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Käsikirurgisten toimenpiteiden erityispiirteet

• Päiväkirurginen hoitomuoto turvallinen ja kustannusehokas (Thompson et al., 2018)

• Yleensä paikallinen anestesia riittävä:
- Plexuspuudutus

- Paikallispuudutus 

- YA: omakudossiirre,

riittämätön puutuminen

• Ei-suunniteltu sairaalahoito tai

postop yhteydenotot harvinaisia

- suurempi riski jos ya, runsas opioidien 

käyttö

(Tolvi et al., 2020; Hustedt et al., 2017; 

Noureldin et al., 2017)) 

(Sim et al., 2019)



Päiväkirurgiset kriteerit

• ”Päiväkirurgisella toiminnalla tarkoitetaan leikkaushoitojaksoa, joka ei 
edellytä yöpymistä sairaalassa. Leikkauspäätöksen yhteydessä 
ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin pitää päättää soveltuuko 
potilas päiväkirurgiseen toimintaan. Soveltuvuuden ratkaisee, voiko 
potilaalle tehdä suunnitellun leikkauksen ja kotiuttaa hänet samana 
päivänä, jos hänellä on aikuinen saattaja seuraavaan päivään – ja 
onko tämä turvallista. Hyväkuntoinen potilas voi kotiutua myös 
taksilla ilman saattajaa, jos kotona on toinen aikuinen, joka voi auttaa 
potilasta tarvittaessa.”   (Mattila et al., 2014)



Päiväkirurgiset 
kriteerit

1) toimenpide: seuranta, kivunhallinta, 
jatkokuntoutus

2) potilaan perussairaudet  

3) potilaan tukiverkko/toimintakyky

4) anestesialääkärin konsultaatio



Päiväkirurginen 
käsikirurgia HUS:ssa

• Töölön sairaala

- 1-3 elektiivista salia/kk 

- 4 vihreän linjan päivystyssalia/viikko

• Herttoniemen sairaala

- 3-4 leikkaussalia/päivä, 

josta wide awake(WA)-sali 1/viikko-

1/kk,

vihreän linjan päivystyssali 1-2/viikko



Päiväkirurginen käsikirurgia HUS:ssa
Elektiivinen potilas:

Sairaanhoitaja tekee ASA luokituksen pkl:lla kun leikkauspäätös tehty, hoidonvaraaja suoraan lähetteellä 
leikkaukseen tulevilla

ASA I = Terve potilas
ASA II = Potilaalla lievä yleissairaus, esimerkkejä:
- verenpainetauti
- hyvässä hoitotasapainossa oleva (tablettihoitoinen) diabetes mellitus (ei komplikaatioita)
- lievä keuhkosairaus (esim. astma)
- lihavuus : BMI 30-40 (plexuspotilaat) , BMI ≤35, jos anestesiamuotona on YA tai spinaali (olkapää, mahd. 
kyynärpää, alaraaja, luunotto kristasta)
- kilpirauhaslääkitys (Thyroxin)
- kolesterolilääkitys
- tupakointi, kohtuullinen alkoholinkäyttö
- ei alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä
- silmä-, korva-, iho-, oireeton suolistosairaus, osteoporoosi, lievä psykiatrinen sairaus



Päiväkirurginen käsikirurgia HUS:ssa

• Päivystysleikkaukset vihreällä linjalla

Vamma voidaan hoitaa lopputulosta vaarantamatta 1-7 vrk sisällä, eikä 
edellytä kiireellisempää hoitoa JA:



Päiväkirurginen käsikirurgia HUS:ssa
• Wide awake (WA):

• Paikallispuudutuksessa (esim. Lidocain 1% cum adrenalin, Xylonest, Naropin)

- rannekanavaoireyhtymä (diskiisio)

- napsusormi (A1 pulley diskiisio)

- DeQuervainin jännetupen tulehdus (diskiisio)

- Sormen kärkinivelten artrodeesit (DIP, peukalon IP)

- Sormen pienet pehmytkudostoimenpiteet

• Leikkausta edeltävästi: Ei ravinnotta; kotilääkkeet normaalisti (diabeetikoilla 
lyhytvaikutteista insuliinia annetaan sairaalaan tultua), tarv. RR-mittaus ja saturaatio; ei i.v. 
kanyylia; esilääkitys (Parasetamoli 1g po, tarv. Diapam 5mg / 7.5 mg po)

• Poissulkukriteerit: Huonossa tasapainossa oleva krooninen sairaus; potilas ei halua / 
pelkää paikallispuudutustoimenpiteitä; antitromboottinen lääkitys (Marevan) ja INR > 2.5; 
aiempi saman alueen leikkaus; reumaatikko jos tenosynovektomiatarve



Herttoniemen sairaala
Potilaan saapuminen: 
Potilaan kotiutuminen:



Käsikirurgiset leikkaukset Herttoniemen sairaalassa

Tulosalue 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

20J 
Käsikirurgia

2528 2694 2702 2517 2417 1570 1207 15635

vihreät 153 204 204 158 217 153 …

WA - 374 627 475 369 285 …

2020:
- CoVid19 => Elektiivisten salien sulku 1.4.-15.8.20

1.5.20-> WA sali Herttoniemessä,  1 päiväkirurginen sali/viikko Ortonissa=>275 leikkausta
- Apotti =>   1.11.-31.12. salien täyttöaste laskettu (50% -> 66%)



Yleisimmät 
toimenpiteet 
Herttoniemen 
sairaalassa

ACC51, ACC53 hermojen
vapautukset; ACC21, 
ACC29 korjaukset

NDM10 faskiektomia; 
NDM40 jännetupen
aukaisut

NDG20, NDG30, NDG64, 
NDG67 luudutukset; 
NDG60 resektioartoplastia

NDR20, NDR30: 
tuumoreiden poisto

NDL52, NDL54: jänteiden
vapautus, puhdistus; 
NDL30, NDL32 jänteiden
korjaus

NCJ62 ja NDJ60, NDJ62, 
NDJ64 murtumien korjaus

NDF10, NDF25 

synovektomia

NDK10, NDK68 korrektio-
osteotomia, luun katkaisu

NDE40, NDE62 nivelsiteen
korjaus

NBL/NBG/NBE olkapään
toimenpiteet

NDA30 ranteen tähystys

2017
2019

(Oksanen N)



Käsikirurgiset leikkaukset Herttoniemen sairaalassa

(Oksanen N)

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/069f4556-e2d8-4928-b881-343f36325d8a/ReportSection06c5d4e1add26904e76d?pbi_source=PowerPoint


Käsikirurgiset leikkaukset Herttoniemen
sairaalassa

• Anestesiamuotojen jakautuminen, toukokuu 2021:

• Ya: 5 cristaluusiirre, 3 puudutus riittämätön (erikoistuva puuduttanut), 1 
hartiapunos, potilaan toive (Stenman P).

• 3-5 potilasta/kk siirtyy Töölön sairaalan osastolle yöksi päiväkirurgiasta
(suunnitellusti tai tilanteen vaatiessa)

Anestesiamuoto Potilasmäärä

paikallispuudutus 40

johtopuudutus 6

plexus 90

yleisanestesia 7

Yleisanestesia + plexus 10

Yhteensä 153



Käsikirurgiset 
päivystysleikkaukset 
Hertoniemen sairaalassa

- Murtumat: 
radius/antebrachium, 

ranneluut, sormet

- Jännevammat:  
koukistajat, ojentajat

- Hermovammat

- Nivelsidevammat



Käsikirurgiset elektiiviset
leikkaukset Herttoniemen
sairaalassa

• Degeneratiiviset ongelmat: 

Peukalon CMCI-nivelen muovaus,   

sorminivelten ja  ranteen

luudutusleikkaukset (osittain, 

kokonaan)

• Hermopinteiden vapautukset

• Jännetuppien avaukset

• Kasvainten poistot

• Kämmenkalvon poisto (Dupuytrenin 
kontraktuura)

2019
Toimenpidekoodi Toimenpiteiden 

lkm

ACC51 keskihermon vapautus 605

ACC53 kyynärhermon vapautus 97

NDG60 peukalon CMCI-muovaus 177

NDG30 ranteen luudutus, koko nivel 16

NDG20 ranteen luudutus, osittainen 32

NDM40 jännetupen aukaisu 153

NDR20 käden kasvaimen poisto 102



Käsikirurgiset elektiiviset
leikkaukset Herttoniemen

sairaalassa

• Vammojen jälkitilat:

- Korrektio-ja lyhennysosteotomiat,

luudutukset

- Jänteiden rekonstruktiot (1 vs. 2   

vaiheinen)

- Sormien nivelsiteiden 

rekonstruktiot

- Ranteen tähystys + ranteen

nivelsiteiden rekonstruktio

- Fiksaatiomateriaalin poisto



Reumapotilaiden
käsikirurgiset leikkaukset
Herttoniemen sairaalassa

Reumapotilaat:

• Vuodesta 2018-19 hoidettu 
käsikirurgian klinikassa

• Kirurgisesti ja anestesiologisesti 
erityishuomiota vaativat

• Pehmytkudostoimenpiteet:

1) nivelkalvon poisto

2) jännekalvon poisto

3) Jänteiden keskitys

4) Jännevaurioiden rekonstruktio

5) Reumakyhmyjen poisto



Reumapotilaiden käsikirurgiset
leikkaukset Herttoniemen
sairaalassa

• Luiden ja nivelten 
vaurioiden/virheasentojen 
korjausleikkaukset

- Rystysten 
silikoniprotetisaatiot ja 
revisioprotetisaatiot

- Sorminivelten proteesit ja 
luudutukset

- Ranteen luuduutukset

• Usein monta 
toimenpidettä         
samassa           
leikkauksessa

2019 2020 2021 Yhteensä

25 34 39 98



Käsikirurgiset leikkaukset 
Herttoniemen sairaalassa

• Tekonivelet:

PIP yleisimmin

(ranne, MP)

-> instrumentaatio



Muut käsikirurgiset leikkaukset Herttoniemen 
sairaalassa

• Mikrokirurgia (harvoin): 

vaskularisoidut kudossiirteet

- mikroskooppivalmius

- jos ei edellytä siirteen vitaliteetin seurantaa

• Hartiahermopunoksen vapautus (TOS)



Yhteenveto

Käsikirurgisia toimenpiteitä pystytään laajalla kirjolla suorittamaan 
päiväkirurgisesti

Paikallinen anestesiamuoto ensisijainen jos mahdollista

Moniammatillinen yhteistyö ja jälkikuntoutus keskeisessä osassa

Yllättävät siirrot vuodeosastolle päiväkirurgisesta yksiköstä harvinaisia
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Kiitos!


