukäteen. Hoitaja käy 

vielä asian läpi potilaan tullessa leikkausta edeltävään ohjaukseen. Hänellä on silloin 

mahdollisuus kysyä mieltä painavista asioista ja saada tarkempaa tietoa hoidon kulus-

ta.(liite 4)  

 

Jorvin kirurgisella poliklinikalla potilaita ohjaavien sairaanhoitajien haastattelussa tuli 

esille, että potilaan ohjaamisen suunnittelu on tärkeää, ohjaus tulee valmistella hyvin 

etukäteen. Potilaan tietoihin tutustutaan ja selvitetään taustasairaudet ja mahdolliset oh-

jausta vaikeuttavat tekijät, kuten korkea ikä tai kielitaidon puute. Näin voidaan esimer-

kiksi hankkia tulkki tai saada potilaan omainen mukaan ohjaukseen. Tila, jossa ohjaus 
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tapahtuu, valmistellaan etukäteen sekä huolehditaan, että ohjauksessa tarvittava materi-

aali on käsillä, ettei ohjauksen aikana tarvitse turhaan poistua huoneesta.  

 

Hoitajat kertoivat myös, että tavoitteena ohjaamisessa nopean toipumisen ohjelmassa on 

tieto siitä, mitä osastolla tapahtuu leikkauksen jälkeen. Potilaille korostetaan, että omal-

la aktiivisuudella voidaan vaikuttaa edullisesti leikkauksesta toipumiseen, mutta häntä 

ei siihen kuitenkaan painosteta vaan kerrotaan, että hoitajat ja lääkärit ottavat hoidosta 

vastuun osastolla ja aina toimitaan potilaan ehdoilla. Tarkoituksena ohjauksessa on vä-

hentää potilaiden stressiä antamalla tietoa hoito- ohjelmasta, potilaiden on helpompi 

mennä leikkaukseen, kun he tietävät suunnilleen, mitä tulee tapahtumaan, eikä toiminta 

osastolla ole ihan uutta. 

 

Potilaalle kerrotaan, että suurin osa leikkauksista voidaan tehdä tähystimien avulla, mut-

ta avoleikkaukseen päätyminen ei estä nopean toipumisen ohjelman toteuttamista. Oh-

jauksen tavoitteena on että, potilas tietää kuinka ravitsemus hoidetaan ennen ja jälkeen 

leikkauksen, kivunhoidon menetelmät sekä mobilisaation tärkeyden toipumisen kannal-

ta. Tarkoituksena on motivoida potilas henkisesti nopeaan toipumiseen ja sitouttaa hänet 

hoitoonsa. (Korpi ym. 2005 11; Kairaluoma 2007.) 

 

 

5.2.3 Ravitsemus 

 

Leikkauksen jälkeisen suolilama on yleisin komplikaatio suolileikatuilla potilailla. Ma-

ha- suolikanavaan erittyy noin kahdeksan litraa nestettä vuorokaudessa, josta suuri osa 

imeytyy takaisin, mikäli suoli toimii normaalisti. Mikäli suolen liike hidastuu, olipa 

syynä suolilama tai tukos, suoleen kerääntyy nestettä ja ruuantähteitä. Suoli turpoaa, 

venyttyy ja suolen sisäinen paine kasvaa. Tämä johtaa potilaan kuivumiseen ja oksente-

luun. Varhainen ravitsemus suun kautta on nykytietämyksen mukaan tehokkain keino 

ehkäistä ja hoitaa suolilamaa. (Räty, Karvonen, Piironen & Lindgren 2008, 95.)   

 

Nesteiden nauttiminen suun kautta aloitetaan jo leikkauspäivänä, mikäli potilaalla ei ole 

pahoinvointia. Leikkauspäivänä hän saa juotavaa 400 ml sekä sen lisäksi nestettä suo-

nen sisäisesti noin 3000 ml riippuen potilaan koosta. Leikkauksen jälkeisenä päivänä 

potilas aloittaa pehmeän ravinnon nauttimisen suun kautta. Tavoitteena on, että hän saa 
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nesteitä 1500 ml suun kautta ja sama määrä annetaan suonen sisäisesti. Toisena leikka-

uksen jälkeisenä päivänä potilas nauttii kaiken ravinnon ja nesteen suun kautta. (Korpi 

ym. 2005.)        

 

 

5.2.4 Kivunhoito   

 

Kivunhoito on tärkeä osa leikkauspotilaan hoitoa. Kipu hidastaa toipumista, lisää komp-

likaatioita ja aiheuttaa potilaalle kärsimystä. Lisäksi kipu estää ja pitkittää potilaan kun-

toutumista ja sitä kautta sairaalassaoloa. Sairaanhoitajan vastuulla on kivun tunnistami-

nen ja kivunhoidon toteuttaminen. Kivunhoito edellyttää hoitajalta riittäviä tietoja ja 

taitoja, kykyä tehdä havaintoja, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ohjata ja neuvoa 

potilasta.(Kauppila i.a. 28).     

 

Potilaalle kerrotaan, että leikkauksen jälkeiset kivut koetaan yksilöllisesti, mutta että 

hoidon tavoitteena on, että kivut eivät häiritse normaalia liikkumista ja muita elintoi-

mintoja. Kivunhoidon tavoitteena on mahdollisimman kivuton olo. Potilaalle koroste-

taan, että hän itse määrittelee kipunsa, hoitajan tehtävänä on huolehtia siitä, että kipu 

saadaan hoidettua.   

 

Potilaalle esitellään VAS kipumittarin käyttö; potilas arvioi kipunsa numeroasteikolla 

1–10, jonka perusteella hoitaja määrittää kipulääkkeen tarpeen. Tarvittaessa kerrataan 

fast track  menetelmän mukainen kivunhoitoperiaate. Mikäli anestesialääkäri on suunni-

tellut potilaalle epiduraalista kivunhoitoa, hoitaja antaa kirjallisen ohjeen ja kertoo lait-

teen toimintaperiaatteen. Puudutusalue (kylmätuntorajat) testataan kolme kertaa vuoro-

kaudessa, sekä aina, jos kipulääkkeen annostusta nostetaan. Potilaan kipuja kysytään 

käyttäen VAS mittaria. Toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä kipuepiduraalikatetri 

suljetaan ja poistetaan noin kahdeksan tunnin kuluttua, mikäli potilas pärjää suun kautta 

otettavilla lääkkeillä, eikä tarvitse opiaatteja. Jos potilas on kivulias, voidaan kipuepidu-

raalia jatkaa. Hänelle voidaan myös tarvittaessa antaa opiaatteja kivun hoitoon, mikäli 

muu lääkitys ei ole riittävä. (Kairaluoma 2007.)  
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5.2.5 Liikkuminen 

 

Laparoskooppinen leikkaus tehdään potilaan ollessa jyrkässä trendelenburgin asennos-

sa, ja vatsaonteloon pumpataan hiilidioksidia näkyvyyden parantamiseksi, jolloin keuh-

kot painuvat ja hengitysfunktio tilapäisesti heikkenee. Varhainen mobilisaatio parantaa 

keuhkojen toimintaa ja hapettumista sekä ehkäisee leikkaukseen liittyviä keuhkokom-

plikaatioita. (Kairaluoma 2007 35.)  Mahdollisimman lyhyt vuodelepo nopeuttaa myös 

suolen toiminnan käynnistymistä leikkauksen jälkeen ja vähentää ileuksen riskiä (Gri-

goras 2007).  

 

Fysioterapeutti on mukana nopean toipumisen ohjelmassa potilaan hoidossa ja ohjauk-

sessa koko hoitojakson ajan. Hän ohjaa potilaalle leikkauksen jälkeiset hengitysharjoi-

tukset ja liikkumiseen liittyvät asiat sekä antaa kirjallisen asiaan liittyvän ohjeen. Potilas 

saa neuvontaa oikeasta ylösnousutekniikasta ja hänelle korostetaan omatoimisen liik-

keelläolon merkitystä leikkauksen jälkeen. Tavoitteena ensimmäisenä leikkauksen jäl-

keisenä päivänä on, että potilas jaksaa olla ylhäällä kahdeksan tunnin ajan, joko itsenäi-

sesti tai avustettuna.  Potilaalle ohjataan pulloon puhallukset ja yskimistekniikka jo en-

nen leikkausta ja hänen happisaturaationsa mitataan. Puhalluksia potilas tekee itsenäi-

sesti useita kertoja päivän aikana.   

 

 

5.3 Kotiutuminen 

 

Potilaat kotiutuvat normaalisti kolmantena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Kotiutuskri-

teerit ovat samat kuin perinteisessä hoidossa; kivut ovat hallinnassa, potilas pystyy ole-

maan liikkeellä normaalisti, suoli toimii ja normaali ruokailu suun kautta onnistuu (Kai-

raluoma 2006).  

 

Potilas saa kotiutusohjeet hoitajalta suullisesti ja kirjallisesti. Suolessa olevan sauman 

pettämisen riski on suurin neljästä viiteen vuorokautta leikkauksen jälkeen. Koska poti-

laat usein kotiutuvat, kun riski on vielä olemassa, on heidän tärkeää tietää, mitkä oireet 

voivat olla merkki vakavasta komplikaatiosta. Kotiutusohjauksessa kerrotaan, mikä on 

suositeltava ruokavalio ja mitä ruokia tulee välttää suolisauman suojelemiseksi.     
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Kotiutusohjaus sisältää tietoa haavanhoidosta ja tarkkailusta. Leikkaus tehdään yleensä 

laparoskooppisesti, joten haavat ovat pienet ja niissä on sulavat ompeleet. Ohjauksessa 

käydään läpi ravitsemukseen, peseytymiseen ja liikkumiseen liittyvät asiat. Potilaalle 

korostetaan monipuolisen ruokavalion tärkeyttä ravitsemuksen säilyttämiseksi ja toipu-

misen edistämiseksi. Ruokavaliosta karsitaan aluksi kaikki siemenet, pähkinät ja suolen-

toimintaa edistävät kuituvalmisteet sekä ruuat, jotka voivat lisätä ileuksen riskiä, kuten 

raa’at vihannekset ja sitrushedelmät. Mikäli ruokahalu on huono, voi lisäksi nauttia ap-

teekista saatavia lisäravinteita. Nopea kuumeen nousu, kova yllättävä kipu tai veren-

vuoto peräsuolesta voivat olla merkkejä suolisauman pettämisestä, jolloin vaaditaan 

välitöntä hakeutumista sairaalaan. (Korpi ym. 2005, 13.), (liite 5) 

 

 

5.4 Kirjallinen materiaali ohjauksen tukena 

 

Potilaan valmistaminen tulevaan toimenpiteeseen alkaa siitä, kun hänelle lähetetään 

kutsukirje kotiin. Pystyäkseen päättämään hoidostaan, potilaan tulee saada riittävästi 

tietoa tilanteestaan. Kirjallisen potilasohjeen tehtävänä on antaa potilaalle tietoa tulevas-

ta toimenpiteestä riittävän laajasti ja ymmärrettävästi. Tieto auttaa potilasta orientoitu-

maan tulevaan toimenpiteeseen ja valmistautumaan siihen. (Torkkola, Heikkinen & 

Tiainen 2002, 25.)     

 

Muuttuneet hoitokäytännöt ja nopea kotiutus leikkauksen jälkeen ovat lisänneet kirjal-

listen potilasoppaiden tärkeyttä. Oppaat eivät korvaa suullista ohjausta, mutta voivat 

tukea sitä, koska potilas voi kotona palata kerrottuihin asioihin, jotka hän on mahdolli-

sesti unohtanut. Kirjallisten ohjeiden rinnalle on tulossa verkkoviestintä. Potilaat voivat 

käydä poimimassa itselleen sopivat ohjeet esimerkiksi sairaalan verkkosivuilta. (Tork-

kola ym. 2002, 8.)  

 

Kun potilasohje sisältää käytännön toimintaohjeita, on tärkeää, että potilaalle selviää 

heti, että ohje koskee häntä ja sisältää sen tiedon, jota hän tarvitsee. Tiedon tulee olla 

ajantasaista, virheetöntä ja selkeää. Hyvä potilasopas sisältää vastaukset kysymyksiin 

miksi, miten, missä, mitä ja milloin. Tietoa on oltava sopivasti ja ohjeen lopuksi on il-

moitettava tahot, joihin potilas voi ottaa yhteyttä, mikäli hänelle on jäänyt kysyttävää. 

Ohjeessa voi olla linkki asiallisen tiedon nettisivuille lisätiedon hakemiseksi. Sivusto 
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toimii annetun tiedon lisänä eikä saa olla korvaamassa sitä. (Lampinen & Matilainen 

2005, 50.)       

 

Nopean toipumisen ohjelmaa toteuttava työryhmä on laatinut kirjallisia ohjeita erikoi-

sesti tätä potilasryhmää varten. Kirurgisen poliklinikan hoitajat ovat sitä mieltä, että 

kirjallinen materiaali tukee ja auttaa ohjausta. Koska suolileikkaukseen tulevan potilaan 

leikkaukseen valmistautuminen kotona vaatii paljon omaa aktiivisuutta, on tärkeää, että 

käytössä on selkeitä kirjallisia ohjeita, joista hän voi myöhemmin tarkistaa asiat. Oh-

jeessa on myös osaston puhelinnumeroita, joihin potilas voi soittaa ja tarkistaa epäsel-

väksi jääneitä asioita.      

 

 

5.5 Kirjaaminen 

 

Potilaan opetuksen kirjallinen suunnitelma tulee tehdä huolellisesti. Siitä on käytävä 

ilmi, mitä potilaan tulee oppia, mitä potilas ja hoitaja ovat yhdessä päättäneet sekä kuin-

ka he ovat arvioineet oppimisen tulosta. Kirjaamiseen velvoittaa myös laki. (Hallila 

2005, 104.) 

 

Kaikkien potilaan ohjaukseen osallistuvien tulee olla tietoisia siitä, mitä asioita ohjauk-

sessa on käsitelty ja mitkä ovat ohjauksen tavoitteet, joten ohjauksen vaiheet on kirjat-

tava selkeästi. Selkeä kirjaaminen mahdollistaa suunnitelmallisen ohjaamisen (Kyngäs 

ym. 2007, 46).  

 

Kirjaamisen merkitys korostuu, kun potilaat ohjataan kirurgisella poliklinikalla ennen 

leikkausta. Hoidon jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että kaikki oleelliset, potilaan hoi-

toon liittyvät asiat on hyvin kirjattu papereihin. Osastolla hoidosta vastaavien on tärkeää 

tietää, kuinka ohjaus on onnistunut ja mitä ongelmia siinä on mahdollisesti ollut voidak-

seen suunnitella hoidon yksilöllisesti ja potilaan tarpeet huomioiden. Haastatteleva hoi-

taja tekee kirjallisen hoitotyön suunnitelman, johon hoidon suunnittelu osastolla perus-

tuu. Suunnitelmaa tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa koko hoitojakson ajan.  

 

Sairaalassa toteutettu hoito on vain osa potilaan kokonaishoitoa. Sairaskertomukseen 

kirjatut, potilaan ohjaukseen liittyvät asiat varmistavat hoidon jatkuvuuden. Mikäli poti-
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las esimerkiksi ottaa kotiutumisen jälkeen yhteyttä osastoon kysyäkseen neuvoa, on 

annetut hoito-ohjeet helppo tarkistaa potilaskertomuksesta. (Torkkola ym. 2002 33.) 

 

Hyvin laadittu ja hoidon ajan päivitetty hoitosuunnitelma auttaa potilaan kotiuttamises-

sa. Mikäli potilas tarvitsee jatkohoitopaikan tai kotisairaanhoitajan apua, toimii suunni-

telma lähetteenä. Jatkohoidosta vastaavien on helppo seurata potilaan hoitoprosessia ja 

hoidon aikana ilmenneitä ongelmia. Tämä lisää hoidon turvallisuutta, koska tärkeät hoi-

toon liittyvät asiat eivät ole hoitajien muistin varassa.  
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6 PROSESSIKAAVIO 

 

 

Kun aloitimme nopean toipumisen ohjelman toteuttamisen vuonna 2005, huomasimme 

kuinka tärkeää on, että potilas otetaan mukaan hoidon suunnitteluun alusta asti. Mene-

telmän onnistuminen edellyttää potilaan hyvää ohjaamista niin, että hän tietää mitä hoi-

dossa tapahtuu ja mikä on hänen roolinsa toipumisessa. Tuloksen olivat heti nähtävissä, 

potilaat eivät odottaneet passiivisena toimenpiteitä, vaan olivat aktiivisesti mukana hoi-

don eri vaiheissa.  

 

Koska yhtenäinen, tietyt kriteerit täyttävä ohjaaminen osoittautui niin tärkeäksi ja te-

hokkaaksi keinoksi potilaiden hoidon tulosten paranemisessa ajattelin, että ohjaamiseen 

liittyvät keskeiset asiat olisi hyvä saada kirjalliseen muotoon niin, että jokaisen hoitajan 

on helppo sen avulla ohjata potilasta nopean toipumisen periaatteiden mukaan. Proses-

sikaavio yhtenäistää potilasohjausta ja antaa hoitajille välineitä kehittää omia ohjaus-

valmiuksiaan ja taitojaan.  

 

Prosessikaavion keskeisenä sisältönä ovat ne asiat, jotka ovat myös hoidon kulmakiviä 

nopean toipumisen ohjelmassa ja jotka potilaan tulee tietää, että hän voi olla aktiivinen 

hoidon osapuoli. Tieto on peräisin fast track potilaan hoitokaaviosta, jonka teimme ke-

hittämistyönä vuonna 2005. Sen lisäksi perehdyin kirurgisen potilaan ohjauksesta teh-

tyihin tutkimuksiin. Kokosin kaavion teoriaosuuden perustuen asiantuntijoiden artikke-

leissa - tutkimuksissa sekä potilaita ohjaavien hoitajien kokemuksissa esille tulleeseen 

tietoon.  

 

Uusien hoitokäytäntöjen ankkuroituminen käytännön tasolle vaatii kaikkien hoitoon 

osallistuvien yhteistä panosta ja sitoutumista asiaan. Jokaisen hoitoon osallistuvan tulee 

hallita menetelmän sisällön lisäksi ohjaamisprosessin eri osa-alueet. Potilaan ohjaus 

tapahtuu hoidon jokaisessa vaiheessa kirjallisen ohjaussuunnitelman perusteella. Tämä 

prosessikaavio auttaa hahmottamaan fast track- potilaan ohjauksen erityispiirteet, mutta 

mallia voidaan soveltaa myös muiden kirurgisten potilaiden ohjaukseen. (Liite: 6 ; 7 

prosessikaaviot 1. ja 2.)  
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7 POHDINTA 

 

 

Potilaan ohjauksen tulee olla yhtä laadukasta kuin kaikkien muidenkin hoidon osa-

alueiden. Laadukkaan ohjauksen edellytyksenä on hoitajan ja potilaan välinen aktiivinen 

ja tavoitteellinen vuorovaikutus, johon vaikuttavat potilaan ja hoitajan taustatekijät. Oh-

jauksen tulee olla oikein ajoitettua ja mitoitettua. Potilaat pitävät tärkeänä ohjauksen 

saamista jo ennen hoitoon tuloa, että he voivat rauhassa harkita hoitovaihtoehtoja ja 

selvittää omaa tilannettaan. Sairaalassa annettua ohjausta pidetään yleensä riittävänä, 

vaikka tietoa joiltakin osa-alueilta, kuten sairauden syistä, ennusteesta ja hoitovaihtoeh-

doista, kaivataan lisää. Omaisten läsnäolo ohjauksessa vähentää väärinymmärryksiä ja 

on tärkeää myös siksi että vastuu hoidon jatkumisesta on yhä enemmän potilaan ja 

omaisten varassa. Ohjauksen tulee olla potilaslähtöistä, mutta se ei saa olla pelkästään 

potilaan aktiivisuuden varassa. (Kyngäs ym. 2007, 20.)  

 

Ohjauksen lähtökohtana ovat sairauden aiheuttamat vaatimukset potilaan elämään. poti-

laat odottavat hoitajalta laaja-alaista tietämystä eri alueilta kuten sosiaalieduista, kuntou-

tusmahdollisuuksista sekä sairauden merkityksestä perheeseen ja läheisiin. Hoitaja ei 

tietenkään voi tietää kaikkea, mutta on tärkeää kertoa potilaalle miten ja mistä tietoa voi 

saada. 

    

Ohjatessaan potilaita nopean toipumisen ohjelmassa hoitaja tarvitsee lääketieteellistä 

tietoa suolileikkauksen vaikutuksista potilaan fysiologisiin toimintoihin, leikkauksen 

jälkeisistä mahdollisista komplikaatioista ja niiden ehkäisystä, tieteellistä tietoa ohjaus-

menetelmistä, erilaisista tavoista oppia sekä potilaan psyykkisistä tekijöistä johtuvista 

esteistä ohjauksen vastaanottamiseen. Ohjauksessa käytetään parasta mahdollista tutki-

mustietoa sekä käytännön kokemuksen tuomaa asiantuntijatietoa. 

 

Tutkimusten mukaan hoitajan taidot ohjata potilaita kasvavat työkokemuksen myötä.  

Intuitio ja hoitajan itsetuntemus auttavat hoitajaa tietämään minkälainen opetus on kul-

lekin potilaalle paras ja auttavat valitsemaan ohjauksen yksilöllisesti. Kokenut hoitaja 

osaa myös käyttää monipuolisemmin erilaisia ohjausmenetelmiä. Olisi tärkeää hyödyn-

tää tätä hiljaista tietoa ja saada se tehokkaasti uusien hoitajien käyttöön.  
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Tutkimuksissa tuli esille haasteita potilasohjauksen kehittämiselle. Hoitajalta vaaditaan 

monipuolista tietoa opetettavasta asiasta, vuorovaikutustaitoja, kykyä kuunnella potilaan 

sanattomiakin viestejä sekä taitoa ohjata potilaslähtöisesti. Onnistuessaan ohjaaminen 

on prosessi, jossa potilas saa sellaista tietoa, joka lisää hänen turvallisuudentunnettaan ja 

jonka avulla hän osaa toimia toipumista edistävällä tavalla. Ohjaaminen on tärkeä osa 

potilaan kokonaishoitoa eikä rajoitu pelkästään tulotilanteeseen. Vuorovaikutus potilaan 

kanssa on tärkeää potilaan itsehoitovalmiuksien edistämisessä ja elämänhallinnan tuke-

misessa. Tasa-arvoinen vuorovaikutus on keino rakentaa luottamuksellinen ohjaussuhde 

ja tukea potilaan kykyä ottaa vastuuta omasta toiminnastaan.   

 

Potilasohjaus on tärkeä hoitotyön alue ja sille on varattava riittävästi aikaa. Potilaat toi-

vovat, että heitä kohdellaan yksilöinä ja heidän toiveensa otetaan vakavasti. Potilaalle 

tulee antaa aikaa esittää kysymyksiä ja ilmaista tunteitaan ohjauksen aikana koska tun-

teista keskustelu edistää hyvää hoitoa ja hoidon tavoitteen saavuttamista. 

 

Olen rajannut työstäni syöpäpotilaan ohjauksen, koska se on pelkästään niin laaja ja 

monipuolinen alue ja vaatii paljon tietämystä vakavan sairauden aiheuttamista psyykki-

sistä reaktioista ja kriisin vaiheista. Ohjatessaan potilasta, joka on juuri saanut kuulla 

sairastavansa pahanlaatuista sairautta, vaaditaan hoitajalta aivan erityisiä taitoja, herk-

kyyttä ja rohkeutta kohdata potilas ja hänen omaisensa. Tämä on erittäin tärkeä asia, 

koska syövät lisääntyvät ja vaikka hoitomenetelmät ovat valtavasti kehittyneet, aiheut-

taa sairastuminen potilaalle vaikean kriisin. 

 

Usein suolileikkaukseen liittyy joko tilapäisen- tai pysyvän avanteen mahdollisuus. 

Kummassakin tapauksessa potilas tarvitsee erityisen avannehoito- ohjauksen sekä pal-

jon henkistä tukea ja rohkaisua. Potilaat, jotka saavat leikkauksessa pysyvän avanteen, 

tarvitsevat asiantuntijan antaman tuen lisäksi ohjaamisen vertaistukeen ja tietoa sopeu-

tumisvalmennuskursseista sekä muista yhteiskunnan tarjoamista palveluista. Vaikka 

avannepotilaan ohjaus on erittäin tärkeä alue suolipotilaan kohdalla, olen jättänyt työs-

säni asian käsittelemättä sen laajuuden vuoksi. 
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Tekijä, tutkimus Aihe Aineistonkeruu ja analysointi Osallistujat Tulokset 
Palokoski Marjo-Riitta  
Tampereen yliopisto 
2007  
Pro gradu 

Kirurgisen potilaan kotona 
selviytyminen leikkauksen 
jälkeen. 

Laadullinen tutkimus, 
puhelinhaastattelu  3-14 vrk 
leikkauksen jälkeen 

N= 103 
Potilasta 

Tiedonsaantiin ohjauksessa oltiin pääosin 
tyytyväisiä. Tiedonsaanti oli 
ymmärrettävää 

Alanen Seija          
Tampereen yliopisto 
2002 
Pro gradu 

Potilaiden tiedontarpeet ja 
tiedonsaanti Hyvinkään sairaalan 
sisätautien, kirurgian ja 
päiväkirurgian osastoilla 

Laadullinen tutkimus,  
Kysely  

N=855 potilasta Potilaat  melko tyytyväisiä saamaansa 
tietoon, joillakin osa-alueilla kaivattiin 
enemmän tietoa. ( Esim. hoitovaihtoehdot, 
toimenpit. riskit)  

Lipponen Kaija                               
Oulun yliopisto 2004 
Pro gradu 

Kirurgisen hoitohenkilökunnan 
potilasohjausvalmiudet 

Kvantitatiivinen 
kyselytutkimus 

N=203 Hoitohenkilökunnan ohjausvalmiudet ovat 
hyvät, puutteita tieteellisen tiedon 
hyödyntämisessä. 

Tähtinen Tanja 
Oulun yliopisto 2007 
Pro gradu 

Hoitohenkilöstön 
potilasohjausvalmiudet 

Määrällinen kyselytutkimus N=154 
sairaanhoitajaa 

Hoitohenkilökunta arvioi ohjaustaitonsa ja 
vuorovaikutustaitonsa hyväksi. 
Työkokemuksen pituus vaikuttaa 
taitoihin. 

Nylander Ulla 
Tampereen yliopisto 
2002 
Pro gradu 
 

Potilaan opettaminen 
Lähtökohtana potilaslähtöisyys  

Laadullinen tutkimus, 
haastattelu 

N=12 
sairaanhoitajaa 

Kokemus ja intuitio tärkeää, opetus koko 
hoitoprosessin ajan, kirjallinen materiaali 
tukee ohjausta.  

Hovi Pirjo-Riitta 
Tampereen yliopisto 
2003 
Pro gradu 

Lyhythoitoisten potilaiden 
kokemuksia leikkauksen jälkeen 
annetusta ohjauksesta ja 
selviytymisestä kotona. 

Kvantitatiivinen 
tutkimus,kysely 

N=75 potilasta Potilaat saivat tietoa riittävästi ja selkeästi. 
Tieto auttoi kotona selviytymisessä 
leikkauksen jälkeen. 

Kvist Tarja 
Kuopion yliopisto 2004 
Väitöskirja 

Hoidon laatu- potilaiden ja 
henkilöstön yhteinen asia? 

Tilastollinen kyselytutkimus N= 861 potilasta 
N= 699 
henkilöstöön 
kuuluvaa 

Potilaat ja henkilöstö arvioivat hoidon 
laadun hyväksi, mutta joillakin alueilla 
henkilöstö arvioi laadun paremmaksi kuin 
potilaat.  

Kääriäinen Maria  
Oulun yliopisto 2007 
Väitöskirja 
 

Potilasohjauksen laatu: 
hypoteettisen mallin 
kehittäminen 

Tilastollinen kyselytutkimus N=2071 
potilasta 
N=1671 

Ohjausta enemmän ennen sairaalaan 
tuloa, hoitajien asennoitumisessa pot. 
mielestä kehitettävää. Hoitajien 
ohjaustaidot hyviä 
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Kysely Jorviin 

Taustatietokysymykset: 

1. Kuinka kauan olet työskennellyt kirurgisella poliklinikalla? 

2. Kuinka monta suolileikkaukseen menevää potilasta ohjaat keskimäärin viikossa? 

3. Kuinka kauan potilaan ohjaus vie aikaa? 

Kuinka sairaanhoitajat ohjaavat fast track potilaita: 

1.  Kun potilas suunnitellaan hoidettavaksi fast track menetelmällä, millä tavoin ohjaus eroaa muiden 

suolipotilaiden ohjauksesta, mitä asioita käyt läpi hänen kanssaan? 

(ruokailu, liikkuminen, kivunhoito)  

2.  Mitä kirjallista materiaalia käytät ohjauksessa? 

Edistävät ja estävät tekijät ohjauksessa: 

1. Nimeä seikkoja, jotka mielestäsi vaikeuttavat ohjaamista.( Potilaasta/ ohjaajasta/ ohjaustilanteesta 

johtuvat ) 

2. Nimeä seikkoja, jotka mielestäsi edistävät ohjausta? (Potilaasta/ohjaajasta/ohjaustilanteesta johtuvat) 

Millaisena koet valmiutesi potilasohjaukseen? 

Mitä koulutusta olet saanut fast track potilaan ohjaukseen?  

Kuinka hyvin tunnet osaston fast track potilaan hoitokäytännön? 

Kuinka mielestäsi potilasohjausta tulisi kehittää? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. post-

operatiivinen

päivä

Preoperatiivinen käynti

Potilas ohjaukseen osastolle 2 pv

ennen leikkausta

Tapaaminen kirurgin, anestesialääkärin,

fysioterapeutin ja sairaanhoitajan kanssa

Ohjauksen sisältö: leikkaukseen

valmistautuminen, leikkauspäivän ohjelma

ja leikkauksen jälkeinen toipuminen

K
iv

u
n
ho

it
o

R
av

in
to

L
iik

u
n
ta

Säännöllinen

iv-kipulääkitys

Opioidien

välttäminen
Epiduraalipuudutus

Nesteitä ad 400 ml

(vesi + lisäravinne)

Avustetaan liikkeelle

mahdollisimman pian

Liikkeellä 2 tuntia
Hengitysharjoitukset

(pulloon puhallukset)

Säännöllinen

iv-kipulääkitys

Epiduraalipuudutus

Liikkeellä 8 tuntia

Nestemäinen ruoka

ad 1500 ml

+ tukitippa 1500 ml

2. post-

operatiivinen

päivä

IV-kipulääkitys lopetetaan

Säännöllinen per os kipulääkitys

Epiduraalipuudutus

lopetetaan aamulla

Epiduraalikatetrin poisto illalla

Normaali ruoka

Normaali liikkuminen

3.-4. postoperatiivinen

päivä

Kotiutus
Kirjalliset ja suulliset kotihoito-ohjeet

Kirurgian pkl aika 4 viikon kuluttua

Kotiutuskriteerit
Ravinto per os

Ei pahoinvointia

Kipu hallinnassa per os lääkkeillä

Liikkuminen omatoimista

Suoli toimii
Säännöllinen

iv-kipulääkitysiv-kipulääkitys

Leikkaus-

päivä

Kivunhoito

Ravinto

Liikunta

SUOLISTOLEIKATUN POTILAAN

NOPEAN TOIPUMISEN HOITOPERIAATE
Sh Liisa Korpi & sh Anne Raitopuro, Hyks/Marian sairaala, osasto K1

Viimeisten vuosikymmenten aikana kirurginen

hoito on käynyt läpi suuria muutoksia.

Kirurgian, anestesian ja kivunhoidon

menetelmien kehittyminen on mahdollistanut

kirurgisen hoidon tulosten paranemisen ja

komplikaatioiden määrän vähenemisen.

Potilaan nopean kotiutumisen edellytyksenä on

moniammatillinen yhteistyö. Potilaalle

annettava ohjaus ja neuvonta on erityisen

tärkeää hoidon päämäärän saavuttamiseksi.

Marian sairaalassa on otettu käyttöön uusi,

nopeaan toipumiseen tähtäävä hoitoperiaate

”Fast track surgery” keväällä 2005. Metodin

on kehittänyt tanskalainen kirurgi Henrik

Kehlet työryhmineen. Hoitoperiaatteessa

yhdistetään potilasta mahdollisimman vähän

traumatisoiva toimenpide, kuten laparo-

skooppinen kirurgia, uusimmat anestesio-

logiset menetelmät, epiduraalianalgesia,

fysioterapia, hoitotyö ja potilasohjaus.

Hoidon onnistumisen edellytykset

• Koulutettu henkilökunta

• Kivunhoidon hallinta

• Moniammatillinen yhteistyö

• Hoidon suunnitelmallisuus

Keinot

• Potilaan huolellinen ohjaus

• Laparoskopia vähemmän traumaattisena

menetelmänä

• Nukutus- ja kivunhoitomenetelmät

• Varhainen mobilisointi

• Varhainen per oraalinen ravitsemus

• Yhtenäinen kotiutuskäytäntö

Hyödyt

• Hoidon tehostuminen ja nopeutuminen

• Vähäisempi kirurginen trauma

• Potilaat vähemmän kivuliaita

• Ravitsemustila säilyminen hyvänä

• Suolilaman riskin pieneneminen

• Laskimotukosten riskin pieneneminen

• Kotikuntoisuuden saavuttaminen nopeasti
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PAKSUNSUOLEN TÄHYSTYSLEIKKAUS  
 
 
 
Teillä on todettu tähystys- ja/tai varjoainetutkimuksissa leikkausta vaativa paksun-

suolen sairaus. Tässä ohjeessa annamme Teille tietoja tähystysleikkauksesta ja sen 

jälkeisestä toipumisesta. Tavoitteena on saavuttaa kotikuntoisuus mahdollisimman 

pian leikkauksen jälkeen. 

 

Ennen leikkausta  tapaatte kirurgin, joka kertoo leikkauksesta ja anestesialääkärin, 

joka selvittää nukutukseen ja kivunhoitoon liittyvät asiat. Saatte osastolta myös oh-

jeet suolityhjennystä varten. Teille annetaan myös hengitysharjoitusohjeet. 

 

Leikkauksen jälkeen Teidät siirretään heräämöön ja myöhemmin saman vuorokau-

den aikana vuodeosastolle. Leikkauspäivän iltana Teidät avustetaan istumaan ja liik-

keelle. Varhainen liikkeelle lähtö edistää suolen toimintaa. Saatte myös ottaa nesteitä 

tai lisäravinnetta n. 400 ml suun kautta. Kivunhoitoon saatte lääkkeittä suun kautta ja/tai 

suonensisäisesti  sekä lihakseen annettuna. Ensimmäisen vuorokauden ajan Teillä on virt-

sakatetri. 

 

Ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä saatte syödä nestemäistä ruokaa n. 

1500ml, lisäksi saatte nesteytystä suonensisäisesti. Virtsakatetri poistetaan aamulla. On 

myös tärkeää, että olette istumassa ja jalkeilla mahdollisimman paljon (n.8h/vrk), jotta virtsa-

us onnistuisi ja suolentoiminta käynnistyisi mahdollisimman nopeasti leikkauksen jälkeen. 

Omatoimisuus päivittäisissä toiminnoissa edistää toipumistanne. Hengitys- ja pulloon-

puhallusharjoituksia on myös hyvä tehdä usein. 

  

Toisena leikkauksen jälkeisenä  saatte kipulääkkeet suun kautta. Kipulääkettä on hyvä ot-

taa säännöllisesti. Saatte myös syödä normaalia ruokaa. Jos suoli toimii normaalisti on mah-

dollista päästä jo illalla kotiin. 
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PAKSUNSUOLEN TÄHYSTYSLEIKKAUSEN KOTIHOITO- OHJE 
 
 
 
 
HAAVAN HOITO 
 
Haavalla on joko sulavat tai poistettavat ompeleet. Mahdollisista poistettavista ompeleista 

kerromme Teille erikseen. Suihkuun voitte mennä leikkauksen jälkeisenä päivänä. 

Haava kuivataan puhtaalla pyyhkeellä kevyesti taputtelemalla. Saunaan, uimaan ja amme-

kylpyyn voitte mennä viikon kuluttua leikkauksesta. 

 

LIIKUNTA 

Kevyt liikunta ja ulkoilu on hyväksi toipumiselle. Raskaiden taakkojen nostelu, ja rasittavam-

pien liikuntaharrastusten aloittaminen on suotavaa vasta sairasloman loputtua. (n. 4vko) 

 

RUOKAVALIO 

Saatte syödä ja juoda normaalisti. Ruokavalion on hyvä olla monipuolista ja kuitupitoista. 

Kuukauden kuluttua voitte aloittaa myös kuituvalmisteiden käytön. 

 

JÄLKITARKASTUS 

Varaamme Teille ajan jälkitarkastukseen n. 4vko:n kuluttua leikkauksesta ja tarvittaessa 

myöhemmin. 

 

HUOMIOITAVAA 

Mikäli Teille tulee kovaa, äkillistä vatsakipua ja/tai verenvuotoa peräpäästä, ottakaa heti yh-

teys Teitä hoitaneeseen osastoon  tai Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikkaan. Jos haa-

vojen alueella esiintyy tulehdusoireita, kuten punoitusta, kuumotusta, lisääntyvää kipua, mär-

kävuotoa tai Teille nousee kuumetta, ottakaa  yhteys Teitä hoitaneeseen osastoon. 

 

 

 

Osasto 1                                                  Meilahden sairaala päivystyspoliklinikka                                                                

p: 471 88217 tai 471 88216                                                                    

 





                                                                                                                             

 

• Vastuu tiedon antamisesta
• Tasavertaisuus
• Yhdenmukaisuus
• Vuorovaikutus
• Yhteistyö

• Eettiset periaatteet
• Lait ja asetukset
• Hoitotyön periaatteet
• Sosiaalinen tuki
• Oikeudenmukaisuus

                                                                                                                                                                                                                                          

ympäristö Potilas

Tiedollinen Hoitaja

                                                                                                             KAAVIO 1. 

 

• Tieto ennen leikkausta
• Tieto tavoitteesta
• Tieto itsehoidosta
• Kirjallinen materiaali
• Internet

• Valmiudet
• Odotukset
• Pelot
• Taustatekijät, esim. 

kulttuuriset ja 
uskonnolliset



Potilas

Selvitä taustatiedot

Anna tietoa ymmärrettävällä tavalla

Anna suullista ja kirjallista tietoa

Ole rehellinen

Kirjaa taustatiedot ja tavoitteet potilasasiakirjaan

- mitä kerrottu

-ohjauksen esteet pelot ym.- mitä kerrattava

Potilas mukaan hoidon suunnitteluun

Kuuntele ja arvosta potilasta

Vastaa kysymyksiin

Kannusta sitoutumaan 

Ohjauksen sisältö Fast track:

Kivunhoito (epiduraalinen ja NSAID)

Liikkuminen ja aktiivisuus

Hoitaja

Hanki tietoa opetettavasta asiasta

Kehitä opetusmenetelmiä

Kartoita omat asenteesi

Käytä uusinta tutkimustietoa

Konsultoi eri alojen asiantuntijoita

Ole ammatillinen

Kotiutusohjaus:

-Suolipotilaan 

ruokavalio

-- liikkuminen

Liite 7                               Prosessikaavio 

Kannusta sitoutumaan 

hoitoon, tue 

päätöksenteossa, vahvista 

voimavaroja, 

rohkaise, motivoi 

Liikkuminen ja aktiivisuus

Hengityksen tehostaminen

Ravitsemus

Haavojen hoito ja tarkkailu

Tieto komplikaation oireista

Tieto jatkohoidosta

Leikkauspäivä:

-mobilisointi

-po 400ml

-Epiduraalinen

kivunhoito ja 

paracetamol

-tarvittaessa

opiaatit

-virtsakatetri

1. Post op:

-po nestemäinen 

ruoka

-mobilisointi

-Pulloon 

puhallukset

-- edk-

kivunhoito

--virtsakatetri 

pois

--movicol ja rela

listalle

2.Post op.

-edk pois

-Normaali ruoka 

po

--kipulääke po

Ohjausympäristö

Kutsu hoitoon ajoissa

Ohjauksen tarpeen määrittely

Ystävällinen ja rauhallinen ilmapiiri

Varaa riitävästi aikaa 

Odotusaika mahdollisimman lyhyeksi

Poista häiriötekijät ja keskeytykset, 

Kokoa materiaali etukäteen

Varmista turvallisuudentunne 

-omaisen/ ystävän mukanaolo

-- liikkuminen

--haavojen hoito ja 

tarkkailu

-- komplikaation 

oireet

-- mihin yhteys 

ongelmatilanteessa


