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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Päijät-Hämeen keskussairaalan 

keuhkosairauksien osastolle opas noninvasiivisesta ventilaatiosta (NIV) äkillisestä 

hengitysvajauksesta kärsivän potilaan hoidossa. NIV-hoitoa saavat potilaat ovat 

yleinen potilasryhmä keuhko-osastolla, mutta hoitajien kokemus hoidon 

toteutuksesta on jakautunut epätasaisesti. Työ tehtiin, koska osastolla koettiin 

tarvetta materiaalille, joka helpottaisi hoitajia NIV-hoidon toteutuksessa. Oppaan 

tavoitteena on tukea NIV-hoidon osaamista keuhko-osastolla, sekä lisätä keuhko-

osastolla työskentelvien hoitajien tietoa menetelmän käytöstä äkillisen 

hengitysvajauksen hoidossa.    

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi kuusisivuinen NIV-hoitoa käsittelevä kuvitettu 

opas, joka toimii tukimateriaalina hoitoon liittyvissä käytännön ongelmissa, sekä 

lyhyenä perehdytyksenä aiheeseen.  

Työ toteutettiin yhteistyössä keuhko-osaston henkilökunnan kanssa. 

Opinnäytetyön tekijä on itse työskennellyt koko opinnäytetyöprosessin ajan 

keuhkoklinikassa, minkä ansiosta oppaan kohderyhmä ja olosuhteet olivat hyvin 

tiedossa. Oppaan sisältö muotoutui kirjallisuudessa esitettyjen suositusten 

soveltamisesta osaston olosuhteisiin sopiviksi. Oppaan tarkasti ja hyväksyi Päijät-

Hämeen keskussairaalan keuhko-osaston osastonylilääkäri sekä osastonhoitaja.  

Opas valmistui lopulliseen muotoonsa samaan aikaan opinnäytetyön raportin 

kanssa, joten kokemuksia sen toimivuudesta käytännössä ei vielä toistaiseksi ole 

saatu. Tästä syystä oppaan vaikutuksien arviointi ei tämän työn puitteissa ole 

mahdollista. 

Asiasanat: noninvasiivinen ventilaatio, äkillinen hengitysvajaus, opas, keuhko-

osasto. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to produce a written instruction of noninvasive 

ventilation in acute respiratory failure for the nursing staff working in Päijät-

Häme central hospital pulmonary ward. Nurses` experience of the implementation 

of NIV-treatment is very different, even though it has been practised regularly on 

the pulmonary ward. This guide was made to meet the need for written material, 

which would help the nurses in the implementation of NIV-treatment. The 

objective of this guide was to support and increase the knowledge of the NIV-

treatment in acute respiratory failure on the pulmonary ward. 

As a product of this thesis, a six page written and illustrated guide of NIV-

treatment was prepared. The guide will help nurses to solve practical problems 

regarding the treatment and it can be used to give a brief introduction to the topic. 

The work was carried out with the collaboration of the pulmonary ward personnel. 

The writer of this thesis was working in the pulmonary clinic during the writing 

process, which made the target group and the circumstances familiar to him. The 

content of the guide was formed by applying literature references to the needs on 

the ward. The guide was reviewed and approved by the ward’s chief doctor and 

the head nurse from the pulmonary department of the central hospital of Päijät-

Häme. 

The guide was finished at the same time with the report of this bachelor’s thesis, 

therefore the experience of the practicality and functionality of the guide was not 

reviewed in this study.  

Key words: noninvasive ventilation, acute respiratory failure, NIV-treatment, 

pulmonary ward.
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1 JOHDANTO 

Noninvasiivisella ventilaatiolla (NIV) tarkoitetaan hengityksen mekaanista 

avustamista hengityslaitteella ilman keinoilmatietä. NIV-hoidon käyttö 

hengitysvajauksen hoidossa on lisääntynyt kuluneen kahdenkymmenen vuoden 

aikana nopeasti ja se on nykyisin osa akuutin hengitysvajauksen perushoitoa. (ks. 

Nava 2013; Elliot 2011; Brander 2011.) 

Menetelmän yleistymisen myötä potilasmäärien kasvu on johtanut siihen, että 

hoitoa ei voida enää rajata vain teho- ja valvontaosastoille, vaan osa potilaista 

joudutaan hoitamaan erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla (Brander 2011; 

Ambrosiino & Vagheggini 2008). Tutkimusten mukaan NIV-hoitoa voidaan antaa 

tuloksellisesti myös vuodeosastoilla, mutta tämä edellyttää lääkäreiltä kykyä 

tunnistaa hoitoon soveltuvat potilaat sekä hoitohenkilökunnalta riittäviä resursseja 

sekä osaamista NIV-hoidon toteutuksesta. (ks. Hill 2009, 64–65; Plant ym. 2000 

& 2003; Farha ym. 2006.) 

Tutkimuksissa on havaittu henkilökunnan kokemuksen NIV-hoidosta korreloivan 

positiivisesti hoitotulosten kanssa ja se on siten ennusteen kannalta merkittävä 

tekijä (Elliot & Dwarakanath 2013, 345; Ambrosion & Vagheggni 2008, 879). 

Osaamisen tulisi kuitenkin olla jakautunut hoitoyksikössä riittävän usealle 

hoitajalle, jotta tasainen hoidon laatu voitaisiin varmistaa, eikä se kärsisi 

mahdollisista henkilökunnan vaihdoksista (Simonds 2007, 34).  

Vaikka lähes kaikilla keuhko-osaston hoitajista on kokemusta NIV-hoidosta, 

siihen liittyy silti paljon kysymyksiä ja epävarmuutta. Osastolla on myös 

huomattu, että osaaminen NIV-hoidosta ei ole jakautunut tasaisesti ja hoidon 

aloittaminen on jäänyt usein samojen hoitajien vastuulle. Tämä on koettu 

ongelmaksi erityisesti iltavuorojen ja viikonloppujen aikana, jolloin ei ole 

mahdollisuutta konsultoida NIV-hoitoon perehtynyttä asiantuntijasairaanhoitajaa. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tuottaa Päijät-Hämeen keskussairaalan 

keuhko-osaston henkilökunnalle NIV-hoidon opas, joka tukee hoitajia käytännön 

työssä. Idea oppaan tekemiseen on lähtenyt omasta henkilökohtaisesta 

kiinnostuksestani aiheeseen sekä osaston esimiesten esiin nostamasta tarpeesta.
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2 OPPAAN TARVE JA LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Opas osana henkilökunnan perehdytystä 

Perehdytys on osa hoitotyön laadun varmistusta ja ammatillisen osaamisen 

siirtämistä uusille työntekijöille. Perehdytys voi olla laaja-alaista, koko 

työtehtävän toimenkuvan käsittävää, tai vain jonkin työn osa-alueen tai laitteen 

hallitsemiseen liittyvää ohjaustoimintaa. Perehdytyksen merkitystä voidaan katsoa 

potilaan, työntekijän ja esimiesten näkökulmista. (Terveydenhuollon laatuopas 

2014.) 

Potilaalle on tärkeää, että hän voi luottaa hoitohenkilökunnan olevan 

asiantuntevaa ja hyvin perehdytettyä, jotta hän saa vaivoihinsa tarvitsemansa 

asianmukaisen hoidon. Ammattimaisuutta on myös taito ohjata potilasta 

saamastaan hoidosta, jotta potilaan edellytykset osallistua itseään ja hoitoaan 

koskeviin päätöksiin paranevat. (Terveydenhuollon laatuopas 2014, 11.)  

Terveydenhuoltohenkilöstö edustaa ammattiinsa koulutettuja asiantuntijoita, 

mutta ammattitaidon kehittäminen on jatkuvaa myös työelämän aikana. 

Työntekijöillä on oikeus, ja myös velvollisuus, huolehtia tietojensa ylläpitämisestä 

niin, että ne vastaavat vaadittua tasoa. Erilaisten teknisten hoitovälineiden 

hallitseminen on myös osa ammattitaitoa, joten työntekijöillä on siten oikeus 

perehdytykseen näiden käytöstä. (Terveydenhuollon laatuopas 2014, 11–12.) 

Johdon tai esimiesten tehtävänä on huolehtia, että potilaita hoitava henkilökunta 

on ammattitaitoista ja heillä on riittävät resurssit käytössään. Esimiesten tulee 

huolehtia, että työntekijät ovat saaneet riittävän perehdytyksen työtehtäviinsä ja 

tarvittaessa järjestää lisäkoulutusta, jos se koetaan tarpeelliseksi. 

(Terveydenhuollon laatuopas 2014, 12.) 

2.2 Toimeksiantajan kuvaus 

Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhko-osasto on keuhkosairauksien 

akuuttihoitoon erikoistunut vuodeosasto. Osastolla on kaksikymmentä 

sairaansijaa, joista kaksi eristyshuonetta on varustettu sulkutilalla ja 
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mahdollisuudella alipaineistukseen. Osastolla hoidetaan erikoissairaanhoitoa 

vaativia hengitystie- ja keuhkoalueen infektioita, kroonisia keuhkosairauksia sekä 

tehdään diagnostiikkaan liittyviä tutkimuksia. Tavallisimpia hoidon syitä ovat 

keuhkon alueen infektiot, keuhkosyövät sekä keuhkoahtaumataudin 

pahenemisvaiheet ja muut äkillisen hengitysvajauksen aiheuttavat tilat. (Päijät-

Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2013.) 

Keuhko-osasto kuuluu osaksi keuhkoklinikkaa ja tekee siten yhteistyötä 

keuhkopoliklinikan kanssa. Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita jotka 

sairautensa vuoksi tarvitsevat säännöllisiä kontrollikäyntejä joko lääkärin tai 

sairaanhoitajan vastaanotolla. Lisäksi poliklinikka vastaa hengitysoireiden 

tutkimuksista, unenaikaisten hengityshäiriöiden diagnostiikasta ja hoidon 

seurannasta sekä hengitysvajauspotilaiden hoidon seurannasta. (Päijät-Hämeen 

sosiaali- ja terveysyhtymä 2013.) 

Hengitysvajauspotilaiden seurantakäyntejä varten poliklinikalle on perustettu 

hengitystukihoitajan toimi, jonka tehtäviin kuuluu kroonisesta 

hengitysvajauksesta kärsivien potilaiden hoidon seuranta, sekä tarvittaessa NIV-

hoidon aloittaminen ja hoitoon liittyvä konsultointi sairaalan muilla osastoilla. 

2.3 Oppaan merkitys toimeksiantajalle 

Vaikka noninvasiivinen ventilaatio on tullut osaksi keuhkosairauksien hoitoa jo 

1990-luvulla, potilasmäärän kasvu, hoitovälineiden jatkuva kehittyminen sekä 

lisääntyvä tutkimustieto muuttavat totuttuja käytäntöjä, minkä vuoksi 

hoitohenkilökunnan jatkuva kouluttaminen on useissa tutkimuksissa katsottu 

tarpeelliseksi (Hess 2013; Ambrosiino & Vagheggini 2008). Koulutusta tulisi olla 

säännöllisesti ja sen tulisi olla riittävän monipuolista sisältäen hoitovälineiden 

käyttökoulutusta sekä hoidon kliiniseen toteutukseen liittyviä taitoja. Kuviossa 1. 

on esitetty tärkeimmät aiheet jotka koulutuksen tulisi sisältää. (Simonds 2007, 

35.) 

Vuodeosastolla potilaan elintoimintojen seuraamiseen ei ole käytettävissä samoja 

menetelmiä kuin teho- ja valvontaosasoilla, mikä asettaa haasteita hoidon 

turvalliselle toteutumiselle. Kaksoispaineventilaattoreista saatavat hoitotiedot 
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voivat antaa hoitajille arvokasta lisätietoa potilaan hoidon seurannassa ja siten 

helpottaa hoitajien työtä hoidon toteutumisen arvioinnissa. Samalla on kuitenkin 

muistettava, että mitkään numeeriset arvot eivät korvaa kliinisen tilan hyvää 

arviointia (Simonds 2007, 34).  

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Aiheet jotka tulisi sisältyä NIV-hoidon koulutusohjelmaan (Simonds 2007, 35) 

 

Hengitystukihoitajan toimen perustamisen myötä myös keuhko-osastolla aloitetut 

ventilaatiohoidot ovat siirtyneet hengitystukihoitajan vastuulle. Samalla 

aikaisemmin osastolla tapahtuneiden kroonisten hengitysvajauspotilaiden 

kontrollikäynnit ovat siirtyneet poliklinikalle, minkä vuoksi osaston henkilökunta 

on aikaisempaa vähemmän tekemisissä hoitolaitteiden kanssa. Samaan aikaan 

hoitohenkilökuntaa on vaihtunut, eikä uusille työntekijöille välttämättä ole ehtinyt 

kertyä omakohtaista kokemusta NIV-hoidon toteutuksesta. Kokemuksen puute 

noninvasiivisesta ventilaatiosta on huomattu ongelmalliseksi erityisesti 

viikonloppuisin ja ilta-aikaan, kun on tullut tarve aloittaa hoito tai jo aloitetussa 

hoidossa on ilmennyt ongelmia.  

Opinnäytetyön idea onkin lähtenyt osaston esimiehiltä, jotka toivoivat osastolle 

opasta, jota työntekijät voisivat käyttää tukimateriaalina NIV-hoitoa 

toteuttaessaan. Parhaimmillaan opas lisää henkilökunnan ammattitaitoa, nostaa 

NIV-hoidon laatua ja parantaa siten myös potilasturvallisuutta.  

Taulukko 5. Suositukset NIV-hoidon koulutuksen sisällöstä ( Simonds 2007, 35). 

 Perustiedot kansallisista hoitosuosituksista hengitysvajauksen hoidosta 

 Hengityselimistön fysiologiasta ja hengitysvajauksen patofysiologiasta 

 Hengitysvajauksen hoitomuodot ja vaihtoehdot NIV:lle.  

 Hengitysvajauksen pahenemiseen viittaavat muutokset ja niiden 

tunnistaminen 

 Tärkeimpien seurantaan käytettävien parametrien oikea tulkitseminen 

 Ventilaattoreiden toiminta ja tärkeimmät ominaisuudet 

 Oikean maskin valitseminen ja sen pukeminen 

 Ongelmien tunnistaminen ja mahdollinen ratkaiseminen 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhko-

osaston henkilökunnalle opas, joka tukee hoitajia käytännön työssä. NIV-hoidon 

yleistyessä erikoisairaanhoidon vuodeosastoilla, hoitohenkilökunnalta edellytetään 

aikaisempaa syvempää ymmärtämistä ja taitoa tunnistaa siihen liittyviä ongelmia 

ja ratkaista niitä. Tarkoituksena oli siten rakentaa opas, joka lisää hoitajien 

osaamista niin tiedollisella kuin käytännön tasolla. Opasta ei ole tarkoitettu 

minkään yksittäisen hoitolaitteen käyttöohjeeksi vaan ohjeiden tulisi olla 

hyödyllisiä vaikka hoitolaitteet jatkossa vaihtuisivat.  

Lyhyellä aikavälillä oppaan tavoite on lisätä hoitajien ongelmanratkaisukykyä 

NIV-hoitoon liittyen ja siten vähentää kynnystä pyrkiä itse ratkaisemaan 

mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Opas voi toimia myös johdantona aiheeseen 

uusille työntekijöille ja opiskelijoille.  

Pitkän aikavälin tavoitteena on NIV-hoidon osaamisen levittäminen ja sen 

tuleminen osaksi jokaisen keuhko-osastolla työskentelevän hoitajan 

ammattitaitoa. Ammattitaidon lisääntymisen myötä myös potilasturvallisuus ja 

hoidon laatu paranevat. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna valikoitujen 

hengitysvajauspotilaiden hoito vuodeosastoilla teho-ja valvontaosastojen sijaan 

säästäisi myös resursseja ja laskisi kustannuksia. 
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4 HENGITYKSEN FYSIOLOGIAA 

4.1 Normaali hengitys 

Hengityksellä (respiraatio) tarkoitetaan kaasujen vaihtumista ilman ja solujen 

välillä: hapen siirtymistä ilmasta soluihin ja hiilidioksidin kulkeutumista soluista 

ilmaan. Keuhkojen pääasiallinen tehtävä on huolehtia tästä kaasujen vaihdunnasta 

elimistön ja ulkoilman välillä. Keuhkojen lisäksi hengityselimiin kuuluvat myös 

hengitystiet: nenäontelo, nielu, kurkunpää, henkitorvi, keuhkoputket ja 

terminaaliset bronkiolit. (Nienstedt, Hänninen, Arstila & Björkqvist 1999, 259.) 

Keuhkoissa kaasujenvaihdunta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

keuhkotuuletukseen eli ventilaatioon, diffuusioon eli kaasujen liikkumiseen 

alveoleiden ja hiussuonten välillä sekä kaasujen kulkeutumiseen 

keuhkoverenkierrosta sydämen kautta suureen verenkiertoon (Kinnula, Brander & 

Tukiainen 2005, 34). 

4.1.1 Ventilaatio 

Ventilaatiolla eli keuhkotuuletuksella tarkoitetaan ilman kulkemista ulkoilman ja 

keuhkorakkuloiden välillä. Keuhkot toimivat mekaanisena pumppuna, joka 

rintaontelon paineenvaihtelulla saa aikaan ilman liikkumisen hengitysteissä. 

(Kinnula ym. 2005, 34.) 

Ilma virtaa paine-eron vaikutuksesta aina suuremmasta paineesta pienempään. 

Sisäänhengityksen (inspiraatio) alkaessa pallea ja ulommat kylkivälilihakset 

supistuvat ja laajentavat rintakehää. Keuhkokudos laajenee pleuraontelon 

alipaineen ansiosta rintakehän mukana jolloin keuhkojen tilavuus kasvaa (Kuva 

1). Tilavuuden kasvaessa paine keuhkorakkuloissa pienenee ja ilma alkaa virrata 

ulkoilmasta keuhkoihin. Ilman virratessa keuhkoihin paine-ero keuhkorakkuloiden 

ja ulkoilman välillä tasaantuu ja virtaus loppuu, kun paine-ero on kokonaan 

hävinnyt. (Kinnula ym. 2005, 34; West 2012, 96 & 111.) 

Uloshengitys (ekspiraatio) tapahtuu normaalisti aina passiivisesti. 

Sisäänhengityslihasten rentoutuessa keuhkokudoksen elastisuus alkaa palauttaa 
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keuhkoja normaaliin tilavuuteensa. Tilavuuden pienentyessä paine 

keuhkorakkuloissa nousee ja ilmavirtaus keuhkoista ulospäin alkaa. 

Voimakkaassa rasituksessa, tai uloshengityksen ollessa sairauden vuoksi 

vaikeutunut, uloshengityskin voi olla aktiivista, mikä lisää hengitystyötä ja 

hapenkulutusta. Tärkeimmät lihakset uloshengityksessä ovat suorat vatsalihakset 

sekä sisemmät kylkivälilihakset. (Kinnula ym. 2005, 34; West 2012, 96–97.) 

Hengitystyön lisääntyessä myös apuhengityslihakset, kuten päännyökkääjä- ja 

kylkiluun kannattajalihakset ovat mukana hengityksessä. Nämä näkyvät usein 

hengenahdistuksen aikana jännittyneinä juosteina kaulan alueella (Nienstedt ym. 

1999, 274) 

KUVA 1. Alveolien tilavuuden muutos, paineenvaihtelut ja ilman virtaus hengityssyklin 

aikana. Pystysuora katkoviiva osoittaa hetken uloshengityksen lopussa.  (Muokattu West 

2008.) Alkuperäinen kuva: http://advan.physiology.org/content/32/3/177 

 

Keskikokoisen henkilön normaali sisäänhengityksen kertatilavuus on noin 500 ml. 

Kaikki sisään hengitetty ilma ei kuitenkaan kulkeudu alveoleihin saakka, vaan jää 

hengitysteihin missä kaasujenvaihtoa ei tapahdu. Tätä osuutta kutsutaan 

anatomiseksi kuolleeksi tilaksi ja sen tilavuus on noin 150 ml. Tästä johtuen 

normaalista kertahengitystilavuudesta vain noin 70 % osallistuu aktiivisesti 
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kaasujenvaihtoon ja erilaisissa patologisissa tiloissa osuus voi olla huomattavasti 

pienempi. (Nienstedt ym. 1998, 276–277; West 2012, 13.) 

4.1.2 Diffuusio 

Diffuusiolla tarkoitetaan aineen kulkeutumista suuremmasta pitoisuudesta kohti 

pienempää pitoisuutta. Hengityksessä tällä tarkoitetaan hapen ja hiilidioksidin 

kulkeutumista alveolien ja keuhkokapillaarien, sekä kudoksissa kapillaarien ja 

solujen välillä. Diffuusion nopeuteen keuhkoissa vaikuttaa pitoisuusero eli 

gradientti, läpikuljettavan materiaalin ominaisuudet ja paksuus, sekä 

diffuntoituvan kaasun ominaisuudet. (West 2012, 24–25.) 

Alveolien ja keuhkokapillaarien välinen etäisyys on vain noin 0.3 mikrometriä 

minkä ansiosta paine-erot seinämän eri puolilla tasoittuvat nopeasti. Patologiset 

prosessit jotka muuttavat alveolien ja keuhkokapillaarien välistä rajapintaa 

heikentävät diffuusiota (esim. pneumonia ja keuhkofibroosi). Hiilidioksidin 

diffuusionopeus on n. 20 kertaa happea suurempi joten se tarvitsee huomattavasti 

pienemmän painegradientin liikkuakseen. Tämän vuoksi diffuusion 

heikentyminen näkyy yleensä vain happeutumisen ongelmana, ei hiilidioksidin 

kertymisenä. (West 2012, 27–29.) 

Diffuusion huononemisesta aiheutuvaa hapenpuutetta hoidetaan nostamalla 

hengitysilman happipitoisuutta jolloin painegradientti alveolien ja verenkierron 

välillä kasvaa ja hapen siirtyminen verenkiertoon helpottuu (Kinnula 2005, 639). 

4.1.3 Kaasujen vaihtuminen keuhkojen ja verenkierron välillä 

Elimistön kaasujen vaihdossa keuhkot ja verenkierto toimivat tiiviissä 

yhteistyössä. Verenkierto kuljettaa hiilidioksidia kudoksista keuhkoihin joista se 

poistuu uloshengityksen mukana pois. Samalla kun hiilidioksidi siirtyy verestä 

alveoleihin, happi kulkee toiseen suuntaan kulkeakseen veren hemoglobiiniin 

kiinnittyneenä kunnes hiussuonissa irtoaa kudosten käytettäväksi. Tämän 

systeemin tehokkuuteen vaikuttaa kuinka hyvin keuhkojen tuoma ilmamäärä ja 

keuhkojen läpi kulkeva veri vastaavat toistensa tarpeisiin.  
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Ventilaation ja verenkierron välistä suhdetta kuvataan ventilaatio/perfuusio-

suhteella (V/Q). Normaalissa tilanteessa V/Q on lähellä arvoa 1., mutta 

terveissäkin keuhkoissa suhde vaihtelee keuhkojen eri osissa. Ventilaation ja 

perfuusion jakautuessa epätasaisesti keuhkot eivät kykene toimimaan yhtä 

tehokkaasti, koska suurempi osa hengitysilman hapesta ei pääse siirtymään 

verenkiertoon ja samaan aikaan osa verestä jää happeutumatta alueilla, joissa 

ventilaatio on heikkoa. Tämä ns. hukkaventilaatiota kutsutaan fysiologiseksi 

kuolleeksi tilaksi erotuksena anatomisesta kuolleesta tilasta. (West 2012, 57; 63.)  

4.2 Äkillinen hengitysvajaus 

Äkillisellä hengitysvajauksella tarkoitetaan hengityksen normaalin toiminnan 

häiriintymistä, mikä aiheuttaa häiriön kaasujenvaihdunnassa ja vaatii välitöntä 

hoitoa. Äkillinen hengitysvajaus ei ole itsenäinen sairaus vaan elintoimintohäiriö, 

jonka syynä on usein keuhkoihin, keuhkoverenkiertoon, keskushermostoon, 

hengityslihaksiin ja rintakehään vaikuttava sairaus tai vamma. Äkillisen 

hengitysvajauspotilaan oireita ovat mm. subjektiivinen hengitysvaikeus, sekavuus, 

levottomuus, tajunnan häiriöt, hengitystyön lisääntyminen ja hengitystaajuuden 

kasvu. (Käypä hoito -suositus, 2014; Kinnula ym. 2005, 638.)  

4.2.1 Äkillisen hengitysvajauksen eri tyypit 

Tarkkoja raja-arvoja äkilliselle hengitysvajaukselle ei ole, mutta usein käytetty 

määritelmä on äkillinen hengityksen vaikeutuminen, mikä johtaa happiosapaineen 

pienenemiseen alle 8 kPa:n tai hiilidioksidin nousun yli 6 kPa:n (Käypä hoito -

suositus 2014; West 2007, 117).  

Äkillinen hengitysvajaus jaetaan kahteen eri tyyppiin sen mukaan onko kyse 

ensisijaisesti happeutumisen vai hiilidioksidin poiston häiriöstä. Hypokseeminen 

hengitysvajaus (tyyppi I) johtuu kaasujenvaihtumisen häiriöstä alveolien ja 

keuhkokapillaarien välillä. Hyperkapnisessa hengitysvajauksessa (tyyppi II) on 

kyse keuhkotuuletuksen häiriöstä. Lisäksi tyyppi II voidaan jakaa sen mukaan, 

onko kyseessä aikaisemmin terve henkilö vai onko taustalla kroonisen 

hengitysvajauksen paheneminen (ns. acute on chronic). Käytännössä 
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hengitysvajauksessa on usein piirteitä molemmista tyypeistä samanaikaisesti.  

(Kinnula ym. 2005, 639.)  

NIV-hoitoa käytetään molempien hengitysvajaustyyppien hoidossa, mutta 

äkillistä hypokseemista hengitysvajausta ei yleensä etiologiansa ja 

vaikeusasteensa vuoksi hoideta keuhkosairauksien vuodeosastolla, joten se on 

tämän työn aihealueen ulkopuolella. Koska käytännön tilanteissa on usein piirteitä 

molemmista hengitysvajaus-tyypeistä, käsittelen lyhyesti molempia, mutta aiheen 

ja kohderyhmän vuoksi painotan jatkossa hyperkapnisen hengitysvajauksen hoitoa 

ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

Äkillisessä hypokseemisessa hengitysvajeessa valtimoverinäytteessä näkyvä 

happiosapaineen lasku on ensisijainen tapahtuma ja valtimoveren hiilidioksidin 

osapaine on hyperventilaation vuoksi usein alentunut (Kinnula ym. 2005, 638). 

Hengitysvajauksen taustalla voi olla keuhkojen ventilaation ja verenkierron 

epätasainen jakautuminen, diffuusiohäiriö, sisäänhengitysilman happiosapaineen 

lasku tai lisääntynyt oikovirtaus. Hypoksemia on seurausta hapen riittämättömästä 

diffuusiosta keuhkorakkuloista vereen tai verenkierron suuntautumisesta alueille 

missä ventilaatio on alentunutta. (Kinnula ym. 2005, 639–640.)  

Tavallisimpia syitä hypokseemisen hengitysvajauksen taustalla on keuhkopöhö, 

keuhkokuume, keuhkoembolia ja akuutti hengitysvajausoireyhtymä eli ARDS 

(Acute respiratory distress syndrome) (Kinnula ym. 2005, 641). ARDS jaetaan 

vaikeusasteensa perusteella lievään, kohtalaiseen ja vaikeaan muotoon. Lievä 

muoto on korvannut aikaisemmin käytössä olleen akuutin keuhkovaurion (ALI). 

(Käypä hoito -suositus 2014.) 

Hyperkapnisessa hengitysvajauksessa hiilidioksidin poistuminen on häiriintynyt 

riittämättömän keuhkotuuletuksen eli hypoventilaation vuoksi. Kyse on siis 

hiilidioksidin tuoton ja sen poistumisen epäsuhdasta. Syynä voi olla heikentynyt 

kokonaisventilaatio, lisääntynyt kuolleen tilan ventilaatio tai lisääntynyt 

hiilidioksidin tuotto, jota elimistö ei pysty kompensoimaan kokonaisventilaatiota 

lisäämällä. Hyperkapniseen ventilaatiovajaukseen liittyy aina myös hypoksemia, 

ellei sitä ole korjattu antamalla potilaalle lisähappea. (West 2012, 70–73; Kinnula 

ym. 2005, 640–641.)  
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Epäedullinen keuhkomekaniikka lisää hengitystyötä ja siten hapentarvetta. 

Elimistö pyrkii kompensoimaan kasvanutta hengitystyötä pienentämällä 

kertahengitystilavuutta ja lisäämällä hengitystaajuutta. Pienentynyt 

kertahengitystilavuus lisää kuolleen tilan osuutta kokonaisventilaatiosta, mikä 

puolestaan vähentää kaasujenvaihtoon osallistuvan ilmamäärän efektiivistä 

osuutta (Kuvio 2). Kun alveolaarinen ventilaatio ei ole riittävä suhteessa elimistön 

hiilidioksidin tuotantoon, johtaa se veren hiilidioksidiosapaineen nousuun. (Reddy 

& Guntupalli 2007, 443–444; Kinnula ym. 2005, 641.) Hiilidioksidin kertyminen 

elimistöön taas johtaa akuutissa ventilaatiovajeessa respiratoriseen asidoosiin, 

mikä heikentää entisestään hengityslihasten toimintaa (West 2012, 73). 

Usein ventilaatiovajaus liittyy kroonisen ventilaatiota huonontavan sairauden 

äkilliseen vaikeutumiseen, kuten esimerkiksi keuhkoahtaumatautiin tai 

obesiteettihypoventilaatio-syndroomaan. Aikaisemmin hengityselimistöltään 

terveillä henkilöillä syynä voivat olla keskushermostoa lamaavien lääkkeiden 

yliannostus ja muut tajuntaa ja hengityskeskuksen toimintaa heikentävät sairaudet, 

hengitykseen osallistuvien lihasten ja hermojen toimintahäiriöt sekä rintakehän tai 

keuhkojen liikkuvuutta rajoittavat tilat, kuten vaikea kyfoskolioosi, obesiteetti tai 

rintakehän vamma. (Kinnula ym. 2005, 641.) 

 

KUVIO 2. Esimerkki hengitystilavuuden (Vt) ja hengitysfrekvenssin (RR) vaikutuksista 

alveolaariseen ventilaatioon (Valv). A:n hengitystilavuus on kaksi kertaa suurempi, mutta 

hengitysfrekvenssi puolet pienempi kuin B:n. Tällöin minuuttitilavuus (Vmin) on 

molemmissa tapauksissa sama. Kun huomioidaan hengitysteiden anatominen kuollut tila 

(n.150 ml), jää B:n alveolaarinen ventilaatio kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin A:n 

alveolaarinen ventilaatio.  

 

4.2.2 Respiratorinen asidoosi 

Respiratoriseksi asidoosiksi kutsutaan tilaa jossa elimistön happo-emäs- tasapaino 

häiriintyy hengitysvajauksen vuoksi. Elimistö tuottaa solujen aineenvaihdunnan 

 Vt RR Vmin  Valv 
Potilas A 500ml 15 7500ml 15 x (500 - 150) = 

5250ml 

Potilas B 250ml 30 7500ml  30 x (250 - 150) = 
3000ml 
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KUVIO 4. Hiilidioksidin tuoton (Vco₂) ja alveolaarisen ventilaation (Va) vaikutus 

hiilidioksidin osapaineeseen (PaCO₂). K on vakio. 

 

 

KUVIO 3. Hiilidioksidin lisääntyminen reaktioyhtälön vasemmalla puolella lisää 

myös yhtälön oikealla puolella olevien tuotteiden eli vetyionien ja bikarbonaatin 

määrää eli elimistö happamoituu. 

 

tuotteena happamia yhdisteitä joista sen pitää päästä eroon säilyttääkseen 

normaalin happo-emästasapainon. Happojen eliminoimisesta vastaavat keuhkot 

(hiilidioksidi) ja munuaiset (vetyionit) yhdessä. Keuhkojen osuus on 

huomattavasti suurempi, jopa 100–200 kertainen. (Sovijärvi ym. 2003, 143.) 

Aerobisen soluhengityksen lopputuotteena syntyy hiilidioksidia joka siirtyy 

painegradientin suuntaisesti soluista verenkiertoon. Hiilidioksidista muodostuu 

veren punasoluissa veden kanssa hiilihappoa joka edelleen hajoaa vetyioniksi ja 

bikarbonaatiksi (Kuvio 3). (West 2012, 82–84.) 

 

𝐻₂𝑂 + 𝐶𝑂₂ ↔ 𝐻₂𝐶𝑂₃ ↔ 𝐻+𝐻𝐶𝑂₃⁻ 

 

 

 

Happo-emästasapainoa kuvaamaan käytetään pH-arvoa joka kuvaa vetyionien 

(𝐻+) määrää kyseisessä liuoksessa. Hiilidioksidin kertyminen elimistöön lisää 

vetyionien muodostusta mikä laskee elimistön pH-arvoa. Normaali pH verelle on 

7.35–7.45. Veren pH:n laskiessa alle 7.35, kutsutaan tilaa asidoosiksi. (Nienstedt 

ym. 1999, 382–383.)  

Plasman hiilidioksiditaso on yksi tärkeimpiä hengityskeskusta sääteleviä tekijöitä: 

hiilidioksidin tuoton lisääntyessä, ventilaatio samanaikaisesti tehostuu pitäen 

hiilidioksidin määrän elimistössä normaalina. Hiilidioksiditason ja ventilaation 

suhde on varsin yksinkertaisesti kuvattavissa: elimistön hiilidioksidin tuoton 

kaksinkertaistuessa, on ventilaationkin kaksinkertaistuttava jotta hiilidioksidin 

osapaine pysyy vakiona. Jos taas ventilaatio vähenee puoleen, kaiken muun 

pysyessä vakiona, aiheuttaa se hiilidioksiditason kaksinkertaistumisen (Kuvio 4). 

(West 2012, 59.) 

   

  PaCO₂ = 
𝑉𝑐𝑜₂

𝑉𝑎
 𝑥 𝐾 
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4.2.3 Hiilidioksidiretentio hyperkapnisessa ventilaatiovajauksessa 

Edellä esitetystä kuviosta 4 nähdään alveolaarisen ventilaation vaikutus veren 

hiilidioksiditasoon. Hiilidioksidin kertymisen syynä onkin käytännössä aina 

riittämätön alveolaarinen ventilaatio. Terveillä henkilöillä hiilidioksidi on tärkein 

hengitysstimulusta säätelevä tekijä. Hypoksemian vaikutus alkaa vasta kun veren 

happiosapaine laskee alle 8 kPa. (Duffin 1990, 637; West 2012, 136.) 

Hypoksemia, silloin kun se ei johdu puhtaasta oikovirtauksesta, saadaan korjattua 

nostamalla sisäänhengitysilman happipitoisuutta. Liiallinen lisähapen anto voi 

kuitenkin johtaa hallitsemattomaan hiilidioksiditason nousuun ja ns. 

hiilidioksidinarkoosiin. Tämän on usein sanottu johtuvan hengityskeskuksen 

säätelyjärjestelmän muuttumisesta siten, että sen herkkyys reagoida 

hiilidioksiditason muutoksiin on vähentynyt ja happipitoisuuden rooli hengityksen 

säätelyssä olisi merkittävämpi. Hypokseemisen hengitysstimulaation 

heikentyminen veren happipitoisuuden korjaantuessa, on siten katsottu olevan 

pääsyy ventilaatiovajaukseen. (ks. Hoyt 1997; Abdo & Heunks 2012.) 

Vaikka ilmiö on hyvin tunnettu, sen taustalla olevista mekanismeista käydään 

edelleen keskustelua. Hypoksemian korjaamisesta johtuvan hengitysstimulaation 

vaimentumiseen pohjaava teoria on ainakin osin kyseenalaistettu ja nykyään 

ajatellaan, että happilisän aiheuttama hiilidioksidiretentio syntyy useamman eri 

mekanismin kautta. Näitä ovat ventilaation ja perfuusion epätasainen 

jakautuminen, Haldanen efekti sekä vähentynyt kokonaisventilaatio. (Ks. esim. 

Feller-Kopman & Schwartzstein 2001; Abdo & Heunks 2012; Hoyt 1997.) 

Tärkeimpänä tekijänä hiilidioksiditason nousuun pidetään ventilaatio/perfuusio- 

suhteen huononemista (Abdo & Heunks 2012; Feller-Kopman & Schwartzstein 

2013). Ventilaatio/perfuusio- suhteella tarkoitetaan ventiloituvien 

keuhkoalveolien ja keuhkokapillaarien perfuusion suhdetta. Suhdetta voidaan 

kuvata kahden ääripään kautta (Kuvio 5): tilannetta missä keuhkoalveolit 

tuulettuvat, mutta alueella ei ole verenkiertoa sanotaan kuolleeksi tilaksi. Tällöin 

ventilaatio-perfuusio- suhteen voidaan ajatella olevan ääretön. Toinen ääripää on 

tilanne missä veri kiertää kapillaareissa normaalisti, mutta alveolit eivät 
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ventiloidu. Tällöin ventilaatio-perfuusio- suhde on nolla. Tätä tilaa kutsutaan 

shuntiksi. (West 2012, 64–66.) 

  

 Vd/Q = ∞              Vd/Q = n. 0.8  Vd/Q = 0 

 kuollut tila              normaali  shuntti 

 

KUVIO 5.Ventilaatio/perfuusio-suhde. Ventiloitujen keuhkoalveolien (Vd) ja 

keuhkokapillaarien ja perfuusion (Q) suhteen kolme esimerkkitilannetta.  

 

Happilisän vaikutus ventilaatio/perfuusio- suhteen heikkenemiseen johtuu 

hypoksian aiheuttamasta keuhkokapillaarien vasokonstriktion laukeamisesta. 

Keuhkojen verenkierrossa on säätelyjärjestelmä joka pyrkii normaalisti pitämään 

ventilaatio/perfuusio-suhteen mahdollisimman hyvänä. Keuhkot eivät koskaan 

ventiloidu täysin tasaisesti ja verenkierto pyrkii ohjautumaan pois niiltä alueilta 

missä ventilaatio on heikentynyt. Tärkein tätä järjestelmää säätelevä tekijä on 

alveolien happipitoisuus. (West 2012, 72; Abdo & Heunks 2012, 2.) 

Lisättäessä hengitysilman happipitoisuutta, myös huonosti ventiloituvien 

alveolien happiosapaine nousee jolloin keuhkokapillaarien vasokonstriktio 

laukeaa ja kapillaarit laajenevat. Tästä johtuen verenkierto lisääntyy huonosti 

ventiloituvilla alueilla, jolloin ventilaation ja verenkierron välinen epäsuhta 

kasvaa ja keuhkotuuletus heikkenee. (Abdo & Heunks 2012, 2.) 

Haldanen efektillä tarkoitetaan hemoglobiinin kykyä kuljettaa hiilidioksidia 

riippuen siitä onko se sitonut itseensä happea vai ei. Pelkistynyt hemoglobiini 

sitoo itseensä paremmin hiilidioksidia kuin hapettunut muoto, joten veren 

happisaturaation ollessa alhainen suurempi määrä hiilidioksidia on sitoutuneena 

hemoglobiiniin. Lisättäessä hengitysilman happipitoisuutta hapettuneen 

hemoglobiinin osuus kasvaa nopeasti, mikä aiheuttaa hiilidioksidin irtautumisen 

hemoglobiinista nostaen veren hiilidioksiditasoa. Vaikutus on sitä suurempi mitä 

enemmän hemoglobiinin happisaturaatio kasvaa happiosapaineen lisäystä kohden. 

Vaikutus vähenee selvästi kun happiosapaine on yli 8 kPa:n jolloin 
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happisaturaatio on n. 90 % tasolla. (Abdo & Heunks 2012, 2; Feller-Kopman & 

Schwartzstein 2014.) 

Kokonaisventilaation vähenemisen merkitys hyperkapnian kehittymisessä on tällä 

hetkellä kiistanalainen. Feller-Kopman ja Schwartzstein (2014) viittaavat 

Uptodate-sivustolle kirjoittamassaan artikkelissa Aubierin ym. (1980a; 1980b) 

tekemiin tutkimuksiin, joidenka mukaan V/Q-suhteen ja Haldanen efektin 

merkitys on hiilidioksidiretention kehittymisessä suurempi kuin 

kokonaisventilaation alenemisen. Robinson ym. (2000) sen sijaan tulivat 

tutkimuksessaan siihen tulokseen, että kokonaisventilaation väheneminen oli 

tärkein tekijä hyperkapnian taustalla.  

Riippumatta siitä mitkä mekanismit ovat hyperkapnian kehittymisen taustalla, 

lisähapen antamisessa potilaille joilla on alttius hiilidioksidiretention kertymiseen, 

tulee noudattaa varovaisuutta. Tavoitteena on potilaan hypoksemian hallittu 

korjaaminen nostamalla veren happisaturaatio 88–92 %:n tasolle, tämän on 

katsottu olevan turvallista ja ehkäisevän hiilidioksidiretention kehittymistä. Jos 

hiilidioksidiretentio on poissuljettu, veren happiosapaine pyritään nostamaan 

hieman korkeammaksi, noin 8–10 kPa:iin. (Käypä hoito -suositus 2014; Feller-

Kopman & Schwartzstein 2014.) 
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5 NONINVASIIVINEN VENTILAATIO 

5.1 Noninvasiivisen ventilaation historia ja kehitys 

Noninvasiivisella ventilaatiolla (NIV) tarkoitetaan hengityksen mekaanista 

avustamista hengityslaitteella ilman keinoilmatietä. NIV-hoito eroaa perinteisestä 

invasiivisesta ventilaatiosta siten, että potilaan ylähengitysteitä ei tarvitse ohittaa 

intubaatioputkella tai trakeostooma-kanyylilla vaan ilma ohjataan hengitysteihin 

kasvoille asetettavan maskin avulla. (Brander 2011, 167.) 

Noninvasiivisen ventilaation historia ulottuu 1800-luvulle asti, mutta 

laajamittaisesti sitä alettiin käyttää 1950-luvun polioepidemian aikaan. Käytössä 

olleet ventilaattorit olivat isoja, ns. tankki-ventilaattoreita, joiden toiminta perustui 

alipaineeseen. Samaan aikaan invasiiviset ventilaatiomenetelmät alkoivat kehittyä 

ja noninvasiivinen ventilaatio unohtui vuosikymmeniksi. (Pierson 2009, 41–44; 

Brander & Varpula 2005, 26.) 

Vasta 1980-luvulla CPAP-hoidosta saatujen positiivisten tulosten sekä 

invasiiviseen ventilaatioon liittyvien komplikaatioiden myötä kiinnostus 

noninvasiivisen ventilaation kehittämiseen alkoi uudelleen. Ensimmäinen 

nykyaikainen kaksoispaineventilaattori kehitettiin 1980-luvun lopulla ja kehitys 

on jatkunut nopeana siitä asti. (Pierson 2009, 41–44.)  

NIV-hoitoon liittyvien termien käyttö lyhenteineen on kirjavaa ja aiheuttaa usein 

sekaannusta. Kansainvälisessä kirjallisuudessa NIV:lla on aikaisemmin tarkoitettu 

kaikkia ei-invasiivisia ventilaatiomuotoja, minkä vuoksi positiiviseen paineeseen 

perustuvasta ventilaatiosta on käytetty lyhenteitä NPPV tai NIPPV (Noninvasive 

pressure support ventilation). Alipaineventilaattoreiden harvinaisuuden ja 

tieteellisen tutkimuksen kohdistuessa positiiviseen paineeseen perustuviin 

menetelmiin, NIV:lla tarkoitetaan kuitenkin käytännössä aina positiivista 

paineventilaatiota, ellei toisin mainita. (Pierson 2009, 43.)  

Suomessa noninvasiivisesta ventilaatiosta käytetään termejä ”NIV”, 

”kaksoispaineventilaatio” tai ”2PV-hoito” (Brander 2011; 167). Käytännön työssä 

NIV-hoitoa kutsutaan usein myös hoitolaitteen mallin nimellä kuten BiPAP-hoito 

(Philipis respironics®) tai VPAP-hoito (ResMed®). Mallien nimien käyttöä NIV-
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hoidon synonyymina ei kuitenkaan suositella. (Brander 2011, 167; Pierson 2009, 

43.)  

NIV-hoitoa käytetään sekä äkillisen- että kroonisen hengitysvajauksen hoidossa. 

Lisäksi menetelmää käytetään unen aikaisten hengityshäiriöiden kuten uniapnean 

ja Cheyne-Stokes- hengityksen hoidossa. Tässä työssä esitetään NIV-hoitoa 

äkillisen hengitysvajauksen näkökulmasta vaikkakin monet asiat ovat yhteisiä 

riippumatta hoidon syystä.  

5.2 Noninvasiivinen ventilaatio äkillisessä hengitysvajauksessa 

Noninvasiivinen ventilaatio akuutin hengitysvajauksen hoidossa alkoi yleistyä 

1990-luvulla. Hyvien hoitotulosten, taloudellisuuden sekä suhteellisen helpon 

toteutuksen vuoksi NIV-hoito on yleistynyt nopeasti ja käyttö lisääntyy edelleen. 

Samalla se on ollut aktiivisen tutkimuksen kohteena ja sen vaikuttavuudesta on 

olemassa vahva tieteellinen näyttö. NIV-hoidon kehitystä onkin pidetty yhtenä 

merkittävimmistä kehitysaskelista keuhkosairauksien saralla viimeisen 15 vuoden 

aikana. (Pierson 2009, 41–44; Ambrosiino & Vagheggini 2008, 875.) 

Tavallisimpia NIV-hoidon aiheita on kroonisten, ventilaatiota heikentävien 

sairauksien, kuten COPD:n tai obesiteettihypoventilaatio- syndrooman 

pahenemisvaiheet (Elliot & Dwarakanath 2013, 342 – 343; Brander 2011, 169 – 

170). NIV-hoito soveltuu äkillisen hengitysvajauksen hoitoon erityisesti silloin, 

kun potilaan hengitystyö on lisääntynyt ja ventilaatiovajaus johtaa hiilidioksidin 

kertymiseen ja respiratoriseen asidoosiin (Brander 2011). NIV-hoidon voidaan 

ajatella toimivan ylimääräisenä hengityslihaksena joka ehkäisee potilaan 

hengityslihasten uupumista ja antaa siten lääkkeelliselle hoidolle aikaa vaikuttaa. 

(Nava & Ceriana 2004; Elliot & Dwarakanath 2013.) 

NIV-hoitoa voidaan käyttää myös hypokseemisissa hengitysvajauksissa, mutta 

sydämen vajaatoiminnasta johtuvaa keuhkoödeemaa lukuun ottamatta näyttö 

hoidon tehosta on ollut vaihtelevaa. (Brander 2011, 167; Hess 2013, 956–957.) 

Hoidosta saatujen hyvien kokemusten myötä kiinnostus laajentaa käyttöä myös 

muista syistä aiheutuneisiin hengitysvajaus-tilanteisiin on jatkuvasti lisääntynyt. 

Esimerkiksi Gupta ym. (2013) ehdottavat NIV-hoidon harkitsemista tilanteissa 
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joissa sille ei ole selvää vasta-aihetta. Saman tutkimuksen mukaan suhteellinen 

vasta-aihe ei myöskään heikennä merkitsevästi hoidon tuloksia, mikäli hoidolle on 

selvä indikaatio. 

NIV-hoito soveltuu myös potilaille, jotka eivät kuulu invasiivisen 

respiraattorihoidon piiriin vaikean perustautinsa vuoksi (Brander 2011, 167). Sitä 

voidaan käyttää myös palliatiivisena hoitona elämän loppuvaiheissa silloin kun 

oireiden helpottumisesta saatava hyöty on suurempi kuin kuolinprosessin 

mahdollisesta pitkittymisestä koituva haitta. (ks. Vuori, Siirala, Anttalainen & 

Saaresranta 2011; Lehto, Toikkanen & Saarto, 2011.) 

NIV-hoidon käyttöaiheet ovat laajentuneet ja ne voivat erota toisistaan eri maiden 

välillä. Erilaisia listoja hoidon aiheista ja vasta-aiheista on esitetty, mutta 

hoitopäätöksiin vaikuttaa myös paikalliset käytännöt ja hoitavan lääkärin kokemus 

(Nava 2013, 1372). Elliot (2011, 151) on mm. esittänyt, että ainoa ehdoton vasta-

aihe NIV-hoidolle on tilanne jossa välitön intubointi olisi välttämätöntä. 

Tällöinkin se voi tulla kyseeseen, mikäli invasiivisesta ventilaatiosta on päätetty 

pitäytyä. Hoidon aloituksen tulisi siten perustua kokonaistilanteesta tehtyyn 

harkintaan, ei ennalta määriteltyihin listoihin. Suomalainen Käypähoito-suositus 

ja kansainvälinen hoitosuosituksia päivittävä Uptodate-sivusto myös korostavat 

useiden vasta-aiheista olevan suhteellisia (Käypähoito2014; Uptodate 2014). 

Kuviossa 6 on uuden vuonna 2014 päivitetyn äkillisen hengitysvajauksen 

Käypähoito- suosituksen mukainen taulukko NIV:n vasta-aiheista. 

5.2.1 NIV-hoidon hyödyt 

NIV-hoito on todettu useissa tutkimuksissa tehokkaaksi ja resursseja säästäväksi 

hoitomuodoksi. Sen on havaittu vähentävän kuolleisuutta ja intubaatioiden 

tarvetta äkillisessä hengitysvajauksessa. Siihen ei liity samoja ongelmia kuin 

invasiivisen ventilaatioon: se vähentää ventilaatiohoitoon liittyviä 

keuhkokuumeita (VAP), lyhentää hoitoaikoja ja vähentää tehohoitopaikkojen 

kuormitusta. Merkittävin etu on mahdollisuus aloittaa hoito riittävän varhaisessa 

vaiheessa, jotta alkaneen hengitysvajauksen eteneminen vaikea-asteiseksi saadaan 

pysäytettyä. NIV-hoidon aikana potilaan on myös mahdollista kommunikoida ja 
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KUVIO 6. NIV-hoidon kontraindikaatiot. ( Käypä hoito -suositus 2014.) 

syödä itsenäisesti sekä osallistua hoitotoimenpiteisiin kuten fysioterapiaan. (Elliot 

& Dwarakanath 2013.) 

5.2.2 NIV-hoidon haitat 

NIV on suhteellisen turvallinen hoitomenetelmä. Tavallisimpia haittoja ovat 

maskin aiheuttamat ihorikot, ilman nieleminen ja suun- ja nenän limakalvojen 

kuivuminen. Mahalaukun venyttyminen on mahdollinen, mutta harvinainen 

komplikaatio kun käytetään kohtuullisen matalia painetasoja (IPAP < 20cmH2O). 

Vaarallinen tilanne voi syntyä jos potilas oksentaa ja käytetään kokokasvomaskia. 

Pahoinvoivan potilaan suhteen hoidossa tuleekin noudattaa erityistä varovaisuutta. 

(Hess 2013, 964.) 

NIV:n vakavimpana haittana pidetäänkin käyttöä tilanteissa missä sen teho ei ole 

riittävä. NIV:n käyttö ei saisi koskaan tarpeettomasti viivästyttää invasiivisen 

ventilaation aloittamista. Hoitokokeilu tulee tehdä riittävän ajoissa, ja mikäli on 

syytä epäillä että NIV-hoito ei riitä, sellaisissa olosuhteissa missä siirtyminen 

invasiiviseen ventilaation on nopeasti mahdollista. (Hess 2013, 957–958.).  

  

 

  

Ehdottomat kontraindikaatiot 

 Hengityksenpysähdys 

 Naamarin käyttö ei onnistu 

Suhteelliset kontraindikaatiot 

 Epävakaa verenkiertotilanne 

 Sokki, vaikea akuutti sydäntapahtuma 

 Tajunnan merkittävä heikkeneminen  

 Potilas ei kykene yhteistyöhön 

 Vaikea sekavuus tai kiihtyneisyys 

 Keinoilmatie tarpeen avoimen ilmatien varmistamiseksi 

 Ylähengitysteiden ahtauma 

 Suuri aspiraatioriski 

 Ylähengitysteiden verenvuoto 

 Runsas limaneritys 

 Äskettäinen kasvojen, ylähengitysteiden tai mahasuolikanavan yläosan vamma tai leikkaus 

 Hoitamaton ilmarinta 
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F  =  
Δ𝑃

R
 

 

 

KUVIO 7. Hengityksen virtauksen riippuvuus hengityspaineesta ja virtausvastuksesta. F, 

virtaus; ΔP, paine-ero; R, virtausvastus. 

5.3 Noninvasiivisen ventilaation toiminta ja vaikutukset elimistöön 

NIV-hoidossa potilaan hengitystä tuetaan tuottamalla ilmateihin positiivinen paine 

ventilaattorin ja kasvoille asetettavan maskin avulla (Brander 2011, 167). Hoitoon 

käytettävät ventilaattorit ovat nykyisin lähes yksinomaan ns. 

kaksoispaineventilaattoreita (Pierson 2009). Kaksoispaineventilaatiolla viitataan 

hoidossa erikseen määritettäviin sisäänhengityksen (Inspiratory positive airway 

pressure) sekä uloshengityksen aikaisiin paineisiin (Expiratory positive airway 

pressure). Sisään- ja uloshengityspaineista käytetään yleisesti lyhenteitä IPAP ja 

EPAP (Saaresranta ym. 2011). 

Muuttuva painetaso erottaa kaksoispaineventilaation CPAP-hoidosta (Continues 

positive airway pressure), missä paine pysyy vakiona koko hengityssyklin ajan 

eikä siten ventiloi potilasta. Vaikka CPAP-hoito ei varsinaisesti lisää 

keuhkotuuletusta, on se samankaltaisuutensa vuoksi katsottu kuuluvaksi osaksi 

NIV-hoitoa. (Ambrosiino & Vagheggini 2008, 874.) Jatkossa NIV:lla tarkoitetaan 

tässä työssä vain kaksoispaineventilaatiota.  

Kaksoispaineventilaation tärkein tavoite on vähentää potilaan hengitystyötä jotta 

hengityslihasten uupuminen ja ajautuminen syvempään asidoosiin saadaan 

estettyä. Sisäänhengityspaineen avulla saadaan lisättyä myös 

kertahengitystilavuutta mikä parantaa keuhkotuuletusta. IPAP-arvo ei kuitenkaan 

kerro potilaan saamasta hengitystuesta vaan ratkaisevaa on painetuki joka on 

IPAP:n ja EPAP:n erotus. Toteutuneeseen hengitystilavuuteen vaikuttaa painetuen 

lisäksi potilaan spontaani hengitystyö, sisäänhengityksen kesto, hengitysteiden 

virtausvastus sekä keuhkojen myötäävyys eli komplianssi. Obstrutkion 

paheneminen lisää virtausvastusta ja vähentää siten kyseisellä painetuella aikaan 

saatavaa virtausta (Kuvio 7). Obstruktion hoitaminen keuhkoputkia avaavalla 

lääkityksellä ja liman tyhjennysharjoituksilla on siten tärkeä osa 

hengitysvajauspotilaan hoitoa.  
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Tilanteessa missä alveolit eivät ehdi kunnolla tyhjentyä obstruktiivisten 

bronkiolien takana, kehittyy ns. ilmasalpaus eli intrinsic PEEP, mikä tarkoittaa 

alveoleihin jäävää positiivista painetta uloshengityksen loppuvaiheessa. (Reddy & 

Guntupalli 2007, 444.) 

Uloshengityspaine vähentää hengitysteiden ja iPEEP:n välistä painegradienttia ja 

siten pienentää hengitykseen tarvittavaa pleuraontelon paineenmuutosta ja 

hengitystyötä (Reddy & Guntupalli 2007, 446). Se myös lisää keuhkojen 

jäännöstilavuutta ja parantaa siten happeutumista. EPAP on tavallisimmin 4-6 

vesisenttiä, mutta ylipainoisilla ja ja uniapneasta kärsivillä käytetään usein 

suurempia arvoja (Saaresranta ym. 2011; Gursel ym. 2011).  

5.3.1 Ventilaattoreiden ominaisuudet ja säätömahdollisuudet 

NIV-hoitoon käytettävät ventilaattorit voidaan jakaa tilavuus ja painesäätöisiin 

riippuen siitä kumpaa parametria laitteessa säädetään. Käytännössä NIV-hoidosta 

puhuttaessa tarkoitetaan yleensä painesäätöisiä kaksoispaineventilaattoreita. 

Niiden etuna on yksinkertaisuus, parempi kyky kompensoida maskivuotoa sekä 

halvempi hinta. Joissakin uusissa ventilaattoreissa on yhdistetty ominaisuuksia 

molemmista malleista, mutta niiden käyttö akuutissa hengitysvajauksessa on 

toistaiseksi ollut vähäistä. (Scala 2008.) Jatkossa ventilaattoreista puhuttaessa 

tarkoitetaan vain painesäätöisiä malleja. 

Kaksoispaineventilaattorit ovat kehittyneet nopeasti ja erilaisten mallien myötä 

niiden luokittelu on muuttunut vaikeaksi. Yksi tapa on tehdä jako kolmeen eri 

luokkaan: 1. teho-osastolla käytettäviin respiraattoreihin joissa on NIV-moodi, 2. 

NIV-hoitoon erityisesti kehitettyihin ventilaattoreihin joissa on monipuoliset 

hälytysominaisuudet sekä 3. kroonisen hengitysvajauksen hoitoon tarkoitettuihin 

ns. kotiventilaattoreihin. Raja-aidat näiden eri mallien välillä voivat kuitenkin olla 

epäselviä. (Scala 2008, 1056.) 

PHKS:n keuhko-osastolla käytetään Australialaisen ResMed:n valmistamia 

ventilaattoreita (VPAP III S/ST & VPAP S9 S/ST). Ne ovat ns. kotikäyttöön 

tarkoitettuja kaksoispaineventilaattoreita, mutta niillä pystytään hoitamaan myös 

akuutista hengitysvajauksesta kärsiviä potilaita. Koska laitteet on tarkoitettu 
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kotikäyttöön, niissä ei ole juurikaan hälytysominaisuuksia. Laitteesta voidaan 

kuitenkin seurata hengitystä ja maskivuotoa koskevia tietoja jotka auttavat 

hoitajaa arvioimaan hoidon onnistumista. (Kuvio 8.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Merkittävin puute sairaalakäyttöön tarkoitettuihin ventilaattoreihin verrattuna on 

happilisän liittämismahdollisuuksissa (Brander & Varpula 2005, 29). 

Kotiventilaattoreissa happilisä liitetään sairaalan painehappijärjestelmästä 

ulkoisella liittimellä suoraan ventilaattorin ilmaletkuun. Potilaan saamaan 

todelliseen happipitoisuuteen vaikuttaa tällöin ventilaattorin puhaltaman ilman 

virtausnopeus. Esimerkiksi hoitopaineiden nostaminen tai suuri maskivuoto 

lisäävät koneen puhaltaman ilman virtausta ja vähentää siten potilaan saaman 

ilman happipitoisuutta (ks. esim. Goutorbe, 2013; Shwartz 2004).  

Käytännössä tällä systeemillä päästään noin 35–40 % happipitoisuuteen mikä 

kuitenkin on yleensä riittävä vuodeosastolla hoidettavien potilaiden kohdalla. 

Sairaalakäyttöön suunnitelluissa laitteissa on mahdollista säätää hengitysilman 

happiprosentti tarkasti, minkä vuoksi ne soveltuvat paremmin myös 

hypokseemisen hengitysvajauksen hoitoon. (Brander 2011; Brander & Varpula 

2005, 29.) 

Kaksoispaineventilaattoreiden säätömahdollisuudet (Kuvio 9) ovat lisääntyneet 

mallien kehittymisen myötä, mikä on jossain määrin voinut lisätä laitteiden 

Vti  = hengityksen kertatilavuus / tidal volume (ml) 

Vmin = minuuttiventilaatio (l/min) 

RR = hengitystaajuus / respiratory rate (kertaa/min) 

Ti = toteutunut sisäänhengityksen aika (s) 

Spont.Trig.  = potilaan spontaanisti aloittamat hengitykset (Trigger) 

Leak = tahaton maskivuoto (l/min) 

I:E = sisään- ja uloshengityksen keston suhde 

 KUVIO 8. PHKS:n Keuhko-osastolla käytössä olevista ventilaattoreista nähtävät 

tärkeimmät seurantatiedot.  
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käyttöön liittyvää epävarmuutta. Useimmissa tapauksissa hoito voidaan toteuttaa 

sovitun protokollan mukaan tehdyillä asetuksilla missä ainoa muuttuja on lääkärin 

määräyksen mukaan säädettävät IPAP ja EPAP-tasot. Muita parametreja 

säätämällä voidaan parantaa potilaan ja laitteen välistä synkroniaa, mutta tämä on 

harvoin akuutisti tarpeellista jos perusasetukset on säädetty ohjeiden mukaisesti.  

 

Termi Selitys 

 

IPAP (inspiratory positive airway 

pressure) 

Sisäänhengityspaine  

EPAP (expiratory positive airway 

pressure) 

Uloshengityspaine  

Painetuki /  pressure support Sisään- ja uloshengityspaineen erotus 

 = IPAP - EPAP 

Taustataajuus / back-up rate Pienin koneen sallima hengitystaajuus.  

Rise time / nousuaika Aika missä paine nousee uloshengityspaineesta 
sisäänhengityspaineeseen 

Ti min / IPAP min Sisäänhengityksen minimiaika 

Ti max / IPAP max Sisäänhengityksen enimmäisaika  

Trigger / laukaisu Herkkyys, millä kone tunnistaa potilaan 
sisäänhengityksen ja siirtyy IPAP-paineeseen 

Cycle / jaksotus Sisäänhengitysvirtauksen väheneminen tiettyyn 
raja-arvoon (prosenttia sisäänhengityksen 
huippuvirtauksesta), jolloin kone siirtyy EPAP-
paineeseen. 

S-moodi Spontaani hengitysmalli, vain spontaaneja 
sisäänhengityksiä tuetaan 

T-moodi Ajastettu hengitysmalli: ventilaatio tapahtuu 
laitteeseen säädetyn kiinteän hengitystaajuuden 
mukaan.  

S/T-moodi Spontaanin ja ajastetun hengitysmallin 
yhdistelmä, mahdollisuus säädettävään 
taustataajuuteen. 

KUVIO 9. PHKS:n keuhko-osastolla käytössä olevien kaksoispaineventilaattoreiden 

säätömahdollisuudet ja niiden selitykset. (Mukaillen Saaresranta ym. 2011.) 
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5.3.2 Maskit 

Hoitoon käytettäviä maskeja on useita erilaisia vaihtoehtoja. Tavallisimpia malleja 

ovat kokokasvo-, nenä- ja sierainmaskit. Myös muita potilasliittymiä on kehitetty, 

kuten suukappale ja ns. kypärämalli, mutta niiden hyödyt verrattuna perinteisiin 

malleihin on vielä selvittämättä (Nava & Fanfulla 2014, 65). Tutkimuksissa ei ole 

havaittu merkittäviä eroja hoidon tehossa eri maskien välillä, joten tärkein 

valintaan vaikuttava tekijä on potilaan sopeutuminen hoitoon. Akuutissa 

hengitysvajauksessa kuitenkin suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti 

kokokasvomaskia (ks. Nava & Fanfulla 2014, 15–16; Hess 2013). 

Kokokasvomaskin etuna on, että se sallii hengittämisen suu auki mikä on 

tavallista hengitysvajaustilanteissa. Erityisesti COPD-potilaat hengittävät usein 

suun kautta laskeakseen hengityksen virtausvastusta (Nava & Fanfulla 2014, 15). 

Muitakin maskityyppejä voi käyttää, mikäli ne helpottavat potilaan sopeutumista 

hoitoon. Hoidon jatkuessa pitkään, eri maskityyppien vaihtelulla voidaan ehkäistä 

ihorikkojen syntymistä ja lisätä potilaan mukavuutta.  

5.4 Hoitopaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä 

NIV-hoidon etuja on sen mahdollinen käyttö eri osastoilla potilaan hoitotarpeen 

mukaan. Oikean hoitopaikan valinta on tärkeä tekijä hoidon lopputuloksen 

kannalta. Valintaan vaikuttavat hengitysvajauksen vaikeusaste, potilaan 

perussairaudet sekä tieto siitä kuuluuko potilas aktiivisen hoitolinjan piiriin, 

mikäli tilanne äkillisesti heikkenee. (Elliot 2013; Brander 2011.) 

Useimmiten hoito aloitetaan teho- tai tarkkailuosastoilla, missä potilaan 

vitaalitoimintojen seurantaan on parhaat edellytykset ja invasiiviseen ventilaatioon 

siirtyminen on tarvittaessa mahdollista. Noninvasiivisen ventilaation onnistuessa 

vaste saadaan usein nopeasti, jopa muutamissa tunneissa ja useimmiten 

vuorokauden kuluessa. Tilanteen ollessa stabiili voidaan hoitoa jatkaa tavallisella 

vuodeosastolla. Nopealla siirtymisellä tehostetun hoidon yksiköistä tavallisille 

vuodeosastoille säästetään kustannuksissa ja lisätään resursseja vaikeasti sairaiden 

potilaiden hoitoon. (Brander 2011, 167; Plant 2003.) 
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Onnistunut hoito edellyttää hoitohenkilökunnalta riittävää perehtymistä 

noninvasiivisen ventilaation perusteisiin, hoitovälineisiin sekä potilaan 

ohjaukseen. Hoitohenkilökunnan kokemus ja osaaminen on yksi tärkeimmistä 

hoidon tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja tämä tulisi aina ottaa huomioon 

hoitoa suunniteltaessa. (Hill 2009, 44–45; Ambrosiino & Vagheggini 2008, 879.)  

5.5 Hoitohenkilökunnan osaamisen ja kokemuksen merkitys hoidon tulokseen 

NIV-hoidon yleistymisen myötä hoidon onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on 

pyritty erittelemään ja löytämään ne jotka parhaiten ennustavat positiivista 

lopputulemaa. Usein lähteissä on korostettu hengitysvajauksen etiologiaa, hoidon 

aloituksen ajoittamista tai hoitopaikan merkitystä hoidon tuloksellisuudelle. Useat 

tutkijat ovat lisäksi korostaneet hoitohenkilökunnan kokemuksen merkitystä ja 

nostaneet sen yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä hoidon onnistumisen taustalla. 

(ks. esim. Nava & Fanfulla 2014; Ambrosino & Vagheggini 2008; Hill 2013.)  

Ambrosino ja Vagheggini (2008) viittaavat Carlucciin ym. (2003) jotka osoittivat 

tutkimuksessaan, että henkilökunnan kokemuksen kasvaessa hoitotulokset 

paranivat vaikka hoitoa annettiin aikaisempaa vaikeammasta hengitysvajauksesta 

kärsiville potilaille. Samanlaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa ja 

kliininen kokemus tukee tätä käsitystä (Hill 2013, 67–68).   

Hoitajien kokemuksen merkitys NIV-hoidon toteutuksessa heijastuu myös 

potilaiden huomioimisessa. Sørensen ym. (2013) tutkivat hoitajien ja potilaiden 

vuorovaikutusta NIV-hoidon aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että hoitajien 

kokemus NIV-hoidosta vaikutti heidän tapaansa tehdä yhteistyötä potilaan kanssa. 

Kokeneemmat hoitajat kykenivät paremmin huomioimaan potilaan toiveet hoidon 

toteutuksessa: ongelmatilanteissa hoitajat pyrkivät yhdessä potilaan kanssa 

poistamaan häiritseviä tekijöitä ja antoivat potilaalle mahdollisuuden olla 

osallisena hoidon toteutuksessa. Kokemuksen puute taas näkyi hoitajien 

kyvyttömyytenä ratkaista hoitoon liittyviä ongelmia ja keskittymisenä vain hoidon 

”tekniseen” toteutumiseen jättäen huomiotta potilaan subjektiivisen hyvinvoinnin. 

(Sørensen ym. 2013, 29–31.) 
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5.5.1 Hoitajan rooli hoitoa aloitettaessa 

NIV-hoitoon kuuluu eri vaiheita joiden hallitseminen on hyvän ja turvallisen 

hoidon kannalta välttämättömiä. Hoitoa aloitettaessa korostuu hoitajan taito ohjata 

potilasta niin, että sopeutuminen usein ahdistavalta tuntuvaan hoitoon onnistuu. 

Potilaan toiveiden huomioiminen ja hänen ottaminsensa mukaan osalliseksi hoitoa 

edistää hoitoon sitoutumista mikä parantaa hoidon ennustetta. Hoidon jatkuessa 

hoitajan tulee osata ratkaista tavallisimpia hoitoon liittyviä ongelmatilanteita jotka 

voivat uhata hoidon onnistumista. Tärkein tehtävä on kuitenkin hoidon seuranta, 

missä korostuu taito arvioida potilaan vointia ja tunnistaa ne oireet jotka viittaavat 

tilanteen heikkenemiseen ja hoidon epäonnistumiseen. (Simonds 2007; 

Ambrosiino & Vagheggini 2008, 879.) 

Aloittaessa hoitoa, potilaalle on selitettävä miksi hoitoa annetaan ja miten laite 

tukee potilaan hengitystä. Potilas on usein jo valmiiksi hyvin ahdistunut ja ilmaa 

puhaltavan naamarin asettaminen tiukasti kasvoille voi lisätä ahdistuksen tunnetta. 

(Nava & Fanfulla 2014, 101.) Pelokkaan potilaan huolelliseen ohjaukseen on hyvä 

käyttää riittävästi aikaa jos se potilaan tila huomioiden on vain mahdollista.  

Alussa on hyvä korostaa, että ventilaattori ei hengitä potilaan puolesta vaan seuraa 

tämän omaa hengitysrytmiä. Koska hengitysvajauspotilas hengittää usein hyvin 

nopeasti ja pinnallisesti, tulee hoitajan pyrkiä ohjaamaan potilasta hengittämään 

syvään ja rauhallisesti, mikä edistäisi keuhkotuuletusta ja vähentäisi 

hengitystyötä.  

Hoitolaitteen säätöjä voi arvioida seuraamalla laitteen hoitonäytöstä saatavia 

tietoja hengitystilavuksista ja hengitystaajuudesta. Potilaalta voi kysyä myös 

kysymyksiä kuten, ”puhaltaako laite liian kovaa”, ”tuntuuko että laite pakottaa 

hengittämään pidempään kuin haluat, ” tuntuuko että kone ei anna tarpeeksi 

ilmaa”. Potilaan antamat tiedot ovat tärkeitä apuvälineitä hoitajalle ja samalla 

potilas huomioidaan hoitoon aktiivisesti osallistuvana osapuolena.  

Potilaan ottaminen osalliseksi hoitoon on merkitystä hoitoon sopeutumisessa ja 

hoidosta jäävän kokemuksen muodostumisessa. Cabrini ym. (2012) korostavatkin 

potilaan motivoinnilla ja henkisellä tukemisella olevan vähintään yhtä merkittävä 

vaikutus hoidon onnistumiselle kuin ventilaattorin parametrien säädöllä.  
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5.5.2 Hoidon seuranta 

Hoidon seuranta on kenties tärkein osa NIV-hoitoa. Seurannan intensiivisyyden 

tarve tulee arvioida potilaskohtaisesti. ja siihen vaikuttaa aina potilaan vointi, 

hengitysvajauksen taustalla oleva sairaus, hoitopaikka sekä mahdolliset hoidon 

rajaukset. Ei ole esimerkiksi järkevää seurata lievästä hengitysvajauksesta 

kärsivää COPD-potilasta invasiivisilla menetelmillä, jotka edellyttävät teho-tai 

valvontaosastopaikkaa ja lisäävät infektioiden riskiä. Sama koskee tilanteita joissa 

muutos potilaan voinnissa ei enää johtaisi aktiivisempiin hoitotoimenpiteisiin. 

Tämän vuoksi yksityiskohtaa listaa siitä, mitä asioita pitää seurata ja kuinka usein, 

ei ole mielekästä tehdä. (Nava & Fanfulla 2014, 120–121.) Seuraavissa 

kappaleissa käyn läpi vuodeosastolla toteutettavan NIV-hoidon kannalta 

tärkeimpiä hoidon seuraamiseen liittyviä asioita.  

Hoidon alkuvaiheessa seurataan potilaan sopeutumista hoitoon, potilaan ja 

ventilaattorin välistä synkroniaa sekä mahdollista maskivuotoa. Potilaan kliinisen 

tilan arvioinnissa hengitystaajuus ja happeutuminen ovat tärkeitä ja helposti 

seurattavia parametrejä. Hengitystiheyden lisäksi potilaan subjektiivinen kokemus 

hengenahdistuksesta on tärkeä mutta usein aliarvioitu mittari. Hengenahdistuksen 

subjektiiviseen arviointiin voidaan käyttää apuna samankaltaisia yksinkertaisia 

mittareita kuin kivun hoidossa (VAS-asteikko) (Nava & Fanfulla 2014, 121.) 

Verikaasuanalyysi valtimoverestä on informatiivisuutensa vuoksi ns. kultainen 

standardi hengitysvajauspotilaan seurannssa. Usein se suositellaan tehtäväksi 

ennen hoidon aloitusta, 1-2 tuntia hoidon aloituksen jälkeen ja tämän jälkeen noin 

4 tunnin välein tai tarvittaessa (Simonds 2007, 34). Valtimoverinäytteen otto 

ilman valtimoon vietyä katetria on kuitenkin potilaalle kivulias toimenpide ja sen 

ottamiseen tarvitaan lääkäri tai näytteen ottamiseen koulutuksen saanut hoitaja, 

minkä vuoksi sen jatkuva käyttö vuodeosastoilla on monesti epäkäytännöllistä. 

Tästä syystä verikaasuanalyysiin käytetään usein myös arterialisoitua 

kapillaariverta, josta voidaan luotettavasti määrittää veren happamuus (pH), 

hiilidioksidin osapaine (pCO₂) ja vetykarbonaatti-ionin (HCO₃⁻) pitoisuus. 

Happiosapaineen määrittämiseen kapillaarinäyte ei kuitenkaan sovellu. (Zavorsky 

ym. 2007.)  
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Happeutumisen arviointiin käytetään yleisimmin pulssioksimetria. Pulssioksimetri 

ilmoittaa veren happisaturaation mikä tarkoittaa happeutuneen hemoglobiinin 

osuutta hemoglobiinin kokonaismäärästä. Koska veressä olevan hapen määrä 

riippuu hemoglobiinin ja siihen sitoutuneesta hapen määrästä, ei veren 

happiosapaineesta, on happisaturaatio varsin käyttökelpoinen mittari 

happeutumisen arvioinnissa. Pulssioksimetrin avulla ei voida kuitenkaan arvioida 

ventilaation riittävyyttä. (Crawford 2014.) 

Verenpaineen jatkuva seuraaminen olisi ideaalitilanteessa suotavaa, mutta 

vuodeosastolla tämä ei useinkaan ole mahdollista. Verenpainetta tulisi tarkkailla 

ainakin hoidon alussa, koska hoidon aiheuttama rintaontelon positiivinen paine 

voi hidastaa laskimovirtausta sydämeen ja siten vähentää sydämen 

minuuttitilavuutta ja heikentää kudosten hapensaantia (Simonds 2007,16; 34). 

Muita seurannassa huomioitavia seikkoja on mm. potilaan tajunnantaso, sekavuus 

ja hengitysteiden limaisuus (Nava & Fanfulla 2014, 121–125). 
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6 OPAS TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN PRODUKTINA 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä syntyy aina lopputuloksena jokin tuote eli 

produkti. Produktin tarve tulee olla perusteltu ja sen hyötyjät tai kohderyhmä 

riittävän tarkasti hahmotettu. Hankkeistetussa opinnäytetyössä produkti tehdään 

työelämän toimijalle, jolloin sisältöä koskevat ratkaisut tulee olla perusteltuja 

kohderyhmän kannalta. (Opinnäytetyön ohje 2014.) 

Oman opinnäytetyöni produktiona valmistui opas NIV-hoidon toteutuksesta 

Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhkosairauksien vuodeosastolle. Oppaan 

pääasiallisena kohderyhmänä ovat osastolla työskentelevät hoitajat. Lisäksi 

oppaasta voivat hyötyä osastolla harjoittelua suorittavat hoitotyön opiskelijat, sekä 

mahdollisesti myös erikoistuvat lääkärit. 

6.1 Oppaan suunnittelu 

Opasta suunniteltaessa tulee huomioida kenelle opasta tehdään ja mihin 

tarkoitukseen. Kohderyhmän rajaaminen edesauttaa sisällön suunnittelua opasta 

pääasiallisesti käyttävien tarpeita vastaavaksi. Liian suurelle ja tiedoiltaan 

heterogeeniselle ryhmälle suunnattu tuotos ei tavoita kohderyhmäänsä eikä lopulta 

vastaa kenenkään tarpeita. (Parkkunen, Vertio & Koskinen-Ollonqvist 2001, 18–

19). 

Hyvän oppaan tulee olla selkeä ja jäsennelty kokonaisuus. Kielen ja sanaston pitää 

olla kohderyhmälle sopivaa: hankala terminologia tai monimutkaiset lauseet 

tekevät lukemisen raskaaksi ja heikentää oppaan ymmärrettävyyttä. Myös oppaan 

sisältö tulee rajata riittävän tarkasti käyttäjien lähtötason mukaiseksi. Onnistunut 

opas antaa uutta tietoa ymmärrettävässä muodossa ja sopivana annoksena. Liian 

suuri tietomäärä voi vaikeuttaa olennaisen tiedon havaitsemista. (Parkkunen ym. 

2001, 12–13.) 

Suunnittelussa pyrin siihen, että opas ei olisi vain toimintaohje vaan se lisäisi 

tietoa ja syventäisi ymmärrystä hoidon tavoitteista, joten tarkoituksenani oli tehdä 

opas jossa käsitellään NIV-hoitoon liittyvää teoriaa sekä hoidon käytännön 

toteutukseen liittyviä asioita Aikaisemmin keuhko-osastolle oli jo laadittu 
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käyttöohjeet ventilaattoreiden säätämiseen, siten sitä ei tarvinnut käsitellä tässä 

oppaassa.  

Suunnitelman toteuttaminen alkuperäisessä laajuudessaan osoittautui kuitenkin 

haasteelliseksi, koska laajan teoriaosuuden liittäminen osaksi opasta jonka pitäisi 

toimia myös ohjeena, olisi todennäköisesti ollut epäkäytännöllinen. Vaihtoehtona 

oli tehdä erikseen teoriaopas ja ohje käytäntöä varten, mutta työn laajuuden 

vuoksi päädyin lopulta tekemään oppaan jossa käsitellään tärkeimpiä hoitoon 

liittyviä asioita, mutta siten että annettujen ohjeiden merkitys on myös selitetty. 

Tämä sen vuoksi, että oman kokemukseni mukaan, annetut ohjeet ymmärretään 

liian usein absoluuttisina totuuksina vaikka ne usein ovat vain hyväksi todettuja 

käytänteitä. Hoitotyössä hoitajan tulee kuitenkin kyetä arvioimaan potilaan 

hoidontarve yksilöllisesti potilaan sairaushistorian, sairauden odotetun kulun ja 

hoidon tavoitteiden mukaisesti.  

Toisena tärkeänä ajatuksena oli pyrkiä siihen, että opas kestäisi aikaa. 

Hoitolaitteet uudistuvat ja vanhat poistuvat käytöstä, joten pelkkä laitekohtainen 

käyttöohje saattaisi vanhentua muutamassa vuodessa. Vaikka oppaassa on esitetty 

nyt käytössä olevat ventilaattorit ja maskit, on pääpaino pyritty pitämään asioissa, 

jotka ovat yleisiä NIV-hoidolle riippumatta siitä, mitä hoitovälineitä osastolla 

kulloinkin on käytössä. 

Oppaan sisällön suunnittelussa otin huomioon myös henkilökunnan aikaisemman 

kokemuksen hengitysvajauspotilaiden hoidosta. Keuhko-osaston hoitajilla on 

lähtökohtaisesti hyvä osaaminen hengitysvajaukseen liittyvien oireiden 

seuraamisessa ja potilaan kliinisen voinnin arvioinnissa. Tämän vuoksi oppaan 

painopiste oli enemmän ventilaattorista saatavien tietojen tulkitsemisessa, koska 

niiden hyväksikäyttö hoidon seurannassa oli tähän asti ollut vähäistä. 

6.2 Oppaan toteutus 

Oppaan laatimisen aloitin keväällä 2014 samalla kun luin lähdeaineistoa työtä 

varten. Aloitin rungon kehittämisen pitkälti omien kokemusteni pohjalta siitä, 

miten hoidon aloittaminen etenee kronologisena prosessina. Rungon aihion 

ollessa valmis etsin ensin kuvia hoitovälineistä internetistä, mutta päätin lopulta 
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ottaa kuvat suurimmaksi osaksi itse. Tähän vaikutti halu saada kuvista tyylillisesti 

samanlaisia ja riittävän tarkkoja. Erityisesti hoitonäyttöjen kuvaaminen itse oli 

välttämätöntä, jotta niihin sai opasta varten suomenkieliset termit mukaan. Lisäksi 

hoitonäyttöjen muokkaaminen vaati riittävän hyvää resoluutiota alkuperäiseltä 

kuvalta.  

Oppaan lopullisen rakenteen päättäminen muotoutui sisällön ja käytettävyyden 

ehdoilla. Aluksi vaihtoehtona oli tehdä kansio missä sivut olisi erillään, esim. 

muovitaskuissa. Tätä vaihtoehtoa olisi puoltanut se, että ohjetta olisi ollut helppo 

tarvittaessa päivittää. Lopulta päädyin nidottuun lehtiöön, koska se tuntui 

käytännöllisemmältä ratkaisulta oppaan käyttötarkoituksen ja luettavuuden 

kannalta. Lehtiön sivujen ulkoasun jaoin kahteen palstaan, koska kuvien ja tekstin 

esittäminen omilla palstoillaan tuntui siinä muodossa selkeältä. Lopullinen tuotos 

toteutettiin Päijät-Hämeen keskussairaalan monistamon kanssa yhteistyössä. 

6.3 Oppaan sisältö 

Opas (LIITE 1, sivut i-viii) sisältää kansilehden ja kuusi tekstisivua. Oppaan 

jokainen sivu käsittelee oman aihealueensa. Ensimmäinen (ii) sivu on johdanto 

jossa kerrotaan yleisesti NIV-hoidosta. Toisella (iii) sivulla on esitetty ns. 

vakiosäädöt kahta tyypillisintä potilastyyppiä (COPD ja obesiteettihypoventilaatio 

- syndrooma) varten sekä taulukko tärkeimmistä termeistä. Kolmannella (iv) 

sivulla on kuvat hoitoon tarvittavista välineistä sekä kaavakuva, jossa ne on 

koottuna käyttövalmiiksi. Neljännellä (v) sivulla esitetään hoidon aloittaminen 

kronologisessa järjestyksessä. Jokaisen vaiheen alle on kirjoitettu kursiivilla ohje 

tai selvennys mitä hoitajan tulee tilanteessa huomioida. Viides (vi) sivu on hoidon 

seuraamisesta. Siinä käydään läpi potilaan seuraamiseen liittyviä asioita: mitkä 

ovat hoidon ennusteen kannalta tärkeitä merkkejä ja annetaan ohjeita happilisän 

käytöstä. Viimeisellä (vii) sivulla on kuvat ventilaattoreiden hoitonäytöistä ja 

niiden parametrien selitykset sekä ohjeet tulosten tulkitsemista varten.  

Oppaan sisältö muotoutui paljolti lähdeaineiston ja osastolla olevien käytäntöjen 

synteesistä. Ohjeiden laatimisessa haasteena oli suositusten ja todellisten 

resurssien välinen epäsuhta. Useat suositukset on laadittu olosuhteisiin, joissa 

potilaan seurantaan on huomattavasti enemmän resursseja kuin vuodeosastolla, 
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kuten teho- tai valvontaosastoille. Koska opas laadittiin vuodeosastolle, jossa ei 

ole mahdollisuutta potilaiden jatkuvaan monitorointiin, pyrin huomioimaan 

käytettävissä olevat olosuhteet sekä hoitajaresurssit ja miettimään kuinka 

intensiiviseen seurantaan on järkevä pyrkiä. Kehittelyvaiheessa osaston 

apulaisosastonhoitaja kommentoi oppaan eri versioita ja kävimme keskustelua sen 

sisällöstä. Lisäksi eräät uudet työntekijät, joilla ei ole paljon kokemusta NIV-

hoidosta, kommentoivat ohjetta ja tekivät parannusehdotuksia. Lopullisen version 

tarkastivat ja hyväksyivät klinikan ja osaston ylilääkärit sekä osastonhoitaja. 
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7 ARVIOINTI 

Opinnäytetyön tekeminen on laaja, suunnitelmallisuutta vaativa ja aikaa vievä 

prosessi. Sen tarkoituksena on kehittää opiskelijan taitoja hakea ja soveltaa tietoa 

ja tehdä niistä tavoitteita vastaava johdonmukainen synteesi. Opinnäytetyö 

harjaannutta opiskelijaa moniin työelämässä tarvittaviin taitoihin kuten laajojen 

tietomäärinen käsittelemiseen, työn ja aikataulujen suunnittelemiseen ja 

prosessinomaiseen pitkäjänteiseen työskentelyyn. (Hakala 2004, 7-9.) 

Opinnäytetyön tekemiseen kuuluu myös oman työn ja työskentelytapojen 

arviointi. Oman opinnäytetyön arvioiminen on tärkeä osa oppimisprosessia ja 

siinä tulisi tarkastella omaa työtä kriittisesti ja mahdollisesti myös kyseenalaistaa 

tehtyjä ratkaisuja. Opinnäytetyötä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota mm. 

opiskelijan perehtyneisyyteen, käytettyihin lähteisiin, tavoitteiden toteutumiseen, 

tehtyjen ratkaisujen perusteluihin sekä lopputuloksen, eli tässä tapauksessa 

oppaaseen ja kirjalliseen raporttiin. Lisäksi on huomioitava työn eettisyys: onko 

työssä noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä liittyen viittauksiin ja lähteiden 

käyttöön. (Hakala 2004, 142-145.) 

7.1 Lähdeaineiston arviointi  

Käytetyt lähteet olivat osin alan oppikirjoja, vertaisarvioituja, useimmin 

kansainvälisiä katsausartikkeleita ja muita tutkimusnäyttöön perustuvia lähteitä 

kuten Duodecimin Käypä hoito -sivut. Suurin osa käyttämistäni lähteistä oli 

katsausartikkeleita, jotka perustuvat suuriin määriin tehtyjä tutkimuksia ja 

edustivat sen hetkistä uusinta tieteellistä käsitystä aiheesta. Sama koskee alan 

oppikirjoja ja esimerkiksi Käypä hoito -opasta. Oppikirjojen tieto, tässä 

tapauksessa fysiologiassa ja hengitysvajauksen patofysiologiassa, on 

tiedeyhteisössä yleisesti hyväksyttyä. Myös Käypä hoito – opas nojaa näyttöön 

perustuvaan alan tutkimukseen. Vähemmän sen sijaan olen viitannut 

kansainvälisiin vertaisarvioituihin alkuperäisartikkeleihin, koska niistä saatu 

tutkimusnäyttö oli oman työni kannalta liian spesifeihin yksityiskohtiin 

suunnattua.  

Käytin suurimmaksi osaksi lääketieteellistä lähdeaineistoa. Hoitotieteellisiä 

artikkeleita löytyi verrattain vähän ja tutkimukset olivat suuntautuneet johonkin 
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melko kapeaan näkökulmaan laajojen yhteenvetojen sijasta. Lähdeaineiston 

materiaalin olen valinnut sen perusteella, mikä omasta mielestäni palvelee työn 

tarkoitusta riippumatta siitä, mitä tieteenalaa se edustaa. Toinen merkittävä seikka 

oli se, että hoitotieteelliset julkaisut olivat harvemmin avoimesti luettavissa 

verrattuna lääketieteellisiin julkaisuihin, joissa ns. avoin saatavuus (open access) 

on jo varsin yleistä.  

Lähteiden laaja käyttö ja runsas lukeminen aihepiiristä työssä käytettyjen 

lähteiden lisäksi, antoivat omasta mielestäni riittävät tiedot aihepiiristä. Lisäksi 

oma työkokemukseni keuhkosairauksien klinikassa on tukenut suositusten 

arvioimista käytännön työn näkökulmasta.  

Luotettavuuden kannalta haasteena oli englanninkielisten lähteiden oikea 

tulkitseminen ja niiden kääntäminen suomeksi siten ettei asiavirheitä syntyisi. 

Tässä mielessä useiden lähteiden käyttö oli luotettavuuden kannalta tärkeää, koska 

muutamat väärinymmärrykset tulivat ilmi silloin, kun ne olivat selvästi 

ristiriidassa muiden lähteiden kanssa.  

7.2 Aineiston haku ja muut aihepiiristä tehdyt opinnäytetyöt 

Kirjallisuushaussa käytössä Google scholaria, Medicia, Pubmed:a, Terveysporttia, 

Nelli-tietokantaa sekä European Respiratory societyn julkaisemien lehtien yhteistä 

hakua. Hakusanoina käytin mm. noninvasiivinen ventilaatio, 

kaksoispaineventilaatio, noninvasive ventilation, noninvasive ventilation + acute 

respiratory failure, noninvasive ventilation + general wards, noninvasive 

ventilation + nursing / - science.  Hakusanoilla löydettyjen lähteiden lisäksi käytin 

työn kannalta oleellisimpia alkuperäislähteitä, joihin katsausartikkeleissa 

toistuvasti viitattiin, mikäli ne olivat saatavilla.  

Vastaavia opinnäytetöitä, jossa toiminnallisen opinnäytetyön produktina on ollut 

NIV- tai CPAP-hoitoa käsittelevä opas, on omaa työtäni ennen tehty muutamia, 

mutta määrä vaikuttaisi olevan kasvussa: ensimmäisiä oli Särkän ja Lahtisen 

vuonna 2009 julkaisema opinnäytetyö ”Kaksoispaineventilaatihoito akuutissa 

hengitysvajauksessa – BiPAP Synchrony – laitteen käyttöopas hoitajille.” Nyt 

kuluvana vuonna aihetta opinnäytetöissään ovat käsitelleet itseni lisäksi ainakin 
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N. Hoffren ”Turvallinen CPAP- ja BIPAP-hoidon hallinta” sekä E. Repo ja T. 

Uusitalo ” Noninvasiivinen CPAP -hoito akuutissa hengitysvajauksessa: 

Opetusvideo hoitotyön koulutukseen.” 

Aihetta sivuavia töitä on todennäköisesti huomattavasti enemmän. Koska omassa 

työssäni opas tehtiin tietylle kohderyhmälle, tässä tapauksessa PHKS:n keuhko-

osaston hoitohenkilökunnalle, eroaa se siten aikaisemmista vastaavista töistä 

erityisesti produktin osalta. Teoreettinen viitekehys aikaisemmin valmistuneissa ja 

oman työni välillä on aiheesta johtuen hyvin samanlainen. Omassa työssäni 

painotus on kuitenkin ollut hengitysvajauksen syntymekanismien ja NIV-hoidon 

toimintaperiaatteiden esittelyssä sekä näitä koskevan tiedon soveltamisessa 

PHKS:n keuhko-osaston olosuhteisiin ja sovittuihin käytäntöihin sopivaksi.  

7.3 Työn lopputuloksen arviointi 

7.3.1 Oppaan tavoite ja tuloksen arviointi 

Suomessa on viimevuosina pyritty huomioimaan potilasturvallisuus yhä laaja-

alaisemmin ja myös hoitomenetelmien kehityksen ja teknologisten laitteiden 

merkitys potilasturvallisuudelle on huomioitu. Esimerkiksi laki 

terveydenhuollossa käytettävistä laitteista ja tarvikkeista (L 629/2010) sekä 

THL:n laatima potilasturvallisuus- strategia vuodelta 2009 (Potilasturvallisuus 

2009, 18), mainitsevat hoitolaitteisiin ja toimipaikkakohtaisiin tehtäviin 

annettavan koulutuksen tärkeänä potilasturvallisuutta parantavana tekijänä.  

Kehittämistehtävän tuotoksena valmistunut opas vaikuttaa potilasturvallisuuteen 

ainakin kahdella tavalla: 1. helpottamalla hoitohenkilökunnan käytännön työtä 

sekä lisäämällä tietoa NIV-hoidosta, 2. parantamalla hoidonlaatua laajentamalla 

NIV-hoidon osaamista isommalle hoitajaryhmälle.  

Kehittämistyön tarve toimeksiantajalle on ollut mielestäni hyvin perusteltu kun 

otetaan huomioon NIV-hoidon yleistyminen vuodeosastolla toteutettavana 

hoitomenetelmänä, hoitoon liittyvän teknologian nopea kehittymien sekä se 

tosiasia, että hoitohenkilöstön pohjakoulutus harvoin kykenee antamaan riittäviä 

tietoja NIV-hoidosta. 
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Omasta mielestäni onnistuin oppaassa alkuperäisen suunnitelmani mukaisesti 

siinä, että se yhdistää käytännön ohjausta ja tiedollista perehdytystä 

samanaikaisesti. Toisaalta oppaassa on melko paljon tekstiä mikä saattaa 

vaikeuttaa aivan olennaisimman tiedon löytämistä. Tämä oli kuitenkin tietoinen 

valinta, koska mielestäni on parempi että ohje on myös perusteltu jolloin lukijalle 

jää enemmän mahdollisuuksia arvioida kyseisen ohjeen merkitys kussakin 

tilanteessa.  

Oppaan toimivuus käytännössä jää toistaiseksi avoimeksi, koska sen käytöstä ei 

ole vielä kokemusta. Oppaasta on tulevaisuudessa tarkoitus pitää osaston 

henkilökunnalle koulutustilaisuus, minkä jälkeen muutoksia on vielä mahdollista 

tehdä, jos kehitystarpeita ilmenee. Mitään estettä ei ole myöskään sille, että 

oppaaseen lisätään tietoa esimerkiksi hoitovälineiden huollosta ja kroonisen 

hengitysvajauksen hoidosta, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Yksi 

kehitysmahdollisuus on sähköisen version tekeminen, jolloin siihen olisi 

mahdollista liittää videoita ja kuvia kirjallisen materiaalin tueksi.  

7.3.2 Raportin arviointi 

Opinnäytetyön raportin osuus on toimeksiantajalle usein vähäinen, mutta 

opiskelijalle itselle se merkitsee enemmän: se on korkeakouluopintojen 

tieteellisen kirjoitustaidon testi ja osoitus oman opinnäytetyön aiheen tieteelliseen 

tietoon perehtymisestä (Vilkka 2006, 76). Sen kautta opiskelija voi reflektoida 

omia heikkouksia ja vahvuuksia joiden tunnistaminen on välttämätöntä 

ammatilliselle kehittymiselle.  

Raportin kirjoittaminen vaati itseltäni paljon lukemista ja asioiden uudelleen 

tarkistamista. Lähinnä englanninkielisestä lähdemateriaalista kirjoittaminen 

suomeksi oli välillä haastavaa ja tekstin saaminen sujuvaksi aiheutti ongelmia. 

Lopulliseen kieliasuun olen pääosin tyytyväinen, erityisesti niiden teoriaosuuksien 

kohdalla missä melko vaikeatkin fysiologiset asiat piti saada kirjoitettua 

ymmärrettävään muotoon. Taulukot, kuvat ja kaavat tukevat mielestäni tekstiä ja 

ovat niihin hyvin sidoksissa. Kaavojen osalta voi toki miettiä olivatko ne työn 

kannalta välttämättömiä, mutta koin niiden auttavan esitettyjen asioiden 

hahmottamisessa.   
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Kokonaisuutena arvioituna raportti jäi kuitenkin hieman epätasaiseksi. Se 

painottuu varsin paljon fysiologiaan ja NIV-hoitoa käsittelevään teoriaan ja 

opinnäytetyön prosessin kuvaaminen jää kenties näiden osuuksien varjoon. 

Raportin kirjoittaminen oli kuitenkin tärkeä oppimisprosessi ja itselleni tärkeintä 

oli aiheeseen syventymisen ja tieteellisen kirjoittamisen harjoittelu, missä uskon 

päässeeni tavoitteisiini. Raportin laaja teoriaosuus perustui osin myös niihin 

suosituksiin mitä NIV-hoidon osaamisesta oli kirjallisuudessa esitetty (esim. 

Simonds 2007). 

7.4 Oman työskentelyn arviointi ja työn jatkokehitysmahdollisuudet 

Opinnäytetyön toteutus oli itselleni varsin stressaava ja pitkä prosessi. 

Ensimmäisiä suunnitelmia työstä tein syksyllä 2013. Aihe oli silloin jo tiedossa, 

mutta toteutus ja työn näkökulma eivät olleet aivan selviä. Toteutustapa määräytyi 

lopulta sen perusteella, että opinnäytetyön toteutustavoista toiminnallinen työ oli 

itselle kaikkein tutuin ja lähtökohtaisesti sen piti olla myös sikäli luonteva 

toteuttaa, että työ oli mahdollista tehdä omalle työpaikalleni.  

Oppaan sisällön ja teoreettisen viitekehyksen soveltaminen osoittautui kuitenkin 

haasteelliseksi. Oli mietittävä mikä on käytännön hoitotyön kannalta oleellista ja 

onko liian yksityiskohtaisesta tiedosta enemmän haittaa kuin hyötyä. Lopulta 

päädyin jonkinlaiseen kompromissiin tiedon määrällisen sisällön suhteen.  

Raporttiin verrattuna työn produktin eli oppaan sisältö syntyi kohtuullisen 

helposti, mutta sen viimeistelyyn ja muodon suunnitteluun olisi voinut käyttää 

vielä enemmän aikaa. Selkeä puute omassa työssäni oli myös se, että opas 

valmistui lopulliseen muotoonsa vasta samaan aikaan muun työn kanssa, minkä 

vuoksi siitä ei ehditty saamaan käytännön kokemusta. Myös viimeistelemätön 

versio oppaasta olisi voinut hyvin olla koekäytössä mikä olisi mahdollistanut 

muutoksien teon työntekijöiltä saadun palautteen perusteella.  

Tulevaisuudessa työn kehityskohteita voisi olla aihetta koskevan teoriaoppaan 

tekeminen, missä käsiteltäisiin tarkemmin esimerkiksi ventilaattoreiden 

säätömahdollisuuksia ja miten säädöt eroavat toisistaan erilaisissa 

potilasryhmissä. Oppaaseen voisi kuulua myös kroonisen hengitysvajauksen 
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pitkäaikainen NIV-hoito. Tulevien kehittämistehtävien tarpeet jatkossa riippuvat 

kuitenkin paljolti siitä, kuinka lavealle NIV-hoidon osaamista halutaan levittää. 

Omasta mielestäni keuhkoklinikan yksiköissä asiaan syvemmin perehtyneitä 

hoitajia pitäisi olla ainakin muutama, jotta osaaminen ei katoaisi mahdollisten 

henkilövaihdosten myötä.  
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