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Aloitin tämän vuoden alussa SELYn 
hallituksessa uutena jäsenenä ja kir-
joitan ensimmäistä kertaa Erikois-

lääkäri-lehteen, joten lienee paikallaan hie-
man kertoa itsestäni. Olen keski-ikäinen 
gastrokirurgi Espoosta. Työskentelen 
HUS Vatsakeskuksessa Jorvin sairaalassa. 
Valmistuin Oulun lääketieteellisestä tiede-
kunnasta vuonna 1996 ja erikoislääkäriksi 
Kuopiosta vuonna 2005. Työkokemusta 
on perusterveydenhuollosta, pienestä 
ja isosta aluesairaalasta, pienestä ja 
isosta keskussairaalasta sekä pienestä ja 
isosta yliopistosairaalasta. Kokonaiskuva 
suomalaisesta terveydenhuollosta on siis 
muodostunut melko kattavaksi oman 
työkokemuksen perusteella. 

Luottamusmieheksi ajauduin sattu-
malta vuonna 2015. Nykyisin toimin HUS 
Vatsakeskuksen vastaavana luottamus-
miehenä. 

Mikä luottamusmiestä tällä hetkellä 
huolestuttaa? Univaje on terveydelle 
vaarallista. On todettu, että univaje lisää 
riskiä muun muassa Alzheimerin tautiin, 
sydänsairauksiin, diabetekseen ja aivove-
renkierron häiriöihin. Univaje heikentää 
elimistön vastustuskykyä, huonontaa 
tarkkaavaisuutta, altistaa ylipainolle ja 
heikentää suorituskykyä. On todettu, 
että noin vuorokauden yhtämittainen 
valvominen vastaa noin yhden promillen 
humalatilaa.

Uni ja lepo ovat tärkeitä 
– niin myös riittävä ansiotaso

Luultavasti useimmat potilaista eivät 
haluaisi, että heitä hoitava lääkäri on 
promillen humalassa. Pitkän ja raskaan 
päivystysvuoron loppupuolella hoita-
van lääkärin vointi voi kuitenkin vastata 
keskivahvaa humalatilaa. Siinäpä sitten 
tulisi tehdä tarkkoja päätöksiä ja oikeita 
hoitoratkaisuja. 

On aivan perusteltua, 
että Euroopan Unionin 
tasolla on ollut huolta työn-
tekijöiden jaksamista. On 
annettu työaikaa rajoittavia 
direktiivejä ja ohjaavaa lain-
säädäntöä. Näillä säädöksillä 
on ollut vaikutusta myös viimeisimpään 
Lääkärisopimukseen. Lepoaikoja pitäisi 
ottaa paremmin huomioon. Puuttuvan 
levon korvaaminen rahalla ei vie väsymys-
tä pois. 

Eri puolilla maatamme on reippaasti 
uudistettu päivystysjärjestelyjä. Osa ko-
keiluista on osoittautunut toimiviksi ja osa 
on jo ehditty hylätä. Hieman rauhallisim-
missa sairaalapäivystyksissä niin sanottu 
kolmen tunnin lepoaika on yleensä onnis-
tuttu järjestämään esimerkiksi puhelun 
siirroilla, ja raskaammissa päivystyspisteis-
sä on jouduttu palkkaamaan ylimääräisiä 
päivystäjiä yön tunneille. Viikonlopun 
pitkiä vuoroja on pätkitty, ja joissain sai-
raaloissa on siirrytty päivystysviikkoon. 

Uni ja lepo ovat tärkeitä, mutta luotta-

musmiehenä huolestuttaa myös työnte-
kijöiden ansiotaso. Jos päivystysvuorot 
lyhenevät ja lepoajat lisääntyvät, niin on 
olemassa suuri vaara, että lääkäreiden 
ansiotaso paljon päivystävillä laskee 
huomattavasti. Päivystyssidonnaisilla 
aloilla on myös ongelma, että erikoisalo-
jen osaajia ei tahdo riittää tekemään töitä, 

jos vapaa-aika lisääntyy. Eri-
tyisesti operatiivisilla aloilla 
päivystystyö on tärkeää 
myös oppimisen kannalta. 
Akuutti hätäleikkaus ei tule 
vain virka-aikana. Tehtyjen 

päivystystoimenpiteiden 
lukumäärä uhkaa myös jäädä vähäiseksi, 
jos työaikaa voimakkaasti rajoitetaan. 

Olemme haastavassa tilanteessa. 
Lepoa ja unta pitäisi saada riittävästi. 
Osaamisen taso ja päivystysvalmius eivät 
saisi laskea. Olisi mukavaa, jos ansiota-
so ei laskisi, vaan pikemminkin nousisi. 
Sopimuskautta on vielä noin vuosi jäljellä. 
Nyt on tärkeää koota kokemuksia yhteen 
eripuolilta Suomea. 

Itse olen aiemmin ollut innokas päivys-
tämään pitkiä 24 tunnin vuoroja, mutta 
nyt yhden jaetun lauantain perusteella 
totean, että olihan se ihan kiva olla sun-
nuntaina virkeä. 

         Erityisesti operatiivisilla 
aloilla päivystystyö on tärkeää 
myös oppimisen kannalta.
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Saxenda® liraglutidi, GLP-1-analogi. Käyttöaihe: Painon hallinnan avuksi vähäenergiaisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen rinnalla aikuisille, joiden BMI on 
1) ≥ 30 kg/m² (lihavuus) tai 2) ≥ 27–alle 30 kg/m² (ylipaino), kun potilaalla on lisäksi vähintään yksi painoon liittyvä sairaus, kuten diabeteksen esiaste, tyypin 2 diabetes, kohonnut 
verenpaine, dyslipidemia tai obstruktiivinen uniapnea. Hoito on lopetettava 12 viikon jälkeen 3,0 mg:n vuorokausiannoksella, jos paino ei ole laskenut vähintään 5 % lähtöpainos-
ta. Annostus: Aloitusannos on 0,6 mg vuorokaudessa. Annosta nostetaan 3,0 mg:aan kerran vuorokaudessa 0,6 mg:n lisäyksin vähintään 1 viikon välein. Jos annoksen suuren-
tamista ei siedetä kahtena peräkkäisenä viikkona, tulee harkita hoidon keskeyttämistä. Yli 3,0 mg:n vuorokausiannoksia ei suositella. Valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti 
toisen GLP-1-reseptoriagonistin kanssa. Harkitse samanaikaisesti annettavan insuliinin tai insuliinin eritystä lisäävän lääkkeen annoksen pienentämistä hypoglykemiariskin pienen-
tämiseksi. Antotapa: Saxenda® pistetään kerran vuorokaudessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, riippumatta aterioista, ihon alle vatsaan, reiteen tai olkavarteen. Valmistet-
ta ei saa pistää laskimoon tai lihakseen. Ei pidä sekoittaa muihin pistettäviin valmisteisiin. Vasta-aiheet: Yliherkkyys liraglutidille tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön 
liittyvät varotoimet: Ei suositella NYHA-luokan IV sydämen vajaatoimintapotilaille, potilaille, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus tai diabeettinen gastropareesi, 75-vuoti-
aille ja sitä vanhemmille, potilaille, jotka käyttävät muita painonhallintavalmisteita tai joiden lihavuus on sekundääristä, vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavil-
le potilaille. Jos epäillään haimatulehdusta, lääkitys tulee keskeyttää. Jos akuutti haimatulehdus varmistuu, lääkitystä ei pidä aloittaa uudelleen. Sappikivitautia ja sappirakkotu-
lehdusta sekä kilpirauhaseen kohdistuvia haittatapahtumia on havaittu. Käytettävä varoen potilaille, joilla on kilpirauhassairaus. Käytön yhteydessä on havaittu sydämen sykkeen 
nopeutumista. Potilaille on kerrottava mahdollisesta kuivumisriskistä liittyen ruoansulatuselimistöön kohdistuviin haittavaikutuksiin. Jos potilaalla on kliinisesti merkitsevä ja pitkit-
tynyt, nopeutunut sydämen leposyke, hoito on keskeytettävä. Suurentunut hypoglykemian riski käytettäessä yhdessä insuliinin ja/tai sulfonyyliurean kanssa. Ei saa käyttää insulii-
nin korvikkeena diabetesta sairastaville potilaille. Diabeettista ketoasidoosia on esiintynyt insuliinista riippuvaisilla potilailla insuliinin käytön nopean keskeyttämisen tai annoksen 
pienentämisen jälkeen. Yhteisvaikutukset: Saattaa vaikuttaa suun kautta samanaikaisesti otettavien lääkkeiden imeytymiseen. Raskaus ja imetys: Valmistetta ei tule 
käyttää raskauden eikä imetyksen aikana tai jos potilas suunnittelee raskautta. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttöön: Noudatettava varovaisuutta, jos hoidon aikana 
ilmenee huimausta. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: pahoinvointi, ripuli, oksentelu, ummetus. Harvinaiset: akuutti munuaisten vajaatoiminta, munuaisten toimintahäiriö, 
anafylaktiset reaktiot. Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv): Saxenda® 6 mg/ml injektioneste, esitäytetty kynä 5 x 3 ml: 283,57 €, ei korvattava. Reseptilääke. Perustuu val-
misteyhteenvetoon 09/2020. Markkinoija: Novo Nordisk Farma Oy. 
Saxenda® on Novo Nordisk A/S:n omistama tavaramerkki. FI21SX00003_01_2021

LIHAVUUDEN
hoitoon* tarkoitettu

Saxenda®

Saxenda®-valmisteen merkittävät hyödyt 
lihavuuden hoidossa osoitettiin vuoden 
pituisessa tutkimuksessa: 

• 9 potilasta 10:stä laihtui. 
Yksi kolmesta laihtui >10 %2**

• Painonlasku oli pysyvää lääkehoidon ajan1

• Merkittäviä parannuksia useissa 
kardiometabolisissa riskitekijöissä1,2

**Lumeryhmässä 6,5 potilasta 10:stä laihtui tutkimusjakson 
aikana ja yksi potilas kymmenestä laihtui >10 %.

1. Saxenda® valmisteyhteenveto 2. Pi-Sunyer et al. N Engl J Med 2015;373:11–22*aikuisille ruokavalion ja liikunnan rinnalla

Uusi potilaille suunnattu verkkopalvelu 
tukee yksilöllistä lihavuuden hoitoa:

www.lihavuudesta.com
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