”Tulevaisuudessa potilas saa
terveytensä tueksi apua ja neuvoja
sujuvasti eikä aina tarvita käyntiä
paikan päällä”, sanoo hallintoylilääkäri
Juha Korpelainen.
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ÄLYKKÄIN SAIRAALA
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI • TAVOITTEENA TERVEYTTÄ

Tiimityötä
Vaativat HIPEK-hoidot on Suomessa
keskitetty kahteen yliopistosairaalaan.
OYS on näistä toinen.

Kuva: Juha Sarkkinen
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SITOUTUNUT
HENKILÖKUNTA

OYS Testlab on Suomessa
ainutlaatuinen testausympäristö,
joka yhdistää julkisen ja
yksityisen sektorin.

hoitaa keskosia
OYS:ssa. Vanhemmat
otetaan tiivisti mukaan
yhteistyöhön.
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OYS UUDISTUU
POTILASLÄHTÖISESTI
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”Uudet seinät eivät muutosta tuo,
vaan ihmiset, jotka muotoilevat
niiden sisälle uusia ja vaikuttavampia toimintamalleja.”
Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka
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OYS:n ilmoitusliite

LYHYESTI

MAAILMAN ÄLYKKÄIN SAIRAALA on maailman
integroitunein sairaala. Se ei ole vain uusia seiniä
ja teknologiaa. Se on hoidon vaikuttavuuden,
yhteistyön, työmenetelmien ja tietojärjestelmien
uudistumista potilaan parhaaksi.

SAIRAALAOPAS
AUTTAA PERILLE

Kuva: Tiina Mäki

OYS:ssa toimii 12 vapaaehtoista
sairaalaopasta, jotka auttavat potilaita
ilmoittautumaan sekä löytämään oikeaan
hoitoon tai tutkimukseen. Koulutetut
sairaalaoppaat päivystävät vuorollaan
avohoitotalon ja B2-sisäänkäynnin
aulassa. Taustavoimana on Järjestöt
sairaalassa -hanke.

Tiesitkö että ...
... Oulun yliopisto alkaa kouluttaa hospitalisteja eli lääkäreitä, jotka vastaavat
potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta?

Kuva: Tiina Mäki

NEUVOLAKOHORTTI
TUTKIJOIDEN KÄYTÖSSÄ

Kuva: Colourbox

Pohjois-Suomen biopankki Borealis
toimii aktiivisesti yliopistosairaaloiden
biopankkiyhteistyössä. Äskettäin
äitiysneuvoloissa vuosia kerätty
2 miljoonan veriseeruminäytteen
kokoelma siirtyi äskettäin Ouluun.

Hyvät tulokset
OYS erottuu edukseen aivoinfarktin
hoidossa, kun hoitopäivien määrää
ja potilaiden kuolleisuutta verrataan
muihin yliopistosairaaloihin Suomessa.
Hoitopäiviä on vähemmän ja kuolleisuusluvut pienimpiä THL:n tekemässä
vertailussa. Erot ovat olleet samansuuntaisia usean vuoden ajan.

OYS kasvaa uute

O

tarvitsisi lähteä raskaampien terveyspalvelujen piiriin. Tässä tilanteessa voittajia ovat
ja ja tehokkaampaa yhteistoimintaa ympäkaikki: potilas säästää aikaa ja vaivaa, ja
röivään maailmaan. Pohjois-Pohjanmaan
me toimijat voimme toimia tehokkaammin,
sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen
Leskinen perustelee.
sanoo, että se on kaikkien; elinkeinoelämän,
julkisten toimijoiden ja yhteiskunnan etu.
Leskinen toimi myös Pohjois-PohjanUudistuminen tarkoittaa myös raja-aitojen
maan sote-valmisteluja vetäneen PoPSTerrikkomista lääketieteen eri osa-alueiden ja
hankkeen selvitysmiehenä.
eri toimijoiden välillä.
Maakuntauudistukseen ja sosiaali- ja terPohjois-Pohjanmaalla terveyden- ja saiveydenhuollon yhtenäistämiseen tähtäävää
raanhoitopalvelut tuotetaan kustannustetulevaisuutta on tehty ja tehdään sairaalassa.
hokkaimmin Suomessa, kun sitä verrataan
Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka toteaa,
väestöpohjaan ja sairastuvuuteen. Erikoisettä OYS:lla on jo enemmän säännöllistä
sairaanhoidossa OYS on aina ollut 3–5 paryhteistyötä Oulun kaupungin, 29:n erityishaan joukossa kustannustehokkuudeltaan.
vastuukunnan ja perusterveydenhuollon kans– Tämä tarkoittaa, että meidän on helsa kuin monella muulla yliopistosairaalalla.
pompaa suunnitella muutoksia huolellisesti,
Arjen esimerkkinä johtavat viranhaltijat
Leskinen toteaa.
mainitsevat sen, että OYS:n sairaalauudistuksessa perusterveydenhuolto on ollut
OYS:ssa tehdään merkittävää lääketieteelalusta lähtien suunnittelussa mukana. Myös
listä hoitotyötä, tutkimusta ja koulutusta.
erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmiä
– Kansainvälisen näytön mukaan olemme
on avattu niin, että pemaailmanhuippuja keskosrusterveydenhuolto voi
”Hoito on saatava hoidossa ja sen vaikuttavuuniitä hyödyntää.
dessa. Aivosairauksien hoilähemmäs potilaan dossa olemme myös vahva
– Aika uniikkia on
sekin, että Oulun seutekijä. Muun muassa syväkotiympäristöä”
dun yhteispäivystykaivostimulaatioissa (DBS)
PPSHP:n johtaja Hannu Leskinen
sessä sosiaalitoimi on
olemme uranuurtajia ja meiljo vuosia ollut tarvitlä hoitomuoto on ulotettu eritaessa päivystyksen potiikäisiin, Oukka kertoo.
lastyössä mukana, Oukka sanoo.
Ensi vuoden alussa OYS ottaa päävastuun terveydenhuollon menetelmien arvioinneista Suomessa.
Vielä ei kuitenkaan olla riittävän pit– Olemme olleet tässä työssä pitkään
källä. Potilaan hoitopolku on saatava
aktiivisia. Nyt Terveyden ja hyvinvoinnin
lähemmäs potilasta ja hänen läheilaitoksen johtama arviointityö kansallisessiään niin, että terveydenhuolto tukee
ti ja kansainvälisesti siirtyy meille. Työtä
asiakasta tämän kotiin ja kotiymtehdään jatkossakin kaikkien toimijoiden
päristöön. Näin kapenee myös
kanssa yhdessä.
pitkien etäisyyksien tuoma
Arvioinneissa ovat mukana muun muashaaste.
sa laitteet, toimenpiteet, osin lääkkeet sekä
– Näin autamme asiahallinnolliset tukijärjestelmät.
kasta, jotta hänen ei
– Käymme läpi uudet hoitomenetelmät,
diagnostisia kokeita, laboratoriomittauksia
ja tietokoneavusteisia ohjelmia, jotta käytAino-Liisa Oukka
töönotettavat terveydenhuollon menetelmät
iloitsee, että
ovat entistä turvallisempia potilaalle, Oukka
terveydenhuoltoteaa.
lon menetelmien

YS haluaa luoda rohkeasti uusia ratkaisu-

arviointi keskitetään
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiriin.

Vanha, heikkokuntoinen ja toiminnalli-

sesti aikansa elänyt OYS-sairaalakompleksi

Kuva: Tiina Mäki

Älykästä tiedonvälitystä jo vuodesta 1984 lähtien.
Sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa
kehitysjohtaja Pasi Parkkila,
puh (08) 315 4173, pasi.parkkila@ppshp.fi
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en aikaan
NordLab –

LÄHELLÄ SINUA

Kuva: Tiina Mäki

Laboratoriopalveluja tarjoava NordLab kattaa puoli
Suomea. Sen palveluverkossa on yhteensä lähes 60
näytteenottopistettä Perhosta Kilpisjärvelle.
Viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin omistama NordLab
aloitti toimintansa tammikuussa 2013. Se perustettiin
järjestämään ja turvaamaan lähilaboratoriopalvelujen
saatavuus Pohjois-Suomessa myös tulevaisuudessa.

Oulun yliopistollinen sairaala vastaa Pohjois-Suomen väestön erikoisairaanhoidon, tutkimuksen
ja koulutuksen tarpeeseen yhdessä pohjoisen muiden keskussairaaloiden kanssa.

Palveluverkon laajuus, toiminnan laatu sekä vastuullisuus
yhdessä asiakaslähtöisyyden kanssa tekevät asioinnista
NordLabissa sujuvaa. Ajan voi varata verkossa ja lähilaboratorioon pääsee usein jopa saman päivän aikana.
Pitkälle automatisoitujen nykyaikaisten analyysilaitteiden
ansiosta luotettavat tulokset saa nopeasti.

uudistuu. Ensimmäinen uudisrakennus on
jo tulossa sairaalan pohjoispäähän.
– Uudet seinät eivät muutosta tuo, vaan
ihmiset, jotka muotoilevat niiden sisälle uusia ja vaikuttavampia toimintamalleja, Leskinen ja Oukka korostavat.
Kokonaisvaltaisessa muutoksessa erinomainen apu on OYS TestLabin kehitysympäristö, jossa suunnittelijat, henkilöstö
ja potilaat pääsevät testaamaan uusia tiloja, teknologiaa ja tapoja toimia. Sairaalauudistuksen ohessa testausympäristö on
myös vahva näyttö siitä, että sairaanhoitopiiri integroituu yhä vahvemmin elinkeinoelämän kanssa. ■

NordLabin ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilökunta tuntee asiakkaansa ja tekee työtään hyvän ja turvallisen
hoidon takaamiseksi.
NordLabin laboratorioissa tehdään vuosittain noin 8,5 miljoonaa tutkimusta. Sen palveluksessa on lähes 700 eri alan
ammattilaista, mukaan luettuna opiskelijat ja harjoittelijat.

Hannu Leskisen mielestä erikoissairaanhoidon osaamista on siirrettävä
laajemmin asiakkaan lähipalveluihin.

Tämä on PPSHP
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopistollisen
sairaalan erityisvastuualueena on koko Pohjois-Suomi ja sen noin
740 000 asukasta. Sairaalassa ovat edustettuna lähes kaikki
lääketieteen erikoisalat. Henkilöstöä on 7 000.

Kuva: Juha Sarkkinen

Kuva: Juha Sarkkinen

www.nordlab.fi
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Rakennamme
parempaa
huomista

Rakennamme Ouluun uuden potilas- ja perhekeskeisen Lasten ja naisten
sairaalan, jossa myös henkilöstöllä on hyvä olla. Suunnittelemme ja toteutamme ajanmukaiset ja yhtenäiset tilat, jotka omalta osaltaan uudistavat
sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantavat toiminnan tuottavuutta
ja kehittävät hoidon laatua. Tilasuunnittelu on tehty potilaslähtöisesti ja
ratkaisuilla tuetaan potilasturvallisuutta, tietosuojaa, tehokkuutta ja viihtyisyyttä. Suunnittelussa henkilökunnan palaute ja osallistuminen ovat olleet erityisen tärkeitä.
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Uusi sairaala toteutetaan yhteistoimintamallilla, jossa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä me suunnittelijat ja urakoitsijat viemme yhdessä hanketta eteenpäin. Käyttämämme VDC-toimintatapa hyödyntää
tietomallinnusta monipuolisesti ja tukee eri osapuolten yhteistyötä. Ratkaisemme asiat ensin virtuaalisesti, jolloin toteutusvaiheessa syntyy vähemmän muutostarpeita ja turhia kustannuksia. Toteutusvaihe on suunniteltu
siten, että se häiritsee muun sairaalan toimintaa mahdollisimman vähän.

OYS:n ilmoitusliite

Arvostettu tieteellinen julkaisu Journal
of Neuro-oncology on julkaissut oululaisten
BBBD-hoidoista vuoteen 2014 ulottuvat
tulokset. Jo näitä alustavia tuloksia on
pidetty merkittävinä.
Kuva: Colourbox

37

aivolymfoomapotilasta. OYS on hoitanut BBBD- menetelmällä vuodesta 2007 lähtien 37 aivolymfoomapotilasta ja
yhden kivessyöpäpotilaan, jolla on aivoissa etäpesäkkeitä.
Hoitoa annetaan sekä vastikään sairastuneille että niille
potilaille, joilla tauti on uusiutunut. Potilaita tulee koko Suomesta..

Kuva: Tiina Mäki

Merkittäviä hoitotuloksia

MAAILMANHUIPPUA

Aivosairauksiin
edistyksellistä apua
AIVOLYMFOOMAN HOITO OYS:ssa on kansainvälisesti uraauurtavaa, ja potilaita tulee Ouluun kaikkialta Suomesta.
Aivosairauksien tutkimuksessa ja
hoidossa OYS tekee muutenkin
mallikasta työtä.

S

A

ivolymfoomaa on jo 10 vuo-

”Aivolymfooman
hoidossa tulokset
ovat lupaavia, vaikka
yleensä taudin ennuste
on huono.” Erikoislääkäri Outi Kuittinen
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den ajan hoidettu OYS:ssa
veriaivoesteen aukaisuun
perustuvalla BBBD-hoidolla
hyvin tuloksin. Tauti on harvinainen lymfooman eli imusolmukesyövän esiintymismuoto, joka on
yleistymässä. Yleensä lymfoomaa
hoidetaan solunsalpaajilla, mutta
aivolymfoomassa veri-aivoeste
pysäyttää lääkkeen pääsyn aivokudokseen. Tästä syystä potilaiden ennuste on ollut
huono.
OYS käyttää ainoana sairaalana Euroopassa BBBD-menetelmää. Veri-aivoeste avataan
tilapäisesti ruiskuttamalla valtimoon ylitiheää
sokeriliuosta, jolloin lääkeaineet pääsevät aivokudokseen. Alkuaan Yhdysvalloissa keksittyä
hoitoa on OYS:ssa kehitetty lisäämällä vaikuttavia lääkeaineita ja lyhentämällä hoitojen väliä.
– Aivolymfoomapotilaita tulee Ouluun hoidettavaksi koko Suomesta, kertoo syöpätautien erikoislääkäri Outi Kuittinen OYS:sta.

yväaivostimulaation eli DBS:n

osaajana OYS:n neurokirurgian
yksikkö on edelläkävijä, joka on
kouluttanut Suomessa muitakin sairaaloita
tähän hoitomuotoon.
DBS voi auttaa kaiken ikäisiä liikehäiriöistä kärsiviä potilaita. Yleisimmin
liikehäiriö on Parkinsonin taudin aiheuttama. Muita syitä voivat olla esimerkiksi
dystonia, erilaiset vapinasairaudet,
Touretten syndrooma, synnynnäinen
CP-vamma tai MS-tauti. Potilaaseen asennetaan leikkaussalissa
laite, jonka virtalähde sijoitetaan vatsan tai rinnan alueen
rasvakudokseen ja elektrodi aivojen syviin osiin
syöttämään sähköistä
ärsykettä, joka helpottaa
oireita. Aikuispotilaiden
lisäksi Oulussa hoidetaan
myös lasten liikehäiriöitä.
Neurokirurgian erikoislääkärit Maija Lahtinen ja
Mikko Kauppinen pitävät
OYS:n vahvuutena sitä, että
sairaalassa on käytettävissä kokenut ja omistautunut moniammatillinen tiimi. Liikehäiriöpotilaiden
hoitopolku on sujuva, ja DBS-tiimi
seuraa laitteen saaneita potilaita vielä
vuoden hoidon jälkeen.
Fyysikko Jani Katisko sanoo, että
kokemuksen ja kirurgisen teknologian
ansiosta aivoelektrodit kyetään asentamaan
tarkasti oikeaan kohtaan. ■

BBBD-hoitojen tulokset ovat erittäin lupaa-

via. Tällä hetkellä käytössä olevalla hoitoohjelmalla vaikuttaisi, että 93 prosentilla
potilaista tauti on hallinnassa kolme vuotta
hoitojen saamisen jälkeen. Yleisesti käytetyissä hoitomuodoissa vastaava prosenttiluku
on 50. Kuittinen odottaa vielä virallisia tutkimustuloksia ennen varmoja johtopäätöksiä. ■

Aivolymfoomaa on
jo 10 vuoden ajan
hoidettu OYS:ssa
veriaivoesteen
aukaisuun perustuvalla BBBD-hoidolla
hyvin tuloksin.

”Syvissä aivojen osissa ei
ole tyhjää tilaa. Elektrodien
pitää olla juuri oikeassa
paikassa.” Fyysikko Jani Katisko

Kuva: Tiina Mäki

TROMBEKTOMIA PARANTAA POTILAAN ENNUSTETTA
Ensimmäisenä sairaalana Suomessa OYS
aloitti vuoden 2017 alusta trombektomiat ympäri
vuorokauden päivystäen.
Aivoinfarktissa verihyytymä tukkii aivovaltimon.
Tämä johtaa halvausoireisiin, joiden voimakkuus
ja oirekuva riippuvat tukoksen sijainnista aivoissa.
Trombektomiassa toimenpideradiologi poistaa
aivovaltimon tukoksen. Potilaan nivusvaltimoon
viedään katetri, ja hyytymä joko imetään katetrin

lävitse pois tai ”kalastetaan” sitä varten suunnitellulla
verkkoputkella. Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana toimenpiteitä on tehty noin sata.
– Toimenpiteen aikana potilasta ei yleensä
nukuteta, kertoo toimenpideradiologi Matti
Isokangas OYS:sta.
Trombektomia on yksi osa akuuttien aivoinfarktien hoitoketjua, joka OYS:ssa on tarkkaan
mietitty.

Hengittävät aivot?
Dosentti Vesa Kiviniemen johtama
tutkimusryhmä on tehnyt glymfaattisen
järjestelmän tutkimusta ihmisillä. Kiviniemen ryhmä osoitti ensimmäisenä,
että hengitysliikkeiden aiheuttamat
painemuutokset heijastuvat laskimoiden
kautta aivojen nestekiertoon. Aivojen
toiminnallisessa magneettikuvauksessa
hengitysliikkeet erottuvat rauhallisena
aaltoiluna. Kiviniemen johtama OFNI-tutkimusryhmä haluaa selvittää ilmiön syitä.
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Tietoa vauvan kivusta
T
O
OYS:ssa
luodaan vastasyntyneiden
kkivun arviointiin ja hoitoon yhtenäinen malli.
O
Opas vanhemmille ja terveydenhuollon
aammattilaisille julkaistaan Terveyskylä.fi :ssä.
Kuva: Colourbox

2,5

miljoonalla eurolla
tasokasta sädehoitoteknologiaa.
Viime vuonna hankittu lineaarikiihdytin
mahdollistaa millimetrin tarkan
sädehoidon ja on potilasystävällisempi.

Kuva: Colourbox

KESKOSHOITO

Pienimmät hyvässä hoi

P

ienten keskosten hoito pyritään Suomessa keskittämään yliopistosairaaloihin.
OYS:n osastolle 55 tulevat hoidettaviksi
pienet keskoset puolen Suomen alueelta Lappia myöten. Alle 1,5-kiloisina tai
32-viikkoisina syntyneiden keskosten kuolleisuusluvut ovat OYS:ssa Suomen pienimpiä, kun lukuja verrataan muiden yliopistosairaaloiden vastaaviin.
Ylilääkäri Timo Saarela osastolta 55 sanoo, että yksi syy hyviin tuloksiin on kokenut ja sitoutunut hoitohenkilökunta, jolle on
kertynyt näkemystä hauraimpien vauvojen
hoitoon. Henkilökunta huomaa vauvan voinnissa pienetkin muutokset ja pystyy puuttumaan asioihin, ennen kuin vauvan tila heikkenee. Lääkärien ja hoitajien yhteistyö sujuu.
Koko ketju neuvoloista keskussairaaloihin ja OYS:aan toimii Timo Saarelan mielestä potilaan eduksi.
– Neuvolat seulovat riskiraskaudet ja
keskussairaalat seuraavat niitä tarkasti.
Tarvittaessa nämä äidit ohjataan OYS:aan
arvioon ja seurantaan. Meillä OYS:ssa taas
synnytyslääkäreiden ja neonatologien eli
keskosia hoitavien lääkäreiden kesken on
säännöllisiä palavereita, joissa käymme yhdessä läpi tapauksia.
OYS:n osastolla 55 ote on perhekeskeinen.
Vanhemmat syöttävät, pesevät ja pukevat

Kuvat: Juha Sarkkinen

KESKOSIA HOITAA OYS:SSA
sitoutunut henkilökunta,
joka ottaa vanhemmat tiiviisti mukaan yhteistyöhön.
Hoidon tulokset ovat
Suomen parhaita.

– Vuorovaikutus omien vanhempien kanssa edistää vauvan neurologista ja painon
kehitystä ja vähentää infektioita ja hengitysongelmia, sanoo ylilääkäri Timo Saarela.

vauvojaan, ottavat tämän lähelle ihoa kenguruhoitoon ja osallistuvat lääkärinkiertoihin –
heitä kannustetaan tulemaan oman vauvansa
hoivan parhaiksi asiantuntijoiksi. Saarela
sanoo, että tällä on vaikutusta.
– Vuorovaikutus omien vanhempien
kanssa edistää vauvan neurologista ja painon kehitystä ja vähentää infektioita ja
hengitysongelmia. Äiti ja isä tutustuvat
vauvaansa ja heille kasvaa itseluottamus
hoitaa tätä. Trendi on, että näin perhe ko-

tiutuu sairaalasta aikaisemmin.
Perheet myös osallistuvat vauvan kotiutuksen suunnitteluun.
Osaston 55 osastonhoitaja Ulla
Heikkinen haluaa korostaa perhelähtöisyyttä tulevaisuudessa.
Rakenteilla on uusi lasten ja
naisten sairaala. Sen valmistuttuaa synnytysnnytys
sali ja teho-osasto ovat lähekkäin, samoin
synnyttäneet äidit ovat lähellä vauvojaan.
Lasten teho-osasto suunnitellaan perhehuo-

Ulla Heikkinen sanoo,
että lasten teho-osaston
henkilökunta hankkii
ahkerasti jatkokoulutusta.

PUHDAS VESI ON ELÄMISEN EHTO.
TURVAAMME MYÖS SAIRAALAN VESIHUOLLON

THE ECOSYSTEM
TO BOOST
YOUR BUSINESS

www.ouluhealth.ﬁ
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Sepelvaltimotauti hoidetaan nopeasti

ESKO

Sepelvaltimotautipotilas pääsee nopeasti hoitoon. OYS:ssa angiografia, pallolaajennus tai ohitusleikkaus tarjotaan kolmen päivän
kuluessa 74,3 prosentille potilaista, kun koko maan vertailuluku
on 61,3 prosenttia. Vertailutiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporttiin.
Kuva: Colourbox

dossa
neiden pohjalta, jolloin vanhemmilla on nykyistä parempi mahdollisuus yöpyä osastolla.
Osastolla 55 jokaisella vauvalla on 2–4
omahoitajan rinki, ja vauvaperhetyöntekijä
on perheen kanssa yhteydessä jo osastolla.
Kotiutumisen jälkeen vauvaperhetyöntekijä
vierailee vauvan kotona.
– Lisäksi meillä on keskosten kehityksen
seurantapoliklinikka alle 32-viikkoisina syntyneille vauvoille. Heitä seurataan tarvittaessa vuoden ikään asti.
Suomessa keskosten hoito on korkeatasoista ja pienten keskosten neurologinen vaikeavammaisuus on vähentynyt. Timo Saarela
sanoo, että ennen synnytystä äidille annettu
kortisonihoito kypsyttää sikiötä, mikä vähentää hengitysvaikeuksia ja aivoverenvuotoja.
– Keuhkojen surfaktanttihoito lyhentää
hoitoaikaa hengityskoneessa. Hengityskonehoito on myös nykyään entistä hellävaraisempaa, mikä suojelee keuhkokudosta. ■

TIETO KULKEE
SAUMATTOMASTI
Fakta
Tehohoitoa vauvoille
Keskosuus, hapenpuutteesta johtuvat
ongelmat, infektiot, aineenvaihduntasairaudet sekä rakennepoikkeavuudet ovat syitä, joiden vuoksi vauva
tulee osastolle 55. Hoitoajat vaihtelevat muutamasta päivästä kuukausiin.
Osastolla on teho- ja vuodeosastopaikkoja, keskosten kehityksen
seurantapoliklinikka ja vauvapoliklinikka. Henkilökuntaan kuuluu 47
sairaanhoitajaa, 5 kätilöä, 2 lastenhoitajaa, 3 lähihoitajaa, ylilääkäri ja
kolme neonatologia, kaksi erikoistuvaa
lastenlääkäriä, lääkintävahtimestari,
välinehuoltaja, osastofarmaseutti
ja osastonsihteereitä. Tiimissä on
lisäksi fysioterapeutti ja puheterapeutti.

Ylilääkari Timo Saarela:

”Kosketus omiin vanhempiin edistää vauvan
neurologista kehitystä”

Olitko vastikään OYS:ssa? Pääset katsomaan omia potilastietojasi sähköisesti, ja Esko –potilastietojärjestelmä
tuo tulevaisuudessa lisää sähköisiä palveluja.
Esko on Oulun yliopistollisessa sairaalassa kehitetty potilastietojärjestelmä, joka syntyessään 20 vuotta sitten oli lajissaan ensimmäinen selainpohjalta toimiva. Selkeäksi ja sujuvaksi kiitelty Esko on pariin kertaan
palkittu Suomen parhaana potilastietojärjestelmänä. Lääkärit ovat kokeneet
hyväksi sen, että yhden kirjautumisen jälkeen pääsee käsiksi kaikkeen
potilastietoon.
Järjestelmäpäällikkö Pasi Meriläinen sairaalan tietohallinnosta sanoo, että Eskoa on uudistettu ja laajennettu jatkuvasti vuosien aikana.
– Eskoa kehitettäessä käytetään uusimpia teknologioita ja menetelmiä ja sen vahvuutena on erityisesti käyttäjälähtöisyys. Eskon kehityksessä ovat koko ajan tiiviisti mukana järjestelmän todelliset käyttäjät eli
lääkärit ja hoitajat.
Tulevaisuudessa Esko näkyy enemmän myös potilaalle, esimerkiksi
toimenpiteiden esitietoja voidaan täyttää sähköisesti ennakkoon. Jo nyt
potilas pääsee katsomaan Eskoon kirjattuja tietoja omakanta-järjestelmän
kautta ja tietyille potilaille on käytössä omavointipalvelu, jonka kautta he
voivat raportoida tilaansa toimenpiteen jälkeen.
Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen sanoo, että Esko-järjestelmän
suurin hyöty potilaalle on sujuva tiedonkulku. Mitä paremmin terveydenhuollon ammattilaiset OYS:n eri osastoilla, keskussairaaloissa tai kotipaikkakunnan terveyskeskuksessa saavat tietoa potilaan diagnooseista,
hoidoista ja lääkityksestä, sitä parempaa hoitoa potilas saa.
Esko-järjestelmä on OYS:n lisäksi käytössä muualla PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirissä sekä Lapin, Länsi-Pohjan ja Vaasan
keskussairaaloissa. Järjestelmä ulottuu myös terveyskeskuksiin.
– Järjestelmä on varmatoiminen. Hoitajat ja lääkärit ovat siihen tyytyväisiä,
Juha Korpelainen sanoo.
Teksti: Pirkko Koivu

Fakta
Muun muassa syöpäpotilaiden lääkehoitoa voidaan seurata
ja suunnitella Esko-potilastietojärjestelmän avulla. Lisäksi
kännykällä voidaan kirjata siihen tietoja esimerkiksi potilaan
lääkehoidosta ja fysiologisista mittauksista.

Vanhemmat saattavat arkailla aivan pienen keskosen käsittelyä.
Timo Saarela sanoo, että tästä syystä vanhempien rohkaisu
ja mukanaolo jo osastolla on tärkeää.
Kuva: Juha Sarkkinen

LAPIN TEOLLISUUSRAKENNUS OY:LLÄ ON YLI 30 VUODEN
kokemus rakentamisesta, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
hankkeissa olemme olleet mukana jo yli 15 vuotta.

Kuvassa uutta kytkinlaitosta
rakentamassa. Haasteita toivat
kytkinlaitoksen rakentaminen
maan alle ahtaalla työmaaalueella sekä työmaan keskeinen
sijainti OYS:n alueella.

LuoteƩavaa ensihoitoa
Jokilaaksoissa
– laadukkaasƟ, turvallisesƟ,
ammaƫtaidolla.

www.ltr.fi
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Toimintaa tehostetaan
Uusinta teknologiaa hyödyntämällä
voidaan toimintaa tehostaa ja antaa sairaanhoidon ammattilaisten keskittyä ydinosaamiseensa. Kaikki tämä parantaa hoidon laatua ja potilaiden hoitokokemusta.
Kuva: Tiina Mäki

10

–15%

Kaikkien käyttäjien ehdoilla

Sairaalauudistuksen tavoitteena
on työn tuottavuuden parantaminen
10–15 prosenttia verrattuna aiempaan. Rakentamisen kustannukset
ovat noin 500 miljoonaa euroa.

Sairaala rakennetaan ja suunnitellaan
potilaan tarpeista lähtien. Tämä lyhentää
tutkimusten ja hoitojen viiveitä ja parantaa
hoidon laatua. Myös työ sujuu joustavammin ja kuormittaa vähemmän.

Kuva: Tiina Mäki

Kuvat: OuluHealth

Kuva: Tiina Mäki

TESTAUSYMPÄRISTÖ

OYS:n testausympäristö on ainutlaatuinen Suomessa, koska se yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin tavalla, joka antaa terveysteknologian yrityksille konkreettista tietoa tarpeista ja ammattilaisten

OYS uudistuu potilaslähtöisesti

Tulevaisuutta tehdään
OYS TESTLAB on sairaalassa toimiva ainutlaatuinen
testausympäristö, joka auttaa mittavan sairaalauudistuksen suunnittelussa. Teknologia- ja hyvinvointialan
yrityksille se tarjoaa mahdollisuuden kehittää
tuotteitaan todenmukaisessa ympäristössä.

S

airaalauudistuksessa OYS TestLab on

keskeisessä roolissa, kun henkilöstö ja
suunnittelijat kokeilevat ja muokkaavat
uusia tiloja ja toimintamalleja, jotta potilas
saa mahdollisimman laadukkaan, vaikuttavan ja turvallisen hoidon.
Kaikki uudet tilat mallinnetaan nykyaikaisilla suunnittelutyökaluilla. Niiden

Timo Alalääkkölä
(vas.) ja Kari-Pekka
Tampio kertovat,
että suunnittelijat ja henkilöstö
uudistavat sairaalaa
yhdessä.
Kuva: Juha Sarkkinen
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laitteistot ja ohjelmistot henkilöstön kokeiltavana simuloidussa hoitotilanteessa.
OYS:n testausympäristö on ainutlaatui-

nen Suomessa, koska se yhdistää julkisen
ja yksityisen sektorin tavalla, joka antaa
terveysteknologian yrityksille konkreettista
tietoa tarpeista ja ammattilaisten palautetta
tuotekehitykseen.
– Aiemmin ei ole ollut mahdollista näin
joustavasti tuoda yritysten prototyyppejä
sairaalaan testattavaksi.
OYS TestLab on myös digitaalinen testaustoimivuutta arvioidaan ja testataan 3Dvirtuaaliympäristössä. Tämän lisäksi tilat alusta. Sairaalassa on käytössä yksi maailman
mallinnetaan fyysisessä ympäristössä, jossa ensimmäisistä 5G-mobiilitestausverkoista.
– Meillä yritykset voivat jo suunnitteovat jo seinät, kalusteet ja laitteet paikallaan.
– Siten pystymme kokeilemaan erilaisia luvaiheessa tehdä integraatiotestauksia
sairaalan tai muiden terhoitoihin liittyviä toimenpiteitä ja toteamaan, ”TestLabissa pystym- veydenhuollon tietojärjestelmien kanssa.
sopiiko tila tarkoitukme kokeilemaan,
OYS TestLab on osa
seensa”, projektipäälliksopiiko tila
OuluHealth Labs -teskö Timo Alalääkkölä
taus- ja kehitysalustaa,
OYS TestLabista kertoo.
tarkoitukseensa.”
johon kuuluvat Oulun
Projektipäällikkö Timo Alalääkkölä
kaupungin sosiaalitoimen
Testausympäristössä
ja perusterveydenhuollon
voidaan mallintaa noin
testausympäristö ja Oulun
90 prosenttia sairaalan
toiminnoista. OYS TestLabissa tehdään ammattikorkeakoulun SimLab. Suomen toimyös teknologiakokeiluja, joiden avulla var- seksi suurimmassa terveysteknologiakaumistetaan, että uudet laitteet, koneet ja ohjel- pungissa OuluHealthin mittava verkosto
mistot saadaan parhaalla mahdollisella taval- edistää yritysten toimintaa.
– Olemme tehneet kovasti töitä Oulula helpottamaan ja tehostamaan toimintaa.
– Olemme testanneet lasten tehohoitohuo- Healthissa ja onnistuneet siinä, että meidät
netta siten, että siellä on ollut edistyneimmät tunnetaan kansainvälisestikin ammattimaisena

OYS:n ilmoitusliite

Toteuttajat yhteistyössä
Sairaala rakennetaan allianssina, jossa
tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja urakoitsijat
ovat yhdessä asettaneet ja sitoutuneet
haasteellisiin tuottavuus-, aikataulu- ja
kustannustavoitteisiin.
Kuva: Tiina Mäki

SAIRAALA RAKENNETAAN MODERNIKSI
Oulun yliopistollisen sairaalan
1970-luvulla rakennetut heikkokuntoiset ja nykyaikaiseen terveydenhoitoon soveltumattomat tilat
uudistetaan seuraavien 10–15
vuoden aikana.

palautetta tuotekehitykseen.

nyt
palvelujen tarjoajana, Alalääkkölä toteaa.
Yritystestauksen onnistumisesta esimerkkinä toimii BuddyCare -mobiilisovellus. Se
on leikkaukseen valmistautuvan lapsipotilaan perheelle tehty sovellus, jossa perhe
saa ohjeita ja muistutuksia ennen toimenpidettä. Potilaiden ja perheiden asiakasosallisuus lisääntyy, ja he voivat valmistautua
leikkaukseen aiempaa paremmin. Testauksen aikana potilaat ja henkilökunta saivat
positiivisia kokemuksia ja tietoa digitaalisten palvelujen käytöstä. ■

Fakta
Sairaalauudistuksen suunnittelussa
asiakas on kaiken keskiössä ja hoito
on vaikuttavaa. Toiminta modernissa
ja älykkäässä sairaalassa on kustannustehokasta. Tulevaisuudessa OYS
on entistä halutumpi työpaikka ja yliopistosairaala tuottaa korkeatasoista
ja vaikuttavaa tutkimusta. Uudistus
ei ole vain seinien rakentamista,
vaan myös hoidon vaikuttavuuden
kehittämistä.

Tilat, joita voidaan hyödyntää terveydenhoidossa tai tukitoiminnoissa, peruskorjataan uudisrakentamisen ohessa.
Tulevaisuuden sairaala on asiakaslähtöinen, turvallinen, joustava ja tehokkaasti toimiva sairaala, jossa asiakas
saa palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti.
Jatkossakin yliopistosairaala on yhtenäinen sairaalakompleksi, mutta hajasijoitettuja toimintoja ja tiloja yhdistetään
niin, että esimerkiksi pitkistä potilaiden
siirroista päästään eroon. Samalla mahdollistuu henkilöstöresurssien joustava
yhteiskäyttö. Uudistuva toiminta mahdollistaa lyhyemmät sairaalajaksot sekä
tukee koti- ja etäpalveluja.
– Tavoitteenamme on rakentaa turvalliset, terveelliset ja muuntojoustavat
tilat sekä luoda sellaiset olosuhteet ja
puitteet, jossa henkilökuntamme voi tarjota parasta mahdollista hoitoa potilaillemme, korostaa ohjelmajohtaja Kari-Pekka
Tampio OYS 2030 -ohjelmatoimistosta.
Maailman älykkäin sairaala ei tarkoita, että sairaala on vain teknologiaa ja
digitaalisuutta, vaan se tarkoittaa tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa.
Suunnittelu on toiminta- ja käyttäjälähtöistä sekä vuorovaikutteista.
”Vaikka meillä on ulkopuolisia sairaalasuunnittelijoita, oma henkilöstömme on
tärkein ja paras asiantuntija, kun mietimme asiakaslähtöisiä, tehokkaita sekä
aikaa ja resursseja säästäviä – potilasprosesseja. Yhdessä analysoimme nykytoimintaamme ja pyrimme tunnistamaan niistä potilaan välittömään hoitoon
kuulumattomia ja jopa ”turhia” työvaiheita. Kaikki mikä ei tuota välitöntä lisäarvoa asiakkaalle, jätetään pois ja tilat
rakennetaan palvelemaan potilastyötä.”
Uudistus on alkanut ydinsairaalan
ensimmäisen vaiheen rakentamisella.
Joulukuussa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston odotetaan päättävän jatkorakentamisesta.
OYS:n pohjoisosaan rakennettavaan
uudisosaan sijoittuvat lasten ja naisten
päivystys- ja poliklinikkatoiminta, synnytyssalit, lasten ja vastasyntyneiden
teho-osasto, vuodeosastot sekä
vierihoito- ja vastasyntyneiden osasto.
Lisäksi sinne luodaan vatsaelinsairauksien osaamiskeskittymä kokoamalla
vatsaelinsairauspotilaita hoitavien erikoisalojen avohoito, leikkaukset ja vuodeosastohoito samaan rakennukseen.
Ensimmäinen rakennusvaihe valmistuu
vuoden 2021 alkupuolella.
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AALA

TULEVAISUUDEN SAIR

TULEVAISUUDESSA POTILAS saa terveytensä tueksi apua ja neuvoja
sujuvasti, eikä aina tarvita välttämättä käyntiä vastaanotolla. OYS
kehittää toimintaansa asiakkaan turvallisuutta ja tarpeita korostaen.

Entistä helpompi tie terveyteen

T

ulevaisuudessa sairaala toimii asiakaslähtöisesti ja entistäkin turvallisemmin ja
laadukkaammin. ”Erittäin tärkeää on, että
tulevaisuudessa annamme huolenpitoa ja
apua potilaalle aiempaa enemmän ja pitempään. Potilas saa tietoa ja neuvontaa
kotiinsa ennen sairaalaan tuloaan ja sairaalakäyntinsä jälkeen, hallintoylilääkäri Juha
Korpelainen korostaa.
OYS:n toimintakulttuuria uudistetaan
uusien seinien suunnittelun ja rakentamisen
ohessa niin, että jäykkä organisaatiorakenne poistuu. Jatkossa arjen toiminta lähtee
asiakkaan tarpeesta.
Työn alla on sähköisiä palveluja, joiden

Fakta
Asiakkaat ovat mukana
ana
alan
tulevaisuuden sairaalan
asraadit
suunnittelussa. Potilasraadit
öllikokoontuvat säännöllilautetta
sesti antamaan palautetta
mintauusista tila- ja toimintamalleista. Lisäksi
potilasraadit pääsevät ideoimaan
esimerkiksi
potilashuoneiden sisustusta
n
ja odotustilojen
viihtyisyyttä.

avulla asiakas saa sujuvasti ja miellyttävästi
tarvitsemaansa neuvontaa. Samalla luodaan
hoitohenkilöstön ja asiakkaan välille säännöllisiä ja turvallisia yhteydenpitokanavia,
jotka vähentävät puhelimessa jonotusta ja
epätietoisuutta.
– Sähköisten palvelujen avulla henkilöstö voi paremmin valmistautua asiakkaan
hoitoon. Potilas taas saa valmistautumisohjeet omaan toimenpiteeseensä ja toimenpiteen jälkeen kotihoitoneuvot ja mahdollisuuden keskustella ammattilaisen kanssa
sähköisesti omasta voinnistaan.
Kroonisissa sairauksissa uudet ratkaisut
vähentävät
kontrollikäyntejä pitkien etäivähe
vä
hen
nt
syyksien alueella,
alu
luee
lu
eell
ee
lla,
ll
a, kkun poliklinikoiden
ja asiakkaan välille luod
luodaan
daan
n ttoimivia
yhteydenpitoväyliä.
– Luonnollisesti myös ammattilaisamm
m
ten tekemän hoidon ja tutkimuksen
tutk
k
tiedot siirtyvät mobiiliin he
helpommin
e
saataviksi sekä ajasta jjaa paikasta
riippumattomiksi.
OYS:ssa hahmotellaan
omaa
hahmotel
ell
sovellusta, jonka av
avulla
sairaav
laan tuleva asiakass tai potilaan
Hallintoylilääkäri JJuha Korpeu
laisen mukaan tu
tulevaisuuden
tavoittt
sairaalan tavoitteena
on saada
enemm
m terveyttä.
aikaan enemmän

Kuvat: Tiina Mäki

Digitalisaatio on osa OYS:n uudistumista, mutta sitäkin merkittävämpää on kehittää
arjen toiminnan tapoja ja yhteistyötä.

läheinen saa kartan ja tietoa sairaalan poliklinikoista, julkisista palveluista, kuten
kaupoista ja ravintoloista sekä kulkuyhteyksistä ja parkkipaikoista.

lähetteen erikoissairaanhoitoon.
Tulevaisuuden OYS rakennetaan niin,
että vuodeosastoilla on vain yhden hengen
potilashuoneita.
– Näin taataan yksityisyys, rauha ja mahdollisuus omaisten läsnäoloon sairaalassa.
Kansalaisten tiedotuskanavia on tulosMyös tietoturvallisuus pasa lisää. Niiden avulla
asiakkaalle annetaan
” Näin taataan yksityi- ranee ja sairaalainfektioimahdollisuus vähenee,
välineitä viestintään,
syys, rauha ja mah- den
Korpelainen kertoo.
oireiden tulkintaan ja
dollisuus omaisten
OYS ottaa syksyn aikaetähoitoon. Esimerkiksi
na ensimmäisenä sairaalapsykiatrisessa hoidossa
läsnoloon.”
na Suomessa käyttöön lääon jo käytössä virtuaaliHallintoylilääkäri Juha Korpelainen
kehoidon kansainvälisen
sia hoitomuotoja, joiden
mallin, jonka avulla kukin
käyttöä laajennetaan
potilas saa varmasti oikeat
muille erikoisaloille.
lääkkeet oikeaan aikaan ja oikein annostelKorpelainen kertoo myös oirenavigaattotuna.
rista, jonka avulla potilas voi kirjata oireensa
– Meillä on myös jo laajalti käytössä esinetissä ja saada sen jälkeen itsehoidon ohjeimerkiksi hoitohenkilöstön päätöksen teon
ta tai kehotuksen hakeutua hoitoon.
tueksi tarkoitettuja ratkaisuja, jotka varmis– Parhaimmillaan tämä apuväline toimisi
tavat asiakkaan oikean hoidon sujuvasti. ■
niin, että ohjelmisto voisi tehdä asiakkaalle

Kuva: Juha Sarkkinen

Automaatio parantaa työn ergonomiaa
ja tehostaa materiaalivirtoja sairaalassa.
Algol Technics on suomalainen
automaation ja robotiikan asiantuntija.
Tutustu OYS:n automatisoituun välinehuoltoon sivuillamme: algoltechnics.fi/oys
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UniOulu

#UniOulu #ArcticAttitude

Terveempi
tulevaisuus
Oulun yliopisto tuottaa uutta tietoa älykkäämmän,
terveemmän ja kestävämmän maailman
rakentamiseksi. Monitieteinen tutkimuksemme
ja osaamisemme yhdistävät lääketieteen,
terveysteknologian, langattoman tietoliikenteen,
konenäön ja tekoälyn terveemmäksi
tulevaisuudeksi meille kaikille.
Kouluttamamme lääkärit, hammaslääkärit ja
diplomi-insinöörit hyödyntävät ja kehittävät
uusinta teknologiaa ihmisen hyvinvoinnin ja
elinikäisen terveyden edistämiseksi.
Oulun yliopistossa teemme tiedettä
arktisella asenteella.

Sisältömarkkinointia
parhaimmillaan
Oma lehti, oma sisältö yli miljoonalle lukijalle.
Uskomme että korkealaatuinen ammattilaisten toteuttama insertti
on sisältömarkkinointia parhaimmillaan.
Ottakaa yhteyttä niin tuotamme teille julkaisun, jonka sisältö
puhuttelee, antaa uutta tietoa, vaikuttaa ja viihdyttää.

Johan Lithén, johan.lithen@inpress.fi
040 5024 943 • www.inpress.com

www.inpress.com
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Kuvat: Juha Sarkkinen

LEIKKAUS MENEILLÄÄ

Jari Mällinen kertoo, että HIPEK-leikkausten aikana käydään
vuorotellen tauolla.

Vuodesta 2013 alkaen Oulussa on annettu 50 HIPEK-hoitoa. Kirurgit Heikki
Takala, Jari Mällinen ja Marjo Koskela sekä leikkaushoitaja Lotta Jääskeläinen
leikkaukseen keskittyneenä.

Anestesialääkäri Mattias Ebeling
tarkkailee potilaan lääkitystä nukutuksen aikana.

Vaativat syöpäleikkaukset
VATSAKALVOLLE levinneen suolistosyövän
HIPEK-hoidot on
Suomessa keskitetty
kahteen yliopistosairaalaan. OYS on
näistä toinen.

V

atsakalvolle ja usein myös sisäelinten

pinnoille levinneen syövän leikkaushoitoon tarvitaan monen ammattilaisen tiimi ja usein 10–20 tunnin työrupeama.
Radikaalileikkaukseen yhdistetty HIPEK
eli hyperterminen intraperitoneaalinen
kemoterapia otettiin ensin käyttöön levittäytyneen suolen limakasvaimen eli peritoneumin pseudomyksooman hoidossa. Siitä
hyötyy osa suolistosyöpäpotilaistakin, joilla
sairaus on levinnyt vatsakalvoille. Menetelmällä hoidetaan myös harvinaista vatsaontelon mesoteliooma-syöpäkasvainta.
Suomessa HIPEK-hoito on keskitetty Oulun ja Helsingin yliopistollisiin sairaaloihin.
– Oulussa on HIPEK-leikkauksin hoidettu potilaita syksystä 2013 alkaen. OYS:n
leikkausosastolla on vaativaan menetelmään
ja sytostaattien käsittelyyn soveltuvat modernit leikkaustilat, kertoo gastrokirurgian
erikoislääkäri Heikki Takala.
– HIPEK-hoito on annettu 50 potilaalle,
mutta siihen valmistautuneina olemme leikanneet noin 90 potilasta.
Aiemmin leikatuista suolistosyöpäpotilaista pienellä osalla on erityisen suuri vatsakalvon etäpesäkkeiden kehittymisen riski. Osalle heistä tehdään tarkistusleikkaus
HIPEK-valmiudessa.

VÄYLÄ AUKI
UUDISTUMISELLE

Ennen leikkausta henkilökunta ei tiedä,
kuinka pitkä työrupeamasta tulee. Takalan
kollega, gastrokirurgian erikoislääkäri Jari
Mällinen sanoo, että vatsaontelon tilasta saadaan lopullinen varmuus vasta leikkauksessa.
– Todellisuus voi olla vaikeampi kuin kuvantamisen perusteella näyttää.

tarkistetaan, tehdään suoliliitokset sekä
tarvittaessa suoliavanne ja suljetaan haava.
Potilaan hoito jatkuu aluksi teho-osastolla ja
sen jälkeen vuodeosastolla.
Leikkauksessa on mukana kymmenkunta
erikoiskoulutettua ammattilaista. Kirurgeja
on paikalla yleensä kolme, leikkaussalihoitajia kolme, anestesiahoitajia 2–3, anesteHIPEK-leikkauksessa potilaan vatsa ava- sialääkäreitä kaksi sekä lisäksi prosessiin
osallistuu sairaalatekniikan ja huollon hentaan ja kasvainkudos pyritään poistamaan.
– Etäpesäkkeet ovat yleensä vatsakalvol- kilöstöä. Tiimiin kuuluu myös maksakirurgi.
Ouluun tulevat potilaat
la ja elinten pinnalla. Vatpohjoisesta Suomesta ja
sakalvoa poistetaan ja sen
Ennen leikkausta
KYS:n piiriä. Oulisäksi tarvittaessa elimiä,
henkilökunta ei tiedä, osasta
lussa ja Helsingissä potiesimerkiksi
suolistoa,
kuinka pitkä työru- laita hoidetaan saman linmaksakudosta, perna, naijauksen mukaan.
silla kohtu ja munasarjat,
peamasta tulee
– Yhteistyötä tehdään
Heikki Takala luettelee.
paljon sekä Suomessa,
Kun näkyvä kasvainkudos on leikkauksella poistettu, alkaa Pohjoismaissa että kansainvälisesti, Heikki
menetelmälle nimensä antanut osuus eli Takala sanoo.
hyperterminen kemoterapia. Siinä potilaan
vatsaonteloa huuhdellaan lämpimällä solun- Tavallisesti leikkaus kestää noin 12 tuntia,
salpaajanesteellä yleensä puolitoista tuntia. mutta se voi venyä jopa yli 20 tuntiin, joHenkilökunta suojautuu voimakkaalta lää- ten henkilökunnan on syytä pysyä virkeänä.
keaineelta.
Välillä tiimin jäsenet käyvät vuorotellen tauolla
– Lämmitetyllä solunsalpaajalla pyritään ja leikkaussalissa soi yleensä musiikki.
tuhoamaan mikroskooppiset syöpäsolut.
Leikkaushoitaja Jaana Leuanniemi on
Lopuksi neste poistetaan, leikkausalue kuulunut HIPEK-tiimiin alusta eli vuodes-

Osaa auttaa
Opi ensiapua kurssilla

Delfoi on mukana OYS Tulevaisuuden
sairaala 2030 -hankkeessa uusien toimintaja logistiikkaprosessien kehittämisessä
ja simuloinnissa. Lue lisää aiheesta.

Lisätietoa: ensiapukoulutus.fi
tai 020 701 2376 (arkisin klo 9–16)
(matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min)

12 PPSHP

OYS:n ilmoitusliite

Leikkaushoitaja Anna-Tuulia Hailuoto tarkkailee kasvainnäytettä,
joka lähetetään patologin tutkittavaksi.

tiimityötä

Kuva: Colourbox

ta 2013 alkaen. Hän sanoo, että vaativa
työ motivoi ammatillisesti. Muista isoista
leikkauksista HIPEK poikkeaa erityisesti
sytostaattien käsittelyn
yn ttakia.
yn
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ak
ia. Tä
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muun muassa pintojen
n suojaamista ja eristysvaatteiden käyttöä.
– Leikkauksissa on aina oltava tarkkana,
mutta sytostaattien takia
ak
kia tarkkuutta vaaditaan vielä enemmän. S
See osuus leikkauksesta
saattaa olla edessä vasta
sta kello 23 illalla tai
kello 4 aamulla, joten vvireyttä
ireyttä on pidettävä
yllä. Kun tiedossa on H
HIPEK-leikkaus,
IPEK-leikkaus,
otan paljon evästä mukaan.
kaan.
Leuanniemi sanoo, että
vaikka työpäivän kestoa
oa ei
etukäteen voi tietää, hhenkilöenkilökunta lähtee näihin tehtäviin
htäviin
mielellään.
– Meillä on hyvä m
meehenkinen tiimi, ilmapiiri
iiri
leikkauksissa on mukava.
ava.
Jari Mällinen valmisistautuu leikkausrupeamaan
maan
muun muassa syömällä
lä
kunnon aamiaisen ja
käyttämällä tukisukkia.
a.
– Väsymys tulee vasta
asta
leikkauksen jälkeen. ■
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Lääkeyhtiö Roche on erikoistunut täsmähoitojen
kehittämiseen vakaviin sairauksiin. Olemme
tuoneet ratkaisuja mm. rintasyövän, suolistosyövän,
imusolmukesyövän ja reumasairauksien hoitoon.

Suomalainen terveysteknologia on arvostettu ja
kasvava vientiala maailmalla. Terveysteknologian
vienti on jatkanut kasvuaan huimasti: viennin arvo
kasvoi lähes 10 prosenttia vuodesta 2015 ja nousi yli
kahteen miljardiin euroon. Oulussa Health & Life
Science -toimialan yritysten vientiliikevaihto kasvoi
vuosien 2011- 2016 aikana peräti 31 prosenttia.
Alueelle on syntynyt terveysalan aktiivinen verkosto,
OuluHealth, joka on toiseksi suurin terveysalan yrityskeskittymä Suomessa. Alalla toimii yli 500 yritystä, joiden liikevaihto
on yhteensä 665 M€. OuluHealth-ekosysteemi ja sen toimijat
– julkinen sektori, tutkimus ja alan yritykset – luovat yhdessä
innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden terveyden haasteisiin.
Asetimme tavoitteeksi 700 uuden työpaikan luomisen
viidessä vuodessa – onnistuimme siinä 4,5 vuodessa.
Oulussa vahva informaatioteknologia-osaaminen yhdistyy
ketterästi Health & Life Science -alan osaamiseen. Tästä
syntyy kehittyneitä ja räätälöityjä ratkaisuja tulevaisuuden
terveyden haasteisiin. Lukuisia, vielä mullistavilta kuulostavia
teknologioita testataan täällä jo käytännössä. Alan yritykset
hyödyntävät uuden sukupolven teknologioita, kuten tekoäly,
5G, lääketieteen kuvantaminen, robotiikka, painettava
elektroniikka, virtuaaliteknologia ja BigData.
Kaupungissa, jossa kehitettyä teknologiaa käyttää päivittäin
yli kolme miljardia ihmistä maailmassa, ei ole rajoituksia.
Huipputeknologia, innovatiivisuus ja avoin asenne ovat selvästi
osa oululaista arkipäivää.
OuluHealth on ketterä verkosto, johon etsimme jatkuvasti alan
yrityksiä yhteistyöhön niin Suomesta kuin ulkomailta.
Tule luomaan kanssamme tulevaisuuden terveyttä!
Heidi Tikanmäki,
Asiakkuuspäällikkö, Health & Life Science
BusinessOulu, OuluHealth

Kun kysyt vakavasti sairastuneelta, mitä hän eniten
toivoo, saat lähes aina saman vastauksen – ‘lisää
aikaa’. Aikaa, jonka voisi viettää läheistensä kanssa.

FI/ROCH/1602/0016

FI/ROCH/1602/0016

Työ vaikeiden sairauksien voittamiseksi jatkuu joka
päivä. Nyt tutkimme tiiviisti esimerkiksi keuhkosyöpää ja ms-tautia. Tutkimus on aikaa ja resursseja
vievää työtä; 10 000 molekyylistä kun voi hyvinkin
vain yksi päätyä toimivaksi lääkkeeksi.

Tulevaisuuden terveys
tehdään Oulussa

NKUÀÀCKMCCڄ
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PÄIVYSTYSTALO

Luotettavaa ja
selkeää tietoa netissä
PÄIVYSTYSTALO ON KANSALAISILLE suunnattu akuuttia terveysongelmaa
koskeva neuvontapalvelu verkossa. Sitä kehitetään, jotta kansalaiset
saisivat helpommin tietoa ajasta ja paikasta riippumatta.

Fakta

Marja Ylilehto (vas.) ja Iita Daavittila
työstävät kansalaisille entistä helpommin
saavutettavia ohjeita ja neuvoja verkkoon.

Virtuaalisairaala on yliopistollisten
sairaaloiden asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämishanke.
Siinä rakennetaan Terveyskylää, joka
on asiantuntijoiden luoma terveydenhuollon verkkopalvelu. Sen avulla
kansalainen löytää luotettavaa tietoa
helposti.

LONKKAMURTUMAPOTILAAT SELVIYTYVÄT HYVIN

LÄÄKITYSTIETO SIIRTYY
RTYY

Hoidettujen lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuus on
selvästi Suomen alhaisin OYS:ssa. THL:n raportin mukaan
vuonna 2015 leikatuista potilaista oli puolen vuoden kuluttua
leikkauksesta elossa lähes 90 prosenttia. Oulussa lonkkamurtumapotilaat priorisoidaan niin, ettei potilas joudu odottamaan
leikkausta yli 24 tuntia. Lonkkamurtumapotilaat leikataan pääsääntöisesti virka-aikana ja leikkauksen tekee aina kokenut
henkilökunta.

Teho-osaston tietojärjestelmä ja
Esko-potilastietojärjestelmän lääkehoidon osio on OYS:ssa integroitu.
Ensimmäistä kertaa Suomessa lääkemääräykset siirtyvät sähköisesti
potilastietojärjestelmän ja tehohoidon välillä. Tämä säästää työaikaa
ja parantaa potilasturvallisuutta.
Kuva: Colourbox
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Y

hoitopiirit, jotta se toimisi koko Suomen
yhdessä digitaalisia terveyspalveluja, kattavana palveluna.
joista kansalainen saa entistä paremmin apua itselleen tai läheiselleen. Oulun Päivystystaloon on tulossa kursseja kanyliopistollinen sairaala vastaa päivystyk- salaisille.
seen liittyvän tukipalvelun kehittämisestä.
– Tuotamme yhdessä Oulun ammattiKoko terveydenhuoltoa koskeva päi- korkeakoulun opiskelijoiden kanssa kolme
vystyssivusto avautuu helmikuun lopussa. virtuaalikurssia: maallikkoelvytys ja defibPäivystystalo.fi -palvelu on osa kansallista rilaattorin käyttö, onnettomuustilanteessa
Terveyskylä-verkkoalustaa, johon yliopis- toimiminen ja tajuttoman ihmisen kohtaatosairaaloiden ammattilaiset tuottavat tietoa. minen. Haluamme näin rohkaista ihmisiä
– Tietoa on netissä ilman uutta palvelua- auttamaan lähimmäistään, koska pienet asiat
kin, mutta tällä hetkellä tieto on hajallaan ja voivat olla ratkaisevia potilaan selviytyvaikeasti hahmotettavissa. Terveyskylässä misessä, Ylilehto korostaa.
tieto on yhtenäistä ja ennen kaikkea luotetDaavittilan mukaan myöhemmässä vaiheestavaa, koska se on ammattilaisten tekemää, sa päivystystalon sovelluksen avulla infortoteaa projektipäällikkö,
moidaan ja ohjataan päi”Päivystystalossa
Oulun seudun yhteisvystysasiakkaita ja näin
päivystyksen
apulaistieto löytyy helposti lievitetään päivystyskäynylilääkäri Iita Daavittila.
tiin liittyvän odotuksen
ja reaaliaikaisesti
tuomaa epätietoisuutta.
– Sovellus voisi kerPäivystystalo tukee akuajasta paikasta
toa asiakkaille automaatutista vaivasta tai tapaturriippumatta.”
tiviestillä, jos kriittisesti
masta kärsivää ihmistä ja
Apulaisylilääkäri
Iita Daavittila
sairaiden potilaiden hoito
neuvoo häntä pulmassaan.
viivästyttää muita poti– Sivustolta löytyy
laita. Asiakas voisi myös
vastaus siihen, pitääkö
hakeutua päivystykseen. Järjestelmä myös täyttää etukäteen kännykällään esitieto- ja
kertoo lähimmän hoitopaikan, jos päivystys- lääkitystietolomakkeet, mikä antaisi hoitokäynti on tarpeen. Jos hoitoon ei tarvitse ha- henkilöstölle aikaa keskittyä enemmän asikeutua, palvelu antaa itsehoito-ohjeita oirei- akkaan hoitoon. Sovellus voisi myös ohjata
den helpottamiseksi, projektikoordinaattori, asiakasta päivystyksen eri pisteisiin, asiantuntijat visioivat.
sairaanhoitaja Marja Ylilehto kertoo.
Diagnoosinsa saaneille potilaille Ter– Päivystystalossa tieto löytyy helposti ja
reaaliaikaisesti ajasta ja paikasta riippumat- veyskylään tulee kymmeniä sivustoja,
ta. Se toimii myöhemmin myös mobiilissa. joissa he voivat saada tukea sairauteensa.
Toivomme palvelun vähentävän puhelimes- Valmiina ovat jo muun muassa aivojen,
sä odottamista ja helpottavan kansalaista hä- reuma- ja sydänsairauksien portaalit. Myös
nen miettiessään, tarvitseeko päivystykseen kuntoutumiseen, mielenterveyteen ja leikkaukseen tulijan virtuaalitalot ovat jo käylähteä, Daavittila sanoo.
Projektipäällikkö toivoo, että päivys- tettävissä. ■
tystaloon sitoutuisivat yliopistollisten sai- Kuvitus: Sofia Karlsson. Kuvat: Juha Sarkkinen,
raaloiden lisäksi kaikki muutkin sairaan- Tiina Mäki, Colourbox
liopistolliset sairaalat kehittävät
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Kainuun sairaala
on esimerkki tulevaisuuden sairaalarakentamisesta

Kainuun uuden sairaalan
henkilöstö pääsee tutustumaan
ja kehittämään tulevaa
työympäristöään virtuaalisesti.

TULEVAISUUDEN
TERVEYDENHOITO
VAATII JOUSTAVIA JA ÄLYKKÄITÄ TILOJA
Terveydenhoidon rakennusprojektit kestävät usein
vuosia ja ne pitävät sisällään sekä uudisrakentamista että saneeraustöitä. Päivittäisen hoitotyön
on jatkuttava häiriöttömästi niin koko rakentamisen
ajan kuin tilojen käyttöönoton jälkeen.
Herkät lääketieteelliset laitteet, sairaalan
korkea teknologia ja erikoissairaanhoidon
tulevaisuuden tarpeet on huomioitava
tarkkaan kaikessa toiminnassa.
– Pitkä kokemuksemme terveydenhoidon kehitys- ja rakennusprojekteista
eri puolilta maailmaa on kerryttänyt arvokasta tietoa, näkemystä ja kokemusta
sujuvista prosesseista ja kokonaisuuksien
ymmärtämisestä. Tiedämme, mitä hoitoympäristössä rakentaminen vaatii. Kaiken
pitää toimia kitkattomasti koko projektin
ajan sekä uudisrakentamisessa että saneerauskohteissa, sanoo Skanskan PohjoisSuomen aluejohtaja Sakari Jämsä.
Sairaalan toimintaa pitää voida muut-

taa ja kehittää ilman suuria rakennuksiin
tehtäviä muutoksia. Aikainen ja avoin
vuoropuhelu eri osapuolten kesken aut-

taa tunnistamaan myös tulevaisuuden
hoitotarpeita ja luomaan yhteiset tavoitteet ne silmällä pitäen. Näin saadaan luotua sairaalan tarpeisiin nyt ja tulevaisuu-

”

Skanska on rakentanut yli
2 000 sairaalaa eri puolille
maailmaa erilaisilla yhteistyöja hankintamalleilla.
Kaisa Kekki

dessa parhaiten soveltuvat ratkaisut.
Oikein investoitu euro vähentää hankkeen elinkaaren kokonaiskustannuksia.
Tämä tarkoittaa sitä, että jo hankkeen
alkuvaiheessa pitää huomioida myös
sen käyttö- ja ylläpitokustannukset. Toimivan tekniikan lisäksi on huomioitava
myös tilojen tarkoituksenmukaisuus.

Kainuun uuden sairaalan
suunnittelussa korostuvat
viihtyisät, tehokasta hoitoa
tukevat tilat sekä kuntouttava
hoitoympäristö. Hanke toteutetaan allianssimallilla, joka
perustuu tiiviiseen ja saumattomaan yhteistyöhön hankkeen
kaikkien osapuolten kesken.
Käytössä on koko ryhmän
kaikkien jäsenten osaaminen
ja näkemykset ja tämä auttaa
valitsemaan ratkaisuja, jotka
ovat koko hankkeen parhaaksi
sen sijaan, että ne hyödyttäisivät
vain yhtä tai muutamaa osapuolta. Kokonaisajattelun myötä
esimerkiksi projektiin kuluva aika
on helpommin kontrolloitavissa
ja kustannukset paremmin ennakoitavissa koko projektin ajan.
Kainuun uuden sairaalan
suunnittelussa ja rakentamisessa on hyödynnetty laajasti
tietomallipohjaista suunnittelua. Tietomallien avulla myös
tulevat käyttäjät ovat päässeet tutustumaan tulevaan
työympäristöönsä virtuaalisesti
ja antamaan palautetta tulevasta
työpaikastaan.

Henkilökunnan on voitava työskennellä tehokkaasti oikeanlaisissa tiloissa. Kun
ylimääräinen siirtyminen paikasta toiseen
vähenee, myös odotusajat lyhenevät ja
näin saavutetaan yhteiskunnallisia hyötyjä.
Nämä ovat asioita, joihin voidaan vaikuttaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.
Skanskalla on pitkä ja monipuolinen

kokemus terveydenhoitoalan projekteista niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
– Skanska on rakentanut yli 2000 sairaalaa eri puolille maailmaa erilaisilla
yhteistyö- ja hankintamalleilla. Toimintamallista riippumatta asiakkaamme voivat
luottaa kokemukseemme. Asiakas saa
aina parhaan kokemuksemme käyttöönsä,
kertoo Skanskan liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaisa Kekki.
Osaamisen ja tiedon jakamista varten
Skanskalla on jo useita vuosia toiminut
Global Healthcare Center of Excellence
(GHCOE) –ryhmä, joka koostuu skanskalaisista terveydenhoitoalan projektien
asiantuntijoista. Tiiviissä yhteistyössä
toimiva ryhmä jakaa tietotaitoa sekä kehittää ja tukee terveydenhoitoalan projekteja eri maissa.

Sairaalan toimintaa
pitää voida muuttaa ja
kehittää ilman suuria
rakennuksiin tehtäviä
muutoksia.

FA K TA
Kainuun keskussairaalan
tilat ja toiminnot uudistuvat
vuoteen 2021 mennessä. Uusi
sairaala palvelee koko Kainuun
väestöä ja siinä toimivat maakunnan ympärivuorokautinen
päivystys sekä keskeiset
erikoissairaanhoidon toiminnot, synnytys- leikkaus- ja
osastohoidon, mielenterveysja päihdetyön sekä Kajaanin
perusterveydenhuollon palvelut.
Hanke toteutetaan yhteisvastuullisella allianssimallilla,
jonka osapuolina ovat Kainuun
sote-kuntayhtymä, Sweco,
Caverion ja Skanska.

www.skanska.fi
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Oulaskankaan sairaala – Oulun eteläisen alueen sairaanhoidon keskus
• Oulaskankaan sairaala tarjoaa monipuoliset erikoissairaanhoidon palvelut Oulun eteläisen alueen väestölle.
• Sairaala vastaa mm. sisätautien- ja keuhkosairauksien tutkimisesta ja hoitamisesta, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
päivystyksestä ja lukuisista muista terveydenhuollon palveluista.
• Tekonivelkirurgiassa Oulaskankaan sairaala on Pohjois-Suomen toiseksi suurin toimija heti OYS:n jälkeen.
• Tänä vuonna sairaalassa tehdään yli 800 tekonivelleikkausta.

Leikkaus meni hienosti, ja ensimmäiset
askeleensa Anneli otti samana iltana.
Nyt hän on toipunut jo täysin.

KIVUTON ELÄMÄ
MAISTUU MAKEALLE
Anneli Lehtonen kärsi pitkään polvikivuista. Keväällä 2016 tilanne meni
niin vaikeaksi, että kesä meni sairauslomalla ja edessä oli polven tekonivelleikkaus. Operaatio tehtiin Oulaskankaan sairaalassa viime syksynä.
– Polvessa oli kulumia ja se kipeytyi

niin, että lopulta kyykkyyn meneminen ei
enää onnistunut, Anneli Lehtonen kertoo.
Anneli, 61, on tehnyt valtavasti työtä koko ikänsä. Vuosikymmenet päivä
alkoi ennen kukonlaulua aamulypsyllä
ja jatkui Oulaisten kaupungin palveluksessa kotihoidossa. Molemmissa töissä
vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa ja kipeä
polvi ei tilannetta helpottanut.
Kun päätös leikkauksesta oli tehty ja
aika Oulaskankaan sairaalaan varattu,
Anneli aloitti kuntosaliharjoittelun. Tavoitteena oli leikkauksesta toipumisen
nopeuttaminen.
– Sain erinomaisen treeniohjelman ja

kävin salilla pari-kolme kertaa viikossa.
Eihän se aina herkkua ollut kipeän polven kanssa, mutta jälkeen päin ajateltuna
se oli ehdottoman viisasta.

”

Leikkaukseen meno
oli iso askel, mutta
kivuton elämä
maistuu hyvälle.”

Leikkaus kesti reilun tunnin ja se tehtiin selkäpuudutuksessa. Vaurioituneet
nivelpinnat korvattiin tekonivelellä, johon kuuluu reisiosa ja sääriosa.

Leikkaus meni mallikkaasti ja ensimmäiset askeleensa Anneli otti jo samana
iltana. Sairaalasta hän kotiutui kahden
päivän päästä ja heitti kävelykepit nurkkaan saman tien.
– Aloitin kuntouksen heti kun se oli
mahdollista. Siihen liittyi kuntosaliharjoittelua ja muuta liikuntaa.
Anneli kannustaa kaikkia kivuista
kärsiviä hakeutumaan hoitoon.
– Se on usein iso askel, mutta kivuton
elämä maistuu paljon paremmalle. Toinenkin polvi on hieman vihoitellut ja jos
sen operoiminen tulee eteen, teetän sen
mielelläni Oulaskankaan sairaalassa.

Oulaisten kaupungissa sijaitseva Oulaskankaan sairaala kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Sairaala
tarjoaa laadukasta palvelua kirurgian, synnytys- ja naistentautien, sisätautien, keuhkosairauksien, korva-, nenä- ja kurkkutautien,
lastentautien ja anestesiologian erikoisaloilla sekä laboratoriopalvelut, röntgenpalvelut ja fysioterapiapalvelut Oulun eteläisellä alueella.
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Ammattitaidolla ja suurella
sydämellä
Oulaskankaan sairaalan
yhteispäivystyksessä hoidetaan terveyskeskusja erikoisairaanhoidon
päivystyspotilaita.
– Hoidamme sairauksia
ja vammoja, joiden hoitamatta jättäminen lähimmän
vuorokauden aikana, tai
viikonloppuisin aiheuttaisi
potilaalle merkittäviä terveydellisiä riskejä, vs. ylilääkäri Anu
Tuomikoski sanoo.
Perusterveydenhuollon päivystys ottaa potilaita vastaan
virka-ajan ulkopuolella kello
16 ja aamukahdeksan välisenä
aikana, sekä viikonloppuisin
ja juhlapyhinä ympäri vuorokauden.
Yhteispäivystyksessä toimii
myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto, jossa potilas saa apua äkillisissä elämää
kuormittavissa elämäntilanteissa. Erikoissairaanhoidon
päivystykseen potilaat tulevat
virka-aikana lähetteellä.

OULASKANKAAN SAIRAALA

