
HYVÄN POSTOPERATIIVISEN 
KIVUNHOIDON KRITEERIT 

HERTTONIEMEN SAIRAALAN 
PÄIVÄKIRURGISESSA YKSIKÖSSÄ 



HYKS- HERTTONIEMEN SAIRAALA 
Päiväkirurgia  toimintaa vuodesta 2005 

lähtien 
 
l  päiväkirurginen osasto 
l  4 leikkaussalia ja 7-

paikkainen heräämö 
l  poliklinikka 
l  fysio- ja toimintaterapia 
l  v-2015 n.2880 leikkausta 
l  käsikirurgiaa 
l  ortopediaa 
 
 



KIPU 
l  Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus, joka 

liittyy jo tapahtuneeseen tai uhkaavaan kudosvaurioon tai jota 
kuvataan kudosvaurion käsittein (IASP 2009).  

 
l  Yksilön kyvyttömyys kommunikoida sanallisesti ei sulje pois sitä, 

ettei hän voisi kokea kipua tai olla kivunlievityksen tarpeessa 
(Estlander 2003,13)  

 
l  Kipu on aina henkilökohtainen kokemus, ja yhtä voimakkaan kivun 

jokainen kokee eri tavoin. Kipu on sidoksissa yksilön kokemuksiin ja 
kulttuuriin. Kivun kokemiseen liittyvät fysiologiset muutokset, tunteet, 
ajatukset, yksilön toiminta, sosiaaliset suhteet ja monet muut tekijät 
(Salanterä, Hagelberg, Kauppila & Närhi 2006, 7).  



NRS-mittarin 
(Numeral Rating Scale) 

l  NRS-mittarilla kivun voimakkuus 
ilmaistaan lukuarvoina. NRS 
asteikko on jaettuna 0-10.  Potilas 
valitsee kipunsa voimakkuutta 
vastaavan numeron asteikolta. 
Nolla tarkoittaa `ei kipua` ja 
korkein numero asteikolla ilmaisee 
sietämätöntä kipua.  

l  arvioi kipua levossa ja liikkeessä 
l  kysy kivun sijainti 
l  arvioi kipua myös lääkkeen oton 

jälkeen 
l  tarkkaile myös potilaan 

kipukäyttäytymistä (ilmeet, eleet 
ääntelyä) 

Potilaan 
ilmaius: 

På svenska: 

     0 ei kipuja ingen 
smärta 

   1 - 3 lievä kipu mild smärta 

   4 - 6 kohtalainen 
kipu 

måttlig 
smärta 

     7 - 8 kova kipu svår smärta 

    9 - 10 sietämätön 
kipu 

ärdling 
smärta 



WHO:n kipulääkeportaat 
 

 
       
        



Ei lääkkeellinen kivunhoito 
l  kylmähoito; 
l  kylmäpakkausta voi pitää 20-30min yhtäjaksoisesti, suojaa ihoa  

paleltumiselta, aseta leikkausalueelle tai alueen ylä- / alapuolelle.  
l  tarvittaessa kylmäpakkauksen voi asettaa myös leikkausaleen 

vastakkaiselle puolelle 
 
l  asentohoito;  
l  leikatun raajan rento kohoasento hyödyntäen apuvälineitä ( tyynyt, 

kantositeet,sähkösängyt) 
 
l     rentoutus  



 
Säännöllinen selkeä 

kirjaaminen 

- potilaan ilmoittama kivun 
voimakkuuden aste NRS-
mittaria käyttäen 
 
-  aina kellonaika 
 
-  omat havainnot potilaan 
kivusta 
 
-  kipuarvio ennen ja 
jälkeen lääkkeen 
(lääkkeen vaikutus) 
 
-  mitä lääkettä annettu, 
kuinka paljon, miten, 
milloin ja kuka antanut 
 
-  ei lääkkeelliset kivun-
hoidot 
 
-  kivunhoidon ohjaus 
 
-  kotiin mukaan annetut 
kipulääkkeet 
 
-  onko saanut kipulääke-
reseptin 
 
-  kivun voimakkuus 
kotiutuessa 
 
-  miten pärjännyt kotona 
kipujen kanssa / miten 
hoitanut 
 
-  kirjaajan nimi AINA 

Postoperatiivinen kivunhoito 
Herttoniemen sairaalan päiväkirurgisessa 

yksikössä 

Tavoitteena 
mahdollisimman 

kivuton ja hoitoonsa 
tyytyväinen potilas 

Pre-operatiivinen 
hoito 

Ohjaus 
suullinen/kirjallinen 

 
Kotilääkitys 

Kivun hallinta 
kotona/ 

mahdolliset 
ongelmat 

Leikkaukseentulo- 
kutsukirje 

Puhelinhaastattelu 
 

Lääkkeellinen 
kivunhoito 

(anest. lääkärin 
määräys) 

Kipulääke reseptit 
( kirurgin määräys) 

Leikkauspäivän 
aamu osastolla 

 Heräämö 
NRS < 5 

 
 
 
  

Osasto 
 

Kotiutus 
kivut hallinnassa 

NRS < 3 

Postoperatiivinen 
soitto tarvittaessa 

1 pop. 

Ohjaus 
suullinen 

Esilääkkeet 
(anest.lääk. 
määräys) 

Kivun arviointi 
NRS-mittari 

Kivun arviointi 
NRS-mittari 

Suulliset ja 
kirjalliset 

kotihoitoohjeet/ 
yhteystiedot 

Pre.oper. käynti 
PKL:lla 

Ei-lääkkeellinen 
kivunhoito 

 

Ei-lääkkeellinen 
kivunhoito 

 

Tarvittavat lääkkeet 
mukaan 

Lääkkeellinen 
kivunhoito 

(anest. lääkärin 
määräys) 



Säännöllinen 
selkeä kirjaaminen 

anestesia- 
kaavakkeelle 

- potilaan ilmoittama kivun 
voimakkuuden aste 
NRS-mittaria käyttäen 
 
-  kellonaika 
 
-  omat havainnot potilaan 
kivusta 
 
-  kipuarvio ennen ja 
jälkeen lääkkeen 
(lääkkeen vaikutus) 
 
-  mitä lääkettä annettu, 
kuinka paljon, miten, 
milloin ja kuka antanut 
 
-  ei lääkkeelliset kivun-
hoidot 
 
-  kipulääke määräykset 
osastolle / kipulääke-
resepti 
 
-  kivun voimakkuus 
osastolle siirryttäessä 
-  kirjaajan nimi AINA 

Kivunhoito heräämössä 
Herttoniemen sairaalan päiväkirurginen yksikkö 

Tavoitteena 
mahdollisimman 

kivuton ja hoitoonsa 
tyytyväinen potilas 

Preoperatiivinen 
kivunhoito 

heräämössä 

Reseptit 

Siirto 
vuodeosastolle 

NRS < 5 

 
Kivun arviointi 
NRS-mittari 

0 = ei kipua 

määräykset kipulääkityksestä 
 

Postoperatiivinen 
kivunhoito 

heräämössä 

1-3 = lievä kipu 

4-6 = kohtalainen 
kipu 

7-8 = kova kipu 

9-10 = sietämätön 
kipu 

 
Lääkkeellinen   

kivunhoito 

- ei kipulääkettä 

- parasetamoli 
- tulehduskipulääke 

-  heikot opioidit 
-  kodeiini 
-  tramadoli 
-  tarv. vahva opioidi 

- vahvat opioidit 

 
- vahvat opioidit 
 
- puudutukset 

 
Lääkkeetön 
kivunhoito 

 
- kylmähoito 

 
- asentohoito 

 
- rentoutus 



Säännöllinen selkeä 
kirjaaminen 

potilaspapereihin 

- potilaan ilmoittama kivun 
voimakkuuden aste NRS-
mittaria käyttäen 
 
-  kellonaika 
 
-  omat havainnot potilaan 
kivusta 
 
-  kipuarvio ennen ja 
jälkeen lääkkeen 
(lääkkeen vaikutus) 
 
-  mitä lääkettä annettu, 
kuinka paljon, miten, 
milloin ja kuka antanut 
 
-  ei lääkkeelliset kivun-
hoidot 
 
-  kivunhoidon ohjaus 
 
-  kotiin mukaan annetut 
kipulääkkeet 
 
-  onko saanut kipulääke-
reseptin 
 
-  kivun voimakkuus 
kotiutuessa 
 
-  miten pärjännyt kotona 
kipujen kanssa / miten 
hoitanut 
 
-  kirjaajan nimi AINA 

 
Postoperatiivinen kivunhoito 0sastolla 

Herttoniemen sairaalan päiväkirurginen yksikkö 

Tavoitteena 
mahdollisimman 

kivuton ja hoitoonsa 
tyytyväinen potilas 

Lääkkeet ennen 
leikkausta 

Anestesialääkärin 
määräämät po. 

Arcoxia 60mg -> paino < 60kg 
             90mg -> paino 60-70kg 
           120mg -> paino > 70kg 
Para-tabs 500-1000mg 
Diapam 5-10mg 

Kotilääkitys 

Kivun hallinta kotona/ mahdolliset 
ongelmat 

Kipulääke 
reseptit 

Kotiutus 
kivut hallinnassa 

NRS < 3 
sairaanhoitajat / 
fysioterapeutit 

Postoperatiivinen 
soitto tarvittaessa   

1 pop. 

Omat kotilääkkeet 

Kivun arviointi 
NRS-mittari 

0 = ei kipua 

Suulliset ja kirjalliset 
kotihoitoohjeet/ yhteystiedot 

Tarvittavat 
lääkkeet mukaan 

Kivunhoito 
leikkauksen 

jälkeen 
1-3 = lievä kipu 

4-6 = kohtalainen 
kipu 

7-8 = kova kipu 

9-10 = sietämätön 
kipu 

Lääkkeellinen 
kivunhoito 

Ei kipulääkettä 

- parasetamoli 
- tulehduskipulääke 
-  heikot opioidit 
-  kodeiini 
-  tramadoli 
-  tarv. vahva opioidi 

Vahvat opioidit 
tarvittaessa yhteys 
anestesialääkäriin 

päivällä oma anest.lääk 
illalla + yöllä päiv. anest. 
lääkäri 
puh. 60316 (Töölö) 

 
Lääkkeetön 
kivunhoito 

 
Kylmähoito 

 
Asentohoito 

 
Rentoutus 



KIITOS! 

Arjaana Hannula   23.9.2016 


