
 f Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, 
ja viidesosa yli 75-vuotiaista asuu 
hoivalaitoksessa tai saa säännöllistä 
kotihoitoa (1). Kansainvälisestikin 
vertaillen suomalaisten ympärivuo-
rokautisen hoivan piirissä asuvien 
ihmisten fyysinen terveys, kognitio ja 
toimintakyky on merkittävästi alentu-
neita (2). Monet elävät vuosia vaikei-
denkin pitkäaikaissairauk sien kanssa. 
Kansalliset suositukset ohjeistavat, 
milloin voisi olla ajankohtaista tehdä 
palliatiivinen hoitolinjaus (3) tai miten 
elämän loppuvaiheen hoitoon tulisi 
varautua (4), sillä poti laan vointi voi 
romahtaa äkillisesti esimerkiksi 
sydämenpysähdyksen, aivotapahtu-
man tai infektion vuoksi. Jokaisella 
ihmisellä on yhtäläinen  oikeus teho-
hoidon tarpeen arviointiin. Toisaalta 
tehohoito on tarkoitettu tilanteisiin, 
joissa arvioidaan vakavan peruse-
lintoimintojen häiriön aiheuttaman 
hengenvaaran olevan tilapäistä 
ja potilaalla olevan mahdollisuus 
hyvään toipumiseen (5). Palliatiivisen 
hoidon ja saattohoidon kansallinen 
laatusuositus edellyttää, että poti-
laan ajantasainen hoitosuunnitelma 
tulisi olla kaikkien potilaan hoitoon 
osallistuvien ammattilaisten käytet-
tävissä vuorokaudenajasta riippu-
matta (6). Ensihoitotehtävien määrä 

on lisääntynyt niin Suomessa (7) kuin 
kansainvälisesti (8), ja viimeaikaisten 
tutkimusten mukaan esimerkiksi 
ensihoidon sydämenpysähdystehtä-
vistä 13–17 % on tullut hoivakodeissa 
olevien potilaiden luo (9,10). Äkilli-
nen sydämenpysähdys on edelleen 
suuri kansanterveydellinen haaste 

Euroopassa. Sairaalan ulkopuolises-
ta sydämenpysähdyksestä keski-
määrin vain 8 % potilaista selviytyy 
sairaalas ta kotiutumiseen saakka (11). 
Ikääntyneiden kroonisesti sairaiden 
ja toimintakyvyltään heikentyneiden 
potilaiden todennäköisyys selviytyä 
vakavasta kriittisestä sairaudesta >>
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on alentunut (12). Elämää ylläpitä-
vien hoitojen mahdollisuuksien ja 
yhteiskunnan resurssien riittävyyden 
välillä on ristiriita, jonka vuoksi on 
välttämätöntä kohdentaa oikeat hoi-
dot oikeille potilaille (13). Hätäkeskus 
hälyttää ensihoitoyksiköt mukaan 
lukien lääkärihelikopterin (HEMS) 
tasapuolisesti kaikille potilaille, joilla 
arvioidaan olevan yhtäläinen henkeä 
uhkaava tila, myös hoivakoteihin ja 
hoitolaitoksiin. Toisinaan ensihoitoa 
tarvitaan näihin yksiköihin, koska 
potilailta puuttuu ennakoiva elämän 
loppuvaiheen hoitosuunnitelma (14). 
Joskus ensihoitolääkäri rajaa annet-
tavaa lääketieteellistä hoitoa, jos 
hätätilapotilaan ennuste on toivoton 
tai kyseessä onkin vaikean pitkä-
aikaissairauden loppuvaihe. Hoidon-
rajauksista ensihoidossa on vähän 
tutkimuksia, eikä suomalaisten ensi-
hoitolääkärien elämän loppuvaiheen 
päätöksentekoa ole tutkittu koskien 
hoivakoti- ja hoitolaitospotilaita.

Tämän tutkimuksen tarkoituk-
sena oli 1) analysoida suomalaisten 
ensihoitolääkäreiden kokemuksia ja 
mielipiteitä hoidonrajauksista sekä en-
sihoitotehtävistä että konsultaatiopu-
heluista hoivakoteihin ja hoitolaitok-
siin; 2) kuvailla ensihoidon kohtaamat 
sydämenpysähdyspotilaat hoivako-
deissa ja hoitolaitoksissa Pirkanmaalla; 
3) havainnoida olemassa olevia ja uusia 

hoidonrajauksia ensihoitotehtävillä 
ja konsultaatio puheluissa; 4) arvioida 
käytettävissä olevat tiedot, kun ensi-
hoitolääkärit tekevät hoitopäätöksiä.

Aineisto ja menetelmät:
Väitöskirja koostui neljästä osatutki-
muksesta.
1. Ensimmäinen osatyö oli poik-

kileikkauksellinen valtakun-
nallinen monikeskustutkimus 
kaikille HEMS-ensihoitolääkäreille 
20.1.–30.4.2017 Suomessa. Heistä 
59 (88 %) ensihoitolääkäriä palautti 
täytetyn kyselylomakkeen.

2. Toinen osatyö oli havainnoiva 
Utstein-raportti 65:stä ensihoidon 
hoitamasta sydämenpysähdyspo-
tilaasta hoivakodeissa ja hoitolai-
toksissa Pirkanmaalla yhden vuo-
den aikana (1.6.2013–31.5.2014).

3. Kolmas osatyö käsitteli hoidonra-
jauksia FinnHEMS ensihoitolääkä-
reiden tehtävillä maanlaajuisesti;

4. Neljäs osatyö puolestaan analysoi 
konsultaatiopuhelut FinnHEMS en-
sihoitolääkäreille Turussa, Tampe-
reella, Kuopiossa ja Oulussa mikäli 
potilaalla oli hoidonrajaus tai ensi-
hoitolääkäri teki potilaalle uuden 
hoidonrajauksen. Tutkimusaineis-
to näihin kahteen havainnolliseen 
monikeskustutkimukseen (III ja IV) 
kerättiin FinnHEMS-tietokannassa 
etenevästi 6.9.2017–6.3.2018.

Tulokset:
Kyselytutkimuksessa 75 % ensihoito-
lääkäreistä vastasi, että he hoitavat 
usein potilaita hoivakodeissa ja 
hoitolaitoksissa. Kolmessa eteneväs-
sä tutkimuksessa 18 % pirkanmaa-
laisista sydämenpysähdyspotilaista 
oli hoivakodissa tai hoitolaitoksessa; 
11 % ensihoitolääkärin tehtävistä ja 
14 % ensihoitolääkärin konsultaatio-
puheluista liittyi tällaisiin potilaisiin. 
Yksikään hoivakodin asukkaista ei 
selvinnyt sydämenpysähdyksestä, 
mutta kaksi (3 %) terveydenhuollon 
laitoksessa elvytettyä potilasta oli 
elossa 90 päivää sydämenpysähdyk-
sen jälkeen ilman merkittäviä neuro-
logisia oireita; molemmat olivat alle 
70-vuotiaita miehiä, joiden sydämen 
lähtörytminä oli ollut kammiovärinä.

Tässä tutkimuksessa osoitettiin, 
että hoidonrajaukset ovat olennainen 
osa ensihoitolääkäreiden työtä. 85 % 
ensihoitolääkäreistä oli samaa mieltä 
siitä, että hoidonrajausten tekeminen 
tarvittaessa kuuluu myös ensihoi-
tolääkärin työhön. Yleisin olemassa 
oleva hoidonrajaus oli ‘ei elvytetä’ ja 
kaikissa osatutkimuksissa kävi ilmi, 
että tiedot olemassa olevista hoidon-
rajauksista välittyvät huonosti ensi-
hoidon henkilöstölle. Hoidonrajaus 
liittyi 5,7 %:iin (n=335/5895) ensihoi-
tolääkäriyksikön tehtävistä ja 7,8 %:iin 
(n = 478/6115) konsultaatiopuheluis-
ta. Ensihoitolääkärit tekivät uuden 
hoidonrajauksen 2,9 %:ssa lääkäri-
nyksikön tehtävistä ja vastaavasti 
3,4 %:ssa konsultaatiopuheluista. 
Useimmiten uudet hoidonrajaukset 
olivat päätös elvytyksen lopettami-
sesta, ’ei elvytetä’, ’ei tehohoitoa’ ja/
tai ’ei intubaatiota’. Kyselytutkimuk-
sessa 93 % ensihoitolääkäreistä kertoi 
kohtaavansa usein potilaita, joilla 
olisi jo pitänyt olla jokin hoidonrajaus 
tai ennakoiva elämän loppuvaiheen 
hoitosuunnitelma. Havaintotutkimuk-
sissa ensihoitolääkärit arvioivat, että 
potilaan kokonaistila olisi edellyttä-
nyt aiempaa hoidonrajausta 49 %:ssa 
tilanteista, joissa he tekivät uuden 
rajauksen ensihoitotehtävällä (III), ja 
67 %:ssa niistä konsultaatiopuheluis-
ta, joiden aikana he rajasivat hoitoa 
(IV). Ensihoitolääkärit raportoivat, 
etteivät tutkimusaikana kohdan-
neet yhtään elämän loppuvaiheen 
hoitosuunnitelmaa, joissa olisi ollut 
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suunnitelmat perussairauden äkilli-
sen pahenemisvaiheen varalle.

Johtopäätökset:
Kiireelliset ensihoidon ja ensihoito-
lääkärin tehtävät hoivakoteihin ja 
hoitolaitoksiin ovat yleisiä. Hoivakoti-
asukkaat olivat yleensä vanhoja sekä 
hauraita, ja heidän selviytymisensä 
sydämenpysähdyksestä oli huonoa. 
Hoidonrajaukset ovat olennainen 
osa ensihoitolääkäreiden työtä, ja 
toisinaan heidän on tehtävä elämän 
loppuvaiheen hoitopäätöksiä hoiva-
koti- ja hoitolaitospotilaille. Ensihoito-
lääkäreiden tekemät hoidonrajaukset 
koskivat lähinnä elvytystä, tehohoi-
toa ja intubaatiota. Tiedot olemassa 
olevista hoidonrajauksista välittyivät 
huonosti ensihoitohenkilöstölle. 
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