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Do no harm? Kun kyseessä on hauras vanhus, täytyy arvioida, hyötyykö potilas 
leikkauksesta vai saavutetaanko parempi hoidon vaikuttavuus optimoimalla 
konservatiivinen hoito. Potilaat, joiden arvioidaan hyötyvän leikkaushoidosta, pitää 
ohjata harjoittamaan aerobista kuntoa ja lihasvoimaa parantavaa liikuntaa. Heidät 
tulee vieroittaa tupakasta ja alkoholinkäytöstä, ja heidän ravitsemustilansa tulee 
optimoida.  

V
äestön ikääntyminen Suomessa on no-
peaa. Väestöennusteen mukaan vuoteen 
2040 mennessä 75 vuotta täyttäneiden 
määrä on kaksinkertaistunut ja 90 vuot-

ta täyttäneiden määrä kolminkertaistunut nykyi-
seen verrattuna (1). Väestön ikääntyminen vaikut-
taa terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluiden 
tarpeeseen ja käyttöön. Vuonna 2015 maassamme 
tehtiin 400 000 varsinaista leikkausta, joista neljä 
viidestä (80 %) oli elektiivisiä (2). Leikkauksista 40 
% tehtiin 65 vuotta täyttäneille, ja lähes viidennes 
toimenpiteistä kohdistui 75 vuotta täyttäneisiin 
potilaisiin (2). Ikä ei ole este leikkaushoidolle, 
mutta ikääntymiseen liittyvät muutokset, sairas-
tavuus ja toimintakyvyn heikkeneminen lisäävät 
leikkaushoitoon liittyviä riskejä ja perioperatiivi-
sen hoidon vaatimustasoa (3). Usein hoitopolut ja 
-suositukset on laadittu yhden kohdesairauden 
näkökulmasta, eikä tällainen lähestymistapa ole 
aina optimaalinen iäkkään potilaan leikkaus-
hoitoa suunniteltaessa. Vanhusten leikkaushoito 
edellyttää systemaattista arviointia, riskipotilai-
den tunnistamista ja ennakoivaa perioperatiivisen 
hoidon suunnittelua (4,5). 

Leikkausriskiin vaikuttavia tekijöitä
Suomi on turvallinen maa leikkauspotilaalle. 
Tuoreen vertailututkimuksen mukaan meillä leik-
kaus kuolleisuus on Euroopan alhaisin (6), ja vaka-
via potilasvahinkoja ilmenee 1/15 000 leikkausta 
(7). Laajassa eurooppalaisessa tutkimuksessa sai-
raalahoidon aikainen leikkaushoitokuolleisuus oli 
keskimäärin 4 %, Suomessa 2 % (6). Hakalan ym. 
Potilasvakuutuskeskuksen aineistoon perustuvan 
tutkimuksen mukaan toimenpiteisiin liittyvä huo-
no lopputulos johtui vaillinaisesta leikkausta edel-
täneestä arvioinnista 15 %:ssa tapauksista, puut-
teista postoperatiivisessa seurannassa 18  %:ssa 
tapauksista ja kahdessa kolmasosassa virheistä 
toimenpiteen yhteydessä (7). 

Kuolleisuus ja tehohoidon tarve liittyvät iäk-
käisiin, monisairaisiin potilaisiin sekä suuren 
riskin kirurgisiin toimenpiteisiin (3). Euroopassa 
8 % elektiivisistä leikkauspotilaista otetaan teho-

hoitoon, mutta Suomessa tämäkin osuus on kes-
kimääräistä puolet pienempi (6). Yhdysvalloissa 
kymmenen vuotta sitten julkaistun tutkimuksen 
mukaan yli 80-vuotiaiden potilaiden sairastuvuus 
leikkaushoidon aikana oli 51 % ja kuolleisuus 7 %. 
Merkittävimmät huonoa tulosta ennustavat tekijät 
olivat päivystysleikkaus, korkea ASA-luokitus, pi-
dentynyt leikkauksen kesto ja verensiirron tarve. 
Toimenpidettä edeltävistä riskitekijöistä mainit-
tiin erityisesti painonlasku ja vaikeudet päivittäi-
sissä toiminnoissa. (3)

Leikkausriskiä määrittelevät potilaan ikä, läh-
tötilanne sairauksineen, fyysinen kunto ja yleinen 
suorituskyky. Näiden lisäksi leikkausriski riippuu 
leikkauksesta, sen laajuudesta ja toimenpiteen kii-
reellisyydestä (3,8). Kirurgian kohde-elin ja leik-
kaustekniikka vaikuttavat kudosvaurion määrään, 
leikkauksen aikana tapahtuvaan verenvuotoon, 
verenkierron ja hengityselimistön tasapainoon 
sekä munuaisten toimintaan. Toipumisvaiheessa 
kuntoutuminen riippuu kaikista näistä tekijöistä. 
Postoperatiivinen kipu sekä liikkumisen, syömi-
sen ja eritystoiminnan vaikeudet johtavat van-
huksella väistämättä toipumisen pitkittymiseen. 
Iäkkäällä potilaalla leikkaushoidon hyvä tulos ei 
yksin tarkoita teknisesti onnistunutta leikkausta. 
Vähäisetkin komplikaatiot hidastavat kuntou-
tumista enemmän kuin nuoremmilla potilailla. 
Leikkauksen jälkeisen 30 päivän komplikaatiot 
ovat merkityksellisempiä potilaan selviytymisen 
kannalta kuin operatiivinen riski tai intraopera-
tiiviset tekijät (9). 

Kaikista leikkauspotilaista noin 15 %:lla on 
riski saada jokin komplikaatio leikkaushoitojakson 
aikana. Näistä tavallisimpia ovat haavatulehduk-
set, tromboemboliset komplikaatiot sekä sydän- 
ja keuhkokomplikaatiot, kuten sydäninfarkti ja 
keuhkokuume. Myös munuaisten vajaatoiminta, 
delirium ja muut sekavuustilat ovat yleisiä. (10) 
Ikääntyminen ja tautikuorma lisäävät muun muas-
sa perioperatiivisen sydäninfarktin riskiä (10,11). 
Perioperatiiviseen infarktiin liittyy 10–25 % kuol-
leisuus sekä pidentynyt sairaalahoito (12).  

Korkea ikä ei ole leikkaushoidon este. Ikä 
kuitenkin lisää hengitys-, sydän- ja veren kierto- >>
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komplikaatioita, aivotapahtumien ja munuaisten 
vajaatoiminnan riskiä sekä kuolleisuutta (3,5,8,9). 
Leikkaushoidon suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon iän lisäksi fysiologinen rappeutuminen, 
monisairastuvuus ja hauraus-raihnausoireyhtymä 
sekä lääkehoito (8,13,14,15). Gerastenia eli hau-
raus-raihnausoireyhtymä on merkittävä itsenäinen 
riskitekijä heikentämässä leikkauksesta selviy-
tymistä (9). Leikkausta edeltävässä arviossa on 
huomioitava myös tieto, jonka mukaan haurailla 
ihmisillä on lisääntynyt riski toistuviin laitoshoi-
tojaksoihin, pysyvään laitoshoitoon ja kuolemaan 
(9,11).

Vajaa- tai virheravitsemus on merkittävä 
kliininen, sosiaalinen ja taloudellinen ongelma. 
Riski vajaaravitsemukselle ja sen haittavaikutuk-
sille kasvaa iän ja toimintakyvyn heikkenemisen 
myötä. Suurimmassa riskissä on yli 80-vuotias 
toisten avusta riippuvainen ihminen. Proteiini- ja 

energiavajaus aiheuttavat laihtu-
mista ja haitallisia muutoksia po-
tilaan toimintakykyyn ja hoidon 
tulokseen (16). Vajaaravitsemus 
huonontaa potilaan elämänlaa-
tua, pitkittää toipumista, lisää 
kustannuksia ja kuolleisuutta. 
Sairaalahoitoaika on keskimää-
rin kolme vuorokautta pidempi 
vajaaravituilla potilailla (17). 
Ravitsemustilaa arvioidessa on 
huomioitava sarkopenia, van-

huudessa ilmenevä lihaskudoksen kato (18). Vaik-
ka paino on normaali tai koholla, voi lihasmassa 
olla yllättävän pieni.

Muistiongelmat ja muistisairaus nostavat 
merkittävästi postoperatiivisen sekavuuden ja 
deliriumin riskiä sekä sairaalahoidon pitkittymi-
sen todennäköisyyttä (19). Muistiongelmia kokee 
joka kolmas yli 65-vuotias suomalainen. Suomes-
sa arvioidaan olevan 200 000 henkilöä, joiden 
kognitiivinen toiminta on lievästi häiriintynyttä, 
100 000 kärsii lievistä ja 93 000 keskivaikeista 
dementian oireista (20). Iäkkään potilaan arvios-
sa on muodostettava käsitys muistista, kognition 
kapasiteetista ja yleisestä toimintakyvystä. Tut-
kimisessa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia 
testejä: MMSE (Mini-Mental State Examina-
tion), MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 
tai CERAD (The Consortium to Establish a  
Registry for Alzheimer’s Disease) (20). Masennus 
ja ahdistuneisuus pahentavat muistioireita (20).

Tupakointi ja alkoholinkäyttö lisäävät leik-
kaus komplikaatioiden riskiä (21). Suomessa 
ikääntyneiden alkoholinkulutus on kasvanut (22). 

Alkoholinkäyttö koetaan häpeälliseksi, ja se pal-
jastuu vasta sitä erikseen kysyttäessä (21). Myös 
muiden nautintoaineiden, kuten tupakkatuottei-
den ja huumeiden käyttö sekä riippuvuus tulee 
selvittää. Tupakoinnin lopettaminen vähentää 
kaikkien leikkauskomplikaatioiden riskiä 30–40 
% (23). Vieroitushoitojen ja päihteistä pidättäyty-
misen tulee alkaa jo perusterveydenhuollossa en-
nen lähetteen kirjoittamista. Jos potilas ei lopeta 
tupakointia ennen elektiivistä leikkausta, voi se 
eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan 
tapauskohtaisesti olla peruste perua leikkaushoito 
(24). 

Leikkausta edeltävä arviointi 
Useimmat kansainväliset suositukset leikkausris-
kin arvioinnista liittyvät joko preoperatiiviseen 
tilanteen arvioon tai ovat erikoisala- tai tautispe-
sifisiä. Sen vuoksi ne ovat vaikeasti sovellettavissa 
iäkkäiden potilaiden arvioon. Sen sijaan suoma-
lainen Käypä hoito -suositus leikkauskelpoisuuden 
arvioinnista soveltuu hyvin myös vanhuspotilaiden 
arviointiin (8). Isossa-Britanniassa ja Irlannissa 
on annettu suositus vanhusten perioperatiivisesta 
hoidosta. Tässä suosituksessa korostetaan geriat-
rian roolia perioperatiivisen hoidon koordinoijana 
anestesiologian ja kirurgian tukena (5).

Brittien suositus huomioi laajasti ikäihmiseen 
liittyvät erityishaasteet, mm. leikkauksesta toi-
pumiseen ja kuntoutumiseen liittyvät ongelmat 
(5). Jotta sairauksien hoidossa suhteessa leikka-
ushoidon toteutumiseen säästettäisiin aikaa ja 
jotta hoitoon osallistuisi iäkkäiden ongelmiin 
perehtynyt lääkäri, on Isossa-Britanniassa käyn-
nistetty geriatrien toimesta perioperatiivisen hoi-
topolun optimoinnin koulutusohjelma (Proactive 
care of Older People undergoing Surgery, POPS). 
Koulutusohjelma on avoin sekä geriatreille että 
anestesiologeille (25). Ohjelman tavoitteena on 
varhainen puuttuminen iäkkään potilaan leik-
kaushoitopolkuun geriatrian erikoisalan keinoin 
laaja-alaisella kartoituksella. Potilaalle tehdään 
kohdennettu terveysselvitys, olemassa olevien 
sairauksien hoidon optimointi sekä sosiaalisen 
verkoston kartoitus ennen leikkausta. Tavoittee-
na on aloittaa kuntouttavat tukitoimet jo ennen 
leikkausta ja koordinoida turvallinen, suunniteltu 
kotiutuminen. Geriatreilla on hoitopolussa kes-
keinen rooli, ja he keskustelevat potilaan ja hänen 
omaistensa kanssa hoidon linjauksista sekä pallia-
tiivisen hoidon vaihtoehdoista (25,26).

Anestesiapoliklinikat, niin sanotut esitarkas-
tuspoliklinikat ja muut toimenpidekelpoisuutta 

Ikääntymiseen liittyvät 
muutokset lisäävät 

leikkaushoidon riskejä.
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arvioivat leikkaushoitopolut, auttavat potilaskoh-
taisen hoidon suunnittelemisessa. Koko operatii-
visen hoitoketjun muokkaaminen yksilöllisesti 
kohdennettuun hoitoon (personalised medicine) 
saattaa auttaa ennakoimaan pitkittyvää sairaa-
lahoidon tarvetta. Esimerkkinä siitä on muisti-
häiriöpotilaalle vierihoitajan varaaminen post-
operatiivisesti. Moniammatillinen malli vähentää 
potilaan käyntejä sairaalassa. Hyvällä suunnitte-
lulla tarvittavat selvitykset ja konsultaatiot voidaan 
toteuttaa jo ensikäynnillä.

Leikkausta edeltävä arviointi – haasteet
Toistaiseksi iäkkäiden potilaiden leikkausriskiä 
kattavasti arvioivia pisteytysjärjestelmiä ei ole. 
Käytössä oleva ASA-luokitus (27) on helppo ja 
maailmanlaajuisesti käytetty fyysistä suoritusky-
kyä arvioiva järjestelmä. Alun perin ASA-luokitus 
luotiin kuitenkin tutkimus- ja tilastointitarkoituk-
siin. Laajoihin rekistereihin perustuvat riskilasku-
rit, kuten yhdysvaltalainen kirurgian laaturekiste-
riin perustuva ACS-NSQIP tai sydänkirurgisille 
potilaille spesifinen EuroSCORE, eivät suoraan 
sovellu kaikille leikkaustyypeille. Koska nämä 
mittarit ovat epäherkkiä, niiden avulla yksilöl-
linen leikkauskomplikaatioiden ennustaminen 
on vaikeaa (28). Muiden ennustemallien, kuten 
POSSUM (Physiological and Operative Severi-
ty Score for the Enumeration of Mortality and 
Morbidity) ja POSPOM (Preoperative Score to 
Predict Postoperative Mortality) luotettavuutta 
ja soveltuvuutta ei ole tutkittu Suomen oloissa 
(8,29,30).

Gerastenian tunnistaminen
Noin puolella iäkkäimmistä syöpäpotilaista on 
hauraus-raihnausoireyhtymä eli gerastenia tai sen 
esiaste (31). Gerastenian kriteereitä ovat tahaton 
laihtuminen (> 4 kg), subjektiivinen uupumus, 
fyysinen heikkous (puristustesti), vähäinen fyy-
sinen aktiivisuus ja hitaus (kävelynopeus) (13,32). 
Näistä kriteereistä yhden tai kahden toteutuminen 
merkitsee gerastenian esiastetta. Jos kriteereistä 
kolme tai enemmän täyttyy, henkilön arvioidaan 
kärsivän hauraus-raihnausoireyhtymästä. Geras-
tenian tunnistamiseen käytännön kliinisessä työs-
sä soveltuvat hyvin kävelynopeuden mittaaminen 
(rajana 0,8–1,0 m/s) ja käden puristusvoiman tes-
taus. Kumpikin testi voidaan toteuttaa helposti 
osana kliinistä arviota. Kokenut kliinikko tun-
nistaa useimmiten gerastenian hyvin ilman mää-
ritelmiäkin (14). Gerastenian tason arvioinnissa 

Clinical Frailty Scale (33) on visuaalinen ja siksi 
käyttökelpoinen gerastenia-asteikko.

Ollakseen hauras potilaan ei tarvitse olla lai-
ha. Kaikki hauraus-raihnausoireyhtymästä kärsi-
vät eivät ole ilmiasultaan ”hauraita”. Ylipainon ja 
lihavuuden yleistymisen myötä yhä useampi ge-
rasteniapotilas on ”lihavahauras” eli sarkopeenista 
lihavuutta poteva (13). Lihavan hauraan ihmisen 
tunnistaminen on toisinaan haasteellista, ja lihas-
massan niukkuus ja siihen liittyvä gerastenia jäävät 
helposti huomaamatta.

Suorituskyvyn arviointi voi olla varsinkin 
TULES-oireista kärsivällä vaikeaa. Standardoitu 
kuuden minuutin kävelytesti voidaan tehdä myös 
liikkumisen apuvälineiden kanssa (34). Testis-
tä saa hyvän käsityksen lihasten, sydämen sekä 
hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnasta. 
Suorituskykyä voidaan arvioida myös selvittä-
mällä arkiaskareista suoriutumista ja arvioimalla 
niistä aiheutuvaa fyysistä rasittavuutta. Rauhalli-
nen kävely (4–5 km/h) ja kevyt siivous onnistuvat 
2,5–3 MET-rasituksella (1 MET = metabolinen 
ekvivalentti, hapenkulutus istuessa on noin 3,5 
ml/kg/min). Yleisanestesiaa tai laajaa puudutusta 
vaativiin suurehkoihin elektiivisiin leikkauksiin 
pitää suhtautua pidättäytyvästi, jos iäkkään fyy-
sinen suorituskyky on reilusti alle 4 MET (vastaa 
hapenkulutusta 6 km/h kävelyssä) (8).

Miten meillä Kuopiossa?
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) ki-
rurgisten potilaiden hoidonsuunnittelumallia on 
kehitetty jo vuosia. Viimeistään leikkauspäätöksen 
yhteydessä kartoitetaan potilaan sairaudet, lääki-
tykset, kotiolot, fyysinen suorituskyky ja toipumi-
sen edellytykset. Potilaille tehdään lukuisia kyse-
lytestejä, joilla pyritään selvittämään leikkaukseen 
liittyviä riskitekijöitä. Kyselyitä tekee sairaanhoi-
taja kirurgin vastaanotolla tai hoidonsuunnittelija 
puhelimitse. Testeillä arvioidaan mm. nikotiini- ja 
alkoholiriippuvuutta käyttäen Fagerströmin ni-
kotiiniriippuvuustestiä ja Audit-kyselyä. Ravit-
semustila kartoitetaan joko vastaanotolla tai pu-
helimitse NRS 2002 -seulalla. Potilaille tehdään 
tarvittaessa myös kaatumisriskin arviointi FRAT 
(Falls Risk Assessment Tool) -kyselyä käyttäen. 

Anestesialääkärin arvio tehdään tarvittaessa 
jo ensikäynnillä leikkauspäätöstä tehtäessä. Ar-
vion perusteella suunnitellaan potilaan hoidon 
optioimiseksi tarvittavat lisäselvitykset, lisätut-
kimukset tai konsultaatiot. Anestesiapoliklinikan 
sairaanhoitaja tekee tarvittaessa jo ensikäynnillä 
kuuden minuutin kävelytestin suorituskyvyn ar- >>
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vioimiseksi. Hoidonsuunnittelija tai sairaanhoitaja 
täydentää myöhemmin tietoja puhelimitse ja tekee 
tarvittavat kyselyt. Tupakoinnin ja alkoholinkäy-
tön lopettamisen tärkeyttä korostetaan. Potilas 
ohjataan harjoittamaan kuntoa ja lihasvoimaa 
vahvistavaa liikuntaa ja korjaamaan ravitsemus-
tilaansa ennen toimenpidettä. 

Anestesiapoliklinikka sijaitsee kirurgisten eri-
koisalojen poliklinikoiden yhteydessä. Välittömäs-
sä läheisyydessä toimivat myös eri leikkaavien eri-
koisalojen hoidonsuunnittelijat. Potilaalle voidaan 
helposti järjestää moniammatillinen tapaaminen. 
Tilojen sijoittelu mahdollistaa valmiuden suunni-
tella tai ongelmapotilailla jopa testata vaadittavaa 
leikkausasentoa yhdessä leikkaussalin henkilö-
kunnan kanssa. Kuvatun moniammatillisen arvi-
oinnin mahdollistaa erikoisalojen poliklinikoiden 
ja leikkausyksikön läheisyys. 

Vuonna 2017 KYS:ssa tehtiin elektiivisiä leik-
kauksia noin 16 000. Anestesia-
poliklinikalla arvioitiin näistä 
potilaista 13 % (n=2150). Ar-
vioinneista suurin osa (n=1700) 
hoidettiin paperikonsultaationa 
ja 450 potilasta tavattiin kas-
votusten. Anestesialääkärin ta-
paamista potilaista kolmasosa 
(n=170) tuli sovitun käytän-
nön mukaan suoraan kirurgian 
poliklinikalta niin sanotusti 
päivystyksellisesti, ilman en-

nalta tehtyä ajanvarausta. Anestesiapoliklinikan 
vastuusairaanhoitaja teki puhelinhaastattelujen 
(n=350) lisäksi vuoden aikana 15 kappaletta kuu-
den minuutin kävelytestejä.

Anestesialääkärin arvion perusteella osalle po-
tilaista tehtiin muiden erikoisalojen, yleisimmin 
kardiologian ja keuhkosairauksien konsultaatiot. 
Mikäli leikkaushoidon sijaan palliatiivinen hoito 
arvioitiin sopivaksi, potilaalle tehtiin palliatiivisen 
hoidon alustava arvio samalla käynnillä. Tehohoi-
don indikaatioista ja postoperatiivisen tehovalvon-
nan tarpeesta neuvotellaan potilaskohtaisesti. On-
gelma KYS:ssa on se, ettei geriatrian erikoisalaa 
ole mahdollista konsultoida. Tämä koetaan puut-
teeksi iäkkäiden leikkaushoitoa, terveydentilaa ja 
lääkityksiä optimoitaessa. Kansainvälisissä suosi-
tuksissa korostetaan geriatrisen asiantuntemuksen 
tärkeyttä iäkkäiden potilaiden preoperatiivisessa 
arvioinnissa (25).

Hyötyykö potilas leikkauksesta?
Iäkkäiden potilaiden leikkaushoitoa suunnitelta-
essa ratkaisevia kysymyksiä ovat: Hyötyykö po-
tilas leikkauksesta? Voidaanko potilaalle tarjota 
elämänlaatua kohottavaa kirurgista hoitoa? Onko 
leikkaushoito potilaan tilanteessa ainoa vaihto-
ehto? Päätöksenteossa on selvitettävä, arvostaa-
ko potilas enemmän tyydyttävää elämänlaatua ja 
autonomiaa kuin loppuelämän pituutta. Nykyään 
myös operatiivisten alojen kollegat arvioivat kon-
servatiivisten hoitokeinojen vaihtoehtoja ja oh-
jaavat leikkaushoitoon vain niitä potilaita, joille 
kirurgisesta hoidosta on odotettavissa terveys-
hyötyä sekä elämänlaadun paranemista. Jaettu 
päätöksenteko potilaan lähtökohdista käsin on 
johtanut merkittävään kulttuurin muutokseen 
operatiivisessa hoidossa (35). Korkean riskin po-
tilailla leikkauspäätöksen tulisi perustua moniam-
matilliseen näkemykseen siitä, mikä on potilaalle 
paras hoito, eikä vain yhden ammatin edustajan 
arvioon. Hoitomuodon ja mahdollisen kirurgian 
laajuuden valinnassa tulee kuunnella ensi sijassa 
potilasta ja tarvittaessa myös omaisia. Kun po-
tilaan tilannetta arvioidaan moniammatillisesti 
ja vältetään potilaan tilaan nähden tarpeettoman 
laajaa kirurgiaa, varmistetaan se, että potilaan on 
mahdollista saada toimenpiteestä merkittävää ter-
veyshyötyä ja parannusta elämänlaatuun.

Iäkkään leikkauspotilaan hoitopolku on mo-
nen eri toimijan poikkitieteellistä, yhteistä toi-
mintaa. Iäkkään potilaan hoidon tarpeet voivat 
olla paitsi monimutkaisia lääketieteellisiä myös 
sosiaalisia haasteita. Moniammatillisessa arvios-
sa tulisi olla mahdollisuus hyödyntää perusterve-
ydenhuollon, kotihoidon, kuntouttavien tahojen, 
sisätautien (kardiologian), kirurgian ja muiden 
toimenpidealojen, anestesiologian ja tehohoidon, 
palliatiivisen hoidon sekä geriatrian erikoisalan 
osaamista. Oikein valituille potilaille oikea-ai-
kaisesti ja oikein leikkausindikaatioin tehty leik-
kaus tuottaa parhaan vaikuttavuuden. On myös 
muistettava, että osa iäkkäistä potilaista hyötyy 
enemmän konservatiivisesta hoidosta.

Potilaan kannalta leikkaushoidon selkeitä ta-
voitteita ovat kivun helpottuminen, liikuntakyvyn 
säilyminen, laitoshoidolta välttyminen sekä elä-
mänlaadun paraneminen. Sairauksien ennusteen 
laatiminen ja hoitolinjauksen valinta ovat iäkkään 
leikkauspotilaan hoitopolussa vaikeimpia asioita. 
Aktiivihoitojen rajaaminen on tyypillisesti mo-
niammatillista työtä ja edellyttää potilaan asioihin 
syvällistä paneutumista. Vaikka moniammatilli-
sen arvion ansiosta potilaan selviytyminen leik-
kauksen jälkeen mahdollisesti paranee, koetusta 

Gerastenia on merkittävä 
itsenäinen riskitekijä.
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elämänlaadusta leikkauksen jälkeen on hyvin 
vähän tietoa. Myös potilaslähtöisen, moniamma-
tillisen päätöksenteon hyödyistä eliniän pidenty-
miseen on vielä vähän tietoa (10).  

Mikä on iäkkäälle potilaalle merkitykselli-
nen leikkaushoidon tulos? Eri-ikäisille ihmisille 
odotus leikkauksen tuloksesta on erilainen (36). 
Potilaan käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat 
hoidon arvioituun lopputulokseen. Vaikka leik-
kaushoito helpottaisi potilaan oireita, hoidon (esi-
merkiksi avanne) jälkeinen riippuvuus terveyden-
huollon toimijoista tai ajautuminen laitoshoitoon 
voi huonontaa potilaan elämänlaatua. Vakavan 
sairauden tai toimintakykyä rajoittavan tilan pal-
liatiivinen hoito leikkaushoidon sijaan voi poti-
laalle olla varteenotettava vaihtoehto (37). Leik-
kaushoidon tavoitteena on tuottaa terveyshyötyä 
ja lisätä elämänlaatua iäkkäillekin potilaille, eikä 
lisätä rasitusta ja riippuvuutta muista viimeisiin 
elämän vuosiin. 
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