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Keltaisten vauvojen hyperbilirubinemian hoitokäytännöt Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä 

 
   

Kriteerit bilirubiininäytteen ottamiselle 

 
1. Lapset, joilla on akuutteja vakavia oireita, kuten  
- progredioivat syömisongelmat 
- ärtyisyys 
- lisääntynyt tai vaihteleva lihastonus 
- uupuneisuus  
- kimeä itkuääni  
- yläraajojen pronaatioasento  
- kouristukset 
- hengitystaukoilu  
viedään päivystysvastaanotoille. 
  
2. Niiden lasten, joiden kellastuminen osataan ennakoida kotiutusvai-
heessa, 
- ennenaikaisuus, hemolyysi etc 
seuranta järjestetään vauvojen ”jälkipoliklinikalla”  
 
3. Lapset, jotka eivät ole akuutisti sairaita mutta väri on kellertävä. 
Näyte otetaan kun terveydenhoitajalla herää huoli lapsen väristä. 
  
 
Bilirubiinin näytteenotto ohjelmoidaan seuraavasti 

 

Terveydenhoitaja ohjelmoi bilirubiinikokeen päivystysnäytteenä samana 
tai seuraavana päivänä. Vauvan bilirubiininäyte otetaan kantapäästä ja 
laadun varmistamiseksi näytteenotto on keskitetty Hämeenlinnan seu-
dun, Hattulan ja Riihimäen seudun osalta KHKS:n Hämeenlinnan ja Rii-
himäen yksiköihin. Myös Forssassa on mahdollisuus ottaa bilirubiini-
näytteitä.  
 
Janakkalan laboratoriossa ei ole vauvojen bilirubiininäytteitä otettu. Ja-
nakkalassa päivystyslähete tehdään paperisena, annetaan vanhemmille 
mukaan ja laboratoriossa tehdään lähete Fimlabin järjestelmään. Pape-
rilähetteeseen kirjataan lähettäneen terveydenhoitajan yhteystiedot . 
Fimlab soittaa vastauksen ko. terveydenhoitajalle. Fimlabin sivuilta voi 
tulostaa yleislähetteen. 
 
Paperilähete löytyy Fimlabin ohjekirjasta: 
http://www.fimlab.fi/materiaali/index.tmpl?ryhma_id=6;sivu_id=167 
nimellä Päivystys Lähete Vastaus. 
 
Laboratorioon tullessaan vanhempien tulee painaa Muut palvelut- paini-
ketta, jolloin näytteenottoon pääsee ilman pitkää odotusaikaa. Näyt-
teenoton jälkeen vanhemmat ja vauva ohjataan odottamaan terveyden-
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hoitajan yhteydenottoa. Päivystysnäytteen valmistuminen kestää 2 h. 
KHKS:n näytteenotto palvelee klo 7.15–14.30. 
 
Terveydenhoitaja konsultoi lastenlääkäriä, mikäli täysiaikaisena 
syntyneen vauvan bilirubiiniarvo on yli 250 µmol/l. Terveydenhoitaja 

soittaa lastenlääkärille numeroon 03 629 3900, josta lastenlääkäri ohjaa 
jatkohoidon. Ennen raskausviikkoa 37 syntyneen lapsen bilirubiiniarvos-
ta konsultoidaan aina lastenlääkäriä. Terveydenhoitaja informoi perhettä 
jatkosuunnitelmasta. Valohoitoa tms. vaativat vauvat voidaan ohjata 
suoraan lastenpäivystykseen terveydenhoitajan konsultaatiopuhelun pe-
rusteella pediatrin luvalla ilman "virallista lähetettä". 

 
Fimlabin ohjekirjasta löytyvät myös näytteenottojen aukioloajat 
http://www.fimlab.fi/toimipisteet/toimipisteluettelo.tmpl?sivu_id=142&alu
e=365 

 
Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorio 
Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna 
Potilasnäytteenotto: ma-pe 7.15–14.30 
 
Riihimäen laboratorio 
Kontiontie 77, 11120 Riihimäki 
Potilasnäytteenotto: ma-pe 7.15–15.00 
 
Riihimäen sairaalalta lähtee päivän viimeinen reittikuljetus klo 14.20 
Hämeenlinnaan, jonka jälkeen näytteen kuljetus analyysiin tapahtuu 
taksilla. 
 
Bilirubiininäytteen ottaminen perjantaina laboratorion aukioloajan 
päätyttyä ja viikonloppuna   

Viikonloppuisin bilirubiininäytteitä voidaan ottaa vain KHKS:n päivystyk-
sessä. 
 
Perjantaisin, mikäli perhe ei ehdi näytteenottoon laboratorion aukioloai-
kana, terveydenhoitaja kirjaa tilanteen esim. neuvolakorttiin. Perhe ohja-
taan yhteispäivystykseen sairaanhoitajan vastaanottolistalle. Vastaan-
oton sairaanhoitaja ohjelmoi bilirubiinilähetteen ja konsultoi tarvittaessa 
lastenlääkäriä. Sairaanhoitaja soittaa tarvittaessa suoraan pediatrille, 
varsinkin jos näyttää ilmeiseltä, että päivystyksen lääkärin pitäisi häntä 
konsultoida joka tapauksessa. 

 
Työryhmä  Anu Mähönen neuvolalääkäri, Hämeenlinna 

Heli Korkalainen terveydenhoitaja, Janakkala 
Katja Ovaskainen osastonlääkäri VTO KHKS 
Jan Löfstedt  yl, Perusterveydenhuollon yksikkö KHKS 

  Susanne Andersson-Tapio yh, Perusterveydenhuollon yksikkö KHKS 
  Riikka Leminen  terveydenhoitaja, Hämeenlinna 

Päivi Kuotola  vs. oh lastenosasto KHKS 
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