
Anestesiahammashoidon 
nykyprosessi

HEL 2016-003234 

HELSINGIN KAUPUNKI / SUUNTE



Anestesiakonsultaatiokäynti
• Tarkka kliininen tutkimus, 

anamneesi ja hoitosuunnitelma
• Omahoidon ohjaus
• Määritetään hoidon ajankohta, 

arvioidaan kesto
• Informointi anestesiakäynnistä

Hammashoitajalla järjestetään 
omahoidon ohjaus, ehkäisevää 
hoitoa, pelkopotilaille hoitoon 
totuttelua

Anestesiahoitokäynti
• Potilaan hoito anestesiassa
• Varataan jälkikontrolli omaan 

hoitolaan tai 
anestesiahoitopaikkaan

• Asetetaan RC-kutsut omaan 
hoitolaan

RC:t kuten suunniteltu, 
pelkopotilaille totuttelukäyntejä 
hammashoitajalla. Potilas jatkaa 
omassa hoitolassa tarvittavalla RC-
välillä.

Anestesiahoidon tarve todetaan
• Hammaslääkärin vastaanotolla
• Muu tapa, esim. ”etsivä työ”, sosiaalipuolen 

lähete tms.
• Kriteerit, ks. erillinen ohje

• B1-lähete Efficaan konsultaatiokäyntiä 
varten

• Ajanvaraus Kallioon soittamalla potilaan 
hoitokäynnillä

• Ajanvaraus PKS-SEHYK:iin lähetteen kautta
• Tulkin tarve kerrottava

Jälkikontrollikäynti
• Katsotaan omahoidon 

tilanne, purenta, haavojen 
paraneminen

• Muistutus jatkohoidosta, 
motivoiminen

Oma hoitola AnestesiahoitolaAnestesiahoitoprosessi / työnjako
lapset ja kehitysvammaiset



Anestesiahoitokäynti
• Potilaan hoito anestesiassa
• Varataan jälkikontrolli Meilahden 

hammashoitolaan
• Asetetaan RC-kutsut Meilahden 

hammashoitolaan

• PKS-SEHYK:in prosessissa 
jälkikontrolli SEHYK:issä, potilaan 
jatkohoito yksilöllisen tarpeen 
mukaan

Meilahden
hammashoitola

Hammashoitajalla/suuhygienistillä 
järjestetään omahoidon ohjaus, 
ehkäisevää hoitoa

Anestesiahoitoprosessi / työnjako
aikuiset

Anestesiakonsultaatiokäynti
• Tarkka kliininen tutkimus, 

anamneesi ja hoitosuunnitelma
• Omahoidon ohjaus
• Määritetään hoidon ajankohta, 

arvioidaan kesto
• Informointi anestesiakäynnistä

Anestesiahoidon tarve todetaan
• Hammaslääkärin vastaanotolla
• Kriteerit, ks. erillinen ohje

• B1-lähete Efficaan konsultaatiokäyntiä 
varten

• Ajanvaraus Kallioon soittamalla potilaan 
hoitokäynnillä

• Ajanvaraus PKS-SEHYK:iin lähetteen kautta
• Tulkin tarve kerrottava

Jälkikontrollikäynti ja RC:t
• Katsotaan omahoidon tilanne, purenta, 

haavojen paraneminen
• Muistutus jatkohoidosta, motivoiminen

Oma hoitola Anestesiahoitola



Huolehtivat valmisteluun liittyvistä tehtävistä anestesian osalta: 
• Potilastiedot tietojärjestelmästä etäyhteydellä (anestesia-ajanvarauskirja)
• Anestesiahoitaja soittaa potilaille/huoltajille etukäteen, varmistaa ohjeet, saapumisajan, varmistaa saattajan
• Anestesialääkäri vastaa potilaan anestesiakelpoisuudesta

Konsultaatiokäynti: arvioi tarvittavan hoitoajan, hoidon 
kiireellisyyden ja hoitojärjestyksen sekä ottaa anamneesin. 
Antaa tarvittavat lomakkeet ja anestesiaan liittyvän infon 
sekä varmistaa tulkin tarpeen. Määrittää ehkäisevän 
hoidon suunnitelman, kontrollikäynnit sekä RC-käynnit.

Mukana konsultaatiokäynnillä. Täyttävät ja 
palauttavat hammashoitolaan anestesiahoitoon 
liittyvät lomakkeet.

Kallio: Konsultaatioaika varattu 
suoraan hoitolasta.

PKS-Sehyk: lähetteiden 
perusteella varataan ajat 
(anestesiajonohoitaja lähettää). 
Tulkin varaaminen tarvittaessa.

Varaa hoitoajan 
anestesiakalenterille sekä 
tarvittaessa tulkin. Huolehtii, että 
potilaat/huoltajat ovat 
palauttaneet tarvittavat 
lomakkeet. Skannaa täytetyt 
lomakkeet potilasasiakirjoihin.

Tarvittaessa soittaa 
perutuille ajoille potilaita, 
järjestelee päiväkirjaa jne.

Tarvittaessa konsultoi 
anestesialääkäriä.

Anestesiahoidon valmistelu

Potilas

Vanhemmat/saattajat

Anestesialääkäri ja

anestesiahoitaja

Tilaajan

hammaslääkäri

Tilaajan anestesiajono-

hoitaja



• Anestesiakelpoisuuden 
arviointi

• Varmistetaan potilaan 
henkilöllisyys

• Varmistetaan syömättömyys ja 
juomattomuus

 Anestesia
• Vanhemmat siirtyvät 

odottamaan

Potilas + mahd. vanhemmat 
hoitohuoneeseen (tulkki tarv. 
mukana)
• Tätä ennen pintapuudutus, 

tarvittaessa esilääke

Valmistelee hoitohuoneen 
anestesiahammashoidon 
aloittamista varten

Anestesiahoidon kulku

Hml ja hh huoneeseen 
vasta, kun nukutustiimi 
kutsuu

Potilas

Vanhemmat

/saattajat

Anestesialääkäri ja

anestesiahoitaja

Tilaajan

hammaslääkäri

Tilaajan hammashoitaja Avustaa hammaslääkäriä

Taka-avustaja varmistaa hoidon sujuvuuden

Hoitosuunnitelman 
tarkastus, hoito

Ilmoitus anestesiahoitajalle
• potilaan reaktioista
• kun hoitoa jäljellä 10 min

Lopuksi nielutamponin 
poisto, tufferit
suunaukipitäjien alta, 
ilmoitus, että suu on tyhjä. 
Näytetään tamponi 
anestesialääkärille.

• Ekstubointi
• Siirto heräämöön, kun se on 

turvallista

Palveluntuottajan 
heräämövalvonta ja 
kotiutusjärjestelyt:
• Heräämövalvonta, 

lisähappimahdollisuus
• Varmistus, että potilas 

herää
• vanhempien/saattajan 

informointi
• Varmistus, että 

kotiutettava potilas on 
aikaan ja paikkaan 
orientoitunut, pystyy 
syömään, on kivuton, ei 
pahoinvointia

• Varmistus, että 
potilaalla on saattaja, 
jota myös informoidaan 
hoidon sisällöstä

• Soitto 
potilaalle/vanhemmille 
seuraavana päivänä

Anestesiahoito

Taka-avustaja käy informoimassa 
saattajia hoidon päättymisestä

Anestesian valvonta

Anestesiahoidon 
valmistelu

Siirtyminen 
heräämöön 

(potilas 
avustettuna)



KALLION HAMMASHOITOLAN PELASTUSSUUNNITELMA 
ANESTESIATOIMINNAN OSALTA

• Täydentää Kallion hammashoitolan pelastussuunnitelmaa

• Toiminnan kuvaus:

• Kallion hammashoitolassa tehdään anestesiahammashoitoa tiistaisin ja keskiviikkoisin 
klo 8-14.30.

• Anestesiahoitoa tehdään huoneissa 2 ja 3 (234 ja 235)

• Heräämönä toimii hallintohuone.

• Anestesiassa tarvittavat kaasupullot  (6kpl) säilytetään muuna aikana 1 krs:n lukitussa 
kaasupullovarastossa, pullot seinään kiinnitettyinä.

• Palo-ovi jossa kulunvalvonta lukitus, puukiilalla auki. Heräämön tarkistus ja viimeinen 
poistuja sulkee oven (tilan merkintä?)

• Erillinen pohjakuva tiloista, poistumisreitit, sammuttimet, sammutuspeitteet ja 
kaasupullot merkittynä

• Anestesiatoiminnasta vastaa anestesiapalveluntuottaja (erillinen pelastussuunnitelma)
• anestesiatoiminnan kuvaus

• kaasut

• toiminta hätätilanteessa, anestesiapotilaiden kuljetus



PKS-SEHYK:in PELASTUSSUUNNITELMA 
ANESTESIATOIMINNAN OSALTA

• Täydentää PKS-SEHYK:n pelastussuunitelmaa

• Anestesiahoitoa tehdään noin kaksi kertaa kuukaudessa maanantaisin tai perjantaisin 
klo 8-14.30

• Toiminta kirurgisissa saleissa, heräämösängyt vieressä

• Anestesiapalveluntuottaja tuo kaasupullot jokaiseen anestesiaan, niitä ei säilytetä 
tiloissamme 

• Anestesiatoiminnasta vastaa anestesiapalveluntuottaja (erillinen pelastussuunnitelma)

• Anetoiminnan kuvaus

• Kaasut

• Toiminta hätätilanteissa, anestesiapotilaiden kuljetus



Kallion pelastussuunnitelman 
pohjakuva anestesiahoidon osalta:



PKS-SEHYK:in pelastussuunnitelman 
pohjakuva anestesiahoidon osalta:

Paloturvalliset alueet merkitty lilalla värillä

Anestesiahoidon tilat merkitty punaisella



Sofianlehdon hammashoitolan 
pohjakuva anestesiahoidon osalta:

Anestesiahoidon tilat merkitty punaisella

2. kerros



Kalasataman hammashoitolan 
pohjakuva anestesiahoidon osalta:


