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Onko kuolema sairaus? 
 

• Onko kuolevan hoito lääketiedettä? 

• Tarvitaanko lääkäriä kuolinvuoteen äärellä? 

• Onko kuolema tappio? 

• Onko kuolema pelastus? 

• Onko kuolema haaste? 

• Saako kärsimystä olla? 

• Saako ihmisen surmata? 

• Onko kuoleman jälkeen elämää/Onko ennen kuolemaa? 



Mitä saattohoito on? 

 

40% lääketiedettä 60% muuta (?) 

30%omaisten  
hoitoa 

70% potilaan hoitoa 



EAPC (Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistys)on laatinut 

vähimmäiskriteerit palliatiivisen hoidon tarpeesta ja 

lääkäreiden sekä hoitohenkilökunnan koulutuksen 

sisällöstä.  

 -saattohoitovuodepaikkojen tarve on 80–100 

 paikkaa miljoonaa asukasta kohden.  

 - Henkilökunnan vähimmäistarpeeksi on laskettu 

 1,2 hoitajaa ja 0,15 lääkäriä vuodepaikkaa 

 kohden. 

 - määritelty on myös muun henkilökunnan 

 (sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, 

 psykologi, pappi jne.) tarve.  

 - henkilökunnan tulee olla erityiskoulutettu 

 ja vuodepaikat saattohoitoon soveltuvia.  - 

 - kotisaattohoitoon suositellaan yhtä 

 asiantuntijaryhmää 100 000 asukasta kohden.  



Saattohoidon ajoitus syövässä 

 Palliatiivinen hoito 
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 Ei kuratiivinen 
(palliatiivinen onkologinen) 

 Palliatiivinen hoito 

Varhaisvaiheen syöpä 

Syöpä leviää 

Levinneen syövän 

hoidon teho hiipuu 

Elämää pitkittävä 

hoito ei mahdollista 
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Kuolema 





Kuoleman kohtaamiseen ei olla valmistautuneita 

• Lääketieteen (tekninen) edistyminen on hämärtänyt elämän ja kuoleman rajamaastoa 

• Tämä edistys on estänyt kuolemisen käsittelyn 

• Maallistuminen on marginalisoinut uskonnon merkityksen kuolemaan valmistajana 

• Lääkärit ovat vaillinaisesti varustettuja kuolemankeskusteluihin potilaittensa kanssa 

 

(Lydia Dugdale : The art of dying well. Hastings center report 40; 2010) 



Saattohoitokoulutuksen järjestäminen 

• Yhteisvastuu-keräys 2014 

• Yliopistot 
• Lääketieteellinen 
• Teologinen 
• yhteiskuntatieteellinen 

• AMK 
• Sairaanhoitajat, fysioterapeutit 

• Opistot 
• lähihoitajat 

• Muu jatkokoulutus/ opetus 
 



Edellytyksiä saattohoidolle 

• etenevä pahanlaatuinen sairaus 
• Koko sairauskirjo 

• kuolema on varteenotettava mahdollisuus lähitulevaisuudessa 
• ennusteet 

• parantavan hoidon mahdollisuuksia ei ole 
• Yhteistyö aktiivihoidon kanssa, hoitojen kehittyminen / tutkimus 

• potilas haluaa ja tarvitsee saattohoitoa 
• Kriteerit ja itsemäärääminen 

• saattohoitoa on saatavilla 
• Laatukriteerit 

• Kenelle, missä 



Kenen aloitteesta saattohoito alkaa 

• potilaan : kun hoito on rasitus ja kärsimys kasvaa 

• lääkärin : lähestyvä ja väistämätön kuolema on diagnostisoitu 
• Hoitovaihtoehdot arvioitu 

• läheisten hyväksyntä ja tuki 
• Koko läheispiirin hoito / tuki 



Kuinka sovitaan hoitolinja yhdessä 

• Mikä on ollut tähän sakka hoidon tavoite 

• Haluaako potilas saavuttaa tämän tavoitteen 
• kyllä 

• Onko realistista odottaa, että tavoite saavutettaisiin 
• kyllä 

• Onko hoitotoimista tämän tavoitteen saavuttamiseksi enemmän hyötyä vai haittaa potilaalle 
• hyötyä 

• Vallitseeko asiasta yhteisymmärrys 
• Kyllä 

 

=  Hoitolinjaus voidaan tehdä 



Ongelmien oikea tunnistaminen : Psyykkisen oireen taustalla 
saattaa olla …  

• Lääketieteelliset syyt 

• hormoneja tuottavat kasvaimet 

• kontrolloimaton kipu 

• hengenahdistus 

• keuhkoveritulppa, rytmihäiriöt, rintakipu 

• aineenvaihdunnan häiriöt (verensokeritason heilahtelut) 

• infektiot 

• keskushermoston (etä-)pesäkkeet 

 



Fyysinen oire voi johtua … 

• liiallisesta huolestumisesta 

• levottomuudesta 

• lihasjännityksestä 

• unettomuudesta, ärtyneisyydestä 

• uupumuksesta 

• keskittymisvaikeuksista 

• Päätöksentekovaikeuksista 

> Ongelman oikea tunnistaminen 



Prognoosi vai ennuste 

• Prognoosi korostaa jäljellä olevan elämän numeerisesti ilmaistua mittaa 

• Ennuste  

• ensin varoitus 

• ei viivyttelyä 

• tulevaa ennustetaan vailla varmuutta 

• loppu jää avoimeksi 

• päämääränä että potilas itse ymmärtää mitä tulevaisuus tuo ja näkee ennakoivat negatiiviset 
tapahtumat  (”Hoidon teho alkaa vähitellen hiipua”) 



Ennusteet 

• keuhko- ja henkitorvisyövän elossaolo luvut 

 

• 1 vuotta      miehet       34  naiset    38  

• 5 vuotta  miehet         8  naiset    12 

 

• ennusteet rinta- ja keuhkosyövässä 

 

    rintasyöpä %  keuhkosyöpä % 

oikea   46   18 

ylioptimistinen  36   38 

ylipessimistinen  18   44 



Tavoitteet 

• 70 % syöpään kuolevista saavuttaa erikoistuneen palliatiivisen hoidon 
( N = 7000 

• 25 % muihin sairauksiin kuolevista tavoittaa erikoistuneen pall.hoidon 
( N = 4000 – 5000) 

• konsultaatiopalvelut muulle terveydenhuollolle (erikoistunut 
palliatiivinen yksikkö) 

• tasa-arvoinen hoidon saavutettavuus 

• osaamisen lisääminen (koulutus) 

 


