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Lääkeriippuvuus — ongelma myös
anestesiahenkilökunnan keskuudessa

Per Rosenberg

Lääkeriippuvuus (addiktio) on sairaus. Sen
esiintyminen on yleisempää miehillä kuin
naisilla. Yhdysvalloissa, jossa terveydenhuol-

lon henkilökunnan lääkeriippuvuusasioihin on kiin-
nitetty huomiota jo kauan sitten, havaittiin 70-lu-
vun alussa, että anestesia-apulaislääkärikunnassa
lääkkeitä väärinkäyttävistä henkilöistä vain n. 10%
oli naisia vaikka naisia oli 25% kaikista apulaislää-
käreistä.

Sairaus on progressiivinen ja sen nopeus riippuu
lääkkeestä (tai aineesta) jota käyttää. Kuten tiede-
tään, alkoholiriippuvuuden kehittyminen voi kes-
tää jopa kymmenen vuotta, ja kauemminkin, mut-
ta riippuvuus potentista opioidista voi kehittyä jopa
muutamassa viikossa. Valitettavasti sairautta usein-
kaan ei havaita ajoissa, koska oireet ja sairauden ul-
koiset merkit ovat alussa hyvin vähäpätöisiä. Diag-
noosin tekoa hidastaa myös se tosiasia, että riippu-
vainen henkilö ja jopa hänen lähipiirinsäkin usein
kieltää ongelman olemassaolon. Käyttäytymisessä
alkaa kuitenkin vähitellen esiintyä häiriöitä yhteis-
kunnallisissa asioissa, perheessä, työpaikalla ja myös
työskentelytapojen suhteen.

Lääkeriippuvuudesta tulee pakonomainen halu
(psyykkinen riippuvuus) käyttää jotakin lääkettä (tai
alkoholia) riippumatta jatkuvan käytön seuraamuk-
sista. Ellei oireita havaita ajoissa ja sairautta hoideta
kunnolla, seuraa usein kuolemaankin johtava inva-
liditeetti. Fyysistä riippuvuutta (vieroitusoireiden
hoito samalla aineella) ei kehity kaikille psyykkises-
ti lääkeaineesta tai alkoholista riippuvaisille.

Opioidia ja joitakin muita keskushermostoon
vaikuttavia lääkeaineita väärinkäyttävälle kehittyy
pian toleranssi, ja leikkausosastohenkilökunnan kes-
kuudesta on tavattu henkilöitä, joiden fentanyylian-

nos vuorokaudessa on noussut jopa 100 ml:aan (5
mg) 6-12 kuukaudessa.

Yhdysvalloissa, jossa lienee tehokkain seuranta-
rekisteri ja tiedotustoiminta näissä asioissa (kts. vii-
te 1), lääkkeiden ja alkoholin väärinkäyttöä esiin-
tyy nykyään n. 0.5%:lla yliopistosairaaloiden anes-
tesialääkärikunnasta. Fentanyyli ja sufentaniili ovat
yleisimmät lääkkeet (70%), seuraavaksi alkoholi ja
kokaiini (10%) ja loput ovat sekalaisten lääkkeiden
käyttöä (bentsodiatsepiinit, inhalaatioanestesia-ai-
neet, typpioksiduuli, tiopentaali, lidokaiini, propo-
foli). Anestesiahenkilökuntaan kuuluva väärinkäyt-
täjä löytää yleensä helposti keinot lääkkeensä saa-
miseksi, leikkausosastollahan esimerkiksi potentit
opioidit ovat ”tarjolla”. American Society of Anest-
hesiologists on antanut ohjeen, joka kehottaa esi-
miehiä ja kollegoja tarkkailemaan henkilöä kun
epäily herää (esim. äkilliset käyttäytymismuutos-
puuskat, pitkät WC-käynnit, ylenpalttinen vapaa-
ehtoisuus ”tuurata” toista kollegaa leikkaussalissa,
lisääntyvä huolimattomuus työssä, yllättävät yhden
päivän poissaolot työpaikalta, jne.)

Esimiehillä on suuri vastuu lääkeväärinkäyttäjän
itselleen ja/tai potilaille aiheuttaman vahingon es-
tämisessä ja ehkäisemisessä. Sairauteen liittyvän
ongelman käsittely työyhteisössä tapahtuu selkeän
monivaiheisen ohjelman mukaisesti. Mikäli ensim-
mäisen henkilökohtaisen keskustelun jälkeen esi-
mies havaitsee ongelman (oireita) uudelleen, esimie-
hen tulee tällöin antaa henkilölle kirjallinen huo-
mautus ja kehotus hoitoon hakeutumisesta. Kopio
tästä kirjeestä lähetetään myös työyhteisön johta-
valle työterveyslääkärille. Parhaimmassa tapaukses-
sa sairauden kehitys voidaan pysäyttää ja henkilö
voi jatkaa työntekijänä, muutoin kierre helposti joh-

Proffan palsta



14 FINNANEST Vol. 33 Nro 1 2000

taa irtisanomiseen.
Suomalaisten anestesiayksiköiden opioidien käy-

tön valvonnassa ja säilytyksessä on mahdollisesti
parantamisen varaa. Yhdysvalloissa, jossa kirjoitta-
jakin on työskennellyt, ei tulisi kuuloonkaan, että
opioidia olisi vapaasti anestesiapöydällä tai lukitse-
mattomassa laitteessa pöydällä potilaan vieressä.
Meillä ei liene epätavallista, että  leikkaussalien anes-
tesiapöydällä on fentanyyliruisku joko valmiina seu-
raavaa anestesiaa varten tai sitten jäänteenä edelli-
sestä anestesiasta, ilman valvontaa. Suomessa opi-
oidien väärinkäytöstä anestesiahenkilökunnan kes-
kuudessa ei ole tarkempia tietoja. Samoin, esimer-
kiksi bentsodiasepiinien kroonisen käytön yleisyy-
destä, ja mahdollisesta väärinkäytöstä ei ole kuin

aavistuksia. Aavistuksia tilanteen kehittymisestä
pahemmaksi ajan myötä tukevat kuitenkin raportit
nykynuorison yhä runsaammasta alkoholin ja mui-
den mielialaan vaikuttavien kemikaalien käytöstä.
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