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Kuinka mitata tehohoidon tulosta?

Minna Niskanen

Sairaalakuolleisuus lienee yleisimmin käytetty teho-
hoidon tuloksen mittari, koska se on yleensä hel-
posti saatavissa potilastietorekistereistä. Tehohoito-
potilaan sairauden vaikeusasteen mittaamiseen käy-
tetyt pisteytysjärjestelmät, kuten APACHE II-III ja
SAPS II sekä niistä johdetut huonon ennusteen to-
dennäköisyydet nojaavat edelleen nimenomaan sai-
raalakuoleman riskiin. Kirurgisen hoidon tulosta on
puolestaan mitattu tavallisimmin kuolleisuutena 30
vuorokauden kuluttua leikkauksesta. Sellaisenaan
pelkät kuolleisuusluvut antavat puutteellisen kuvan
hoidon tuloksesta. Sairaalakuolleisuus, ja varsinkin
teho-osastokuolleisuus, riippuu potilasvalinnasta.
Sairaalakuolleisuus riippuu myös kyseisen sairaalan
hoitokäytännöistä ja kriteereistä siirtää potilaita jat-
kohoitoon toiseen sairaalaan tai hoitolaitokseen,
jolloin potilas selviää hengissä sairaalasta mutta
menehtyy pian siirron jälkeen. Tässä suhteessa voi
hoitokäytännöissä olla suuriakin vaihteluita eri sai-
raaloiden ja maiden välillä. Pitkäaikaiskuolleisuu-
desta puhuttaessa potilaan iällä on luonnollisesti
merkitystä. Vanhusten pitkäaikaiskuolleisuus on
korkea johtuen vastaavanikäisen yleisväestön kor-
keasta kuolleisuudesta. Yhtä korkea nuoren potilaan
pitkäaikaiskuolleisuus viittaa paljon huonompaan
ennusteeseen. Ongelma voidaan ratkaista laskemalla
yleisväestöön suhteutettuja kuolleisuuslukuja, jois-

sa on huomioitu ikä- ja sukupuolivakioitu yleisvä-
estön kuolleisuus kyseisellä maantieteellisellä alueel-
la. Omassa valtakunnallisessa tutkimuksessamme
havaitsimme, että yleisväestöön verrattu kuolleisuus
tasoittuu kahden ensimmäisen vuoden aikana, min-
kä jälkeen tehohoitopotilaan ja yleisväestön odotet-
tavissa oleva elinaika ovat samanlaiset. Tämä ”ta-
soittumisnopeus” riippuu tehohoidon tarpeen aihe-
uttaneesta sairaudesta. Syöpäpotilailla, hengitysva-
jauspotilailla ja yllättäen myös intoksikaatiopotilailla
tehohoitoa saaneen kuolemanvaara kasvaa vielä vii-
den vuoden kuluttuakin yleisväestön kuolemanvaa-
raan verrattuna (2).

Erilaisten hoitojen vaikuttavuutta mitataan yhä
useammin koettuna terveydentilana, elämänlaatu-
na. Myös tehohoitopotilaiden elämänlaatua mittaa-
via tutkimuksia on viime aikoina julkaistu runsaas-
ti. Elämänlaatua tehohoidon jälkeen voidaan mita-
ta ns. geneerisillä (ei-sairausspesifisillä) mittareilla,
jolloin käytetään samaa mittaria riippumatta sitä,
mikä sairaus on aiheuttanut elämänlaadun muutok-
sen. Geneerisistä mittareista eniten käytettyjä ovat
Nottingham Health Profile, Short Form –36, Sick-
ness Impact Profile ja Suomessa kehitetty viisitois-
taulotteinen terveyteen liittyvän elämänlaadun mit-
tari (15 D). Käytettävän mittarin tulee olla validoi-
tu siinä väestössä, jossa sitä käytetään. Nottingham

Lääketieteellisen hoidon tuloksen mittausmenetelmiä on viimeisen vuosikymmenen aikana uu-
delleenarvioitu. Perinteisen hoidon tehon arvioinnin lisäksi peräänkuulutetaan hoidon tai toimen-
piteen vaikuttavuuden ja voimavarojen käytön mittaamista. Tänä päivänä puhutaan, terveystalo-
ustieteilijöiden termein, terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta ja hoidon aikaansaa-
man terveydentilan nettomuutoksesta (1). On selvää, etteivät pelkät kuolleisuusluvut riitä laatu-
ajattelun aikakautena ilmaisemaan myöskään tehohoidon tuottamaa ”terveyshyötyä”.
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Health Profile on validoitu suolalaisessa väestössä
ja ikä- ja sukupuolikohtaiset ”normaaliarvot” on
julkaistu. Se koostuu väittämistä, jotka mittaavat
kuutta elämänlaadun ulottuvuutta. Menetelmän va-
lidaatiossa nämä väittämät saavat kansalliset pai-
nokertoimet. Kriittisesti sairaan potilaan elämän-
laadun arviointiin liittyy kuitenkin joukko ongel-
mia. Elämänlaatua tulisi voida verrata johonkin pe-
rustasoon, joista ihanteellisin olisi elämänlaatu en-
nen tehohoitoon joutumista. Tämä ei luonnollises-
tikaan ole mahdollista kuin elektiivisen kirurgian
jälkeen hoidettavilla potilailla. Tehohoitopotilaiden
elämänlaatua onkin verrattu yleisväestön elämän-
laatuun, jolloin oletetaan että tehohoitopotilaat ja
yleisväestö ovat vertailukelpoiset kaiken muun paitsi
tehohoitoon johtaneen sairauden suhteen. Todelli-
suudessa tehohoitopotilaiden joukossa on lienee
enemmän kroonisista sairauksista kärsiviä ja myös
alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvia kuin yleisväes-
tössä keskimäärin, jolloin tehohoitopotilaiden elä-
mänlaadun lähtötaso on yleisväestöä alhaisempi.
Ongelmaa on yritetty ratkaista kyselemällä omai-
silta tietoja potilaan toimintakyvystä ennen teho-
hoitoon joutumista. Sukulaisen arvio ei kuitenkaan
pysty korvaamaan koetun terveydentilan subjektii-
vista arviota varsinkaan sosiaalisen tai tunne-elämän
alueilla. Joissakin tutkimuksissa potilasta itseään on
pyydetty arvioimaan elämänlaatuaan ennen teho-
hoitoa. Henkeäuhkaavasta sairaudesta toipuvan
potilaan käsitys sairautta edeltävästä tilanteesta ei
välttämättä ole totuudenmukainen vaan sairautta
edeltävä vaihe voidaan arvioida myönteisemmäksi
kuin mitä se todellisuudessa olikaan. Myös koettu
elämänlaatu on riippuvainen iästä ja sukupuolesta.
Verrattaessa tehohoitopotilaiden elämänlaatua yleis-
väestöön tai johonkin toiseen potilasryhmään, tuli-
si tulokset ilmoittaa iän ja sukupuolen mukaan pai-
notettuina.

Noin kymennesosa kaikista tehohoitopotilaista
kuluttaa puolet hoitopäivistä. Omassa tutkimukses-
samme havaitsimme, että tässä tehohoidon suurku-
luttajien ryhmässä yleisväestöön verrattu elämän-
laatu oli kohtuullinen, vaikkakin riippuvainen te-
hohoidon tarpeen aiheuttaneesta sairaudesta. On-
gelmat fyysisessä suoriutumisessa olivat yleisiä kai-
kissa potilasryhmissä, sen sijaan ongelmat psyko-
sosiaalisissa ulottuvuksissa olivat yleisiä nimen-
omaan nuorilla potilailla. Avosydänkirurgian jälkeen
hoidetut potilaat kokivat terveydentilansa parem-
maksi, sen sijaan ARDS- ja traumapotilailla oli eni-
ten ongelmia kaikissa elämänlaadun ulottuvuuksis-

sa. Tätä voinee osaltaa selittää lyhyt (6 kk) seuran-
ta-aika. Vaikka ongelmat liikkumisessa olivat ylei-
siä, suuri osa potilaista oli omatoimisia päivittäisis-
sä toiminnoissa (3). Kriittisen sairauden, esimerkiksi
ARDS:n seurauksia on viimeaikoina ruvettu arvi-
oimaan myös psykologisina ongelmina, kuten trau-
maattisena stressireaktiona ja neurospsykologisena
suoriutumisena (4).

Laatupainotetut elinvuodet (quality adjusted life
years, QALY) ottavat huomioon muutokset sekä
elämän pituudessa että sen laadussa. Laatupainottu
elinvuosi on tavallaan elämän laadun ja pituuden
tulo, ja laatupainotetut elinvuodet kokonaisuudes-
saan muodostuvat näiden tulojen summasta. QA-
LYja on verrattu kokonaispisteisiin mäkihypyssä;
hypyn pituus edustaa elämän pituutta ja tyylipis-
teet elämänlaatua. Kokonaispistemäärää voidaan
lisätä pidentämällä hyppyä (elämää), parantamalla
tyyliä (elämänlaatua) tai molemmilla tavoilla. Me-
netelmä edellyttää, että käytetty elämänlaadunmit-
tari antaa tulokseksi arvoja nollasta yhteen (1). Tu-
levaisuudessa tultanee yhä enenevässä määrin mit-
taaman myös tehohoidon vaikuttavuutta eri poti-
lasryhmissä laatupainotetuilla elinvuosilla ja kustan-
nuksina laatupainotettua elinvuotta kohden.

Laatuajattelun aikakaudella ei tehohoidon tulosta
tarkastaeltaessa voi olla sivuuttamatta tehohoidon
laadun mittareita. Alussa mainittujen sairauden vai-
keusastetta kuvaavien pistesummien (APACHE,
SAPS) perusteella voidaan yksittäiselle teho-osastolle
laskea tiettynä ajanjaksona sairauden vaikeusasteen
perusteella odotetut sairaalakuolemat. Jakamalla
havaitut kuolemat odotetuilla kuolemilla saadaan
kullekin osostolle ns. vakioitu kuolleisuussuhde
(standardised mortality ratio, SMR). Näin voidaan
arvioida yhden teho-osaston suoriutumista ajan
myötä tai asettaa useampi teho-osasto SMR:n mu-
kaiseen järjestykseen ja verrata näin osastoja toisiin-
sa. Vakioitu kuolleisuussuhde kuvastaa tuolloin tut-
kittavan teho-osaston suorituskykyä suhteessa en-
nustemallin perustana olevan tietokannan osasto-
jen keskimääräiseen suorituskykyyn. Samaa mene-
telmää on Yhdysvalloissa käytetty sydänkirurgien
suorituskyvyn vertailuun

Arvioitiinpa tehohoidon tulosta millä tahansa
menetelmällä, on muistettava, että hoidon tulos on
seurausta potilasvalinnasta. Luotettavaa ja vertailu-
kelpoista tietoa siitä, kuinka usein ja mistä syystä
tehohoidosta pidättäydytään, ei juuri ole käytettä-
vissä. Hoidon tulosta arvioitaessa on syytä huomi-
oida sillä saavutettava muutos sekä elämän pituu-
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dessa että sen laadussa. Toisaalta tehohoitoa vaativa
sairaus todennäköisesti varsin pian johtaisi kuole-
maan ilman vitaalielintoimintoja ylläpitävää hoi-
toa, ja voidaan olettaa, että odotettavissa oleva elin-
aika tai elämänlaatu, joka ei yllä sairautta edeltäväl-
le tasolle, voi tuolloin olla hyväksyttävä vaihtoehto.
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