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Suomalaisten kollegoiden julkaisemaa

Tutkimus 2010 – Ensihoidosta

Tiesitkö, että viime vuonna valmistui 17 erikoisalaamme liittyvää väi-
töskirjaa? Ei tätä tiennyt Finnanestin toimituskaan. Siksi päätimme 
aloittaa uuden kirjoitussarjan, jossa kartoitetaan suomalaisten kol-
legoiden tutkimustyötä. Lähestyimme professoreita pyytäen viime 
vuoden julkaisutietoja, mutta vasta osalta yliopistoista olemme saa-
neet kattavan vastauksen. Tämä ensihoitoa käsittelevä katsaus poh-
jautuukin pitkälti toimittajan tekemiin pubmed-hakuihin. Jo etukä-
teen pyydän anteeksi puuttuvaa tietoa – sitä saattaa olla paljonkin.

Minna Tallgren
minna.tallgren[a]fimnet.fi

Elvytys, ensihoidon kestosuosikki oli tapetil-
la myös vuonna 2010. Kolmen julkaisun 1–3 
lisäksi aiheesta valmistui kaksi väitöskirjaa 

(Taulukko 1). Markus Skrifvarsin ym. kiinnosta-
vassa työssä hyödynnettiin suurta ruotsalaista sy-
dänpysähdyspotilaiden rekisteriä, ja verrattiin yli 
20000 asystolesta tai PEA:sta elvytetyn potilaan 
hoidon tulosta kolmen erilaisen elvytysohjeistuk-
sen ennustamaan kuolemanriskiin 1. Tässäkin ai-
neistossa elvytyksestä hyötyi ani harva – vain 1 % 
elvytetyistä oli elossa kuukautta myöhemmin. 

Ensihoidon organisaatio

Vuodesta 2005 yhteiseen hätäkeskuspäivystykseen 
liittyi ensihoidon lisäksi poliisi-, paloturvallisuus- 
ja sosiaalitoimi. Teuvo Määtän ym. seurantatutki-
muksessa havaittiin, että muutoksen jälkeen ensi-
hoidon puhelu- ja vaste-ajat pidentyivät, mutta ris-
kien arvioinnin virhe ei lisääntynyt, vaikka tur-
hia hälytyslähtöjä tuli useammin 4. Lääkäreiden ja 
muun ensihoitohenkilökunnan työpanoksen ar-
voa kohteessa arvioitiin Olli-Pekka Ryynäsen ym. 
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systemaattisessa katsauksessa 5 sekä Hetti Kir-
veen ym traumapotilaita käsittelevässä analyysis-
sä 6. Pohjoismaisessa kyselytutkimuksessa kartoi-
tettiin toimintaa ja työnjakoa 41 ensihoidon kes-
kuksessa 7. Tuukka Puolakan ym. yhdessä neurolo-
gien kanssa toteuttamassa tutkimuksessa tarkastel-
tiin aivoinfarktipotilaiden trombolyysiin johtavaa 
hoitoketjua kolmen vuoden ajalta, ja viiveiden ha-
vaittiin lyhentyneen 8. Muutos näkyi päivystyspo-
liklinikan toiminnan nopeutumisena, ja sen arvi-
oitiin johtuvan ensihoidon-päivystyspoliklinikan 
tiedonkulun ja yhteistyön tehostumisesta. 

Myrkytykset

Jouni Kurolan ym. koe-eläintyössä levosimendaa-
nista oli hyötyä vaikean kalsiumsalpaajamyrkytyk-
sen hoidossa 9. Janne Liisantin ym. pohjoissuoma-
laisia nuoria intoksikaatiopotilaita 15 vuoden ajal-
ta kartoittavassa tutkimuksessa alkoholi oli ylei-
sin myrkytyksen aiheuttaja 10. Intensium-tietokan-
nan potilaista 5  % joutui tehohoitoon myrkytyksen 
johdosta vv. 1998–04, ja sairaalakuolleisuus oli 
vain 2,3  % 11. Tehohoito kesti keskimäärin 32 h, ja 
sen pitkittyminen liittyi hengitysvajaukseen, mu-
nuaisten vajaatoimintaan ja hyytymishäiriöön. 

Nestehoito

Milla Jousen ym. tutkimuksessa hypovoleemisia 
traumapotilaita satunnaistettiin kentällä nestere-
suskitaatioon joko hypertoonisella tai tavanomai-
sella nesteohjelmalla 12. Sairaalaan tulovaiheessa 
hypertoonista nestettä saaneilla oli matalampi pH, 
BE ja Hb, mutta laktaattiarvoissa ei näkynyt eroja.  
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