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∗ Suomessa todetaan uusia syöpiä n. 29 000/v. 
∗ Syöpä on edelleen toiseksi yleisin kuolinsyy; vajaa 

puolet aikuisista syöpäpotilaista kuolee tautiinsa 
viiden vuoden kuluttua diagnoosista 

∗ Syöpään menehtyy vuosittain n. 11 000 
suomalaista 

∗ Syöpäpotilaiden määrä kasvaa koko ajan 
∗ Lähes kaikki tarvitsevat oireenmukaista hoitoa 

ainakin viimeisen elinvuotensa aikana 
 
 

Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa 
tarvitaan syöpäpotilaille 



WHO:  
∗ Aktiivista kokonaishoitoa kun tauti ei enää ole 

parannettavissa  
∗ Palliatiivinen hoito pyrkii sairauden 

aiheuttamien niin fyysisten kuin 
psykososiaalisten oireiden mahdollisimman 
hyvään lievitykseen ja elämänlaadun ylläpitoon 
sekä omaisten tukemiseen 
 

 

Palliatiivinen hoito  



 

Milloin palliatiivista hoitoa? 



∗ Ei koske ainoastaan syöpäpotilaita vaan kaikkien oireita 
aiheuttavien parantumattomien sairauksien hoitoa 
silloin, kun kyseisen sairauden hoitomenetelmät eivät 
yksin enää riitä ja kuolema on väistämätön: 

∗ Vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta 
∗ Krooniset keuhkosairaudet (COPD) 
∗ Vaikea-asteiset elinvauriot 
∗ Alzheimerin tauti, muut dementoivat sairaudet 
∗ Neurologiset sairaudet (mm. ALS, MS-tauti, 

motoneuronisairaudet) 
∗ Krooniset infektiosairaudet (AIDS) 

 
 

 

Palliatiivinen lääketiede 



 

∗ Vaikka perussairauksien hoidot eroavatkin 
toisistaan, eivät oireita lievittävässä hoidossa 
erot ole kovinkaan suuret silloin, kun sairaus on 
edennyt niin pitkälle, ettei perussairauden 
kulkuun voida juurikaan vaikuttaa  

∗ Palliatiivisen hoidon osaamista voidaan 
soveltaa usealle eri erikoisalalle 

 

Palliatiivinen lääketiede 



∗ Kehittyneissä maissa suurin osa kuolee tällä hetkellä 
yhden tai useamman pitkäaikaisen sairauden johdosta 

∗ Krooniset sairaudet tulevat kehitysmaissakin 
tärkeimmäksi kuolinsyyksi v.2020 mennessä  

∗ Merkittävä osa koko elämänmittaisista 
sairastamiskuluista tulee viimeisen elinvuoden aikana; 
Suurin osa akuutista sairaalahoidosta 
 

Palliatiiviselle lääketieteelle on tarvetta 



Similar symptom burden 

      
  Cancer 

Pain  35-96%   
Depression 3-77% 
Anxiety  13-79%  
Confusion 6-93%  
Fatigue  32-90%  
Dyspnea  10-70% 
Poor sleep  9-69% 
Nausea   6-68%  

 

      Chronic heart 
 failure 
  5-78% 
  9-36% 
  49% 
  18-32%  
  69-82% 
  60-88% 
  36-48% 
  17-48% 



Huolimatta samanlaisista oireista… 

∗ Sydämen vajaatoiminnasta kärsivät potilaille on tarjolla 
palliat. hoitoa selvästi vähemmän 

∗ Esim. Kanadassa 25 % kuolemista johtuu syövästä mutta 
90% palliat. hoitoa saavista potilaista on syöpäpotilaita (Can J 
Cardiol 2010, 26(3) ) 

∗ Iso-Britanniassa vain 6 %:lle sydämen vajaatoimintaan 
kuolevista potilaista tarjottu palliat. hoitoa  

∗ Kuitenkin nämäkin potilaat hyötyvät ajoissa aloitetusta palliat. 
hoidosta (oireet, elämänlaatu) 
 
 



Syöpä 



Sydämen vajaatoiminta 
-Taudin kulkua vaikeampi ennustaa 



Sydämen vajaatoiminta 

∗ Iso-Britannia (1-2 % väestöstä): 
∗ Yleisin ja kallein sairaalahoitoon joutumisen syy yli 65-

v. potilailla 
∗ Vaikea-asteisessa vajaatoiminnassa 50 % kuolee 

vuoden sisällä 
∗ Loput kuolevat 4-5 vuoden sisällä 
∗ 40 %:n 12 kk:n mortaliteetti ensimmäisen 

sairaalajakson jälkeen 



Sydämen vajaatoiminta 
(J. Am. Geriatric Society 2000) 

∗ Prospektiivinen, 263 pahenemisvaiheessa olevaa sydämen 
vajaatoimintapotilasta 

∗ Potilaan hoitoon osallistuneita haastateltiin 4-10 vkoa 
kuoleman jälkeen 

∗ Vaikeita oireita 3 viim. elinpäivän aikana (kipuja, 
hengenahdistusta) 

∗ 40 % potilaista hoidettiin kuitenkin aktiivisesti loppuun asti 
(major treatment intervention); 

∗ Lääkärit eivät tunnistaneet lähestyvää kuolemaa? 
 
 



∗ Hyvinkään sairaalassa selvitettiin sis-, kir- ja neu–
osastoilla kuolleiden 110 potilaan viimeisten 
päivien hoitoa v.2009 

∗ Yleisimmät kuolinsyyt verenkiertoelinten sairaudet 
41% ja syöpä 29% 

∗ DNR-päätös kirjattu 2/3:lle potilaista, palliat. tai 
saattohoitoa koskeva päätös vain 6%:lle 

∗ Lab.kokeita otettu viim. elinvrk:n aikana 84 %:lta 
potilaista 
 

∗ Lääkärilehti 41/2011 



∗ ”Saattohoitopäätösten puute johtunee osittain kuolevan 
potilaan tunnistamisen ja ennusteen määrittelyn 
vaikeudesta” 

∗ ”Esh:n toimintakulttuuriin ei yleisesti kuulu 
saattohoitopäätösten teko” 

∗ Saattohoitopäätös auttaa henkilökuntaa keskittymään 
potilaan oireiden kokonaisvaltaiseen hoitoon ja antaa 
potilaalla ja hänen omaisilleen mahdollisuuden 
valmistautua lähestyvään kuolemaan 



Milloin pitäisi herätä? 

∗ ”Olisinko yllättynyt jos 
tämä potilas kuolisi 
vuoden sisällä?” 
 

∗ BMJ 9/2010; Palliative 
care beyond cancer 



∗ Advanced care plan! 
∗ Potilaan ja omaisten kanssa keskustelu 
∗ Potilaan toive hoidon tavoitteista, periaatteista, 

hoitopaikasta? 
∗ Hoitotahto  
∗ Kirjaukset sairaskertomukseen 
∗ Tavoitteena paitsi parempi loppuelämä, myös 

”turhien” tutkimusten ja sairaalareissujen 
vähentäminen 
 
 

Ja minkä takia? 



Supportive and palliative care 
indicators tool (BMJ 9/2010) 



Using clinical indicators to identify patients for 
palliative care assessment… 



∗ Kidney disease 
∗ Respiratory disease 
∗ Liver disease 
∗ Cancer 
∗ Neurological disease 
∗ Dementia 

 
∗ + Clinical indicators for terminal care  
 

Supportive and palliative care 
indicators tool (BMJ 23.9.2010) 



∗ 30% syöpäpotilaista sai sytostaattihoitoa 30 vrk ennen 
kuolemaa. Todennäköisyys kasvoi jos tarjolla ei ollut palliat. 
hoitoa (Oncology 2007) 

∗ Jo diagnoosivaiheessa aloitettu palliat. hoito 
keuhkosyöpäpotilailla parantaa elämänlaatua ja elinaikaa 
(11.6 vs. 8.9 kk) (NEJM 2010) 

∗ Osaako kokenut lääkäri arvioida ennustetta? (Annals of 
Int.Med. 2001): 

- Median formulated survival 75 days 
- Median communicated survival 90 days 
- Median actual survival 25 days 

Yllättävää? 



Kuolema kustannusleikkurina 
Juha Hänninen, Mediuutiset 28.10.11 

∗ USA: Sairaalan käyttämä 
rahamäärä ei ole suhteessa 
saatuun hoidon hyötyyn 

∗ Hoidon intensifioiminen elämän 
loppuvaiheessa ei tuota edes 
potilaan kannalta hyvää hoitoa 

∗ Tarjoamalla potilaille palliat. 
hoitoa 2 kk ennen kuolemaa 
saavutetaan 33% 
kustannushyöty (Support care 
cancer 2010) 

 
 

 



∗ Lain mukaan potilaalle tulee hänen niin halutessaan 
kertoa totuus taudin tilanteesta ja sen 
hoitomahdollisuuksista 

∗ Totuuden kertomisen on todettu vähentävän 
potilaiden depressiota ja ahdistuneisuutta 

∗ Suurin osa haluaa tietää totuuden 
∗ 7.3 %haluaa tietää totuuden vain jos uutiset ovat hyviä 

Kuinka keskustella potilaan kanssa 
ennusteesta ja tulevasta taudin kulusta? 



∗ Potilas, joka torjuu totuuden usein murtuu, jos hänet 
pakotetaan vastaanottamaan tieto 

∗ Keskustelussa tulisi tarjota totuutta mutta jättää 
mahdollisuus myös kieltämiseen ja valheellisen toivon 
ylläpitämiseen 

∗ Entäpä silloin kun omaisten asioiden hoitamisen 
kannalta on välttämätöntä, että potilas tietää 
tilanteen…? 

Kuinka keskustella potilaan kanssa 
ennusteesta ja tulevasta taudin kulusta? 



Mitä tiedät sairaudestasi? 
Mitä haluat tietää? 



”KYKY YLLÄPITÄÄ TOIVOA ON  
YHTÄ TÄRKEÄÄ KUIN HYVÄ HAR- 
KINTA, TIETO JA TAITAVAT KÄDET” 
                
 

Päivi  Hietanen: SLL 13-14/2010 



∗ Usein taudin diagnoosihetkestä lähtien 
∗ Taudin edetessä lisääntyvässä määrin 
∗ Kun akt. hoidot lopetetaan, tavoite olisi 

siirtää potilaan hoito PTH:oon 
∗ Käytännössä monet ovat klinikan hoidossa 

lähes ”loppuun asti” 
 
 

Palliatiivinen hoito TYKS:n 
syöpätautien klinikassa 



∗ Toiminut vuodesta 2005 lähtien 
pienimuotoisena, n. 6 päivää/kk  

∗ Tunnin vastaanottoajat, sama lääkäri ja hoitaja 
∗ Klinikan kollegat ohjaavat potilaita kun 

akt.hoidot lopetettu 
∗ Tavoitteena asteittainen siirtyminen PTH:oon 

/saattohoitoon 
 - linkki esh:n ja PTH:n välillä 

 
 

TYKS:n syöpätautien klinikan 
palliatiivinen pkl 



Tavoitteena muutama käynti: 
∗ Tautitilanteen läpikäyminen 
∗ Oireiden hoito, lääkitykset kuntoon 
∗ Elämäntilanteen läpikäyminen: Omaiset, 

asuminen, työ yms.  
∗ Psykososiaalinen tuki 
∗ Jatkohoidon järjestäminen!  
∗ Hoitotahto? ER-päätös?  

Syöpäklinikan palliatiivinen pkl 



Palliatiivisen potilaan hoidon 
järjestäminen 

∗ Tulevaisuudessa? 
∗ Hoitotiimien, potilaan ja 

omaisten tapaaminen 
hoitovastuun siirtyessä 

∗ -Yhteistyötä! 
 

∗ Palveluiden tarjoaminen 
muidenkin klinikoiden 
potilaille? 
 
 
 



∗ Potilaiden hoito vaatii koko maan kattavaa palliatiivisen 
hoidon verkostoa ja organisaatiota, tämän alueen 
kehittämistä ja erityisosaamista  

 
∗ Iso-Britanniassa suosituin erikoistumisala 

 
∗ Suomessa erityispätevyys  n.2 v.: 
∗ 150 tuntia teoreettista koulutusta 
∗ työkokemus (väh. 200 potilaskontaktia) palliat. 
potilaiden hoidosta 
∗ Tilanne Suomessa (yht. 61): Onkologit (13), 
yleislääkärit (20), geriatrit (6), anestesiologit (6), 
sisät.lääkärit (4), lastentaudit (4), keuhkolääkärit (2), 
psykiatrit (1), gynekologit (1), kirurgit (1) 

 
∗ Muissa pohjoismaissa ollaan pidemmällä 
 

Palliat. lääketieteen koulutus 



Kiitos! 
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