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1 Johdanto 

 

Neurokirurginen hoitotyö on vaativaa, nopeasti kehittyvää erikoissairaanhoitoa jolle on 

leimallista työn päivystyksellinen luonne, potilaiden tilan ja kognition äkilliset muutokset 

sekä potilaan omaisten kohtaaminen haastavissa ja yllättävissä elämäntilanteissa. 

Neurokirurginen hoitotyö vaatii hoitajalta hyvää kliinistä osaamista, tasokasta aseptii-

kan tuntemusta, jatkuvaa halua oppia uutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja. 

 

Tässä opinnäytetyössä neurokirurginen potilas on rajattu tarkoittamaan aikuista potilas-

ta. Neurokirurgiset potilaat ovat varsin heterogeeninen potilasjoukko ja tässä työssä 

keskitytään akuutista aivovammasta kärsivän potilaan hoitotyöhön. Aivovammapotilailla 

on usein pään vamman lisäksi myös muita vammoja tai perussairauksia, mutta ei niihin 

tässä työssä oteta kantaa alilämpöisyyttä lukuun ottamatta. 

 

Työn aiheena on perusosaamistasoinen neurokirurgisen hoitotyö. Perusosaamistasoi-

sella hoitotyöllä tarkoitetaan tässä työssä neurokirurgiselle potilaille tyypillisten ongel-

mien hoitoa ilman monimutkaisia erikoisvälineitä. Kirjallisuuskatsauksen tutkimuksissa 

käsitellään erikoisosaamisalueen asioita kuten kallonsisäisen paineen mittausta sekä 

aivoselkäydinnesteen dreenausta. Vaikka itse toimenpiteet rajautuvat erikoisosaamisen 

puolelle, kuuluu perusosaamiseen kuitenkin esimerkiksi hoitotyön tekeminen niin, ettei 

se provosoi kallonsisäisen paineen nousua tai ymmärrystä veri-aivoesteen läpäisevien 

katetrien käsittelyn ehdottomasta aseptiikan vaatimuksesta. 

 

Neurokirurgisen potilaan hoitotyötä on tutkittu paljon ja yksin Yhdysvalloissa julkaistaan 

useampia alaa käsitteleviä hoitotieteellisiä julkaisuja. Alustavissa tiedonhauissa ei kui-

tenkaan löytynyt selvää rajausta perus- ja erikoisosaamisen välillä. Niinpä annettuun 

aiheeseen on luotu työn laajuus ja käytössä olevat resurssit huomioiva rajaus. 

 

Työn teoriaosuudessa kuvataan neurokirurgisen hoitotyön erityispiirteitä aivovammapo-

tilaan akuuttihoidon näkökulmasta.  Kirjallisuuskatsauksessa etsitään perusosaamista-

son hoitotyön tuloksellisuutta palvelevia uusia tutkimustuloksia. Luonteeltaan tulokset 

ovat yksittäisiä ja hajanaisia, mutta laajempi kokonaisuus olisi ollut aiheen rajauksen 

puolesta mahdoton.  
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2 Neurokirurgisen potilaan hoitotyö 

 

Työn keskeisenä käsitteenä on neurokirurgisen potilaan hoitotyö. Neurokirurgia on no-

peasti kehittyvä (HUS 2014) lääketieteen erikoisala, jossa kirurgian keinoin hoidetaan 

aivojen, selkäytimen tai niistä lähtevien hermojen ongelmia (Salmenperä - Tuli - Virta 

2002: 223). Neurokirurgisin toimenpitein voidaan hoitaa myös esimerkiksi epilepsiapoti-

laita. Suomessa epilepsiakirurgia on keskitetty kahteen yliopistosairaalaan, Kuopion 

yliopistolliseen keskussairaalaan sekä Helsinkiin Töölön sairaalaan. Töölössä leikataan 

vuosittain noin 30 epilepsiapotilasta (HUS 2014). 

 

Neurokirurgiset ongelmat ovat usein henkeä tai toimintakykyä uhkaavia. 40 % leikka-

ushoidosta onkin päivystyksellistä ja potilaat ohjautuvat hoitoon kaikilta erikoisaloilta 

sekä ensihoidosta. Tavallisimmat aivovammat ovat erilaisia aivoverenvuotoja, aivoruh-

jeita sekä diffuuseja aksonivaurioita (Duodecim 2008). Elektiivisessä neurokirurgiassa 

on kehittyneiden leikkaustekniikoiden ja kehittyneiden välineiden ansiosta vain vähän 

komplikaatioita ja esimerkiksi rutiininomaisista verivarauksista on luovuttu. (Jääskeläi-

nen 2010:1115, 1116.) 

 

Akuuttivaiheessa potilaiden kuolleisuus on korkeinta lukinkalvonalaisissa veren-

vuodoissa (~50 %) ja aivoverenvuodoissa (~30 %). Vertailun vuoksi mainittakoon että 

aivoinfarktin saaneilla kuolleisuus on akuuttivaiheessa noin 20 % (Kaste - Hernesniemi, 

Kotila - Lepäntalo - Lindsberg - Palomäki - Roine - Sivenius 2007: 276). Puolet aivo-

vammoihin menehtyneistä potilaista kuoli jo tapahtumapaikalla ja 30 % pian tapahtu-

man jälkeen. Jäljelle jäävän 20 % kuolinsyynä on pidemmällä aikavälillä kehittyvät on-

gelmat, kuten infektiot (Palomäki - Öhman - Koskinen 2007: 424). Alle 45 – vuotiaiden 

ikäryhmässä aivovammat ovat yleisin kuolinsyy (Duodecim 2008). 

 

Neurokirurginen hoitotyö on vaativaa, usein päivystysluonteista työtä, jossa potilaiden 

ikäjakauma, perussairaudet ja muut ominaisuudet vaihtelevat. Suuri osa työstä on päi-

vystysluonteista ja potilaiden tila saattaa olla kriittinen. Akuuttivaiheen hoidossa saate-

taan joutua priorisoimaan hyvinkin paljon. Työ vaatii erikoisvälineistön ja työtapojen 

hallinnan lisäksi ehdotonta aseptista osaamista. (Salmenperä ym. 2002: 224.) 

 

 



3 

  

2.1 Neurokirurginen potilas 

 

Neurokirurgiset potilaat ovat haastava, heterogeeninen potilasjoukko. Etenkin akuutis-

sa tilanteessa tulee varautua potilaan tilan äkillisiin heikkenemisiin, kouristuksiin ja 

muihin komplikaatioihin. Esimerkiksi aivokudoksen venytys- ja puristusvammat voivat 

aiheuttaa massiivisia aivovaurioita, vaikka 80 %:lla potilaista pään tietokone tomogra-

fiatutkimuksella ei ensivaiheessa löydykään poikkeavaa. (Palomäki ym. 2007: 425.) 

 

Alkuvaiheessa potilaan oireiden syyt voivat olla hämärän peitossa. Esimerkiksi aivoku-

doksen verenvuoto saattaa aiheuttaa aivoinfarktin kaltaisia oireita, kuten toispuoleista 

raajaheikkoutta, puheentuoton häiriöitä jne. (Salmenperä ym. 2002: 28). Akuuttia hoi-

toa vaativat sairaudentilat saattavat myös potilasmassan seassa sekoittua vaikkapa 

migreeniin, lisäksi hitaasti kehittyvät ongelmat saattavat aiheuttaa varsin epämääräisiä 

ja vaikeasti tunnistettavia oireita. (Jääskeläinen 2010: 1124.) 

 

Potilaan oireet riippuvat vamman tyypistä ja vaikeudesta. Aivokudokseen jo tullutta 

vammaa ei voida parantaa, mutta laadukkaalla hoitotyöllä voidaan minimoida vamman 

ympärillä olevan, penumbraksi kutsutun alueen lisävammat (Salmenperä ym. 2002: 

239). Merkittävimmät sekundaariset lisävammat kehittyvät hapenpuutteen, alhaisen 

verenpaineen, vamma-alueen verenkierron tai elektrolyyttihäiriöiden seurauksena. Li-

säksi esimerkiksi kouristukset, kohonnut kallonsisäinen paine tai verenvuoto saattaa 

aiheuttaa sekundaarisia vammoja. 

 

Mikäli vamma aiheuttaa häiriöitä aivorungon toimintaan, voi siitä seurata tajunnan ta-

son häiriöitä (Palomäki ym. 2007: 431). Tajunnantason häiriöt voivat ilmetä erilaisina 

sekavuustiloina, erikoisena käytöksenä tai tarkkaavaisuuden muutoksina (Smeltzer - 

Bare 2004: 1851). Yli kuuden tunnin tajuttomuus, matala GCS sekä pitkä posttraumaat-

tinen anamnesia viittaavat vaikeaan aivovammaan (AACN 2012: 5). 

 

 Aivovamman saaneista noin puolet oli tapahtumahetkellä humalassa ja heistä noin 

puolella on lisäksi historiaa päihteiden parissa. Päihteet vaikeuttavat aivovammapoti-

laan tunnistamista ja oireiden seurantaa (Duodecim 2008). 

 

 

 

 



4 

  

2.2 Neurokirurgisen potilaan tarkkailu ja hoito 

 

Akuutti neurokirurginen hoitotyö alkaa jo tapahtumapaikalla, ennen sairaalaan saapu-

mista. Hoitotyöllä pyritään vakauttamaan potilaan peruselintoiminnot turvallista kulje-

tusta sekä alkuvaiheen tutkimuksia varten. Lisäksi hoidolla pyritään estämään sekun-

daaristen aivovammojen, komplikaatioiden sekä infektioiden synty. Potilaan tajunnan 

tasoa arvioidaan Glasgow Coma Score – asteikon avulla. Lisäksi neurologista statusta 

arvioidaan pupillareaktioiden sekä motoriikkaa seuraamalla. 

 

Esitiedot, haastattelemalla saadut tiedot sekä arvioinnin avulla tehdyt havainnot tulee 

kirjata tarkasti ja suusanallisesti potilasasiakirjoihin. Tarkalla kirjaamisella saattaa olla 

merkitystä myös potilaan myöhempiin vakuutuskorvauksiin (Öhman - Koivisto - Jääske-

läinen 2010: 1137, 1139, 1140). Kirjaamisessa tulee huomioida myös potilaan orientoi-

tuminen, psyykkinen tila ja puheentuotto. Erilaiset sekavuustilat, mielialanvaihtelut ja 

puheentuoton häiriöt ovat aivovammapotilaille tyypillisiä (Smeltzer - Bare 2004: 1836). 

Potilaan tilaa arvioidaan jatkuvasti, ABC – mallin mukaisesti (Lindsberg - Soinila 2007: 

148). 

 

ABC – mallia tavalla tai toisella hyödyntäviä potilaslajittelu- ja arviointimenetelmiä on 

useita. Niille kaikille on yhteistä (A) Airway, (B) Breathing, (C) Circulation muistisään-

nön noudattaminen. Usein malleissa on mukana vielä D ja E. (D) Disability:llä tarkoite-

taan neurologista statusta. (E) Exposure, paljastaminen, tarkoittaa lisävammojen etsin-

tää. Joissakin malleissa ABC:n jälkeisille kirjaimille on annettu eri merkityksiä. Mallin 

tarkoituksena on yksinkertaisen muistisäännön avulla luoda keinot potilaan tilan järjes-

telmällistä arviota varten. (Higginson, Jones 2009: 456.) 

 

 Ilmatien (A) on pysyttävä avoimena kaikissa tilanteissa. Heikentynyt tajunnantaso altis-

taa myös ilmatieongelmille. Mikäli Glasgow Coma Scale on 8 tai alle, tulee potilaan 

ilmatie varmistaa. (Kuisma 2010: 108) Tajunnan tason heikentyessä esimerkiksi li-

maneritys hengitysteihin saattaa johtaa ilmatie-esteeseen (Smeltzer - Bare 2004:1854). 

Tajuissaan olevan, muuten hyväkuntoisenkin aivovammapotilaan nielemisessä saattaa 

olla ongelmia. Turvallisesta nielemisestä tulee aspiraation välttämiseksi varmistua, 

koska potilas ei aina itse havaitse nielemisen ongelmia (Salmenperä ym. 2008: 414). 

 

 Hengityksen (B) tulee olla vapaata ja riittävää. Aivovammojen yhteydessä esimerkiksi 

kallonsisäisen paineen nousu saattaa johtaa hengitysvajaukseen tai epäasianmukai-
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seen hengitystyöhön. Erityisesti tulee tarkkailla hengityksen muutoksia. Esimerkiksi 

nouseva hengitystaajuus saattaa olla merkki happi-emästasapainon heikkenemisestä 

(Smeltzer - Bare 2004: 1853). Huomion arvoista on, että tietyissä tapauksissa hengi-

tyspysähdys saattaa olla myös aivoverenvuodon ensioire (Kotila - Ylikukkonen 2009). 

 

Verenkierron (C) tulee olla riittävää. Aivojen riittävästä verenkierrosta tulee huolehtia 

pitämällä keskiverenpaine yli 90 mmHg (Duodecim 2008). Aivovammat eivät aikuisella 

vuoda niin paljon verta että niiden olisi siten mahdollista aiheuttaa hypovoleemista sok-

kia (Öhman ym. 2010: 1139). Aivovammapotilaista merkittävä osa kärsii kuitenkin sys-

teemisistä syistä johtuvasta matalasta verenpaineesta. Liian matala verenpaine tulee 

hoitaa tehokkaasti, koska sillä lisää potilaiden kuolleisuutta (Öhman ym. 2010: 1136, 

1137). Postoperatiivisessa vaiheessa tietyillä potilailla pyritään korkeisiin verenpainear-

voihin. Hoidolla pyritään ehkäisemään aivoverisuonten supistumista ja tehostamaan 

aivoverenkiertoa. Hoitoa kutsutaan 3H – hoidoksi [Hypervolemia, hypertensio, Hemodi-

luutio] (Salmenperä ym. 2002:268, 269).  Lisäksi tulee huolehtia että muut vitaalipara-

metrit ovat hyvällä tasolla. 

 

Verensokeri saattaa stressireaktion vuoksi nousta akuuteissa aivotapahtumissa. Ve-

rensokeritasapainoa tulee seurata tiheästi, koska korkean verensokerin tiedetään pa-

hentavan turvotusta ja pahentavan aivovaurioita. Korkeata verensokeripitoisuutta hoi-

detaan nopeavaikutteisella insuliinilla. (Salmenperä ym. 2002: 48.) 

 

Kuume saattaa nousta ilman infektiota keskushermostoperäisesti, mutta vuodelepo 

myös altistaa infektioille (Holmia, Murtonen, Myllymäki, Valtonen 2008: 313,314). Kuu-

metta pitää hoitaa tehokkaasti, koska se heikentää aivojen metaboliaa ja saattaa aihe-

uttaa aivokudoksen turvotusta. Toisaalta liiallista jäähtymistä tulee välttää, koska poti-

laan kylmänväreet saattavat nostaa kallon sisäistä painetta. Akuuttivaiheessa kuume 

tulisi mitata vähintään neljän tunnin välein. (Smeltzer - Bare 2004: 1860, 1921). 

 

Neurokirurgisen potilaan kivun lääkitseminen on ongelmallista, koska akuutin kivun 

hoidossa käytettävät vahvat opiaatit lamaavat hengitystä ja nostavat aivopainetta. Li-

säksi ne saattavat vaikuttaa elimistön omiin suojaaviin mekanismeihin (Duodecim 

2008). Potilaan levottomuuden muut kuin aivovammasta johtuvat syyt tulee hoitaa en-

nen rauhoittavaa lääkitystä. Esimerkiksi virtsarakon täyttyminen tai matala verensoke-

ripitoisuus voivat aiheuttaa levottomuutta. Aivopaineongelmien vuoksi neurokirurginen 

potilas olisi hyvä intuboida ja sedatoida. (Öhman ym. 2010: 1139.) 
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Kouristelu on tavallinen aivovammapotilaan komplikaatio. Kouristelu tulee hoitaa välit-

tömästi, koska se nostaa aivopainetta sekä heikentää aivojen hapensaantia. Ei ole 

näyttöä, että kouristusten estohoidosta epilepsialääkkein olisi hyötyä (Smeltzer - Bare 

2004: 1922, 1924,1925). Kouristukset hoidetaan tavanomaisen hoitoprotokollan mu-

kaan (Öhman ym. 2010: 1139), esimerkiksi suonensisäisesti annostellulla diatsepaa-

milla (Duodecim 2009). 

 

2.2.1 Glasgow Coma Score ja muistiaukon arvio 

 

Glasgow Coma Score, joissakin lähteissä Scale, on kansainvälisesti (Hansen - Quick - 

Sinkovits - Smith 2014:122; Soinila - Launes 2007:68) käytössä oleva työkalu potilaan 

tajunnantason arviointiin. Asteikon hyvänä puolena on helppokäyttöisyys ja toistetta-

vuus. Se on laajasti niin hoitajien kuin lääkärienkin käytössä (Soinila - Launes 2007: 

68). 

 

Potilaan tilaa arvioidaan kolmella eri osa-alueella ja kunkin osa-alueen pisteet laske-

taan yhteen. Maksimi pistemäärä on 15. Käytäntönä on, että potilaan ilmatie tulee var-

mistaa, mikäli GCS pistemäärä on <8 (Kaste ym. 2007: 307). Ilmatien varmistamisessa 

tulee huomioida sedaation tarve tajunnantasosta huolimatta, sillä lääkityksellä voidaan 

estää kallon sisäisen paineen nousua (Kuisma 2010: 109).  Toistuvalla ja tarkalla arvi-

olla voidaan saa tärkeää tietoa potilaan tajunnantason muutoksista. Ajoissa havaituilla 

muutoksilla on yhteys potilaan hoidon lopputulokseen (Hansen ym. 2014:122). 

 

Taulukko 1. Glasgow’n Kooma-asteikko.  (Lindsberg, Soinila 2007: 151) 

1. Silmien 
avaaminen 

pisteet 2. Motorinen vaste pisteet 3. Puhevaste pisteet 

Spontaani 4 kehotuksesta 6  Asiallinen 5 

Puheelle 3 Kivulle:  Sekava 4 

Kivulle 2  Paikallistava 5 Sanoja 3 

Ei vastetta 1  Fleksioväistö 4 Ääntelyä 2 

   Epänormaali fleksio 3 Ei vastetta 1 

   Ekstensio 2   

   Ei vastetta 1   
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Yksittäisenä mittarina muistiaukon arviointi on Glasgow Coma Scorea tarkempi arvioi-

taessa lieviä aivovammoja. Muistiaukkoa, joissakin lähteissä PTA (posttraumaattinen 

anamnesia), tutkitaan haastattelemalla potilasta. Haastattelulla pyritään yksityiskohtai-

sesti selvittämään mihin asti potilas muistaa vammaa edeltävät tapahtumat ja mistä 

lähtien vamman jälkeiset. (Öhman ym. 2010: 1138.) 

 

2.2.2 Pupillaerot ja – reaktiot sekä motorisen vasteen arviointi 

 

Glasgow Coma Scoren ohella pupillareaktioiden ja – erojen tarkkailu on keskeistä neu-

rokirurgisen potilaan seurantaan liittyvää osaamista. Pupillareaktioiden säännöllisellä 

arvioinnilla voidaan havaita potilaan tilassa tapahtuvia muutoksia (Blomster - Mäkelä - 

Ritmala-Castrén - Säämänen - Varjus 2001: 151). Pupillien tulisi olla kooltaan normaa-

lit, symmetriset ja valoherkät. Pupillien epäsymmetrisyys ja valojäykkyys voi johtua 

aivovammasta. Symmetrisesti suuret, valojäykät pupillat voivat kertoa kohonneesta 

kallon sisäisestä paineesta (Urden - Stacy - Lough 2010:705, 706). Pupillojen arvioin-

nilla on mahdollista saada epäselvässä tilanteessa tietoa potilaan tajuttomuuden syistä. 

Esimerkiksi symmetrisesti pienet pupillat saattavat aiheutua opioidien yliannostuksesta 

(Alaspää 2013; Ackley - Ladwig, Swan - Tucker 2008: 554). 

 

Tajuissaan olevan potilaan liikevasteita arvioidaan Glasgow Coma Scalen edellyttämän 

arvion lisäksi tarkennetusti. Potilaalta arvioidaan lihasvoimia, koordinaatiota ja hieno-

motorisia kykyjä. Molemmat raajaparit tulee arvioida erikseen ja tulokset kirjataan tar-

koin. (Smeltzer - Bare 2004: 1920.) 

 

2.2.3 Kallon sisäisen paineen tarkkailu ja hoito 

 

Aivoja ympäröi lähes kauttaaltaan joustamaton luurakenne ja ongelmatilanteissa veren, 

aivoselkäydinnesteen (likvori) lisääntyminen tai kudoksen turvotus alueella johtaa kal-

lon sisäisen paineen nousuun. Kallonsisäinen paine (ICP) on normaaliolosuhteissa 

noin 10 mmHg. Aivot pystyvät kompensoimaan jonkin aikaa kohoavaa painetta vastaan 

vähentämällä laskimoveren tai likvorin määrää. Kompensaatiomekanismien pettäessä 

ICP alkaa nousta nopeasti. Seurauksena on usein tajunnantason madaltuminen ja 

päänsärky, mutta ei välttämättä alkuvaiheessa vielä muuta tarkkaa oirekuvaa. Hoita-

mattomana alati kasvava ICP johtaa potilaan menehtymiseen. (Soinila 2007:259, 260.) 
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Kohonnutta kallon sisäistä painetta pyritään laskemaan asentohoidolla, ellei sille ole 

vasta-aiheita. Potilas pidetään puoli-istuvassa asennossa ja pää pidetään neutraalissa 

asennossa, katse eteenpäin. Näin varmistetaan tehokas laskimopaluu. Korkeaa veren-

painetta ei ole tarpeen hoitaa, vaan se voi tietyin edellytyksin olla myös eduksi varmis-

taen aivojen hapensaantia korkeasta aivopaineesta huolimatta. Hyperglykemia, kuume 

ja kouristukset tulee hoitaa, koska ne nostavat ICP:tä (Soinila 2007:264). Tietyt hoito-

toimenpiteet, lääkkeet ja ympäristölliset tekijät voivat myös nostaa kallonsisäistä pai-

netta. Hoitotoimenpiteistä esimerkiksi imeminen ja asennon vaihdot sekä kivuliaat toi-

menpiteet, kuten haavanhoidot voivat provosoida ICP:n nousua. Ympäristötekijöistä 

etenkin melu ja valot ovat altistavia tekijöitä (Schimpf 2012:162).  

 

2.3 Aseptiikka neurokirurgisen potilaan hoitotyössä 

 

Neurokirurgista potilasta uhkaavat sairaalassa ollessa samat infektiot kuin muitakin 

potilasryhmiä. Sairaalainfektiot ovat usein katetri- tai kanyyliperäisiä tai liittyvät respi-

raattorihoitoon. Keskeisin infektioiden leviämiseen liittyvä tekijä on hoitohenkilökunnan 

käsihygienia. Infektiot pidentävät hoitojaksoja ja heikentävät potilaiden ennusteta. 

(Blomster ym. 2001: 86–89.) 

 

Neurokirurgisen potilaan erityiset infektio-ongelmat liittyvät kalloon kajoaviin toimenpi-

teisiin sekä kallonsisäisiin dreeneihin. Yli 72 tunnin dreenausaika lisää infektioriskejä. 

Aivo-selkäydinnesteen tihkuminen haavasta on merkki riskistä saada bakteerimeningiit-

ti. Likvorivuotoon tulee aina reagoida. Leikkaushaavat on haavanhoitojen yhteydessä 

puhdistettava verestä, koska veri on hyvä elatusalusta bakteereille (Smeltzer - Bare 

2004: 1871). Neurokirurgisten leikkaushaavojen komplikaatioina esiintyvää haavan 

pullotus johtuu likvorin tihkumisesta ihon alle. Tätä voidaan hoitaa esimerkiksi kireillä 

sidoksilla tai haavapunktiolla.  Haavasidosten ja ompeleiden poistoajat sekä haavan-

hoidon erityispiirteet vaihtelevat eri leikkauksien jälkeen. (Remes - Kotila - Valovirta-

Hästö - Kivisaari - Honkaniemi 2012: 53). 

 

2.4 Potilaan ja perheen ohjaaminen 

 

Aivovammat tulevat potilaille ja heidän omaisilleen yllätyksenä ja potilaat tarvitsevat 

paljon tukea ja ohjausta sopeutuakseen sairauden tuomaan uuteen elämäntilantee-

seen. Tietoa tulisi antaa pienissä erissä, jotta potilaalla ja hänen omaisillaan on aikaa 
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omaksua saatua ohjausta.  Merkittävälle osalle traumaattisen aivovamman saaneista 

potilaista jää jonkinasteisia psyykkisiä ja/tai emotionaalisia oireita. Potilaat ja heidän 

perheensä tarvitsevat näiden oireiden kanssa pärjäämiseen ja niiden ymmärtämiseen 

merkittävästi tukea. (Smeltzer - Bare 2004: 1921.) 

 

Aivoverenvuodosta kärsivä potilas pidetään vuodepotilaana kunnes voidaan olla var-

moja vuodon tyrehtymisestä. (Smeltzer - Bare 2004: 1897) Pitkän vuodelevon jälkeen 

potilailla voi sairaudentilaan liittyvän sekavuuden lisäksi esiintyä muun muassa asento-

huimausta, spastisuutta ja kipuja. Kuntouttavalla otteella pyritään parantamaan potilaan 

edellytyksiä itsenäiseen selviämiseen. Kuntouttavat menetelmät tulisivat olla ennalta 

sovittuja, koska hoitohenkilönunnan keskenään erilaiset toimintatavat saattavat heiken-

tää kuntoutumisen tuloksia. Aivovammapotilas saattaa tarvita monenlaisia kuntoutus-

palveluita ja neuropsykologista tukea vielä vuosia vamman jälkeen (Salmenperä ym. 

2002: 257, 276, 277). Aivovammasta saattaa jäädä pysyviä oireita kuten epilepsia tai 

luonteenpiireiden muutoksia kuten keskittymiskyvyttömyyttä (Öhman ym. 2010: 1148). 

 

 

3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja opinnäytetyökysymykset 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla luoda katsaus uuteen 

tutkimusnäyttöön neurokirurgisen potilaan hoidon onnistumiseen perusosaamisalueen 

osalta. Työn tavoitteena oli löytää uutta tutkimusnäyttöä neurokirurgisen potilaan hoito-

työn tueksi, Neurokirurgian klinikan käyttöön. Työ on osa Metropolia Ammattikorkea-

koulun ja Töölön sairaalan neurokirurgian klinikan tutkimusyhteistyötä. Kirjallisuuskat-

sauksen avulla haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mitkä ovat neurokirurgisen hoidon onnistumista edistävät tekijät? 

 

2. Mitkä ovat neurokirurgisen hoidon onnistumista estävät tekijät? 
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4 Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi 

 

4.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on olemassa olevan tutkimustiedon koostaminen 

ja uuden tiedon tuottaminen. Katsauksella voidaan myös arvioida jo tehtyä tutkimuksia 

ja löytää siitä ongelmia. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen keinoin voidaan kuvata myös 

käsiteltävän aiheen historiaa. Kirjallisuuskatsauksen tulosten tulee olla toistettavissa 

tieteellisin menetelmin. (Salminen 2011:3,5.) 

 

Kirjallisuuskatsaus kuuluu teoreettisen tutkimuksen piiriin. Sisällön analyysin avulla 

katsaukseen valituista tutkimuksista voidaan tiivistää tulokset helpommin esitettävään 

muotoon. Tehtäessä sisällön analyysiä kirjallisuuskatsausaineistosta, saattaa olla tar-

peen myös muokata käytettävää teoreettista mallia palvelemaan käsiteltävää aihetta. 

(Tuomi - Sarajärvi 2009: 123, 124.) 

 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä tehtävä kirjallisuuskatsaus ei täytä systemaatti-

sen kirjallisuuskatsauksen vaatimuksia, vaikka työ sen menetelmiä mukaillen teh-

täisiinkin. Opinnäytetyöstä käytetään esimerkiksi termiä ”katsaus kirjallisuuteen” ja tuo-

tos on luonteeltaan Integroiva kirjallisuuskatsaus. Integroivassa kirjallisuuskatsaukses-

sa lähdeaineiston valinta on systemaattista kirjallisuuskatsausta vapaampaa ja käytet-

tyjen lähteiden luotettavuuden arviota ei tehdä. (Vuorijärvi 2014.) 

 

4.2 Tiedonhaku 

 

Kirjallisuuskatsaus toteutettiin tekemällä tiedonhakuja kotimaisiin sekä ulkomaisiin hoi-

totieteellisiä artikkeleita sisältäviin tietokantoihin syksyllä 2014. Tietokannoiksi valittiin 

kotimaisista Medic. Ulkomaisista tietokannoista hakuja tehtiin Ebsco/Cinahl sekä Pub-

Med tietokantoihin. Kaikissa tietokannoissa kokeiltiin samat hakusanat ja lisäksi jokai-

sesta tarkasteltiin tuloksia vielä erilaisilla rajauksilla. Ulkomaisissa tietokannoissa tulos-

ten määrä mahdollisti tulosten rajaamisen viiteen vuoteen. Lisäksi PubMed tietokan-

nassa tulokset rajattiin koskemaan vain ilmaisia kokotekstejä, koska työllä ei ole erillis-

tä rahoitusta. Medic – tietokannasta tuloksia haettiin myös suomen kielellä. Vaatimuk-

sena tutkimuksille oli, että ne olivat vertaisarvioituja ja että ne oli julkaistu jossakin hoi-

totieteellisessä tutkimusjulkaisussa. Aikarajauksena pidettiin viisi vuotta. Pidemmän 
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aikarajauksen hakuja ei tehty, koska työn tarkoituksena oli etsiä uutta näyttöä kirjalli-

suudesta.  Käytettyjen hakusanojen ja hakuhistorian tiivistelmä sekä aineiston valinta 

on koottu liitteeseen 1. 

 

Tietokantahakujen lisäksi käytiin läpi manuaalisena hakuna suomalaisten hoitotieteel-

listen julkaisujen Tutkiva hoitotyö sekä Hoitotiede sisällysluettelot vuodesta 2009 

eteenpäin. Ajanjaksolta ei löytynyt vertaisarvioituja artikkeleita, joita olisi kirjallisuuskat-

saukseen voitu sisällyttää. Harmaana hakuna katsaukseen valittiin kolme tutkimusta. 

Tutkimukset saatiin käyttöön työelämän edustajan kautta. Opinnäytetyön lähteiden 

monimuotoisuuden kannalta tämä oli onnekasta, sillä tiedonhauissa ei löytynyt muita 

suomalaisia tutkimuksia. Tosin valittu Cocon ym. artikkeli toistui useammassa haussa. 

 

Tiedonhaussa jouduttiin rajaamaan monta tutkimusta katsauksen ulkopuolelle, vaikka 

ne liittyvät läheisesti neurokirurgisen potilaan hoitotyöhön ja olisivat olleet tuloksiltaan 

mielenkiintoisia. Rajaukset tehtiin esimerkiksi siitä syystä, että tulokset rajautuivat neu-

rokirurgisen potilaan hoidon erikoisosaamisalueelle tai ne käsittelivät vaikeasti sairaan 

potilaan hoidon tulosten parantamista yleisesti. Kirjallisuuden haku tuotti kymmenen 

varteenotettavaa tutkimusta, joista valittiin seitsemän tutkimusta sen perusteella, mitkä 

vastasivat parhaiten opinnäytetyökysymyksiin. Pois jätetyt tutkimukset osoittautuivat 

näkökulmaltaan opinnäytetyökysymyksiin sopimattomiksi. 

 

4.3 Sisällön analyysi 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin kuusi artikkelia, joista koostetaan vastaukset opinnäyte-

työn kysymyksiin sisällön analyysin avulla. Tutkimukset on julkaistu yhtä lukuun otta-

matta amerikkalaisissa hoitotieteellisissä julkaisuissa. Artikkeleista kaksi on suomalai-

sia, yksi englantilainen ja kolme yhdysvaltalaista. Artikkelit käsittelevät neurokirurgisen 

potilaan hoitoa ja niistä yhdessä puhutaan erikseen hoitoyön perus- ja erityisosaami-

sesta.  

 

Sisällön analyysi toteutettiin induktiivisen sisällön analyysin menetelmin monivaiheise-

na prosessina. Sisällön analyysin yksiköksi valitsin Kyngäs - Vanhanen (1999:5) artik-

kelin mukaisesti ajatuskokonaisuuksia, koska se mahdollisti mielestäni parhaalla taval-

la keskenään heterogeenisen aineiston koostamisen.  Prosessin tarkoituksena oli 

koostaa valittujen artikkeleiden merkittävistä tuloksista vastauksia opinnäytetyökysy-

myksiin. 
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Induktiivisen eli aineistolähtöisen sisällön analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineis-

tosta pelkistetään vastaukset yksinkertaiseen muotoon. Toisessa vaiheessa valitut pel-

kistetyt ilmaisut ryhmitellään omiin alaluokkiinsa. Toisiinsa liittyvät alakategoriat pyri-

tään yhdistämään kuvaaviin yläkategorioihin (Kyngäs - Vanhanen 1999:5). Aineisto 

lajiteltiin opinnäytetyökysymysten mukaan, eli ovatko ne luonteeltaan estäviä vai edis-

täviä tekijöitä. Tuloksista ei ole mahdollista koostaa opinnäytetyökysymyksiin yksittäistä 

vastausta, koska vastausten aihealueet poikkeavat toisistaan tutkimuksittain varsin 

paljon. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkimukset luettiin useaan otteeseen ja pyrittiin alustavasti 

etsimään vastauksia opinnäytetyökysymyksiin.  Sen jälkeen tutkimukset käytiin uudel-

leen läpi etsien sieltä vastauksia opinnäytetyökysymyksiin. Vastaukset merkittiin suo-

raan tekstiin erivärisillä huomiokynillä sen mukaan, oliko kyseessä hoidon tuloksia edis-

tävä vai estävä tekijä. Kun kaikki merkinnät lähdeaineistoon oli tehty, ne siirrettiin Excel 

– taulukkoon sanatarkasti alkuperäiskielisessä muodossa tutkimuksittain. 

 

Analyysin toisessa vaiheen aineisto käännettiin suomen kielelle ja ilmaisut pelkistettiin 

itsenäisenä yksikkönä luettavaan muotoon. Klusterointivaiheessa samankaltaiset pel-

kistetyt ilmaisut ryhmiteltiin omiin alaluokkiin, joita muodostui yhteensä 16 kappaletta.  

 

Alaluokkia edelleen käsitteellistämällä, eli abstrahoimalla alaluokista yhdistettiin edel-

leen pääluokkia. Tuomi ja Sarajärven (2009: 111) mukaan abstrahointia jatketaan, 

kunnes se ei sisällön kannalta ole enää järkevää. Sisällön analyysiin sisällytetty mate-

riaali ei ole niin laaja, että yläluokista olisi voinut vielä järkevästi edetä. Yläluokkia muo-

dostui yhteensä kuusi kappaletta. Sisällön analyysi on esitelty liitteessä 3. Tulosten 

arviointivaiheessa jätettiin pois vielä yksi tutkimus, koska sen tulokset eivät tarjonneet 

opinnäytetyökysymyksiin merkittäviä vastauksia ja ne jäivät kokonaisuudesta irtonai-

seksi. 

  



13 

  

5 Pohdinta ja tulosten esittely 

 

Seuraavassa luvuissa tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen tuloksia. Tulokset on jaettu 

opinnäytetyökysymysten ja sisällön analyysistä nousseiden luokkien mukaisesti. Mo-

lempien opinnäytetyönkysymysten vastaukset jaoteltiin kolmen eri pääluokan alle. 

 

5.1 Neurokirurgisen hoidon onnistumista edistävät tekijät 

 

5.1.1 Hoidon laatuun liittyvät tekijät 

 

Olsonin ym. (2013: 436) tutkimuksessa havaittiin kahdella tämän opinnäytetyön rajauk-

sen mukaisella hoitotyön toiminnolla olevan kallonsisäistä painetta laskeva vaikutus. 

Nämä toiminnot olivat asennon vaihto ja sedatiivin, kipulääkkeen tai rauhoittavan lääk-

keen annostelu. Lääkkeiden osalta annosta, tai vaikuttavaa ainetta ei ollut eritelty. 

Asennon vaihto nosti painetta minuutin kohdalla, mutta viiden minuutin kohdalla paine 

oli lähtötilannetta alhaisempi. Sen sijaan toimenpiteillä joilla on ajateltu olevan kallon-

sisäistä painetta nostava vaikutus, kuten potilaan liikkuminen tai liman imeminen ei 

huomattu nostavan painetta. 

 

Kuumeilevan aivovammapotilaan viilennyksessä tehokkain, joskin myös epätarkin, me-

netelmä oli ulkoiset jäähdytyspeitot. Tarkimmin tavoitelämpötilaa pystytään ylläpitä-

mään suonensisäisillä jäähdytyskatetreilla. (Mcilvoy 2012: 208, 209.) 

 

5.1.2 Organisaatioon ja hoitoympäristöön liittyvät tekijät 

 

Sosiaalityöntekijöiden tarkempi tiedottaminen potilaan voinnista ja kotiutusaikataulusta 

saattaa edistää myös perheen jaksamista. Lisäksi hoitajilla potilaan tilanteen tarkasti 

tuntevana tärkeä rooli moniammatillisen tiimin päätöksenteossa. Omaisten osallistami-

nen hoitokokouksiin luo edellytyksiä hoidon jatkuvuudelle ja parantaa hoidon laatua. 

(Coco 2013: 120.) 

 

Glasgow Coma Scalen etuina voidaan Sternin (2011: 31) artikkelin perusteella pitää 

sen yleismaailmallisuutta, helppokäyttöisyyttä sekä mahdollisuutta opetella kunkin arvi-

oitavan osa-alueen käyttöä erikseen. GCS:n käyttöä tulisi perehdytysvaiheessa harjoi-

tella vanhemman kollegan opastuksella. Tutkimuksissa on todettu vasta valmistunei-
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den hoitajien saattavan käyttää GCS:a useammin, mutta kokeneiden hoitajien tekemä-

nä arvio saattaa olla luotettavampi. Hoitotiimin johdonmukaisuudesta potilaiden tilan 

arvioissa tulisi varmistua. Arvioiden luotettavuutta saattaa parantaa, jos vain vuoron 

ajan arviot tekee aina sama hoitaja. 

 

5.1.3 Omaisiin liittyvät tekijät 

 

Omaisten jaksamista voidaan Cocon ym. (2013: 120) tutkimuksen perusteella edistää 

huolehtimalla heidän levostaan. Suomessa tämä saattaa olla haastavaa, sillä neuroki-

rurgiset yksiköt sijaitsevat usein kaukana potilaiden ja heidän omaistensa kotoa. 

Omaisten pärjäämistä voidaan tukea myös osallistamalla heitä potilaan hoitoon, tutki-

mus mainitsee ruokailussa avustamisen helpoksi tavaksi omaisille osallistua potilaan 

hoitoon. 

 

Omaisten kutsuminen moniammatillisiin hoitokokouksiin parantaa hoidon jatkuvuutta. 

Omaisilla on myös potilaan kliiniseen tilaan vaikutuksia. Olsonin ym.  (2013: 436) tut-

kimuksessa havaittiin omaisten äänellä olevan kallonsisäistä painetta laskeva vaikutus. 

 

Omaiset kokivat hoitajan osoittaman välittämisen jaksamista edistävänä tekijänä. Vaik-

ka saatu tieto oli tutkimuksen mukaan usein pinnallista, se koettiin siitä huolimatta hyö-

dylliseksi. Mahdollisuus keskustella vaikeistakin aiheista, kuten häpeästä, havaittiin 

tärkeäksi. Tiedollisen tuen tarve muuttuu hoitojakson edetessä. Alkuvaiheessa omaiset 

tarvitsevat tietoa potilasta kohdanneen onnettomuuden seurauksista, sen hoidosta ja 

ennusteesta. Lisää tukea omaiset kokivat etenkin mahdollisista komplikaatioista sekä 

aivovamman aiheuttamista muutoksista potilaan käytöksessä. Emotionaalinen tuki aut-

taa omaisia jaksamaan potilaan tilan aiheuttaman huolen kanssa. Hoitajien osoittama 

välittäminen ja kuunteleminen auttoivat omaisia vaikeissa tilanteissa. (Coco ym. 2011: 

342.) 

 

5.2 Neurokirurgisen hoidon onnistumista estävät tekijät 

 

5.2.1 Potilaaseen liittyvät tekijät 

 

Kuumeilevan aivovammapotilaan hoidon tulosten on havaittu Mcilvoyn (2012: 205) 

artikkelin mukaan olevan normaalilämpöisiä selvästi heikompi. Artikkelissa myös paino-
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tettiin kuumeen syyn selvittämisen merkitystä. Vain osa potilaiden kuumeilusta selittyy 

lämmönsäätelykeskuksen ongelmilla, mikäli syynä on infektio, tulee se tunnistaa ja 

hoitaa. Myös alilämpöisyys on yhteydessä heikompiin hoidon tuloksiin ja pidempiin 

hoitoaikoihin. Toisaalta tutkimuksessa havaittiin myös heidän tajunnantasonsa olevan 

matalampi ja liitännäisvammojensa olevan vaikeampia kuin normaalilämpöisillä.  Ali-

lämpöisten potilaiden omaehtoinen lämpiäminen voi olla häiriintynyttä lämmönsäätely-

keskuksen vaurioiden vuoksi.  (Thompson ym. 2010: 1, 5.) 

 

5.2.2 Hoidon laatuun liittyvät estävät tekijät 

 

Osa toimenpiteistä, joilla on tarkoitus laskea potilaan kallonsisäistä painetta, ei Olsonin 

ym. (2013: 434) tutkimuksen mukaan olekaan vaikutuksiltaan toivotunlaisia. Hoitoym-

päristön rauhoittamisella ei huomattu olevan painetta laskevaa vaikutusta. Myöskään 

sängyn päädyn korottamisella ei saatu aikaan toivottua laskevaa vaikutusta. Aineiston 

mukaan kallonsisäisen paineen ja tietyn hoitotoimenpiteen välille ei voida asettaa suo-

raa yhteyttä, koska käytännön hoitotyössä monet toiminnot tapahtuvat lomittain tai sa-

manaikaisesti. 

 

Stern (2011: 28) huomauttaa artikkelissaan Glasgow Coma Scalen käytössä olevan 

epätarkkuuksia kokemattoman hoitohenkilökunnan käyttämänä. Lowryn Coma Record 

(LCR) on puolestaan kirjoittajan mukaan jo lähtökohtaisesti epätarkka esimerkiksi ta-

junnan tasoa kuvaavan mittarin osalta. Laajaa käyttöä LCR:llä ei yhdysvalloissa ole. 

Suomessa asteikkoa ei suppean tietohaun perusteella näyttäisi olevan käytössä laisin-

kaan. 

 

Nykyisten suositusten mukaan aivovammapotilaan kuumetta tulee Mcilvoyn (2012: 

208) mukaan hoitaa tehokkaasti, mutta tieteellistä näyttöä aktiivisesti hoidetun kuu-

meen positiivisista vaikutuksista potilaan hoidon tuloksiin ei juuri ole. Hoitosuositukset 

ovat myös epäselviä sen suhteen, millä keinoilla kuumetta tulisi hoitaa.  Antipyreettiset 

lääkkeet eivät tutkimuksen mukaan välttämättä ole tehokkain tapa hoitaa aivovamma-

potilaiden kuumetta, koska kuumeen nousun syynä on lämmönsäätelykeskuksen häi-

riö. Ulkoiset jäähdytysmenetelmät saattava aiheuttaa potilaan vapinaa, joka puolestaan 

voi provosoida kallonsisäisen paineen nousua ja lisätä aivojen metaboliaa. Artikkelissa 

myös painotettiin kuumeen syyn selvittämisen merkitystä. Vain osa potilaiden kuumei-

lusta selittyy lämmönsäätelykeskuksen ongelmilla, mikäli syynä on infektio, tulee se 

tunnistaa ja hoitaa. 
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Potilaan ruumiinlämpöä tulisi seurata tarkasti ihon lisäksi myös sentraalisesti, koska 

pelkän iholämmön seuraaminen voi johtaa nopean lämmittämisen yhteydessä tilaan, 

jossa ydinlämpö alkaa uudelleen laskea lämpimän veren pakkautuessa raajoihin vaso-

dilataation seurauksena. Tutkimusnäyttö ei myöskään riitä määrittelemään, mikä ulkoi-

nen lämmityskeino olisi potilaalle edullisiin. Tutkimuksen mukaan hitaasti, eli 0.25°c/h 

tai hitaammin, lämmitettyjen potilaiden uloskirjausvaiheen tajunnan taso oli korkeampi 

ja kuolleisuus oli pienempää kuin nopeasti lämmitetyillä potilailla. Toisaalta erot eivät 

olleet enää tilastollisesti merkittäviä kun muut tilaan vaikuttavat tekijät otettiin huomi-

oon. (Thompson ym. 2010: 5.) 

 

5.2.3 Omaisiin liittyvät estävät tekijät 

 

Omaiset kokivat vaikeana potilaan sairauden ja sen oireiden kohtaamisen. Potilaan 

oireista etenkin aggression ja impulsiivisen käytöksen kohtaamiseen olisi kaivattu lisää 

tukea. Lisäksi epärealistiset odotukset tilan paranemisesta lisäsivät tunnetaakkaa. (Co-

co ym. 2011: 341- 343) Kirjoittajien toisessa tutkimuksessa (2013: 120) havaittiin omai-

sia otettavan mukaan hoidon suunnitteluun melko harvoin. Omaiset myös kokivat että 

heidän potilasta koskevia havaintoja vähätellään hoitohenkilökunnan toimesta. Akuutti-

vaiheessa omaisten oli vaikeaa sisäistää kaikkea saatua tietoa. Potilaiden tukipalvelui-

den saanti hidastui myös tiedonpuutteen vuoksi. Kaiken kaikkiaan omaiset kokivat kai-

killa osa-alueilla tiedon riittämättömäksi. (Coco ym. 2011 342, 344, 347.) 

 

 

6 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä luottamuksellisia potilasaineistoja tai muuta tutki-

muslupaa vaativaa aineistoa. Tämän opinnäytetyön lähdeaineisto koostuu teoriaosuu-

deltaan lääke- ja hoitotieteen perusteoksiin, näyttöön perustuviin hoitosuosituksiin sekä 

joihinkin oppikirjalähteisiin. Hakalan (2004: 139) mukaan hyvän tutkimusetikan mukaan 

lähteiden tulee olla julkisia. Tässä opinnäytetyössä käytetään yhtä lähdettä, joka ei ole 

julkisista tietokannoista haettavissa. Kyseessä on Töölön sairaalan neurokirurgian kli-

nikan koostama, sisäiseen koulutuskäyttöön tehty Neurokirurgisen hoitajan käsikirja. 

Lisäksi osa lähteistä sijaitsee maksullisissa tietokannoissa, joihin tulee kirjautua. Kirjal-
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lisuuskatsaus – osassa käytetään ainoastaan vertaisarvioituja ja alan tieteellisissä jul-

kaisuissa julkaistuja artikkeleita. Laadullisen tutkimuksen eettisyyttä arvioitaessa tulee 

pohtia myös tutkimusmetodia (Kylmä – Vehviläinen-Julkunen – Lähdevirta 2003: 612). 

Tässä työssä tutkimusmetodina oli kirjallisuuskatsaus ja se oli päätetty työn toteutusta-

vaksi jo aihetta valitessa. 

 

Tutkimuksen eettinen korkeatasoisuus edellyttää huolellista lähdeaineiston käyttöä. 

Kaikkeen lähdeaineistoon tulee viitata asianmukaisesti, eikä toisten tutkimuksissa käyt-

tämiä tuloksia tai löydöksiä sovi esittää ominaan. Opinnäytetyön tulokset tulee myös 

esittää juuri niin kuin ne ovat. Tulosten vääristely ja harhaanjohtava käyttö on tuomitta-

vaa. Tämän työn kaikissa vaiheissa on pyritty huolelliseen lähdeaineiston käsittelyyn ja 

lähteisiin on viitattu Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjallisen työn ohjeiden mukai-

sesti. (Hakala 2004:138.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on arvioitava sen tutkimusmene-

telmien monimuotoisuutta, analyysitekniikoita sekä tutkimusmenetelmien läpinäkyvyyt-

tä. Laadullista tutkimusta tehdään monilla eri tekniikoilla. Tästä syystä saattaa olla han-

kalaa arvioida tulosten paikkaansa pitävyyttä. Tutkimustulosten oikeellisuutta voidaan 

arvioida joko objektiivisesti tai relativistisesti. Objektiivisessa tulkinnassa lähdetään 

siitä, että on olemassa jokin todellisuutta kuvaava tieto. Relativistinen tulkinta ottaa 

totuudellisuuden määrittelyssä huomioon kulloinkin käsiteltävänä olevan asian konteks-

tin. Tämän työn luotettavuutta saattaa heikentää tekijän kokemattomuus sisällön ana-

lyysin ja kirjallisuuskatsauksen käytöstä tutkimusmetodina. Toisaalta tutkimusprosessin 

laatua saattaa parantaa kokeneen opettajan ohjaus työn kaikissa vaiheissa (Helakorpi 

1999: 71.) 

 

Luotettavuutta arvioitaessa tulee arvioida tekijän asemaa suhteessa tehtyyn työhön. 

Täysin objektiivinen työskentely on mahdotonta, mutta tämän työn objektiivisuutta saat-

taa parantaa tekijän vähäiset ennakkokäsitykset neurokirurgisesta hoitotyöstä. Aihetta 

ei ole käsitelty opintojen aikana laisinkaan, eikä tekijällä ole työkokemusta neurokirur-

gisilta osastoilta. Työn näkökulmaan saattaa vaikuttaa tekijän työkokemus neurokirur-

gisia ongelmia sairastavien potilaiden hoitotyöstä ensihoidon ja sairaalan päivystyksen 

toimintaympäristössä. Opinnäytetyön aihe annettiin koulun puolesta ja tekijällä ei ole 

omaa osuutta aiheen valintaan. Aineisto on suppea, vain kuusi tutkimusta. Tämä saat-

taa heikentää työn luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Aiheen ja aineiston rajaus on työn 

tehtävänannon mukainen. (Saaranen-Kauppinen - Puusniekka 2006.) 
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Tämän opinnäytetyön luotettavuutta parantaa toistettavuus. Tutkimusmetodi on toistet-

tavissa liitteistä löytyviä hakusanoja ja tietokantoja seuraamalla. Aineiston analyysipro-

sessi on kuvattu liitteessä ja samaan tulokseen voidaan päästä analysoimalla käytetty 

aineisto uudelleen. Luotettavuutta saattaa heikentää muiden, kuin tekijän omalla äidin-

kielellä kirjoitettujen artikkeleiden käyttö. Luotettavuutta saattaa parantaa laadukkaan 

MOT – sanakirjan käyttö. 

 

 

7 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tätä opinnäytetyötä aloitettaessa oli jo tiedossa, että neurokirurgian klinikan aloitteesta 

tullaan tekemään myös toinen vastaava kirjallisuuskatsaus joka käsittelee neurokirurgi-

sen potilaan erikoisosaamista. Tämän työn tuloksista rajattiin pois erikoisosaamisalu-

eeseen kuuluvia tuloksia, jotka koskivat esimerkiksi aivoselkäydinnesteen valuttamisen 

vaikutuksia kallon sisäiseen paineeseen. Nämä tulokset saattavat olla osin hyödynnet-

tävissä jatkotutkimuksessa. 

 

Neurokirurgisen potilaan lämpötalouden hoitomenetelmät ovat osin epäselviä ja eivät 

perustu kaikilta osin näyttöön. Aikaisempi tutkimus osoittaa kuumeilevan potilaan en-

nusteen olevan heikompi, mutta ei luotettavasti kerro, johtuuko se lähtökohtaisesti vai-

keammasta aivovammasta, vai onko hoidon tulos kuumeesta riippuvainen. Tutkimustu-

lokset kuumeen aktiivisen hoidon vaikutuksista hoidon tuloksiin ovat myös epäselvät. 

Tulevassa tutkimuksessa tulisi etsiä näyttöä parhaista menetelmistä kuumeen hoitami-

seksi. 
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Tietokanta Hakusana Osumat Hakusanan 
rajaus 

Rajatut 
Osumat 

Otsikon 
Perusteella mie-
lenkiintoinen 

Tiivistelmän perus-
teella mielenkiin-
toinen 

Katsaukseen valitut tutki-
mukset 

MEDIC TBI 2   0   

 GCS 17 -koko teksti 
-NOT duo-
decim 

6 0   

 Traumatic 
Brain Injury 

1760 -NOT duode-
cim 
-NOT suo-
men lääkäri-
lehti 
-vain koko-
tekstit 
-muu artikkeli 

17 0   

 Pään vam-
mat 

1327 
 
 

-NOT duode-
cim 
-NOT Suo-
men lääkäri-
lehti 
-2009-> 
-Vain koko-
tekstit 

23 0   

PubMed TBI 13888 -Free Full 
text 
-5 years 
-Nursing 
Journals 

4 1 0  
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 Traumatic 
brain injury 
assessment 

6317 -Free Full 
text 
-5 years 
-Nursing 
Journals 

2 1 1  
  

 Head Trau-
ma 

133117 -Free Full 
Text 
-5 years 
-Nursing 
Journals 

18 5 3 Olson, McNett, Lewis, Riemen, 
Bautista 2013: Effects of Nurs-
ing Interventions on Intracranial 
Pressure. 
 
Thompson, Kirkness, Mitchell 
2010: Hypothermia and Rapid 
Rewarming Is Associated With 
Worse Outcome Following 
Traumatic Brain Injury 

 GCS 8586 -Free full text 
-5 years 
-Nursing 
journals 

5 0  - Mielenkiintoiset tulokset to-
istuvat 

CINAHL TBI 3496 -Full text 
-2009-> 
-Peer re-
viewed 
-Journal 
Subset: Nurs-
ing 

24 6 2  

 GCS 850 -Full text 
-2009-> 

8 2 1 Stern 2011: Observing and 
recording neurological dysfunc-
tion. 
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 Traumatic 
Brain injury 
assessment 

6   0   

 Head Trau-
ma 

1337 -Full text 
-2009-> 
-Peer re-
viewed 
-Journal 
Subset: Nurs-
ing 

10 1 0  

Yhteensä: 
Lisäksi katsaukseen valittiin työelämän edustajan 
ehdotuksesta kolme tutkimusta 

89 16 7 4 
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Katsausaineiston esittely 

Julkaisutiedot Tutkimuksen tarkoitus Aineiston analysointi Otos Merkittävät tulokset Muut havainnot 

Stern, Sarah 2011: 
Observing and re-
cording neurological 
dysfunction. Emer-
gency Nurse. March 
2011 Vol. 18 No. 10 

Tarkastella Glasgow Co-
ma Scalen hyviä ja huono-
ja puolia verrattuna Lowry 
Coma Recordiin. 

Tarkka aineiston ana-
lyysimenetelmä ei käy 
katsausartikkelista ilmi. 
Alkuperäistutkimusta ei 
ole saatavilla. 

16 tutkimusta GCS:n ominaisuuksissa ja 
käytön osaamisessa on 
puutteita. Siitä huolimatta se 
on maailmanlaajuisesti käy-
tetyin työkalu potilaan tajun-
nan tason arviointiin. Myös 
muissa mittareissa on puut-
teita ja niiden käyttö on vä-
häistä.  

 

Thompson, Hilaire – 
Kirkness, Catherine 
– Mitchel, Pamela 
2010. Hypothermia 
and rapid rewarming 
is associated with 
worse outcome fol-
lowing traumatic 
brain injury. Journal 
of trauma nursing. 
Vol. 17 No. 4 

Tutkia hypotermian esiin-
tymistä traumaattisen ai-
vovamman saaneilla poti-
lailla ja eri lämmitysteknii-
koiden vaikutuksia potilai-
den hoidon lopputulok-
seen. 

Aineiston Analyysi teh-
tiin niistä Level 1 trau-
ma centeriin tuoduista 
aivovammapotilaista, 
joiden potilasdokument-
teihin oli päivystyspoli-
klinikalla kirjattu ruu-
miinlämpö. Aineisto 
jaettiin lämmittämisno-
peuden mukaan hitaas-
ti ja nopeasti 
(>0,25°C/h) lämmitet-
tyihin.  

n=147 40 % tutkimukseen valituista 
potilaista oli lähtötilanteessa 
alilämpöisiä. Alilämpöisyys 
oli jo sinänsä yhteydessä 
huonompaan neurologiseen 
lopputulokseen ja pidempiin 
hoitoaikoihin. Hitaasti lämmi-
tettyjen potilaiden kuollei-
suus oli pienempää ja GCS 
hoidon loppuvaiheessa pa-
rempaa kuin nopeasti läm-
mitetyillä potilailla. 

 

Coco, Kirsi - Tossa-
vainen, Kerttu – 
Jääskeläinen, Juha 
– Turunen, Hannele 
2013. Finnish nurs-
es’ views of support 
provided to families 

Tutkia hoitajien aivovam-
mapotilaiden omaisille 
antamaa käytännön tukea 
sekä tuen antamiseen 
tarvittavan ammattitaitoa. 

Tutkimus tehtiin Suo-
messa neurologisten 
osastojen hoitajille ky-
selylomakkein ja saatu 
data analysoitiin SPSS 
ohjelmistolla. 

n= 172 Perheet saattavat hyötyä 
nykyistä tarkemman tiedon 
antamisesta ja hoitajien tulisi 
aktiivisemmin jakaa tietojaan 
moniammatillisen tiimin pää-
töksenteon tueksi. Uusien 
hoitajien perehdytysohjel-
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about traumatic 
brain injury patients’ 
daily activities and 
care. Journal of 
Nursing education 
and practice. Vol. 3 
No. 3 

maan tulisi sisältyä omaisten 
käytännön asioiden tukemi-
seen valmistavaa materiaa-
lia. 

Olson, DaiWai – 
McNett, Molly - Le-
wis, Lisa – Riemen, 
Kristina – Bautista, 
Cynthia 2013. Ef-
fects of Nursing In-
terventions on intra-
cranial Pressure. 
American Journal of 
Critical Care. Vol. 22 
No. 5 

Tutkia kallonsisäisen pai-
neen vaihtelua eri hoito-
työn interventioiden seu-
rauksena. 

Aikaisemmin kerätyn 
havaintoaineiston se-
kundaarinen analyysi. 
Havainnot toteutettiin 
kirjaamalla kallon sisäi-
nen paine ennen hoito-
työn toiminnon alkua 
sekä 1 ja 5 minuutin 
jälkeen sen loputtua. 
Aineiston analyysi on 
tehty SAS v9.4 for 
Windows ohjelmistolla. 

3118 minuut-
tia havain-
nointia. 11 
erotettua hoi-
totyön toimin-
toa. 28 poti-
las-hoitaja 
paria. 

Hoitotyön toimintojen vaiku-
tukset kallonsisäiseen pai-
neeseen poikkesivat ennalta 
arvelluista. Hoitotoimenpi-
teet, joilla on arveltu olevan 
ICP:tä nostava vaikutus, ei 
välttämättä painetta nos-
tanutkaan. Osa ICP:n las-
kuun tähtäävistä toimista oli 
tässä tutkimuksessa tehot-
tomia. Osa hoitotyön toimin-
noista toistui havaintojakson 
aikana niin harvoin, ettei 
niistä voida tehdä tulkintoja. 

 

Coco, Kirsi - Tossa-
vainen, Kerttu – 
Jääskeläinen, Juha 
– Turunen, Hannele 
2011. Support for 
traumatic brain inju-
ry patients’ family 
members in neuro-
surgical nursing: A 
systematic review 

Kirjallisuuskatsauksen 
tarkoituksena on tarkastel-
la minkälaista tukea aivo-
vammapotilaan omaiset 
saavat. 

Systemaattisen kirjalli-
suuskatsauksen mate-
riaali analysoitiin sisäl-
lön analyysin keinoin. 

22 empiiristä 
tutkimusta. 

Omaisten tuki jaettiin tiedol-
lisen, emotionaalisen ja käy-
tännöllisen tuen kategorioi-
hin. Tulosten mukaan sai-
raalahoidon alkuvaiheessa 
omaiset tarvitsevat henkisen 
tuen lisäksi rehellistä tietoa 
potilaan tilasta, sairaudesta, 
ja ennusteesta. Hoidon jat-
kuessa tuen tarve laajenee 
enemmän aivovamman 
kanssa elämisen, kuntou-
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tuksen, tukien ym. suuntaan. 
Tutkimuksen mukaan omai-
set kokivat saadun tuen ol-
leen riittämätöntä kaikilla 
osa-alueilla. 

Mcilvoy, Laura 
2012. Fever Man-
agement in Patients 
With Brain Injury. 
Advanced Critical 
Care Vol. 23 No. 2 

Artikkelissa pyritään löy-
tämään vastauksia siihen, 
mitä näyttöä kuumeen 
hoitoon on tarjolla ja miltä 
alueilta näyttö puuttuu.  

Artikkelista ei käy ai-
neiston analyysin me-
netelmät ilmi. 

Artikkelin kir-
joittamiseen 
on käytetty 63 
eri lähdettä.  

Laaja tutkimusnäyttö osoit-
taa että kuumeilevan aivo-
vammapotilaan ennuste on 
heikompi kuin normaaliläm-
pöisen. Kuitenkaan ei ole 
näyttöä siitä että normaalin 
ruumiinlämmön ylläpitämi-
nen parantaisi ennustetta. 
Hoitosuositukset suosittele-
vat kuumeen hoitoa, mutta 
eivät tarjoa keinoja hoidon 
toteuttamiseksi. Eri kuu-
meen hoitokeinoilla on omat 
rajoituksensa ja haittavaiku-
tuksensa. Kuumeen hoito-
keinoista ja hoidon vaikutta-
vuudesta kaivataan lisää 
tutkimusta. 
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Neurokirurgisen potilaan hoitotyön perusosaamista edistävät tekijät 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

– sedatiivien, kipulääkkeen tai rauhoittavan lääkkeet annostelu saattaa laskea 
kallon sisäistä painetta 

Tehokas lääkehoito Hoidon laatuun liittyvät tekijät 

– Potilaan asennon korjaaminen laskee kallonsisäistä painetta Potilaan jaksamisen 
huomiointi – Imeminen ei nosta ICP:tä enää 5 min kohdalla 

– Hoitotoimenpiteitä saattaa olla hyvä tauottaa, jotta kallonsisäinen paine ehtii 
normalisoitua 

– Hoitajien äänet eivät nosta ICP:tä 

– perheen äänet potilashuoneessa eivät nosta ICP:tä, vaan mahdollisesti laske-
vat 

– Vesipatjat ja muut ulkoiset jäähdyttimet laskivat ruumiinlämpöä nopeimmin Normotermian ylläpito 
 – Tarkkailemalla sekä iho- että ydinlämpöä, voidaan estää uudelleenjäähtymistä 

– Alilämpöisen aivovammapotilaan lämmitys on parasta tehdä kontrolloidusti 

– Hitaasti lämmitettyjen potilaiden ennuste on nopeasti lämmitettyjä parempi 

– GCS:n käytön opetteleminen kokeneen henkilökunnan valvonnassa voi paran-
taa arvioinnin tasoa. 

Osaamisen varmistami-
nen 

Organisaatioon ja hoitoympä-
ristöön liittyvät tekijät 

– GCS:n rakenne mahdollistaa sen eri komponenttien käytön harjoittelun ja ym-
märtämisen erikseen 

– Arvion tekeminen vain yhden hoitajan tekemänä vuoron aikana voi parantaa 
arvion tasoa 

– moniammatillisen tiimin jäsenten tarkka tiedottaminen potilaan tilanteesta ja 
tarpeista saattaa parantaa tuen laatua. 

Moniammatillinen hoidon 
suunnittelu 

– Tauot omaisen hoidosta tai sairaalassa olosta parantavat jaksamista. Omaisten tarpeiden 
huomiointi 

Omaisiin liittyvät tekijät 

– Omaisten tarpeiden huomiointi vierailuajoissa on akuuttivaiheessa tärkeää 

– Mahdollisuus osallistua potilaan hoitoon parantaa omaisten jaksamista ja 
osaamista 
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– Jo pinnallinen tieto auttaa omaisia Omaisten osallistaminen 

– mahdollisuus puhua vaikeistakin asioista helpottaa 

– hoitajan osoittama välittäminen auttaa omaisia vaikeissa tilanteissa. 

Omaisten kutsuminen moniammatillisiin hoitokokouksiin parantaa hoidon jatku-
vuutta 

 

 

 

 

Neurokirurgisen potilaan hoitotyön perusosaamista estävät tekijät 

Pelkistetty ilmaisu Alaluokka Yläluokka 

– Potilaan epävakaa tila vaikeuttaa tarkan 
tiedon antamista 

Potilaan huono kunto Potilaaseen liittyvät tekijät 

– Passiivinen lämpiäminen voi olla estynyt 
lämmönsäätelykeskusvaurion vuoksi 

– aistien rajoittamisella ei saavutettu merkittä-
vää vaikutusta kallon sisäiseen paineeseen 

Kallonsisäisen paineen säätelyn ongelmat 

– potilaan asennon vaihto aiheutti lyhytaikai-
sen nousun kallonsisäiseen paineeseen 

– Hoitotoimenpiteet saattavat nostaa kallon 
sisäistä painetta. 

– Pelkän pintalämmön seuraaminen voi antaa 
väärän kuvan potilaan ruumiinlämmöstä 

Lämmönsäätelyyn liittyvät ongelmat 

– Nopeaan lämmittämiseen saattaa liittyä 
pidempiä hoitoaikoja 

– Nopeaan lämmittämiseen saattaa liittyä 
heikompia hoidon tuloksia 
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– Ulkoiset jäähdyttimet saattavat nostaa tu-
lehdusarvoja 

Hoitolaitteiston puutteet Hoidon laatuun liittyvät tekijät 

– Ulkoisten jäähdyttimien käyttö saattaa pro-
vosoida vapinaa 

– Ruumiinlämmön hallinta epätarkinta ulkoisil-
la jäähdyttimillä 

– Hoitajat eivät aina hallitse käytössä olevia 
keinoja kuumeen hoitamiseksi 

Riittämätön hoitotyön osaaminen 

– GCS:n käyttöön liittyy epätarkkuuksia eten-
kin kokemattoman henkilökunnan käytössä. 

– Hoitajien tieto palveluista vajavaista 

– Hoitajat eivät aina tiedä kuumeen vaikutuk-
sista,  

– Suuri osa kuume-episodeista jää hoitamatta 

– Hoito- ohjeet eivät määrittele kuumeen lää-
kehoidon protokollaa tarkasti 
 

Riittämätön tutkimusnäyttö 

– Hoito-ohje suosittelee kuumeen aggressii-
vista hoitamista, mutta hoidon tuloksista ei ole 
tutkimusnäyttöä 

– tutkimuksesta ei anna vastausta siihen mikä 
lääke/lääkeyhdistelmä/annos kallonsisäisen 
paineen laskun saa aikaan. 

– Omaisten tiedot tukipalveluista riittämättö-
miä 

Riittämätön omaisten ohjaus Omaisiin liittyvät tekijät 

– Omaiset eivät sisäistä kaikkea annettua 
tietoa 

– Omaiset kokevat että heidän tietojaan vähä-
tellään 

– Omaisia otetaan kotiutuksen suunniteluun 
mukaan harvoin. 
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– Neurokirurgisten yksiköiden etäisyys omais-
ten kotoa luo haasteita omaisten jaksamiselle 

Omaisten jaksaminen  

– epärealistiset odotukset lisäävät tunnetaak-
kaa. 

– Potilaan ja hänen oireidensa kohtaaminen 
omaisille vaikeaa 

 


