
Jo kauan sitten eläkkeelle jäänyt 
professori totesi kirurgien johtami-
sen olevan perin vaikeaa. Mielestäni 

tämä toteamus soveltuu kirurgien ja 
muun lääkärikunnan lisäksi asiantuntijoi-
den johtamisen yleensäkin. Johtaminen 
asiantuntijaorganisaatiossa ei ole koskaan 
helppoa, mutta positiivisen haasteen siitä 
itselleen voi saada.

Osaavien ja tärkeytensä myös hyvin 
tiedostavien ammattilaisten johtamisessa 
kannattaa noudattaa muutamia periaat-
teita.

Näistä ensimmäinen on täydellinen 
luottamus. Tämä tarkoittaa ensinnäkin 
sitä, että esimies pitää aina lupauksensa. 
Luottamuksen rakentaminen työyhteisös-
sä saattaa kestää vuosia, mutta aika sen 
menettämiseen mitataan munakellolla. 
Poikkeuksetta. 

Toisaalta myös esimiehen on itse 
pidettävä alaisiaan luotettavina. On 
lähdettävä siitä, että kaikki haluavat tehdä 
työnsä hyvin ja onnistua. Ihmiset eivät tar-
vitse valvontaa. Kun suunta on määritetty 

ja tavoitteet tehty selviksi, on 
tekijöille annettava työrauha. 
Halu kontrolloida ja jatkuva 
pikkuasioihin tarttuminen ja 
tukahduttavat työinnon no-
peasti.  Orjallisen sääntöjen ja 
ohjeiden noudattamisen sijaan 

asiantuntijoita on pikemminkin rohkaista-
va keksimään uusia, innovatiivisia tapoja 
päämäärien saavuttamiseksi.

Toinen keskeinen elementti hyvässä 

johtamisessa on alaisten arvostaminen. 
Lääkäriesimiehen on tunnustettava, että 
useimmiten johtajan vaihtaminen käy 
huomattavasti helpommin kuin pitkälle 
erikoistuneiden alaisten. Oudoimpia 
myyttejä on edelleen useiden työnan-
tajien sitkeä asennevamma siitä, että 
organisaatio valitsee parhaat työnteki-
jät. Todellisuudessa parhaat työntekijät 
valitsevat aina työnantajansa. Laadukas 
esimiestyö on yksi tärkeimmistä keinoista 
pitää hyvät työntekijät. Huono esimies 
hylätään ensimmäisenä.  Johtaminen on 
mitä suurimmassa määrin yhteisöllinen 
tapahtuma: ei voi olla johtajuutta ilman 
seuraajuutta. 

Paras tapa osoittaa arvostusta on aito 
ja avoin kuunteleminen. Näin on syytä 
tehdä aina, mutta etenkin silloin, kun 
asiat, joita esimiehelle kerrotaan, eivät ole 
miellyttäviä. Yhdysvaltojen entisen ulko-
ministerin Colin Powellin sanoin:  
”Leadership is solving problems. The day 
soldiers stop bringing you their problems 
is the day you have stopped leading them. 
They have either lost confidence that you 
can help or concluded you do not care. 
Either case is a failure of leadership.”

Luottamus ja arvotus ovat johtami-
sen kivijalkoja, joiden merkitys korostuu 
nykyisen pandemian kaltaisissa tilanteissa.  
Kriisissä esimiehen on puhuttava totta ja 
samalla kuitenkin luotava uskoa tulevai-
suuteen. Lisäksi on oltava nöyrä. Esi-
miestä tarvitaan, mutta loppujen lopuksi 
asiantuntijat tekevät tuloksen.

Johtamisen perusasiat  
kuntoon
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Oulun yliopistollinen sairaala

          Paras tapa osoittaa 
arvostusta on aito ja 
avoin kuunteleminen.
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ntille jo  ukanaolo oli tosi iso juttu 

Naber D, et al. QUALIFY: 28 viikon satunnaistettu, yhdenveroisuus (non-inferiority), avoin, arvioijasokkoutettu (suhteessa Heinrichs–Carpenter Quality of Life Scale [QLS] -asteikkoon ja 
Investigator-Assessed Questionnaire [IAQ] -asteikkoon), vastakkainasettelututkimus aripipratsoli 400 mg kerran kuukaudessa ja paliperidonipalmitaatti kerran kuukaudessa välillä, aikuisilla 
potilailla (18–60 vuotta). Ensisijainen päätepiste arvioi yhdenveroisuutta (non-inferiority, ”ei-huonommuus”) ja paremmuutta (superiority) QLS-kokonaispisteissä käyttäen ”mixed model for 
repeated measurements” (MMRM) -arviota. Paliperidonipalmitaatin annos kerran kuukaudessa annosteltuna oli 50–150 mg/kuukausi EU:ssa ja Kanadassa tai 78–234 mg/kuukausi Yhdysvalloissa.6 
Pienimmäksi kliinisesti tärkeäksi eroksi oli määritelty 5,3 pistettä Heinrichs–Carpenter QLS -asteikolla.7

Relapsin esto mahdollistaa skitsofreniaa sairastavia ottamaan ne pienet askeleet, mitä 

he tarvitsevat elääkseen mahdollisimman normaalia elämää.1,2 Kerran kuukaudessa  

annosteltavan Abilify Maintenan käyttöaihe on skitsofrenian ylläpitohoito aikuis-

potilailla, joiden tila on vakautettu suun kautta otettavalla aripipratsolilla.3 Abilify 

Maintena vähentää tilastollisesti uusiutumisen riskiä verrattuna lumehoitoon,4 kuten 

myös sairaala hoitojaksojen uusiutumista verrattuna aikaisempaan suun kautta otetta-

vaan lääkitykseen.5 Tämän lisäksi se parantaa potilaan toiminta kykyä Heinrichs- 

Carpenter Quality of Life Scale -asteikolla mitattuna.6
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Lääkevalmiste: ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten, sekä ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depot-
suspensiota varten, esitäytetyssä ruiskussa. Valmiin suspension aripipratsolipitoisuus on 200 mg/ml. Käyttöaiheet: Skitsofrenian ylläpitohoitoon aikuisille, joiden tila on vakautettu suun kautta otetta-
valla aripipratsolilla. Annostus: Aripipratsolin siedettävyys on todettava suun kautta otettavalla muodolla ennen Abilify Maintena® -hoidon aloittamista. Suositeltu aloitus- ja ylläpitoannos on 400 mg 
kerran kuukaudessa kertainjektiona. Terveydenhuollon ammattilainen antaa Abilify Maintena® -annoksen potilaalle hitaana kertainjektiona pakaralihakseen tai olkavarren hartialihakseen. Valmistetta 
ei saa antaa laskimoon eikä ihon alle. Ensimmäisen injektion jälkeen suun kautta otettavaa aripipratsolihoitoa jatketaan 10–20 mg:n annoksella 14 peräkkäisen vuorokauden ajan. Mikäli 400 mg:n 
annokseen liittyy haittavaikutuksia, on harkittava annoksen pienentämistä 300 mg:aan kerran kuukaudessa. Erityiset potilasryhmät: Maksan vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, 
joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostus on määritettävä varovaisuutta noudattaen. Ensisijaisesti on käytettävä suun kautta 
otettavaa lääkemuotoa. Munuaisten vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa. Iäkkäät henkilöt: Valmisteen turvallisuutta ja tehoa 65 vuoden ikäisten 
ja tätä vanhempien potilaiden hoidossa ei ole varmistettu. Pediatriset potilaat: Valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Annoksen muuttami-
nen yhteisvaikutuksien vuoksi: Katso valmisteyhteenvedosta ohjeet käytöstä voimakkaiden CYP3A4:n ja/tai CYP2D6:n estäjien kanssa, väliin jääneiden annosten, käyttökuntoon saattamisen ja injek-
tion antamisen osalta. Abilify Maintena –valmisteen samanaikaista käyttöä CYP3A4:n induktorien kanssa pitää välttää. Vasta-aiheet: Yliherkkyys aripipratsolille tai valmisteen apuaineille. Varoitukset 
ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaan tilan kliininen paraneminen voi kestää useista päivistä joihinkin viikkoihin. Potilaan tilaa on seurattava tarkoin koko tämän jakson ajan. Abilify Maintena® 
-valmistetta ei saa käyttää akuutin agitaatiotilan tai vaikea-asteisen psykoottisen tilan hoitoon, kun oireet on saatava nopeasti hallintaan. Potilaita, joilla itsemurhariski on suuri, on seurattava tarkoin 
psykoosilääkityksen aikana. Käytettävä varoen potilailla, joilla on kardiovaskulaarisairaus, aivoverenkierron sairaus, hypotensiolle altistava tila tai verenpainetauti, joiden suvussa on esiintynyt QT-ajan 
pitenemistä, joilla on aikaisemmin ollut kouristuskohtauksia tai joilla on jokin kouristuskohtauksia aiheuttava sairaus, tai joilla on riski aspiraatiopneumoniaan. Laskimoperäisiä tromboemboliatapauk-
sia (VTE) on raportoitu antipsykoottihoidon yhteydessä. Laskimotukosten riskitekijät on määritettävä ennen hoidon aloittamista sekä hoidon aikana ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet suoritettava. 
Jos tardiivin dyskinesian oireita ilmaantuu, on harkittava annoksen pienentämistä tai hoidon keskeyttämistä. Kliinisissä tutkimuksissa maligni neuroleptioireyhtymä oli harvinainen aripipratsolihoidon 
yhteydessä. Mikäli maligniin neuroleptioireyhtymään viittaavia oireita tai selittämätöntä korkeaa kuumetta ilmenee, kaikkien psykoosilääkkeiden, myös aripipratsolin, ottaminen on keskeytettävä. 
Abilify Maintena® -valmiste ei ole indisoitu dementiaan liittyvän psykoosin hoitoon. Hyperglykemian oireita tulee seurata hoidon yhteydessä ja diabetesta sairastavien potilaiden ja potilaiden, joilla 
on diabeteksen riskitekijöitä, sokeritasapainoa pitää seurata säännöllisesti. Painonnoususta suun kautta otettavan aripipratsolihoidon yhteydessä on ilmoitettu valmisteen markkinoillaolon aikana. 
Painonnousu on yleensä esiintynyt potilailla, joilla on merkittäviä riskitekijöitä. Annoksen pienentämistä tai aripipratsolihoidon lopettamista on harkittava, jos potilaalle kehittyy impulssikontrollin 
häiriöihin viittaavia oireita. Varovaisuutta on noudatettava ja pienempää aloitusannosta harkittava hoidettaessa kohonneessa kaatumisriskissä olevia potilaita. Aripipratsolilla on vähäinen tai kohta-
lainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, koska sedaatio, uneliaisuus, pyörtyminen, näön hämärtyminen ja kahtena näkeminen, ovat mahdollisia. Yhteisvaikutukset: Eräiden verenpaine-
lääkkeiden vaikutus voi tehostua aripipratsolin kanssa. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä aripipratsolia yhdessä alkoholin tai muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. 
Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta yhdessä QT-aikaan tai elektrolyyttitasapainoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Eräät voimakkaat CYP3A4-estäjät (kuten ketokonatsoli tai 
itrakonatsoli) tai CYP2D6-estäjät (kuten fluoksetiini ja paroksetiini) saattavat nostaa aripipratsolipitoisuuksia, jolloin Abilify Maintena® -annosta tulee pienentää valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Yhteiskäyttöä CYP3A4:n induktorien kanssa on vältettävä. Serotoniinioireyhtymän merkkejä voi esiintyä käytettäessä aripipratsolia yhdessä aripipratsolipitoisuutta suurentavien tai serotoninergis-
ten lääkkeiden, kuten SSRI- tai SNRI-lääkkeiden kanssa. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Ei pidä käyttää raskauden aikana, paitsi jos odotettu hoidolla saavutettava hyöty on niin suuri, että sikiölle 
mahdollisesti aiheutuva vaara on selvästi perusteltu. Ei pidä käyttää imetyksen aikana. Haittavaikutukset: Yleisimmin havaitut haittavaikutukset, joita on todettu ≥ 5 %:lla potilaista kliinisissä tutki-
muksissa, olivat painonnousu (9,0 %), akatisia (7,9 %), unettomuus (5,8 %) ja kipu injektiokohdassa (5,1 %). Muita yleisiä (esiintyvyys ≥ 1/100, < 1/10) haittavaikutuksia ovat: diabetes, painon-
lasku, agitaatio, ahdistuneisuus, rauhattomuus, ekstrapyramidaalioireet, vapina, dyskinesia, sedaatio, uneliaisuus, huimaus, päänsärky, suun kuivuminen, muskuloskeletaalinen kankeus, erektiohäiriö, 
injektiokohdan kovettuminen, väsyneisyys ja veren kreatiinifosfokinaasiarvon nousu. Kaikkien ilmoitettujen haittavaikutusten osalta katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Yliannostus: 
Hoitona elintoimintoja tukevat hoitotoimenpiteet ja sydämen ja verenkierron tarkkailu. Pakkaukset ja hinnat, 1.5.2020: 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, sekä injektiokuiva-aine ja liuotin, esitäy-
tetyssä ruiskussa 248,95 € (TH), 332,11 € (VH+ALV). Korvattavuus: Peruskorvattava (40 %) ja erityiskorvattava (100 %) sairausnumerolla 112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden 
häiriöt. Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon (04/2020). Yhteystiedot: Otsuka Pharma  
Scandinavia, Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, SE-113 46 Tukholma. Puh. +46 8 545 286 60. Fax. +46 8 545 286 69. www.otsuka.fi.  
Oy H. Lundbeck Ab, Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku. Puh. 02 276 5000. www.lundbeck.fi 
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