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Väitökirjareferaatti

Sydänpysähdyspotilaan selviytymiseen täh-
täävää eri toimijoiden muodostamaa koko-
naisuutta kutsutaan nimellä ”the chain of 

survival”, hoitoketju. 1 Euroopan elvytysneuvos-
ton (European Resuscitation Council, ERC) mu-
kaan sydänpysähdyspotilaan hoitoketjuun kuulu-
vat sydänpysähdyksen varhainen tunnistaminen 
ja avun hälyttäminen, varhainen peruselvytys, var-
hainen defibrillaatio sekä elvytyksen jälkeinen te-
hokas hoito. 2

Sydänpysähdyspotilaan hoitoketjun ensimmäi-
nen auttaja on yleensä maallikko. Maallikon suo-
rittaman peruselvytyksen on todettu parantavan 
sydänpysähdyspotilaan ennustetta. 3–7 Ensimmäi-
sen rytmianalyysin aikana todetaan noin 40 %:lla 
sydänpysähdyspotilaista rytminä kammioväri-
nä. 8–10 Todennäköisesti vielä useammalla potilaal-
la on todellisena alkurytminään kammiovärinä tai 
-takykardia. Rytmianalyysin viivästyessä ehtii ryt-
mi kuitenkin usein muuttua asystoliaksi. 11

Kansainväliset elvytyssuositukset asettavat ta-
voitteeksi alle viiden minuutin defibrillaatiovii-
veen sairaalan ulkopuolella tapahtuvassa sydänpy-
sähdyksessä. 2 Suomen olosuhteissa viiden minuu-
tin defibrillaatiotavoitetta on usein vaikeaa tai jopa 
lähes mahdotonta saavuttaa harvan asutuksen ja 
pitkien etäisyyksien vuoksi. Tiedetään, että sydän-
pysähdyspotilaan selviämismahdollisuudet piene-
nevät jokaisen minuutin aikana, jonka defibrillaa-
tio viivästyy. 6, 7 Puoliautomaattisten neuvovien de-
fibrillaattoreiden myötä myös maallikon toteutta-
ma varhainen defibrillaatio on tullut mahdollisek-
si ja osaksi sydänpysähdyspotilaan hoitoketjua. 

Englanninkielisellä termillä ”public access de-
fibrillation” tarkoitetaan järjestelmää, jossa vali-
koiduista maallikoista koostuvia ryhmiä koulu-
tetaan tunnistamaan elottomuus, aloittamaan pe-
ruselvytys ja suorittamaan nopea defibrillaatio. 
Tällä termillä ei ole virallista suomenkielistä vasti-
netta. Väitöskirjatyössä vastaavassa merkityksessä 
käytettiin termiä maallikkodefibrillaatio.

Maallikkodefibrillaatio-ohjelmilla voidaan pa-
rantaa sydänpysähdyspotilaiden ennustetta. 12, 13 
Etenkin riskikohteisiin sijoitettujen defibrillaat-
toreiden on todettu hyödyttävän sydänpysähdys-
potilaita. 14 Puoliautomaattiset defibrillaattorit ja 
maallikkodefibrillaatio ovat kuitenkin huonosti 
tunnettuja Suomessa.

Tutkimuksen tavoitteet 

Väitöskirjatyön tavoitteena oli löytää uusia tapoja 
hyödyntää maallikoiden suorittamaa defibrillaa-
tiota suomalaisissa olosuhteissa. Samalla pyrittiin 
selvittämään puoliautomaattisten defibrillaatto-
reiden asemaa koulutettujen maallikoiden käytös-
sä sekä tutkimaan hätäkeskuksen mahdollisuuksia 
ohjata maallikoita defibrillaation suorittamisessa. 
Lisäksi tavoitteena oli selvittää kammiovärinästä 
onnistuneesti elvytettyjen potilaiden pitkäaikais-
selviytymistä ja elämänlaatua.

Aineisto ja menetelmät

Palokuntien ensivastetoimintaan liittyvän maal-
likkodefibrillaation kartoittamiseksi palokunnil-
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le, joiden ei tiedetty harjoittavan sairaankulje-
tustoimintaa, lähetettiin kyselylomake (osatyö I). 
Lentoyhtiöiden maallikkodefibrillaatio-ohjelmis-
ta tehtiin kirjallisuushaku. Kaikki löydetyt julkai-
sut analysoitiin ja niiden tuloksia verrattiin lento-
yhtiö Finnairin ohjelmaan (osatyö II). Simulaatio-
tutkimuksiin, joissa arvioitiin hätäkeskuspäivystä-
jän antaman puhelinohjauksen vaikutusta perus-
elvytyksen laatuun ja defibrillaatioon, osallistui 54 
maallikkoa, joilla ei ollut aiempaa kokemusta puo-
liautomaattisen defibrillaattorin käytöstä. Toises-
sa ryhmässä hätäkeskuspäivystäjä neuvoi koehen-
kilöitä antamaan peruselvytystä ja suorittamaan 
defibrillaation puoliautomaattisella defibrillaatto-
rilla. Vertailuryhmälle annettiin vain peruselvy-
tysohjeita. Tutkimuksen jälkeen koehenkilöt sai-
vat neljän tunnin elvytys- ja defibrillaatiokoulu-
tuksen. Kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen suo-
ritettiin uusi simulaatio, jossa asetelma oli sama, 
mutta hätäkeskuspäivystäjä ei antanut puhelinoh-
jausta (osatyöt III ja IV). 

Elvytyspotilaiden pitkäaikaisselviytymistä ja 
elämänlaatua selvittävän tutkimuksen potilaat oli-
vat aiemmin osallistuneet tutkimukseen, johon 
otettiin mukaan Helsingin alueella kammioväri-
nästä onnistuneesti elvytetyt potilaat 1.1.1986–
30.6.1988. Potilaille oli suoritettu neurologinen ja 
neuropsykologinen tutkimus kahdentoista kuu-
kauden kuluttua elvytyksestä. Väestörekisteritie-
tojen perusteella selvitettiin elossa olevat potilaat 
sekä menehtyneiden kuolinajat ja -syyt. Elossa ol-
leista 11 potilaasta kymmenen osallistui uuteen 
tutkimukseen. Heille suoritettiin neuropsykolo-
ginen, neurologinen ja elämänlaatua koskeva tut-
kimus samoilla menetelmillä kuin alkuperäisessä 
tutkimuksessa.

Tulokset 

Puoliautomaattisia defibrillaattoreita hankittiin 
1990-luvun kuluessa lisääntyvässä määrin ensivas-
tetoimintaa harjoittavien vakinaisten ja sopimus-
palokuntien käyttöön. Laitteen käytön kertaavaa 
koulutusta vuosittain ilmoitti järjestävänsä 85 % 
vastaajista. Vastaajista 94 % ilmoitti tarkastavan-
sa laitteensa toimintakunnon päivittäin. Kuitenkin 
vain 60 % synkronoi säännöllisesti laitteen kelloa 
tai tyhjensi laitteen muistia. Vain 56 % vastaajista 
ilmoitti, että ensivasteyksikön henkilöstöllä oli vi-
ranomaisen myöntämä kirjallinen lupa puoliauto-
maattisen defibrillaattorin käyttöön. Tietoja elvy-
tystilanteiden määrästä, onnistuneiden elvytysten 
osuudesta, käytössä ilmenneistä ongelmista tai de-

fibrillaatioviiveistä ei ollut yhdelläkään vastaajista. 
(Osatyö I)

Kirjallisuudesta löytyi kolme tutkimusta, jois-
sa oli seurattu eri lentoyhtiöiden maallikkodefib-
rillaatio-ohjelmia. Lisäksi löytyi useampia tapaus-
selostuksia sekä kaksi lentoyhtiöiden maallikko-
defibrillaatio-ohjelmien kustannus-hyötysuhdetta 
arvioinutta tutkimusta. Lennon aikana tapahtuvas-
sa käytössä puoliautomaattisten defibrillaattorei-
den rytmianalyysin spesifisyys ja sensitiivisyys oli 
100 %. Laitteiden ei havaittu aiheuttaneen vaaraa 
matkustamohenkilökunnalle tai muille matkusta-
jille. (Osatyö II) 

Kouluttamattomien maallikoiden hätäkeskus-
päivystäjän ohjaamina suorittaman peruselvytyk-
sen todettiin olevan laadultaan heikkoa riippu-
matta siitä, käytettiinkö lisäksi puoliautomaattis-
ta defibrillaattoria vai ei. Defibrillaattorin käyttö ei 
pidentänyt peruselvytyksen taukoja. Elvytyskou-
lutus paransi puhalluselvytyksen laatua, mutta ei 
vaikuttanut merkitsevästi paineluelvytyksen laa-
tuun, peruselvytyksen taukoihin tai defibrillaati-
on onnistumisen todennäköisyyteen. (Osatyöt III 
ja IV) 

Kymmenen elossa olleen sydänpysähdyspoti-
laan keski-ikä oli 72 vuotta. Kaikki asuivat koto-
na ja hoitivat itsenäisesti jokapäiväiset askareen-
sa. Kaikilla oli myös säännöllisiä harrastuksia ja he 
harrastivat liikuntaa. Potilaista neljä oli palannut 
työelämään sydänpysähdyksen jälkeen. Kolmel-
la potilaalla havaittiin lieviä neurologisia poikkea-
vuuksia. Kolme potilasta arvioi elämänlaatunsa 
tutkimusajankohtana vähintäänkin tyydyttäväksi. 
Yhtä lukuun ottamatta potilaat arvioivat elämän-
laatunsa vallitsevassa tilanteessa paremmaksi kuin 
vuosi sydänpysähdyksen jälkeen tehdyssä tutki-
muksessa. Neuropsykologisissa tutkimuksissa vii-
den potilaan löydös oli normaali, neljällä todettiin 
lievää poikkeavuutta ja yhdellä huomattavaa poik-
keavuutta. (Osatyö V)

Johtopäätökset 

Maallikkodefibrillaatio-ohjelmia ei juuri ole hyö-
dynnetty Suomessa. Lentoyhtiö Finnairin ohjelma 
on esimerkki hyvin suunnitellusta ja toimivasta 
maallikkodefibrillaatio-ohjelmasta. Defibrillaation 
liittäminen osaksi hätäkeskuksen antamia puhe-
linelvytysohjeita voisi tehostaa jo olemassa olevien 
puoliautomaattisten defibrillaattoreiden käyttöä. 

Sydänpysähdyksestä onnistuneesti elvytettyjen 
potilaiden kuolleisuus elvytystä seuraavan vuoden 
sisällä on korkea. Pitkäaikaisselviytyjät vaikuttavat 
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kuitenkin toipuvan hyvin, palaavan jopa työelä-
mään ja viettävän laadullisesti hyvää elämää. Siksi 
pitkäaikaisselviytyjien määrän lisäämiseen tähtää-
vät toimet, kuten maallikkodefibrillaatio, ovat tar-
koituksenmukaisia. 

Jatkossa julkisiin tiloihin sijoitetuista defib-
rillaattoreista pitäisi laatia rekisteri ja niiden si-
jainnin pitäisi olla hätäkeskuksen tiedossa. Ne 
tulisi myös merkitä näkyvästi. Yleisön tietoi-
suutta puoliautomaattisista defibrillaattoreis-
ta ja maallikkodefibrillaatiosta on lisättävä.      
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