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Keskivaikeasti ja vaikeasti 
muistisairaat Suomessa

• THL:n arvion mukaan vähintään keskivaikeaa 

muistisairautta sairastavia oli Suomessa v. 2007 n. 

85.000

� V. 2012 100.000

� V. 2020 125.000

• 50% ympärivuorokautisessa hoidossa

• 10% kotihoidossa

• 40% diagnosoimatta tai peittyvät tilastoissa muiden 

sairauksien alle
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Keskivaikea Alzheimerin tauti
Kognitiiviset oireet Toimintakyvyn 
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Vaikea Alzheimerin tauti
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Muistisairaan 
kokonaisvaltainen hoito

• Hoito- ja kuntoutussuunnitelma
• Etuudet ja edunvalvonta kuntoon
• Kuntoutus, toimintaterapia
• Aktiivisella liikunnalla on todettu positiivista vaikutusta 

kaikissa muistisairauden vaiheissa

� toimintakykyyn

� käytösoireisiin

� kognitioon

• Ravitsemus
• Somaattisten sairauksien hyvä hoito
• Kivun ja muiden oireiden hoito
• Lääkityksen säännöllinen arviointi



Tavallisimmat dilemmat

• Muistisairauden lääkehoidon 

arvioiminen/lopettaminen

• Käytösoireiden hoito

• Lääkkeiden haittavaikutukset

• Hoitotahdon/hoitolinjausten puuttuminen

• Muistisairaan palliatiivinen hoito/saattohoito

• Ravitsemus ja nesteytys loppuvaiheessa



Alzheimerin taudin lääkehoito

Donepetsiili
• Donepetsiili kohentaa kognitiota (A), kohentaa tai vakauttaa yleisvaikutelmaa (A) ja 

näyttää parantavan omatoimisuutta annoksella 10 mg/vrk (B) AT:n kaikissa vaiheissa.
• Donepetsiili annoksella 10 mg/vrk (B) ilmeisesti vähentää käytösoireita osalla Alzheimer-

potilaista.

Galantamiini
• Galantamiini kohentaa kognitiota (A) ja näyttää parantavan omatoimisuutta annoksella 

16–24 mg/vrk (B) lievää tai keskivaikeaa AT:tä sairastavilla.
• Galantamiini saattaa vähentää käytösoireita (B)
• Galantamiini parantanee kognitiota vaikeassa AT:ssä vain vähän (B), eikä se vaikuttane 

toimintakykyyn.

Rivastigmiini
• Rivastigmiini kohentaa älyllistä suorituskykyä (A,) parantaa tai vakauttaa 

yleisvaikutelmaa (A )ja näyttää kohentavan omatoimisuutta annoksella 6–12 mg/vrk (B 
)lievää tai keskivaikeaa AT:tä sairastavilla.

• Vaikutus käytösoireisiin AT:ssä on epäselvä (C).

Memantiini
• Memantiini annoksella 20 mg x 1 kohentaa kognitiota (A), parantaa tai vakauttaa 

yleisvaikutelmaa (A) ja kohentaa omatoimisuutta (A) keskivaikeaa ja vaikeaa AT:tä 
sairastavilla.

• Memantiini vähentää myös käytösoireita keskivaikeassa ja vaikeassa AT:ssä (A)



Hoidon seuranta

• MMSE tai Cerad 6-12 kk välein

• Jos MMSE putoaa >3 pistettä/6kk alkaa AKE-
estäjän teho todennäköisesti hiipua

• AKE-estäjä voidaan vaihtaa toiseen, jolloin 
saatetaan saada uutta tehoa

• AKE-estäjään voidaan kombinoida 
memantiini



Yhteiskäyttö

• Memantiinin ja AKE:n estäjän (donepetsiilin, galantamiinin ja 
rivastigmiinin) yhteiskäyttö keskivaikeassa ja vaikeassa AT:ssä 
saattaa viivästyttää pysyvään laitoshoitoon joutumista .

• Memantiini yhdistettynä donepetsiiliin saattaa vähentää 
käytösoireita osalla keskivaikeaa ja vaikeaa AT:tä potevista 
(C)

Howard R ym. N Eng J Med 2012:
- 295 keskivaikean/vaikean vaiheen potilasta

- Kaikissa ryhmissä kognitio ja toimintakyky säilyivät merkitsevästi 
parempana kuin lumeryhmässä.

- Donepetsiilia saaneiden kognitio parani merkittävästi. Pelkkää 
memantiinia saaneilla kognitio ei parantunut yhtä paljon. 
Yhdistelmähoitoa saaneiden tulokset eivät ylittäneet pelkkää 
donepetsiiliä saaneiden hoidon vaikutuksia. Huom. pieni 
potilasmäärä.
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Memantine combination therapy  
benefits cognition 
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Memantine combination therapy  
benefits function
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Memantine combination therapy  
benefits behaviour

Neuropsychiatric Inventory (NPI)
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Antikolinergiset lääkkeet

� Antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet lisäävät kognitiivisia 
ongelmia ja voivat liittyä jopa dementiatasoisen oirekuvan 
kehittymiseen

� Antikolinergiset lääkeaineet heikentävät Alzheimerin taudin 
lääkehoidon tehoa

VAHVASTI ANTIKOLINERGIAIÄ LÄÄKKEITÄ:
• Monet etenkin vanhemmat psykoosilääkkeet (mm. Klorproman, 

Levozin, Peratsin, Fluanxol, Truxal)

• Trisykliset masennuslääkkeet (mm. Triptyl, Doxal)

• Jotkut antihistamiinit (mm .Atarax)

• Pakkoinkontinessilääkkeet (mm. Detrusitol, Cystrin, Spasmo-Lyt)

• Antikolinergiset parkinsonismilääkkeet (Akineton, Ipsatol), 
spasmolyytit, antiemeetit, lihasrelaksantit, keuhkolääkkeet, 
antiarytmialääkkeet (Kinidin, Disopyramid)



Muistilääkkeiden 
lopettaminen?

• Vaikeassa vaiheessa lääkkeet ylläpitävät jäljellä 

olevaa toimintakykyä ja estävät/helpottavat 
käytösoireita

• Joskus voivat jopa aktivoida liikaa ja lisätä 

agitaatiota

• Jos kognitio on jo vaikea-asteisesti heikentynyt ja 

toimintakyky menetetty, ei lääkkeistä 

todennäköisesti ole hyötyä

• Voi kokeilla aluksi lääkeannoksen puolittamista tai 

tauottaa lääkkeen esim. 2 viikoksi



Muistisairauksien 
käytösoireet



Muistisairauksien 
käytösoireet

Käytösoireiden kehittymiseen vaikuttavat mm:

• Potilaan peruspersonallisuus

• Suhteet omaisiin ja hoitajiin

• Muu terveydentila, esim. kipu

• Lääkitys sivuvaikutuksineen

• Fyysinen hoitoympäristö

• Sairauteen liittyvät neurobiologiset tekijät



Käytösoireet

Käytösoireita, joihin psykiatrisesta lääkehoidosta ei yleensä ole apua

• Vaeltelu, epäasiallinen toisten huoneisiin ja tiloihin tunkeutuminen 

• Epäasiallinen ääntely, toisto, huutelu, kiroilu yms.

• Epäasiallinen toiminnallisuus: koskettelu, taputtelu yms.

• Hyperseksuaalisuus 

• Jääräpäisyys 

• Keräily, varastoiminen ja kätkeminen 

• Epätarkoituksenmukainen riisuutuminen ja pukeminen 

• Syötäväksi sopimattomien esineiden syöminen 

• Repimiskäyttäytyminen, tavaroiden heittely WC:hen 

• Ruokatarjotinten viskely, toisten ruuan syöminen, asettuminen lattialle 
makaamaan



Käytösoireet

Käytösoireita, joihin lääkehoidosta voi olla hyötyä

• Ahdistuneisuus, levottomuus, agitaatio

• Surullisuus, itkuisuus, ruokahaluttomuus, unettomuus, nihilistinen 
ja toivoton ajattelu, psykomotorinen jähmeys, masennus

• Apaattinen vetäytyminen, sulkeutuneisuus

• Aiempaan verrattuna selvästi outo tai regressiivinen käytös

• Ylihilpeä mieliala, psykomotorinen yliaktiivisuus

• Meluavuus, vihamielisyys, aggressiivisuus

• Harhaluulot, harha-aistimukset, paranoidisuus



Käytösoireiden lääkehoito



Psykoosilääkkeet

• Haloperidoli (Serenase) on tehokas aggressiivisuuden hoidossa (A), mutta ei 
agitaation hoidossa (A) Runsaasti haittavaikutuksia (ekstrapyramidaalioireet)
Lyhytaikaiseen käyttöön, korkeintaan 2mg/vrk

• Risperidoni (Risperdal) on tehokas vaikeiden käytösoireiden hoidossa 
laitospotilailla (A) Ei suositella sydän- tai verenkiertoelinten sairauksissa.max
1,5mg/vrk

• Olantsapiini (Zyprexa, Olanzapin) saattaa olla tehokas harhaluulojen ja 
aistiharhojen hoidossa (C) Ei suositella kuitenkaan iäkkäille.

• Ketiapiini (Seroquel, Ketipinor) ei ilmeisesti tehoa laitoshoidossa olevien 
potilaiden levottomuuteen (C) Käytännössä kuitenkin hyviä kokemuksia, 
käyttökelpoinen myös Parkinson- ja Lewyn kappaletautia sairastavilla. 
Huomioitava ortostaattisen hypotonian riski.

Näistä iäkkäälle muistisairaalle suositeltavimpia ovat risperidoni ja ketiapiini



Psykoosilääkkeet voivat lisätä iäkkäiden dementiapotilaiden 
aivoverenkierron häiriöitä 

• Euroopan lääkearviointivirasto EMEA:n arvion mukaan 

psykoosilääke olantsapiini (Zyprexa) lisää iäkkäiden 

dementiapotilaiden aivoverenkierron häiriöiden vaaran noin 

kolminkertaiseksi (olantsapiinilla 1,3%, lumelääkkeellä 0,4%) 

ja kuolleisuuden noin kaksinkertaiseksi (olantsapiinilla 3,5%, 

lumelääkkeellä 1,5%). Arvio perustuu viranomaisten omiin 

huomioihin ja uusiin kliinisiin tutkimuksiin. 

• Myös psykoosilääke risperidonin (Risperdal) on todettu 

lisäävän iäkkäiden dementiapotilaiden aivoverenkiertohäiriön 

vaaran noin kolminkertaiseksi (3,3% vs. 1,2%). 



Muistisairaan 

saattohoito



Kuolemat Suomessa
• Tampereen yliopisto, aineistona lähes 320.000 
ihmistä

- lähes puolet iäkkäiden kuolemista tapahtuu 

terveyskeskusten vuodeosastoilla

- n. neljäsosa yliopistosairaaloissa ja yleissairaaloissa

- joka 7. kuolee kotona

- Siirtojen määrä lisääntyy kuoleman lähestyessä



Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK ym: The clinical course of 
advanced dementia. N Engl J Med 2009; 361:1529-38

- Seurantatutkimus 323 hoivakodeissa asuvasta pitkälle 

edennyttä dementiaa sairastavasta potilaasta

� Joka kolmannella hoivakodin asukkaalla vaikea 
dementia

� 1,5v seurannassa 55% kuoli (keskimääräinen jäljellä 
oleva elinikä 1,3v.)

� 41%:lle ilmaantui keuhkokuume, 90%:lle syömisongelmia

� Vain vähemmistö omaisista oli saanut tietoa sairauden 
luonteesta. Niillä potilailla, joiden omaiset tiesivät, oli 
ratkaisevasti pienempi riski joutua  turhien toimenpiteiden 
uhriksi – viimeisen elinkuukauden aikana 41%:lle tehtiin 
ainakin yksi rasittava toimenpide

Pitkälle edenneen dementian 
loppuvaihe



PALLIATIIVINEN HOITO

� Parantumattomasti sairaiden ja kuolevien aktiivista 
kokonaishoitoa

� Kivun ja muiden oireiden sekä kärsimyksen lievitystä

� Psykologisten, sosiaalisten ja hengellisten sekä 
maailmankatsomuksellisten ongelmien käsittelyä

� Auttaa elämään aktiivisesti kuolemaan asti ja tukee läheisten 
selviytymistä

� Päämääränä on potilaan ja hänen läheistensä 
mahdollisimman hyvä elämänlaatu

� Vastuu palliatiivisen hoidon järjestämisestä on sekä 
erikoissairaanhoidolla että perusterveydenhuollolla –
saattohoito on yleensä perusterveydenhuollon vastuulla

� Hoitavan henkilökunnan ASENNE on avainasemassa



• Stm 2010:6 Hyvä saattohoito Suomessa
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&na
me=DLFE-12411.pdf
- Potilaalla on oikeus saada saattohoitoa hoitopaikasta riippumatta

• Saattohoito – Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen 
neuvottelukunnan muistio

http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=17165&na
me=DLFE-540.pdf

� Saattohoidon eettisiä arvoja ovat hyvä hoito, ihmisarvon 
kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus ja oikeudenmukaisuus

� Potilaan saattohoitosuunnitelma perustuu potilaan ja omaisten 
ilmaisemiin arvoihin, päämääriin, tarpeisiin ja mahdollisuuksien 
mukaan myös toiveisiin.

Saattohoidon ohjeistukset 
Suomessa



• Muistiliitto ry kannustaa muistisairauden 
varhaisvaiheessa olevia ihmisiä hoitotahdon 
tekemiseen. Tällä tavoin turvataan, sairauden 
myöhemmin edetessä, että keskivaikeasti ja vaikeasti 
dementoituneen ihmisen tahtoa ja elämänarvoja 
kunnioitetaan hänen hoidossaan. 

• Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, 
kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty 
päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa 
taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän 
hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, 
millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos 
tästä ei saada selvitystä, potilasta on hoidettava 
tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen 
etunsa mukaisena.

Muistisairaan hoitotahto



• Puhallus-painalluselvytys

• Nestehoito

• Ravitsemus

• Lääkehoidot (esim. antibioottihoito)

• Hoitopaikka

Kuolevan potilaan oireiden hoito:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/na
ytaartikkeli/tunnus/hoi50063

Hoitotahdon sisällöstä



• Tehokas elvytys johtaa usein kylkiluiden 

murtumiin

• Iäkkään, monisairaan potilaan puhallus-

painalluselvytys ei juuri koskaan johda 

toipumiseen

� Puhallus-painalluselvytys johtaa 

todennäköisesti kivuliaaseen kuolemaan

Elvytys



Antibiootit oirehoidossa

• Antibioottihoitoa saavien ja muiden kuolevien 
potilaiden elinajassa ei ole eroa

• Antibioottihoitoa voidaan kokeilla lyhytaikaisesti 
oireiden helpottamiseen (esim. virtsatieinfektio, 
limaisuus ja hengitystieinfektio, pahanhajuinen eritys 
haavasta)

• Koholla oleva crp-arvo liittyy esim. syöpäsairauteen 
ja huonoon ennusteeseen eikä välttämättä kerro 
infektiosta 



Kuihtuminen ja 
ruokahaluttomuus

• ”Kuoleva potilas ei kuole siksi, että lakkaa syömästä, 
vaan lakkaa syömästä siksi, että on kuolemassa”

• Nielemisvaikeuksien syy? 
� Voivat aiheutua mm. neurologisista häiriöistä 

(vaikeaa niellä sekä kiinteitä että nesteitä), 
limakalvovaurioista tai pään ja kaulan alueen tai 
ruokatorven kasvaimista (vaikeus niellä kiinteää 
ruokaa)

� Suun tulehdukset

� Ruokahalun väheneminen



Laitetaanko NML/PEG?

� usein ko-operaatio –ongelmia

� eivät vähennä aspiraatiotaipumusta ja siitä johtuvaa 
pneumoniariskiä

� ei paranna ravitsemustilaa eikä estä painehaavaumia

� saattaa tulla lisäkomplikaatioita

� letkuruokinta ei pidennä elinikää

� elämän laatu?

Yleensä peroraalinen ravitsemus; huomio ruuan 
koostumukseen ja kaloripitoisuuteen, oikeaan 
ruokailuasentoon, lisäravinteet?

• Candy B, Sampson EL, Jones L. Enteral tube feeding in older people with advanced dementia:

• findings from a Cochrane systematic review. Int J Palliat Nurs 2009;15(8):396-404.

• Palecek EJ, Teno JM, Casarett DJ, Hanson LC, Rhodes RL, Mitchell SL. Comfort feeding

• only: a proposal to bring clarity to decision-making regarding difficulty with eating for

• persons with advanced dementia. J Am Geriatr Soc 2010;58(3):580-4.



ETENEn saattohoitosuositus:

• Potilalla on oikeus kieltäytyä kaikesta hoidosta. 
Potilaalla on myös oikeus vaatia hoitonsa lopettamista.

• Potilaan ihmisarvon mukainen kohtelu kuoleman 
lähestyessä merkitsee sitä, että potilaan kärsimyksiä 
pitkittävistä hoidoista luovutaan. 

• Kun potilas ei itse enää pysty päättämään ja 
arvioimaan tilannetta, hoitopäätökset ovat lääkärin 
harkinnassa. 

• Kun lääkäri arvioi, ettei hoidon jatkaminen ole potilaan 
henkilökohtaisen edun mukaista hoito lopetetaan, 
vaikka suostumuksenantajan asemassa oleva henkilö 
vaatisi hoidon jatkamista

Hoitojen lopettamisesta




