
Maailmanlaajuinen lihavuu-
sepidemia on jatkunut jo 
yli kolme vuosikymmentä. 
Suomalaisista aikuisista yli 

puolet on ylipainoisia (painoindeksi, 
body mass index, BMI ≥ 25kg/m2), noin 
viidesosa on lihavia (BMI ≥ 30 kg/m2) 
ja vaikeasta (BMI ≥ 35kg/m2) tai sairaal-
loisesta (BMI ≥ 40 kg/m2) lihavuudesta 
kärsii Suomessa miehistä 5 % ja naisista 
7 % [1, 2]. Yhdysvalloissa karkeasti arvi-
oituna noin joka kolmannen kansalai-
sen BMI ylittää lihavuuden rajan (BMI ≥ 
25kg/m2) ja 5 – 10 % kärsii sairaalloisesta 
lihavuudesta (BMI ≥ 25kg/m2) [3]. 

Sairaalloisen lihavuuden ainoa osoi-
tetusti tehokas hoito on lihavuuski-
rurgia, johon liittyy sekä merkittävä ja 
pitkäaikainen painonlasku että konser-
vatiivista hoitoa tehokkaampi vaiku-
tus lihavuuden liitännäissairauksien 
paranemiseen tai lievittymiseen[4-6]. 
Lihavuuskirurgialla ei voida hoitaa glo-
baalia lihavuusepidemiaa, mutta oikein 
valituille potilaille lihavuuskirurgia on 
sairaalloisen lihavuuden erittäin hyvä ja 
tehokas hoito. Potilaan itsensä saaman 
merkittävän hyödyn lisäksi lihavuuski-
rurgia on myös kansantaloudellisesti 
arvioituna kannattavaa [7]. 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden 

aikana lihavuuskirurgisten leikkausten 
määrä maailmassa on lähes kaksikym-
menkertaistunut (kuva 1). Vuonna 1998 
maailmassa tehtiin n. 40 000 lihavuus-
kirurgista toimenpidettä ja vuonna 2016 
vastaava luku oli lähes 686 000 leikka-
usta [8]. Suomessa lihavuuskirurgia al-
koi yleistyä vasta vuodesta 2006 lähtien, 
ja viime vuosina Suomessa on leikattu 
noin 900 potilasta vuodessa (kuva 2). 
Ruotsissa leikkausmäärä on jo pidem-
pään ollut n. 6000 – 7000 leikkausta 
vuodessa. Suomen väestöön suhteu-
tettu leikkausmäärä onkin Länsi-Euroo-
pan matalimpia (Suomen Lihavuus- ja 
metabolisen kirurgian yhdistys, Ruotsin 
lihavuusleikkausrekisteri SOREG). Suo-
men leikkaustarpeen on arvioitu olevan 
noin 2000 vuosittaista leikkausta [7]. 

Miten voidaan valita oikeat 
leikkauspotilaat? 
Lihavuusleikkaus sopii useimmille po-
tilaille, jotka ovat koettaneet konserva-
tiivista hoitoa saavuttamatta pysyvää 
painonlaskua ja joilla leikkausriski ei 
ole lihavuuden liitännäissairauksien 
tai muiden sairauksien takia merkittä-
västi suurentunut. Lihavuuskirurgiassa 
alle 30 vrk:n kuolleisuus on vähäinen, 
0,1–0,2 %[9, 10], eli se vastaa esimerkik-
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si tekonivelkirurgian kuolleisuuslukuja 
ja on pienempi kuin sappirakon pois-
toleikkauksessa. Potilaan täytyy olla 
vakaasti motivoitunut leikkaukseen 
ja pystyä sitoutumaan sen edellyttä-
mään pysyvään elämäntapa- ja syö-
mismuutokseen. Lihavuusleikkauksen 
ja vähintään leikkausarvion pitäisi olla 
kaikkien vaikeasti tai sairaalloisesti 
lihavien potilaiden saatavilla, mikäli 
potilas voidaan leikata eikä konserva-
tiivisella hoidolla saavuteta riittävää 
tai pysyvää painonlaskua. Lihavuuteen 
liittyvää metabolista oireyhtymää – dia-
betesta, dyslipidemiaa, rasvamaksaa ja 
verenpainetautia – sairastavat potilaat 
hyötyvät todennäköisesti sairastuvuu-
den ja kokonaiskuolleisuuden kannalta 
leikkauksesta eniten [11]. 

Lihavuusleikkauksen hoitokokonai-
suudessa tärkeässä asemassa on poti-
laan ensimmäisenä tapaava lääkäri, joka 
on useimmiten metabolista sairautta 
hoitava yleislääkäri tai työterveyslääkä-
ri. Lihavuus aiheuttaa monimuotoisia 
vaivoja, joten näitä potilaita voivat tava-
ta kaikki lääkärit, esimerkiksi ortopedit 
ja gynekologit ohjaavat potilaita usein 
lihavuusleikkausarvioon. Suomessa 
kaikkia lihavuusleikkauksesta hyötyviä 
potilaita ei valitettavasti ainakaan vielä 
ohjata leikkausarvioon. Mikäli nuorel-
la aikuisella tai varhaisessa keski-iässä 
olevalla potilaalla on sairaalloinen li-
havuus, joka jo aiheuttaa metabolisen 
sairauden tai liitännäissairauksien riski 
on merkittävästi suurentunut ja potilas 
on kiinnostunut lihavuusleikkauksesta, 
leikkaus on potilaalle todennäköisesti 
erittäin hyödyllinen ja myös kansan-
taloudellisesti kannattava. Lihavuus-
leikkauksesta päättää moniammatil-
linen lihavuuden kirurgiseen hoitoon 
perehtynyt asiantuntijaryhmä yhdessä 
potilaan kanssa. Lihavuuskirurgia ei 
hoida lihavuusepidemiaa, mutta oikein 

valituille potilaille se on erittäin hyvä 
hoito. Jos potilasta ensimmäisenä hoi-
tava lääkäri yhdessä potilaan kanssa 
arvioi lihavuusleikkauksen potilaalle 
mahdollisesti sopivaksi hoitomuodoksi, 
kannattaa lähete erikoissairaanhoidon 
arvioon tehdä erittäin herkästi. 

Leikkausmenetelmät
Sekä Suomessa että maailmalla ylei-
simmät leikkausmenetelmät ovat ma-
halaukun ohitusleikkaus (gastric by-
pass) ja mahalaukun kavennusleikkaus 
(sleeve gastrektomia)(kuva 3). Vuon-
na 2014 sleeve oli ensimmäistä kertaa 
maailman yleisin lihavuuskirurginen 
toimenpide (kuva 4) [8]. Viimeisten 
kymmenen vuoden aikana sleeve-leik-
kaus on merkittävästi yleistynyt ilman 
tietoa leikkauksen pitkäaikaistuloksis-
ta. Bypass-leikkauksista on käytettä-
vissä 10–20 vuoden seurannan tulok-
set [4, 5, 8]. Sleeve-leikkauksen suosion 
taustalla on useampi tekijä: sleeve on 
teknisesti hieman helpompi tehdä, ly-

hyen seurannan tulokset ovat olleet 
bypass-leikkausta vastaavat, mahdol-
lisen sisäisen tyrän komplikaatiomah-
dollisuus puuttuu kokonaan ja potilaan 
mahasuolikanava jää intaktiksi. (kuva 3) 
Sleeve- ja bypass-leikkausta vertailevia 
satunnaistettuja tutkimuksia riittäväl-
lä potilasmäärällä ja pitkäaikaisseuran-
nalla on tällä hetkellä olemassa kaksi, 
suomalainen SLEEVEPASS-tutkimus 
(n=240) ja sveitsiläinen SM-BOSS-
tutkimus (n=217). Näiden molempien 
tutkimusten 5-vuotistulokset julkais-
tiin tammikuussa 2018 ja tutkimusten 
tulokset sekä painonlaskun että lii-
tännäissairauksien paranemisen osal-
ta olivat keskenään vastaavia [12, 13]. 
Tässä katsausartikkelissa raportoidaan 
SLEEVEPASS-tutkimuksen tärkeimmät 
5-vuotistulokset. 

SLEEVEPASS-tutkimus
Satunnaistetun SLEEVEPASS-tut-
kimuksen tavoitteena oli osoittaa 
sleeve-leikkauksen bypass-leikkausta 
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vastaava teho sairaalloisen lihavuuden 
hoidossa arvioituna sekä painonlaskun 
että lihavuuden liitännäissairauksien 
paranemisen osalta viiden vuoden seu-
rannassa. Tutkimuksen ensisijainen 
päätetapahtuma oli painonlasku, joka 
arvioitiin ylipaino-osuuden prosentu-
aalisena vähenemisenä (excess weight 
loss, %EWL). Tutkimuksen aloitusaika-
na %EWL oli suositeltavin ja perintei-
nen tapa määritellä lihavuuskirurgian 
jälkeinen painonlasku. Nykyään suosi-
telluin painonlaskumääritelmä on koko 
painon prosentuaalinen väheneminen 
(total weight loss, %TWL), koska se on 
luotettavampi kaikissa preoperatiivisis-
sa painoluokissa %EWL määritelmään 
verrattuna eikä edellytä ihannepainon 
arviointia [14]. Lihavuuskirurgisten 
tutkimusten yhtenä ongelmana onkin 
toisistaan poikkeavat määritelmät sekä 
painonlaskun ja liitännäissairauksien 
paranemisen että mahdollisen painon 
uudelleen nousun suhteen, ja tavoittee-
na on päästä yhteneväisiin määritelmiin 
tutkimusten vertailun mahdollistami-
seksi [15]. Toissijaisia päätapahtumia 
olivat lihavuuden liitännäissairauksien 
(kakkostyypin diabetes, verenpainetau-
ti, hyperkolesterolemia) paraneminen, 
leikkaushoidon komplikaatiot ja kuol-
leisuus sekä elämänlaatu (Moorehead-
Ardelt elämänlaatu score [16]).

Kolmessa suomalaisessa sairaalassa 
(TYKS, Vaasan keskussairaala ja HYKS) 
toteutetussa tutkimuksessa satunnais-
tettiin vuosien 2008 – 2010 aikana 240 
potilasta joko bypass-(n=119) tai sleeve-
leikkaukseen (n=121). Sisäänottokritee-
rinä sairaalloisen lihavuuden osalta oli 
painoindeksi 35 kg/m2 ja lihavuuden lii-
tännäissairaus tai yksinään painoindek-
si yli 40 kg/m2. Potilaista 70 % oli naisia, 
keski-ikä 48 vuotta ja keskimääräinen 
painoindeksi 45,9kg/m2. Preoperatiivi-
sesti 42 %:lla potilaista oli kakkostyy-

pin diabetes, 35 %:lla dyslipidemia ja 71 
%:lla verenpainetauti. 

SLEEVEPASS-tutkimuksen viiden 
vuoden seurantatulokset
Painonlasku
Viiden vuoden seurannassa todettiin, 

että %EWL oli sleeve-leikkauksessa 
49 % (95% CI, 45%-52%) ja 57 % (95% 
CI, 53%-61%) bypass-leikkauksessa. 
Bypass-leikkauksen keskimääräinen 
%EWL oli 8,2 prosenttiyksikköä suu-
rempi kuin sleeve-leikkauksessa, mut-
ta tämä hieman suurempi painonlasku 
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Kuva 2. Lihavuuskirurgian leikkausmäärät Suomessa v. 2008–2017

Kuva 3. A: Mahalaukun ohitusleikkaus eli gastric bypass ja B: mahalaukun 
kavennusleikkaus eli gastric sleeve:

Alkup. kuvat: Ari Leppäniemi, Hannu Kuokkanen, Paulina Salminen (toim.), Kirurgia, 3., uudistettu painos 2018.

Alkup. kuvat: Ari Leppäniemi, Hannu Kuokkanen, Paulina Salminen (toim.), Kirurgia, 3., uudistettu painos 2018.

 Erikoislääkäri 4/2018 • 28 vsk170



ei kuitenkaan täyttänyt ennalta määri-
teltyjä ekvivalenssirajoja eikä leikkaus-
menetelmien välille tullut tilastollisesti 
merkitsevää eroa. Tutkimuksessa las-
kettiin vielä erikseen post hoc-analyy-
sinä painonlasku erikseen diabetesta 
sairastavilla potilailla, ja tässä ryhmässä 
bypass-leikkauksen jälkeinen keskimää-
räinen %EWL oli 11,7 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin sleeve-leikatuilla dia-
betesta sairastavilla potilailla. Painon-
lasku arvioitiin jälkikäteen myös koko 
painon prosentuaalisena vähenemänä 
(%TWL), joka oli 28 % bypass-leikkauk-
sen jälkeen ja 25 % sleeve-leikkauksen 
jälkeen (p=0.0012). [13]

Sveitsiläisessä SM-BOSS-tutkimuk-
sessa ensisijaisena päätetapahtumana 
arvioitiin vastaavasti painonlaskua pai-
noindeksin ylipaino-osuuden prosentu-
aalisena vähenemänä (excess BMI loss, 
%EBMIL) eikä leikkausryhmien välillä 
ollut eroa viiden vuoden seurannassa; 

%EBMIL oli 61 % sleeve-leikkauksen  
ja 68% bypass-leikkauksen jälkeen.[12]
Liitännäissairauksien ja elämänlaa-
dun paraneminen
Diabeteksen paranemista arvioi-
tiin American Diabetes Association 
(ADA)-kriteerien [17] mukaisesti, jol-
loin diabeteksen täydellisen remis-
sion edellytyksenä on sokeriarvojen 
normalisoituminen ja lääkitystarpeen 
loppuminen vähintään vuoden ajan. 
Diabetes katsotaan osittain parantu-
neeksi, jos potilaalla ei ole lääkitystä, 
paastosokeri on 5,6-6.9mmol/l ja HbA1c 
alle 6,5 %. Viiden vuoden seurannassa 
diabeteksen paranemisessa ei ollut eroa 
leikkausmenetelmien välillä (p> 0.99). 
Sleeve-leikkauksen jälkeen täydellinen 
remissio todettiin 12 % potilaista ja 25 
% bypass-leikatuista; osittainen parane-
minen vastaavasti 24 % sleeve-leikkauk-
sen jälkeen ja 20 % bypass-leikkauksen 
jälkeen. [13]

Dyslipidemian paranemisessa leik-
kausmenetelmien vastasivat toisiaan 
arvioituna lääkehoidon tarpeen mu-
kaan; sleeve-leikatuista 47 % ja bypass-
leikatuista 60 % oli lopettanut  statiini-
lääkityksen kokonaan. Mikäli arvioitiin 
hyperkolesterolemian paranemista 
huomioimalla myös normaalit rasva-
arvot (LDL < 3,0 mmol/L) lääkityksen 
lopettamisen lisäksi, dyslipidemian 
paranemisluvut olivat sleeve-ryhmässä 
20 % ja bypass-leikkauksen jälkeen 40 
%. Ryhmien välillä ei ollut eroa koko-
naiskolesterolin, HDL-kolesterolin 
tai triglyseridien keskiarvossa, mutta 
LDL-kolesterolin keskimääräinen arvo 
oli tilastollisesti selvästi matalampi 
(p=0.02) bypass-leikkauksen jälkeen 
(keskiarvo 2,5 mmol/L, 95% CI 2,3 – 2,6 
mmol/L) sleeve-leikkaukseen verrattu-
na (keskiarvo 2,7 mmol/L, 95%CI 2,6 – 
2,9 mmol/l). [13]

Hyperkolesterolemiaa vastaavalla 
lääkitysarviolla verenpainetauti parani 
tilastollisesti merkittävästi useammin 
(p=0.02) bypass-leikkauksen jälkeen. 
Bypass-leikatuista potilaista 51 % ja 29 
% sleeve-leikatuista potilaista oli lopet-
tanut verenpainelääkityksen kokonaan. 
On kuitenkin huomioitava, että poti-
laista ei ollut käytettävissä lainkaan ve-
renpainemittausarvoja eli verenpaine-
taudin todellista paranemista ei pystytä 
arvioimaan. Elämänlaatu molemmissa 
ryhmissä parani merkittävästi leikkaus-
ta edeltävään elämänlaatuun verrattu-
na (p<0,001) eikä ryhmien välillä ollut 
eroa. [13]

Leikkauskomplikaatiot
Varhaisvaiheen komplikaatioissa slee-
ve-leikkaukseen liittyi hieman vähem-
män lieviä komplikaatioita [18], mutta 
pitkäaikaisseurannassa leikkausryhmi-
en välillä ei ollut eroa (p=0.10) kompli-
kaatioiden kokonaismäärässä huomioi-
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Kuva 4. Lihavuuskirurgian leikkausmenetelmien lyhyen aikavälin trendi 
maailmanlaajuisesti. RYGB = mahalaukun ohitusleikkaus (bypass), SG = mahalaukun 
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den sekä varhais- että myöhäisvaiheen 
komplikaatiot [13]. Tutkimuksessa kir-
jattiin tarkasti kaikki vähäisimmätkin 
komplikaatiot. Sleeve-leikkauksessa 
komplikaatioita esiintyi 19 %:lla  ja 
bypass-leikkauksessa 26 %:lla (p=0.19) 
potilaista. Pitkäaikaisseurannassa kaikki 
vakavammat komplikaatiot olivat uusin-
taleikkauksia, joiden osuus sleeve-leik-
kauksen jälkeen oli  8,3 % (n=10) ja by-
pass-leikkauksen jälkeen 15,1 % (n=18). 
Lähes kaikki (7/10) sleeve-leikkauksen 
uusintaleikkauksista tehtiin vaikean 
refluksin takia, jolloin sleeve-leikkaus 
muutettiin bypass-leikkaukseksi. By-
pass-leikkauksen uusintaleikkauksista 
vastaavasti lähes kaikki (17/18) tehtiin 
sisäisen tyräepäilyn takia. [13] Molempi-
en ryhmien uusintaleikkausten määrään 
saattavat vaikuttaa tutkimuksen aikai-
set leikkaustekniikan ja sisäänottokri-
teerien ongelmat. Tutkimuksen aikana 
kaikkia mesenteriaaliaukkoja ei bypass-
leikkauksessa suljettu nykykäytäntöä 
vastaavasti eikä sleeve-leikkauksen 
preoperatiivisessa arviossa poissuljet-
tu tutkimuksesta kuin ne refluksitautia 
sairastavat potilaat, joilla palleatyrä oli 
erittäin suuri tai joilla refluksitauti oli 
voimakasoireinen.  Sleeve-leikkauksen 
jälkeen kapea mahalaukku on korkea-
paineinen altistaen refluksille ja sleeve-
leikkaukseen saattaa liittyä leikkauksen 
jälkeen selvästi paheneva refluksitauti 
[12] sekä pitkäaikaisseurannassa suu-
rentunut Barrettin ruokatorven riski 
[19]. Bypass-leikkauksen jälkeen sisäi-
siä tyriä esiintyy n. 4-7 %:lla potilaista ja 
riskiä voidaan vähentää sulkemalla ru-
tiinisti mesenteriaaliset tyräportit [20].  

Miten voidaan valita paras 
leikkausmenetelmä kullekin 
potilaalle?
Sairaalloinen lihavuus, kuten siihen liit-
tyvät liitännäissairaudet, ovat kroonisia 

sairauksia, joiden hoitotulosten klii-
nisessä arvioinnissa tarvitaan pitkäai-
kaisseurannan tuloksia vähintään 5-10 
vuoden ajalta ja luotettavaksi arvioidun 
seurantaosuuden pitäisi olla yli 80 % 
leikatuista potilaista [5]. Molemmissa 
satunnaistetuissa tutkimuksissa pitkä-
aikaisseurannassa mukana olevien po-
tilaiden osuus koko tutkimusryhmästä 
oli erittäin hyvä, SM-BOSS-tutkimuk-
sessa hiukan yli 90 % ja SLEEVEPASS-
tutkimuksessa yli 80 %. Näiden kahden 
satunnaistetun tutkimuksen pitkäai-
kaistuloksissa [12, 13] viiden vuoden 
seurannassa bypass- ja sleeve-leikka-
uksen välillä ei ollut tilastollisesti mer-
kittävää eroa painonlaskun suhteen, 
vaikka bypass-leikkaukseen liittyikin 
jonkin verran suurempi painonlasku 
erityisesti diabetesta sairastavilla poti-
lailla. Molempien leikkausmenetelmien 
jälkeen todettiin hyvä ja pysyvä painon-
lasku. Liitännäissairauksien osalta dia-
beteksen paranemisessa ei ollut eroa 
leikkausmenetelmien välillä, mutta on 
huomioitavaa, että kumpikaan näistä 
satunnaistetuista tutkimuksista ei ollut 
tilastomenetelmiin kuuluvan voimalas-
kelman osalta suunniteltu arvioimaan 
diabeteksen paranemista. Dyslipide-
mian paranemissa ei ollut eroa, mutta 
LDL-kolesteroli oli bypass-leikatuilla 
potilailla tilastollisesti merkittävästi 
matalampi [12, 13]. Verenpainetauti 
lääkityksen käytön mukaan arvioituna 
parani merkittävästi useammin bypass-
leikkauksen jälkeen [13]. 

Pitkäaikaisseurannan pohjalta tiede-
tään, että sleeve-leikkaukseen saattaa 
liittyä selvä refluksitaudin pahene-
minen tai uusi de novo-refluksioire. 
Sleeve-leikkausta ei tulekaan tehdä po-
tilaalle, jolla on refluksitautiin sopiva 
endoskopialöydös ja säännöllistä lää-
kehoitoa vaativa refluksioire. Bypass-
leikkauksessa on huomioitava uusin-

taleikkauksen vaativa sisäisten tyrien 
mahdollisuus, vaikka tyräportit primää-
rileikkauksessa nykyään suljetaankin. 

Viiden vuoden seurantatulosten 
perusteella ei vielä pystytä suoraan 
arvioimaan yksittäiselle potilaalle so-
veltuvaa parasta mahdollista leikkaus-
menetelmää. Optimaalisen leikkausme-
netelmän valintaan vaikuttavat lukuisat 
muut tekijät painonlaskun ja liitännäis-
sairauksien ohella. Jatkotutkimuksissa 
pitää arvioida vieläkin pidempiaikaises-
sa seurannassa kaikki leikkausmenetel-
mien tuloksiin vaikuttavat moninaiset 
tekijät, joiden mukaan jatkossa voidaan 
helpottaa potilaalle parhaiten sopivan 
lihavuuskirurgisen leikkausmenetel-
män valintaa. 

Kirjallisuutta

1. Aikuisten lihavuus. Käypä hoito-suositus. Suomen 
Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim [päivitetty 
18.4.2013].www.kaypahoito.fi. Duodecim, 2013.

2. Männistö S, L.T., Harald K, Borodulin K, Jousilahti P, 
Kanerva N, Peltonen M, Vartiainen E. , Työikäisten 
ylipainon ja lihavuuden kasvu näyttää hidastuneen. 
Kansallisen FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia. 
Suomen Lääkärilehti, 2015. 70: p. 969-75.

3. Flegal, K.M., et al., Trends in Obesity Among Adults in 
the United States, 2005 to 2014. JAMA, 2016. 315(21): 
p. 2284-91.

4. Adams, T.D., L.E. Davidson, and S.C. Hunt, Weight and 
Metabolic Outcomes 12 Years after Gastric Bypass. N 
Engl J Med, 2018. 378(1): p. 93-96.

5. Puzziferri, N., et al., Long-term follow-up after bariatric 
surgery: a systematic review. JAMA, 2014. 312(9): p. 
934-42.

6. Sjostrom, L., Review of the key results from the 
Swedish Obese Subjects (SOS) trial - a prospective 
controlled intervention study of bariatric surgery. J 
Intern Med, 2013. 273(3): p. 219-34.

7. Ikonen TS, A.H., Gylling H, toim. , Sairaalloisen lihavuu-
den leikkaushoito. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Raportti 2009; 16.

8. Angrisani, L., et al., IFSO Worldwide Survey 2016: 
Primary, Endoluminal, and Revisional Procedures. Obes 
Surg, 2018. [Epub ahead of print].

 Erikoislääkäri 4/2018 • 28 vsk172



9. Bockelman, C., T. Hahl, and M. Victorzon, Mortality 
Following Bariatric Surgery Compared to Other 
Common Operations in Finland During a 5-Year Period 
(2009-2013). A Nationwide Registry Study. Obes Surg, 
2017. 27(9): p. 2444-2451.

10. Buchwald, H., et al., Trends in mortality in bariatric 
surgery: a systematic review and meta-analysis. Surgery, 
2007. 142(4): p. 621-32; discussion 632-5.

11. Mingrone, G., et al., Bariatric-metabolic surgery versus 
conventional medical treatment in obese patients 
with type 2 diabetes: 5 year follow-up of an open-label, 
single-centre, randomised controlled trial. Lancet, 2015. 
386(9997): p. 964-73.

12. Peterli, R., et al., Effect of Laparoscopic Sleeve 
Gastrectomy vs Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass 
on Weight Loss in Patients With Morbid Obesity: The 
SM-BOSS Randomized Clinical Trial. JAMA, 2018. 319(3): 
p. 255-265.

13. Salminen, P., et al., Effect of Laparoscopic Sleeve 
Gastrectomy vs Laparoscopic Roux-en-Y Gastric 
Bypass on Weight Loss at 5 Years Among Patients With 
Morbid Obesity: The SLEEVEPASS Randomized Clinical 
Trial. JAMA, 2018. 319(3): p. 241-254.

14. Brethauer, S.A., et al., Standardized outcomes repor-
ting in metabolic and bariatric surgery. Surg Obes 
Relat Dis, 2015. 11(3): p. 489-506.

15. Salminen, P., Standardized Uniform Reporting and 
Indications for Bariatric and Metabolic Surgery: How 
Can We Reach This Goal? JAMA Surg, 2018.

16. Moorehead, M.K., et al., The validation of the 
Moorehead-Ardelt Quality of Life Questionnaire II. 
Obes Surg, 2003. 13(5): p. 684-92.

17. Buse, J.B., et al., How do we define cure of diabetes? 
Diabetes Care, 2009. 32(11): p. 2133-5.

18. Helmio, M., et al., SLEEVEPASS: a randomized prospec-
tive multicenter study comparing laparoscopic sleeve 
gastrectomy and gastric bypass in the treatment of 
morbid obesity: preliminary results. Surg Endosc, 2012. 
26(9): p. 2521-6.

19. Felsenreich, D.M., et al., Reflux, Sleeve Dilation, and 
Barrett’s Esophagus after Laparoscopic Sleeve 
Gastrectomy: Long-Term Follow-Up. Obes Surg, 2017.

20. Stenberg, E., et al., Outcomes of laparoscopic gastric 
bypass in a randomized clinical trial compared with a 
concurrent national database. Br J Surg, 2017. 104(5): 
p. 562-569.

Haastateltavia haetaan erikoislääkärikoulutuksen 
keskeytyksen syiden selvittämiseksi – auta parantamaan 
erikoislääkärikoulutusta

Erikoislääkärikoulutusta uudistetaan ja parannetaan, joten haluamme syvällisesti ymmärtää 
koulutuksen keskeytymiseen johtaneita syitä. Siksi etsimme erikoislääkärikoulutuksen jostakin 
syystä keskeyttäneitä tai alaa vaihtaneita lääkäreitä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on käynnistänyt haastattelututkimuksen 
erikoislääkärikoulutuksen keskeytyksen taustasyiden selvittämiseksi. Tutkimustyhmässä 
ovat mukana Erikoislääkärikoulutuksen johtoryhmän puheenjohtaja professori Taina Autti, 
valtakunnallinen  erikoislääkärikoulutuksen projektikoordinaattori, dosentti Leila Niemi-Murola 
ja PsT Kia Gluschkoff. Tutkimuksella on Helsingin yliopiston eettisen toimikunnan puolto.

Jos olet  keskeyttänyt ensisijaisen  erikoislääkärikoulutuksen ja olet kiinnostunut osallistumaan 
tutkimukseen, tai haluat tietoa tutkimuksesta toivomme yhteydenottoja  
leila.niemi-murola@hus.fi, puh 0504271782 
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