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Neurologian 
historia Lapissa 
kirjaksiKuvassa LPSHP:n johtaja Riitta Luosujärvi, palkkasihteeri Jenni 

Juopperi, palvelussuhdeasiantuntija Marja-Leena Huuska, henki-
löstöasiantuntija Kirsi Kaltio (PPSHP), Superin varapääluottamusmies 
Eija Sunnari, JHL:n pääluottamusmies Ilkka Aittola, JHL:n pääluot-
tamusmies Raili Nieminen (PPSHP), vs. henkilöstöjohtaja Annukka 
Kuusiniemi (PPSHP), JUKO:n pääluottamusmies Pertti Henttu (PPSHP), 
Jytyn varapääluottamusmies Erja Hekkanen, JUKO:n pääluottamus-
mies Jaana Pikkupeura (PPSHP) ja Tehy:n pääluottamusmies Juha 
Honkakoski (PPSHP). Kuvasta puuttuu Tehyn pääluottamusmies 
Sari Auvinen.

Aamupäivän toisena luennoitsija oli Akuuttiklinikan 
osastonhoitaja Katariina Luokkala. Hän kertoi päivys-
tystoiminnan muutoksesta, miten on kehitetty ja selkey-
tetty Länsi-Pohjan kuntien ja L-PKS:n päivystystoimintaa. 
Ongelmana kun on ollut mm. potilaiden siirtely orga-
nisaatioiden välillä, kaksi sairauskertomusjärjestelmää, 
kaksi laskutusta, kymmeniä eri lääkäreitä, tuplatyötä ja 
päivystyksen ruuhkautuminen sekä pitkät odotusajat. 
Akuuttiklinikan suunnittelutyö ja kehittäminen on alkanut 
2014 ja päästy nyt hyvään jatkuvaan kehittämiseen. On 
saatu aito yhden organisaation yhteispäivystys ilman 
organisaatiorajoja – Sairaalapäivystys ja kuntien yhteis-
päivystys integroitua. 

Katariina kertoi myös, miten Akuuttiklinikassa on otettu 
käyttöön uusi potilaan hoidon kiireellisyyden arviointi – 
”työkalu” ja triage-hoitaja-malli ESI TRIAGE, jolloin kaikki 
akuuttiklinikalle tulevat potilaat tulevat yhden triage-hoi-
tajan kautta. Esitelmän jälkeen pääsimme tutustumaan 
vasta remontoituun akuuttiklinikkaan.

Vierailupäivät olivat erittäin mielenkiintoisia ja antoisia. 
Toivottavasti vastaavanlaisia vierailuja järjestetään jat-
kossakin.

Teksti:  Erja Hekkanen 
Kuva:  Päivi Aalto

Neurologian erikoisalan vaiheet Lapissa on koottu 
kirjaksi, joka julkistettiin LKS:ssa marraskuun alussa ja 
nyt LPKS:ssa. Teoksen on toimittanut erikoislääkäri ja 
tietokirjailija Olli Säynäjäkangas. 

Länsi-Pohjan keskussairaalan osalta teoksen kirjoittami-
seen ovat osallistuneet entinen LPSHP:n johtajaylilääkäri 
Hannele Havanka, neurologian ylilääkäri Anu Toikka, 
neurologi ja entinen LPSHP:n johtajaylilääkäri Veli Ala-Hu-
rula sekä KNF-sairaanhoitaja Raija Valanne. 

Kirjassa saavat puheenvuoron asiantuntijat monesta 
ammattikunnasta, mikä korostaa työryhmän merkitystä 
neurologisen potilaan hoidossa.

Nuori erikoisala

Neurologia erikoisalana on Lapissa vielä melko nuori. 
Ensimmäinen neurologian ylilääkäri Lappiin valittiin 40 
vuotta sitten. Länsi-Pohjan keskussairaalassa ensimmäi-
nen neurologian ylilääkäri aloitti vuonna 1981.

Suhteellisen lyhyessä ajassa on kuitenkin ehtinyt tapahtua 
paljon. Tutkimusmenetelmät ja hoidot ovat kehittyneet 
harppauksin – potilaiden parhaaksi. Esimerkiksi aivoin-
farktipotilaiden ennuste on parantunut, Lapin pitkistä 
välimatkoista ja toisinaan haastavista kulkuyhteyksistä 
huolimatta.

Ammattilaisten näkökulmasta työtä ovat muuttaneet 
myös tietotekniikan ja laitteiden kehitys. Kirjassa on ker-
rottu ruohonjuuritason työstä eri ammattilaisten näkö-
kulmasta, mutta myös tieteellisemmin tutkimusten ja 
hoitomuotojen kehityksestä. 

Kirjan voi ostaa neurologian poliklinikalta hintaan 20 €.

Olli Säynäjäkangas (toim.): Neurologiaa Lapissa – Ilmakal-
lokuvauksista tukosten poistoon. OMS Kirjatuotanto, 2017.

Neurologia Lapissa -teoksen toimittanut erikoislääkäri ja tietokirjailija 
Olli Säynäjäkangas.
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