
Varhainen mobilisaatio vaatii 
saumatonta yhteistyötä

Fysioterapeutti Jaana Koskinen, anestesiasairaanhoitaja Hannu Koivula 
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VARHAINEN MOBILISAATIO vs. LIIKKUMATTOMUUS

• Varhainen mobilisaatio tarkoittaa 
varhaista liikkeellelähtöä.

• Varhainen mobilisaatio parantaa 
lihastoimintoja sekä hengitystä, joka taas 
parantaa kudosten hapettumista. 

• Varhainen mobilisaatio ehkäisee myös 
keuhko- ja tromboembolisia
komplikaatioita.

• Mobilisaatiolla ja fysioterapialla voidaan 
ehkäistä toimintakyvyn laskua 
sairaalahoidon aikana.

• Liikkumattomuudella on runsaasti 
fysiologisia haittoja ja terveyshaittoja

• Liikkumattomuus heikentää esimerkiksi 
ruoansulatus-, virtsa-, hengitys-, liikunta-
ja veren-kiertoelimistön toimintaa. 

• Liikkumattomuudella on vaikutusta myös 
psyykkisesti, se voi aiheuttaa masennusta, 
laskea mielialaa ja henkistä vireyttä.
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Meidän tavoite & tämän päivän tilanne

• Antaa leikkauspäivän kaikille potilaille mahdollisuus mobilisoitua leikkauspäivän aikana

• Suurin osa vuodeosastolle leikkauspäivänä siirtyvistä potilaista saadaan jalkeille jo iltapäivän/illan 
aikana

• Mobilisointi tarkoittaa parhaimmillaan kävelyä apuvälineiden turvin, joissain tapauksissa 
seisomaannousua tai vuoteessa istumaan nousua potilaan voimavarat huomioiden

• Poikkeuksen muodostavat potilaat, joilla syystä tai toisesta lupaa varhaiseen mobilisaatioon ei ole
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• Kerrotaan potilaalle, että kaikki on kunnossa 
leikkauksen jälkeen ja luodaan katse jo 
seuraavaan tavoitteisiin

• Palautetaan potilaalle oman tilanteensa hallinta
• Rohkaistaan potilaasta. Kipu kuuluu asiaan, mutta

sen tulee olla hyvin siedettävissä.
• Varhainen liikkeelle lähtö
• Valmistellaan potilasta vuodeosastolle 

siirtymiseen.
• Osastolle siirrytään heti kun se on mahdollista 

(kriteerit).

• Kerrotaan potilaalle hänen kielellään mitä on 
tehty ja kuinka se vaikuttaa hänen toimintaan 
ja vointiin lähipäivinä

• Nyt on potilaan vuoro
• Nyt lähdetään turvallisesti kuntoutumaan. 
• Me tuemme ja rohkaisemme 

omatoimisuuteen.
• Kotiutuminen, kun potilas on valmis

VALVOMO VUODEOSASTO

• Vitaalielintoimintojen seuraaminen:
RR, saturaatio, EKG, hengitys

• Yleinen vointi
• Puudutuksen poistuminen

• Motoriikan ja tunnon 
palautuminen

• Kivunhoidon toteutus ja oikea-
aikainen aloitus

• Annetaan lupa aktivoitumiseen
• Aktivoidaan potilasta
• Irrotetaan potilas valvontalaitteista 

heti kun mahdollista
• Juominen, vesipullo, postop juoma
• Oikea-aikainen siirtyminen
• Kävellen osastolle, jos mahdollista

VALVOMOHOITOTYÖ

• Aktiivinen, omatoiminen, kuntoutuva 
potilas

• Liikkeelle lähdön edellytykset kunnossa
• Potilas motivoitunut
• Kivut hallinnassa
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VUODEOSASTOHOITOTYÖ JA FYSIOTERAPIA VARHAISEN MOBILISAATION TUKENA

• Kannustetaan ja rohkaistaan potilasta aktiiviseen toistuvaan 
mobilisoitumiseen (kävely, istuminen)

• Potilaan oma aktiivisuus tärkeää
• Jokainen istumaan nousu ja wc-reissu on myös kuntoutumista
• Asennon vaihtelu vuodepotilaana

• Emme tee potilaasta sairaanpaa
• Älä passivoi potilasta kiilatyynyllä ja kylmäpakkauksella
• Virtsakatetri ja happiviikset pidetään vain lääketieteellisesti 

perustellusta syystä
• Omat vaatteet

• Potilasturvallisuus huomioiden, omatoimisuudelle ei ole mitään rajoja
• Potilaalle ohjeet miten toimia
• Lupa omatoimiseen liikkumiseen fysioterapeutilta
• Opetetaan potilaalle kivunhallintakeinoja (tyyny, rentoutuminen)
• Potilas mukana omassa hoidossa
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• Läheisen ottaminen mukaan kuntoutumiseen

• Potilaan oman apuvälineen suosiminen

• Kotiutumisen kriteerit

• liikkuminen turvallista

• vointi hyvä 

• kivut hallinnassa 

• haava siisti 

• polvipotilailla polven hyvä liikelaajuus 

• lonkkapotilailla rajoitteiden hallitseminen

VUODEOSASTOHOITOTYÖ JA FYSIOTERAPIA VARHAISEN MOBILISAATION TUKENA
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Yhteistyö & hyvän yhteistyön edellytykset

”Molemmat osapuolet sitoutuvat samoihin päämääriin, 
näkevät yhteiset tavoitteet ja etenevät niitä kohti”

Kaarina Mökkönen (2002)

• Tiedämme, että olemme täällä potilasta varten

• Toimiva prosessi, riittävät resurssit

• Tiedän oman roolini ja mitä minulta odotetaan

• Joustavuus

• Kommunikaatio ja tiedonkulku

• Luottamus, kunnioitus ja arvostus


