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Länsimaisen lääketieteen käsitys elämästä

?



Saattohoito (EAPC)

� Aktiivista hoitoa

� Elämää ei pitkitetä eikä lyhennetä

� Elämänlaadun optimointi

� Psyykkiset, sosiaaliset, henkiset ja 
hengelliset tarpeet huomioidaan

� Myös omaiset ovat potilaita



Saattohoidon tarve SOSTERI:n alueella

� 200 syöpään kuolevaa

� + muihin sairauksiin kuolevaa (keuhko, sydän, neur, munuais)

� 250 saattohoitoa tarvitsevaa

� (+350 oireenmukaista hoitoa tarvitsevaa)

� 125 kotisaattohoidossa hoidettavaa

� 125 saattohoitovuodepaikalla hoidettavaa

� 1kotisaattohoitoyksikkö (½-1lääkäri + 2 hoitajaa/erit. koulutus)

� 15 saattohoitoon nimettyä vuodeosastopaikkaa



Mikä tekee kuolevan kohtaamisesta vaikeaa sekä 
läheisille että ammattiauttajille? Mikko Salmela 2014

� Psykologiset syyt

– uusi outo tilanne

– oman olemassaolon päättyminen

� Biologiset syyt

– elimistö on varautunut vain ulkoisiin uhkiin ei omaan sisäiseen kuolemaan 
(”Liian läheinen suhde kuoleviin on uhka.”)

� Kulttuuriset syyt

– kuolemasta on yhä vahvemmin tullut yksityisasia (”Pois silmistä”)

– keskiajalla kuolema oli unenkaltainen tila

– vain 40%:a suomalaisista uskoo elämän jatkuvan jossain muodossa 
kuoleman jälkeen

– ”Se että on hylätty uskomus elämästä kuoleman jälkeen, on heikentänyt 
ihmisen kykyä samastua kuoleviin.”



Vakavan sairauden (kuolemisen) prosessi               
Elisabeth Kübler-Ross 1969

1. Kieltäminen

2. Suuttumus, kateus ja katkeruus

3. Kuoleman lykkääminen/kaupankäynti

4. Suru ja masennus

5. Hyväksyminen/sopeutuminen

+ hatara toive loppuun saakka



”Kuolevan potilaan oireiden hoito”                          
Käypä hoito 2008/2012
Duodecim/ Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistys

� Mitä on saattohoito?
� Saattohoitopotilaan tunnistaminen
� Saattohoitopäätös
� Nesteytys ja ravitsemus
� Verensiirrot
� Antiemboliahoidot
� Antibiootit



POTILASTAPAUS I ……

� 68-v potilas 

� levinnyt sigmasyöpä

� parantavat hoidot lopetettu

� DNR-päätös 

� ei hoitotahtoa

� itse ei pysty päättämään

� omaiset päättävät



….. POTILASTAPAUS I

AKUUTTI VATSA/ keskussairaalan ensiapuun

� Leikataan/ ei leikata
1. lääkäri ja omaiset samaa mieltä

2. Lääkäri ja omaiset eri mieltä

Lääkäri: leikataan/ei leikata

Omaiset: leikataan/ei leikata



….. POTILASTAPAUS I

LÄÄKÄRI PÄÄTTÄÄ HOIDOSTA!

POTILAAN ETU!

”Saattohoitopotilaan suolitukoksen konservatiivinen hoito”

Kuolevan potilaan oireiden hoito-käypähoitosuositus:

Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys/Duodecim 2012. 



SAATTOHOITOPÄÄTÖS

� ”Palliatiivisen hoidon suunnitelma”              
(”Advanced palliative care plan”)

– parempi ajoissa kuin myöhään
– pitää sisällään ”Saattohoitosuunnitelman”

� Enemmän prosessi kuin päätös
� Pitää sisällään DNR-päätöksen
� Yhdessä potilaan ja omaisten kanssa
� Kirjataan



Institute of Medical Ethics, Chicago

Diagnoosi                Sairausaika Kuolema

Kuratiivinen hoito

Surutyö

Palliatiivinen lääketiede

Saattohoito

PALL HOIDON SUUN
(PALL PKL)

saattohoitopäätös



KUOLEMAN  ENNUSTAMISEN  VAIKEUS

Arvio Rintasyöpä % Keuhkosyöpä %

oikea 46 18

ylioptimistinen 36 38

ylipessimistinen 18 44



Saattohoitopotilaiden määrä ja jakaantuminen PaP-luokkiin Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin eri hoitopaikoissa                     
(Vuorinen E, Zinhu D, Turppo A. Suomen Lääkärilehti 2012)
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SAATTOHOITOPÄÄTÖS?

PALLIATIIVISEN HOIDON SUUNNITELMA

Saattohoitosuunnitelma



MITÄ SAATTOHOIDOLLA TARKOITETAAN?



Saattohoitosuunnitelma/-päätös

� Mitä tehdään:
– hoidetaan kipua

– hoidetaan muita oireita

– hoidetaan kärsimystä 
aiheuttavat infektiot

� Mitä ei tehdä:
– ei elvytetä

– ei keinotekoista 
nesteytystä eikä 
ravitsemusta

– ei kärsimystä 
aiheuttavia 
toimenpiteitä tai 
hoitoja



Kyllä (%)* Ei osaa

sanoa (%)

Elvytys 25,5 0

Kemoterapia 38,1 23,4

Antibiootit 50,9 14,7

Antikoagulantit 52,9 13,4

Verensiirrot 44,7 10,5

Ruokintaletku 34,0 3,9

Iv-nesteytys 49,2 13,4

Preferences for active and aggressive intervention among 
patients with advanced cancer.
Maida et al. BMC Cancer 2010;10:592
www.biomedcentral.com

*niistä jotka osasivat sanoa/haluaa toimenpiteen



SAATTOHOITOSUUNNITELMA

”Parantavista hoidoista huolimatta potilaan tauti on edennyt ja solunsalpaajahoidot 
ovat aiheuttaneet potilaalle pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, yleistilan laskua ja 
verenkuvamuutoksia. Tauti sinänsä etenee eikä ole parannettavissa ja tulee 
johtamaan potilaan menehtymiseen lähikuukausien aikana.

Yhdessä potilaan ja puolison kanssa on päädytty siihen, että taudin lääkehoidot 
lopetetaan ja siirrytään hyvään oireenmukaiseen palliatiiviseen hoitoon ja hyvään 
saattohoitoon taudin edettyä saattohoitovaiheeseen.

Sovitaan että hyödyttömistä, potilasta rasittavista toimenpiteistä, kuten 
hengityskonehoidot, painantaelvytys ja keinoruokinta nenämahaletkulla tai 
suoneen, luovutaan. 

Hoidossa keskitytään kivun ja muiden oireiden mahdollisimman hyvään hallintaan  
ja potilaan sekä läheisten elämänlaatuun.  Tämän päämäärän toteuttamiseksi 
käytetään kaikkia olemassa olevia lääkkeitä, hoitoja ja muita keinoja, joita meillä 
lääketieteellisen tietämyksen pohjalta on.” 



Kyllä (%)* Ei osaa

sanoa (%)

Elvytys 25,5 0

Kemoterapia 38,1 23,4

Antibiootit 50,9 14,7

Antikoagulantit 52,9 13,4

Verensiirrot 44,7 10,5

Ruokintaletku 34,0 3,9

Iv-nesteytys 49,2 13,4

Preferences for active and aggressive intervention among 
patients with advanced cancer.
Maida et al. BMC Cancer 2010;10:592
www.biomedcentral.com

*niistä jotka osasivat sanoa/haluaa toimenpiteen



Elvyttämättäjättämispäätös

� ER (Ei Resuskitoida)

� DNR (Do Not Resuscitate)

� AND (Allow Natural Death)

� - ♥ -

� VHK (Vaikuttavaan Hoitoon Keskittyminen)





McNally et al. MMWR Surveill Summ 2011 Jul 29;60(8):1-19

� 10%:a elvytetyistä selviää hengissä

� 20 – 50%:lle tulee aivovaurio



Mitä hyötyä saattohoitopäätöksestä?

Potilaalle:

� Saa tilanteeseen 
parasta mahdollista 
hoitoa

� Vältytään turhilta 
hoidoilta

� Omaisten tukeminen

Terveydenhuoltojärjes-
telmälle:

� Resursseja vapautuu 
muuhun toimintaan

� Turhat tutkimukset ja 
hoidot jäävät pois

� Tulee halvemmaksi



Kustannusten väheneminen ($)

Kelley et al. Health Aff 2013



Saattohoidon ja perinteisen hoidon kustannukset 
viimeisen viikon aikana            
1. Smith et al Journal of Palliative Medicine 2003                                                                                                      
2. Naik WallStreet Journal 2004
3. Smith et al. Palliative Medicine 2013
4. Kelley et al. Health Aff 2013
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Iv-nesteytys ei poista saattohoitopotilaan 
janontunnetta!



Morita et al 2002 700-2200ml kris/2 pt nesteretentio, ei hyötyä

Morita et al 2005 59 pt (830-1400ml)

167pt (<200ml)

askites/pleuraneste/ödeema

haittaa

Bruera et al. 2005 27pt (1000ml)

22pt (vähän)

myoklonu väheni

ei muuta vaikutusta

Rishna et al. 2010 238 pt 59%:lle nesteh 

vm. 2vrk aikana

ei vaikutusta

Kliinisiä nestehoitotutkimuksia



NÄLKÄ / KAKEKSIA



Nälkiintyminen Kakeksia

Ruokahalu Vähenee myöhään Vähenee aikaisin

BMI Ei ennusta kuolleisuutta Ennustaa kuolleisuutta

Albumiini Matala myöhään Matala varhain

Kolesteroli Voi pysyä normaalina Matala

Lymfosyytit Matalat/nousevat Matalat/eivät rekoi ravintoon

Sytokiinit ?? Kohonneet

Inflammaatio Yleensä ei On

Ravito Parantaa Ei vaikutusta

Nälkiintymisen ja kakeksian eroja



Kakeksian mekanismeja

YLEISSAIRAUS
(Elimistön reaktio)

Endogriiniset muutokset Autonomisen hermoston muutokset

vagus dysfunktio/symp aktGH ↓ /testos↓/angiotens↑
/natriur pept↑/CRF↑/jne

lihas ↓/rasva ↓/insuliiniresistenssi (lipolyysi,proteolyysi)
(uudismuodostus estyy)



Ravitsemus saattohoidossa 
Good et al. Cochrane Library 2009. Issue 4

� 5 tutkimusta: 2 RCT (93 pot) 3 prospekt. 
kontrolloitua tutkimusta (360 pt)

� lihasnykäykset/sedaatio lievittyivät vähän

� merkittävä nesteretentio (turvotukset, 
askites, pleuraneste)

� JOHTOPÄÄTÖS: Ei suositusta

� Nesteytys ei poista janon tunnetta



Letkuruokinnan/iv-nesteytyksen 
ongelmia

� PEG Ehrson et al 2004

– 42% merkittäviä komplikaatioita

� Iv-nesteytys/ravitsemus Cotzzaglio et al 1997, Ugur et al 2006, Howard 2006

– 0,74 bakteeritulehdus/pot-vuosi

– sepsis ad 25%, tukos 8%, kuolema 1%

� Muita ongelmia
– vaikutus päivittäiseen toimintaan

– sosiaalinen vaikutus

– seuranta



Letkuruokinta (NML, PEG)
Sampson et al Cochrane Library 2009, Issue 4)

� Ei kontrolloituja tutkimuksia/elämänlaatua ei 
ole tutkittu

� Ei vaikutusta elämän pituuteen tai 
ravitsemukseen (eikä painehaavaumiin)

� Ei riittävästi näyttöä dementiapotilailla 
(saattohoitopotilailla)



TPN indikaatiot 
The Capital Health Home Parentelal Nutrition Program, Mirhosseini et al 2005.

� Todettu ravitsemuksen tarve
– jos aliravitsemuksen arvellaan johtavan kuolemaan 

aikaisemmin kuin sairauden
– ei mahdollisuutta enteraaliseen ravitsemukseen

� Odotettu eliniän kesto >6vkoa
� Elämänlaatu paranee
� KSH pystyy järjestämään

– Karnofsky >50
– kliininen seuranta (lab?)
– potilas ja läheiset 
– kotona ei vaaratekijöitä



Effects of Red Blood Cell Transfucion on Anemia-
Related Symptoms in Patients with Cancer       
S.Mercadante et al. Journal of Palliative Medicine 2009

� 61/40 pt

� Hb<80/”well-being”/fatigue/hengenahdistus 
(T0 – T1 – T15)

� 2.18 yks punasoluja

� T1: Hb/”well-being”/fatigue/hengenahdistus ↑

� T15: +/-0



Verensiirrot

� Aktiivisessa hoidossa olevat (Hb <80)

� Hb ei korreloi yleiseen väsymykseen saattohoidossa
– oireet (väsymys, rintakipu, hengenahdistus)

� Hoito:
– punasolut (vaikutus heti/elinsiirto!)

– erytropoetiini (2-4 vkoa)

– Fe (2-4 vkoa)

� Yksilöllinen hoitovalinta
– 2vrk-testi



Antiemboliahoidot saattohoidossa 
Oxford Handbook of Palliative care 2010

� saattohoitopotilailla suurentunut vuotoriski ja
emboliariski 

� elämän laatu? / oireiden hoito ja ehkäisy?
� ei kuoleman läheisyydessä
� enoksapariini > varfariini
� pistokset? / lab suranta? /vuotoriski?
� lääkkeettömät hoidot! (jalkojen nosto, 

tukisukat)



ANTIBIOOTIT 
SAATTOHOIDOSSA

� suureneva CRP huonon ennusteen merkki            
– ei infektion

� jos potilaan yleistila ja ennuste edellyttävät

� jos tarpeen oireen lievityksessä (kipu,haju, yskä)

� VTI, pneumonia, märkivä haava

� syytä lopettaa jos ei vastetta

� ei lähellä kuolemaa



63-v rva, sigma ca

� leikkaus 2002 + sytost
� 9/04: etäpesäke keuhkossa→ sytost
� 1/05: etäpesäke suolistossa → sytost
� 5/05: tauti etenee → sytost
� 8/05: etenee edelleen → sädehoito

� 2/2009: kuumetta/ veriyskää; keuhkometast ↑                                 
→ sytost/ ab

� 4/09: kuume, väsynyt, vatsakipu, vs ↑ (sytost?)



63-v rva, sigma ca

� 19.4.09: tk-osastolle; kuumetta, veriysköksiä → iv -nesteytys/ ab           
→ TKL kons. onkologia→ sytot jätetään väliin(”mahd. myöh.?”)

� 3.5.09: ab pois (”tuumorilämpöä”)
� 2.5.09:omaisten pyynnöstä iv-nesteytys (1000-1500ml/vrk)
� 6.6.09: pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta, kipua, heng. vaik.
� 9.6.09: po lääk lopetetaan                                                                        
→ Ringer 1500ml/vrk iv   →  jalkojen turvotus, hengenahdistus        
→ Furesis ↑ →  virtsakatetri (”ei jaksa mennä vessaan”)

� 10.6.09: hengitysvaikeudet ↑, ahdistus, pelko, ei saa unta                       
→ Furesis ↑   

� 10.6.09 klo 15.00 Exitus



Yhteenveto I

� Hoidosta tulee PÄÄTTÄÄ!

� Saattohoitopäätöksen 
sisältö tulee määritellä!

� Saattohoito on eri potilailla 
erilaista!

� Päätös sisältöineen tulee 
kirjata!

� Saattohoitopäätös pitää 
sisällään DNR-päätöksen



Yhteenveto II

Tunnista hoidon eettiset ja sosiaaliset taustat

� hoida aina potilasta, mutta älä unohda omaisia

� tavoitteenna on aina elämänlaadun optimointi

� hoitokokeilu (2 vrk)

� ei näyttöä, että tehoravitsemus, nesteytys tai verensiirrot 
lisäisivät elämän pituutta tai elämänlaatua

� kommunikaatio potilaan ja omaisten kanssa (!)


