
Pilottihankkeen seurauksena 
saatiin muodostettua varsin toi-
mivalta tuntuva ja täkäläiseen 
terveydenhuoltojärjestelmään 

sopiva hospitalistin toimintamalli. 
Kirurgin näkökulmasta hospitalisteja 
tarvitaan potilaan hyvästä kokonais-
hoidosta huolehtimiseen ja kirurgin 
työajan vapauttamiseen leikkaussa-
lityöhön. Suomessa hospitalistin lisä-
koulutusohjelma on täysin uusi ja 
tuore kokonaisuus. Vastaavaa koulu-
tusta ei tiettävästi ole Pohjoismaissa 
tai laajemmin Euroopassa. 

Mikä on hospitalisti? 
Hospitalisti on sairaalassa työskentele-
vä lääkäri ja asiantuntija, joka vastaa 
potilaan hoidosta kokonaisvaltaisesti 
(1). Käytännössä kyseessä on sairaa-
lapotilaan ”omalääkäri”. Hospitalisti 
työskentelee ja hoitaa potilaita paitsi 
itsenäisesti myös yhteistyössä eri eri-
koisalojen asiantuntijoiden kanssa. 

Hospitalistitoiminta kehittyi Yh-
dysvalloissa 1990-luvulla sairaaloiden 
välisen kilpailutilanteen seurauksena: 
potilaita haluttiin hoitaa entistä te-
hokkaammin mutta kuitenkin siten, 
etteivät hoidon laatu tai potilastyyty-
väisyys kärsi. Hospitalistin mukanaolo 
hoidossa havaittiin nopeasti hyödylli-
seksi, sillä hoitoajat lyhenivät ja hoi-
tokustannuksissa säästettiin. Tämän 
lisäksi hoidon laatu samoin kuin po-

tilastyytyväisyys säilyivät ennallaan 
tai paranivat (2). On myös todettu, 
että hospitalistipohjainen hoitomalli 
mahdollistaa erityisosaajien keskitty-
misen erityiskoulutuksensa mukaisiin 
tehtäviin (3). 

Hospitalistien määrä on sittemmin 
lisääntynyt voimakkaasti, ja vuonna 
2016 hospitalisteja oli Yhdysvalloissa 
yli 50 000. Määrän nousu on johtanut 
hospitalistien erikoistumiseen: nykyi-
sin hospitalisti voi työskennellä esi-
merkiksi neurohospitalistina, obstet-
risen alan hospitalistina tai kirurgisena 
hospitalistina (4).

Yhdysvalloissa hospitalistien koulu-
tusta tarjotaan eri yliopistoissa ilman 
varsinaista koulutusohjelmaa.  The 
Society of Hospital Medicine julkaisi 
vuonna 2006 hospitalistien koulu-
tuksen ydinosaamisalueita käsittä-
vän koosteen (5). Sisältö käsittelee 
keskeisiä hoitolinjauksia, erilaisten 
ongelmatilanteiden hoitoa ja tervey-
denhoitojärjestelmää koskevia toi-
mintamalleja. Ohjeistus on tarkoitet-
tu mm. hospitalistien ammatillisen 
osaamisen ja kehittymisen arviointiin. 
Laadittuja osaamisaluekokonaisuuksia 
tarkastellaan ja muokataan hospitalis-
tien, koulutusohjaajien ja lääketieteen 
asiantuntijoiden antaman palautteen 
perusteella vastaamaan hospitalistien 
käytännön työskentelyssä tarvittavia 
taitoja, johtamiskäytäntöjä, tervey-
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Hospitalisti on sairaalassa työsken-
televä lääkäri, joka vastaa poti-
laan hoidosta kokonaisvaltaisesti. 
Hospitalisti työskentelee ja hoitaa 
potilaita sekä itsenäisesti että yh-
teistyössä eri erikoisalojen asian-
tuntijoiden kanssa. Vuonna 2016 
hospitalisteja oli Yhdysvalloissa yli 
50 000. Suomessa ensimmäinen 
hospitalistin toimintamallia järjes-
telmällisesti rakentava pilottihanke 
käynnistettiin Oulun yliopistollises-
sa sairaalassa 2016. 
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denhuoltojärjestelmän tietoutta sekä 
lääketieteen kehityksen mukanaan 
tuomia uusia hoitokäytäntöjä.

Hospitalistihanke Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa (OYS) 
Kirurgisten hoitojen kehittyminen 
vaatii kirurgeilta jatkuvasti uusien 
leikkaustekniikoiden opiskelua. Kirur-
gien tulisi leikata paljon, jotta leikkaus-
tekniikka hioutuisi mahdollisimman 
hyväksi. Esimerkiksi lihavuuskirurgi-
assa leikkauksissa on osoitettu morta-
liteetin ja muiden leikkauskomplikaa-
tioiden vähenevän leikkaustekniikan 
parantuessa korkean leikkausmäärän 
seurauksena (6). 

Kirurgin tulisi siis viettää paljon ai-
kaa leikkaussalissa ja toisaalta myös 
huolehtia potilaiden monimutkaisis-
ta lääkityksistä ja kokonaishoidosta. 
Tämä yhtälö on muotoutunut viimei-
sinä vuosikymmeninä entistä haas-
tavammaksi ja riskinä on, että poti-
laiden kokonaishoito ei ehkä toteudu 
parhaalla mahdollisella tavalla osas-
tohoidon aikana. Kirurgit huomioivat 
yleensä suoranaisesti leikkaukseen 
liittyvät lääkkeet kuten antibiootit ja 
verenohennuslääkkeet, mutta esimer-
kiksi yleissisätautien lääkitykseen tar-
vittavat muutokset saattavat unohtua. 
OYS:n kirurgian klinikassa on ollut 
oma infektiolääkärikunta vuodesta 
1991 lähtien ja vuodesta 2004 kaksi 
omaa sisätautilääkäriä. Sekä infektio-
lääkärien että sisätautilääkärien rooli 
on kuitenkin konsultoiva, ei hoidon 
kokonaisuutta koordinoiva, kuten hos-
pitalistin. 

Suomessa ensimmäinen hospitalis-
tin toimintamallia järjestelmällisesti 
rakentava pilottihanke käynnistettiin 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa 
2016. Hankkeen lähtökohtana käy-
tettiin mm. aiemmin julkaistuja ra-
portteja hospitalistin toimintamallista 
ja roolista. Hanke toteutettiin vatsa-
elinkirurgisella osastolla. Tavoitteena 

oli taata kirurgisten potilaiden koko-
naisvaltainen hoito ja samalla antaa 
kirurgeille mahdollisuus keskittyä 
ydinosaamiseensa.

Pilottihankkeen tuloksena saatiin 
aikaan toimivalta tuntuva ja täkäläi-
seen terveydenhuoltojärjestelmään 
sopiva hospitalistin toimintamalli, 
jossa työnkuvaan kuuluu osastopoti-
laan hoidon koordinointi, perussaira-
uksien ja lääkityksen optimointi sekä 
kuntoutuksen järjestely. Hospitalisti 
yhdistää useiden erikoisalojen hoito-
suunnitelmia, ja hänen hoidettavak-
seen päätyvät erityisesti moniongel-
maiset, komplisoituneet tai muulla 
tavalla haastavat potilaat. 

Hospitalisti ei korvaa kirurgia vuo-
deosastoilla, mutta hospitalisteja tar-
vitaan huolehtimaan potilaan hyväs-

tä kokonaishoidosta ja vapauttamaan 
kirurgin työaikaa leikkaussalityöhön. 
Kirurgeille kuuluu edelleen hoitovas-
tuu potilaasta ja potilaan tapaaminen 
ennen leikkausta ja leikkauksen jäl-
keen sekä kirurgisten komplikaatioi-
den hoito. Potilaiden kohtaaminen on 
tärkeä osa kirurgin työtä. 

Hospitalistin lisäkoulutusohjelma
Lisäkoulutusohjelman tavoitteena on 
turvata terveyspalvelujärjestelmän 
tarpeista lähtevä erikoisalojen erityis-
osaaminen. Joillakin erikoisaloilla tar-
peet kohdistuvat vain yliopistosairaa-
loihin, ja joillakin erikoisaloilla on kyse 
laajemmasta kuin yliopistosairaalan 
tarvitsemasta erityisosaamisesta. Li-
säkoulutus on työnantajan resurssien 
varassa toimivaa koulutusta. 

Sairaalatoiminnan perustana on 
lähtökohtaisesti ollut moniammatil-
lisuus. Kehitys on johtanut kuitenkin 
etääntymiseen – erityisesti kirurgian ja 
sisätautien osaaminen keskittyy entis-
tä pienempiin alueisiin, eikä varsinais-
ta laajaa yleissisätautista tai kirurgista 
tietämystä liene enää vuosikymmenen 

Hospitalistin mukanaolo hoidossa 
havaittiin nopeasti hyödylliseksi.

Keski-Suomen keskussairaalan kirurgian klinikan sisätautilääkärinä toimivan Heikki 
Korhosen päivät täyttyvät erilaisista konsultaatioista. Tärkein työväline on ultraäänilaite 
sydämen kaikututkimuksia varten. Hän ottaa myös päivittäin kantaa siltahoitojen 
toteuttamiseen, sillä yhä useammalla leikkauspotilaalla on pysyvä antikoagulanttihoito.

KATSAUS

 Erikoislääkäri 4/2017 • 27 vsk134



päästä kuin pienellä osalla näiden alo-
jen lääkäreistä. Yhtenä hospitalisti-
koulutuksen hyödyistä voidaankin pi-
tää perinteisen moniammatillisuuden 
palauttamista sairaalahoitoon. 

Suomessa hospitalistin lisäkou-
lutusohjelma on täysin uusi ja tuore 
kokonaisuus. Vastaavaa koulutusta ei 
tiettävästi ole Pohjoismaissa tai laa-
jemmin Euroopassa. Oulussa alkavan 
hospitalistin lisäkoulutusohjelman si-
sältö pohjautuu Yhdysvaltojen hospi-
talistikoulutukseen sekä OYS:ssa pilo-
toituun hospitalistin toimintamalliin. 

Jotta suomalainen hospitalistin 
koulutus antaisi valmiudet laaja-alai-
seen ja moniammatilliseen potilaiden 
hoitoon, lisäkoulutuksen sisällöstä 
haluttiin muodostaa monipuolinen 
koostuen useammasta eri erikoisalal-
la suoritettavasta osakokonaisuudesta. 

Koulutuksen päärungon muodosta-
vat sisätautien, kirurgian, tehohoidon/
tehostetun valvonnan ja palliatiivisen 
hoidon osa-alueet. Lisäksi koulutuk-
sen aikana on mahdollista työsken-
nellä psykiatrian, geriatrian tai kun-
toutuksen osastoilla. Kuten muissakin 
lisäkoulutusohjelmissa, teoreettisen 
koulutuksen osuus on 60 tuntia ja li-
säkoulutuksen suorittamiseen kuuluu 
valtakunnallinen kuulustelu. Hospita-
listin lisäkoulutukseen hyväksytään 
yleislääketieteen, sisätautien, aneste-
siologian ja tehohoidon tai muun so-
veltuvan alan erikoislääkäri.

Lisäkoulutuksen tavoitteena on, 
että sen suoritettuaan hospitalisti hal-
litsee osastopotilaan keskeiset diag-

nostiset ja hoidolliset menetelmät, 
kykenee mm. tunnistamaan potilaan 
tilan muuttumisen kriittiseksi ja osaa 
aloittaa vitaalielintoimintojen perus-
hoidon. Lisäkoulutuksessa perehdy-
tään potilashoitoon liittyviin eettisiin 
periaatteisiin ja hoitolinjausten ar-
vioinnin lähtökohtiin. Koulutuksen 
käynyt hospitalisti pystyy toimimaan 
sairaalapotilaan hoito- ja kuntou-
tussuunnitelman koordinoijana ja 
moniammatillisen tiimin johtajana. 
Kliinisen työskentelyn ohella hospi-
talistin työnkuvaan voi sisältyä myös 
tutkimustyötä sekä opetus- ja ohjaus-
toimintaa. 
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Hospitalisti ei korvaa kirurgia 
vuodeosastoilla, mutta hospita-
listeja tarvitaan huolehtimaan 
potilaan hyvästä kokonaishoidosta 
ja vapauttamaan kirurgin työaikaa 
leikkaussalityöhön.  

Sairaalassa tarvitaan 
yleisosaajia
Sisätautien erikoislääkäri Heikki Korhonen 
on toiminut Keski-Suomen keskussairaalan 
kirurgian klinikan sisätautilääkärinä pian 
yhdeksän vuoden ajan. Hän vastaa kirur-
gisten potilaiden sisätautikonsultaatioista 
ja kaikkien operatiivisten potilaiden leikka-
usta edeltävistä sisätautilääkärin arvioista. 
Hänet otettiin aikanaan hyvin vastaan, ja 
kirurgit ovat olleet tyytyväisiä omaan sisä-
tautilääkäriinsä. Myös sisätautiklinikka on 
pitänyt ratkaisua onnistuneena. Kysyim-
me, mitä mieltä Heikki Korhonen on Oulun 
hospitalisti-suunnitelmista.

”Ajatus on kannatettava, ilman muu-
ta. Hyvä jos jollain olisi ‘kokonaiskäsitys‘ 
esimerkiksi leikkauspotilaan hoidosta ja 
ongelmista sairaalassa. Kyseessähän olisi 
siis jonkinlainen sairaalayleislääkäri, joka 
omaisi suhteellisen laajan ja monipuolisen 
yleislääkäritasoisen tietotaidon”, hän to-
teaa.

Jos Heikki Korhonen saisi päättää hos-
pitalistin työnkuvasta, hän arvelisi sen 
olevan Oulun ”mallin” kaltainen; pääosin 
osastopotilaiden ongelmien parissa työs-
kentelyä, varsinaisen hoidosta vastaavan         
kollegan kanssa ja konsulttina. Toki tietyin 
varauksin työnkuvaan voisi kuulua päivys-
tystä ja poliklinikkatoimintaakin.

Korhosen mielestä hospitalistilla pitäisi 
olla kliinistä kokemusta ainakin joitakin 
vuosia. ”Ehkä yleislääketieteen erikoislää-
käri tai yleislääketieteen osaaja olisi paras 
vaihtoehto. Miksei muukin osaaja käy.”

”Kollega, joka pystyy toimimaan su-
juvasti yli erikoisalarajojen ja tulee hyvin 
toimeen toisten kanssa. Tuntee alueen hoi-
toketjut ja hoitokäytännöt.”

Lopuksi Korhonen lähettää terveiset 
pohjoiseen. ”Mielenkiintoinen tuo Oulun 
pilotti. Kiva olisi joskus kuulla siitä myös 
sikäläisiltä kollegoilta”. (JT) 
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