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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa HUS Hyvinkää sairaanhoitoalueen ensihoidon
laatua hengitysvaikeuspotilaan hoidon tarpeen arvion, hoidon sekä hoidon vasteen arvion
osaamisessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa henkilöstön osaamisesta sekä
tuoda esille konkreettisia kehitysehdotuksia. Opinnäytetyön työelämäkumppanina toimi
HUS Hyvinkää Akuutin ensihoito.
Opinnäytetyö toteutettiin retrospektiivisenä rekisteritutkimuksena. Rekisteriaineistona käytettiin HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoidon toimijoiden vuonna 2016 tuottamia
ensihoitokertomuksia, joissa potilaan kuljettamisen syy oli hengitysvaikeus. Opinnäytetyön
teoreettinen tausta koostui tutkimuksista, asiantuntijoiden laatimista hoitosuosituksista, arvostetuista julkaisuista ja lainsäädännöstä sekä alueellisesta ohjeistuksesta. Tutkimusaineisto kerättiin tiedonkeruulomakkeen avulla, joka rakennettiin kyseistä opinnäytetyötä sekä
myöhempää prosessiauditointia varten. Lomakkeen havaintokohteet kehitettiin teoreettisen
viitekehyksen ja tutkimuskysymysten pohjalta. Tutkimusaineistona oli 150 ensihoitokertomusta, joka on 20 % kokonaismäärästä vuoden 2016 ensihoitotehtäviä, joissa potilaan kuljetussyy oli hengitysvaikeus (vuonna 2016 yhteensä 734 tehtävää).
Kvantitatiivinen tutkimusaineisto syötettiin tilasto-ohjelmaan ja analysoitiin. Tutkimustulosten valossa hengitysvaikeuspotilaan hoidossa olisi kehitettävää kaikilla osa-alueilla. Hoidon
tarpeen arviossa keskeisiä taustatekijöitä ja mitattavia/havainnoitavia suureita oli selvitetty
puutteellisesti. Hengitysvaikeuspotilaan hoito olisi voinut olla aggressiivisempaa, muun muassa ylipaine- ja lääkehoidon aloittamisen ja hoidon tulosten osalta. Lisäksi hoidon vasteen
arvio oli puutteellista.
Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että kartoitus hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaamisesta ensihoidossa on ollut tarpeellinen, niin ensihoitajan oman osaamisen kuin ensihoitopalvelua tuottavan organisaation laadunhallinnan kannalta. Aihetta olisi hyvä tutkia laajemmin vaikuttavuustutkimuksena lääketieteelliseltä näkökulmalta ja hoitotieteellisesti auditoida
osaamista nimenomaan keskeisten laatumittareiden pohjalta. Tutkimustuloksia ja jatkotutkimusaihe-ehdotuksia voidaan hyödyntää ensihoidon hoito-ohjeiden kehittämisessä ja arvioitaessa hengitysvaikeuspotilaan ensihoidon laatua.
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The purpose of this study was to chart the quality of emergency care in health care district
of HUS Hyvinkää in the form of the competence in their care and estimating the need and
response in care for patients with respiratory distress. The goal of the study was to give
information about the competence of employees and disclose concrete improvement proposals. The Working life partner for the study was HUS Hyvinkää Emergency Medicine and
Services.
The study was executed as a retrospective register-based research. The register data that
was used were HUS Hyvinkää health care districts emergency medical service (EMS) patient reports from 2016, where the reason of ambulance transportation was respiratory distress. The theoretic background of the study consisted of researches, clinical guidelines
made by specialists, recognized publications and legislation as well as regional instructions.
The research material was collected by data collection form that was made both for this
study as well as later process auditioning. Objects in the form were made on ground of the
theoretic framework and research questions. The body of research consisted of 150 EMS
patient reports, which is 20 % of the total amount of EMS mission where the patient’s reason
for transportation to hospital by ambulance were respiratory distress.
The quantitative research material was entered a statistical software and were analyzed. In
the light of the result of the research there is much to improve in all divisions. Background
factors and extensive variables were examined inadequately while estimating the need of
treatment. The treatment of patients suffering from respiratory distress could have been
more aggressive concerning for example positive airway pressure- and pharmacological
treatments as well as the results of the treatment. In addition, the estimation of the response
of treatment was inadequate.
The results of the study show that the survey about the competence of treatment concerning
patients with respiratory distress has been necessary for both the paramedics themselves,
as well as the quality control of the organization producing the EMS. The topic should be
studied more extensively as an impact study and audit competence, especially on the
grounds of fundamental quality indicators. The results of the study and topic proposals for
follow-up research can be utilized in development of treatment regimen for emergency care
and when auditioning the quality of emergency care on patients with respiratory distress.
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1

Johdanto

Opinnäytetyö tehtiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Hyvinkään sairaanhoitoalueen, Hyvinkää akuutin ensihoitoon. Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui hengitysvaikeuspotilaiden hoitoprosessi. Aiheen valinta juontaa juurensa ensihoidon laadun
kehittämisestä alueella. Sosiaali- ja terveysministeriön (2014: 35) julkaisun mukaan hengitysvaikeus on yksi kahdeksasta keskeisistä ensihoidon avainprosesseista. Hengitysvaikeuspotilaat ovat merkittävä ensihoidon potilasryhmä. Kymmenen yleisimmän ensihoidon tehtäväkoodin joukossa hengitysvaikeus aiheuttaa toiseksi eniten kuolemia sairaalan ulkopuolella. (Alaspää 2009: 229, Holmström 2017: 334, Prekker ym. 2014: 545.)
Aiempien tutkimusten perusteella hengitysvaikeuspotilaan hoidon tarpeen arvion osaamisessa, hoidon osaamisessa sekä hoidon vasteen arviossa oli merkittäviäkin puutteita
(Tiainen 2018, Hiltunen 2016, Bergrath ym. 2011, Stiell ym. 2007).
Äkillinen hengitysvaikeus ei ole itsenäinen sairaus vaan elintoimintahäiriö, joka liittyy
keuhkoihin kohdistuneisiin sairauksiin, keskushermostoon, hengityslihaksiin ja/tai rintakehään. Hengitysvaikeus on oireena yleisin vakaviin sairauksiin liittyvä henkeä uhkaava
elintoimintojen häiriö. Äkillisellä hengitysvaikeudella tarkoitetaan tilaa, jossa happeutumisen häiriö, hiilidioksidin kertyminen tai hengitystyön lisääntyminen aiheuttaa elimistön
tasapainon häiriytymisen ja välittömien hoitotoimien tarpeen. (Käypä hoito: Hengitysvajaus (äkillinen) 2014.) Äkillisen hengitysvaikeuden kuolleisuus on jopa 41-42 % (Linko
2012: 34).
Kyseinen potilasryhmä on määrällisesti merkittävässä roolissa Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoitotehtäviä. Vuonna 2016 oli 734 ensihoitotehtävää, jossa ambulanssikuljetuksen päällimmäinen syy on potilaan eriasteinen hengitysvaikeus. Lisäksi säännöllistä
ensihoitotehtävien laadunvalvontaa suorittavien vastaavien ensihoitajien (ensihoidon
kenttäjohtaja) kanssa käydyissä keskusteluissa nousi esille, että hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaamisessa olisi kehitettävää. HUS Hyvinkää akuutin ensihoitoyksikkö teki
vuonna 2015 mittavan investoinnin hankkimalla ensihoitoon soveltuvia ventilaattoreita,
joiden avulla hengitysvaikeuspotilaita voidaan hoitaa myös non-invasiivisen ventilaation
menetelmin. Alueen ensihoidon laatutyöryhmän ensimmäisenä prosessina on hengitysvaikeuspotilas.
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2

Hengitysvaikeuspotilaan hoito

Aikaisempaa tutkimustietoa hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaamisesta kartoitettiin liitteenä (liite 1) olevan aineistohaun lisäksi manuaalisesti (käsinhakumenetelmä) myös
muista lähteistä kuin varsinaista primääri- ja sekundääritutkimuksista. Tietoa haettiin
aiempien tutkimusten, artikkelien, oppikirjojen lähdeviitteistä ja julkaisuissa esitetyistä
tutkimusreferaateista ja lääketieteellisistä hoitosuosituksista (Käypä Hoito) sekä asiantuntijasuosituksista (esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset).
Äkillinen hengitysvaikeus ei ole itsenäinen sairaus vaan elintoimintahäiriö, joka liittyy
keuhkoihin kohdistuneisiin sairauksiin, keskushermostoon, hengityslihaksiin ja/tai rintakehään. Hengitysvaikeus on oireena yleisin vakaviin sairauksiin liittyvä henkeä uhkaava
elintoimintojen häiriö. Äkillisellä hengitysvaikeudella tarkoitetaan tilaa, jossa happeutumisen häiriö, hiilidioksidin kertyminen tai hengitystyön lisääntyminen aiheuttaa elimistön
tasapainon häiriytymisen ja välittömien hoitotoimien tarpeen. (Käypä hoito: Hengitysvajaus (äkillinen) 2014.) Äkillisen hengitysvaikeuden kuolleisuus on jopa 41-42 % (Linko
2012: 34). Potilaan ensihoito kohdistuu pääosin oireenmukaiseen hoitoon, hengitysvaikeuspotilaalla taustasyyn merkitys korostuu, sillä yleisimpien vakavien hengitysvaikeuspotilaiden hoidot poikkeavat toisistaan ja väärä hoito voi jopa pahentaa tilannetta (Holmström 2017: 345).
Hengitysvaikeuspotilaat ovat merkittävä ensihoidon potilasryhmä. Kymmenen yleisimmän ensihoidon tehtäväkoodin joukossa hengitysvaikeus aiheuttaa toiseksi eniten kuolemia sairaalan ulkopuolella. Pohjoisamerikkalaisen OPALS -tutkimuksen perusteella
ensihoidon kohtaamisen potilaiden hengitysvaikeuden syyt ovat sydämen vajaatoiminta
(26 %), keuhkoahtaumataudin (COPD) paheneminen (19 %), pneumonia (13 %), muu
keuhkosairaus (8 %) ja astma (7 %), psyykkiset (5-10 %) ja muut. Tutkimuksessa todettiin lisäksi sairaalan ulkopuolisen lääkkeellisen ensihoidon (ALS) vähentävän kuolleisuutta. Lisäksi on todettu, että ensihoidon kuljettamat hengitysvaikeuspotilaat ovat usein
vakavasti sairaita ja moniongelmaisia. (Alaspää 2009: 229, Holmström 2017: 345: Stiell
ym. 2007: 2164, Kelly ym. 2016: 2-6.)
HUS Hyvinkää Akuutin ensihoidon hoito-ohjeet ja hoitoon-ohjausohjeet ohjaavat potilaan
hoitoa (niin sanottu hoitoprotokolla). Hengitysvaikeuspotilaasta ei ole alueen omaa hoitoohjetta, joten kyseisen potilasryhmän hoidossa tukeudutaan lähes täysin uusimman en-
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sihoito-oppaan ”Hengitysvaikeus 703” -osioon (pois lukien analgesista oma pysyväisohje). Hoitoonohjauksessa tukeudutaan ”Ensihoitopalvelun potilasohjausohje Hyvinkään sairaanhoitoalueella” (liite 5, ei-julkinen) sekä resurssien osalta ”Ohje hoito-ohjeen
pyytämisestä (konsultoinnista) ja lisäavun hälyttämisestä Hyvinkään sairaanhoitoalueella (liite 4, ei-julkinen).
2.1

Hengitysvaikeuspotilaan hoidon tarpeen arvion osaaminen

Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa potilaan hoitoa. Arviossa määritetään tarvitseeko potilas päivystyshoitoa, muuta kiireellistä hoitoa, kiireetöntä hoitoa tai ei hoitoa
lainkaan. Hoidon tarpeen arvioinnin voi tehdä laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoidon tarpeen arviointi on eri asia kuin varsinainen taudinmääritys, joka ammattihenkilölain nojalla kuuluu lääkärille. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään henkilön terveydellinen tila erilaisten testien ja tutkimusten avulla. (Valvira 2014; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 § 22; STM 2014.)
Hengitysvaikeuspotilaalta tulisi hoidon tarpeen arvioimiseksi määrittää happeutumisen
riittävyys, keuhkotuuletus (hiilidioksidin poisto) ja hengitystyön määrä (Alaspää 2009:
229; Holmström 2017: 334). Käytännössä arvio koostuu välittömästä tilanarviosta, esitietojen selvittämisestä sekä tarkennetusta tilanarviosta (Loikas 2016).
Välittömässä tilanarviossa arvioidaan, onko hengitys työlästä määrittämällä hengitystaajuus ja puheentuottokyky sekä arvioidaan välitön lisäavun hälyttämisen tarve. Esitiedoissa selvitetään potilaan toimet hengitysvaikeuden ilmaantuessa ja arvioidaan fyysisen rasituksen vaikutus. Lisäksi selvitetään allergian mahdollisuus, erilaiset liitännäisoireet ja potilaan perussairaudet sekä säännöllinen lääkitys. (Loikas 2016.)
Tarkennetussa tilanarviossa hengitysvaikeuspotilaalta arvioidaan verenkierrosta verenpaine, joka kontrolloidaan. Ihon ääreisosien lämpö ja väri sekä lämpöraja määritetään.
Sydämenrytmi tulee määrittää ja ottaa sydänfilmi, esimerkiksi keuhkopöhön taustalla on
30 % tapauksia sydäninfarkti. (Holmström 2017: 348.) Hengityksestä arvioidaan hengitystaajuus, happisaturaatio, puheentuottokyky, apuhengityslihasten käyttö ja mahdollinen syanoosi. Hengitysäänistä selvitetään symmetrisyys sekä poikkeavat tai puuttuvat
äänet. Lisäksi määritetään sisään- ja uloshengityksen suhde sekä mahdollisen happihoidon vaikutus happisaturaatioon. Alkoholipromillet tulee määrittää, mikäli on viitteitä hu-
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malatilasta. Ruumiinlämpö on tarpeen määrittää esimerkiksi sepsiksen poissulkemiseksi. (Loikas 2016.) Lisäksi erotusdiagnostisessa mielessä on syytä määrittää verensokeri sekä ketonimäärä ketoasidoosin poissulkemiseksi (Holmström 2017: 360).
Hiltusen (2016: 26-32) tutkimuksen mukaan hoitotason ensihoitoyksikön kohtaaman
hengitysvaikeuspotilaan elintoimintojen seuranta oli puutteellista, pois lukien hemodynamiikan määrittämisen osalta. Silmiin pistävää on, että potilaan hengitystaajuus oli määrittelemättä 18 % hengitysvaikeuspotilaan ensihoitotehtäviä, hengitysääniä ei kuvattu
myöskään 18 % potilaita. Sydänfilmi rekisteröitiin vain 41 %, mutta rytmi oli määritelty 77
%. Potilaan tutkimisessa korostuu kategorisesti näiden kriittisten mittausten vähäisyys
nimenomaan perustason ensihoidossa, paitsi kivun määritellyn ja verensokeripitoisuuden osalta, erotus ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkittävä (Hiltunen 2016: 26-32). Tätä
johtopäätöstä tukee myös 6277 potilastapausta käsittelevä tutkimus, jossa mainitaan,
että avun tarjoajan korkeampi pätevyys ja koulutus sekä kokemus parantavat hengitysvaikeuspotilaan potilaan ennustetta (Fischer ym. 2011: 292; Holmström 2017: 338). Toisaalta Finohtan raportissa (Ryynänen, Iirola, Reitala, Pälve, Malmivaara 2008: 73-74)
mainitaan, että hoitotason ensihoidon vaikuttavuudesta hengitysvaikeuspotilailla ei ole
Suomeen sovellettavissa olevaa tutkittua tietoa. Osaltaan syynä pidetään sitä, että ensihoitojärjestelmät poikkeavat toisistaan, esimerkiksi Suomessa perustason ensihoitoyksiköillä on joitakin hoitovalmiuksia, joita Pohjois-Amerikkalaisissa järjestelmissä on ainoastaan ALS (Advanced Life Support, vastannee suomalaista hoitotason ensihoitoyksikköä) -yksikössä.
Nykäsen, Ristilän, Tykkyläisen (2010: 1, 17-18) tutkimuksessa hengitysvaikeuspotilaan
hoidon osaaminen arvioitiin ensiarvion osalta erinomaiseksi (97,5 %) sekä tarkennetun
tilanarvion osalta hyväksi (80,8 %) Tiaisen (2018: 29-31) tutkimuksessa ilmeni, että verenkiertoa mittaavat syketaajuus (93 %) ja verenpaine (91 %) oli kirjattu hyvin. Sydämen
rytmi oli kirjattu 73 % potilaista. Happisaturaatio oli kirjattu 90 % tapauksista ja hengitystaajuus oli kirjattu 54 %. Lämpötila oli kirjattu 71 % ja verensokeri puolestaan 68 %. Kuljetetuista potilaista fysiologiset parametrit kirjattu keskimäärin 71-prosenttisesti.
Laajassa (n=4815) saksalaisessa tutkimuksessa todetaan, että peruselintoimintojen kirjaaminen on puutteellista, etenkin hengitystaajuuden osalta, joka oli kirjattu ainoastaan
40 % potilaita (Bergrath ym. 2011: 320-324). Pietiläisen (2011: 28-30) tutkimuksessa
ensihoitajat ovat arvioineet erittäin hyväksi kykyään analysoida potilaan vointia monipuolisesti sekä tunnistavansa hengenvaaralliset tilanteet erittäin hyvin.
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2.2

Hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaaminen

Hengitysvaikeuspotilaan hoidossa useat alkuhoitotoimet ovat yhteneväisiä taustasyystä
riippumatta. Spesifimmät hoitotoimet ja lääkehoito edellyttävät ainakin käsitystä etiologiasta. Usein hengitysvaikeuspotilaan kiireisin hoitotoimenpide on aloittaa hapen antaminen. Mikäli happihoito osoittautuu riittämättömäksi, ylipainehoito tehoaa usein. Non-invasiivisen (NIV) hoidon aloittamista ensihoidossa on toistaiseksi tutkittu vähän, eikä yhteyttä ensihoidon NIV-hoidon aloittamisen ja kuolleisuuden taikka sairaalajakson pituuden välillä ole kyetty osoittamaan, mutta vaikutelma on, että NIV-hoidon johdosta hengitysvaikeuspotilaiden intubaatiot ovat vähentyneet. (Bakke, Botker, Riddervold, Kirkegaard ja Christensen 2014: 2-12.) Ylipainehoito parantaa kaasujenvaihtoa, että vähentää
hengitystyötä vähentämällä atelektaasia. Käyttämällä kaksoispaineventilaatiota (NIV),
voidaan lisätä potilaan keuhkotuuletusta. (Holmström 2017: 343-344, Loikas 2016.) Happihoidon ja ventilaation tehostamisen lisäksi on tärkeä optimoida potilaan asento ja rauhoitella potilasta. Suoniyhteyden avaaminen ei ole rutiinia, vaan perustuu tarveharkintaan (esim. iv-lääkkeiden käyttö tai nestehoito). Ylähengitystieahtaumapotilaan hoitona
käytetään suonensisäistä kortisonia ja tarvittaessa inhaloitavaa adrenaliinia. (Loikas
2016.)
Astman ja kroonisen keuhkoahtaumataudin (COPD) paheneminen ovat erittäin yleinen
tautiryhmä. (Holmström 2017: 350). Astmaa sairastaa vajaa 10 % Suomen väestöstä
(THL 2014). Keuhko-obstruktiokohtauksen hoitaminen koostuu lisähapen annostelusta,
jossa tarvittaessa annetaan lisähappea, jotta happisaturaatio (SpO2) nousee yli 95 %.
Keuhkokroonikoilla (COPD) tyydytään matalampaan happisaturaatioon. Inhalaatiohoitona käytetään ensihoidossa yleisesti yhdistelmävalmistetta, salbutamoli ja ipratropiini
(esim. Atrodual®). Tarvittaessa annostellaan suonensisäisesti kortikosteroidia ja aloitetaan CPAP tai NIV -hoito. Tässä opinnäytetyössä CPAP -hoidolla tarkoitetaan jatkuvaa
positiivista ilmatiepainetta tuottavaa ventilaatiomuotoa, työssä ei kuitenkaan oteta kantaa, onko tämä hoito toteutettu perinteisellä happivirtauslaitteella (esimerkiksi FlowSafe
II EZ ®) tai ensihoitoon soveltuvalla kuljetusventilaattorilla. NIV hoidolla puolestaan tarkoitetaan yksinomaan kuljetusventilaattorilla (esimerkiksi Dräger Oxylog 3000 ®) toteutettavaan ylipainehoitoa, riippumatta siitä, mitä kaksoispaineventilaatioasetusta on käytetty. Muina hoitoina voidaan käyttää adrenaliinia (lihakseen tai suonensisäisesti), magnesiumia tai ketamiinia. (Holmström 2017: 353.) Tilanteessa, jossa potilaan hengitystaajuus on yli 25/minuutissa, happisaturaatio alle 93 % ja apuhengityslihakset ovat käytössä, tulisi annostella ipratropiumbromidia ja/tai salbutatamolia inhaloiden sekä aloittaa
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suonensisäinen kortisonihoito. Hengitystaajuuden ollessa yli 30/minuutissa ja happisaturaation alle 85 % tulisi toistaa inhaloitava lääke ja annostella tarvittaessa adrenaliinia
suonensisäisesti. Mikäli näillä toimilla ei saavuteta riittävää vastetta, voidaan kokeilla ylipainehappihoitoa (CPAP). (Loikas 2016.)
Sydämen vajaatoiminnan paheneminen tai keuhkopöhö eivät ole itsenäisiä sairauksia,
vaan oireita. Etiologiat näillä oirekuvilla ovat varsin monipuoliset ja niiden syysairaus onkin definitiivisessä hoidossa selvitettävä ja hoidettava. Taustasyiden diagnosointi ensihoidossa ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista, joten hoito kohdistuu määriteltävissä
oleviin ja todennäköisiin syihin. Sydäninfarkti on taustasyynä jopa 30 % keuhkopöhöpotilaista. Hengityksen korjaamiseksi riittää useimmissa tapauksissa CPAP-hoito, kun taas
intubaatio pre-hospitaalivaiheessa on tarpeen vain alle 5 % potilaista. Peruslääkkeenä
oiretta lievittämään käytetään nitraatteja, aluksi luonnollista antoreittiä (yleensä sumute)
ja mahdollisimman pikaisesti aloitetaan infuusio. Kipulääkkeistä etenkin morfiini rauhoittaa hengitystä ja vähentää tukehtumisen tunnetta sekä rauhoittavat sympaattista hermostoa. (Holmström 2017: 346-350.) Sydämen vajaatoiminnan vaikeutumisesta kärsivälle potilaalle tulisikin antaa nitraattisuihke, mikäli systolinen verenpaine on yli
110mmHg ja toistaa tämä, mikäli verenpaine ylittää edellä mainitun raja-arvon. Lisäksi
pitkävaikutteista opiaattia tulisi antaa suonensisäisesti, mikäli systolinen verenpaine on
yli 90mmHg. Hengitystaajuuden ollessa yli 25/minuutissa ja happisaturaation ollessa alle
93 %, tulisi aloittaa CPAP-hoito. Tarvittaessa vastusta (PEEP) pienentäen, mikäli systolinen verenpaine laskee alle 90 mmHg:n. Systolisen verenpaineen ylittäessä 120mmHG
tulisi aloittaa suonensisäinen nitraatti-infuusio, ellei vasta-aihetta ole. Mikäli systolinen
verenpaine laskisi alle 80mmHG:n, tulisi viimeistään tässä vaiheessa hälyttää lääkäriyksikkö lisäavuksi, asento-hoitaa potilasta, pienentää tai keskeyttää nitraatti-infuusio. (Loikas 2016.)
Nykäsen ym. (2010: 1, 17-18) tutkimuksen mukaan hengitysvaikeuspotilaan hoidon
osaaminen hallitiin tietotestin tuloksista huonoiten, oikeiden vastausten prosenttiosuuden ollessa 62 %. Johtopäätöksenä todetaan osaamisen vaihtelevuus, parhaiten osaamista oli ensihoitaja/sairaanhoitaja pohjakoulutuksen omaavilla, kun taas pelastajakoulutetuilla osaaminen oli huonointa. (Nykänen ym. 2010: 13-19.) Hiltusen (2016: 32, 46)
tuloksissa todetaan, että hengitysvaikeuspotilaan neste- ja happihoito on yleistä, CPAP
hoito vähäistä ja lääkehoitoa on annettu noin puolille potilaista. Johtopäätöksenä todetaan, että hoitotason toimenpiteet ja annettu lääkehoito ovat hoitotasolla keskimäärin vähäisiä ja annetun hoidon viiveet pitkiä. Hengitysekshaustion vaaran vuoksi hengityksen
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tukihoidot (CPAP/NIV) kannattaa aloittaa ajoissa (Holmström 2017: 336). Pietiläisen
(2011: 38) tutkimuksessa ilmeni, että ensihoitajat itse kuitenkin kokevat tarvitsevansa
täydennyskoulutusta peruselintoimintojen arvioimisesta ja turvaamisesta.
2.3

Hengitysvaikeuspotilaan hoidon vasteen arvion osaaminen

Hoidon vasteen arvioon kirjataan sanallisesti objektiivinen tai subjektiivinen arvio annetun hoidon vaikuttavuudesta. Hengitysvaikeuspotilaan hoidon vasteen arvio koostuu sanallisen vaikuttavuusarvion lisäksi happisaturaation ja hengitystaajuuden normalisoitumisesta sekä puheentuoton paranemisesta. Yleisimmät hoitomenetelmät auttavat nopeasti. (Riihelä – Porthan 2017: 47, Holmström 2017: 339.) Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa ja päivystyksessä (STM 2014: 54) julkaisun mukaan prosessikohtainen mittari hengitysvaikeuspotilaalla edellyttää hypoksian korjaantumista, eli happisaturaation
nousua vähintään 95 % (ja COPD potilailla 88-92 %), lisäksi hengitystaajuuden tulisi
normalisoitua.
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu hoidon vasteen arvioinnin osaamisen olevan kohtalaista (Nykänen ym. 2010: 19). Hiltusen (2016: 29-30, 32) tutkimuksessa todettiin, että
peruselintoimintoja arviointiin kuljetuksen aikana keskimäärin 21-30 minuutin välein, kun
taas rytmiä ja hapetusarvoja puolestaan 11-20 minuutin välein. Tilan seurantaa oli toteutettu myös sanallisesti, mutta vaihtelevasti. Tiaisen (2018: 31-32) tutkimuksessa ilmenee, että hoidon vaste oli kirjattu ainoastaan 28 % ensihoitokertomuksista. Pietiläisen
(2011: 32) mukaan ensihoitajat ovat arvioineet arvioivansa systemaattisesti hoidon tuloksellisuutta hyvin.

3

Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, millaista osaamista hengitysvaikeuspotilaan hoidossa tarvitaan aiempiin tutkimuksiin ja hoitosuosituksiin nojaten. Lisäksi tarkoituksena
on kartoittaa Merlot Medi -ensihoitokertomuksista saatavan tiedon perusteella hengitysvaikeuspotilaiden ensihoidon osaamista.
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa henkilöstön osaamisesta sekä tuoda esille
konkreettisia kehitysehdotuksia kuten perehdytyksen tai täydennyskoulutuksen kehittäminen.
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Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Miten hengitysvaikeuspotilaan hoidon tarvetta osataan arvioida?
2. Miten hengitysvaikeuspotilasta osataan hoitaa?
3. Miten hengitysvaikeuspotilaan hoidon vastetta osataan arvioida?

4

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutettiin retrospektiivisenä rekisteritutkimuksena. Rekisteritutkimuksessa
käytetään hyväksi tietoa, joka on tuotettu muuhun tarkoitukseen kuin kyseistä tutkimusta
varten. Rekisteritietoihin perustuvassa tutkimustiedonhankintamenetelmässä rajoittavana tekijänä on mahdollisuus tarkastella tutkimuskysymyksiä ainoastaan rekisteriaineiston puitteissa. (Ladouceur – Rahme – Pineau – Joseph 2007: 272-279; ReTki 2018.)
Rekisteriaineistona tässä tutkimuksessa käytettiin HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen
ensihoidon toimijoiden (HUS Hyvinkää akuutti/ensihoito, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja yksityinen palveluntuottaja) tuottamia ensihoitokertomuksia.
4.1

Tiedonkeruulomakkeen kehittäminen

Tiedonkeruulomake (liite 3) kehitettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Muuttujataulukossa (liite 2) olevat havainnointikohteet perustuvat teoriatietoon hengitysvaikeuspotilaan hoidossa tarvittavasta osaamisesta. Tiedonkeruulomakkeen avulla yksittäisen ensihoitokertomuksen sisältämä monimuotoinen (numeerinen ja kuvaileva) tieto saatiin
analysoitavaan (pelkistettyyn numeeriseen) muotoon. Tiedonkeruulomakkeen kehittämisen sekä tutkimusluvan saamisen jälkeen lomaketta pilotoitiin kymmenellä ensihoitokertomuksella, tämän jälkeen lomakkeeseen tehtiin tarvittavat korjaukset, jotka liittyivät lähinnä tiedonkeruulomakkeen loogisempaan jäsentelyyn ja yksittäisiin tarkennuksiin. Lomake kehitettiin siten, että sen pohjalta voitiin vastata, onko toimenpide/havainto tehty ja
kirjattu; ”Kyllä” tai ”Ei”. Ensihoitokertomusten sisältöä ei tulkittu tutkijan toimesta, ainoastaan kirjatut havainnot rekisteröitiin.
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4.2

Tutkimusaineiston keruu

Tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2016 Merlot Medi -ensihoitokertomuksista. Vuonna
2016 oli 734 tutkimukseen soveltuvia ensihoitotehtäviä. Kokonaisaineisto järjestettiin kuljettavien ensihoitoyksiköiden mukaan siten, että numeerisesti pienin yksikkötunnusnumero (7200) oli ensin ja viimeisenä numeerisesti suurin (7481). Tämän jälkeen ositetun
otannan suhteellisella kiintiöinnillä valittiin joka viides ensihoitokertomus ja systemaattista otantaa täydennettiin satunnaisotannalla kolmen tehtävän osalta, jotta otoskooksi
saatiin 150 ensihoitotehtävää (n=150).
4.3

Tutkimusaineiston analysointi

Tiedonkeruulomakkeen kysymykset käsiteltiin Excel-laskentataulukolla. Tulokset raportoidaan frekvensseinä ja prosenttiosuuksina. Esiintyvyydeltään vähäisemmät tulokset
esitetään pelkästään sanallisesti. Taulukoiden avulla havainnoitiin tuloksia. (Vilkka 2007:
106-111.) Mikäli aineistosta olisi paljastunut joitakin etukäteen vaikeasti ennustettavissa
olevia korrelaatioita eri muuttujien kesken, olisi niitä voinut verrata ristiin ja pohtia mistä
ilmiö mahdollisesti johtuisi. Varsin pian aineistoa kerätessä kävi ilmi, että kriittisissä toimissa oli runsaasti kehitettävää, joten tulosten analysointi painottuu vahvasti näihin keskeisiin seikkoihin, eikä korrelaatioita päädytty laskemaan.

5
5.1

Tutkimustulokset
Ensihoitotehtävien perustiedot

Otoskoko on 150 ensihoitokertomusta, joka edustaa 20 % perusjoukosta (n=734). Kuviossa 1 tarkastellaan ensihoitoyksiköiden tehtävämäärien jakautumista. FinnHems 10
lääkäriyksikkö osallistui kolmelle ensihoitotehtävälle, jossa ambulanssikuljetuksen ensisijainen syy oli hengitysvaikeus, näistä kahdella tehtävällä oli lisäksi mukana ensihoidon
kenttäjohtaja EKU 71, joten 16 muulla tehtävällä EKU 71 oli tukiyksikkönä. Tukiyksikköä
(ensihoitolääkäri/ensihoidon kenttäjohtaja) käytettiin siis 18 tehtävällä (12 %) tehtävistä.
Yhdelläkään tehtävällä ei käytetty kahta kuljettavaa ensihoitoyksikköä.
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Kuvio 1. Ensihoitoyksiköiden tehtävämäärät, joissa lopullinen kuljetuskoodi 703.

EFH10 (FinnHems10) on lääkäriyksikkö, joka operoi pääosin yliopistosairaala Hyksin
erityisvastuualueella (pois lukien Helsinki). EKU71 on HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoidon kenttäjohtoyksikkö, joka hälytetään ensisijaisena tukiyksikkönä muun
muassa A -kiireellisyysluokan hengitysvaikeustehtäville. EKU7200 (HUS) on Hyvinkää
akuutin ensihoidon lisäyksikkö, joka on satunnaisesti valmiudessa, suoritti yhden hengitysvaikeustehtävän. EKU7240 (HUS) on Nurmijärven kirkonkylän ensihoitoyksikkö ja
suoritti 16 hengitysvaikeustehtävää. EKU7241 (KUP, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen) on Nurmijärven Klaukkalan ensihoitoyksikkö ja suoritti kahdeksan hengitysvaikeustehtävää. EKU7251 (KUP) on Tuusulan Hyrylän ensihoitoyksikkö ja suoritti 18 hengitysvaikeustehtävää. EKU7252 (KUP) on Tuusulan Jokelan ensihoitoyksikkö (valmiudessa
9-23) ja suoritti kuusi hengitysvaikeustehtävää. EKU7270 (HUS) on Järvenpään ensihoitoyksikkö ja suoritti 23 hengitysvaikeustehtävää. EKU7271 (KUP) on Järvenpään ensihoitoyksikkö ja suoritti 22 hengitysvaikeustehtävää. EKU7280 (HUS) on Hyvinkään ensihoitoyksikkö ja suoritti 24 hengitysvaikeustehtävää. EKU7281 (KUP) on Hyvinkään ensihoitoyksikkö ja suoritti 12 hengitysvaikeustehtävää. EKU7291 (KUP) on Mäntäsälän
ensihoitoyksikkö, joka suoritti 15 hengitysvaikeustehtävää. EKU7471 (Yksityinen palveluntuottaja) on Järvenpään hoitotason siirtokuljetusyksikkö (osallistuu tarvittaessa ensihoitopalvelun tehtäviin), joka suoritti kaksi hengitysvaikeustehtävää. EKU7481 (Yksityinen palveluntuottaja) on Hyvinkään hoitotason siirtokuljetusyksikkö (osallistuu tarvittaessa ensihoitopalvelun tehtäviin), joka suoritti kaksi hengitysvaikeustehtävää.
Kuviossa 2 kuvataan ambulanssin hälyttämisen johtavia syitä (hälytyskoodi). Tehtävistä
76 % (n=114) ambulanssin hälyttämisen syy oli hengitysvaikeus. Tehtävistä 24 % (n=36)
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johtui muista syistä, suurin ryhmä (11 %, n=17) löytyi tehtäväluokasta heikentynyt yleistila; muu syy. Lisäksi hälyttämiseen johtavia syitä olivat rintakipu (6 %, n=9) ja äkillisesti
heikentynyt yleistila (3 %, n=4). Yksittäiset hälyttämiseen johtavat syyt muodostivat yhteensä 4 % osuuden ja ne olivat: kaatuminen, tajuttomuus, vatsakipu, ripuli/oksentelu,
pääkipu ja hälytys puhelun ollessa kesken (lopullinen hälytyskoodi ei ilmennyt ensihoitokertomuksesta), joista jokaista syytä oli yksi kappale.

Rintakipu 704
6 % (n=9)
Hengitysvaikeus 703
76 % (n=114)

Äkillisesti
heikentynyt
yleistila 705
3 % (n=4)

Heikentynyt yleistila;
muu syy 774
11 % (n=17)
Muut
4 % (n=6)

Kuvio 2. Hälytyskoodi.

Hälytyskiireellisyyden jakautuminen esitetään kuviossa 3. Hälytyskiireellisyys oli lähes
puolissa (48 %, n=72) tehtävissä C -kiireellisyysluokkaa (peruselintoimintojen lievä häiriö; kohde tavoitettava 30 minuutin kuluessa hätäpuhelusta). Kolmannes (33 %, n=50)
tehtävistä oli B -kiireellisyysluokkaa (peruselintoimintojen häiriötä ei varmuudella voida
sulkea pois). Primäärivaiheessa kiireellisintä A -kiireellisyysluokkaa oli 3 % (n=5) tehtävistä ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä osa (n=8) nousi kiireellisimpään A -kiireellisyysluokkaan ennen ensihoitoyksikön saapumista kohteeseen, jolloin hätäkeskuksen lopullinen riskiarvio oli A -kiireellisyysluokan tehtävien osalta 8 % (n=13). Vain kymmenes (10
%, n=15) tehtävistä oli kiireettömintä D -kiireellisyysluokkaa (peruselintoimintojen häiriö
varmuudella suljettu pois; kohde tulee tavoittaa 2 tunnin kuluttua hätäpuhelun alusta tai
tehdä uusi arvio potilaan tilasta). Kiireettömien tehtävien vähäinen hälytysmäärä selittyy
sillä, että hengitysvaikeus -hälytyskoodissa ei ole kiireettömintä D -kiireellisyysluokkaa
ollenkaan (ainoastaan A-C), kuten ei muissakaan peruselintoimintojen häiriö -hälytyskoodeissa.
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C
48 % (n=72)

D
10 % (n=15)
A
3 % (n=5)
B->A
5 % (n=8)

B
33 % (n=50)

Kuvio 3. Hälytyskiireellisyys.

Kuljetuksen varausaste kuvataan kaaviossa 4. Reilusti yli puolet (58 %, n=87) kuljetuksista kuuluu C-varausasteeseen, jossa potilaan tila on vakaa, mutta vaatii seurantaa ja
yksikkö on tarvittaessa hälytettävissä ensivasteena kiireellisimpiin (A ja B) tehtäviin, ainakin toisen ensihoitajan osalta. Reilu neljännes kuljetuksista (A 11 %, n=17 ja B 16 %,
n=24) suoritettiin kiireellisinä (pääsääntöisesti suoritetaan hälytysajona), jolloin yksikkö
on vain poikkeustapauksissa käytettävissä muihin tehtäviin. Kuljetuksista 15 % (n=22)
suoritettiin D-varausasteella, joka käytännössä mahdollistaa molempien ensihoitajien ja
välineistön sitomisen kiireellisemmän tehtävän hoitoon.

D
15 % (n=22)

A
11 % (n=17)

B
16 % (n=24)

C
58 % (n=87)

Kuvio 3. Kuljetuksen varausaste.
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Kuviossa 5 kuvataan hoitolaitokset, joihin potilaita on kuljetettu. Kuljetuksista 79 %
(n=119) suuntautui Hyvinkään sairaalaan. Valtaosa muualle suuntautuneista (12%,
n=18) kuljetuksista suoritettiin alueen eri terveyskeskuksiin. Potilaista 4 % (n=6) kuljetettiin Peijaksen sairaalaan (pääosin Tuusulan ambulanssin toimesta; sellaiset potilaat, joiden kotikunnan mukainen hoitopaikka on Peijaksen sairaala). Marginaalinen osa (5 %,
n=7) suuntautui muihin hoitolaitoksiin.

Jorvin sairaala
Meilahden 1 % (n=1)
sairaala
2 % (n=3)

Peijaksen sairaala
4 % (n=6)
Lastenklinikka
1 % (n=2)
Mäntsälän TK
5 % (n=7)

Hyvinkään
sairaala
79 % (n=119)

Järvenpään TK
4 % (n=6)
Tuusulan TK
2 % (n=3)
Nurmijärven TK
1 % (n=2)
Kanta-Hämeen
keskussairaala
1 % (n=1)

Kuvio 5. Kuljetusosoite.

5.2

Hengitysvaikeuspotilaan hoidon tarpeen arvion osaaminen

Kuviossa 6 ja 7 esitetään hoidon tarpeen arvion osaaminen. Reilussa seitsemässä prosentissa (7 %, n=11) tehtäviä ensihoitoyksikkö oli pyytänyt lisäapua. Kolmasosassa tehtävissä (33 %, n=50) olisi ohjeen tulkinnan mukaan tullut pyytää lisäapua, mutta näin ei
toimittu. Potilaan perussairaudet olivat mainitsematta 9 % (n=14) ja potilaan kotilääkkeiden tieto puuttui 29 % (n=44) tehtävistä ja allergiat oli lueteltu vajaassa neljäsosasta
tehtäviä (23 %, n=35), taustatietojen osalta hyväksyttäväksi on tulkittu myös viittaukset
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ensihoitokertomuksen liitteenä oleviin potilasasiakirjoihin (esimerkiksi lähetteet ja lääkelistat). Hengitysvaikeuden alku oli selvitetty 79 % tapauksia (n=118), samoin liitännäisoireet oli huomioitu vajaassa kolme neljäsosassa (70 %, n=105), kun taas oireen muuttuminen oli selvitetty 40 % (n=60) tehtävistä. Hengitystaajuus oli laskematta kuudesosasta
tehtäviä (16 %, n=24) ja toistuvasti se oli määritetty 40 % (n=63) tehtäviä. Veren happikyllästeisyys oli määriteltynä lähes kaikissa tehtävissä (98 %, n=147) ja toistuvastikin
suuressa osassa (86 %, n=129). Auskultaatiolöydös oli kuvattuna 80 % (n=120) tehtävissä.
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Kuvio 6. Hoidon tarpeen arvion osaaminen 1 / 2.
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Kuviossa 7 jatkuu hoidon tarpeen arvion osaaminen. Sydämen rytmi oli selvitetty 61 %
(n=92) potilaista, kun sydänfilmi oli otettu hieman yli puolista (55 %, n=83) ja rekisteröity
toistuvasti kymmenesosalla (10 %, n=15) potilaista. Verenpaine oli mitattu 94 % (n=141)
potilaista ja toistuvasti hieman yli puolilta (53 %, n=80). Pulssitaajuus oli kirjattu lähes
kaikilta 98 % (n=147) ja toistuva pulssitaajuus oli mitattu 92 % (n=138) potilaista. Puheentuottokyky oli määrittelemättä neljäsosalta (25 %, n=37) potilaita. Ihon ääreisosien
väri ja lämpöraja oli määritelty molemmat noin 70 % (n=105; n=101), kun taas ihon ääreisosien väri oli määritelty vajaassa neljäsosassa (23 %, n=35). Sisään-uloshengityssuhde oli määritelty 11 % (n=16) ja apuhengityslihasten käyttö reilussa kolmanneksessa
(37 %, n=55) ensihoitokertomuksia. Ruumiinlämpö oli selvitetty 89 % (n=133) tapauksista, kun taas verensokeri alle puolessa (43 %, n=65) ja ketoainepitoisuus sekä
uloshengitysilman alkoholipitoisuus 5 % (n=8) tapauksia.
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Kuvio 7. Hoidon tarpeen arvion osaaminen 2 / 2.
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Valtaosa konsultaatioista (n=31) ohjautui ohjeen mukaisesti ensihoitolääkärille ja vajaa
viidennes konsultaatioista ohjautui sairaalan (17 %, n=7) tai terveyskeskuksen (n=3) lääkärille. Konsultaatioista 7 % (n=3) ohjautui ensihoitokertomusten perusteella väärään
paikkaan. Lisäksi huomattavaa on, että reilusta neljänneksestä (27 %, n=41) tehtävistä
oli konsultoitu.

Konsultoitu FH10 21 %
(n=31)

Konsultoitu sairaalan
lääkäriä 4 % (n=7)

Konsultoitu TK:n
lääkäriä 2 % (n=3)
Ei konsultoitu 73 %
(n=109)

Kuvio 8. Konsultaatio

5.3

Hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaaminen

Taulukossa 9 tuodaan ilmi potilaille suoritetut hoitotoimenpiteet. Reilulla viidenneksellä
työdiagnoosi oli tuotu ilmi (22 %, n=33). Happilisä oli puolestaan aloitettu lähes puolilla
(47 %, n=70) potilaista. CPAP-hoitoa sai 9 % (n=14) ja NIV-hoitoa 11 % (n=16) potilaista.
Kaksi potilasta intuboitiin (1 %). Asentohoito huomioitiin puolestaan 7 % (n=11). Yli puolille avattiin suoniyhteys (51 %, n=77). Nestehoito aloitettiin 48 % (n=72) potilaista.
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51,33
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Kuvio 9. Suoritetut toimenpiteet.

Ylähengitystieahtaumana hoidettuja potilaita oli vähän (4 %, n=6). Potilasryhmän hoitotoimenpiteitä kartoitettiin tiedonkeruulomakkeen kohdissa 45-48. Potilaista suonensisäistä kortisonihoitoa sai 1 % (n=2). Työdiagnoosin ja oirekuvan perusteella hoito olisi
ollut perustelua 3 % (n=4), mutta tästä oli pidättäydytty. Inhaloitavaa adrenaliinia potilasryhmästä sai kolme potilasta (2 %), yksi potilas (1 %) ei saanut, vaikka kriteeristö täyttyikin. Lopuilla 97 % (n=146) kriteeristö ei täyttynyt ja se oli puutteellinen, eivätkä he saaneet kyseistä hoitoa. Inhaloitavan adrenaliini oli toistettu kahdessa tapauksessa, joista
toisesta oli konsultoitu (1 %, n=1) ja toisesta ei (1 %, n=1).
Kuviossa 10 esitetään vaikeutuneen astma/COPD potilasryhmän saamat hoitotoimenpiteet. Potilaista 18 % (n=27) hengitystaajuus oli yli 25/minuutissa, happisaturaatio alle 95
% ja hengitysapulihakset olivat käytössä; nämä saivat avaavan lääkkeen. Lisäksi kaikki
nämä ehdot eivät täyttyneet tai kaikkia tarpeellisia tietoja ei ollut kirjattu, mutta lääke oli
annettu 43 potilaalle (29 %). Yli puolet (53 %, n=80) ei saanut lääkettä ollenkaan eivätkä
he vastanneet kriteeristöä.
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Avaava toistettu ja ehdot
täyttyneet 1% (n=2)

Avaava annettu ja
ehdot täyttyneet
6% (n=9)

Kriteeristöä ei
saatavilla ja lääkettä ei
annettu 53 % (n=80)

Ehdot täyttyneet,
avaavaa ei
annettu 11 %
(n=16)

Avaava annettu,
ehdot eivät
täyttyneet 29 %
(n=43)

Kuvio 10. Vaikeutuneen astma/COPD potilaan hoitotoimet. Hengitystaajuus >25/min, SpO2 <95
% ja apuhengityslihakset käytössä. Avaavan lääkkeen käyttö.

Lisäksi 9 % (n=19) potilaalla hengitystaajuus oli yli 30/min ja happisaturaatio <85 % (vaikeusasteeltaan vaikea hengitysvaikeus). Heistä 68 % (n=13) sai avaavaa lääkettä ja
näistä 62 % (n=8) se toistettiin. Lisäksi yksi potilas (1 %) sai adrenaliinia suonensisäisesti. Kortisonia ei saanut yksikään vaikeasta hengitysvaikeudesta kärsivä potilas. Suurin osa (87 %, n=131) potilaista ei täyttänyt tätä kriteeristöä tai tietoa ei ollut kirjattu.
COPD diagnoosin omaavia potilaita oli kaiken kaikkiaan 17 % (n=25). COPD potilaista
60 % (n=15) sai avaavaa lääkettä ja yksi toistamiseen (1 %).
Kuviossa 11 esitetään sydämen vajaatoiminnan pahenemista kärsivän potilasryhmän
hoitotoimia. Nitrosuihketta sai 6 % (n=9) potilaista. Nitro-suihke toistettiin viidellä potilaalla (3 %). Potilaista 15 % (n=23) ei saanut nitrosuihketta. Suonensisäistä morfiinia sai
20 % (n=30) potilasta ja 31 potilasta (21 %) ei saanut, vaikka oirekuvan ja hemodynamiikan perusteella se olisin ollut perusteltua. CPAP/NIV -hoito aloitettiin 11 % (n=16)
potilaista, kun taas 21 % (n=31) kriteeristön perusteella aloittaminen olisi pitänyt tehdä,
mutta tästä oli pitäydytty. Yhdelläkään potilaalla CPAP-hoidon aloittamisen jälkeen systolinen verenpaine ei pudonnut alle 90mmHG, joka olisi edellyttänyt PEEP:in laskemista.
Yhdellä (1 %) potilaalla systolinen verenpaine oli alle 80mmHG, eikä lisäapua pyydetty.
Nitraatti-infuusio aloitettiin 3 % (n=5) ja ei aloitettu 11 % (n=17). Yhdelläkään potilaalla
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ei ollut tarvetta pienentää tai lopettaa infuusiota liiallisen verenpainelaskun vuoksi eikä
yhtäkään potilasta asetettu Trendelenburgin-asentoon.

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %
Systolinen verenpaine yli 110mmHG, Nitrosuihketta käytetty

15,3

6

78,6

Systolinen verenpaine >90mmHG, Morfiinia annettu
20,66

59,33
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Hengitystaajuus >25/min, happisaturaatio 93%.
CPAP käytetty

34

66

Systolinen verenpaine >120mmHG. Nitraattiinfuusion aloitus
77,3
Ei

Kyllä

22,7

Ei relevantti

Kuvio 11. Sydämen vajaatoiminnan pahenemisen hoitotoimet.

5.4

Hengitysvaikeuspotilaan hoidon vasteen arvion osaaminen

Hoidon vasteen arvion osaamista esitetään kuviossa 12, hoidon vaste oli kuvattu sanallisesti 59 % tehtäviä (n=89) ja toistuvasti kuudesosassa (17 %, n=25).
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59,33

16,66

Kuvio 12. Hoidon vaste kuvattu sanallisesti.

Kuviossa 13 esitetään happisaturaation toistuvan tiedon puuttuminen kymmenesosalla
potilaista (11 %, n=17) ja reilulla viidenneksellä (22 %, n=33) happisaturaatio oli jo valmiiksi yli 95 %. Happisaturaatio nousi >95 % 39 % (n=58). Happisaturaatio ei noussut
28 % (n=42) >95 %, mutta näistä potilaista 24 % (n=10) oli COPD, jolloin happisaturaatio
on usein kroonisesti matalampi.
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Toistuva tieto
puuttui
11 % (n=17)

SpO2 nousi >95%
39 % (n=58)

SpO2 oli
valmiiksi >95%
22 % (n=33)

SpO2 ei noussut
>95%
21 % (n=31)
SpO2 ei noussut
>95%, COPD
perussairautena
7 % (n=10)

Kuvio 13. Happisaturaatio noussut >95 %.

Kuviossa 14 tuodaan ilmi, että 55 % (n=83) ensihoitokertomuksista ei hengitystaajuutta
ollut kirjattu toistamiseen. Reilussa neljäsosassa (27 %, n=40) hengitystaajuus normalisoitui ja seitsemässä prosentissa se oli jo valmiiksi normaali toistamiseen (n=10). Hengitystaajuus ei normalisoitunut 11 % (n=17).

Hengitystaajuus valmiiksi normaali
7 % (n=10)
Hengitystaajuus ei
normalisoitunut
11 % (n=17)

Toistuva tieto
puuttui
55 % (n=83)

Kuvio 14. Hengitystaajuuden normalisoituminen.

Hengitystaajuus
normalisoitui
27 % (n=40)
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Kuviossa 15 kuvataan puheentuottokyvyn paranemista, jonka tieto puuttui 79 % (n=119)
ensihoitokertomuksista. Puheentuotto oli valmiiksi hyvä toistuvasti kolmella prosenttiyksiköllä (n=4) potilaita. Kahdella prosentilla (n=3) puheentuotto ei parantunut ja 16 %
(n=24) parani.

Puheentuotto
valmiiksi
normaali
3 % (n=4)
Tieto puuttui
79 % (n=119)

Puheentuotto ei
parantunut
2 % (n=3)

Puheentuotto
parani
16 % (n=24)

Kuvio 15. Puheentuottokyvyn paraneminen.

6

Pohdinta

6.1
6.1.1

Tutkimustulosten tarkastelu
Ensihoitotehtävien perustiedot

Tämän opinnäytetyön aineistossa mukana olevat ensihoitotehtävät jakautuivat tehtävämäärän osalta melko tasaisesti suhteessa muuhun tehtävämäärään. Eniten tehtäviä
(n=24) suoritti EKU7280 (HUS) Hyvinkään ensihoitoyksikkö, joka suorittaa lukumäärällisesti eniten tehtäviä koko sairaanhoitoalueella. Ympärivuorokautisista yksiköistä vähiten
tehtäviä (n=8) suoritti EKU7241 (KUP) Nurmijärven Klaukkalan ambulanssi, jolla tehtäviä
on vuositasolla vähiten. EKU7200 (HUS) Hyvinkää akuutin lisäyksikkö on vain satunnaisesti valmiudessa. EKU7252 (KUP) Tuusulan Jokelassa on asukasmäärältään varsin
pieni asutuskeskus ja on valmiudessa ainoastaan 14 tuntia vuorokaudessa. Yksityisen
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palveluntuottajan siirtokuljetusyksiköt (EKU7471 ja EKU7481) osallistuvat ensihoitopalvelun tehtäviin harvakseltaan, lähinnä ruuhka tai poikkeustilanteissa.
Tehtävistä kolme neljäsosaa hälytettiin samalla syy -koodilla (hengitysvaikeus), kun potilaiden kuljetus tapahtui. Huomioitavaa on, että 11 % hälytyskoodeista oli heikentynyt
yleistila, muu syy eikä hätäkeskus tunnistanut lievää peruselintoiminnan häiriötä ja hengitysvaikeutta johtavaksi oireeksi. Ensihoitokertomuksia luettaessa huomio kiinnittyi
myös seikkaan, että useammalla potilaalla oli laadittu lääkärin lähete valmiiksi ja tuolloin
kyseessä olisi tosiasiallisesti kuljetuskoodina tulisi olla hoitolaitossiirto (793) tai muu sairaankuljetustehtävä (794).
Yli puolet tehtävistä oli A- ja B -kiireellisyysluokkaa. Huomioitavaa oli, että primääristi Akiireellisyysluokan tehtäviä oli vain noin 3 %, kun taas kahdeksan B -kiireellisyysluokan
tehtävää nousi yksikön ollessa matkalla kohteeseen kiireellisimpään A -kiireellisyysluokkaan. Tehtävien keskittyminen etenkin Hyvinkäällä yksikölle EKU7280 selittynee sillä,
että hälytysohjeen mukaisesti kiireelliset (A- ja B -kiireellisyysluokan tehtävät) suorittaa
ensisijaisesti HUS:in operoimat yksiköt (joiden yksikkötunnus päättyy 0). Hyvinkäällä on
keskimäärin varsin lyhyet kuljetusmatkat, joka laskee tehtäväsidonnaisuutta, jolloin ensiyksikkö on suuresta tehtävämäärästään huolimatta nopeasti vapaa uusille tehtäville.
Hälytyskiireellisyyksiä tarkasteltaessa huomio kiinnittyy kiireellisten (A- ja B -kiireellisyysluokan) tehtävien suureen määrään (57 %, n=85). Huomioitavaa toki on, että hengitysvaikeus -oireesta ei ole D-kiireellisyysluokitusta, ainoastaan A-C. Pappisen (2008: 41)
tutkimuksessa Hyvinkään sairaanhoitoalueen kaikkien ensihoitotehtävien hälytyskiireellisyyksien jakauma oli seuraava: A -kiireellisyysluokka 3 %, B -kiireellisyysluokka 26 %,
C -kiireellisyysluokka 30 % ja D -kiireellisyysluokka 41 %.
Yli neljännes (27 %, n=41) kuljetuksista suoritettiin kiireellisesti (A- ja B -varausaste).
Tällöin potilaan voidaan todeta olevan kriittisesti sairas, eikä yksikkö pääsääntöisesti ole
irrotettavissa kiireellisellekään ensihoitotehtävälle. Hopearuoho ja Seppälä (2016) ovat
määritelleet ensihoitoyksikön potilaskuljetuksen aikaiset varausasteet, keskeisin ero Aja B -varausasteella on, että B -varausaste mahdollistaa tapauskohtaisen harkinnan jälkeen toisen ensihoitajan irtautumisen ensivasteluonteisesti kiireelliselle tehtävälle, tosiasiallisesti selkeää numeerista tai muutakaan objektiivista suuretta tälle ei voida asettaa,
vaan kyse on ensihoitajan harkinnasta.
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Hätäkeskuslaitoksen kautta ei ole julkisesti saatavilla tilastoa, jossa esitetään hälytys- ja
kuljetussyyn yhteneväisyyttä. Ensihoidolla ei myöskään ole kansallista tietovarantoa,
jossa olisi nähtävillä hälytyskiireellisyyksien, hälytyssyiden, kuljetuksen varausasteen ja
kuljetussyyn jakautumista.
Hyvinkään sairaala vastaanotti ison osan potilaista (n=119, 79 %). Erityisesti huomioitavaa on, että alueen terveyskeskukset vastaanottivat verrattain vähän potilaita (n=18, 12
%). Tämä selittynee osaltaan terveyskeskusten suppeina aukioloaikoina, sekä laboraatio- ja kuvantamispalveluiden rajallisuudella, etenkin virka-ajan ulkopuolella. Huomioitavaa kuitenkin on, että Ensihoitopalvelun potilasohjausohjeen (voimassa 2016) perusteella hoitopaikaksi sairaalan valinnan kriteerit ovat melko tiukatkin, etenkin ellei edellä
mainittuja diagnostiikkapalvelujenrajoitteita oteta huomioon. Tutkimuksessa ei otettu
huomioon kellonaikoja (terveyskeskusten päivystys auki vaihtelevasti aamusta iltapäivään/iltaan, tai vain arkisin). Satunnaisia potilaita kuljetettiin kotikunnan mukaisiin hoitolaitoksiin (Jorvi, Peijas ja Kanta-Häme).
6.1.2

Hengitysvaikeuspotilaan hoidon tarpeen arvion osaaminen

Tuloksia tarkastellessa ensimmäisenä huomion kiinnittää tieto, jonka mukaan 33 % tehtävistä (n=50) olisi edellyttänyt lisäavun hälyttämistä. Toisaalta ”Konsultaatio- ja lisäapu”
-ohjeessa todetaan; ”lisäapua tulee hälyttää, mikäli… yhden potilaan kohdalla: 703A…
tarvitaan vaativaa ja paljon käsiä sitovaa ensihoitoa, esim: CPAP -hoito”. Toisaalta missään ei määritellä 703A tehtävien kriteerejä, ohjeessa kuitenkin todetaan, että ”lisäavun
hälyttämisen tulee olla etupainotteista” joten, loppu viimein tämän kriteeristön määrittäminenkin jää yksittäisen ensihoitajan varaan. Tätä aineistoa kerättäessä on lähdetty siitä
olettamasta, että 703A -kriteeristö vastaa tilannetta, jossa potilaan hengitystaajuus on
primääristi yli 30 kertaa minuutissa ja happisaturaatio alle 90 % (potilaalla, joka ei sairasta COPD:tä). Aineistoa tarkastellessa nousi ilmi, että useassa tapauksessa hoidon
vaste oli ainakin kohtalainen, jolloin yksinkertaiset toimet (esim. maltillinen lisähapen
anto), johtivat peruselintoimintojen paranemiseen tasolle, jossa hoitotason ensihoitoyksikkö lähtökohtaisesti kykenee selviytymään tehtävästä varsin hyvin omilla resursseillaan. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset mittaustulosten virhelähteet happisaturaation
mittaamisen osalta, esimerkiksi huono perfuusio tai primääritulos on varsin matala, eikä
anturi ole vielä ehtinyt mittaamaan varsinaista arvoa (Brochard ym. 2012: 219), eikä ensihoitokertomuksen täyttäjä ole muistanut poistaa virheellistä mittaustulosta. Ensihoitokertomuksista ei myöskään ilmene, onko 703A tehtävien ensisijainen tukiyksikkö (EKU
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71), ollut tilanteen aikana varattuna, mutta kenttäjohtajaa on kuitenkin informoitu ja todettu yksikön jatkavan tehtävän hoitamista omatoimisesti. Näiden edellä mainittujen asioiden arviointi retrospektiivisestä rekisteritutkimuksesta on kuitenkin äärettömän hankalaa. Oletettavaa kuitenkin on, että kaikki seikat eivät selity näilläkään syillä, vaan joukkoon mahtuu iso joukko ensihoitotehtäviä, joissa lisäavun hälyttäminen olisi perusteltua.
Perussairaudet oli selvitetty melko hyvin (91 %, n=136), toisaalta hengitysvaikeuden
etiologiaa määritettäessä taustasyy (ja silloin myös perussairaus) selvittäminen on tärkeää hoidon kohdentamiseksi perussyyhyn, jolloin luvun tulisi olla vieläkin lähempänä
100 %. Lääkitys on huomioitu kohtalaisesti (71 %, n=106), toisaalta allergiat on selvitetty
vain neljänneksessä tapauksista (23 %, n=35). Hengitysvaikeuden alkamisen tiedot oli
selvitetty kattavasti (79 %, n=118), samoin liitännäisoireet (70 %, n=105). Hengitysvaikeuden muuttuminen esimerkiksi rasituksen, ajan taikka asennon vaikutuksesta oli selvitetty vain 40 %.
Hengitystaajuus oli määritelty 84 % tehtävistä (n=126). Muutamissa ensihoitokertomuksista oli maininta esimerkiksi hengitystaajuuden olevan koholla, mutta ei minkäänlaista
numeerista viittausta, joten on täysin mahdoton arvioida hengitysvaikeuden vakavuutta.
Yhdessäkään ensihoitokertomuksessa ei mainittu hengitystaajuuden olevan normaali,
joka voisi olla vaihteluvälillä 12-18 kertaa minuutissa. Nämä tulokset myötäilevät Hiltusen
(2016: 26-32) aineistoa, jossa hengitystaajuus oli määrittelemättä 18 %. Toisaalta tulokset ovat parempia kuin Tiaisen (2018: 29-31) 54 % sekä merkittävästi parempia kuin
Bergrath ym. (2011: 320-324) tulokset, joissa hengitystaajuus oli määritelty vain 40 %.
Tässä opinnäytetyössä hengitystaajuus oli määritelty toistuvasti vain 40 % (n=63). Happisaturaatio oli mitattu todella kattavasti (98 %, n=147). Tapaukset, joissa kyseistä suuretta ei saatu mitattua, olivat lähinnä käytännössä siirtokuljetuksia palvelutalosta hoitolaitokseen tai potilaan ko-operaatiosta/teknisestä syystä johtuen mittaus ei ollut mahdollista. Toistuvastikin kyseinen suure on mitattu hyvin (86 %, n=129). Tulokset ovat parempia kuin aiemmissa tutkimuksissa (90 %) (Tiainen 2018: 31), mutta toisaalta niiden kohderyhmänä ovat kaikki ensihoitotehtävät. Auskultaatiolöydös on kuvailtu 80 % (n=120).
Sydämen rytmi (61 %, n=92) ja etenkin sydänfilmi (55 %, n=83) on rekisteröity harvalta.
Huomioitavaa on, että neljäsosa hengitysvaikeuden syistä on sydänperäisiä ja esimerkiksi keuhkopöhön taustalla on 30 % tapauksia sydäninfarkti (Holmström 2017: 345348). Toistuvasti sydänfilmi oli määritelty ainoastaan 10 % (n=15) tapauksista. Tulokset
ovat hieman sydänfilmin ottamisen suhteen hieman parempia kuin Hiltusen (2016: 26-
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32) tulokset (41 %), mutta rytmin suhteen taas huonompia (77 %). Tiaisen (2018: 29-31)
tuloksissa rytmi oli määritelty 73 %. Rytmiä ei katsottu selvitetyn, mikäli rytmin oli esimerkiksi mainittu olleen ”säännöllinen” tai ”tasainen”, ainoastaan määritelty rytmi.
Verenpaine oli mitattu kattavasti (94 %, n=141), ja toistuvasti reilussa puolissa (53 %,
n=80) tapauksista. Pulssi oli mitattu kiitettävästi (98 %, n=147) ja toistuvastikin 92 %
tapauksia (n=138). Hemodynamiikkaa määrittävät suureet ovat yhteneviä aiempien (Tiainen 2018: 31) tutkimustulosten kanssa. Puheentuottokyky oli määrittelemättä neljäsosassa tehtäviä (n=37), tämä on siinä mielessä huomioitavaa, että puheentuottokyky on
happisaturaation ja hengitystaajuuden määrittämisen lisäksi keskeinen hengitysvaikeuden arvioinnin mittari. Ihon ääreisosien lämpö ja lämpöraja oli selvitetty 70 % (n=105),
mutta ääreisosien väri, etenkin syanoosi oli selvitetty ainoastaan vajaassa neljännessä
(n=35) tehtävistä. Sisään- ja uloshengityksen suhde oli tuotu ilmi ainoastaan reilussa 10
% (n=16). Apuhengityslihasten käyttöä oli kuvattu ainoastaan reilussa kolmannessa (37
%, n=55) tehtävistä. Tämä antaa viiteitä siitä, että ensihoitokertomuksen valmiita oirepohjia ei ole käytetty, sillä näitä käyttäessä tulee väkisinkin vastattua näihin kysymyksiin.
Opinnäytetyössä ei oteta kantaa siihen, onko suure kirjattu sanallisesti tai numeeriseen
valikkoon tai valmista oirepohjaa käyttäen. Ruumiinlämpö oli selvitetty hyvin (87 %,
n=133), joka on parempi tulos kuin aiemmissa tutkimuksissa (Tiainen 2018: 31) (71 %).
Verensokeripitoisuus oli selvitetty ainoastaan alle puolissa tapauksista (43 %, n=65),
joka on merkittävästi heikompi kuin aiemmassa tutkimuksessa (Tiainen 2018: 31) (68
%). Ketoaineet ja alkoholipitoisuus oli määritetty ainoastaan kahdeksalta (5 %).
Konsultaatioita tarkasteltaessa huomio kiinnittyy ensin seikkaan, että ainoastaan reilusta
neljänneksestä tehtäviä (27 %, n=41) oli konsultoitu. Toisaalta kiireellisiä tehtäviä oli saman verran ja esimerkiksi kenttäjohtajalla tukiyksikkönä on hieman ensihoitoyksikköä
suuremmat toimintavaltuudet (esimerkiksi NIV -hoidon aloittaminen itsenäisesti), jolloin
rutiininomainen konsultaatio ei olekaan tarpeen. Suoritetut konsultaatiot keskittyivät pääosien ensihoitolääkärille. Ainoastaan kolmesta potilaasta oli konsultoitu terveyskeskuksen lääkäriä ja sairaalastakin ainoastaan seitsemässä tapauksessa. Ainoastaan kolme
konsultaatiota ohjautui konsultaatio-ohjeen perusteella väärään paikkaan, mutta aineistoa tarkastellessa ei tullut ilmi, että oliko syynä esimerkiksi tilanne, jossa ensihoitolääkäri
on varattuna ja konsultaatio suoritetaan toissijaiseen paikkaan eli sairaalan lääkärille.
Olisikin syytä pohtia, olisiko tarpeen lisätä ensihoitokertomuksessa konsultaatio -välilehdelle perustelu, miksi päädyttiin konsultoimaan ohjeesta poikkeavalta taholta.

26

6.1.3

Hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaaminen

Työdiagnoosin selkeä kirjaaminen oli varsin puutteellista, tieto ilmeni ainoastaan 22 %
(n=33) tapauksista. Tämä on siinä mielessä huomioon otettava löydös, sillä hengitysvaikeuden etiologia on varsin monimuotoinen ja hoidon tulisi kohdistua myös syyhyn, eikä
pelkästään oireeseen (Holmström 2017: 345). Toisaalta Merlot Medi -ensihoitokertomus
ei tässä tapauksessa tue ensihoitajaa kirjaamisen osalta, järjestelmässä ei ole suoranaista valikkoa tai täytettävää kenttää, joka tukisi tai muistuttaisi työdiagnoosin määrittämisestä.
Happilisä oli aloitettu lähes puolille (47 %, n=70) potilaista. Kaksi potilasta (1 %) intuboitiin, joka on yhtenevä tulos Stiell ym. (2007: 2156-2164) 1 % kanssa. CPAP ja NIV hoitoa sai yhteensä 20 % potilaista, mikä on huomioitavaa, sillä 27 % potilaista kuljetettiin
sairaalaan kiireellisesti. Happilisällä on mahdollista korjata ainoastaan puhdasta happeutumishäiriötä ja potilaalla lähes aina on lisäksi myös ventilaatio-ongelma, jonka korjaaminen vaatii CPAP- tai NIV -hoitoa ja silloin potilas tulisi kuljettaa kiireellisellä varausasteella. Asentohoito oli ensihoitokertomuksissa huomioitu myös varsin niukasti, ainoastaan 7 % (n=11). Suoniyhteys oli avattu yli puolille (n=77) potilaista, mutta nestehoito
aloitettu ainoastaan 72:lle. Hiltusen (2016: 30-31) tutkimuksessa happihoitoa sai 68 % ja
nestehoitoa 59 % potilaista.
Ylähengitystieahtaumasta kärsineitä potilaita oli ainoastaan kuusi. Näistä potilaista kaksi
sai suonensisäistä kortisonia ja neljälle lääkkeen anto työdiagnoosin ja oirekuvan perusteella olisi ollut perusteltua, mutta tästä oli pidättäydytty. Inhaloitavaa adrenaliiakin sai
ainoastaan kolme potilasta ja yksi ei saanut, vaikka kriteeristön perusteella tämä olisikin
ollut perusteltua. Ylähengitystieahtaumapotilaita oli siis potilasjoukosta varsin pieni osa,
eikä tuloksista voi juuri tehdä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen.
Vaikeutunutta astmaa/COPD pahenemista kärsineistä potilaista lähes viidenneksellä oli
hengitystaajuus yli 25/minuutissa, happisaturaatio alle 95 % ja hengitysapulihakset käytössä ja he saivat avaavan lääkkeen. Lisäksi 43 potilasta (29 %) sai avaavan lääkkeen,
vaikka edellä mainitut kriteerit eivät täyttyneet tai niitä ei mainittu. Potilaista 53 % ei saanut avaavaa lääkettä ollenkaan, eivätkä he vastanneet kriteeristöä. Potilaista 9 % (n=19)
hengitystaajuus oli yli 30/minuutissa ja happisaturaatio alle 80 % (vaikeusasteeltaan vaikea hengitysvaikeus). Näistä 13 (68 %) sai avaavaa lääkettä ja kahdeksalle se toistettiin.
Yhdelle potilaalle annosteltiin suonensisäistä adrenaliinia. Kortisonia ei saanut yksikään
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vaikeasta hengitysvaikeudesta kärsivä potilas. COPD diagnoosin omaavia potilaita oli
kaikkiaan kuudennes (n=25). Yli puolet (n=15) COPD potilaista sai avaavaa lääkettä ja
yhdelle se toistettiin. Stiell ym. (2007: 2156-2164) tutkimuksessa inhaloitavan lääkkeen
osuus oli 54 % potilastapauksista.
Sydämen vajaatoiminnan pahenemisen hoitotoimina nitrosuihketta sai ainoastaan yhdeksän (6 %) koko potilasjoukosta ja ainoastaan viidellä se toistettiin. Potilaista 15 %
(n=23), joilla ensihoitokertomuksen perusteella tilan arveltiin johtuvan sydämen vajaatoiminnan pahenemista, ei nitrosuihketta käytetty, vaikka hemodynamiikka olisi sallinut tämän. Suonensisäistä morfiinia sai viidennes (n=30) potilaista ja 31 (21 %) ei saanut,
vaikka oirekuvan ja hemodynamiikan perusteella sen annostelu olisi ollut perusteltua.
Stiell ym. (2007: 2156-2164) tutkimuksessa 2 % sai morfiinia ja 9 % nitroglyseriiniä annosteltuna kielen alle. Tässä opinnäytetyössä CPAP/NIV -hoito aloitettiin 16 sydämenvajaatoimintapotilaalle, kriteeristön perusteella se olisi pitänyt aloittaa 31 potilaalle. Joissakin ensihoitokertomuksissa oli todettu, että edellä mainituista hoidoista tietoisesti pidättäydytään, mutta ei perusteltu tarkemmin, että miksi. Yhdelläkään potilaalla ei CPAP
-hoidon aloittamisen jälkeen verenpaine pudonnut liian alas. Yhdellä potilaalla systolinen
verenpaine oli primääristi alle 80mmHG, eikä lisäapua pyydetty. Nitraatti-infuusio aloitettiin ainoastaan viidelle potilaalle ja sen aloittamisesta pidättäydyttiin peräti 17 potilastapauksessa. Yhdelläkään potilaalla ei ollut tarvetta pienentää tai lopettaa nitraatti-infuusiota eikä asentohoitaa liiallisen verenpaineen laskun vuoksi. Tutkimuksen mukaan
nimenomaan sydämenvajaatoimintapotilaan kuolleisuutta on mahdollista vähentää adekvaatilla hoidolla (Stiell ym. 2007: 2156-2164).
Hengitysvaikeuden melko yleistä syytä, hyperventilaatiosyndroomaa tai mielenterveysongelmaa, joka ilmenee fyysisenä oireena, ei hengitysvaikeus -potilasryhmästä havaittu.
Tämä voi selittyä sillä, että mikäli näitä potilaita kuljetetaan, on kuljetuksen syy-koodina
jokin muu, kuin hengitysvaikeus, esimerkiksi mielenterveyshäiriö tai heikentynyt yleistila:
muu syy.
6.1.4

Hengitysvaikeuspotilaan hoidon vasteen arvion osaaminen

Hoidon vaste oli kuvattu sanallisesti lähes 60 % (n=89). Tämä on merkittävästi parempi
tulos kuin Tiaisen (2018: 31-32) tutkimuksessa (28%), mutta kehitettävää on runsaasti.
Toistuvasti vaste oli kuvattu ainoastaan kuudesosassa (n=25).
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Hengitysvaikeuspotilaan happisaturaation tulisi nousta yli 95 % (STM 2014: 54). Toistuva happisaturaatioarvo puuttui noin kymmenesosalla (n=17), jolloin ei tietenkään voida
arvioida suureen korjaantumista. Yllättävän pienellä osalla (22 %, n=33) happisaturaatio
oli jo valmiiksi yli 95 %. Happisaturaatio nousi 39% (n=58) yli 95 %. Peräti 28 % (n=42)
happisaturaatio ei noussut yli 95 %, mutta näistä potilaista lähes neljänneksellä (n=10)
perussairautena oli COPD, jolloin happisaturaatio on usein kroonisesti matalampi. Huomioitavaa kuitenkin on, että viidenneksellä ei-COPD:tä sairastavista happisaturaatio jäi
ensihoidosta huolimatta alle 95 %.
STM:n (2014: 54) julkaisussa hengitystaajuuden normalisoituminen toinen hoidon vaikuttavuuden arviointikohde. Ensimmäisenä huomio kiinnittyy seikkaan, että 55 % (n=83)
tapauksista hengitystaajuuden parantumista ei voida arvioida, sillä toistuva tieto puuttui.
Reilussa neljäsosassa (n=40) hengitystaajuus normalisoitui ja seitsemässä prosentissa
(n=10) se oli jo valmiiksi sekä toistamiseen normaali. Ainoastaan 11 % (n=17) hengitystaajuus ei normalisoitunut.
Puheentuoton paranemisen tieto puuttui 79 % (n=119) ensihoitokertomuksesta. Valmiiksi ja toistuvasti hyvä puheentuottokyky oli neljällä potilaalla. Kolmella potilaalla puheentuotto ei parantunut ja kuudenneksella (n=24) puheentuottokyky parani. Puheentuottokyvystä puuttuu tieto niin isolta osalta potilaista, että sen paraneminen ei ole millään lailla yleistettävissä tästä aineistosta.
Yhteenvetona tuloksista nousivat seuraavat merkittävimmät seikat. Lisäapua olisi pitänyt
hälyttää huomattavasti herkemmin, toki tukiyksikölle olisi alkuhoitojen jälkeen tullut runsaasti peruutuksia. Pohdittavaksi niiltä osin jää, onko ohjeistusta syytä tarkentaa, ettei
tulkinnanvaraa enää jää niin paljon tai kriteeristöä muutenkin selkeytettävä.
Potilaan perustietojen selvittäminen kokonaisuutena sekä hengitysvaikeuden anamneesin selvittäminen oli yllättävän heikkoa. Happisaturaatio oli määritetty hyvin, mutta hengitystaajuuden kirjaaminen, etenkin toistuvasti tarvitsisi runsaasti kehittämistä. Puheentuottokyky oli määritelty melko hyvin, mutta sen toistuvuutta olisi syytä arvioida lisää.
Apuhengityslihasten käyttö oli kuvattu yllättävänkin huonosti, samoin sydänfilmi sekä verensokeripitoisuus oli rekisteröimättä luvattoman monelta potilaalta. Kirjatut peruselintoiminnot myötäilivät melko tarkasti aiempia tutkimustuloksia.

29

Annetut hoitotoimet olisivat voineet olla huomattavasti aggressiivisempia. Potilaista yllättävän moni (47 %, n=70) sai lisähappea ja avaavaa lääkettäkin sai reilu kolmannes
(36 %, n=54) ja ainoastaan 11 % (n=16) ei saanut avaavaa lääkettä, vaikka kriteeristön
perusteella olisi ollut perusteltua annostella. Selkeän työdiagnoosin määrittäminen olisi
varmasti helpottanut hoitolinjan valintaa merkittävästi. Kohdatut potilaat ovat joissakin
tapauksissa kuitenkin moniongelmaisia, esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan paheneminen ja pneumoniaepäily samalla kertaa.
Saavutettu hoidon vaste oli happisaturaation nousun osalta puutteellinen peräti 28 %
(n=42) tehtäviä, tämä osoittaa, että annetut hoitotoimet eivät olleet riittäviä. Hengitystaajuus puolestaan jäi korkealle ainoastaan 11 % (n=17), mutta yli puolilta parantumista ei
voida arvioida, sillä kirjaaminen suureen osalta oli niin puutteellista. Puheentuoton paranemisesta ei voida tehdä mitään päätelmiä, sillä se oli kirjattu niin heikosti. Potilaan hengitysvaikeuden aggressiivisempi hoitaminen ensisijaisesti NIV:illä ja tarvittaessa
CPAP:illa sekä aggressiivisempi syyn mukainen hoito sekä analgesia olisi varmasti parantanut hoidon vastetta. Lisäksi kirjaamisessa sekä tutkimisessa, etenkin keskeisten
suureiden osalta on runsaasti parannettavaa.
6.1.5

Yhteenveto tutkimustuloksista

Tutkimustuloksista nousivat esille seuraavat keskeisimmät kehitettävät seikat:
-

Lisäavun hälyttäminen.

-

Potilaiden taustatietojen selvittäminen (perussairaudet, kotilääkitys, allergiat).

-

Hoidon tarpeen arviossa potilasryhmälle keskeiset tutkimukset.
o

Hengitystaajuuden laskeminen, sydänfilmin rekisteröinti, puheentuottokyvyn ja apuhengityslihasten käytön määrittäminen, sisään- ja uloshengityssuhteen (I:E) määrittäminen, verensokerin ja ketoainepitoisuuden
määrittäminen.

-

Työdiagnoosin määrittäminen.

-

Hoidon vasteen arvio (happisaturaatio, hengitystaajuus ja puheentuottokyky).
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-

Hoidon tavoitteisiin pääseminen (happisaturaation nousu >95 % ja hengitystaajuuden normalisoituminen).

6.2

Opinnäytetyön luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuus koostuu validiteetista sekä reliabiliteetista (Vilkka 2007: 149152). Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoituskin mitata (Vilkka 2007: 150). Tutkimuksessa validiteettia tarkastellaan
ensisijaisesti tiedonkeruulomakkeen (liite 3) huolellisella laatimisella teoreettisen viitekehyksen pohjalta (liitteet 1 ja 2). Tiedonkeruulomake lisäksi pilotoitiin todellisella aineistolla tutkimusluvan myöntämisen jälkeen, ennen varsinaista tiedonkeruuta. Pilotoinnilla
pyrittiin selvittämään lomakkeen selkeys, täsmällisyys ja yksiselitteisyys (Vilkka 2007:
78). Pilotoinnin perusteella tiedonkeruulomakkeeseen tehtiin pieniä tarkennuksia sekä
jäsenneltiin hieman loogisemmin.
Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta sekä tutkijasta riippumatonta mittaamista. Tähän vaikuttaa myös aineiston otoskoko sekä tiedonkeruulomakkeen kyky
ilmentää tutkittavia asioita (Vilkka 2005: 161-162). Tässä tutkimuksessa kokonaisaineistosta saatiin yleistettävissä oleva otanta ositetun otannan suhteellisella kiintiöinnillä ja
valittiin numeerisessa järjestyksessä joka viides ensihoitokertomus sekä täydennettiin
otantaan satunnaisotannalla kolmen tehtävän osalta. Tutkimuksen reliabiliteetti on varsin
hyvä ja tulokset toistettavissa, edellyttäen, että otoksen keruussa käytetään samaa otantamenetelmää. Tutkimuksen otoskoko on 150 ensihoitotehtävää, joka on 20 % kokonaismäärästä (n=734). Tulokset ovat yleistettävissä HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueelle.
On syytä huomioida, että tutkimus on aina aikaan, paikkaan ja tutkittavaan joukkoon sidonnainen, jolloin tutkimuksen toistettavuus eri kontekstissa ei toisi samoja tuloksia.
Laajassa saksalaisessa tutkimuksessa selvitettiin paperipohjaisten ensihoitokertomusten sopivuutta retrospektiiviseen tieteelliseen analyysiin. Lopputuloksena todetaan, että
paperisten dokumenttienpohjalta voi tehdä tieteellistä analyysiä, tehty analyysi on kuitenkin rajoittunutta. Lisäksi todetaan, että reaaliaikainen sähköinen kirjaaminen voisi parantaa aineiston laatua ja lisätutkimusta kaivataan. (Bergrath ym. 2011: 320-324.) Tässä
tutkimuksessa aineisto muodostui sähköisistä ensihoitokertomuksista. Ensihoitokertomusten täyttö oli kuitenkin melko heterogeenistä ja niistä saatava tieto hyvin vaihtelevaa.
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Opinnäytetyön luotettavuuden kannalta keskeistä on laadukkaiden lähteiden löytäminen,
joten työssä on pyritty hyödyntämään laaja-alaista tutkittua tietoa. Opinnäytetyön runko
rakentuu lähteiden osalta 14 tutkimukseen. Lisäksi luotettavaa aineistoa löydettiin muun
muassa arvostetuista julkaisuista, laeista ja asetuksista sekä hoitosuosituksista. Työssä
käytettiin myös jonkin verran arvostettujen asiantuntijoiden laatimaa kirjallisuutta lähinnä
teoreettisen viitekehyksen jäsentelyn laadinnassa.
Tutkimusaineisto analysoitiin huolellisesti tilastollisin menetelmin. Tutkittavaan asiaan ei
sekoitettu tutkijan omia asenteita, uskomuksia eikä arvostuksia. Tutkimustulokset raportoitiin perustellusti ja huolellisesti, jotta tuloksia voidaan hyödyntää ja niiden käyttökelpoisuutta arvioida. (Heikkilä – Jokinen – Nurmela 2008: 51.) Tutkimuslupa haettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä, tulosyksiköstä, josta tutkimusaineisto kerättiin.
6.3

Opinnäytetyön eettisyys

Opinnäytetyön laatimisen keskeisenä periaatteena eettisyyden osalta on ollut ottaa huomioon Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä
sekä oman alan eettisestä normistosta (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten
käsitteleminen 2012; Tuomi – Sarajärvi 2009: 132-133). Lait ja asetukset ohjaavat juridisesti tutkivaa kehittämistä. Tähän liittyvät muun muassa ihmisten asema ja oikeudet,
yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintatavat, niiden velvollisuudet sekä vastuut. Hyvään tieteelliseen toimintakäytäntöön kuuluvat myös eettiset suositukset, jotka puolestaan ohjeistavat tärkeinä pidettyjen arvojen huomiointiin. (Heikkilä – Jokinen – Nurmela
2008:43.)
Tässä opinnäytetyössä otettiin eettiset ohjeet sekä ammattieettiset periaatteet huomioon
tutkimusaiheen ja -kysymysten, kehittämistehtävien, tietolähteiden, aineistonkeruumenetelmän ja -analyysin luottavuuden arvioinnin sekä raportoinnin suunnittelussa (Heikkilä – Jokinen – Nurmela 2008: 44). Tutkimus toteutettiin siten, että tutkittavista ensihoitokertomuksista ei rekisteröity potilaiden nimi- tai henkilötietoja, eikä ensihoitokertomusten täyttäjistä yksilöintitietoja. Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa ei myöskään vertailu eri
palveluntuottajien (HUS, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja yksityinen palveluntuottaja)
osaamista. Tutkimusaineisto kerättiin suoraan sähköisestä raportointijärjestelmästä, johon tutkija kirjautui henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan suojatun verkkoyhteyden yli.
Tämä vähentää osaltaan inhimillistä riskiä potilasasiakirjojen päätymisestä ulkopuolisille.
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Tutkija sitoutui tutkimuslupaa hakiessaan noudattamaan tutkittavien anonyymisuojaa
sekä salassapitovelvollisuutta. (Henkilötietolaki 523/1999 14§; Vilkka 2007: 95.)
6.4

Johtopäätökset ja kehittämishaasteet

Tutkimustulokset osoittavat, että tutkimus hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaamisesta
ensihoidossa on ollut tarpeellinen. Työn tuloksena on kerätty systemaattisesti ja luotettavasti tietoa, joka on tuotettu ja kerätty terveydenhuollon organisaatiossa laadunarviointi- ja kehittämistarkoituksessa (Sarajärvi – Markkanen 2009: 4).
Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että tutkimusmetodina on nimenomaan retrospektiivinen rekisteritutkimus ja vaikka kyseinen aineisto,
etenkin sähköisenä, soveltuu tieteellisen tutkimuksen tekoon, liittynee rekisteritutkimukseen aina se riski, ettei se täysin luotettavasti mittaa tässä tapauksessa hoidon tarpeen
arvion, hoidon ja hoidon vasteen arvion osaamista vaan osaltaan myös ensihoitokertomuksen kirjaamista. Esimerkkinä mainittakoon harvakseltaan tuloksissa esiintynyt potilaan asennon optimointi, joka todennäköisesti tehdään huomattavasti useammin, kuin
ensihoitokertomukseen on kirjattu, mutta koska kyseistä toimenpidettä ei välttämättä
mielletä varsinaiseksi hoitotoimenpiteeksi, se jäänee herkästi kirjaamatta.
Johtopäätöksenä todettakoon, että viime aikoina on toteutettu melko kattavasti tutkimuksia (Bergrath ym. 2011, Hiltunen 2016, Tiainen 2018), joissa arvioidaan ensihoidon kirjaamista, etenkin peruselintoimintojen osalta. Nähdäkseni tutkimukselle, jossa näiden
esiintyvyyttä ensihoitokertomuksissa kartoitetaan, ei ole tarvetta, sillä tulokset ovat pääosien melko yhteneviä. Lisäksi tulevaisuudessa ERICA-tietojärjestelmän sekä kansallisen viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän (KEJO) ensihoitokertomuksen ja ensihoidon tietovarannon myötä tämä suureista koostuva materiaali on saatavilla kattavina raportteina (Ilkka 2016: 19-22). En näe myöskään tarvetta ensihoitopalvelun avainprosessien prosessimittareiden laadinnalle, aiheesta on tehty opinnäytetyö (Ruonala 2017) ja
tuoreehko STM:n julkaisu (2014). Ensihoidon laadunhallinnan ja toiminnan avoimuuden
näkökulmasta tärkeämpää olisi toteuttaa ja julkaista näiden prosessiauditointien lopputuloksia sekä kehittää toimintaa niiden pohjalta. Hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaamisesta nimenomaan Hyvinkään sairaanhoitoalueella mielenkiintoista tietoa puolestaan
saatiin muun muassa lisäavun hälyttämisen osalta. Tarkassa lisäavun hälyttämisen kriteeristössä olisi varmasti paljon pohdittavaa ja jonkin tyyppinen tutkimus nimenomaan
tilanteista, joissa lisäavulle todella olisi tarvetta, olisi varmasti perusteltu, kohderyhmä
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voisi olla hieman laajempi, kuin pelkästään hengitysvaikeuspotilaat, esimerkiksi otanta
tehtävistä, joissa tukiyksikkö on kohdannut potilaan ja verrokkiryhmänä tehtävät, joista
on tullut peruutus, ennen tukiyksikön saapumista kohteeseen.
Tiedonkeruulomakkeen sisältöön vaikutti oleellisesti vertaaminen sairaanhoitoalueen
voimassa oleviin hengitysvaikeuspotilaan hoito-ohjeisiin, jotka pääosin lääketieteen
osalta nojasivat yksinomaan uusimman Ensihoito-oppaan (2016) hengitysvaikeus osioon. Tässä lähdeteoksessa oleva kriteeristö ei tutkijan oman näkemyksen mukaan ollut
täysin adekvaatti vaan tietyiltä osin painotukset olivat hieman omituisia, eikä kaikkia hoitomuotoja (kuten NIV) huomioitu tarpeeksi kattavasti. Lisäksi esimerkiksi pneumonian
hoitoa ei ole Ensihoito-oppaassa mainittu ollenkaan. On siis huomioitavaa, että tämänkin
tutkimuksen tulokset ovat niiltä osin riippuvaisia esitetystä hoito-ohjeistuksesta.
Ensihoitokertomusten kirjaamisesta on opinnäytetyö tuottanut paljonkin tietoa. Merkittäviä havaintoja ovat muun muassa puutteet potilaan perustietojen ja oireen alun sekä
muuttumisen osalta. Samoin potilasryhmän mukaisissa keskeisissä hoidon tarpeen arvioissa on puutteita.
Hengitysvaikeuspotilaan hoidossa puolestaan suoritetut hoitotoimet ovat keskimäärin
melko vähäisiä, lukuun ottamatta lisähapen ja avaavan lääkkeen annostelua sekä suoniyhteyden avaamista. Huomioitavaa myös on, että suosituksen mukaisiin tavoitteisiin
happisaturaation ja hengitystaajuuden osalta ei päästy ainakaan 28 % tapauksia ja esimerkiksi hengitystaajuuden parantumista ei voinut arvioida luotettavasti, sillä toistuva
arvo puuttui yli puolista tapauksista. Näiden tulosten perusteella voidaan kuitenkin tehdä
se johtopäätös, että hengitysvaikeuspotilaita tulisi hoitaa aggressiivisemmin ja etenkin
keuhkotuuletukseen vaikuttavaa hoitoa (CPAP/NIV) tulisi lisätä, vaikka niiden vaikutuksesta kuolleisuuteen eikä hoitojakson pituuteen ole vahvaa tutkimusnäyttöä, mutta kokemuspohjaisesti ensihoitovaiheen hoidolla päästäisiin lähemmäs tavoiteltuja tuloksia.
Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella ehdotetaan seuraavat hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaamisen kehittämisehdotukset:
1. Selkeämpi, mahdollisimman yksiselitteinen kriteeristö lisäavun hälyttämiselle.
2. Hengitysvaikeuspotilaalle selkeä hoitoprotokolla.
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3. Koulutusta ja riittävää laadunvalvontaa hengitysvaikeuspotilaan keskeisistä hoidon
tarpeen arvion tutkimusmenetelmistä.
4. Aggressiivisempi hoito, jotta asetut laatutavoitteet saavutetaan, ei tyydytä näennäisesti hyviin tuloksiin, vaan hoidetaan potilas mahdollisimman definitiivisesti jo pre-hospitaalivaiheessa.
Jatkotutkimusehdotuksena olisi mielenkiintoista tutkia nimenomanaan hengitysvaikeuspotilaan hoidon vaikuttavuutta suomalaisessa ensihoitojärjestelmässä, aiheena tämä lienee enemmän lääke- kuin hoitotieteellinen aihe, joten hoitotieteellisestä näkökulmasta
hengitysvaikeuspotilaan hoidon osaamisesta tulisi tarkastella nimenomaan hengitysvaikeuspotilaan keskeisten laatumittareiden näkökulmasta.
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