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”Potilaan koko eletty elämä 

ja tämä hetki, 

se on tässä ja nyt, 

ei ehkä enää huomenna.”



Palliatiivinen hoito

• Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan ja kuolevan ihmisen 
ja hänen läheistensä aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista 
hoitoa. 

• Palliatiivisella hoidolla pyritään lievittämään sairauden aiheuttamia 
oireita ja vastaamaan potilaan ja läheisten tarpeisiin (fyysiset, 
psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset). 

• Potilaan mahdollisimman hyvä elämänlaatu 

• Kokonaisvaltainen huolenpito 

• Potilaan ja läheisten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen ja 
toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan



Keuhkosairauksien palliatiivinen 

poliklinikka 

• Toiminta alkanut 5/16 A-sairaalassa, keuhko- ja 

reumasairauksien vuodeosastolla

• Lääkärin vastaanotto 

• Hoitajan itsenäinen vastaanotto 

• Potilasryhmä; keuhkosyöpää sairastavat, 

palliatiivinen hoitolinjauspäätös (Z51.5)  



Palliatiivinen hoitolinjaus…

Toiveita lääkärille 

• Rauhallinen hetki, annetaan aikaa, kiireettömyyden tunne 

• Selkeys, puhutaan potilaan kieltä 

• Mitä palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan 

• Mitkä ovat hoidon tavoitteet 

• Ei anneta tarkkoja ennusteita / kuitenkin realiteetit huomioitava  

Sairautta ei voida parantaa, ei voida vaikuttaa sairauden kulkuun 

Hoitotahtoasiat, DNAR-päätös 



Keuhkosyöpäpotilaan palliatiivinen hoito

Tavallisimpia oireita

• hengenahdistus, yskä, limaisuus  

• kivut 

• psyykkinen ahdistus, unettomuus, mielialan muutokset  

• ruokahaluttomuus –> painonlasku 

• väsymys, uupumus 

Potilaat usein monisairaita, kaikki oireet eivät johdu syövästä. 



Kokonaisvaltainen auttaminen

Hengenahdistus

Minua pelottaa
Esim. tukehtuminen

Miten tätä oiretta 
hoidetaan?

Onko tämä sairaus 
rangaistus jostakin?Mitä merkitystä 

elämälläni enää on? 

Perheen jaksaminen 
Olenko vain taakka?

Joudun luopumaan 
asioista

Miten pärjään kotona?
Mitä, jos jotain sattuu?



Miten autamme? 

• OIREHOITO 

• Säännölliset palliatiiviset kontrollit, mahdollisuus kiireajalle

• Mahdollisuus soittaa hoitajalle ilman ajanvarausta 

• Lääkkeellinen hoito 

• Lääkkeetön hoito  

• Henkinen tuki, keskustelut (myös läheisille)

• Moniammatillinen yhteistyö potilaan parhaaksi



Toiminnan tavoitteena 

mahdollisimman hyvä elämänlaatu, hyvä oireenmukainen hoito 

• Aktiivisuuden, omatoimisuuden säilyttäminen 

• Turvallisuuden tunteen vaaliminen 

• Toiveiden, tarpeiden huomioiminen 

• Omannäköinen elämä 



Palliatiivisen hoitotyön asiantuntijuuden kriteerit 
(Suomen palliatiivisen hoidon yhdistys; Anttonen, Lehtomäki, Murtonen, 2011) 

• Itsensä kehittämisen osaaminen 

• Eettinen osaaminen

• Palliatiivisen hoitotyön osaaminen 

• Saattohoidon osaaminen

• Ohjaus- ja opetusosaaminen 

• Vuorovaikutus- ja kohtaamisosaaminen 

• Palliatiivisen hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen 

• Moniammatillisen yhteistyön osaaminen

• Palliatiivisen hoitotyön organisoimisen ja johtamisen osaaminen

• Kansainvälisyysosaaminen 



Hoitaja on vierellä kulkija

• Aito läsnäolo 

• Empaattisuus, herkkyys 

• Rohkeus 

• Ammatillisuus 

• Elämän rajallisuuden kohtaaminen, hyväksyminen 

• Omat pelot, suhtautuminen kuolemaan 

• Hetken kauneus, tärkeys, hauraus kohtaamisissa 



Pelko, ahdistus, huoli, epävarmuus 

Tukehtumisen pelko 
Pelko kivuista 
Pelko omatoimisuuden menettämisestä 
Kuolemaan liittyvät pelot

Huoli läheisistä 
Huoli asioiden hoitamisesta 

Miten kauan minulla on aikaa?



Ilo, muisteleminen, elämänhistoria, tässä hetkessä 

eläminen, toivo, ”sitten, kun minua ei enää ole”

• Eletyn elämän muisteleminen 

• Tärkeimpinä korostuu perhe, läheiset 

• Työ ollut myös monille tärkeää 

• Toivo pienissä asioissa - myös saattohoitovaiheessa 

• Mielenrauha; jäljelle jäävät pärjäävät elämässään, heistä huolehtiminen 

• Elämänkatsomus, usko 

• Tavoitteet – juhlapyhät, vuodenajat, perhetapahtumat 

”Tuolta se ilotyttö taas tulee” 



Kokemukset, elämykset, ilo ja onnellisuus 

voivat olla läsnä elämän loppuvaiheessakin. 

Kun elämänmatkamme loppu häämöttää, 
korostuu 

läheisten merkitys.

Vierellä on ihmisiä, jotka 

tukevat, auttavat, 

lohduttavat, kuuntelevat ja ovat läsnä. 



”Enkelit eivät kuole koskaan” 


