SAATTOHOIDON JÄRJESTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA
JOHDANTO
Sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut kantaa saattohoidon puolesta julkaisemalla
saatto-hoitosuositukset; Hyvä saattohoito Suomessa; STM-julkaisuja 2010:6 .
Saattohoitosuosituksen mukaan saattohoidon lähtökohtana on ihminen, jolla on
kuolemaan johtava sairaus ja jonka jäljellä oleva elinaika arvioidaan lyhyeksi.
Saattohoito perustuu potilaan ihmisarvoon, itsemääräämisoikeuteen ja inhimilliseen
hoitoon. Hyvä saattohoito on kaikkien ihmisten oikeus, johon kuuluu muun muassa
kuolevan ihmisen kivun ja kärsimyksen lievittäminen.
Näiden sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitosuosituksien tarkoituksena on
edistää hyvää ja yhdenvertaista saattohoitoa. Saattohoitosuositukset koskevat
kuolevan ihmisen hoitoa, hoidon suunnittelua ja järjestämistä sekä henkilöstön
osaamista. Suositukset on tarkoitettu sovellettaviksi kaikkien sosiaali- ja
terveydenhuollon yksiköiden hoitokäytäntöihin ja siten koituvan jokaisen kuolevan
ihmisen hoidon parhaaksi. Alueellisesta saattohoito-suunnitelmasta ja suositusten
toteutumisesta vastaavat sairaanhoitopiiri ja terveyskeskukset. Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin saattohoitotyöryhmän raportti ja sairaanhoitopiirin alueen
saattohoitosuunnitelma valmistuivat maaliskuussa 2012.
Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen julkaisemassa
(28.11.2012) käypähoitosuosituksessa; kuolevan potilaan oireiden hoito,
Linkki suositukseen keskeistä on sairauden ja lähestyvän kuoleman aiheuttamien
oireiden ja niistä johtuvan kärsimyksen lievitys potilailla, joiden kuolemaan johtavan
perustaudin etenemiseen ei enää voida hoidolla vaikuttaa. Oireita lievittävä
lääkehoito on vain osa kuolevan potilaan hoitoa. Elämän loppuvaiheen hoidossa
tulee paneutua potilaan psykologisiin, sosiaalisiin, maailmankatsomuksellisiin ja
hengellisiin ongelmiin. Myös oirehoitoon liittyy kysymyksiä ihmisarvosta ja
oikeudenmukaisuudesta.
Käypähoitosuosituksen mukaan kuolevan potilaan hoidosta huolehtiminen kuuluu
kaikille terveydenhuollon tasoille. Kaikkien lääkärien tulee hallita oireita lievittävän
hoidon perusteet ja tarvittaessa konsultoida vaativammasta hoidosta. Tavallisimpia
oireita syöpään kuolevilla potilailla heidän viimeisen elinvuotensa aikana ovat
uupumus, heikkous, laihtuminen, kipu, hengenahdistus, yskä, ummetus,
ahdistuneisuus ja masennus.
Seudullisen saattohoidon kehittämisprojektin (1/2012-5/2013) myötä Forssan
seudulla on kiinnitetty huomiota saattohoidon järjestämiseen ja kehittämiseen.
Kehittämisprojektin työn tuloksena on syntynyt seudullinen
saattohoitosuunnitelma. Tässä saattohoitosuunnitelmassa kuvataan saattohoidon

järjestämistä ja siihen liittyvää työnjakoa ja vastuita. Lisäksi seudulliseen
saattohoitosuunnitelmaan on laadittu ohjeistuksia koskien hoitotestamenttia, DNRpäätöstä, hoitoneuvottelua, saattohoitosuunnitelmaa ja kuolevan potilaan oireiden
hoitoa. Saattohoitosuunnitelma edellyttää saattohoidon koulutusohjelman
toteuttamista, koulutusohjelman mukaisesti toteutuneiden koulutusten materiaalit
löytyvät saattohoitosuunnitelmasta.
Saattohoitosuunnitelmaa varten on luotu saattohoitokansio intranettiin.
Saattohoitokansio on jaettu alakansioihin joista ensimmäinen sisältää johdannon ja
toinen saattohoidon järjestämisen – työnjaon ja vastuut. Kolmas kansio pitää
sisällään saattohoitoon liittyvät ohjeet. Neljäs kansio käsittelee kuolevan potilaan
oireiden hoitoa, viides kansio muodostuu saattohoidon kehittämisprojektin
raportista ja viimeisenä, kuudentena on koulutuskansio johon kootaan kaikki
saattohoitokoulutuksissa jaettu/käytetty opetusmateriaali.
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1. Yleistä

Saattohoito on palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon viimeinen vaihe. Palliatiivinen
vaihe voi kestää vuosia. Saattohoito kestää yleensä päivistä muutamiin viikkoihin.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2010 valtakunnalliset saattohoitosuositukset.
Keskeisenä kehittämistoimenpiteenä siinä esitetään, että sairaanhoitopiirit laativat
saattohoitosuunnitelman. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän saattohoitosuunnitelma valmistui maaliskuussa 2012. Linkki saattohoitosuunnitelmaan
Sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitosuosituksen keskeiset kehittämisehdotukset ovat
seuraavat:
1. Sairaanhoitopiirin, jolla ei vielä ole saattohoitosuunnitelmaa, tulee laatia
sellainen. Saattohoitosuunnitelmaan on kirjattu perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon saattohoidon vastuusuhteet.
2. Perusterveydenhuolto ja saattohoitoa toteuttava laitos vastaavat hyvän
saattohoidon toteuttamisesta ja sen laadusta alueellaan.
3. Erikoissairaanhoito tukee alueensa terveyskeskuksia tarjoamalla
ympärivuorokautista konsultointiapua mm. vanhustenhuollon yksiköille
erityisesti saattohoitopotilaan kivunhoitoa koskevissa kysymyksissä
4. Sairaanhoitopiireissä selkiinnytetään potilaan saattohoitopolku. Erityistä
huomiota kiinnitetään eri-ikäisten ihmisten saattohoidon ja kotisaattohoidon
järjestämismahdollisuuksiin.
5. Terveydenhuollon henkilöstön saattohoidon osaamisen perus- ja
täydennyskoulutustarpeet varmistetaan eri puolella Suomea.

Forssan seudulla saattohoitoa toteutetaan:
1.
2.
3.
4.

Erikoissairaanhoidossa Forssan sairaalan osastolla 1, 2 ja 3
Osaamiskeskuksen saattohoitoyksiköissä (1-2 paikkaa)
Vanhusten- ja vammaishuollon yksiköisssä
Potilaan kotona

Saattohoitopotilaan hoito on moniammatillista tiimityötä. Saattohoitopotilaita hoidetaan
kotona avosairaalan, osaamiskeskuksen saattohoitotiimin ja kotihoidon turvin. Potilaiden
hoitoon syöpäpotilaiden kohdalla osallistuu syöpätautien, gynekologian ja urologian
poliklinikat. Yhteistyötä tehdään myös mm. sosiaalityöntekijän, psykiatrian poliklinikan,
anestesialääkärin ja sairaalapastorin kanssa.
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Saattohoidon työnjaon ja vastuiden kuvaamisen tavoitteena on , että sovittuna on sellaiset
käytännöt, että riippumatta siitä missä saattohoitopotilasta hoidetaan, on henkilökunnalla,
potilaalla tai potilaan omaisella aina tieto siitä kuka hoidosta on vastuussa ja mihin voi
tarvittaessa ottaa yhteyttä. Vastuulla tässä tarkoitetaan mm. kivun ym. oireiden hoitoa,
reseptien uusimista ja ensisijaista yhteydenottopaikkaa niin omaiselle, potilaalle kuin
potilaan hoitoon osallistuvillekin.

2. Erikoissairaanhoito

Tällä seudulla toteutetaan erikoissairaanhoitoa vaativaa saattohoitoa (esim. vaativa
kivunhoito, palliatiivinen sedaatio) erikoissairaanhoidon sisätautien (2 ja 3), kirurgian (1)
osastoilla sekä osaamiskeskuksen saattohoitoyksikössä. Tarvittaessa esim. lomakausina
käytetään Kanta-Hämeen keskussairaalaa. Palliatiivisen sedaation tarve on harvinaista,
mutta mahdollista (HYKS 1pot./vuosi).
Saattohoitopäätös tehdään usein erikoissairaanhoidossa ja hoito toteutetaan muualla.
Tavoitteena on, että potilas siirtyy saattohoitoa varten perusterveydenhuoltoon.
Hoitovastuu on sillä esh:n osastolla, missä saattohoitopäätös tehdään, niin kauan kun
potilas on siellä hoidossa. Periaatteena on kuitenkin se, että huonokuntoinen potilas
pyritään hoitamaan kuolemaan asti esh:n osastolla. Turhaa potilaan siirtämistä vältetään.
Kaikista potilaista, joista tehdään saattohoitopäätös erikoissairaanhoidossa (kirurgian ja
sisätautien osastoilla, onkologian, gynekologian tai urologian poliklinikoilla)
→ lähetetään viesti oske:n saattohoitoyksikköön perusterveydenhuollon johtavalle
lääkärille ja geriatrille. Tarkoituksena on, että saattohoitoyksiköllä olisi tieto alueemme
saattohoitopotilaista ja heidän hoitopaikastaan. Potilaalta tulee kysyä lupa asiasta ja tieto
merkitään sairauskertomukseen.

3. Osaamiskeskuksen saattohoitoyksikkö

Osaamiskeskuksen saattohoitoyksikössä voidaan toteuttaa vaativaa saattohoitoa.
Saattohoitoyksikössä on mahdollista hoitaa 1-2 saattohoitopotilasta kerrallaan, etusijalla
ovat ne kotisaattohoidossa olevat potilaat joiden hoito kotona ei enää onnistu.
Saattohoitotiimi osallistuu myös kotona tai vanhusten- ja vammaishuollon yksiköissä
olevien saattohoitopotilaiden hoitoon.
Kun saattohoitoyksikköön tulee tieto/viesti kotona olevasta saattohoitopotilaista, ottaa
saattohoitotiimin hoitaja yhteyttä kotiin potilaaseen tai hänen omaisiinsa, sekä
forssalaisten osalta tarvittaessa kotihoidon Kotiin sairaalasta tiimiin. Tällöin kartoitetaan
potilaan kotona selviytymisen tilanne ja tehdään hoitosuunnitelma. Tarvittaessa
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saattohoitoyksiköstä tehdään kotikäynti (hoitaja+lääkäri) saattohoitopotilaan luokse.
Forssalaisten potilaiden osalta potilaan hoidon kokonaisvastuu on saattohoitotiimillä
(kts. kotihoito/muut kuin forssalaiset) ja vastuulääkäri on perusterveydenhuollon johtava
lääkäri. Kotihoidossa oleva potilas ja omaiset voivat soittaa aina osaamiskeskukseen
(24/7). Osaamiskeskuksen saattohoito

4. Vanhusten- ja vammaishuollon yksiköt

Vanhusten- ja vammaishuollon yksiköissä pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan
asukkaat kuolemaan asti. Saattohoitopotilas voi siirtyä esh:n osastoilta jatkohoitoon oman
kunnan hoivaosastoille, tai erityisistä syistä maksusitoumuksella yksityisiin hoivakoteihin.
Tällöin vastuu hoidosta siirtyy näiden hoitopaikkojen vastuulääkärille. Potilaan siirtyessä
jatkohoitoon on tärkeätä, että saattohoitopäätöksen lisäksi on hänelle tehty myös
saattohoitosuunnitelma hoitolinjauksineen.

5. Kotihoito
Kotisaattohoidossa korostuu moniammatillisen tiimin yhteistyö. Potilaan kotona
saattohoitoon osallistuvat kotihoito, saattohoitotiimi ja tarvittaessa avosairaala. Jo
suunnitteluvaiheessa on syytä kaikkien hoitoon osallistuvien kokoontua yhteiseen
neuvotteluun. Esimerkiksi potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta kotiin saattohoitoon,
pidetään hoitopalaveri johon kutsutaan potilaan ja omaisen lisäksi edustajat kotihoidosta,
saattohoitotiimistä ja tarvittaessa avosairaalasta. Hoitopalaverin pohjalta tehdään
merkinnät saattohoitosuunnitelmaan.
Hoitosuunnitelmaan nimetään vastuussa oleva hoitoyksikkö. Tämän yksikön ja
yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero tulee antaa potilaalle ja läheiselle. Potilaalle
nimetään hoitava lääkäri. Kotisaattohoitopotilaalla tulee olla tieto tukiosastosta
yhteystietoineen. Potilaalla ja omaisella on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä ympäri
vuorokauden. Ohjeet yhteydenotosta eri vuorokauden aikoina ilmoitetaan selkeästi.
Omaisille tulee antaa myös ohjeet kotikuoleman varalle. Kotisaattohoito. ”oikeus elää ja
kuolla kotona”
Forssalaisten osalta kokonaisvastuu potilaan hoidosta on aina saattohoitotiimillä.
Kotihoidossa vastuu, muiden kuin forssalaisten kotona olevien saattohoitopotilaiden
hoidosta on kotisairaanhoidolla tai palvelukeskuksissa ja omalla lääkärillä. Tarvittaessa
vastuu voidaan siirtää myös saattohoitotiimille.
Silloin kun saattohoitopotilaiden hoito ei enää onnistu kotona, on ensisijainen hoitopaikka
osaamiskeskuksen saattohoitoyksikkö. Jos saattohoitoyksikössä ei ole sillä hetkellä tilaa,
niin hoito toteutetaan esh:n osastoilla tai oman kunnan palvelukeskuksissa.
Tavoitteena on, että kotisaattohoitopotilaiden ei tarvitse hakeutua yhteispäivystykseen.
Potilaan tulee voida siirtyä sujuvasti tukiosastolle, kun potilaan hoito käy kotona
ylivoimaiseksi.
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Saattohoitopotilas joka on esim. kotiutunut esh:n osastolta voi siirtyä suoraan esh:n
osastolle, ilman käyntiä ensiavussa. Näin toimitaan silloin kun osken saattohoitoyksikössä
ei ole tilaa. Potilaan tilan niin vaatiessa, saattohoitoyksikön tai esh:n osaston hoitaja
konsultoi päivystysaikana ensiavun lääkäriä ja virka-aikana osastonlääkäriä.
Tärkeää on, että saattohoitopotilaan hoitosuunnitelmassa on tieto siitä, missä potilas
hoidetaan silloin kun kotihoito ei enää onnistu. Tieto siitä, että potilas voi siirtyä kotoa
suoraan esim. erikoissairaanhoidon osastolle, osaamiskeskukseen tai oman kunnan
hoivakotiin tulee merkitä hoitosuunnitelmaan.
Avosairaalan roolia kotisaattohoidossa tullaan tarkentamaan vielä tulevaisuudessa.

6. Konsultaatiokanavat
Saattohoitopotilaalla tulee olla hoitosuunnitelma (sisältää saattohoitosuunnitelman)
sairauskertomuksessa. Siihen kirjataan, missä on päävastuu potilaan hoidosta ja mitkä
asiat ovat perusterveydenhuollon, mitkä erikoissairaanhoidon vastuulla. Tavallisimpiin
päivystystilanteisiin tulee varautua ja antaa niihin hoito-ohjeet etukäteen. Tämä vähentää
päivystyskonsultaatioiden tarvetta.
Osaamiskeskuksen saattohoitoyksikön ”puhelinpäivystys” toimii 24/7, saattohoitotiimin
hoitajat ovat paikalla arkisin, pääsääntöisesti 7-21, lääkärit ovat tavoitettavissa arkisin.
Yhteyttä voidaan ottaa myös sinne missä potilasta on viimeksi hoidettu.
Lääkärikonsultaatiot toteutetaan muuna kuin virka-aikana, sairaalan ensiapuun. Ensiavun
lääkärin tulee tarvittaessa konsultoida sisätautien tai kirurgian takapäivystäjää. Kivun
hoitoon liittyvät konsultaatiot voidaan tehdään virka-aikana anestesialääkärille.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

DNR=DO NOT RESUSCITATE = SALLI LUONNOLLINEN KUOLEMA
– ohje henkilökunnalle
DNR-päätös:
 Päätös elvyttämättä jättämisestä. Vaikeasti sairasta potilasta ei elvytetä
mahdollisen sydän- tai hengityspysähdyksen sattuessa.
 DNR-päätös on lääkärin tekemä lääketieteellinen hoitopäätös. Kuoleman lähestyessä
siirrytään hyvään oireenmukaiseen hoitoon.
 DNR-päätös on merkittävä hoitopäätös. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkärin tulee
keskustella hoitopäätöksestä mahdollisuuksien mukaan potilaan tai hänen sijastaan
päätösvaltaa käyttäneen kanssa ja potilaan salliessa myös lähiomaisten kanssa.
Päätöksentekokykyinen potilas kuitenkin päättää itse (ei omaiset) hoidostaan. Lääkäri
tekee päätöksen silloin, kun potilas ei tähän kykene.
 Mikäli potilaalla on alaikäisiä lapsia, on heidän asemansa erityisesti huomioitava.
 Saattohoidon viimeiset päivät sisältävät DNR-päätöksen.
DNR-päätöksen kirjaaminen effica- potilaskertomukseen:
1. Erikoisalanäkymälle (lääkäri kirjaa)
Sisältö:
- käyntirivi+klo (lääkärin nimi ja pvm)
- perusteet päätökselle
- tieto siitä, onko asiasta keskusteltu potilaan ja /tai omaisten kanssa
- mikä on potilaan/omaisten käsitys asiasta
- hoitoneuvotteluun osallistujat
2. Hoitosuunnitelmalehdelle (esim. Sissu, Kirsu) hoitaja kirjaa – yläpalkkiin, tieto
siirtyy, kun sivu vaihtuu
Sisältö:
- DNR-päätös + pvm
1

3. Riskitietoihin – (tyyppi: muut) hoidossa huomioitaviin tietoihin (hoitaja tai lääkäri
kirjaa)
Sisältö:
- DNR-päätös + pvm (milloin tehty) + erikoisalanäkymä (mistä löytyy)

DNR-päätöksen päivittäminen:
 Kun päätös on tehty muualla kuin FSTKY:ssa, esim. potilaan siirtyessä FSTKY:mään
jatkohoitoon, varmistetaan potilaan/omaisten käsitys asiasta ja kirjataan tiedot
päätöksestä erikoisalanäkymälle, hoitosuunnitelmalehdelle ja riskitietoihin kuten edellä
on ohjeistettu.
 DNR -päätös voidaan uudelleen arvioida, muuttaa tai perua, tällöin se kirjataan
perusteluineen potilaskertomukseen erikoisalanäkymälle ja poistetaan riskitiedoista.
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

HOITONEUVOTTELU – ohje henkilökunnalle
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon hoitoneuvottelu
Hoitoneuvottelu
- Hoitoneuvotteluun osallistuvat potilas itse (jos mahdollista), lääkäri, hoito
henkilökuntaa sekä potilaan suostumuksella myös hänen omaisensa.
- Potilasasiakirjoihin merkitään hoitoneuvotteluun osallistujat, keskustelun
sisältö hoitolinjapäätöksineen ja potilaan ja omaisten kannat.
- Hoitoneuvottelu tulee järjestää potilaan hoidon eri vaiheissa, tilanteen niin
vaatiessa (tarve hoitolinjan muutokselle). Tällaisia vaiheita ovat mm.
siirtyminen aktiivisista hoidoista palliatiiviseen hoitoon, siirtyminen
palliatiivisesta hoidosta saattohoitoon, tarve vain DNR -päätökselle ja/tai kun
potilaan vointi oleellisesti muuttuu.
- Hoitoneuvottelu järjestetään potilaan hoidosta vastaavassa hoitopaikassa.
Hoitoneuvottelu voidaan pitää myös kotona lääkärin ja hoitajan tehdessä
kotikäynnin.
- Selvitetään, onko potilaalla hoitotahto.
Hoitoneuvottelu saattohoitopäätöstä varten
-

Pidetään viimeistään kuoleman lähestyessä, kun aktiivisista hoidoista siirrytään oireita lievittäviin hoitoihin.
Neuvotteluun osallistuvat potilaan lisäksi (potilaan luvalla) hänelle tärkeimmät läheiset, hoitava lääkäri, oma- tai vastaavahoitaja sekä tarpeen
mukaan esim. sosiaalityöntelijä.

Hoitoneuvottelun toteutus
-

Hoitoneuvottelun järjestämisestä huolehtii oma- tai vastuuhoitaja, joka sopii
hoitoneuvottelun ajankohdasta asianosaisten kesken.
Hoitoneuvotteluun on työntekijöiden hyvä valmistautua lyhyellä yhteisellä
keskustelulla koskien potilaan tilannetta.
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-

-

Keskustelun koordinoijana toimii omahoitaja tai hoitava lääkäri. Koordinoija varmistaa, että kaikkien osapuolten näkemykset tulevat hoitoneuvottelussa kuulluiksi, sekä esittelee osallistujat ja kertoo lyhyesti hoitoneuvottelun
tarkoituksen.
Neuvotteluun varataan 30 – 60 minuuttia. Keskustelun koordinoija kertoo
käytettävissä olevan ajan ja huolehtii, että aika riittää käsiteltäviin asioihin.

Hoitoneuvottelun kulku
-

-

Hoitoneuvottelun aluksi lääkäri käy läpi potilaan sairaushistoriaa, eri hoitovaihtoehtoja, ennustetta sekä odotettavissa olevaa taudinkulkua.
Potilaalle kerrotaan, mitä saattohoitopäätös (pitää sisällään DNR- päätöksen) tarkoittaa.
Sen jälkeen hoitaja/lääkäri selvittää perheen suhtautumista tilanteeseen.
Keskustelua auttavia kysymyksiä voivat olla esim.
• Mikä sairaudessa huolettaa eniten tällä hetkellä?
• Mikä tuntuu pahimmalta?
• Mikä teille antaa toivoa?
• Mitä toivoisitte eniten juuri nyt?
• Mikä auttaa teitä eniten tällä hetkellä?
Keskustelun koordinoija tekee lopuksi yhteenvedon palauttamalla mieliin
keskeiset esiin tulleet asiat. Positiivinen palaute käydystä keskustelusta on
hyödyksi.

Saattohoitosuunnitelmaa varten sovitaan:
• Saattohoidon toteutuspaikka
• Hoidon seuranta ja arvio hoidon vasteesta järjestetään:
kuka hoitaa, kehen otetaan yhteyttä
• Lääkityksen, neste- ja ravitsemushoidon sekä muiden hoitojen ja
tutkimusten tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden arviointi
• Suhtautuminen vaihtoehtoisiin hoitoihin, esim. akupunktio ym.
(potilaan ne puheeksi ottaessa)
• Perheen tuen tarpeen arviointi (mitkä ovat perheen selviytymismekanismit ja ovatko ne riittäviä)

Kirjaaminen
-

Lääkäri ja hoitaja kirjaavat tehdyn hoitosuunnitelman sekä esiin tulleet keskeiset asiat potilaan sairauskertomukseen. Hoitaja raportoi niistä muulle
henkilökunnalle.
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-

Effica-potilaskertomukseen kirjataan:
1. Lääkäri kirjaa omalle erikoisalanäkymälle:
• Nimi ja pvm (käyntirivi+klo)
• Päätökset ja niiden perusteet: hoitolinjat, saattohoitopäätös, dnrpäätös
• Keitä oli paikalla
• Ketkä osallistuivat päätöksentekoon: potilaan ja omaisten kanta
• Mistä jatkotoimenpiteistä sovittiin esim. suhtautuminen anemian
hoitoon, askitespunktioihin , infektioihin.
2. Hoitaja tai lääkäri kirjaa riskitietoihin – hoidossa huomioitaviin tietoihin
(tyyppi:muut)
• Saattohoito-päätös + pvm (milloin tehty) + erikoisalalehti (mistä
löytyy)
• Saattohoitosuunnitelma HOITO-lehdellä
3. Hoitaja kirjaa hoitosuunnitelma lehdelle (Sissu, Kirsu jne):

– yläpalkkiin, tieto siirtyy, kun sivu vaihtuu

• SAATTOHOITOPÄÄTÖS + pvm
• Saattohoitosuunnitelma HOITO-lehdellä

- saattohoitosuunnitelmasta lääkärin määräykset
- lyhyt yhteenveto hoitokokouksesta hoitotyön näkökulmasta
4.

Hoitaja kirjaa HOITO- lehdelle saattohoitosuunnitelman fraasiotsikkojen mukaisesti( kts. ohje).
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ESITE

HOITOTAHTO/HOITOTESTAMENTTI
VÄLITTÄÄ POTILAAN TAHDON
F ors s an s eudun terveydenhuollon kuntayhtymän
henkilökunta kunnioittaa potilaan oikeutta
määrätä its e hoidos taan.

Lom. 0624/1.2010

► Hoitotahdon/hoitotestamentin laatiminen
on eräs tapa ilmaista oma tahtonsa.
Erityisesti silloin, kun potilas esim. vakavan
sairauden, onnettomuuden, tajuttomuuden
tai vanhuudenheikkouden vuoksi ei itse pysty
ilmaisemaan tahtoaan, hoitava lääkäri saa
hoitotahdosta tiedon potilaan toivomuksista
hoitopäätöksen tueksi.

► Hoitotahdolla potilas voi kieltää joko
kokonaan tai osittain elintoimintojensa
keinotekoisen ylläpitämisen.
Hän voi myös kieltäytyä tehohoidosta, jos
hoitava lääkäri arvioi, että tehohoito johtaa
vain lyhytaikaiseen elämän pitkittymiseen.

Keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitävillä
hoitomuodoilla tarkoitetaan esimerkiksi
- hengityskonehoitoa
- keinomunuaishoitoa tai
- sydämen toiminnan keinotekoista
ylläpitämistä laittein tai lääkkein.

► Hoitotahto tulee olla oikein laadittu
Jotta hoitava lääkäri voi olla varma, että kyseessä
on todella potilaan tahto, tulee hoitotahto
olla asiallisesti ja juridisesti oikein laadittu.

Lääkärillä tulee olla käytettävissään hoitotahdon
alkuperäiskappale jotta tieto voidaan tallentaa
sähköiseen sairauskertomukseen.

Pysyvästi laitoshoidossa tai hoivaosastolla
”kodinomaisissa” olosuhteissa asuvan potilaan
alkuperäinen hoitotahto säilytetään potilaspapereissa ja
se otetaan huomioon potilaan hoitosuunnitelmaa laadittaessa.

Mikäli henkilö ei halua hoitotahdon enää olevan
voimassa, hänen tulee ilmoittaa siitä hoitavalle lääkärille.

► Hoitava lääkäri arvioi, millainen hoito
vastaa parhaiten potilaan tahtoa
Hoitotahdon sisältö ei ole kaikissa tilanteissa
yksiselitteinen. Viime kädessä potilasta hoitava lääkäri
arvioi millainen hoito parhaiten vastaa potilaan tahtoa.

FSTKY tallentaa hoitotahdon kopion sähköiseen
potilaskertomukseen. Näin tieto on löydettävissä niissäkin
potilaan hoitoon liittyvissä tilanteissa, joissa häneltä itseltään tai omaiselta ei tietoa ole mahdollista saada.
► Hoitotahdon säilytyspaikasta ja
sisällöstä on syytä kertoa läheisille.
Hoitotahdon voi pitää mukanaan tai säilyttää
sellaisessa paikassa, josta omaiset sen helposti
löytävät.
Hoitotahdon olemassaolosta ja sisällöstä on
syytä kertoa läheisille.

Pyydä Thl:n laatima /hoitotahto/hoitotestamentti hoitajalta tai
Thl:n sivuilta sähköpostiosoitteesta:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/hoitotestamentti
- Hoitotestamentti

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

HOITOTAHTO/HOITOTESTAMENTTI – ohje henkilökunnalle

 Mikä on hoitotahto (=hoitotestamentti)
-

Hoitotahto on henkilön tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän
itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuuden-heikkouden tai
muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahdossa voi ilmaista erityistoiveita hoidon suhteen
tai siinä voi kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Toiveet voivat koskea muitakin
hoitoon liittyviä asioita kuin vain lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia kysymyksiä.
Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa toinen henkilö tekemään hoitopäätökset
hoitotahdon laatijan puolesta.

-

Hoitotahto on potilaan tahdon ilmaiseva ja allekirjoittama asiakirja potilasasiakirjoihin
liitettynä. Kahden esteettömän (=ei lähiomainen) todistajan käyttämistä suositellaan.

-

Lain mukaan hoitotahto voi olla myös potilaan itsensä suullisesti antama
potilasasiakirjoihin tallennettu päivämäärällä ja tallentajan nimellä varmennettu kirjaus.
Tällöin, mikäli mahdollista tulisi pyytää siihen potilaan allekirjoitus tai muulla tavalla
todentaa sen oikeellisuus.

-

Potilaan suullisesti antama hoitotahto olisi hyvä ”siirtää” hoitotahtolomakkeelle, tällöin
suositellaan kahden esteettömän todistajan käyttöä. Tällaisessa tilanteessa todistajat
voivat olla myös hoitohenkilökunnasta.

 Potilasasiakirjoissa on oltava merkittynä, missä hoitotahto-asiakirja tai kirjaus on.
 Tilanteissa, joissa potilas kykenee ymmärrettävästi ilmaisemaan hoitotahtonsa, mutta ei
varmentamaan sitä, voivat allekirjoituksellaan kaksi terveydenhuollon ammattihenkilöäkin
varmentaa sen
 Hoitotahtoa koskeva esite potilaille löytyy lomakeluettelo – yleiset - yhteiset –
”hoitotahto/hoitotestamentti välittää potilaan tahdon”-esite. Esitteen viimeisellä sivulla on
THL:en linkki josta voi tulostaa hoitotestamentin täyttöohjeineen.
 Hoitotahto-asiakirja tallennetaan sähköiseen potilaskertomukseen skannaamalla se
HTAHTO-lehdelle. Alkuperäinen hoitotahto-asiakirja palautetaan potilaalle.
 Riskitietoihin – (tyyppi: muut) hoidossa huomioitaviin tietoihin, kirjataan milloin (pvm)
kirjallinen tai suullinen hoitotahto on tehty ja mistä se löytyy (esim. HTAHTO lehti tai SIS
pvm).

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

KOTISAATTOHOITO: ”oikeus elää ja kuolla kotona”
Tämän opaslehden tarkoituksena on rohkaista läheisiä ja tukea kotisaattohoidossa olevan potilaan oikeutta elää kotona kuolemaan saakka.

”Älä pelkää, sinulla on lämpimät kädet
lämpimiin käsiin ota kylmenevät sormet
ei sinun muuta tarvitse tehdä
ole ihminen ihmiselle loppuun asti
Ei kuolema sinua vie, älä pelkää
ole kuoleman vieressä lämpimin käsin
älä yksin jätä
ei kuolema sinua vie
sinulla on lämpimät kädet”
Kaija Sailo (1992)
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KUOLEMAN LÄHEISYYS:

Kun elinpäivät vähenevät, saattohoidossa olevalla potilaalla voi ilmetä
seuraavia oireita:

Hän alkaa helposti väsyä. Tajunnantaso voi vaihdella. Hengitys voi muuttua
katkonaiseksi ja pinnalliseksi; liman erityksen myötä myös äänekkääksi.

Kiinnostus ympäristöön vähenee. Ruokahalu katoaa ja nieleminen ei onnistu.
Lämmönsäätely saattaa häiriintyä ja kuume nousee. Aina kysymyksessä ei
ole tulehdusreaktio.

Ihon väri saattaa muuttua kalpeaksi, harmahtavaksi. Raajat tuntuvat viileiltä ja
voivat sinertää. Katse muuttuu tuijottavaksi ja silmät lasittuneeksi.

Koska kuulo ja tunto aistitoiminnoista säilyvät pisimpään, saattohoitopotilaalle
voi kertoa asioita, kuunnella rauhallista musiikkia. Häntä voi koskettaa, pitää
kädestä. Se luo turvallisuutta.
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KUOLEMAN KOHTAAMINEN:

Kuolemassa sinänsä ei ole mitään pelottavaa. Lähes aina se tapahtuu
rauhallisesti jolloin ihminen ei enää hengitä, sydän lakkaa lyömästä.
”Kaikk on niin hiljaa mun ympärilläin,
kaikk on niin hellää ja syvää.
Kukat suuret mun aukeevat sydämmessäin
ja tuoksuvat rauhaa syvää”
- Eino Leino

On välttämätöntä ilmoittaa kuolemasta lääkärille. Poliisia ei tarvitse kutsua.

Mikäli kuolema tapahtuu arkisin klo 8.00 – 16.00 (ma-pe), ota yhteyttä:

______________________________________________________

Klo 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin ota yhteyttä:

______________________________________________________

Mikäli kuolema tapahtuu yöllä, lääkäri voi tulla kotiin toteamaan kuoleman
vielä seuraavana aamuna. Jos kotona potilasta hoitaneet läheiset tuntevat
olonsa epävarmoiksi, lääkäriä voi pyytää tulemaan mahdollisimman pian.
Käytännössä ensiapupoliklinikan lääkäri ei voi lähteä vastaanotolta yöllä joten
hän pyytää virka-apua hautaustoimistolta, joka kuljettaa vainajan sairaalan
ensiapupoliklinikan lääkärin vastaanotolle. Vainaja siirretään sieltä sairaalan
kylmätilaan ja sieltä myöhemmin hautaustoimiston edustajalle arkkuun
laittamista varten.
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”Hän lähti, mutt’ on vielä
lähellämme tuhansin sitein
meihin liittyen ja kotihin
ja liki sydäntämme jäi
kaiku askelten rakkaiden”.
- Eino Leino

Lom. 3817 /1.2015
Lomakkeen sijainti lomakeluettelossa: Perusterveydenhuolto -> Osaamiskeskus -> Kotisairaanhoito esite
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Forssan seudun terveydenhuollon ky.

Elämä

Kuolema

lahja ja tehtävä
mahdollisuus
iloa ja suruja
onnea ja pettymyksiä
ei arvoitus
vaan salaisuus…
arvokas, ainutkertainen
rajallinen
kutsumaton vieras
joskus odotettu ystävä
luopumista, kipua
kaipausta, muistoja
salaisuus…
avattu ovi
toivo

Yksin emme jaksa
ei tarvitse

28.3.2006

Omaisen kuoltua on surunkin keskellä hoidettava erilaisia käytännön

Seurakunnat vastaavat hautapaikoista riippumatta uskontokunnasta.

asioita, joissa seuraavat ohjeet voivat olla avuksi.

Hautauspaikan selvittämistä varten tulee ottaa yhteys kirkkoherranvirastoon. Hautaustoimistoilta saa tarvittaessa neuvoja ja voi ostaa

Vainajan saa nähdä osastolla muutaman tunnin ajan kuoleman jäl-

palveluja kaikissa käytännön asioiden järjestelyissä. Niiden puoleen

keen tai myöhemmin arkkuun laiton yhteydessä sairaalan kappelissa.

voi kääntyä välittömästi kuoleman jälkeen.

Vainajan siirto sairaalasta siunauskappeliin tapahtuu hautausliikkeen
toimesta. Siirrossa omaiset voivat olla mukana. Sairaalapastoria voi

Perhe- ja leskeneläkeasioissa tulee kääntyä Kelan puoleen. Sairaalan

halutessaan pyytää mukaan pieneen hartaushetkeen.

sosiaalityöntekijöiltä saa tarvittaessa lisätietoja asioiden hoitamisessa. Vainajan sairaalaan jäänyt omaisuus luovutetaan osastolta, missä

Omaiset saavat hautausluvan hautaustoimenpiteitä varten osastolta.

häntä viimeksi hoidettiin. Sairaalamaksusta tulee lasku kotiin.

Se voidaan antaa myös hautaustoimistolle. Pyydettäessä omaiset
saavat kuolintodistuksen jäljennöksen osastolta muita toimenpiteitä

Teillä on mahdollisuus keskustella läheisenne kuoleman herättämistä

varten. Mikäli kyseeseen tulee lääketieteellinen ruumiinavaus, johon

tunteista ja kysymyksistä sairaalan henkilökunnan kanssa.

tarvitaan omaisen lupa, kuolintodistuksen saamiseen menee vähintään viikko. Oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa kuolintodistuksen kirjoittaa lääninhallituksen oikeuslääkäri. Kuolintodistuksen

Osasto:

voi pyytää poliisilaitokselta.
Kuolintodistuksesta yksi kappale lähetetään hoitolaitoksesta suoraan

Sosiaalityöntekijä:

terveyden- ja hyvinvointilaitokselle tilastointia varten sekä yksi kappale rekisteriviranomaisille (maistraatti), josta menee ilmoitus virkateitse Kelan paikallistoimistoon, verotoimistoon ja sotilaspiiriin.

Sairaalapastori:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tähän syksyn rakkauteen
ei kätkeydy mitään pimeää
sillä surussa ei ole muuta
kuin lähteviä lintuja.

Ja me olemme parvessa mukana.
Lom. 3804/11.2014

- Anna-Maija Raittila Lomakkeen sijainti lomakeluettelossa: Perusterveydenhuolto -> Osaamiskeskus -> Osaamiskeskuksen saattohoito

Saattohoitotiimin toiminnan sisältö:
Forssan Korkeavahan terveysaseman
Osaamiskeskuksessa toimii saattohoitotiimi
ja yksikössä on yksi saattohoitohuone.
Potilaaksi ohjaaminen tapahtuu lääkärin
lähetteellä.
Saattohoito perustuu kirjalliseen hoitosuunnitelmaan, jonka laatimiseen potilas
tai hänen edustajansa tai omaisensa
osallistuu.
Moniammatillisen työryhmän toteuttama
hoito perustuu lääke- ja hoitotieteelliseen
näyttöön ottaen huomioon potilaan ja
omaisten tarpeet ja toiveet.
Potilaan kokonaisvaltaisen hoidon
jatkuvuus turvataan ympäri vuorokauden.
Omaiset voivat osallistua läheisensä hoitoon
ja tarvittaessa yöpyä osastolla.

Asiantuntevan saattohoidon tietojen ja taitojen
jakaminen eri hoitoyksiköihin ja tarvittaessa
koteihin Forssan seudulla. Toiminnan lähtökohtana
ovat potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen ja inhimillinen hoito.
Mahdollisuus kuoleman aiheuttaman ahdistuksen
läpikäymiseen potilaan ja omaisten kanssa.
Omaisten tukeminen potilaan sairauden aikana
ja kuoleman jälkeen.

Yhteystiedot:
Osoite Linikkalankatu 2, 30100 Forssa
Osaamiskeskus puh. 03 4191 2601
Tiimin vastuuhenkilöt puh. 03 4191 2601
Vastaava lääkäri
puh. 03 4191 4032
Osastonhoitaja
puh. 03 4191 2606
Sosiaalityöntekijä
puh. 03 4191 2693
Sairaalapastori
puh. 03 4191 4077

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

SAATTOHOITOON EI KUULU – ohje henkilökunnalle

 Elvytys
 Sytostaatti-hoito
 Sydäninfarktin liuotushoito
 IV-antibiootti, ellei osana kivunhoitoa
 IV-nestehoito, ellei osana kivunhoitoa
 Kontrolliluonteiset tutkimukset
 Verensiirto saattohoidossa;


Saattohoidossa pelkkä matala hemoglobiini ei vielä anna aihetta
verensiirtoihin



Oireiseen anemisoitumiseen – väsyminen, hengenahdistus, voidaan
joissain tilanteissa vaikuttaa verituotteiden annoilla



Muiden kuin punasolujen vähyyden korjaaminen ei kuulu saattohoitoon

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

SAATTOHOITOSUUNNITELMAN TEKO – ohje henkilökunnalle
 Saattohoitosuunnitelma tehdään, saattohoitoneuvottelun pohjalta, HOITO-lehdelle
valmiita fraaseja apuna käyttäen
 Saattohoitosuunnitelmaan kirjataan vain suunnitelma, toteutus ja arviointi kirjataan
pääasiassa hoitosuunnitelmalehdelle (esim. kirsu, sissu, vuodsu)
 Saattohoitosuunnitelman (HOITO-lehden) päivitys:
- vanha tieto deletoidaan pois, uusi tieto tilalle
- kaikki lehdelle kirjattu tieto jää ”muistiin” poistamisen jälkeen
- aina tietoja päivitettäessä sivun loppuun ”tiedot päivitetty” -kohtaan, edellisen päivityksen tilalle, uusi pvm + seur. riville päivittäjän tiedot
esim. sh. Maija Meikäläinen
- lehti lukittuu (=mustuu) 30 pv:n kuluttua ensimmäisestä kirjaamisesta,
tämän jälkeen on otettava käyttöön uusi saattohoitosuunnitelma.
SAATTOHOITOSUUNNITELMA (pvm:) (tämä fraaseina HOITO-lehdellä)
ESITIEDOT:
Onko potilaalla hoitotahto? Milloin tehty? Mistä löytyy? Jos ei, haluaako tehdä?
Onko saattohoitopäätös tehty? Milloin? Mistä löytyy?
Onko saattohoitoneuvottelu käyty? Milloin? Mistä löytyy tiedot esim. ketä
mukana, mitä päätettiin?
Jatkohoitosuunnitelma: Missä saattohoito toteutetaan?
Läheisen yhteystiedot: Kenelle ensisijaisesti ilmoitetaan tilanteen huononemisesta tai kuolemasta ja voiko yöllä soittaa?
HOIDON TARVE:
Aistitoiminta
Kivunhoito
• Voimassa oleva kipulääkitys:
• Suunnitelma kipulääkityksen tehostamiseksi:
• Lääkkeetön kivunhoito:
1

•

Kivun arviointi (kirj. hoitosu. lehdelle): minkälaista kipu on, missä
tilanteissa, kivun mittaaminen esim. VAS mittaria käyttäen

Ravitsemus
• Ongelmat?
• Mitä on sovittu lääkärin kanssa, mm. iv-nesteytyksestä?
• Lempiruoka, ravintolisät:
Erittäminen
Pahoinvointi ja oksentelu
• Mikä aiheuttaa?
• Miten hoidetaan?
• Lääkitys:
Vatsantoiminta
• Ongelmat (ummetus/ripuli)?
• Miten hoidetaan?
• Lääkitys:
Virtsaaminen
• Miten hoidetaan?
Hengitys
Hengenahdistus ja limaisuus
• Miten hoidetaan?
• Lääkitys:
Kudoseheys
Suun hoito
• Ongelmat?
• Limakalvojen kunto?
• Miten hoidetaan?Lääkitys:
Ihon kunto
• Onko painehaavaumia, rikkeymiä?
• Miten hoidetaan?
Päivittäiset toiminnot
Muut ongelmat ja tarpeet fyysisessä hyvinvoinnissa
• Ascites, jalkojen turvotus, peseytyminen, liikkuminen, jne.
Psyykkinen tasapaino
PSYYKKINEN HYVINVOINTI ja HENGELLINEN TUKEMINEN
Keskustelu tilanteesta potilaan/omaisten kanssa
2

•

Mitä potilas ajattelee tilanteestaan, mitä omaiset ajattelevat tilanteesta?

Onko tarvetta keskustelu- tai kriisiapuun?
• Käynnit:
• Jatkosuunnitelma:
Sairaalapapin tarve
• Toivooko käyntiä (myös omaiset)? Milloin välitetty viesti?
• Toivottaessa annetaan yhteystiedot tai välitetään yhteydenottopyyntö
• Ehtoollinen?
Kulttuurin ja elämänkatsomuksen huomioiminen
• Tarvittaessa sairaalapappi toimii välittäjänä
Selviytyminen
SOSIAALINEN HYVINVOINTI
Perheen tuen tarpeen arviointi
• Ovatko perheen selviytymiskeinot riittävät, lasten huomiointi, psykiatrisen avun tarpeen arviointi
Sosiaalityöntekijän tarve
• Taloudellinen tilanne, sosiaaliset etuudet, hoitotuet, edunvalvojan
tarve
• Lääkkeiden korvattavuus, apuvälineet, asunnon muutostyöt jne.
• Milloin käynyt, mitä sovittu (kts. sos. lehti)?
JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT TIEDOT:
Jatkohoitosuunnitelma
Hoitovastuu ja yhteystiedot
• Mihin yhteys ensisijaisesti tilanteen muuttuessa tai esim. konsultaatioapua tarvittaessa
Suunnitelma kuoleman tai uhkaavan kuoleman varalle
• Potilaan toive, mitä asiasta on sovittu hoitoneuvottelussa

Linkki Kirjaamismalli (saattohoitosuunnitelman tekoon hoitolehdelle)

Kirjaamismalli.docx
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FSTKY

SAATTOHOITO

KUOLEVAN POTILAAN OIREIDEN HOITO

SISÄLTÖ:

KUOLEVAN POTILAAN OIREIDEN HOITO

1. KUOLEVA IHMINEN
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2. FYYSISESTÄ HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN
2.1.
Kipu
2.2.
Pahoinvointi ja oksentelu
2.3.
Hengenahdistus ja hengitysoireiden helpottaminen
2.4.
Hikka
2.5.
Askites
2.6.
Ummetus
2.7.
Ripuli
2.8.
Ruokahaluttomuus, ravitsemus ja elimistön kuivuminen
2.9.
Suunhoito
2.10. Ihon kunto ja hygienia

3
3
4
5
5
5
6
7
7
8
9

3. PSYYKKISESTÄ HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN JA
HENGELLINEN TUKEMINEN

10

4. SOSIAALINEN HYVINVOINTI

12

Kirjallisuutta
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KUOLEVAN POTILAAN OIREIDEN HOITO
•

Käypä hoito suositukset kuolevan potilaan oireiden hoidosta ja lääkesuositukset
löytyvät täältä;
-

suositus kokonaisuudessaan:
Linkki suositukseen kokonaisuudessaan

-

tai suosituksesta oireiden hoito oireittain:

•
•

Saattohoidon akuuttitilanteita
Maha-suolikanavan oireet
Suun oireet (suun kuivuminen, suun kipu, suun infektiot)
Askites
Raajaturvotus (lymfödeema)
Kuivuminen (dehydraatio)
Kuihtuminen ja ruokahaluttomuus (kakeksia-anoreksia)
Väsymysoireyhtymä (fatigue)
Verituotteiden käyttö
Tromboosien hoito ja profylaksia
Hengitystieoireet
Kipu
Kutina
Muut iho-oireet
Hikoilu
Psyykkiset oireet
Palliatiivinen sedaatio
Antibiootit oireiden hoidossa
Vanhus- ja dementiapotilaiden loppuvaiheen hoito
Lääkehoidossa huomioitavaa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lääkehoidon osalta käytössä on Saattohoidon lääkeopas, Juha Hänninen 2012.
Tästä ei ole saatavilla linkkiä, opasta on jaettu kaikkiin saattohoitoa toteuttaviin
yksiköihin.
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1. KUOLEVA IHMINEN
... on vähemmän tietoinen ympäristöstään
…on etenevästi heikkenevä, vuodepotilas
…vastaa heikommin
…ei pysty nielemään/nieleminen on vaikeutunut
…ei ota suun kautta lääkettä
…hengittää pinnallisesti/hengityskatkoja, haukkovaa
…hengittää äänekkäästi (lima, ääntely)
…on levoton, liikehtii, pyrkii ylös
…kuumeilee
…hänellä on virtsaumpi tai –inkontinenssi
…hänellä on ihomuutoksia; kalpeus, varhaisia lautuman tyyppisiä
muutoksia raajoissa
…ääreisosiensa iho on viileä
(Kaikilla ei ole kaikkia näitä piirteitä)

2. FYYSISESTÄ HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN
2.1.
•
•
•
•
•

KIPU

Selvitetään mikä aiheuttaa kivun. Kipu voi johtua esim. psyykkisestä ahdistuksesta.
Selvitetään millaista potilaan kokema kipu on, määritetään kivun laatu.
Selvitetään, onko potilas tietoinen mikä aiheuttaa kivun.
Potilasohjaus tärkeä osa kivunhoidon onnistumista.
Huolehdittava riittävästä peruskipulääkityksestä sekä läpilyöntikipulääkityksestä
lääkärin antamien ohjeiden mukaan.

VARAUDU AINA LÄPILYÖNTIKIPUIHIN!
PITKÄVAIKUTTEINEN (depottabl.,laastari)
NOSTO 50% / 30%
jos lisälääkettä >3 x vrk

+

NOPEAVAIKUTTEINEN (liuos,tbl)
1/6-1/8

Mo300mg

Mo 50mg
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•
•

→ Saattohoidon lääkeopas
→ linkit; Kipu
Taulukko opioidien ekvianalgeettiset (~samansuuntaiset) annokset
Lääkehoidon suunnitelma; ohje kipupumppujen käytöstä
Cadd-Legacy PCA-kipupumpun ohjausvideo terv.huollon
ammattilaisille
Suunnitelma kipulääkityksen tehostamiseksi, jonka voi ottaa käyttöön, jos käytössä
oleva kipulääkitys ei ole enää riittävä. Huomioidaan esim. viikonloput.
Kivun arviointi säännöllisin väliajoin, joka työvuorossa, VAS -asteikkoa apuna
käyttäen + havainnoidaan potilaan kipukäyttäytymistä. Kirjataan asiat, myös se
minkälaista ohjausta kivunhoidosta potilas on saanut.

•

Tarvittaessa anestesialääkärin konsultaatio arkisin klo 09:00-14:00
- Puh; (4191)3070 tai (4191)3057

•

Tarvittaessa palliatiivinen sedaatio anestesialääkärin valvonnassa.
- Tarve harvinaista →Palliatiivinen sedaatio

•

Selvitetään hyötyisikö potilas kipusädehoidosta (esim. metastaasien aih.
luustokivut).
Asento- ja liikehoidot, lämpö- ja
kylmähoidot, hieronta,
rentoutuminen, musiikin kuuntelu
”Potilaan ollessa kivulias, on virhe
voivat lääkehoidon ohella helpottaa
kipua. Helpotusta voivat tuoda myös
viedä hänelle vain kipulääkettä”
huomion suuntaaminen kivusta ja
ohjattu mielikuvittelu.

•

2.2.
•
•

•
•

PAHOINVOINTI JA OKSENTELU

Selvitetään, mikä aiheuttaa pahoinvoinnin.
Pahoinvointia ja oksentelua saattavat aiheuttaa seuraavat asiat;
- Opiaatti- tai muu lääkitys
- Suoliston motoriikan heikkous, ummetus
- Aineenvaihdunnalliset syyt, aivokasvaimet
- Vaikea kipu
- Ahdistuneisuus
- Runsas askites
- Liike- tai asentopahoinvointi
Oireenmukainen lääkehoito lääkärin antamien ohjeiden mukaan.
Pahoinvoinnin lääkehoitosuositukset löytyvät käypähoitosuosituksista;
→ Maha-suolikanavan oireet

6

2.3.
•
•
•

•
•

HENGENAHDISTUS JA HENGITYSOIREIDEN
HELPOTTAMINEN

Hengenahdistuksen hoito on oireenmukaista.
Pleuranesteen dreneeraus yleisvoinnin mukaan.
Hapen annosta saattaa joissakin tilanteissa olla apua. Hengenahdistuksessa on
harvemmin kyse varsinaisesti hapen puutteesta.
- Tarv. hapen anto 1-3 l/min viiksillä, ei maskilla.
Hengitystekniikoiden opettelu.
Asentohoito, istuva asento, rentoutus.

•

Liman imeminen tarvittaessa ainoastaan suusta, ylänielusta. Alempaa
hengitysteistä imeminen on potilaalle usein hankalaa.
- Huom. Kuolemaa edeltävinä päivinä saattaa muodostua runsaasti
irtonaista limaa ja sylkeä, jota potilas ei enää pysty nielemään eikä
yskimään.
 Lima synnyttää nielussa hengityksen mukana äänen
= ”death rattle”
- Äänekäs hengitys, joka häiritsee yleensä enemmän omaisia,
kuin potilasta
- Lima ei yleensä vaikeuta hengittämistä

•
•
•

Opiaattien käyttö; morfiini tai oksikodoni hengenahdistukseen.
Hätääntyminen lisää ahdistusta; tarv. ensiavuksi Diapam, Temesta.
Tarvittaessa muu oireenmukainen lääkitys lääkärin antamien ohjeiden mukaan.
→Hengitystieoireet

2.4.
•
•
•
•

HIKKA

Syynä usein mahan turpoaminen ja venytys sekä palleaärsytys.
Pitkittynyt hikka saattaa heikentää merkittävästi potilaan elämänlaatua.
Tarvittaessa lääkehoito lääkärin antamien ohjeiden mukaan.
Hikan lääkehoitosuositukset löytyvät käypähoitosuosituksista;
→Hengitystieoireet

2.5.
•
•

ASKITES

Eli nesteen kertyminen vatsaonteloon.
Nesteen kertyminen vatsaonteloon aiheuttaa seuraavia oireita;
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•

Mahan venyminen, kasvaminen, vatsa on pinkeä
Kipu
Ruokahaluttomuus, oksentelu, närästys
Täyttymisen tunne, suolenveto vaikeus
Liikuntakyvyn heikkeneminen
Hengenahdistus

Tarvittaessa askites dreenin laitto tai kertapunktio
- Kun askiteksen syy on malignooma, ei rajoitusta poistettavassa
nestemäärässä.
- Nesteen poiston keskeyttäminen eli dreenin sulkeminen usein ongelmallista,
koska neste vuotaa yleensä punktioaukosta dreenin vierestä – siis ei dreenin
sulkemista välillä.
- Yleensä ei korvata nestehoidolla.
- Jos askites maksametastaasien tai – kirroosin aiheuttamaa, voivat diureetit
auttaa. Huom. huonokuntoisilla potilailla suuri hypovolemian ja
elektrolyyttihäiriöiden vaara.
→ Lääkehoito hoitavan lääkärin antamien ohjeiden mukaan
→ Askites

2.6.

UMMETUS

•
•

Pyritään selvittämään ummetuksen syy.
Tavallisimmin ummetusta aiheuttaa;
- Opiaattilääkitys. Ummetus yleisin opiaatteihin liittyvä sivuvaikutus.
- Yleinen heikkous ja liikkumattomuus
- Pahoinvointilääkkeet
- Ravitsemukselliset muutokset
- Metaboliset tekijät ja kuivuminen
- Neurologiset tekijät
- Psyykkiset syyt
- Mekaaninen este, suolitukos tai puuttuva suolen liike
- Jos potilaalla odotettavissa elinaikaa, hoito on kirurginen hoitavan
lääkärin harkinnan mukaan. Kuoleva potilas on usein kuitenkin niin
heikko, ettei leikkaus tule kyseeseen tai se heikentää potilaan tilaa
entisestään.

•
•
•

Ennalta ehkäisy! Opiaattilääkityksen kanssa aloitetaan aina laksatiivi.
Tarvittaessa vatsan toimitus peräruiskein.
Tarvittaessa muu lääkehoito lääkärin antamien ohjeiden mukaan.
→Maha-suolikanavan oireet
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2.7.
•
•

•
•

Yleensä harvinaisempaa kuin ummetus.
Tavallisimmin ripulia aiheuttaa;
- Liiallinen laksatiiviannos -> annoksen pienentäminen, ei mielellään lääkkeen
tauottamista, koska vaarana ummetus
- Seuraus syövän hoidoista mm. sytostaatit, sädehoito
- Imeytymishäiriöt
- Infektiot
- Ohivuotoripuli kovan ulostemassan ohi, osittainen suolitukos
Ulosteen bakteeriviljelyä ei ole tarpeen ottaa.
Hoito oireenmukaista ja elämää helpottavaa.
→Maha-suolikanavan oireet

2.8.
•
•
•

•
•

•

•

RIPULI

RUOKAHALUTTOMUUS, RAVITSEMUS JA ELIMISTÖN
KUIVUMINEN

Tarjotaan ruokaa, mitä potilaan tekee mieli, ilman rajoituksia.
Tarjotaan pieniä ruoka-annoksia, viileitä/haaleita ruokia, miedosti maustettuja.
Huomioidaan kaunis kattaus, huoneen raitis ilma.
Useat eri oireet voivat aiheuttaa ruokahaluttomuutta;
- Kakeksia
- Kipu
- Ahdistuneisuus
- Pahoinvointi
- Suun kuivuus tai limakalvovauriot
 Oireiden lievittäminen
Parenteraalinen ravinto ja nesteytys sekä nenämahaletkun käyttö tulevat kyseeseen
saattopotilaan kohdalla hyvin harvoin, poikkeustapauksissa.
Elimistön kuivuminen johtuu usein kiertävän nestetilavuuden siirtymisestä
interstitiaalitilaan, jolloin nesteytys ei paranna potilaan yleistilaa
- Parenteraalinen nestehoito ei lievittäne kuolevan potilaan janontunnetta
- Janontunnetta voidaan lievittää kostuttamalla suuta.
Elimistön kuivumiseen liittyy sekä hyviä että huonoja puolia;
- Kuivuminen vähentää eritystoimintaa
- Virtsaamisen tarve ja tarve liikuttaa potilasta vähenee
- Liman eritys hengitysteissä vähenee
- Nestevajaus voi vähentää kipua, vähentämällä turvotusta kasvaimen
ympäristössä
- Nesteen vähyys voi aiheuttaa sekavuutta johtuen elimistön epätasapainosta
Kun kuoleva potilas lakkaa syömästä, huomio kiinnitetään potilaan suun hoitoon ja
kostuttamiseen
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2.9.
•
•
•

•
•

SUUNHOITO

Suun kuivuminen ja suun kipu ovat yleisiä oireita saattopotilaalla.
Kuolevan potilaan suunhoidossa päämääränä on kivun vähentäminen ja siten
syömisen helpottaminen.
Suun alueella voi ilmetä monia elämää hankaloittavia oireita, kuten;
- Kipua
- Limakalvohaavaumia
- Kuivuuden tunnetta
- Tulehduksia, jotka ovat yleisimmin sienen aiheuttamia
 Puhumis- ja syömisvaikeudet, makumuutokset
Suun puhdistamiseksi ja syömisen helpottamiseksi limakalvojen puudutus esim.
Xylocain®-liuoksella tai – geelillä, muu kipulääkitys!
Limakalvojen tarkistus säännöllisin väliajoin

•

Suun puhdistus;
- Päivittäinen puhdistus, kielen pinnalta karstan poisto pehmeällä
hammasharjalla
- Fluorin käyttö (fluorihammastahna, Fludent®- imeskelytabl)
- Toistuva purskuttelu ja kurlaus
 suolaliuos, huuhtelu suolaliuoksella ¼ teelusikallista suolaa lasilliseen
vettä
 alkoholittomat suuvedet
- Proteesien puhdistus aamuin, illoin ja aina ruokailun jälkeen
- Proteesit pois yöksi

•

Kuivan suun hoito;
- Ksylitolituotteet stimuloivat syljen eritystä; pastillit, suussa hajoavat tabletit
- Kostutus usein vedellä
- Limakalvojen voitelu öljyllä esim. ruokaöljy
- Suuta kostuttavat geelit; levitetään suoraan ikenille ja suulakeen esim.
Oralbalance®, Xerostom®
- Muut kuivan suun hoitotuotteet; suuvedet, suusuihkeet, imeskelytabletit
- Jääpalojen ja -murskan imeskely
- Huulten rasvaus huulirasvalla, valkovaseliinilla tai Bepanthen® -voiteella

•

Mikäli kieli ja suun limakalvot punoittavat, ovat kuivat tai kellanvalkean katteen
peitossa  voi olla merkki sieni-infektiosta
- Viljelytutkimuksia ei tarvita
 Paikallinen sienilääkitys esim. Daktarin®-oraaligeeli, Mycostatin®mikstuura
- Huom. po/iv sienilääkkeiden runsaat yhteisvaikutukset muihin lääkkeisiin
(varfariini, opioidit)
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•

Muut suun tulehdukset; Corsodyl® suugeeli, Betadine® suuvesi

•

Limakalvohaavaumien hoito;
- Kipulääkitys, puudutegeelit
- Suolaliuos-huuhtelut
- Nelosgeeli (til. lääkekeskus, valmistus siellä). Sisältää; Bemetson®-voidetta,
Corsodyl®-suugeeliä, Xylocain®-geeliä, Mycostatin®-oraaliliuosta
Nelosgeeli
- Nenän limakalvoille; A-vitamiinitipat, keittosuolakostutus, perusvoide

2.10. IHON KUNTO JA HYGIENIA
•

Yleisimmät iho-ongelmat;
- Kutina, ikteerisillä potilailla yleinen oire
- Metastasointiin liittyvät haavaumat → kipu, verenvuoto, infektiot
- Painehaavaumat → ennalta ehkäisy!!
- Hikoilu
- Iho-infektiot → hajuhaitta, tarv. antibioottihoito
- Kuiva iho

•
•

Haavahoitojen yhteydessä lisäkipulääkitys
Ihohaavaumien hoidon tavoitteena haavan suojaaminen ja potilaan mukavuuden
lisääminen

•

Painehaavaumien ennaltaehkäisyssä;
- Asento- ja liikehoito
- Hoitopatjat
- Silikonialustat, kantapäägeelityynyt
- Tyynyt asentoa tukemaan
- Riskialueiden tarkkailu, tarvittaessa ihonsuojalevyt esim. Duoderm

•
•

Vuodepesut
Ihon rasvaus perusvoiteella
→Muut iho-oireet
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3. PSYYKKISESTÄ HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN JA
HENGELLINEN TUKEMINEN

•

•

•

•

Kuolemaan liittyvä luopuminen, elämän päättyminen ja kuolemisen tapaa koskevat
pelot voivat olla saattopotilaalle suurempi kärsimyksen aiheuttaja kuin ruumiilliset
oireet.
Valtaosa psyykkisistä ongelmista syntyy reaktiona levinneeseen tautiin. Jos
kyseessä on reaktio esim. huonosti hallinnassa olevaan kipuun, sitä ei tule katsoa
psyykkiseksi oireeksi.
Psyykkiset ja fyysiset oireet vaikuttavat lähes poikkeuksetta toisiinsa
- Kipu lisää masennusta ja ahdistusta, masennus laskee kipukynnystä ja saa
kivun tuntumaan pahemmalta.
Saattohoitopotilaan yleisimpiä psyykkisiä oireita ovat;
- Masennus
• Oireita; Väsymys, ruokahaluttomuus, aloitekyvyn lasku
• Mikäli elinaikaennuste viikkoja, tarvittaessa aloitetaan lääkitys
lääkärin ohjeen mukaan
-

Ahdistus

•
•

-

Unettomuus
•
•
•
•

-

Delirium

Somaattiset oireet; sydämentykytys, hengenahdistus,
pahoinvointi, unettomuus ja ruokahaluttomuus
Kuoleman pelko!

Syynä lisäksi mm. kipu, pahoinvointi, hengenahdistus, yskä
Häiritsevien oireiden hoito
Tarvittaessa lääkitys lääkärin ohjeiden mukaan
Saattohoitopotilaan tulisi voida nukkua silloin, kun hän haluaa

Sekavuus on saattopotilailla yleinen oire
Syynä siihen ovat mm. lääkkeet, hypoksia, metaboliset häiriöt,
hyperkalsemia, elektrolyyttihäiriöt, aivometastaasit, uremia
• Tarvittaessa lääkitys lääkärin ohjeiden mukaan
• Delirium kuoleman läheisyydessä
Tarvittaessa harvoin vaikeassa deliriumissa palliatiivinen
sedaatio anestesialääkärin valvonnassa
•
•
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Selvitetään, onko asioista keskusteltu ymmärrettävästi ja riittävästi potilaan ja
omaisten kanssa.
– Keskusteltaessa pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri
– Kerrataan oleellisia asioita potilaan ja omaisten kanssa myöhemmin
– Kerrotaan samat tiedot potilaalle ja omaisille

•

Huomioidaan potilaan turvallisuuden tunne
– ”Ei jätetä potilasta yksin” – soittokello
– Turvallinen ilmapiiri
– Huomioidaan erityisesti ne joilla on vähän sosiaalista tukea

•

Kiireettömyys!
– Annetaan aikaa potilaalle ja omaisille. Kuuntelu, läsnäolo ja keskustelu
potilaan ehdoilla. Rohkaistaan potilasta puhumaan ja sallitaan tunteiden
ilmaisu.
– Kiireenkin keskellä luodaan vaikutelma kiireettömyydestä, sen hetken ajan,
kun potilaan vierellä viivytään.

•

Usein hyvä suhde hoitohenkilökuntaan riittää potilaalle avuksi tilanteeseen
sopeutumisessa
- Kohdataan potilas arvostavasti ihmisenä omassa elämäntilanteessaan

•

Osaamiskeskus:
- Tarvittaessa keskustelevat potilaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa
saattohoitoon liittyvistä kysymyksistä
- Puh. (4191) 2601, 24h/7vrk

•

Psykiatrian konsultaatio tarvittaessa;
- Lähete psykiatrialle
- Soitto Akuuttiryhmä/osasto 11 puh. (4191) 3530, 24h/7vrk
- Jos potilaalla alaikäisiä lapsia
→TLP (=Toimiva lapsi & perhe), Lapset puheeksi- keskustelu
Lapset puheeksi -neuvonpidon avulla voidaan vahvistaa perheen arjen
sujumista sopimalla käytännönläheisesti tarvittavasta tuesta.
Linkki esitteeseen lapset puheeksi keskustelu

•

Sairaalapappiin yhteys tarvittaessa;
–
–
–
–

Sairaalapappi antaa tukea sekä potilaalle että omaisille (myös avohoidossa)
Potilaan tai omaisten toivoessa annetaan yhteystiedot tai välitetään
yhteydenottopyyntö (Huom. sairaalapappi ei näe merkintöjä
potilastiedoissa)
Sairaalapappiin voi ottaa yhteyttä mihin vuorokauden aikaan tahansa
Ehtoollismahdollisuus sairaalan osastoilla, palvelukeskuksissa ja kodeissa
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–
–

•

Sairaalapappi antaa tarvittaessa tukea myös henkilökunnalle
Sairaalapastori Anne Mäkelä
• Puh. (4191) 4077 tai 050 3373 158
Sähköposti:etunimi.sukunimi@evl.fi
• Tarvittaessa muiden pappien yhteystiedot;
www.forssanseurakunta.fi tai muiden seurakuntien
nettisivut

Uskonnollisen vakaumuksen huomioonottaminen.
– eri uskonnollisten tai etnisten ryhmien periaatteista mm. kuolevaan
potilaaseen ja vainajan käsittelyyn liittyen löytyy linkistä:
Vakaumuksen kunnioittaminen
–

tarvittaessa voi konsultoida sairaalapappia

4. SOSIAALINEN HYVINVOINTI
•

•

•
•

Huomioidaan perhe ja läheiset saattohoidossa. Otetaan omaiset mukaan
keskusteluihin mm. saattohoitoneuvotteluun potilaan luvalla. Selvitetään ovatko
perheen selviytymiskeinot riittävät.
Mahdollisuuksien mukaan yhden hengen huoneen järjestäminen, jotta
saattohoidossa oleva saa olla rauhassa läheistensä kanssa. (myös Lemmikkieläimet
sovitusti vierailulle)
Saattohoidettavan ystävien, tuttavien vierailut potilaan jaksamisen, voinnin ja
oman tahdon mukaan.
Huomioidaan läheisten, omaisten mahdollinen tuen tarve;
– Tarvittaessa ohjataan psykiatrisen avun saamiseen (kts. ed. psyk.kons.tarv.)

•

Tieto potilasasiakirjoihin siitä kuka läheisistä on se yhteyshenkilö, johon voi
tarvittaessa ottaa yhteyttä, mikäli potilaan tila olennaisesti huononee tai potilas
kuolee, eikä läheisiä ole paikalla. Tieto myös siitä voidaanko yhteyttä ottaa yöllä.

•

Huomioidaan mikäli potilas tarvitsee apua kotiasioiden järjestelyssä
– Pienten lasten hoito, puoliso tarvitsee apua tms.
– Kotiavun tarve
 Yhteys sosiaalityöntekijään

•
•

Taloudelliset ongelmat
Tiedottaminen sosiaaliturvaetuuksista ja muista sosiaalipalveluihin liittyvistä
asioista esim.
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– eläkkeensaajan hoitotuki tai vammaistuki
– sairausloma- ja eläkeasiat
– omaishoidontuki
– kuljetustuki vammaispalvelulain nojalla
– lääkkeiden erityiskorvattavuudet!
 Yhteys sosiaalityöntekijään
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40–89
25
135–179
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90–119
37.5
180–224
36–44
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50
225–269
45–53
150–179
62.5
270–314
54–62
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63–80
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405–494
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270–329
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495–584
99–116
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117–134
390–449
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675–764
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450–509
200
765–854
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510–569
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855–944
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570–629
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945–1034
189–206
630–689
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1035–1124
207–224
690–749
300
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1. JOHDANTO
Sosiaali- ja terveysministeriö otti kantaa saattohoidon puolesta julkaisemalla
saattohoitosuositukset; Hyvä saattohoito Suomessa (STM julkaisuja 2010:6 ). Näiden
sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitosuosituksien tarkoituksena on edistää hyvää ja
yhdenvertaista saattohoitoa. Saattohoitosuosituksen mukaan saattohoidon lähtökohtana
on ihminen, jolla on kuolemaan johtava sairaus ja jonka jäljellä oleva elinaika arvioidaan
lyhyeksi. Saattohoito perustuu potilaan ihmisarvoon, itsemääräämisoikeuteen ja
inhimilliseen hoitoon. Hyvä saattohoito on kaikkien ihmisten oikeus, johon kuuluu muun
muassa kuolevan ihmisen kivun ja kärsimyksen lievittäminen.
Saattohoitosuositukset koskevat kuolevan ihmisen hoitoa, hoidon suunnittelua ja
järjestämistä sekä henkilöstön osaamista. Suositukset on tarkoitettu sovellettaviksi
kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden hoitokäytäntöihin ja siten koituvan
jokaisen kuolevan ihmisen hoidon parhaaksi. Alueellisesta saattohoitosuunnitelmasta ja
suositusten toteutumisesta vastaavat sairaanhoitopiiri ja terveyskeskukset.
Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen julkaisemassa (28.11.2012 )
käypähoitosuosituksessa; kuolevan potilaan oireiden hoito, keskeistä on sairauden ja
lähestyvän kuoleman aiheuttamien oireiden ja niistä johtuvan kärsimyksen lievitys
potilailla, joiden kuolemaan johtavan perustaudin etenemiseen ei enää voida hoidolla
vaikuttaa. Oireita lievittävä lääkehoito on vain osa kuolevan potilaan hoitoa. Elämän
loppuvaiheen hoidossa tulee paneutua potilaan psykologisiin, sosiaalisiin,
maailmankatsomuksellisiin ja hengellisiin ongelmiin. Myös oirehoitoon liittyy
kysymyksiä ihmisarvosta ja oikeudenmukaisuudesta.
Käypähoitosuosituksen mukaan kuolevan potilaan hoidosta huolehtiminen kuuluu
kaikille terveydenhuollon tasoille. Kaikkien lääkärien tulee hallita oireita lievittävän
hoidon perusteet ja tarvittaessa konsultoida vaativammasta hoidosta. Tavallisimpia
oireita syöpään kuolevilla potilailla heidän viimeisen elinvuotensa aikana ovat uupumus,
heikkous, laihtuminen, kipu, hengenahdistus, yskä, ummetus, ahdistuneisuus ja
masennus.
Syöpäpotilaiden ja muiden potilaiden palliatiivisen hoidon tarpeen arvioidaan kasvavan
Euroopassa 20 %:lla seuraavan 10-15 vuoden aikana. Noin kaksi kolmasosaa syöpäpotilaista tarvitsee elämänsä 2-3 viimeisen kuukauden aikana erikoistunutta palliatiivista
kotihoitoa ja joka kolmas viimeisten elinviikkojensa aikana saattohoitoa. Suomessa on
noin 10 000-15 000 saattohoitoa tarvitsevaa potilasta. Näistä suurimman potilasryhmän
muodostavat syöpäpotilaat, muita ovat mm. sydämen vajaatoiminta-, COPD-,
munuaisten ja maksan vajaatoiminta-, AIDS-potilaat ja etenevistä neurologisista
sairauksista kärsivät potilaat. Saattohoidon – EU ja EAPC suositusten mukaan
saattohoitovuodepaikkojen tarve on 80–100 vuodepaikkaa miljoonaa asukasta kohden.
(STM; syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010-20)
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Suomessa on vain muutamia saattohoitoyksiköitä. Varsinaisia saattohoitokoteja on neljä
(Helsinki, Hämeenlinna, Tampere ja Turku) ja nämä tarjoavat saattohoitoa kunnallisilla
ostopalvelusopimuksilla. Niissä voidaan hoitaa vuosittain yhteensä runsas tuhat eli noin
joka kymmenes saattohoitoa tarvitsevista syöpäpotilaista. Kaikissa perusterveydenhuollon yksiköissä tulee siis myös olla saatavilla tasokasta saattohoitoa. (STM; syövän
hoidon kehittäminen vuosina 2010-20)
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä aloitettiin seudullinen saattohoidon
kehittämisprojekti tammikuussa 2012 ja se saatiin päätökseen toukokuussa 2013.
Projektin päätavoitteena oli saattohoidon kehittäminen ja hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen saattohoitoa toteuttavissa yksiköissä. Seudullinen saattohoidon kehittämisprojektin
myötä Forssan seudulla kiinnitettiin huomiota saattohoidon järjestämiseen ja
kehittämiseen kuvaamalla saattohoidon järjestämistä ja siihen liittyvää työnjakoa ja
vastuita. Lisäksi laadittiin ohjeistuksia koskien hoitotestamenttia, DNR-päätöstä, hoitoneuvottelua, saattohoitosuunnitelmaa ja kuolevan potilaan oireiden hoitoa. Kehittämisprojektin tarkoituksena oli luoda työkaluja saattohoitopotilaiden hoitamisen tukemiseksi.
Kehittämisprojektin työn tuloksena syntyi seudullinen saattohoitosuunnitelma.
Seudullinen saattohoitosuunnitelma on muokattu saattohoitokansioksi. Saattohoitokansio
pitää sisällään edellä mainittujen ohjeistuksien ja työnjaon kuvaamisen lisäksi
koulutuskansion. Saattohoitosuunnitelma edellyttää saattohoidon koulutusohjelman
toteuttamista, koulutusohjelman mukaisesti toteutuneiden koulutusten materiaalit
löytyvät koulutuskansiosta. Saattohoitokansio löytyy FSTKY:n intranetistä ja tämän lisäksi
se toimitettiin sähköpostitse kaikkiin seutumme saattohoitoa toteuttaviin julkisiin sekä
yksityisiin yksiköihin.
2. TAUSTA
Saattohoidettavien potilaiden määrä tulee kasvamaan mm ikääntymisen myötä.
Saattohoitoa toteutetaan seudullamme monissa eri yksiköissä. Saattohoito ja siihen
liittyvät kysymykset ovat olleet usein keskustelun aiheina niin työyksiköiden arjessa kuin
kehityskeskusteluissakin. Kuolevan potilaan ja hänen omaistensa auttaminen on vaativaa
ja kokenutkin hoitaja voi ahdistua ja tuntea riittämättömyyttä.
Keskusteluissa on todettu keskeisiksi kehittämiskohteiksi saattohoitopäätöksen tekeminen
sekä hyvä tiedottaminen tilanteissa joissa hoitovastuu siirtyy esim.
perusterveydenhuoltoon. Saattohoitopäätöksiä on tehty ja hoitoneuvotteluita on pidetty
liian harvoin. Potilaat ja omaiset eivät aina ole olleet tietoisia potilaan tilanteesta, eikä
päätöksistä ole neuvoteltu heidän kanssaan. Koska hoitosuunnitelmat ja
hoitolinjapäätökset ovat jääneet tekemättä tai ainakin niistä eteenpäin tiedottaminen, on
se johtanut siihen, että potilasta siirretään edestakaisin paikasta toiseen.
Työyksiköissä on koettu, että hyvän saattohoidon toteuttamista vaikeuttaa kiireinen työ,
asianmukaisten tilojen puute, sekä asenne, jonka mukaan saattohoitopotilaat eivät kuulu
”meille”. Myös lääkäreiden sitoutumattomuus saattohoitoon on koettu ongelmaksi.
Seutumme saattohoitoa ei ollut ohjeistettu eikä kuvattu. Yksikkökohtaiset käytännöt ovat
eronneet toisistaan. Hoitovastuu on koettu epäselväksi, hoitokäytännöt kirjaviksi sekä
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olemassa olevat hoitolinjat hajanaisiksi. Saattohoitoon liittyvä käsitteiden käytössä on
ollut epäselvyyttä.
Saattohoitopotilaan hoito on moniammatillista tiimityötä. FSTKY:ssä saattohoitoa
toteutetaan sairaalan kirurgian ja sisätautien vuodeosastoilla (os 1, 2 ja 3) sekä
osaamiskeskuksen saattohoitoyksikössä. Saattohoitopotilaita hoidetaan kotona
avosairaalan, osaamiskeskuksen (oske) saattohoitotiimin ja kotihoidon turvin. Avosairaala
ja oske:n saattohoitotiimi osallistuvat myös mm. palvelukeskuksissa toteutettavaan
saattohoitoon. Seudullisesti saattohoitoa toteutetaan kotihoidon lisäksi seutumme
vanhusten- ja vammaishuollon yksiköissä.
Syöpäpotilaiden hoitoon osallistuu syöpätautien, gynekologian ja urologian poliklinikat.
Yhteistyötä tehdään myös mm. sosiaalityöntekijän, psykiatrian poliklinikan,
anestesialääkärin ja sairaalapastorin kanssa.
Saattohoidon kehittämien on ollut ajankohtainen ja tärkeä asia myös meillä.
Saattohoitopotilaita hoidetaan jatkossakin sairaalan vuodeosastoilla, saattohoitoyksikössä,
palvelukeskuksissa ja kotona. On tarkoituksen mukaista tehdä yhteistyötä kaikkien
saattohoitoa toteuttavien tahojen kesken. Tämä pyrittiin huomioimaan projektityöryhmää
koottaessa.
Saattohoidon kehittäminen on laaja kokonaisuus. Tämän projektin myötä pyrittiin
saamaan alulle seudullinen saattohoidon kehittämistyö. Projektin myötä avautui uusia
kehittämisalueita. Saattohoidon kehittämistyön toivotaan jatkuvan tämän projektin
loppumisen jälkeenkin.

3. PROJEKTIN TAVOITTEET
Saattohoidon kehittämisprojekti jaettiin päätavoitteen lisäksi kuuteen osatavoitteeseen.
Päätavoite:
Saattohoidon kehittäminen ja hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen seudullisesti,
saattohoitoa toteuttavissa yksiköissä.
Osatavoitteet:
1.

Hoitoneuvottelukäytännön kehittäminen

2.

Saattohoidon päätöksentekokäytännön kehittäminen

3.

Yhteisistä saattohoitolinjoista sopiminen

4.

Saattohoidon hoitosuunnitelmaan kirjaamisen kehittäminen

5.

Saattohoitopotilaan hoitopolun kuvaaminen

6.

Yhteistyön kehittäminen saattohoitoa toteuttavien yksiköiden kesken
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4. PROJEKTIRYHMÄ JA PROJEKTIORGANISAATIO
Projektityöryhmää koottaessa oli tarkoituksena, että työryhmä olisi kattava ja
tarkoituksenmukainen. Työryhmässä oli edustettuina osastot 1, 2 ja 3, avosairaala,
osaamiskeskus, onkologian ja gynekologian poliklinikat. Seudullinen edustus saatiin
kotihoidon osalta Forssan kaupungilta ja palvelukeskusten osalta Tammelan
Ruisluodosta. Lisäksi mukaan kutsuttiin, saattohoitopotilaiden hoitoon FSTKY:ssä
osallistuvina, muina jäseninä sairaalapastori ja sosiaalityöntekijä.
Asiantuntijajäsenillä tässä tarkoitetaan henkilöitä, jotka kutsuttiin mukaan
työryhmän kokouksiin asiantuntijoina, projektin sen hetkisen vaiheen ja tarpeen
mukaan. Työryhmä jakautui tarpeen mukaan erilaisiksi pienryhmiksi.

Hoitopalveluiden
vastuualue

Kirurgia ja
gynekologia

Perusterveydenhuollon vastuualue

Erikoissairaanhoidon vastuualue

Sisätaudit

Avosairaala

Kristiina Kujala
Timo Huokuna
(osan aikaa)
Hannu Sulonen
Virpi Ahokas, os 2 (osan aik)
Sanna Enberg, os 2
Irmeli Sundqvist, os 2
Mirja Hämäläinen, os 3
Vuokko Varvikko (PJ)
Tiit Linnasmägi
Minna Haavisto
Riitta Kalin

Syöpätautien
poliklinikka

Oske;
Saattohoitotiimi

Pirkko VehmasVuorikoski

Sairaalapastori
Anne Mäkelä
Sosiaalityöntekijä
Noora Harjula

Maire Forsten
Päivi Teikari

SAATTOHOITO-PROJEKTIN
TYÖRYHMÄ

Kotihoito
Forssa
Päivi Jussila
Asiantuntijajäsenet
Kari Österberg
Pekka Mali
Eljas-Veli Snäll

Jarmo Ruohonen
Anna Palin
Arija Linnasmägi

Palvelukeskus
Ruisluoto
Pia Vanha-Similä
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5. PROJEKTIN TOIMINTATAVAT
Kehittämisprojektin suunnittelun ensimmäinen vaihe alkoi "mind map" tekniikkaa
käyttäen. Tämän pohjalta valmistui projektisuunnitelma , joka oli valmiina ennen
ensimmäisen projektiryhmän kokousta.
Ensimmäisessä projektiryhmän kokouksessa käytiin läpi projektisuunnitelma
vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Toimintaperiaatteista sovittiin ja käytiin läpi
tulevia toimintatapoja. Sovittiin, että projektipäällikkönä allekirjoittanut toimii kokousten
puheenjohtajan ja koollekutsujana. Projektin työryhmän (18 jäsentä) kokouksia pidettiin 6
kertaa ja erilaiset pientyöryhmät kokoontuivat 10 kertaa. Työryhmä oli päätösvaltainen.
Projektia ohjasi projektisuunnitelman aikataulu. Vaikka aikataulussa jäätiin jälkeen
joiltain osin, eteni projekti kuitenkin tämän vaiheiden ja järjestyksen mukaisesti.
Aikataulua päivitettiin aina tilanteen mukaan.
Allekirjoittanut toimi projektin puheenjohtajana , projektin johtaminen toteutettiin
pääasiassa oman työn ohella. Allekirjoittanut anoi ja sai kehittämismäärärahaa.
Kehittämismääräraha mahdollisti sen, että allekirjoittanut pystyi irrottautumaan omasta
työstä projektityöskentelyyn kahdelle 3 viikon ajanjaksolle.
Projektin tuotos eli seudullinen saattohoitosuunnitelma (=saattohoitokansio) hyväksyttiin
touko-kesäkuussa 2013 FSTKY:n johtoryhmässä ja yhtymähallituksessa (yhall 17.6.2013 §
107).

6. PROJEKTIN TOTEUTUS
Projektisuunnitelman (Liite 1) mukaisesti projekti jaettiin kahdeksaan osaprojektiin ,
osaprojektit jaettiin vielä tehtäviin ja osatehtäviin, sekä näille nimettiin vastuuhenkilöt,
tekijät ja aikataulut. Projektin toteutus kuvataan tässä osaprojekti kerrallaan.
Osaprojektit :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Tiedon keruu ja nykytilanteen kartoitus
Hoitoneuvottelukäytäntö
Saattohoitopäätös
Saattohoidon kirjaaminen
Saattohoidon hoitolinjaukset
- ravitsemus
- oireiden hoito
- kivunhoito; hoitokäytännöt ,ohjeistus
Saattohoitopotilaan hoitopolku
Henkilökunnan koulutus
Toiminnan seuranta ja arviointi
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6.1.

Tiedon keruu ja nykytilanteen kartoitus
6.1.1.

Tiedon keruu
Tarkoituksena oli , että käytettävissä on viimeisin tieto koskien saattohoitoa
Suomessa. Internet haut (19.12.2011) terveysporttiin tehtiin sanoilla
”saattohoito” ja ”kuolevan potilaan oireiden hoito”. Duodecimin ja Suomen
Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen julkaisema käypähoitosuositus,
28.1.2008, kuolevan potilaan oireiden hoito ja sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisema (2010:6) saattohoitosuositus, hyvä saattohoito Suomessa jaettiin
projektityöryhmälle tutustuttavaksi. Ensimmäisenä mainittu
käypähoitosuositus on päivitetty sittemmin, uusi päivitetty versio julkaistiin
28.11.2012.
STM:n saattohoitosuositus kehottaa sairaanhoitopiirejä laatimaan
saattohoitosuunnitelman. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin saattohoitosuunnitelma julkaistiin maaliskuussa 2012.
Projektityöryhmästä osallistui 5 henkilöä Suomen palliatiivisen lääketieteen
yhdistyksen järjestämään seminaariin, saattohoito 2011, 29.-30.11. 2011
Helsingissä. Tämä osallistujaryhmä teki koosteen koulutuspäivien sisällöstä,
kooste käytiin läpi projektityöryhmän kanssa.
Projektityöryhmä kävi opintokäynnillä Helsingin saattohoitokoti Terhokodissa
28.5.2012. Opintokäynnillä esiteltiin ensin Terhokodin tiloja ja toimintaa ja
tämän jälkeen kuunneltiin esitys siitä millaista on hyvä saattohoito
Terhokodissa. Käynnistä tehtiin kirjallinen yhteenveto.

6.1.2.

Käsitteiden määrittely
Saattohoitoon liittyvien käsitteiden käytössä on ollut kirjavuutta tämän vuoksi
projektityöryhmässä sovittiin seuraavien käsitteiden käytöstä:
Parantava hoito (kuratiivinen): tavoitteena pysyvä paraneminen.
Palliatiivinen hoito:
Palliatiivinen hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitamista siinä
vaiheessa kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Se on
parantumattomasti sairaiden oireenmukaista hoitoa. (Käypähoito suositus;
Kuolevan potilaan oireiden hoito. 28.11.2012. )
Palliatiivinen hoito voi pitää sisällään myös oireita lievittäviä erikoishoitoja
kuten palliatiivista kirurgiaa ja sädehoitoa. Syöpäsairauksien hoidossa palliatiiviseen hoitoon lukeutuu myös aktiivinen syövän lääkehoito tai sädehoito
kun hoidon oletetaan rajoittavan kasvaimen leviämistä, mutta pysyvän
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paranemisen mahdollisuuksia ei ole. Tällöin toisinaan on kysymys useita
vuosiakin kestävästä hoidosta. (Vainio, A., Hietanen, P. 2004)
Saattohoito:
Saattohoito tarkoittaa palliatiivisen hoidon viimeisiä vaiheita. Se on
oireenmukaista hoitoa, joka ajoittuu lähemmäksi kuoleman todennäköistä
ajankohtaa. Saattohoidossa ennuste on päivistä muutamiin viikkoihin.
(Käypähoito suositus; Kuolevan potilaan oireiden hoito. 28.11.2012. )
Hoitoneuvottelu:
Palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon liittyvistä neuvotteluista käytetään
nimeä hoitoneuvottelu. Hoitoneuvotteluita tulee pitää useita, aina potilaan
tilanteen muuttuessa.
Hoitoneuvotteluun osallistuvat potilas itse (jos mahdollista), lääkäri, hoitohenkilökuntaa sekä potilaan suostumuksella myös hänen omaisensa.
Potilasasiakirjoihin merkitään hoitoneuvotteluun osallistujat, keskustelun sisältö ja potilaan ja omaisten mielipiteet. (Ruohonen, J. Seudullinen
saattohoitokoulutus 21.1.2012)
Saattohoitopäätös: (=hoitolinjapäätös)
Saattohoitopäätös on päätös saattohoitoon siirtymisestä. Saattohoitopäätös on
Potilaslaissa tarkoitettu merkittävä hoitopäätös, josta on neuvoteltava
(hoitoneuvottelu) ja päätettävä yhteisymmärryksessä potilaan ja tarvittaessa
hänen omaistensa kanssa. Hoitoneuvottelussa sovitaan hoidon sisällöstä ja
hoitolinjoista.Potilaan ja hänen omaistensa pitää saada kuulla saattohoitopäätöksen perusteista ja seuraamuksista, ja heillä on oltava mahdollisuus
lausua kantansa. (Ruohonen, J. Seudullinen saattohoitokoulutus 21.1.2012)
DNR-päätös: (= do not resuscitate=salli luonnollinen kuolema)
Päätös elvyttämättä jättämisestä. Vaikeasti sairasta potilasta ei elvytetä
mahdollisen sydän- tai hengityspysähdyksen sattuessa.
Merkittävä hoitopäätös eli sitä ennen lääkärin on mahdollisuuksien mukaan
keskusteltava potilaan kanssa ja jos potilas sallii, myös lähiomaisten kanssa.
(Ruohonen, J. Seudullinen saattohoitokoulutus 21.1.2012)
Hoitotahto (=hoitotestamentti):
Potilaan tahdon ilmaiseva ja allekirjoittama asiakirja potilas-asiakirjoihin liitettynä. Kahden todistajan käyttämistä suositellaan.
(Ruohonen, J. Seudullinen saattohoitokoulutus 21.1.2012)

6.1.3.

Nykytilanne
Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin saattohoidon nykytilannetta eri
yksiköissä. Projektityöryhmän jäsenet tekivät kuvauksen omasta yksiköstään.
Kotihoitoa edusti Forssan kotihoito ja palvelukeskuksia Tammelan Ruisluoto.
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Erikoissairaanhoidon osastot 1, 2 ja 3
Erikoissairaanhoidon kirurgian ja sisätautien osastoilla saattohoitoa on
toteutettu tilanteen niin vaatiessa. Saattohoito on koettu tärkeäksi mutta myös
vaativaksi ja resursseja tarvitsevaksi toiminnaksi. Hoitoneuvotteluiden
pitäminen hoitolinjauksineen on ollut liian vähäistä. Hoitolinjoissa on ollut
epäselvyyttä niin hoitohenkilökunnan kuin potilaan ja omaistenkin kesken.
Yhteiset pelisäännöt ovat puutteelliset ja vastuukysymykset epäselviä. Osastojen
käytännöt ovat eronneet toisistaan.
Avosairaala
Avosairaala tarjoaa lyhytkestoista sairaalatasoista hoitoa asiakkaan kotona tai
palvelukeskuksessa vaihtoehtona osastolla annettavalle hoidolle potilaan niin
halutessa. Se toimii kaikkina viikonpäivinä klo 7-21. Avosairaalaan tarvitaan
lääkärin lähete. Avosairaalan lääkäri päättää, voidaanko hoito toteuttaa kotona.
Potilaan tulee selviytyä päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti, läheisten tai
tukipalvelujen avulla. Avosairaala on osallistunut kotisaattohoitoon, heidän
vastuullaan on ollut mm. neste- ja lääkehoidon toteuttaminen. He ovat myös
hoitaneet saattohoidossa olevia lapsipotilaita. Epäselvyyttä ovat aiheuttaneet
mm. puuttuvat saattohoitosuunnitelmat sekä puutteelliset saattohoito-päätökset
ja hoitolinjaukset.
Osaamiskeskus
Forssan Korkeavahan terveysaseman Osaamiskeskuksessa toimii
saattohoitotiimi ja yksikössä on yksi saattohoitohuone. Potilaaksi ohjaaminen
tapahtuu lääkärin lähetteellä.
Saattohoito perustuu kirjalliseen hoitosuunnitelmaan, jonka laatimiseen potilas
tai hänen edustajansa tai omaisensa osallistuu. Potilaan kokonaisvaltaisen
hoidonjatkuvuus turvataan ympäri vuorokauden. Omaiset voivat osallistua
läheisensä hoitoon ja tarvittaessa yöpyä osastolla. Lisäksi saattohoitotiimin
tehtäviin kuuluu asiantuntevan saattohoidon tietojen ja taitojen jakaminen eri
hoitoyksiköihin ja tarvittaessa koteihin Forssan seudulla.
Tarvetta saattohoidon kehittämiselle on, koska osaamiskeskuksen
saattohoitoyksikköön on siirtynyt muista yksiköistä potilaita joilla ei ole ollut
saattohoitopäätöksestä mitään tietoa.
Syöpätautien poliklinikka
Forssan sairaalan syöpätautien poliklinikalla toteutetaan TYKS:n ohjeiden
mukaisesti potilaille solusalpaajahoitoja maanantaista perjantaihin. Näiden
lisäksi annetaan syöpäpotilaiden hoitoon liittyviä muita hoitoja, kuten luuta
vahvistavia lääkehoitoja, verensiirtoja ja ravitsemukseen liittyviä nestehoitoja.
Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri (TYKS) on käytettävissä kahtena
päivänä viikossa. Hoidoista suurin osa on palliatiivista ja hoitoja annetaan niin
kauan kuin sille on vastetta tai potilas niitä jaksaa vastaanottaa. Hoitojen
lopettamisen jälkeen potilaita seurataan vielä lääkärinvastaanotolla esim.
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kipulääkityksen ja asciteksen vuoksi. Näin potilaat ovat voineet olla pidempään
kotona.
Potilaiden kanssa keskustellaan paljon siitä, mitä tapahtuu, kun hoidot
poliklinikalla loppuvat. Poliklinikan hoitajat keskustelevat hyvin paljon potilaan
ja omaisten kanssa myös siitä, mitä tapahtuu kun hoidot eivät enää auta. Potilaat
ovat kertoneet , että he jäävät ikään kuin tyhjän päälle, kun kontaktit
syöpätautienpoliklinikalla päättyvät.
Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa asiakasta erilaisissa sosiaaliturvaan ja
sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä on mukana kun
järjestetään ja suunnitellaan saattohoidon toteuttamista esim. kotona tai
palvelukeskuksissa. He ovat niin potilaan omaisten kuin henkilökunnankin
tukena asioita järjestettäessä ja selvitettäessä. Sosiaalityöntekijät pitävät tärkeänä
sitä, että saattohoidosta puhuttaessa tai sitä järjestettäessä, kaikilla tahoilla olisi
yhtenäinen käsitys siitä, missä vaiheessa potilaan hoidossa mennään.
Sairaalapappi
Sairaalapappi on kirkon työntekijä terveydenhuollon kentällä, tavallaan siis
”maallikko” terveydenhuollon kysymyksissä. Sairaalapappi toimii oman
vaitiolovelvollisuutensa puitteissa potilaan hyväksi mahdollisimman
rakentavassa yhteistyössä muiden auttavien tahojen kanssa.
Ensimmäinen yhteydenotto voi tulla suoraan potilaalta omasta tai läheisensä
puolesta, läheiseltä omasta tai potilaan puolesta tai henkilökunnan välittämänä.
Yhteys voi syntyä myös satunnaisen tapaamisen pohjalta. Henkilökunnan
rohkeus kysyä, haluaako tavata sairaalapappia, koituu usein potilaan hyväksi –
joko heti tai sitten se jää mieleen ja aktualisoituu myöhemmin. Asianomaisen
niin halutessa, sairaalapappi kulkee rinnalla elämän loppuvaiheessa ja surussa
sen jälkeen.
Sairaalapappi on sekä potilaita että omaisia varten: joskus tapaamisia haluaa
vain potilas, joskus vain omainen, usein jaetaan jaksamista sekä kaikki yhdessä
että erikseen. Sairaalapappi on myös henkilökunnan jaksamisen tukena esim.
kahdenkeskiset ja ryhmäkeskustelut kuormittavissa tilanteissa, osastotunnit.
Forssan kotihoito
Kotihoidossa saattohoito on keskitetty moniammatilliselle Muutostiimeille
( kotiin sairaalasta tiimi, buusteri ja maaseutu), jotka tarvittaessa myös toimivat
yhteistyössä ikäihmisten kotihoitotiimin asiakkaiden saattohoidossa.
Ikäihmisten kotihoito tiimeissä toimivat sairaanhoitajat osana moniammatillista
tiimiä. Kotihoidon tiimejä ovat 1 ja 2, maantieteellisesti jaettuna. Molemmissa
tiimeissä toimii yksi sairaanhoitaja. Muutostiimit ja ikäihmisten tiimit toimivat
tällä hetkellä kahdessa vuorossa ja lisäksi heillä on yöhoito. Sairaanhoitajat
toimivat ma-pe aamuvuoroissa.
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Saattohoitoasiakas tulee useimmiten sairaalan (SAS työryhmän) kautta
kotihoidon asiakkuuteen. Tällöin SAS:ssa menee tieto myös Oske:n
saattohoitotiimille. Tarvittaessa kotihoito saa saattohoitotiimiltä
konsultaatioapua.
Kotihoidossa on koettu epäselvyyttä vastuukysymyksissä ja konsultaatiokanavissa. Hoitajilla on ollut vaikeuksia saada mm. lisäkipulääkityslupaa.
Toisaalta saattohoito kotona vaatii hoitoa ympärivuorokauden ja tähän ei aina
tahdo löytyä resursseja. Kotihoidon toteuttamassa saattohoidossa pidetään
tärkeänä yhteistyökumppanina avosairaalaa. Yhteistyön lisääminen
avosairaalan kanssa on kotihoidon tavoite saattohoidon kehittämisessä.
Ruisluodon palvelukeskus
Ruisluodon palvelukeskus koostuu kahdesta tehostetun palveluasumisen
yksiköstä Kertunkammarista (11 asukaspaikkaa) ja hoiva 2:sta (42 asukaspaikkaa), sekä laitoshoitoa toteuttavasta hoiva 1:stä ( 35 asukaspaikkaa, joista 5
lyhytaikaishoitopaikkaa). Kaikissa palvelukeskuksen yksiköissä on
mahdollisuus toteuttaa iv- nesteytystä ja lääkehoitoa. Perushoidon ja
kuntoutuksen lisäksi saattohoito koetaan toiminnassa hyvin keskeiseksi asiaksi.
Tarvittaessa löytyvät valmiudet toteuttaa saattohoitoa myös asiakkaan kotona
yhdessä kotihoidon kanssa. Kehitettäviin asioihin saattohoidon osalta kuuluvat
kipulääkkeiden riittämättömyys, hoitolinjojen epäselvyys ja omaisten
huomioonottamisen vaativuus.
6.2.

Hoitoneuvottelukäytäntö ja saattohoitopäätös

Tämän osaprojektin tavoitteena oli hoitoneuvottelukäytännön ohjeistaminen.
Hoitoneuvottelun onnistumiseksi saattohoitopäätöksen sisältöön liittyvät asiat tuli
määritellä. Tähän osaprojektiin otettiin mukaan myös DNR- päätökseen ja hoitotahtoon
liittyvät asiat, tavoitteena oli laatia kirjalliset ohjeet myös näille asioille.
Keskustelua käytiin saattohoitoneuvottelu -nimityksestä. Tästä nimityksestä luovuttiin ja
sovittiin otettavaksi käyttöön hoitoneuvottelu. Hoitoneuvottelulla tässä tarkoitetaan
palliatiivisen hoidon ja saattohoidon hoitoneuvottelua.
Saattohoitopäätös on päätös siirtyä parantavasta hoidosta oireiden hoitoon. Usein päätös
on lopputulos pitkästä prosessista, jonka aikana on selvinnyt, että sairaus ei ole
parannettavissa. Päätöksentekoon antaa tukea usein monien terveydenhuollon
ammattilaisten yhteistyö ja vuorovaikutus potilaiden ja omaisten kanssa. Se, milloin on
oikea aika pysähtyä, arvioida tilanne ja siirtyä saattohoitoon, on yksilöllistä ja vaikeasti
yleisesti määriteltävissä. Riittämättömyyden ja ahdistuksen tunteet tällaisessa tilanteessa
ovat tavallisia päätöksen tekijöillä, hoitohenkilökunnalla sekä potilaalla ja hänen läheisillään.
Joskus päätös saattohoitoon siirtymisestä myös lykkääntyy sen vuoksi, että asiasta
keskustelun aloittaminen tuntuu vaikealta. Saattohoito on potilaalle kuitenkin siinä
tilanteessa parasta mahdollista hoitoa, useimmiten ainoa lääketieteellisesti perusteltu
hoitovaihtoehto. Jos saattohoitopäätös lykkääntyy tai pahimmillaan jää tekemättä, potilas
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ei saa mahdollisuutta inhimilliseen ja kärsimyksiä helpottavaan elämän loppuvaiheeseen.
(Saattohoito – Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio.
ETENE julkaisu 8)
Hoitoa koskevat päätökset tekee potilaan hoidosta vastaava lääkäri
yhteisymmärryksessä potilaan tai hänen edustajansa kanssa. Päätöksiä saattohoidosta
tehdään sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Mikäli potilas
siirretään yksiköstä toiseen saattohoitoon, on myös vastaanottavan yksikön hyvä järjestää
hoitoneuvottelu, jossa käsitellään tarpeen mukaan mahdollisimman selkeästi ja
yksityiskohtaisesti potilaan hoitoon liittyvät asiat. Päätökset perusteluineen kirjataan
selkeästi ja yksityiskohtaisesti potilasasiakirjoihin. On tärkeää, että myös niillä potilaan
hoitoon osallistuvilla, jotka eivät voineet osallistua hoitoneuvotteluihin, on ajankohtainen
tieto hoitopäätöksistä. Neuvottelun päätöksillä on suuri merkitys esim.
päivystystilanteissa tehtäviin hoitoratkaisuihin.
Hoitoneuvottelu tulee järjestää potilaan hoidon eri vaiheissa, tilanteen niin vaatiessa
(tarve hoitolinjan muutokselle). Tällaisia vaiheita ovat mm. siirtyminen aktiivisista
hoidoista palliatiiviseen hoitoon, siirtyminen palliatiivisesta hoidosta saattohoitoon, tarve
vain DNR -päätökselle ja/tai kun potilaan vointi oleellisesti muuttuu.
Projektityöryhmä laati kirjallisen ohjeen (Liite 2) jossa kerrotaan aluksi hoitoneuvottelusta
yleisesti ja tämän jälkeen käsitellään tarkemmin saattohoitopäätöstä varten tarkoitettua
hoitoneuvottelua. Ohjeessa annetaan tietoa henkilökunnalle hoitoneuvottelun käytännön
toteutuksesta, ohjeessa kuvataan hoitoneuvottelun kulkua ja sitä mitä asioita tulee sopia
valmiiksi saattohoitosuunnitelmaa varten. Lopuksi annetaan ohjeet siitä miten sovitut
asiat kirjataan potilasasiakirjoihin.

6.2.1.

DNR-päätös
Saattohoitopäätös pitää sisällään DNR- päätöksen. Saattohoitopotilasta ei
elvytetä mahdollisen sydän- tai hengityspysähdyksen sattuessa.
Projektityöryhmä laati ohjeen (Liite 3) jossa ensin määritellään dnr-päätös ja
sitten ohjeistetaan kuinka toimitaan päätöstä tehtäessä sekä miten kirjaaminen
efficaan toteutetaan.
Osalle potilaista heidän siirtyessään jatkohoitoon FSTKY:ään, on tehty dnr päätös edellisessä hoitopaikassa. Käytäntö on osoittanut, että potilaalla tai hänen
omaisillaan ei ole aina ollut tietoa tehdystä dnr- päätöksestä , eikä asiasta aina
löydy perusteltua kirjausta. Tämän vuoksi laadittiin ohjeistus myös dnrpäätöksen päivittämiseen.

6.2.2.

Hoitotahto
Henkilö voi ilmaista tahtonsa tulevasta hoidostaan hoitotahdolla. Potilaalla on
oikeus kieltäytyä hänelle suunnitellusta tai jo aloitetusta hoidosta. Hoitotahto
tulee ajankohtaiseksi, kun hän ei enää kykene ilmaisemaan itse kantaansa
hoidostaan. Hoitotahdossa potilas ilmaisee kantansa itseään koskevasta

14
tärkeästä hoitoratkaisusta, esimerkiksi siitä, pitkitetäänkö hänen elämäänsä
parantumattomasti sairaana joillain hoitoratkaisuilla. Hoitotahto koskee
kuoleman läheisyyteen liittyviä hoitotoimenpiteitä. Etene 8
Kuntayhtymässämme oli jo olemassa potilaille ja hänen omaisilleen tarkoitettu
esite; ”Hoitotahto välittää potilaan tahdon”. Tavoitteena oli hoitohenkilökunnan ohjeistamiseen asian suhteen. Uudessa ohjeessa (Liite 4) kerrotaan mikä
on hoitotahto/hoitotestamentti ja annetaan ohjeet mm. hoitotahdon
skannaamisesta ja kirjaamisesta. Myös potilaille ja omaisille tarkoitettu esite
päivitettiin (Liite 5).
6.3.

Saattohoitosuunnitelma

Saattohoitopäätöstä varten käydyn hoitoneuvottelun pohjalta laaditaan
saattohoitosuunnitelma. Projektityöryhmä laati ohjeen (Liite 6) henkilökunnalle
saattohoitosuunnitelman tekoon. Saattohoitosuunnitelmaa varten otettiin käyttöön
HOITO-lehti. Suunnitelmaa varten luotiin fraasit, joita apuna käyttäen kirjataan
saattohoitosuunnitelma hoitolehdelle.
Saattohoitosuunnitelma pitää sisällään fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin, hengelliseen tukemiseen liittyviä asioita. Huomiota saavat myös
jatkohoito- ja vastuukysymykset. Ohjeessa määritellään mitä asioita
saattohoitosuunnitelman tulisi sisältää ja miten hoitosuunnitelman laadinta käytännössä
toteutetaan. Työryhmän ajatus oli, että hoitosuunnitelman laatii hoitolehdelle se hoitaja,
joka on ollut mukana hoitoneuvotteluissa. Suunnitelman päivittämisestä huolehtivat
kaikki saattohoitoon osallistuvat hoitajat.
Työryhmä harjoitteli saattohoitosuunnitelman tekoa ja tältä pohjalta luotiin
saattohoitosuunnitelma malli (Liite 7) henkilökunnan käyttöön. Tarkoituksena on, että
saattohoitosuunnitelmaan kirjataan suunnitelma ja hoitosuunnitelmalehdelle kirjataan
toteutunut hoito.
Saattohoitosuunnitelman tavoitteena on hoitolinjojen yhtenäistäminen, tämän myötä
kaikki potilaan hoitoon osallistuvat tietävät tilanteen ja myös potilaalla ja omaisilla on
selkeä käsitys tilanteesta. Saattohoitosuunnitelma on myös tärkeä informaation lähde
potilaan siirtyessä jatkohoitoon kotiin tai muuhun jatkohoito-paikkaan.
Saattohoitosuunnitelma on työkalu ja se toimii myös muistilistana, kun mietitään, mitä
kaikkia asioita tulee huomioida saattohoitopotilaan hoidossa.
6.4.

Saattohoidon kirjaaminen

Saattohoitoon liittyvän kirjaamisen kehittämisen tavoitteena oli yhtenäistää ja parantaa
kirjaamiskäytäntöjä. Kirjaamisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa, tärkeää on että
kirjataan oikeat asiat oikeaan paikkaan. Sanonta; ” Se mitä on tehty on kirjattu ja mitä ei
ole kirjattu ei myöskään ole tehty” pitää paikkansa myös tässä. Saattohoidossa
kirjaamisen sisältöön tulee kiinnittää erityistä huomiota varsinkin silloin, kun on kyseessä
hoitolinjapäätökset.
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Kaikki projektityöryhmän luomat uudet ohjeet sisältävät ohjeistuksen siitä miten
kirjaaminen toteutetaan EFFICA- potilastietojärjestelmään. Yleisenä kirjaamisen
ohjeistuksena voidaan sanoa, että tiivistelmä –lehdeltä , erityistä huomiota sarakkeesta
tulee näkyä jos potilaalla on hoitotahto, saattohoitopäätös, dnr- päätös tai
saattohoitosuunnitelma tehtynä.
Edellä mainituista, hoitotahtoa lukuun ottamatta, tulee olla asianmukaiset tiedot lääkärin
kirjaamana erikoisalalehdellä ja hoitajan kirjaamana hoitosuunnitelma lehdellä sen päivän
kohdalla johon asia kuuluu. Tämän lisäksi hoitajat kirjaavat kaikista edellä mainituista
tiedon myös hoitosuunnitelmalehden ylimpään laatikkoon, jotta tämä tieto siirtyy
mukana aina hoitosuunnitelma lehden vaihtuessa.
6.5.

Saattohoidon hoitolinjaukset

Yksi keskeisimmistä lähteistä saattohoidon kehittämisprojektissa on ollut vuonna 2008
julkaistu ja marraskuussa 2012 päivitetty Käypähoitosuositus, kuolevan potilaiden
oireiden hoito. Suosituksessa keskeistä on sairauden ja lähestyvän kuoleman aiheuttamien
oireiden ja niistä johtuvan kärsimyksen lievitys potilailla, joiden kuolemaan johtavan
perustaudin etenemiseen ei voida enää vaikuttaa hoidolla.
Tämän osaprojektin tavoitteena oli laatia ohjeistus joka selkeyttäisi saattohoitopotilaan
hoidon linjauksia. Tavoitteena oli luoda kuolevan potilaan oireiden hoito-ohjeet jotka
linkittyisivät kuolevan potilaan oireidenhoito 2012- käypähoitosuositukseen.
Saattohoitopäätöstä edeltävät hoitoneuvottelut. Hoitoneuvotteluissa käydään läpi
potilaan sairauteen ja sen hoitoon liittyvät asiat, eri hoitovaihtoehdot ja tulevaisuuden
näkymät sekä tehdään hoidon linjauksiin liittyvät päätökset.
Hoidon linjaukseen kuuluu elämää pitkittävien hoitojen lopettaminen tai aloittamatta
jättäminen taudin kulun, ennusteen ja hoidon mahdollisuuksien mukaisesti.
Hoitolinjaukset tehdään yksilöllisesti ja potilaan tarpeet huomioon ottaen.
Saattohoitopäätöksen yhteydessä käydään läpi myös neste- ja ravitsemushoidon sekä
muiden tutkimusten ja hoitojen tarve ja hyödyllisyys. Neuvottelussa kuunnellaan potilaan
ajatuksia ja tuntemuksia muun muassa arjen järjestelyistä, sairauden kokemuksista,
peloista ja hoidon toiveista. Hoitoa koskevat päätökset tekee potilaan hoidosta vastaava
lääkäri yhteisymmärryksessä potilaan tai hänen edustajansa kanssa. (Saattohoito –
Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio. ETENE julkaisu 8)
Kun hoitoja lopetetaan tai jätetään aloittamatta, arvioidaan niiden hyöty potilaan
elämänlaadun kannalta (tehohoito, ravitsemushoito ja nesteytys, kajoamaton ventilaatio).
Aiemmin hyödyllisenä aloitettu hoito tulee lopettaa, jos sen katsotaan pitkittävän potilaan
kärsimystä ja hankaloittavan potilaan rauhallista kuolemista. (Käypähoito suositus;
Kuolevan potilaan oireiden hoito. 28.11.2012. )
Käypähoitosuosituksen 28.11.2012 mukaan fyysisten ja psyykkisten oireiden
diagnostiikan laiminlyönti tai heikko tuntemus saattaa johtaa potilaan vaivojen alihoitoon
tai liian voimaperäisten ja väärin ajoitettujen hoitojen käyttöön. Oireenmukaisen hoidon
liian myöhäinen aloittaminen saattaa lisätä potilaan kärsimyksiä ja johtaa jopa
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ennenaikaiseen kuolemaan. Saattohoidon kesto ja luonne poikkeavat toisistaan eri
tautiryhmissä Kuolevan potilaan suonensisäinen nesteytys tai suonensisäinen ravitsemus
ei yleensä ole aiheellista saattohoidossa. Antibioottihoito ei paranna kuolevan potilaan
elinaikaennustetta, mutta se voi lievittää oireita. Delirium on kuolevilla potilailla yleinen
oire, ja sitä tulee ehkäistä ja hoitaa.
Hoitovastetta tulee seurata aktiivisesti. Korkea ikä ja dementia eivät ole oireita lievittävän
hoidon esteitä. Kuolevan potilaan hoidosta tulee karsia myös aiemmin käytössä olleita ja
elämän lopulla tarpeettomiksi käyneitä lääkityksiä (kolesteroli-, verenpainelääkitys yms.)
haitallisten yhteisvaikutusten vähentämiseksi. (Käypähoito suositus; Kuolevan potilaan
oireiden hoito. 28.11.2012. )
Potilaan ihmisarvon mukainen kohtelu kuoleman lähestyessä merkitsee sitä, että potilaan
kärsimyksiä pitkittävistä hoidoista luovutaan. Kun potilas ei itse enää pysty päättämään ja
arvioimaan tilannetta, hoitopäätökset ovat lääkärin harkinnassa. Kun lääkäri arvioi, ettei
hoidon jatkaminen ole potilaan henkilökohtaisen edun mukaista hoito lopetetaan, vaikka
suostumuksenantajan asemassa oleva henkilö vaatisi hoidon jatkamista. (Saattohoito –
Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio. ETENE julkaisu 8)
Projektityöryhmä laati ohjeen (Liite 8) siitä mikä ei kuulu saattohoitoon. Lisäksi koottiin
ohjeistus (Liite 9) kuolevan potilaan oireiden hoidosta. Ohjeistus sisältää fyysiseen,
psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvoinnin huolehtimiseen, sekä hengellisen tukemiseen
liittyviä asioita. Ohje linkittyy eri oireiden osalta käypähoitosuositukseen, ohjeesta
löytyvät tämän seudun yhteystiedot tahoista joihin tarvittaessa otetaan yhteyttä, tilanteen
niin vaatiessa. Ohjeistukseen on liitetty myös muita hyödylliseksi katsottuja linkkejä
kuten esim. linkki kipupumpun käyttöönotto-videoon. Lääkehoidon osuus löytyy
oirekohtaisesti, linkitettynä käypähoitosuositukseen. Lääkehoidon tukena käytetään myös
Juha Hännisen (2012) saattohoidon lääkeopasta.
6.6.

Saattohoitopotilaan hoitopolku

Tämän osaprojektin tavoitteena on ollut saattohoitopotilaan hoitopolun prosessikuvaus.
Tarkoituksena on ollut on kiinnittää huomiota Forssan seudulla saattohoidon
järjestämiseen ja kehittämiseen kuvaamalla saattohoidon järjestämistä ja siihen liittyvää
työnjakoa ja vastuita. Projektityöryhmä teki alustavan suunnitelman, saattohoidon
järjestämisestä seudullisesti, alkuvuodesta 2013 . Suunnitelma pohjautui STM:n
saattohoitosuositukseen ja K-HSHP:n saattohoitosuunnitelmaan.
Alustava suunnitelma lähetettiin lausuntokierrokselle kaikille niille tämän seudun tahoille
jotka ovat mukana saattohoitoa toteuttamassa. Saatujen kommenttien ja aiheesta
järjestetyn seudullisen koulutus-keskusteluiltapäivän yhteenvetojen perusteella
muotoutui lopullinen suunnitelma; ”Saattohoidon järjestäminen – työnjako ja vastuut”
(Liite 10). Suunnitelmassa kerrotaan missä saattohoitoa tällä seudulla toteutetaan sekä
kerrotaan kuka vastaa ja mistä vastaa. Lopuksi määritellään vielä konsultaatiokanavia
sekä kerrotaan kotikuolemaan liittyvistä järjestelyistä.
Saattohoidon työnjaon ja vastuiden kuvaamisen tavoitteena on ollut se, että on sovittuna
sellaiset käytännöt, että riippumatta siitä missä saattohoitopotilasta hoidetaan, on
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henkilökunnalla, potilaalla tai potilaan omaisella tieto siitä kuka on hoidosta vastuussa ja
mihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Vastuulla tässä tarkoitetaan mm. kivun ym. oireiden
hoitoa, reseptien uusimista ja ensisijaista yhteydenottopaikkaa niin omaiselle, potilaalle
kuin potilaan hoitoon osallistuvillekin.
6.7.

Henkilökunnan koulutus

Ensimmäinen seudullinen saattohoidon koulutustilaisuus (kaksi samansisältöistä)
järjestettiin FSTKY:män toimesta tammikuussa 2012. Tällöin esiteltiin ensimmäisen kerran
myös tämä kehittämisprojekti.
Henkilökunnan koulutus on yksi kehittämisprojektin osaprojekteista. Koulutusta
tapahtui jatkuvasti koko projektin aikana eri menetelmin. Tavoitteena oli järjestää
koulutusta kehittämisprojektin työn tuloksista ja edesauttaa siten
saattohoitosuunnitelman käytäntöön panoa ja jalkauttamista. Tavoitteena oli myös
järjestää alan asiantuntijoiden toteuttamaa koulutusta sekä saada henkilöstöä
innostumaan saattohoitoon liittyvästä muusta koulutuksesta. Tarkoituksena oli että
koulutus kattaisi seudullisesti mahdollisimman laajasti kaikki ne tahot jotka osallistuvat
saattohoitopotilaiden hoitamiseen.
Kehittämisprojektin työryhmän toimesta Forssan kaupungintalolla järjestettiin kaksi
samansisältöistä koulutuspäivää lokakuussa 2012. Kouluttajina toimivat saattohoitokoti
Terhokodin johtaja Juha Hänninen ja koulutushoitaja sairaanhoitaja Miia Salonen. Aiheina
olivat kuolevan potilaan hoitotyö ja oirehoito.
Kehittämisprojektin työryhmä järjesti saattohoitokoulutusta Forssan seudun
terveydenhuollon henkilökunnalle keväällä 2013 kolmena eri päivänä.
Koulutuksen aiheina olivat seudullisen saattohoidon kehittämisprojektin antia, osa 1
(kaksi samansisältöistä päivää) ja seudullisen saattohoidon kehittämisprojektin antia, osa
2 (yksi päivä). Ensimmäisessä koulutusosassa pääpaino oli uusissa ohjeistuksissa ja
kuolevan potilaan oireiden hoidossa. Toinen osa käsitteli aihetta yhteistyö- ja
työnjakokysymykset saattohoidossa.
Projektityöryhmän jäsenet osallistuivat myös erilaisiin saattohoidon koulutuksiin
projektin aikana. Tällainen oli esim. marraskuussa 2012 järjestetty Saattohoitotutkimuksen
päivä-seminaari Helsingissä. Järjestelyistä vastasi valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan
eettisen neuvottelukunnan ETENE:n koordinoima saattohoitotutkijafoorumi.
Seminaarissa esiteltiin uusinta kotimaista ja kansainvälistä tietoa saattohoidosta.
Kehittämisprojektin aikana jaettiin tietoa saattohoitoon liittyvästä koulutuksesta.
Tällaisia koulutuksia olivat mm. Hämeen ammattikorkeakoulun Hyvinvointiosaamisen
koulutus- ja tutkimuskeskuksen, kevätlukukauden 2013 aikana neljänä päivänä,
järjestämä saattohoitokoulutus. Koulutuspäivien aiheet olivat parantumaton sairaus ja
saattohoitopäätös, kuolevan hoitaminen, omaiset ja läheiset saattohoitotyössä sekä
kuolema eri kulttuureissa. Koulutuksesta oli mahdollisuus saada 4 opintopisteen suoritus
osallistumalla kaikkiin päiviin sekä tekemällä niihin liittyviä tehtäviä. Koulutukseen
löytyi osallistujia seudultamme.
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Lisäksi keväällä 2013 käynnistyi Hämeenlinnassa uusi oppisopimustyyppinen
Syöpähoitotyön kehittäjä (30 op) –koulutus. Koulutus järjestetään FUAS-yhteistyössä
Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Tähän
koulutukseen on FSTKY:ltä osallistunut 3 henkilöä.
Kehittämisprojektin työryhmien jäsenet ovat toimineet tiedonjakajina ja yhteyshenkilöinä
kehittämisprojektin ja henkilöstön välillä. Tietoa on viety eri yksiköihin koko
kehittämisprojektin toteuttamisen ajan. Työryhmän jäsenet ovat jakaneet tietoa mm.
yksikkökohtaisten osastotuntien merkeissä. Kehittämisprojektin työntuloksia esiteltiin
myös osastonhoitajien kokouksessa.
Yhteistyöllä tietohallinnon kanssa varmistettiin se, että kaikki seudun saattohoitoa
toteuttavat niin julkiset kuin yksityisetkin yksiköt voivat hyödyntää samalla tavoin effica
potilastietojärjestelmää. Tästä esimerkkinä se, että saattohoitosuunnitelman tekoa varten
tarvittavat fraasit jaettiin joka taholle ja myös hoitolehden käyttöön otto varmistettiin atk
yksikön toimesta.
Kaikkiin em. yksiköihin jaettiin projektin aikana tietty määrä, sovitusti käyttöön otettavia,
kirjallisia saattohoitoon liittyviä oppaita. Näitä olivat Saattohoito, Potilaan ja omaisen –
opas (Juha Hänninen 2012) ja Saattohoidon lääkeopas (Juha Hänninen 2012).
Järjestettyjen seudullisten saattohoitokoulutuksien suosio oli niin suuri, että
projektityöryhmälle oli selvää se, että koulutustarpeeseen tulee vastata myös jatkossa.
Näin ollen projektin aikana käynnistynyt saattohoidon koulutusohjelma liitettiin osaksi
FSTKY:n koulutusohjelmaa. Tavoitteena on jatkaa saattohoidon koulutuksia seudullisena
koulutuksena 2 kertaa vuodessa.
6.8.

Toiminnan seuranta ja arviointi

Tämän osaprojektin tavoitteena on ollut varmistaa se, että tämä projekti
jää päättyessään myös elämään. Tarkoituksena se, että seudullinen
saattohoitosuunnitelma otetaan käyttöön, sen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä
toimintaa edelleen kehitetään. Tavoitteena on ollut seudullinen verkostoituminen
saattohoitoa toteuttavien tahojen kesken.
Yhtenä yhteistyötä lisäävänä keinona nähdään jatkuva koordinoitu seudullinen
saattohoitokoulutus. Tämä omalta osaltaan mahdollistaa kehitystyön jatkumisen ja antaa
tilaisuuden ajatusten vaihtoon eri toimijoiden kesken.
Saattohoitosuunnitelman mukaan osaamiskeskus vastaa tulevaisuudessa omalta osaltaan
saattohoidon seudullisesta kehittämisestä. Projektityöryhmässä nimettiin seudullinen
saattohoidon yhteyshenkilö ( =työryhmän puheenjohtaja eli allekirjoittanut).
Yhteyshenkilö toimii saattohoitosuunnitelman (saattohoitokansion) päivittäjänä.
Nimettynä on myös pientyöryhmä, joka hyväksyy saattohoitosuunnitelmaan jatkossa
tulevat muutokset koskien mm. hoitoketju- ja vastuukysymyksiä.
Saattohoitosuunnitelman toteutumista on tarkoitus arvioida tulevissa seurantatyöryhmän
kokouksissa. Seurantatyöryhmä koostuu projektityöryhmän jäsenistä jotka omalta
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osaltaan ovat omien työyksikköjensä saattohoidon yhdyshenkilöitä ja lisäksi mukaan
kutsutaan yhdyshenkilöt vielä niistä saattohoitoa toteuttavista yksiköistä joista ei vielä
edustusta projektityöryhmässä ole ollut. Ensimmäinen kokous järjestetään tämän vuoden
lopulla. Koollekutsujana toimii projektityöryhmän puheenjohtaja. Tämän työryhmän
tarkoituksena on arvioida saattohoitosuunnitelman toteutumista. Tällöin palataan vielä
saattohoidon kehittämisprojektiin ja tehdään kokonaisarviointia projektin toteutumisesta
ja aikaansaannoksista sekä saattohoidon tilanteesta. Seurantatyöryhmän on tarkoitus
kokoontua kerran vuodessa ja näin voidaan ajatella, että tämä työryhmä omalta osaltaan
vastaa seutumme saattohoidon kehittämisestä ja verkostoitumisesta.

7. PROJEKTIN TOTEUTUMISEN ARVIOINTIA ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN
NÄHDEN
Seudullisen saattohoidon kehittämisprojektin päätavoitteena oli saattohoidon
kehittäminen ja hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen seudullisesti, saattohoitoa toteuttavissa
yksiköissä. Päätavoite jakautui kuuteen osatavoitteeseen. Seuraavaksi arvioidaan
projektin toteutumista näihin osatavoitteisiin nähden.

7.1.

Hoitoneuvottelukäytännön kehittäminen

Tarve hoitoneuvottelukäytännön kehittämiselle on ollut ilmeinen. Hoitoneuvotteluita,
joita tulee järjestää usein saattohoidon ja/tai palliatiivisen hoidon eri vaiheissa, on osassa
yksiköistä pidetty satunnaisesti tai ei laisinkaan. Osallistujia ei ole tarkemmin määritelty,
ja kirjaamista ei ole ohjeistettu. Toisaalta hoitoneuvottelut oli ajateltu kuuluvaksi vain ja
ainoastaan onkologian poliklinikalle, mikä on kuormittanut kyseistä poliklinikkaa.
Hoitoneuvottelukäytännöt ovat olleet hyvin erilaisia tai ne ovat puuttuneet kokonaan,
niiden ei ole koettu kuuluvan osaksi yksiköiden toiminnan arkirutiinia. Tämän projektin
myötä työryhmä laati kirjallisen ohjeen, jonka toivotaan toisaalta rohkaisevan käymään
hoitoneuvotteluja ja toisaalta toimimaan työkaluna/apuvälineenä hoitoneuvottelun
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.
7.2.

Saattohoidon päätöksentekokäytännön kehittäminen

Saattohoidon päätöksentekokäytännön kehittäminen kulkee käsi kädessä
hoitoneuvottelukäytännön kehittämisen kanssa. Ilman hoitoneuvotteluita on
päätöksenteko puutteellista. Saattohoitopäätökset ovat saattaneet jäädä kokonaan
tekemättä ja potilasta on ylihoidettu kuolemaan asti. Potilaalla ja omaisilla ei ole ollut
tietoa tilanteesta, eivätkä he näin ollen ole voineet valmistautua tulevaan.
Hoitohenkilökunnan käsitys asioista on saattanut sisältää toisistaan eroavia käsityksiä
tilanteesta. Hoitoneuvottelukäytäntöjä mietittäessä ohjeistettiin saattohoitopäätöstä varten
käytävä hoitoneuvottelu. Tähän mm. kerättiin tietoa siitä mitä eri asioita
saattohoitopäätös pitää sisällään.
Saattohoidon päätöksenteon alle sisällytettiin myös ohjeistukset koskien dnr-päätöstä ja
hoitotahtoa. Nämä ohjeet eivät varsinaisesti kuulu saattohoidon alle vaan ovat myös

20
asioita, jotka tulevat esiin potilaiden hoidon eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa.
Kuitenkin nämä ovat asioita jotka ovat myös keskeisesti tulleet esiin saattohoidon
kysymyksiä pohdittaessa. Nämä ovat myös asioita joista on puuttunut yhtenäinen
seudullinen ohjeistus koskien mm. kirjaamista. Näin oli luonnollista laatia ohjeistus myös
näihin asioihin tämän projektin myötä.
7.3.

Yhteisistä saattohoitolinjoista sopiminen

Saattohoidon hoitolinjaukset ovat merkittävä osa saattohoidon päätöksentekoa.
Projektityöryhmässä keskusteltiin paljon hoitolinjauksiin liittyvistä kysymyksistä.
Keskustelua käytiin mm. suonensisäisen nesteytyksen, antibioottien, verensiirtojen
tarpeellisuudesta/vahingollisuudesta, ravitsemuksesta, oireenmukaisesta hoidosta ja sen
sisällöstä.
Saattohoidon hoitolinjauksissa peilattiin oman organisaation nykytilannetta
valtakunnallisiin suosituksiin. Hoitohenkilökunnan ohjeistaminen, tiedon lisääminen
asiansuhteen alkaa yhteisistä hoitolinjoista sopimisella. Paljon keskustelua herätti myös se
miten saada potilas tai hänen omaisensa ymmärtämään esim. oireenmukaisen hoidon
merkityksen. Jälleen kerran korostuu hoitoneuvotteluiden merkitys, sillä
juuri näissä saattohoitopäätöstä varten käydyissä hoitoneuvotteluissa tulisi sopia yhdessä
potilaan, omaisten (potilaan niin halutessa), hoitajan ja lääkärin kanssa saattohoidon
hoitolinjauksista.
Tärkeä osa saattohoidon hoitolinjauksia on kuolevan potilaan oireiden hoito. Tavoitteena
oli laatia saattohoitosuunnitelmaan ohjeistus koskien kuolevan potilaan oireiden hoitoa.
Tällainen ohje valmistui vasta kesällä 2013. Tämä ohje pohjautuu käypähoitosuositukseen;
kuolevan potilaiden oireiden hoito. Ohjeeseen on koottu lyhyesti yleisimpien oireiden
hoitoa ja ohjeistus linkitettiin jokaisen oireen osalta suoraan käypähoitosuositukseen.
Lisäksi ohjeeseen on sisällytetty erilaisia lisätietoa antavia linkkejä sekä tarvittavia
yhteystietoja. Ohjetta laadittaessa tultiin siihen tulokseen, että käypähoitosuosituksesta
löytyy viimeisin tieto. Niinpä tarkoituksena oli ikään kuin auttaa henkilökuntaa tämän
tiedon löytämisessä ja käyttöön saattamisessa.
7.4.

Saattohoidon hoitosuunnitelmaan kirjaamisen kehittäminen

Saattohoidon kirjaamisen kehittämisen tavoitteena on kirjaamisen ohjeistaminen siten,
että kirjaaminen on yhtenäistä ja kattavaa ja toimii tiedonkulun pohjana. Näin kaikilla,
potilaalla, omaisella ja potilasta hoitavalla henkilökunnalla, on yhtenevä käsitys potilaan
tilanteesta riippumatta hoitopaikasta. Forssan seudulla ihanteellista on se, että kaikkien
käytössä (myös yksit. puolella) on yksi ja yhteinen EFFICA -potilastietojärjestelmä. Tämä
antaa hyvät puitteet kirjaamisen yhtenäiselle kehittämiselle.
Projektityöryhmän saattohoidon kirjaamisesta koskevat ohjeet käsittelevät niin hoitajien
kuin lääkärienkin kirjaamista. Toiveena on, että hoitajat ottavat rutiininomaisesti
käyttöönsä saattohoitosuunnitelman teon fraasien avulla hoitolehdelle. Hoitotyön osalta
sähköinen kirjaaminen on ollut osalla yksiköistä käytössä vasta pari vuotta ja näin
kirjaamisen kehittäminen on tällä hetkellä työn alla.
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7.5.

Saattohoitopotilaan hoitopolun kuvaaminen

Saattohoitopotilaan hoitopolku on nyt kuvattuna ja vastuutahot määriteltynä.
Kuvaaminen ei ollut aivan helppoa koska saattohoitoa toteuttavia tahoja on niin monia ja
useissa kunnissa. Myös mahdolliset eri hoitovaihtoehdot vaikeuttivat kuvaamista.
Projektityöryhmä kuitenkin pyrki yksinkertaistamaan saattohoidossa olevan potilaan
hoitopolkua siten, että potilaita ei turhaan siirrellä paikasta toiseen ja että esim. kotoa
takaisin sairaalaan siirtyminen olisi mahdollisimman vaivatonta.
Pelko siitä, että tieto sovituista asioista, esim. vastuutahoista, ei saavuta kaikkia toimijoita,
on varmasti aiheellinen. Aika näyttää miten tiedon kulku on onnistunut ja ovatko uudet
käytännöt olleet toimivia. Toisaalta hoitopolku on nyt vasta ensimmäistä kertaa
kuvattuna ja rajapinnat ovat vasta löytyneet. Näiden rajapintojen löytymisen myötä
voidaan kuitenkin tulevaisuudessa jatkaa saattohoidon kehittämistä kohdennetummin.
On selvää ja toisaalta toivottavaa, että tähän kehittämisprojektin osa-alueeseen tulee
tulevaisuudessa vielä muutoksia.
7.6.

Yhteistyön kehittäminen saattohoitoa toteuttavien yksiköiden kesken

Projektiryhmää koottaessa oli tavoitteena koota työryhmään edustajia mahdollisimman
monesta sellaisesta työyksiköstä, joissa hoidetaan saattohoitopotilaita. Myös
moniammatillisuus huomioitiin. Työryhmään osallistujat edustivat useaa eri yksikköä ja
ammattiryhmää. He ovat toimineet tiedonvälittäjinä omien yksiköidensä ja työryhmän
välillä. Yhteistyö on ollut hedelmällistä. Luonnollisesti kaikkia tahoja ei ole mukaan voitu
kutsua sillä työryhmä oli jo nyt varsin suuri.
Projektiin sisältyvät koulutustilaisuudet ovat olleet yksi keino yhteistyön kehittämiseen.
Koulutuksien osallistujamäärät ovat olleet runsaat ja kattavat. Koulutuksissa on pyritty
jättämään aina aikaa keskusteluille ja näin on saatu paljon hyödyllistä tietoa eri yksiköistä.
Keskusteluissa esille nousseet asiat kirjattiin muistiin ja tietoa hyödynnettiin saattohoitoa
kehitettäessä.
Saattohoitopotilaan hoitopolun kuvaaminen ja vastuukysymysten määrittäminen on ollut
tärkeä linkki yhteistyön kehittämiselle. On luotu pohja laaja-alaiselle yhteistyölle.
Yhtenäisten hoitolinjojen ja ohjeiden luominen kaikkia koskevaksi kokonaisuudeksi on
ollut haasteellista. Haasteena on varmistaa kaikkien tahojen tiedonsaanti. Yksi
tiedonvälityskeino on saattohoitokansio joka löytyy intranetista ja on koko FSTKY:n
henkilökunnan käytettävissä. Tämän lisäksi saattohoitokansio jettiin kaikkiin tämän
seudun saattohoitoa toteuttaviin yksiköihin, yhteyshenkilöiden sähköpostin välityksellä.
Yhteinen tietojärjestelmä antaa mahdollisuuden tiedon jakamiseen ja käyttämiseen
kaikille, silti voidaan kuitenkin kysyä, että miten uusin tieto saadaan levitettyä kaikille
siten, että se otetaan käyttöön uusina käytäntöinä. Nyt kun yhteydenotto reitit on
määritelty, voidaan peräänkuuluttaa hoitohenkilökunnan rohkeutta konsultoida aina
epäselvissä tilanteissa.
Kehittämisprojektin aikana alkaneelle yhteistyölle saadaan jatkoa seurantakokouksen
merkeissä. Seurantakokouksessa arvioidaan saattohoidon kehittämisprojektin työn
tuloksia ja sitä miten saattohoitoa voidaan edelleen seudullamme kehittää.
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8. TULEVAISUUDEN KEHITTÄMISHAASTEET
Projektityöryhmän viimeinen kokous pidettiin keväällä 2013. Tällöin käytiin keskustelua
siitä mitä, asioita tulee vielä työstää eteenpäin ja mitkä ovat vielä niitä tulevia
kehittämishaasteita. Kehittämisprojektin alkaessa oli pakko rajata se, että mitkä
saattohoitoon liittyvät asiat otetaan mukaan ja mitkä jäävät ulkopuolelle. Kävi niin, että
projektin loppuessa, myös sen ulkopuolelle jäävät, saattohoitoa koskevat asiat olivat
saaneet ikään kuin ”lihaa luiden ympärille”.
Kehitettäviin asioihin kuuluu mm. kotisaattohoito. Potilaalla pitäisi olla mahdollisuus
kuolla kotonaan hänen niin halutessaan. Tämä on kuitenkin asia, joka vaatii
onnistuakseen eri tahojen hyvin suunniteltua ja toteutettua yhteistyötä ja erityisen suurta
panosta omaiselta. Tämän asian kehittämiseen tuleekin jatkossa kiinnittää huomiota.
Kehitettäviin asioihin kuuluu myös saattohoitopotilaan omaisen tukeminen. Projektin
aikana keskityttiin paljon kuolevan potilaan fyysisten oireisiin, psyykkisten oireiden ja
henkisen tukemisen jäädessä vähemmälle. Jatkossa tarvitaan panostusta näihin asioihin.
Erittäin haastava asia on lapset, lapset saattohoidossa ja lapset omaisena. Näitä asioita
vain sivuttiin tässä projektissa. Saattohoitoa tarvitsevat lapsipotilaat hoidetaan pääasiassa
yliopistollisissa sairaaloissa. Muutaman lapsipotilaan kotisaattohoito on kuitenkin
mahdollistettu avosairaalan turvin.
Yhdeksi kehittämistä vaativaksi asiaksi todettiin palliatiivinen hoito.
Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon rajaa on joskus hyvin vaikea erottaa. Niinpä vaikka
tässä projektissa keskityttiinkin saattohoitoon, ei voitu olla huomaamatta sitä, että
palliatiivisen hoidon kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Osa palliatiivisen hoidon
piiriin kuuluvista potilaista jää nykyisessä tilanteesta ikään kuin tyhjän päälle. Näitä ovat
esim. potilaat joiden hoidot (ja käynnit) onkologialla loppuvat siirryttäessä
oireenmukaiseen hoitoon. Nämä potilaat voivat olla hyväkuntoisia ja tulevat kotona
toimeen ilman mitään apuja. Edellä mainituissa tilanteissa hoitovastuu siirtyy
perusterveydenhuoltoon omalle lääkärille.
Projektin aikana tähän asiaan kiinnitettiin huomiota ja saatiin sovittua sellainen käytäntö,
että potilaille joiden hoidot loppuvat erikoissairaanhoidossa, varataan valmiiksi aika
omalle lääkärille noin 3 vk päähän, näin varmistetaan hoitosuhteen jatkuminen.
Kehitteillä on myös koordinoivan sairaanhoitajan toiminta. Tämä asia saataneen vietyä
eteenpäin loppuvuoden 2013 aikana.
Kehittämishaasteisiin vastaaminen edellyttää henkilökunnan kouluttamista ja uusien
ohjeiden laatimista. Ohjeistuksia tarvitaan mm. kotisaattohoitoon niin potilaalle omaisille
kuin hoitohenkilökunnallekin. Tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa osaamiskeskuksella
on osaltaan vastuu saattohoidon kehittämisestä. Tämän projektin myötä on
osaamiskeskuksen saattohoitoyksikkö kehittänyt kotisaattohoitoa lisäämällä yhteistyötä
mm. kotihoidon kanssa. Tärkeää on tulevaisuudessa huomioida se, että
osaamiskeskuksessa tulee olla riittävästi resursseja saattohoidon kehittämistyöhön. Tällä
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hetkellä vaikuttaa siltä, että saattohoitoyksikön hoitajien kaikki aika menee
saattohoitopotilaiden hoitamiseen eikä kehittämistyölle jää riittävästi aikaa.
Seudullisen saattohoitosuunnitelman myötä on luotu työkaluja henkilöstön käyttöön.
Tulevaisuudessa nämä työkalut pitää vielä saada osaksi käytännön hoitotyötä.
Tavoitteena on, että näiden työkalujen käyttöönoton myötä mm. hoitoneuvottelut ovat
jokaisen saattohoitoa toteuttavan yksikön arkipäivää, vastuut ja yhteydenotot
konsultaatiokanavineen ovat kaikille selvät, kirjaaminen on yhtenäistä, kattavaa ja
lainmukaista, kaikilla saattohoitopotilailla on saattohoitosuunnitelmat,
saattohoitopäätökset tehdään oikeaan aikaan, riittävän ajoissa ja hoitolinjat ovat kaikille
hoitoon osallistuneille selvät.
Tieteenalana palliatiivinen lääketiede on Suomessa vielä nuori ja näin palliatiivisen
lääketieteen osaajia on maassa vielä suhteellisen vähän. Suomessa on kuitenkin tarjolla
niin palliatiiviseen- kuin saattohoitoonkin liittyvää tasokasta koulutusta. Projektin aikana
järjestettyihin saattohoitokoulutuksiin osallistui hyvin vähän lääkäreitä. Kuitenkin ilman
lääkäreiden saattohoidon osaamista, laadukkaan saattohoidon onnistuminen ei ole
mahdollista. Saattohoitosuunnitelman mukainen saattohoitokoulutussuunnitelma pitää
huolen siitä, että koulutusta saattohoidosta saadaan tällä seudulla jatkossakin. Nyt vain
pitää saada lääkärikuntakin mukaan koulutuksiin.
Kolmannen sektorin mukaan ottaminen myös saattohoidon kehittämistyöhön on
tulevaisuutta. Tästä esimerkkinä projektityöryhmässä esiin tullut ajatus siitä, että
kartoitetaan, löytyykö seudulta eläkkeellä olevista terveydenhuollon ammattilaisista
vapaaehtoisia koulutettavaksi saattohoidon tukihenkilöiksi. Saattohoidon tukihenkilöt
voisivat viettää aikaa saattohoitopotilaiden vierellä niin hoitolaitoksissa kuin kotonakin.
Tukihenkilön tarve korostuu varsinkin sellaisten saattohoitopotilaiden kohdalla joilla ei
ole omaisia. Tätä asiaa on tarkoitus viedä eteenpäin siten, että päävastuu asiasta on idean
äidillä eli sairaalasielunhoidolla ja Forssan seurakunnalla.
Saattohoidossa on kyse vaikeista ja myös hoitohenkilökuntaa puhuttavista asioista.
Saattohoitotyö on kuormittavaa, siksi on tärkeää tulevaisuudessa kiinnittää entistä
enemmän huomiota myös hoitohenkilökunnan jaksamiseen. Työnohjauksen
mahdollisuus tulisi olla kaikilla saattohoitoa toteuttavilla tahoilla. Toisaalta
työnohjauksesta käy myös se, että työyksiköissä keskustellaan yhdessä näistä vaikeista
asioista esim. osastokokouksissa.
Tämän projektin myötä on päästy hyvälle alulle yhteistyön kehittämisessä seudullisesti eri
toimijoiden kesken. Verkostoituminen saattohoitoa toteuttavien yksiköiden kesken on
lähtenyt käyntiin. Tulevaisuudessa tätä tulee jatkaa ja laajentaa koskemaan esim. Someroa
ja Urjalaa. Projektin aikana on käynyt ilmi, että seudullamme on mm. hoitajien
lääkkeidenanto-oikeuksissa eriarvoisuutta kunnasta riippuen. Vuoden 2014 alusta
aloitetaan toimimaan hyvinvointikuntayhtymänä ja tämä tuo uusia mahdollisuuksia
yhteistyön kehittämiseen ja toimintojen yhdenmukaistamiseen.
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9. POHDINTA
Kehittämisprojektit saattavat kasvaa edetessään, näin kävi myös tälle projektille. Siitä
huolimatta että alkuvaiheessa pyrittiin projektia rajaamaan tuntui siltä, että joitain asioita
oli vain pakko ottaa mukaan. Toisaalta tiedettiin jo projektin alkaessa, projektin
laajentuessa seudulliseksi, että seudullisuus tuo omat haasteensa projektiin. Jossain
vaiheessa vaikutti siltä, että olisi hyvä jos mukana olisi ollut edustusta useammasta
kunnasta. Projektityöryhmä oli kuitenkin jo alun alkaen iso joten sen kasvattaminen ei
olisi ollut mahdollista. Nyt alkanutta seudullista yhteistyötä kuitenkin laajennetaan
seurantakokouksen merkeissä ja tällöin tulevat seutumme saattohoitoa toteuttavat yksiköt
paremmin kuulluiksi.
Ennusteiden mukaan saattohoidettavien määrä tulee mm. ikääntymisen myötä
kasvamaan. Euroopan Unionin saattohoitosuosituksen mukaan voidaan laskea, että tällä
seudulla, asukaslukuun suhteutettuna, tarvitaan keskimäärin 5 vuodepaikkaa
saattohoitopotilaille. Tällä seudulla toimii saattohoitoon erikoistunut osaamiskeskuksen
saattohoitoyksikkö jossa on pääsääntöisesti yksi vuodepaikka. Tämä tarkoittaa mm. sitä,
että saattohoitoa toteutetaan jatkossakin yhä enenevässä määrin perusterveydenhuollossa.
Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
Tämän hetken kuntien taloudellisen tilanteen huomioiden voidaan sanoa, että
saattohoidon kehittäminen on taloudellisesti kannattavaa. Säästöjä tulee, kun luovutaan
turhista ja kalliista tutkimuksista, hoidoista ja lääkityksistä sekä potilaan siirtämisestä
paikasta toiseen.
Seudullinen yhteistyö on ollut erittäin antoisaa, on ollut hienoa vaihtaa ajatuksia eri
kuntien saattohoitoa toteuttavien yksiköiden henkilökunnan kanssa. On ollut ilo huomata
miten tärkeänä saattohoito ja sen kehittäminen koetaan, varsinkin saattohoitoa
toteuttavissa vanhusten ja vammaishuollon yksiköissä. Näistä tahoista on osallistuttu
runsain joukoin kaikkiin tämän projektin mukanaan tuomiin saattohoitokoulutuksiin.
Koulutus onkin yksi keino kehittämistyön jatkamiselle. Vaikka saattohoitosuunnitelmassa on määritelty saattohoidon kehittämisvastuut (mm. osaamiskeskus) on
ensiarvoisen tärkeää se, että jokainen saattohoitoa toteuttava yksikkö vastaa omasta
puolestaan saattohoidon kehittämisestä. Saattohoitosuunnitelma ohjeistuksineen tarjoaa
toivottavasti työkaluja nimenomaan tähän yksikkökohtaiseen saattohoidon kehittämiseen.
Saattohoidossa on puutteita koko valtakunnassa ja tämän vuoksi sosiaali- ja
terveysministeriö on antanut ohjeistukset saattohoidon kehittämiselle. Saattohoidon
kehittäminen on nyt hyvin ajankohtainen asia koko valtakunnassa. Tämän projektin
myötä on saatu tälle seudulle saattohoitosuunnitelma hoito-ohjeineen. Kuitenkin vasta
muutaman vuoden kuluttua pystytään sanomaan onko ja miten saattohoitosuunnitelma
on toteutunut. Toivoa sopii, että tämä projekti elää, eikä jää ”hyllyyn pölyttymään”
muiden unohdettujen projektien kanssa.
Toisaalta voidaan todeta, että jo projektin aikana on mm. pidetty aikaisempaa enemmän
hoitoneuvotteluja, tehty saattohoitosuunnitelmia ja hoidettu enemmän
saattohoitopotilaita kotona. On edetty pienin askelin, on saatu useat tahot mukaan
miettimään saattohoitoon liittyviä kysymyksiä ja keskustelemaan niistä.
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Tämän kehittämisprojektin läpivieminen oli erittäin mielenkiintoista ja haastavaa. On
ollut hienoa huomata miten tärkeänä saattohoidon kehittämistä pidetään.
Projektityöryhmä oli jäsenmäärältään iso, mutta toimiva. Projektin päätavoite;
”Saattohoidon kehittäminen ja hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen seudullisesti,
saattohoitoa toteuttavissa yksiköissä” ei vielä kokonaisuudessaan ole toteutunut. Nyt
kuitenkin luotu työkalut tavoitteen saavuttamiseksi ja voidaan uskoa että tämä tavoite
saavutetaan lähivuosien aikana.
Vuonna 2003 ETENE:n saattohoitoa koskevan julkaisun johdannossa todetaan keskeiset
asiat, jotka edelleen vuonna 2013 pitävät paikkansa: ”Periaatteet ja ohjeet eivät korvaa
läsnäoloa ja vuorovaikutusta käytännön tilanteissa. Jokaisessa saattohoitopotilaan ja
hänen omaisensa kohtaamisessa ratkaistaan yhä uudelleen saattohoidon laatu ja eettinen
taso. Raskaudestaan huolimatta kuolevien hoito on myös sellainen alue, joka voi
rikastuttaa ja monipuolistaa terveydenhuollon aate- ja arvomaailmaa sekä laajemminkin
inhimillistää hoitokäytäntöjä.” Nämä keskeiset eettiset kysymykset ovat hyvän
saattohoidon ydin.

Seudullinen saattohoidon kehittämisprojekti (1/2012-5/2013),
projektityöryhmä:
Varvikko Vuokko apulaisosastonhoitaja, kirurgian os.1 (pj.)
Ahokas Virpi sairaanhoitaja, sisätautien os. 2 (osan aikaa)
Forsten Maire sairaanhoitaja, osaamiskeskus
Haavisto Minna lähihoitaja, kirurgian os.1
Harjula Noora sosiaalityöntekijä
Huokuna Timo sairaanhoitaja, avosairaala (osan aikaa)
Hämäläinen Mirja sairaanhoitaja, sisätautien os. 3
Jussila Päivi kotihoidon ohjaaja, Forssan kotihoito
Kalin Riitta kätilö, naistentautien poliklinikka
Kujala Kristiina sairaanhoitaja, avosairaala
Linnasmägi Arja erikoislääkäri, naistentaudit
Linnasmägi Tiit ylilääkäri, kirurgia
Mäkelä Anne sairaalapastori
Ruohonen Jarmo johtava lääkäri, perusterveydenhuolto
Snäll Eljas-Veli ylilääkäri, anestesia- ja leikkausosasto
Sundqvist Irmeli lähihoitaja, sisätautien osasto 2
Sulonen Hannu ylilääkäri, sisätaudit
Teikari Päivi lähihoitaja, osaamiskeskus
Vanha-Similä Pia vastaava hoitaja, Ruisluodon palvelukeskus
Vehmas-Vuorikoski Pirkko syöpäsairaanhoitaja, syöpätautien poliklinikka
Österberg Kari johtava lääkäri, erikoissairaanhoito
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