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Hoidon rajaamisen edellytykset 

4 Parantavan hoidon tavoitteena on 

laadukkaan elinajan piteneminen 

4 Sairauden loppuvaiheen tunnistaminen 

– Hoidon rajauksen aiheuttava sairaus ei 

välttämättä ole sama kuin kyseisen 

sairaalahoidon aiheuttama sairaus 

– Potilaan tilanne tulee arvioida kokonaisuutena 

4 Tarpeettomien toimenpiteiden välttäminen 

on osa hyvää hoitoa 
HUS Johtajaylilääkärin ohje 



Kenen tahdon mukaisesti? 

4 Ensisijaisesti selvitetään potilaan oma tahto 

4 Potilaan ollessa kykenemätön, kuullaan 

laillista edustajaa tai lähiomaista siitä mikä 

potilaan tahto on ollut 

4 Hoitotestamentti 

– Noudatetaan vaikka omaiset eri mieltä 

4 Alaikäisten potilaiden kohdalla selvitetään 

potilaan oma tahto mikäli hän on ikänsä 

puolesta kykenevä päättämään hoidosta 
HUS Johtajaylilääkärin ohje 



Hoidonrajauksen tekeminen 

4 Vain poikkeustapauksessa muutoin kuin 

kierrolla tai virka-aikaisten 

vastuulääkäreiden toimesta 

4 Kandidaatin tai erikoistuvan lääkärin ei 

yleensä pidä ottaa vastuuta hoidon 

rajaamisesta  

– Päivystysaikanakin senioripäivystäjän 

konsultaatio 

4 Tarvittaessa hoitokokous useamman 

erikoisalan kesken HUS Johtajaylilääkärin ohje 



Hoitorajauksen kirjaaminen 

4 Selkeä merkintä sairaskertomukseen 

perusteluineen (myös päätöksen tehneiden 

nimet) 

4 Merkintä myös keskustelusta potilaan ja/tai 

omaisten kanssa 

– Maininta siitä onko yhteisymmärryksessä/ei 

4 Hoitosuunnitelma myös kirjataan 

HUS Johtajaylilääkärin ohje 



Hoidon rajaamisen sisältö 

4 Rajaus voi rajoittua vain elvytykseen 

(DNR/DNAR) 

4 Hoitopaikan/hoidon tason rajaaminen 

– Vuodeosastohoito/valvontahoito 

4 Pidättäytyminen tietystä toimenpiteestä 

– Ei leikkaushoitoa 

– Ei vasoaktiiveja/inotrooppeja 

– Ei intuboida, ei dialysoida 

 HUS Johtajaylilääkärin ohje 



End of life decicions: attitudes of Finnish physicians 

H-M Hilden, P Louhiala, J Palo 

Journal of medical ethics 2004;30 

DNR päätökseen liittyvät ongelmat 
 
• Vaikea määrittää potilaan prognoosi   
• Erimielisyydet omaisten kanssa 
• Epävarmuus päätöksen oikeellisuudesta  
• Yleiset ohjeet puuttuvat   
• Ei selvää mitä tarkoittaa käytännössä 
• DNR päätöksiä joutuu tekemään kiiretilanteessa 

päivystäessä 
• Koulutus päätösten tekoon puuttuu 
 



Palliatiivinen vs. saattohoito 

4 Fyysisten ja psyykkisten oireiden 

lievitykseen keskittynyt hoito sairaudessa, 

joka ei parane 

4 Elinaikaa voi olla vuosiakin jäljellä 

4 Palliatiivisen hoidon rajaukset syytä tehdä 

erityisen tarkasti 

4 Saattohoito on palliatiivisen hoidon 

loppuvaihe 

HUS Johtajaylilääkärin ohje 





Saattohoito 

4 Parantavasta hoidosta luopuminen ja 

siirtyminen oireenmukaiseen hoitoon 

– Elämän pitkittäminen epäeettistä, koska sairaus 

johtaa kuolemaan lyhyen ajan kuluessa. 

4 Sisältää aina DNR/DNAR päätöksen 

 



Saattohoito 

4 Keskeisintä on taata potilaalle HYVÄ 

OIREENMUKAINEN HOITO!!! 

– Riittävä kivunlievitys ja anksiolyysi 

– Räätälöidään potilaskohtaisesti 

4 Inhimillinen hoito 

– Ravintoa ja nestettä suun kautta potilaan 

toiveiden mukaisesti 

– Rauhallinen ympäristö 

– Läheisten läsnäolo 

 



Loppuvaiheen saattohoito 

4 Luovutaan iv-nesteistä, iv-nutritiosta, 

antibiooteista, hengityksen tukihoidoista, 

lisähapesta, tarpeettomasta monitoroinnista. 

4 Ei laboratorio tai rtg –kuvauksia 

4 Pyritään välttämään osasto/sairaalasiirtoja 



 

 

  

Kuolevaa ei voi hoitaa hyvin, jos ei tiedä hänen 

olevan kuolemassa.  

 

Kuolevan hoitaminen vaatii ennen kaikkea 

jämeryyttä, rehellisyyttä ja kykyä tehdä 

päätöksiä. Kaikki muu on sen jälkeen vain 

tapauskohtaista fiilaamista. 

Juha Hänninen, Ylilääkäri, Terhokoti 



Elvytys – tulokset 

4 FIRE (FINNRESUSCI) 2010-2011 

– 504 sydänpysähdys (OHCA) potilasta  

• 90 päivän kuolleisuus 54.4% 

• 1 vuoden hyvä toipuminen (CPC1-2) 37.2% 

– 281 iskettävä alkurytmi (VF, VT)  

• 90 päivän kuolleisuus 38.1% 

• 1 vuoden hyvä toipuminen (CPC1-2) 52.9% 

– 223 ei-iskettävä alkurytmi (ASY, PEA) 

• 90 päivän kuolleisuus 74.9% 

• 1 vuoden hyvä toipuminen 17.1% 

Vaahersalo et al. ICM 2013, 39:826-37 



939 potilasta 

- >18 vuotta 

- GCS <8 sairaalaan 

tullessa 

- OHCA (oletettavasti 

sydänperäinen syy) 

- kaikki lähtörytmit (VF, 

VT, ASY, PEA) 

 

- Ekslusio: ROSC>2h, 

sydänpysähdystä ei nähty, 

epäily intrakraniellista 

vuodosta/strokesta, lämpö 

<30 astetta 

 



Kuolleisuus 

36% (<65v) 

vs. 

63% (>65v) 



Sairaalaelvytyksen tulokset 

4 Chicago hope   64% 

 

4 ER     68% 

 

4 Rescue 911    100% 

Cardiopulmonary resuscitation on television 
N Engl J Med, 1996 



Reduced survival following resuscitation in 

patients with documented clinically abnormal 

observations prior to in-hospital cardiac arrest 
MB Skrifvars, J Nurmi, K Ikola, K Saarinen, M Castrén 

4 Sairaalaelvytyksistä jää henkiin 15-23% 

– 1 –vuoden eloonjääminen 10% 

• 20% jos <72 vuotta 

• 10% jos >72 vuotta 

4 69%:ssa “äkillisiä” sairaalaelvytyksiä on tunnistettavissa 

vitaalielintoimintojen häiriö 8 h ennen tilanteen romahtamista 

– 59% matala happisaturaatio 

– 52% systolinen verenpaine <90 mmHg 

– 9% syketaajuus <40/min 

– 20% syketaajuus >140/min 



Mitä tehohoito tarjoaa? 

4 Vaikeasti  

4 mutta ei parantumattomasti  

4 sairastuneiden potilaiden elintoimintojen 

valvontaa ja tukevaa hoitoa 

4 tavoitteena omatoiminen selvityminen  

 (=1 laatupainotteinen elinvuosi, QALY) 



…ja sama elinhäiriöittäin 

4 Hengitysvajaus 

4 Verenkiertovajaus 

4 Munuaisten vajaatoiminta 

4 Hyytymishäiriö 

4 Maksan toimintahäiriö 

4 Tajunnantason häiriö 

 



Selviytymistodennäköisyys  

4 APACHE II-III, SAPS etc. 

– Ennustavat tilastollisesti tehohoitoon liittyvää 

kuolleisuutta 

– Ennuste ei päde yksilön kohdalla riittävästi, 

jotta sitä voitaisiin yksinään käyttää hoidon 

antamisen kriteerinä. 



Elämänlaatu (Qol=quality of life) 
Elämänlaatu (Qol) EQ-5D 



ELÄMÄN LAADUN ARVIOT ERILAISIA 

 

4 terveillä ja vaikeasti sairailla  

4 potilailla ja omaisilla 

4 potilailla ja hoitohenkilökunnalla 

4 sairaanhoitajilla ja lääkäreillä 
 

Danis M. Crit Care Med 1987;15:138-143 

Phillips RS. Am J Med 1996;100:128-137 

Slevin ML. BMJ 1990;300:1458-1460 

Weeks JC. JAMA 1998;279:1709-1714 

  

 

 

 
  

 



Tehohoito - outcome 

4 Mortaliteetti vs. QALY 

4 Tehohoidon tavoitteiden mittaaminen tulisi siirtää 
mortaliteetin vähenemisestä parhaaseen 
mahdolliseen elämänlaatuun (pienimmillä 
kustannuksilla). 

4 Qol ennen tehohoitoa ennusti paremmin 6 kk 
mortaliteettia kuin APACHEII 

4 Kirurgisilla potilailla pitkäaikaisennustetta kuvasi 
parhaiten potilaiden perussairauden ennuste ja 
akuuttia kuolleisuutta ennusti akuutin sairauden 
vaikeusaste 

Available online http://ccforum.com/content/12/5/229 

 



Teho-osastolle otettavat potilaat 

4 Huomioidaan kokonaistilanne  
– perussairaudet ja ennuste  

– ikä  

– henkinen tila, lähtötilanteen toimintakyky, elämänlaatu  

– tehohoidon aihe -> selviytymisen todennäköisyys  

– elintoimintahäiriöiden vaikeus, kesto ja yhteismäärä  

– annetun hoidon intensiteetti, kesto ja vaste  

– kokonaisresurssitilanne, arvioitu vaadittavan hoidon kesto ja 
paikkatilanne. 

4 Kaikki tehohoitoon tarjottavat potilaat pitää 
arvioida henkilökohtaisesti, ja päätöksen perusteet 
kirjata sairauskertomukseen.  

4 Potilaan oma mielipide pitää huomioida, mikäli 
potilas ei ole tehohoitoon halukas. 
 



Tehohoidon rajaaminen 

4 Tehohoitoa ei tulisi aloittaa jos potilas on  

– iäkäs ja monisairas vanhus  

– dementti  

– loppuvaiheen maligniteettia sairastava  

– vaikeaa palautumatonta elinhäiriötä sairastava (maksakirroosiin 
liittyvä variksvuoto, loppuvaiheen COPD tai restriktio, siirron 
ulkopuolella oleva vaikea sydämen vajaatoiminta)  

– pitkälle kehittynyttä, päiviä kestänyttä monielinvauriota sairastava. 

4 Tehohoidon epäämistä pitää vakavasti harkita, jos 
odotettavissa oleva laatupainotettu elinaika tehohoidon 
jälkeenkin jää alle yhden vuoden (1 QALY) tai 
todennäköinen tehohoitokuolleisuus on yli 80 %.  

4 Potilasta tehohoitoon esittävän lääkärin kanssa pitäisi aina 
päästä yhteispäätökseen.  



POTILAAN IKÄ ja TEHOHOITO ? 

 n = 69 267 (mukana vain ko. sairaalahoitojakson 1. admissiot) 

M.Reinikainen et al 2007 



   SOFA 



5-year survival of RRT treated AKI-patients 
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100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Years 

0 1 2 3 4 5 

<50 years, n=103 

50-65 years, n=137 

>65 years, n=170 

All patients 
treated in 
2000-2002, 
n=410 



© 2009 by the Society of Critical Care Medicine and Lippincott Williams & Wilkins.  Published by Lippincott 
Williams & Wilkins, Inc. 

2 

Critical Care Medicine. 37(4):1268-1274, April 2009. 
DOI: 10.1097/CCM.0b013e31819c13ac 

Cost 
effectiveness of 
severe sepsis 
treatment, and 
costs per 
quality-adjusted 
life year (QALY) 
in different age 
groups. 

50000 € 



Critical Care Medicine 2003; 31(1):1-11  
Cost-effectiveness of  drotrecogin alfa (activated) in the treatment of severe sepsis 

  

Elämän hinta 



Finnali – äkillinen hengitysvajaus 



5-year total hospital costs / lifetime 
QALYs after RRT treated AKI 

Age group (years) 

Median cost/ 
QALY (€) 
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4 10-12% terveydenhuollon menoista 

käytetään elämän lopussa 

 

4 25-40% viimeisen kuukauden kuluista 

voitaisiin säästää järkevillä 

hoidonrajoituspäätöksillä 





Yleistä hoidon rajaamisesta  

4 Parantavan hoidon tavoitteena on potilaan laadukkaan 

elinajan piteneminen 

4 Elvytyksellä pyritään estämään odottamaton äkkikuolema 

4 Sairauden loppuvaiheen tunnistaminen on osa hyvää 

lääkärintaitoa ja tarpeettomien toimenpiteiden välttäminen 

on osa hyvää hoitoa 

4 Hoidon rajaamista tulee harkita aina, kun potilas on 

vaikeasti sairas ja sairauden kulun perusteella elämänsä 

loppuvaiheessa. 

 

HUS-OHJE 2008:HOIDON RAJAAMINEN JA ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITO 

SAIRAALASSA 



4 Hoidon rajaaminen ≠ hoitamatta jättäminen 

4 Vuodeosaston keinoin voidaan potilasta 

hoitaa aktiivisesti 

– Kipulääkitys ja anksiolyysi 

– Lisähappi 

– Antibiootit 

– Nestehoito, diureetit 



“refuse to treat those who are 
overmastered 

by their disease, realizing that  
in such cases medicine is 

powerless.” 
 

Hippocrates 400 eKr 


