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Kipu on epämiellyttävä, yksilöllinen kokemus eikä yksi hoitokeino sovellu kaikille. Vaikka kipu as-
sosioituu epämiellyttävään kokemukseen, se on elintärkeä kehon varoituskeino elimistöä uhkaa-
vasta vaarasta. Jokaisella on oikeus laadukkaaseen kivun hoitoon.  
 
Opinnäytetyön idea syntyi kiinnostuksesta kivun arviointiin, joka on suuri osa sairaanhoitajan työtä. 
Koska kivun arvioinnista on paljon tutkittua tietoa, opinnäytetyön aihe rajattiin koskemaan nimen-
omaan tajuttomia potilaita, sillä tästä potilasryhmästä tietoa oli vähiten saatavilla. Opinnäytetyön 
tavoitteena oli koota yhteen olemassa oleva tieto tajuttomien potilaiden kivun arvioinnista ja sen 
haasteista. 
 
Opinnäytetyö on systemaattista kirjallisuuskatsausta mukaileva. Teoreettista viitekehystä raken-
nettiin tietokantoja ja painettuja lähteitä sekä verkkolähteitä hyödyntäen. Tutkimuksia haettiin 
CINAHL-, Academic Search Elite-, PubMed-, Joanna Briggs Institute EBP- ja Medic-tietokannoista. 
 
Päätuloksena on, että useita kipumittareita on käytössä tajuttomien potilaiden kivun arviointiin, 
mutta niitä on kehitettävä ja lisätutkimuksia tarvitaan. Tuloksissa ilmenee myös, että kivun arviointi 
tajuttomilla potilailla sisältää haasteita.  
 
Opinnäytetyö on hyödynnettävissä yksiköissä, joissa hoidetaan tajuttomia potilaita. Aiheesta tarvi-
taan lisätutkimuksia, jotta tieto olisi paremmin yleistettävissä ja yleiset hoitosuositukset kivun arvi-
ointiin ja hoitoon tajuttomilla potilailla voitaisi luoda.  
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Pain is an unpleasant, individual experience and there is not a treatment that suits everyone. Even 
though pain is associated with an unpleasant experience, it is essential as a warning sign of a 
threatening danger of the body. Everyone has the right to get efficient pain treatment. 
 
The idea for the thesis was brought out of interest towards pain assessment, which is a huge part 
of nurse’s job. Since plenty of research has been done concerning the topic of pain assessment, 
the thesis’ subject was limited to contain specifically unconscious patients, seeing there isn’t much 
information of this exact group of patients. The thesis’ aimed to collect all the existing data of un-
conscious patients’ pain assessment and its challenges. 
 
The method of this literature review is adapted from systematic literature review. Databases CI-
NAHL, Academic Search Elite, PubMed, Joanna Briggs Institute EBP and Medic were searched. 
The theoretic framework was constructed benefiting the databases, printed literature and internet 
resource.  
 
The main conclusion is that there are many tools to assess pain in nonverbal unconscious patients. 
Existing tools should be improved, and further examinations should be done. The results also show 
that pain assessment in unconscious patients has limitations. 
 
Thesis can be utilized in departments treating unconscious patients. Further research is needed to 
generalize the results. General lines to assess and treat unconscious patients’ pain should be done, 
but this also requires further research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: pain, pain assessment, pain management, unconscious patient 
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1 JOHDANTO 

Kipu on epämiellyttävä kokemus, johon vaikuttavat yksilön omat kokemukset, ympäristö, tunteet, 

ajatukset sekä moni muu tekijä. Kivun kokemus on ihmisillä erilainen eikä yksi hoitokeino sovellu 

kaikille. Vaikka kipu assosioituu mielessä epämiellyttävään kokemukseen, se on oikeastaan erittäin 

tärkeä elimistön reaktio, joka varoittaa elimistöä uhkaavasta vaarasta ja pakottaa henkilön reagoi-

maan siihen. Kipu on ollut merkittävä tekijä myös ihmiskunnan eloonjäämisen kannalta. (Granström 

2010, 10; Salanterä, Hagelberg, Kauppila & Närhi 2006, 7−8; Rautava-Nurmi, Westergård, Hent-

tonen, Ojala & Vuorinen 2016, 84−85.) 

 

Kipu on aina merkki elimistöä uhkaavasta vaarasta ja täten siihen tulisi aina reagoida. Kivun hoito 

on tärkeää myös sen aiheuttaman psyykkisen kärsimyksen kuten masennuksen ja ahdistuksen 

sekä heikentyneen elämänlaadun takia. Kipu myös lisää kustannuksia yhteiskuntatasolla lisäänty-

neiden sairauspoissaolojen ja terveydenhuollon vastaanottokäyntien vuoksi. Kivun hoito on jokai-

sen potilaan oikeus. (Salanterä ym. 2006, 16, 56; Heiskanen, Lamminen & Nieminen 2016, viitattu 

28.2.2019; Valvira 2019, viitattu 28.2.2019.) 

 

Kipua voidaan arvioida keskustelemalla potilaan kanssa sekä havainnoimalla potilaan käyttäyty-

mistä. Potilaan oma kokemus ja kertomus kivusta on tärkein keino arvioida kipua. Haasteita kivun 

arviointiin tulee, jos potilas ei kykene verbaalisesti ilmaisemaan itseään, jolloin kivun arviointi jää 

hoitohenkilökunnalle. On huomionarvoista, että potilaan kyvyttömyys ilmaista kipua ei poissulje ki-

vun olemassaoloa. (Salanterä ym. 2006, 7−8.) Tajuttomuudestakin huolimatta potilas voi tuntea 

kipua (Attanasio, Huemer, Shokor, Parwani, Boldt, Mügge, Haverkamp & Wutzler 2016). 

 

Kivun arvioinnista ja kivusta on tehty paljon opinnäytetöitä (Laitinen & Närä 2017; Thürkauf 2016) 

ja tutkimuksia (Wiatrowski, Norton & Giffen 2016, viitattu 27.3.2019), mutta nimenomaan tajutto-

man potilaan kivun arvioinnista on tehty vain muutamia suomalaisia tutkimuksia tai katsauksia. 

Tajuttoman potilaan kivunhoidon riittävyydestä tosin on runsaasti mielipidejohdannaisia julkaisuja 

saatavilla (Aalto 2018, viitattu 27.3.2019). 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tutkimuskysymykseen vastaavat artikkelit ja tutkimukset 

sekä niiden tulokset yhteen. Tarkoituksena oli myös kuvailla tajuttoman potilaan kivun arvioinnin 
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menetelmiä ja kivunhoidon haasteita. Opinnäytetyö tehtiin systemaattista kirjallisuuskatsausta mu-

kaillen.  
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2 KESKEISET KÄSITTEET 

2.1 Kipu ja kivunhoito 

Kipu on yksilöllinen, epämiellyttävä kokemus, joka johtuu kudosvauriosta tai sen uhasta ja se on 

suojamekanismina elimistölle erittäin tärkeä keino välttää vammojen syntyä ja olemassa olevien 

vammojen pahenemista (Mehiläinen 2019, viitattu 7.2.2019; Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, 

Vakkuri, Vierimaa & Lätti 2016, 455). Kipua voidaan määritellä luokittelemalla se esimerkiksi sijain-

tipaikkansa mukaan neuropaattiseksi kivuksi, jolloin kipu liittyy hermovaurioon ja esimerkiksi viske-

raaliseen kipuun, jolloin kipu on sisäelinperäinen (Mäntyselkä, Haanpää, Hagelberg, Helin-Salmi-

vaara, Kokki, Komulainen, Pohjolainen, Saikkonen & Salanterä 2015, viitattu 6.2.2019). Kipu voi 

olla myös idiopaattista, jolloin sen aiheuttajaa ei tiedetä (Iivanainen & Syväoja 2016, 78). 

 

Kipua voidaan tarkkailla tajuttoman potilaan kohdalla kiinnittämällä huomiota ilmeisiin, liikkeisiin, 

lihasjännityksiin ja ääntelyyn tai sopeutumista hengityslaitteeseen. Käyttäytymistä seuratessa on 

hyvä kysyä esimerkiksi läheisiltä, onko jokin käyttäytyminen potilaalle luonnonomaista vai poikkea-

vaa. Käyttökelpoinen keino tajuttoman potilaan kivun tarkkailuun on myös monitorointi, jonka avulla 

voidaan seurata muun muassa verenpainetta, sykettä ja hengitysfrekvenssiä. On kuitenkin huomi-

oitava, että kivun lisäksi monet muut tekijät kuten lääkitys ja sairaudet voivat vaikuttaa peruselin-

toimintoihin. Tämän takia edellä mainittuja käyttäytymisen muutoksia pidetään jopa luotettavam-

pana keinona arvioida tajuttoman potilaan kipua verrattuna fysiologisiin muutoksiin. Kivun arviointi 

ja kivunhoito ovat usein sairaanhoitajan vastuulla, joten edellä mainittuja kivun arvioinnin keinoja 

on ensiarvoisen tärkeä tuntea. (Salanterä ym. 2006, 76.) Hyvä kivunhoito on sitä, että hoidetaan 

havaittua kipua tarvittavin keinoin ja tarkkaillaan hoidon vaikutuksia. (Liisanantti 2019, viitattu 

7.2.2019.) 

2.2 Tajuttomuus 

Opinnäytetyössä puhuttaessa tajuttomasta potilaasta, tarkoitetaan äkillisesti tajunnan menettä-

neitä, sedatoituja tai koomassa olevia potilaita. Tajuttomuus on henkeä uhkaava tila, jonka syy 

tulee selvittää välittömästi (Kallela, Häppölä & Eriksson 2014, 368). Tajuton ei kykene havainnoi-

maan ympäristöään eikä säätelemään elimistön toimintoja (Rautava-Nurmi ym. 2016, 89). Potilas 
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määritellään tajuttomaksi, kun hän ei reagoi annettuihin ohjeisiin, ei ole heräteltävissä eikä häneen 

saa kontaktia (Kallela & Lindsberg 2018, viitattu 6.2.2019). 

 

Tajuttomuus voi johtua useasta eri syystä, ja syyt voidaan jakaa esimerkiksi systeemisiin ja aivo-

peräisiin syihin. Systeemisiä syitä ovat metaboliset, kardiovaskulaariset, hypoksis-iskeemiset, in-

fektioihin, lääkeaineiden käyttöön ja myrkytystilanteisiin liittyvät syyt. Aivoperäisiä syitä ovat muun 

muassa aivoruhje, aivokasvain ja subaraknoidaalivuoto. (Rautava-Nurmi ym. 2016, 89−90.) 

 

Tajunnantason arviointiin yleisin käytetty mittari on GCS eli Glasgow:n kooma-asteikko. GCS on 

kansainvälinen tajunnantason määrittelemiseksi laadittu asteikko, jossa tajunnantaso määritellään 

kolmen osa-alueen pisteillä. Määriteltävät alueet ovat silmien avaaminen, puhevaste ja liikevaste. 

Suurin pistemäärä on 15 pistettä ja se tarkoittaa normaalia tajuntaa. Pienin pistemäärä on kolme 

pistettä, joka viittaa hyvin vakavaan aivotoiminnan häiriöön. (Rautava-Nurmi ym. 2016, 90.) 

 

Yksityiskohtaisempaan arviointiin voidaan käyttää FOUR score -mittaria. FOUR score -mittariin si-

sältyy neljä osa-aluetta: silmät, motoriikka, aivorunko ja hengitys, jokaisesta osa-alueesta voi saada 

0-4 pistettä (Gusa, Miers, Pfrimmer & Wijdicks 2007). FOUR score -mittari on luotu korjaamaan 

GCS-mittarin puutteita esimerkiksi intuboitujen potilaiden kohdalla (Kallela ym. 2014, 374). 
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3 KIVUN ARVIOINTIIN KÄYTETTÄVÄT KIPUMITTARIT 

VAS-kipumittari eli visual analogue scale (Mäntyselkä ym. 2017, viitattu 27.3.2019) on yleinen käy-

tössä oleva kipua arvioiva jana, joka käy sekä akuutin että kroonisen kivun arviointiin (Rautava-

Nurmi ym. 2016, 87; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2019, viitattu 27.3.2019). VAS-mittari 

voi olla jana (Rautava-Nurmi ym. 2016, 87) tai numeerinen asteikko, josta voidaan käyttää myös 

nimeä NRS eli numeric rating scale (Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayh-

tymä 2019, viitattu 27.3.2019; Terveyskylä.fi 2019, viitattu 27.3.2019). Mittarissa on asteikko 0-10, 

jossa 0 = ei lainkaan kipua ja 10 = pahin mahdollinen kipu (Rautava-Nurmi ym. 2016, 87).  

 

Kipumittari on keino arvioida potilaan kokeman kivun voimakkuutta ja sitä voidaan hyödyntää en-

nen hoitoja sekä arvioitaessa annetun hoidon vastetta. Kipumittareita on olemassa paljon erilaisia. 

Suurin osa on kehitetty potilaille, jotka kykenevät verbaaliseen ilmaisuun ja osa on spesifioitu tie-

tyille potilasryhmille kuten lapsille. Kipumittareita käytetään fysiologisten muutosten seuraamisen 

rinnalla. Yleisesti käytettäviä mittareita tajuttoman potilaan kivun arvioinnissa ovat CPOT-, BPS- ja 

NVPS-mittari ja niissä arvioidaan muun muassa kasvojen ilmeitä, kehon liikkeitä ja vitaaleja. (Sa-

lanterä ym. 2006, 83.) 

 

CPOT tulee sanoista Critical-Care Pain Observation Tool ja se on tarkoitettu käytettäväksi vaikeasti 

sairaille, jotka eivät kykene verbaalisesti kommunikoimaan eli eivät pysty sanallisesti ilmaisemaan 

kipua. CPOT-mittari arvioi kasvojen liikkeitä, kehon liikkeitä, sopeutumista hengityskoneeseen ja 

lihasjännittyneisyyttä. CPOT-mittarissa jokaisesta kohdasta voi saada nollasta kahteen pistettä, ja 

nolla pistettä viittaa rauhallisuuteen/kivuttomuuteen ja kaksi pistettä viittaa kipuun. Kokonaispiste-

määrä voi olla jotain nollan ja kahdeksan välillä. (Tousignant-Laflamme, Bourgault, Gélinas & Mar-

chand 2010, 983; Stites 2013, 68−80.) 

 

Taulukko 1: Suomennos CPOT-mittarista 

Arvioinnin kohde Kuvaus Pisteet 

Kasvojen ilmeet Ei lihasjännittyneisyyttä 

 

Kulmien kurtistus, otsan rypis-

tys, kyyneleet toimenpiteiden 

0 

 

1 
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aikana lihaksen jännittynei-

syys tai muu vastaava muutos 

 

Edellä mainitut muutokset ja 

silmien kiinni puristaminen 

 

 

 

 

2 

Kehon liikkeet Ei liikettä, normaali asento 

 

Pieniä liikkeitä, kipeän alueen 

hierominen tai koskeminen 

 

Liikuttaa raajoja voimakkaasti, 

rauhaton 

0 

 

1 

 

 

2 

Sopeutuminen hengitystuki-

hoitoon (intuboidut potilaat) 

Ei reagoi hengitystukihoitoon 

 

Yskii 

 

Ei sopeudu hengitystukihoi-

toon 

0 

 

1 

 

2 

Lihasjännittyneisyys Ei vastustele pieniä liikkeitä 

 

Vastustelee liikkeitä 

 

Vastustelee liikkeitä erittäin 

voimakkaasti 

0 

 

1 

 

2 

 

 

BPS eli Behavioral Pain Scale perustuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat kasvojen ilmeet, ylä-

raajojen liikkeet ja sopeutuminen hengitystukihoitoon. Jokainen osa-alueista pisteytetään yhdestä 

neljään pistettä. Asteikossa yksi piste tarkoittaa, että potilas ei reagoi kyseisellä osa-alueella. Neljä 

pistettä viittaa voimakkaaseen reaktioon. Lopullinen tulos voi olla jotain 3-12 pisteen välillä. Kolme 

pistettä viittaa kivuttomuuteen, kun taas 12 pistettä viittaa pahimpaan mahdolliseen kipuun. (Aïs-

saoui, Zeggwagh, Zekraoui, Abidi & Abouqal 2005, 1471; Arbour & Gélinas 2011, 66−68; Stites 

2013, 68−80.) 
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Taulukko 2: Suomennos BPS-mittarista 

Arvion kohde Kuvaus Pisteet 

Kasvojen ilmeet Rentoutunut 

 

Osittain jännittynyt, esim. kul-

mien kurtistus 

 

Täysin jännittynyt, esim. sil-

mien sulkeminen 

 

Irvistys 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Yläraajojen liikkeet Ei liikettä 

 

Osittain taipunut 

 

Täysin taipunut, sormet kou-

kussa 

 

Jatkuvasti taivutettuna 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Sopeutuminen hengitystuki-

hoitoon 

Sietää liikettä 

 

Yskii, mutta sietää hengitystu-

kihoitoa suurimman osan 

ajasta 

 

Vastustaa hengitystukihoitoa 

 

Ei sopeudu hengitystukihoi-

toon 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

NVPS eli Nonverbal Pain Scale on tarkoitettu arvioimaan sellaisen potilaan kipua, joka ei kykene 

verbaalisesti kommunikoimaan tai ilmaisemaan itseään esimerkiksi intubaation tai dementian takia. 

Siinä arvioidaan kasvojen eleitä, liikkumista, kehon suojausta, fysiologisia muutoksia ja hengitystä. 
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Pisteitä jokaisesta kohdasta voi saada nollasta kahteen, joista nolla viittaa kivuttomuuteen. Koko-

naispistemäärä voi olla enimmillään kymmenen. (Kabes, Graves & Norris 2009, 59, 61; Stites 2013, 

68−80.) NVPS on muunnos imeväisille ja lapsille kehitetystä FLACC-mittarista (Face, Legs, Acti-

vity, Cry & Consolability) (Li, Puntillo & Miaskowski 2008). 

 

Taulukko 3: Suomennos NVPS-mittarista. 

Arvion kohde Kuvaus Pisteet 

Kasvot Ei kasvojen liikkeitä tai hymyi-

lee 

 

Ajoittaista irvistystä, kyyne-

leitä, otsan rypistystä 

 

Jatkuva irvistys, kyynelehtimi-

nen, otsan rypistys 

0 

 

 

1 

 

 

 

2 

Aktiivisuus (liikkuminen) Makaa rauhallisesti, normaali 

asento 

 

Pieniä liikkeitä, reagoi liikkei-

siin 

 

Levoton, ylenpalttinen liikeh-

dintä 

0 

 

 

1 

 

 

2 

Suojamekanismit Makaa paikallaan, ei peitä var-

taloaan käsillään 

 

Jännittynyt, jäykistää vartalon 

osia 

 

Jäykkä, kireä 

0 

 

 

1 

 

 

2 

Fysiologiset muutokset Vitaalit muuttumattomat 

 

0 

 

1 
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Systolinen verenpaine nous-

sut yli 20 mmHg tai syke nous-

sut yli 20 bpm 

 

Systolinen verenpaine nous-

sut yli 30 mmHg tai syke nous-

sut 25 bpm 

 

 

 

2 

Hengitys Hengitystaajuus ja/tai happi-

saturaatio pysyvät muuttumat-

tomana 

 

Hengitystaajuus nousee yli 

kymmenellä, happisaturaatio 

laskee vähintään 5 % tai lie-

vää sopeutumattomuutta hen-

gitystukihoitoon 

 

Hengitystaajuus noussut yli 

20, happisaturaatio laskee vä-

hintään 10 % tai merkittävää 

sopeutumattomuutta hengi-

tystukihoitoon 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

(Odhner, Wegman, Freeland, Steinmetz & Ingersoll 2003, 260−267.) 

 

Käytössä on myös monia muita kipumittareita, joita voidaan hyödyntää tajuttomien potilaiden kivun 

arvioinnissa. Näitä ovat esimerkiksi BPAT eli Behavioral Pain Assessment Tool, NPAT eli Nonver-

bal Pain Assessment Tool, PAINAD eli Pain Assessment in Advanced Dementia, ESCID eli Be-

havioural Indicators of Pain Scale, P.A.I.N. eli Pain Assessment and Intervention Notation Algo-

rithm sekä Pain Assessment Algorithm. (Pudas-Tähkä 2018.) 
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4 TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla erilaisia tajuttoman potilaan kivun arvioinnin menetelmiä 

ja tajuttoman potilaan kivunhoidon haasteita. Tavoitteena oli saada selville, kuinka paljon aiheesta 

on validia tietoa ja koota yhteen tietopaketti terveysalan ammattilaisille ja muille tietoa tarvitseville. 

Opinnäytetyön hyötynä on, että ammattilaisilla olisi mahdollisimman helposti saatavilla olevat, hy-

vät työkalut tajuttoman potilaan kivun arvioimiseksi. Erityisen hyödyllinen opinnäytetyö voisi olla 

tehohoito-osastolla, ensihoitajien työssä ja leikkaussalin henkilökunnalle (erityisesti anestesiahoi-

tajalle). 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1) Millaisia kivun arviointimenetelmiä käytetään tajuttoman aikuispotilaan hoitotyössä? 

2) Millaisia haasteita tajuttoman potilaan kivun arvioinnissa on? 
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5 KIRJALLISUUSKATSAUS 

5.1 Kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen 

Aihe rajautui koskemaan aikuisten tajuttomien potilaiden kivun arviointia. Opinnäytetyössä tarkas-

teltiin siis sitä, miten tajuttoman potilaan kipua voidaan hoitotyössä arvioida ja minkälaisia haasteita 

tajuttoman potilaan kivun arviointi tuo tullessaan. Aiheesta tehtiin kirjallisuuskatsaus, joka on käy-

tännössä tutkimus tutkimuksista. Tarkoitus ei siis ollut hankkia uutta tietoa vaan koota yhteen jo 

tehtyjen tutkimusten tulokset (Niela-Vilén & Hamari 2016, 12).  

 

Opinnäytetyö on systemaattista kirjallisuuskatsausta mukaileva. Opinnäytetyötä lähdettiin työstä-

mään etsimällä vastauksia määritettyihin tutkimuskysymyksiin eri tietokannoista hakusanoilla ha-

kien. Alustavia hakuja tehtiin erilaisilla sanayhdistelmillä, joilla testattiin, millä sanoilla aihetta kan-

nattaa hakea lopullisessa haussa. Nämä eivät siis olleet lopullisia hakulausekkeita. Sopivien haku-

sanojen löytäminen oli työlästä ja vei aikaa, mutta oikeiden termien ja sanojen yhdistelmien löydyt-

tyä, saatiin kasaan hyvä määrä tutkimuskysymyksiin sopivia aineistoja. (Lehtiö & Johansson 2016, 

36.) 

 

Hakusanoilla saadut tulokset rajattiin otsikon ja jälleen tiivistelmän perusteella. Jäljelle jääneistä 

rajattiin luettavaksi ne, joista oli saatavilla ilmainen kokoteksti. Lopuksi valittiin aineisto lukemalla 

jäljelle jääneet kokotekstit, jotka sopivat sisäänottokriteereihin. (Suhonen, Axelin & Stolt 2016, 

12−13; Niela-Vilén & Hamari 2016, 23−33.) Rajauksista jäljelle jääneet tulokset on koottu taulu-

kossa 4. 

 

Jäljelle jääneet kokotekstit luettiin vielä kertaalleen läpi ja niiden luotettavuutta ja laadukkuutta sekä 

yleistettävyyttä arvioitiin. Lisäksi aineistot ja niiden tulokset esiteltiin, ja vastattiin tutkimuskysymyk-

siin. Aineiston luotettavuuden arvioinnin jälkeen suoritettiin myös luotettavuuden arviointi omaa 

työtä kohtaan.  
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5.2 Aineiston hankkiminen 

Systemaattinen haku suoritettiin keväällä 2019 seuraavista tietokannoista: Pubmed, Medic, Joanna 

Briggs Institute EBP Database ja EBSCO: Cinahl ja Academic Search Elite. Tietokantojen valintaan 

vaikutti hoitotieteellisten aineistojen tarve (Lehtiö & Johansson, 42). Näihin tietokantoihin päädyt-

tiin, koska olemme niitä opiskeluiden aikana usein käyttäneet ja ne on todettu luotettaviksi. 

 

Medic-tietokannasta haettiin osumia yhdistelmillä pain perception AND unconsci*, pain perception 

AND analgesia, ache OR pain AND treat*, kivun arviointi AND tajut*, kivun arvio* AND tajut* sekä 

kivun arvio* AND kooma*. Nämä haut tuottivat yhteensä 430 osumaa.  

 

EBSCO-tietokannasta rajattiin käyttöön Cinahl- ja Academic Search Elite-tietokannat, sillä ne si-

sältävät nimenomaan hoitotieteellisiä artikkeleita. Näistä tietokannoista haettiin hakusa-

nayhdistelmillä unconsci*, pain; uncons* AND pain, sedated AND pain, sedat* AND pain, coma* 

AND pain*, pain assessment AND unconsc*, pain evaluat* AND unconsc*, pain evaluat* AND non-

verbal*, pain assessment AND nonverbal*, pain scale AND nonverbal*, pain scale AND unconsci*, 

pain mana* AND unconsci* ja pain mana* AND nonverbal*. Nämä haut tuottivat kaikkiaan 12 563 

tulosta.  

 

PudMed-tietokannasta haettiin yhdistämällä sanoja unconscious patient sanalla AND seuraaviin: 

pain management, pain perception ja analgesia. Lisäksi haettiin yhdistelmillä pain evaluat* AND 

unconsci*, pain assess* AND unconsci*, pain scale* AND unconsci*, pain scale* AND nonverbal*, 

pain assess* AND nonverbal* sekä pain evaluat* AND nonverbal*. Haut tuottivat yhteensä 593 

tulosta.  

 

Joanna Briggs Institute EBP Database -tietokannasta haettiin hakusanalla pain assessment, joka 

tuotti 310 osumaa. Kaiken kaikkiaan tuloksia tuli yhteensä 13 896 kappaletta. Suurin osa tutkimuk-

sista toistuivat useamman kerran samankaltaisista hakusanoista johtuen.  

 

Sisäänottokriteerit olivat: 1) kivun arviointimenetelmät hoitotyössä, 2) tajuttomat aikuiset potilaat, 

3) englannin- ja suomenkieliset tutkimukset, 4) tutkimukset, jotka ovat saatavilla elektronisista ja 

painetuista lähteistä, 5) kokoteksteinä ilmaisena saatavilla olevat tutkimukset, 6) artikkelin tulee olla 

julkaistu vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa ja 7) artikkelin tulee olla alkuperäistutkimus 

tai katsaus.  
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5.3 Aineiston analysointi 

Aineiston analysoitiin laadullista eli kvalitatiivista sisällönanalyysimenetelmää mukaillen (Whitte-

more 2005, 56−62). Analyysi aloitettiin karsimalla pois ne tutkimukset, jotka eivät liittyneet teoreet-

tiseen viitekehykseen eivätkä vastanneet tutkimuskysymykseen (Alasuutari 2011, 40). Jäljelle jää-

neistä tutkimuksista koottiin taulukko, josta käy ilmi keskeisimmät tiedot tutkimuksista (kts. liite 1) 

(Whittemore & Knafl 2005). Tämän jälkeen etsittiin tutkimuksia yhdistäviä tekijöitä ja otettiin huo-

mioon vain ne tutkimukset, jotka täyttivät kaikki sisäänottokriteerit (Alasuutari 2011, 40). Aineiston 

analysoinnin lopussa, taulukoinnin avulla etsittiin tutkimuksista eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä, ja 

tässä vaiheessa luotiin kaikista tutkimuksista yleinen kuva ottaen huomioon myös ristiriitaiset tu-

lokset (Whittemore & Knafl 2005).  

 

Analysoinnin päätteeksi jäi 20 aineistoa, jotka jaettiin aiheen mukaan ryhmiin ennen niiden työstä-

mistä. Jaottelu tapahtui seuraavasti: 

 

• CPOT-mittari (n = 2) 

• BPS-mittaria käsittelevät aineistot (n = 2) 

• Kivun arviointi muilla kuin edellä mainituilla mittareilla (n = 9) 

• Eri kipumittareita vertailevat aineistot (n = 5) 

• Kivun arvioinnin haasteet (n = 2+1) 

 

Taulukko 4: Aineistojen valintaprosessi. 

 

 

 

Hakusanojen perusteella tuloksia tietokannoista Ebsco (Cinahl, Academic Search Elite), Joanna 

Briggs Institute EBP Database, PubMed, Medic 

n = 13 896 

Sisäänottokriteerit huomioiden jäljelle jääneet otsikot 

n = 261 

Tiivistelmän perusteella aineistoksi sopivat 

n = 107 
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Kokotekstien lukemisen jälkeen jäljelle jääneet 

n = 26 

Vertaisarvioinnin jälkeen (molemmat lukivat aineistot) 

n = 20 
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6 TUTKIMUSTEN TULOKSET 

Tutkimustulokset avataan edellä tehdyn ryhmittelyn mukaisesti. Aineistoja avatessa otettiin huomi-

oon niiden eroavaisuudet ja yhtäläisyydet. Aineistoja on seuraavista ryhmistä: CPOT-mittari, BPS-

mittari, muut kipumittarit ja eri kipumittareita vertailevat aineistot sekä kivun arvioinnin haasteet. 

 

Tuloksissa ilmenee, että käytettäviä kipumittareita tajuttomien potilaiden kivun arvioinnissa on seu-

raavia: CPOT-, BPS-, PAIN-, PAINAD-, FLACC-, ANI-, PBAT-, NPAT-, BPRS-, NVPS- sekä NCS-

mittari. Lisäksi tulosten mukaan hyödynnetään vitaalien muutoksia sekä EEG:n ja BIS-indeksin 

vaihtelua. Toimintaperiaatteet kullekin kipumittarille on avattu taulukossa 5.  

 

Taulukko 5: Aineistoissa esiintyvät kipumittarit 

KIPUMITTARI TOIMINTAPERIAATE 

CPOT  

(mm. Gélinas, Arbour, Michaud, Vaillant & 

Desjardins 2011.) 

Kehitelty tajuttomille potilaille. Arvioi kasvojen 

ja kehon liikkeitä, lihasjännittyneisyyttä sekä 

sopeutumista hengityskoneeseen. 

BPS 

(mm. Young, Siffleet, Nikoletti & Shaw 2006.) 

Kehitelty tajuttomille potilaille. Arvioi kasvojen 

ilmeitä, yläraajojen liikkeitä sekä sopeutumista 

hengityskoneeseen. 

PAIN 

(Li, Puntillo & Miaskowski 2008.) 

Koostuu kivun arvioinnista, potilaan kyvystä 

sietää opioideja ja ohjauksesta kivun hoidon 

päätöksiin ja kirjaamiseen. Kivun arviointi 

koostuu kehon liikkeistä, kasvojen vihjeistä ja 

asennosta sekä fysiologisista merkeistä. 

PAINAD 

(Paulson-Conger, Leske, Maidl, Hanson & Dzi-

adulewicz 2011.) 

Dementikoille kehitelty mittari, voidaan käyttää 

myös tajuttomilla. Arvioinnin kohteena ovat 

hengitys, ääntely, kasvojen ilmeet, kehonkieli 

ja mukavuus. 

FLACC 

(Attanasio, Huemer, Shokor, Parwani, Boldt & 

Mügge 2016.) 

Kehitelty arvioimaan lasten kipua, mutta voi-

daan käyttää myös verbaalisesti kommunikoi-

maan kykenemättömillä potilailla. Arvioidaan 
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kasvoja, raajojen liikkeitä ja aktiivisuutta, itkui-

suutta ja lohtuisuutta. 

ANI 

(Broucqsault-Dédrie, De Jonckheere, Jeanne 

& Nseir 2016.) 

ANI:n avulla voidaan tutkia noninvasiivisesti ih-

misen parasympaattista reaktiota kivuliaisiin 

toimenpiteisiin. 

NPAT 

(Klein, Dumpe, Katz & Bena 2010.) 

Sisältää viisi arvioitavaa osa-aluetta: tunteelli-

suus, liikkuminen, suulliset vihjeet, kasvojen 

vihjeet ja kehon suojaliikkeet. 

PBAT 

(mm. Li, Puntillo & Miaskowski 2008.) 

Tarkistuslista, jossa yhteensä 38 arvioitavaa 

kohtaa. Nämä on jaettu kolmeen osa-aluee-

seen: kasvojen reaktiot, sanalliset reaktiot ja 

vartalon liikkeet. (Pudas-Tähkä 2018.) 

BPRS 

(Li, Puntillo & Miaskowski 2008.)  

Arvioi levottomuutta, lihasjännitystä, otsan ry-

pistystä tai irvistystä ja potilaan ääntelyä (Pu-

das-Tähkä 2018.) 

NVPS 

(mm. Kabes, Graves & Norris 2009.) 

Kehitelty verbaalisesti kommunikoimaan kyke-

nemättömille. Arvioi kasvojen eleitä, liikku-

mista, kehon suojausta, fysiologisia muutoksia 

ja hengitystä. 

NCS 

(Vink, Lucas, Maaskant, van Erp, Lindeboom 

& Vermeulen 2017.) 

Tajuttomien potilaiden kivun arviointiin. Arvioi 

motoriikan toimintaa, verbaalista toimintaa, 

kasvojen ilmeitä ja visuaalista vastetta. 

MUUT KIVUN ARVIOINNIN KEINOT 

(mm. Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay 

& Bourgault 2011; Riganello, Chatelle, Schan-

kers & Laureys 2019; Melia, Vallverdú, Borrat, 

Valencia, Jospin, Jensen, Gambus & Caminal 

2015; Arbour & Gélinas 2010.) 

 

BIS-indeksin avulla seurataan sedaation sy-

vyyttä ja EMG:tä, joiden avulla voidaan seurata 

kipukokemusta. 

 

CIs:n toimintaperiaate on sykkeen vaihtelun 

seuranta ja sen yhteys kipuun. 

 

EEG eli aivosähkökäyrä reagoi kipuun. 

 

Vitaalien muutokset voivat kertoa kivusta.  
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6.1 CPOT-mittari 

Echegaray-Benites, Kapoustina & Gélinas (2014) tutkimuksessa tarkoituksena on tutkia CPOT-

mittarin käyttöä kipua aiheuttavien toimenpiteiden yhteydessä, vertailla CPOT-mittarin tuloksia po-

tilaiden omaan kertomukseen kivusta ja vertailla kahden arvioijan saamia tuloksia keskenään. Tu-

losten mukaan CPOT on hyvä ja helppokäyttöinen mittari arvioimaan kyseisen potilasryhmän ki-

pua. CPOT-mittarin tulokset ja potilaan oma kertomus kivusta olivat yhteneväisiä keskenään.  

 

CPOT-mittarin käytettävyyttä arvioivat myös Gélinas, Arbour, Michaud, Vaillant & Desjardins 

(2011). CPOT-mittari todettiin helposti sisäistettäväksi, jonka ansiosta myös esimerkiksi sedatiivien 

käyttö vähentyi, koska hoitajat osasivat tulkita potilasta paremmin. CPOT-mittarin käyttöönotto pa-

ransi myös kivunhoidon raportointia. 

6.2 BPS-mittari 

BPS-mittarin (Behavioural Pain Scale) luotettavuutta ja käytettävyyttä vakavasti sairailla potilailla 

eri toimenpiteiden aikana arvioivat Young, Siffleet, Nikoletti & Shaw (2016) tutkimuksessaan. Tut-

kimuksen tuloksissa todetaan BPS-mittarin olevan käypä työkalu kivun arviointiin. Tutkimuksissa 

selvisi myös, että vitaalien muutokset eivät korreloi kivuttoman ja kivuliaan toimenpiteen kanssa eli 

vitaalien muutokset yksinään eivät ole luotettava keino arvioida kipua. 

 

Yumi, Koji, Hiroshi, Tomoko & Emiko (2017) tutkivat, kuinka hengityksen tila ja muut tekijät potilaan 

tilassa vaikuttavat kivun arviointiin BPS-mittarilla. Tutkimus toteaa, että BPS-mittarin tulokset riip-

puvat potilaan sukupuolesta, RASS-pisteistä (Richmond Agitation Sedation Score) eli tajunnan ta-

sosta, sairauden vakavuusasteesta ja hengityksen tilasta. Nämä tulokset osoittavat, että kivun ar-

vioinnin työkalu tulee arvioida yksilöllisesti potilaan tilan mukaan, jotta kivunhoito olisi mahdollisim-

man tehokasta ja sairaalassaoloaika vähentyisi. 

6.3 Eri kipumittareita vertailevat aineistot 

Broucqsault-Dédrie, De Jonckheere, Jeanne & Nseir (2016) esittelevät ANI:n (the analgesia noci-

ception index), jota he vertailevat BPS-mittariin. ANI:n avulla voidaan tutkia noninvasiivisesti ihmi-
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sen parasympaattisen hermoston reaktiota kivuliaisiin toimenpiteisiin. Päätarkoituksena oli määrit-

tää ANI:n tehokkuutta havaitsemaan kipua. Lisäksi tavoitteina oli selvittää noradrenaliinin vaikutus 

ANI:n tehokkuuteen sekä BPS-mittarin ja ANI:n välistä korrelaatiota. 

 

Lopputulema on, että ANI on tehokas työkalu arvioimaan sedatoidun potilaan kipua. Vertailussa 

BPS-mittarin kanssa ANI todettiin tehokkaammaksi, sillä se havaitsee myös sellaista kipua, jota ei 

voi havaita ulkoisista merkeistä kuten kehon liikkeistä. ANI on tehokas esimerkiksi halvaantuneiden 

potilaiden kivun arvioinnissa. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, että huolimatta ANI:n tehokkuudesta, 

on myös BPS käyttökelpoinen kivun arviointimittari. (Broucqsault-Dédrie, De Jonckheere, Jeanne 

& Nseir 2016.) 

 

Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay & Bourgault (2011) arvioivat BIS-indeksin käytettävyyttä 

sedatoidun potilaan kivun arvioinnissa vertaillen sitä CPOT-mittariin ja vitaalielintoimintojen muu-

toksiin. Tutkimuksessa todetaan, CPOT ja BPS ovat käyttökelpoisia mittareita kommunikointiin ky-

kenemättömille potilaille, mutta suuri annos sedatiiveja tai motoriikkaan vaikuttavat lääkkeet voivat 

vaikuttaa potilaan käyttäytymiseen sitä hillitsevästi, jolloin kyseiset mittarit eivät ole luotettavia. 

Vaikka vitaalit ovat helposti mitattavissa, niiden luotettavuus kivun arvioinnissa on kyseenalainen.  

 

BIS eli Bispectral Index koostuu kahdesta tutkittavasta parametrista, jotka ovat BIS Index ja EMG 

eli elektromyografia. BIS Indexin avulla mitataan sedaation syvyyttä ja EMG tutkii lihastoimintaa 

sedaation aikana. BIS Indexin arvon nousu merkitsee sedaation hetkellistä heikkenemistä, ja tutki-

muksen mukaan arvot nousevat kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä. BIS Indexiä voidaan siis 

käyttää kivun arvioinnin mittarina. BIS:ä on tutkittu hyvin vähän, mutta kyseisessä tutkimuksessa 

se on todettu käyttökelpoiseksi. On kuitenkin huomionarvoista, että BIS:n arvo on riippuvainen 

EMG:n muutoksista, joten EMG:n tarkkailu on oleellista BIS:ä käytettäessä. (Gélinas, Tousignant-

Laflamme, Tanguay & Bourgault 2011.) 

 

Tutkimuksessa viitataan muihin aineistoihin, joissa on tutkittu vitaalien merkitystä kivun mittaami-

sessa. Tutkimustuloksista selviää, että vitaalit nousevat sekä kivuliaissa että kivuttomissa toimen-

piteissä tai pysyvät täysin samana riippumatta toimenpiteestä. Tällä hetkellä vitaalien muutoksen 

seuraamista yksinään ei suositella kivun arvioimiseen tajuttomilla potilailla ja lisätutkimuksia ai-

heesta tarvitaan. (Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay & Bourgault, 2011.) 

 



  

24 

Li, Puntillo & Miaskowski (2008) vertailevat tutkimuksessaan CPOT-, BPS-, NVPS-, BPRS-, PBAT- 

ja PAIN-mittareiden käytettävyyttä. BPS-, PBAT- ja CPOT-mittarin todetaan antavan hyvin vasteen 

kivuliaaseen toimenpiteeseen ja BPRS-mittarin reagoivan myös kipulääkkeen annosteluun. BPRS-

, PBAT- ja CPOT-mittarit korreloivat hyvin potilaan kertomukseen kivun asteesta. PAIN-mittari kor-

reloi hyvin hoitajien arvioihin kivusta. Tutkimuksessa tullaan johtopäätökseen, että kaikki mainitut 

kivun arvioinnin mittarit ovat käyttökelpoisia. Kuitenkin, mittareiden luotettavuutta tutkittiin monin eri 

kysymyksin, eikä mikään mittareista kyennyt vastaamaan niihin kaikkiin.  

 

Kabes, Graves & Norris (2009) esittelevät vanhempaa ja uudempaa NVPS-mittaria tutkimukses-

saan ”Further validation of the nonverbal pain scale in intensive care unit”. Lisäksi tutkimuksessa 

sivutaan CPOT- ja BPS-mittaria. NVPS-mittarit eroavat toisistaan hengityksen osa-alueen verran. 

Tutkimuksessa todetaan, että uudistetun NVPS-mittarin hengitysosiossa nähdään muutoksia kivu-

liaan toimenpiteen yhteydessä, kun taas vanhan NVPS-mittarin samaa vastaavassa osiossa ei 

nähdä kipuun reagointia. Tutkimuksen tuloksena on siis, että uudistettu NVPS-mittari on vanhaa 

versiota parempi, mutta molemmat ovat käyttökelpoisia.  

 

Paulson-Conger, Leske, Maidl, Hanson & Dziadulewixz (2011) esittelevät tutkimuksessaan PAI-

NAD- ja CPOT-mittaria. PAINAD-mittari on alun perin luotu arvioimaan dementiaa sairastavien ki-

pua ja sitä ei ole aiemmin kokeiltu tajuttomien potilaiden kivun arviointiin. PAINAD-mittarissa osa-

alueina ovat hengitys, ääntely, kasvojen ilmeet, kehonkieli ja mukavuus, ja niitä arvioidaan as-

teikolla 0-10. Kuten aiemmin on mainittu, CPOT-mittarissa arvioidaan kasvojen ilmeitä, kehon liik-

keitä, lihasjännitystä ja sopeutumista ventilaatioon ja pisteytys on 0-8.Tutkimuksessa todetaan, että 

mittareiden välillä ei ole merkittävää eroa, kun arvioidaan tajuttoman potilaan kipua. 

6.4 Muut tajuttoman potilaan kivun arviointiin käytettävät mittarit 

Attanasio, Huemer, Shokor, Parwani, Boldt & Mügge (2016) tutkimuksessa tutkitaan FLACC-mit-

tarin (Face, Legs, Activity, Cry & Consolability behavioural pain assessment scale) avulla kahden 

eri leikkausmenetelmän kivuliaisuutta. Tutkimuksessa kohderyhmä on aikuiset potilaat, ja FLACC-

mittarin luotettavuus aikuisten kivun arviointiin todetaan tutkimuksessa. FLACC-mittari on siis 

käypä arvioimaan myös aikuisten kipua, vaikka se on alun perin luotu lapsipotilaille. 
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EEG:n eli aivosähkökäyrän käytettävyyttä kivun arvioinnissa tutkivat Melia, Vallverdú, Borrat, Va-

lencia, Jospin, Jensen, Gambus & Caminal (2015). Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa osaa-

mista sedatoitujen potilaiden kiputuntemusten ennakoinnissa EEG:n avulla. Tutkimuksessa tultiin 

tulokseen, että tämä voisi olla uusi keino monitoroida potilaan kipureaktioita sedaation aikana. 

 

Vitaalien luotettavuutta tajuttoman potilaan kivun arvioinnissa selvitellään tutkimuksessa Arbourin 

ja Gélinaksen (2010) toimesta. Tutkittavia oli kolmessa ryhmässä. Ensimmäiseen kuuluivat tajutto-

mat ja mekaanisesti ventiloidut, toiseen tajuissaan olevat mekaanisesti ventiloidut ja kolmanteen 

ekstuboidut potilaat. Ryhmien vitaaleja tutkittiin sekä levossa että kivuliaan toimenpiteen aikana ja 

20 minuuttia toimenpiteen jälkeen. Kiputuntemusta ja siihen liittyviä vitaalien muutoksia verrattiin 

ryhmittäin. Tajuissaan olevat arvioivat kipua sanallisesti. Tutkimustulokset osoittavat, että vitaa-

lielintoimintojen muutosten seuranta yksinään ei ole luotettava keino arvioida potilaan kipua. Vitaa-

lien muutosten yhteydessä suositellaan siirtymään BPS- tai CPOT-mittarin käyttöön kivun arvioi-

miseksi. 

 

Samaa aihetta käsittelevät Riganello, Chatelle, Schankers & Laureys (2019) tutkimuksessaan. Tar-

kastelun kohteena on CIs:n eli sykkeen vaihtelun seuranta kivun arvioinnin keinona tajuttomilla 

potilailla. Tulosten mukaan CIs voi auttaa huomaamaan kipua tajuttomilla potilailla, mutta ei yksi-

nään ole luotettava keino arvioimaan kipua.  

 

Herr, Coyne, Key, Manworren, McCaffery, Merkel, Pelosi-Kelly & Wild (2006) esittävät hoitosuosi-

tuksia kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivun arviointiin. Tutkimuksessa otetaan huo-

mioon eri kommunikoimaan kykenemättömiä potilasryhmiä, mutta tässä työssä tarkastelun koh-

teena oli vain opinnäytetyön aiheeseen sopiva potilasryhmä. Tutkimuksessa tuodaan esille ylei-

simmät tietyllä potilasryhmällä käytettävät kivun arvioinnin mittarit: BPS ja CPOT. Lisäksi tutkimuk-

sessa mainitaan, että vitaalien seuranta eivät yksinään ole luotettava keino arvioimaan kipua, 

koska vitaaleihin vaikuttaa muun muassa potilaan lääkitys. 

 

Arif-Rahu & Grap (2010) tuovat ilmi tutkimuksessaan kasvojen ilmeiden ja kivun arvioinnin yhteyttä 

tajuttomien potilaiden kohdalla. Tajuttomille tarkoitetuilla mittareilla on yhteistä kasvojen ilmeiden 

arviointi yhtenä osa-alueena. Tulosten mukaan kasvojen ilmeiden tunnistaminen on tärkeää ja se 

voi auttaa kehittämään uusia, luotettavia kivun arvioinnin mittareita jo kehitettyjen mittarien rinnalle. 

Kasvojen ilmeiden tulkintavirhe voi johtaa ylilääkitsemiseen, joten myös ilmeiden ymmärtäminen 

on ensiarvoisen tärkeää. 



  

26 

 

Klein, Dumpe, Katz & Bena (2010) tutkivat tutkimuksessaan NPAT-mittarin käytettävyyttä verrat-

tuna potilaiden omaan kertomukseen kivusta. NPAT-mittari sisältää viisi arvioitavaa osa-aluetta: 

tunteellisuus, liikkuminen, suulliset vihjeet, kasvojen vihjeet ja kehon suojaliikkeet. Asteikko on 0-

10. Tutkimuksessa todetaan, että NPAT on luotettava arvioimaan tajuttoman potilaan kipua, kui-

tenkin lisätutkimuksia tarvitaan. 

 

Stites (2013) esittelee katsauksessaan PAIN-, NPAT-, NVPS-, CPOT- ja BPS-mittaria. PAIN-algo-

ritmi koostuu kivun arvioinnista, potilaan kyvystä sietää opioideja ja ohjauksesta kivun hoidon pää-

töksiin ja kirjaamiseen. Kivun arvioinnin osuus koostuu käytöksestä (liikkeet, kasvojen vihjeet, 

asento) ja fysiologisista merkeistä (sydämen sykkeen nousu, saturaatio, verenpaine ja hikoilu tai 

kalpeus). Katsauksen mukaan PAIN-algoritmi on todettu eräässä tutkimuksessa hyväksi, mutta ki-

vun arvioinnin osuus koetaan liian pitkäksi ja hankalakäyttöiseksi eikä sen luotettavuutta ole arvi-

oitu.  

 

NPAT-mittarin avulla kivun arviointia on testattu verraten potilaiden omaan kertomukseen kivusta, 

ja se on todettu luotettavaksi ja käyttökelpoiseksi. Kuitenkin, vaikka NPAT-mittari on luotu tajutto-

mille potilaille, ei sitä ole testattu kyseisellä potilasryhmällä. (Stites 2013.) 

 

Myös CPOT-mittarin tuloksia on vertailtu potilaan omaan kertomukseen kivusta. Katsauksen viit-

taamien tutkimusten myötä se on todettu käyttökelpoiseksi ja luotettavaksi kivun arvioinnin mitta-

riksi. Tilastoihin verraten on huomattu CPOT-mittarin vaikuttavan sedatiivien käyttöön niitä vähen-

tävästi. Tämä johtuu viitattavien tutkimusten mukaan joko siitä, että hoitajien kyky havainnoida po-

tilaan muita oireita kuten ahdistusta on parantunut mittarin käyttöönoton myötä tai potilasryhmät 

ovat muuttuneet ja traumapotilaat vähentyneet. (Stites 2013.) 

 

NVPS-mittari on todettu luotettavaksi verraten FLACC-mittariin. NVPS-mittarin toimivuutta ei kui-

tenkaan ole vahvistettu vertaillen potilaan omaan kertomukseen kivusta. Katsauksessa viitataan 

tutkimukseen Marmo & Flowler (2010), jossa on vertailtu kivun arvioinnissa käytettäviä mittareita 

NVPS, CPOT ja FLACC, ja tutkimuksessa todettiin NVPS-mittarin aiheuttavan erimielisyyksiä po-

tilaan kasvojen ilmeiden osalta, joskin mittari todettiin kuitenkin luotettavaksi. (Stites 2013.) 
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BPS-mittari todetaan katsauksessa hyväksi, ja sitä on verrattu numeraaliseen kivun arvioinnin mit-

tariin. Mittarin luotettavuutta on testattu monella eri potilasryhmällä. Se on todettu luotettavaksi sy-

västi sedatoiduille ja kohtuullisen sedatoiduille potilaille. (Stites 2013.) 

 

Vink, Lucas, Maaskant, van Erp, Lindeboom & Vermeulen (2017) esittelevät katsauksessaan van-

hemman ja uudistetun NCS-mittarin (Nociceptive Coma Scale) käyttöä tajuttomilla potilailla. NCS-

mittari on kehitetty arvioimaan nimenomaan tajuttomien potilaiden kipua. NCS-mittari koostuu kol-

mesta osasta: motoriikan toiminta, verbaalinen toiminta, kasvojen ilmeet ja visuaalinen vaste. Kat-

sauksessa viitataan muiden tutkimusten tuloksiin, joissa sekä vanha että uudistettu NCS-mittari on 

todettu luotettavaksi ja reagoivan kivuliaisiin toimenpiteisiin. NCS-mittari on luotettava arvioimaan 

myös kivun hoidon onnistumista. 

6.5 Kivun arvioinnin haasteet 

Chookalayia, Heidarzadeh, Hassanpour-Darghah, Aghamohammadi-Kalkhoran & Karimollahi 

(2018) tutkimuksessa tarkoituksena on tarkastella CPOT-mittarin sopivuutta tajuttomille potilaille, 

joiden RASS-pisteytys (Richmond Agitation Sedation Score) viittaa levottomuuteen.  

 

Tutkimus toteaa, että CPOT on luotettava ja käyttökelpoinen työkalu kivun arviointiin tajuttomilla, 

mutta ei levottomilla potilailla. Kivun arviointi levottomilla potilailla on tutkimuksessa todettu haas-

tavaksi hyvistä työkaluista huolimatta, koska CPOT-mittarissa yksi arvioinnin kohde on kehon liik-

keet, jossa esimerkiksi raajojen voimakas liikuttaminen ja rauhattomuus johtaa kahteen pisteeseen. 

Tämä viittaa CPOT-mittarin mukaan kipuun, josta ei kuitenkaan välttämättä levottoman potilaan 

liikehdinnässä ole kyse. (Chookalayia ym. 2018.) 

 

Samanlaisesta potilaan väärin tulkitsemisesta puhuvat myös Wiatrowski, Norton & Giffen (2016) 

katsauksessaan. Katsauksen mukaan hoitajat tulkitsevat potilaan levottomuuden ja liikehdinnän 

usein sedaation pinnallistumiseksi, vaikka kyse voi olla myös kivun kokemisesta. Tämä johtaa se-

daation syventämiseen, ja kivun arviointi ja hoito jäävät toissijaiseksi. Sedaatio ei ole kivun hoitoa 

ja kun potilaan kipu jää hoitamatta, johtaa se usein myös pidempään sairaalassaolo- ja toipumisai-

kaan. Näiden eriävien tutkimustulosten perusteella voinee todeta, että levottomuuden syy tulee 

aina selvittää eikä olettaa sen syytä. 
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Kabes ym. (2009) tutkivat NVPS-mittaria ja sen uudistettua versiota, jonka lisäksi tutkimuksessa 

sivutaan CPOT- ja BPS-mittaria. Mielenkiintoinen huomio eri kipumittarien käytön haasteena oli, 

että BPS- ja CPOT-mittarin arviointiasteikot poikkeavat yleisimmästä asteikosta (0-10) ja tämä voi 

aiheuttaa hämmennystä. Koska hoitajat ovat tottuneet käyttämään asteikkoa 0-10, CPOT-mittarin 

arvoa 8 ei osattu tulkita maksimaaliseksi kivuksi. 
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7 LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Aineistojen luotettavuutta arvioitiin hyödyntäen tutkijoiden omaa näkemystä tutkimuksen luotetta-

vuudesta ja yleistettävyydestä (Hoitosuositustyöryhmien käsikirja 2016, viitattu 20.5.2019). Luotet-

tavuutta arvioitiin myös tutkimusten otantojen perusteella (määrä, ikä ja potilasryhmä). Kirjallisuus-

katsauksia arvioitiin kiinnittämällä huomiota aineistojen tulosten korrelointia aiemmin tutkittuun teo-

reettiseen, validiin tietoon. Lisäksi huomiota kiinnitettiin tiedonhakuun (mistä ja milloin on haettu 

tietoa sekä hakujen kattavuus). Aineistoista tehtiin kahden ihmisen arviot, jonka jälkeen tuloksia 

verrattiin toisiinsa ja ajatukset koottiin yhteen (Burns & Grove 2009). Eriävät mielipiteet selvisivät 

keskustelemalla. (Polit & Beck 2012). 

7.1 Katsauksen aineistojen luotettavuus 

Riganello ym. tutkimus on vuodelta 2019. Otanta on 22 potilasta, joista 11 oli tajuttomia, 11 vege-

tatiivisessa tilassa ja 14 terveitä potilaita. Tutkimus suoritettiin tarkastelemalla potilaiden reaktioita 

normaalitilassa, ennen kivuliasta toimenpidettä ja edelleen kivuliaan toimenpiteen yhteydessä. Tut-

kijat nimesivät tärkeimmiksi luotettavuutta heikentäviksi tekijöiksi pienen otannan, tulosten syy-seu-

raussuhteiden epäyhtenäisyyden ja tutkittavan joukon eri vaiheessa olevan sairauden tilan. Luo-

tettavuutta lisännee se, että tutkimusta oli tehty eri potilasryhmillä ja etenkin se, että vastauksia oli 

verrattu terveiden potilaiden omaan kertomukseen kivusta. Koska tutkimus on valmistunut vuonna 

2019, se on melko laadukas, sillä tutkijoilla on ollut käytettävissä kaikki uusimmat tutkimukset ai-

heesta. Pieni otanta kuitenkin herättää kysymyksen, onko tutkimustulos yleistettävissä vai tarvi-

taanko lisää tutkimuksia aiheeseen liittyen. 

 

Gélinas ym. (2011) tutkimuksen laadukkuutta ja luotettavuutta lisää kolmessa vaiheessa toteutettu 

kivun tutkiminen. Kipuun reagointia tutkittiin ennen toimenpidettä, toimenpiteen aikana ja toimen-

piteen jälkeen. Luotettavuutta lisää se, että tutkija Gélinas on ollut mukana hyvin monessa CPOT-

mittaria käsittelevässä tutkimuksessa (Gélinas, 2006). Kaikille tehohoitajille opetettiin sama tek-

niikka käyttää CPOT-mittaria ja tulkita vastauksia, mikä parantaa tulosten luotettavuutta. Tulkinnat 

ovatkin olleet yhteneväisiä (yli 87 %) hoitajien keskuudessa.  
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Tutkijoiden mukaan laadukkuutta ja luotettavuutta heikentävät erilaiset kivun arvioinnin menetelmät 

eri potilasryhmillä, jolloin tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Vaikka hoitajat ovat saa-

neet saman koulutuksen, heillä oli eriävät osaamistasot kivun arvioinnin suhteen, mikä voi vaikuttaa 

tuloksiin. Hoitajien suuren vaihtuvuuden vuoksi vain 50 % koulutetuista hoitajista oli mukana lopul-

lisessa tutkimuksessa. Lisäksi potilaiden sairauden tilan vaihtuminen ja sen myötä osastolta toiselle 

siirtyminen aiheutti lääkityksessä muutoksia, mikä myös voi vaikuttaa tutkimustuloksiin. (Gélinas 

ym. 2011.) 

 

Tutkimus on tehty vuonna 2011, ja koska tajuttoman potilaan kivun arvioinnista on vielä hyvin ra-

jallinen määrä tutkittua tietoa, tutkimusta pidetään luotettavana ainakin tutkimusvuoden perus-

teella. Ensilukeman perusteella tutkimus vaikutti laadukkaalta, mutta ottaen huomioon tutkijoiden 

lukuisat omat huomiot tutkimuksen luotettavuudesta, pohdittavaksi jää tulosten yleistettävyys. 

(Gélinas ym. 2011.) 

 

Vink ym. (2017) katsauksen laadukkuutta lisää alkuperäisten tutkimusten käyttö ja se, että kaksi 

tutkijaa on lukenut lopulliset aineistot. Jos ei ole päästy yhteisymmärrykseen, vielä kolmas on lu-

kenut aineiston. Tietoa haettiin viidestä eri tietokannasta, joista meille tuttu oli esimerkiksi CINAHL, 

joka sisältää hoitotieteellisiä luotettavia aineistoja. Katsauksesta puuttuu lähes kokonaan kirjoitta-

jien arvio heidän oman tuotoksensa luotettavuudesta, joten tutkijoiden käyttämiä aineistoja arvioitiin 

heidän arvioidensa pohjalta. Tutkimuksissa ei ollut mainittu otantaa, mikä rajoittaa yleistettävyyttä. 

Moni artikkeleista oli samojen tutkijoiden tekemiä, ja tutkimuksissa on jopa ollut samoja potilaita. 

Katsauksessa suositellaan, että lisätutkimuksia tehtäisiin eri tutkijoiden toimesta eri maissa. Tutki-

musten laadukkuutta heikentää myös se, että tutkimukset eivät ole olleet sokkotutkimuksia ja täten 

tutkimustulokset ovat voineet vääristyä. Nämä katsauksen kirjoittajien havainnot heikentävät kat-

sauksen sisällön luotettavuutta, koska tieto ei ole yleistettävissä. Vuosilukuun peilaten tieto on toki 

nykyaikaista, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Stitesin tekemässä katsauksessa on haettu tietoa käyttäen tietokantoja OVID, PubMed, Medline ja 

CINAHL ja aika-akselina oli 2000-2010. Myöskään tässä katsauksessa ei ole arvioitu katsauksen 

luotettavuutta. Laadukkuutta lisää katsauksen julkaisu lehdessä ja asianmukaiset tietokannat sekä 

kipumittareiden luotettavuuden pohdinta. Laadukkuutta heikentävät vähäiset hakusanat, katsauk-

sen tiedonhaussa on käytetty vain kahdeksaa sanaa. 

 



  

31 

Klein ym. (2010) tutkimuksessa luotettavuutta lisää NPAT-mittarin tulosten vertaaminen potilaiden 

omaan kertomukseen kivusta. Luotettavuutta lisää myös se, että tutkimustiimejä on ollut viisi, ja 

tiimeissä on ollut kaksi hoitajaa. Kaiken kaikkiaan 10 hoitajaa on ollut arvioimassa potilaiden kipua 

neljällä eri tehohoito-osastolla. Suuri otanta (270 potilasta) lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijat 

itse kuitenkin toteavat, että lisätutkimuksia tarvitaan, jotta NPAT-mittaria voitaisiin pitää luotetta-

vana mittarina arvioimaan kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kipua. Otannan ja tutki-

muspaikkojen määrä vaikuttanee tutkimustuloksiin niiden luotettavuutta lisäten. Vaikka tutkimus on 

yhdeksän vuotta vanha (tehty 2010), voi sitä pitää luotettavana, koska aiheesta on niin vähän tut-

kittua tietoa.  

 

Paulson-Conger ym. (2011) tutkimuksen luotettavuutta lisää suuri otanta (100 potilasta), hoitajien 

kouluttaminen kipumittarien käyttöön ja useiden tehohoitoyksiköiden osallistuminen tutkimukseen. 

Tutkijat ovat todenneet, että suuresta otannasta huolimatta ristiriitaa aiheuttaa tutkittavien eri sai-

raustausta. Luotettavuutta heikentäväksi koettiin myös se, että tieto potilaan saamista kipulääk-

keistä jäi uupumaan. Tutkimusta pitäisi jatkaa samoilla potilailla ja seurantaa pitäisi tehdä ennen ja 

jälkeen kivuliasta toimenpidettä. Laadukkuutta lisännee useamman yksikön osallistuminen tutki-

mukseen, jolloin yhden yksikön toimintamalli ei määrittele hoitotoimenpiteiden kulkua. Kuitenkin, 

tieto siitä, että tutkittavat olivat sairaustaustaltaan erilaisia eivätkä täten kivun arvioinnin tulokset 

ole keskenään vertailukelpoisia, heikentää tutkimuksen yleistettävyyttä.  

 

Kabes ym. (2009) tutkimuksessa tutkittavat sijaitsivat 25-paikkaisessa yksikössä. Tutkimusajan-

kohtana NVPS-mittaria oli testattu vain yhdessä sairaalassa, joten lähtötiedot eivät ole olleet tar-

peeksi kattavat täydentämään tämän päivän tietoa. Tutkijat itse ovat tunnistaneet luotettavuutta 

heikentäväksi tekijäksi sen, että kyseessä ei ole sokkotutkimus eli tutkijat ovat tienneet, milloin on 

tehty kipua aiheuttava toimenpide, jolloin he saattoivat perustaa tulkintansa oletukseen eikä niin-

kään siihen, mitä potilas antaa käytöksellään ymmärtää.  

 

Arif-Rahu & Grap (2010) katsauksessa oman työn arviointi jäi uupumaan täysin. Aineiston haun 

menetelmiä ei myöskään eritelty. Katsauksessa käytetyt artikkelit olivat hyvin vanhoja, pois lukien 

muutama 2010-luvun aineisto. Tämä vaikuttaa tulosten luotettavuuteen, kun tieto ei ole ollut viimei-

sintä.  
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Li ym. katsauksessa käytettiin kahta eri tietokantaa (PubMed ja the Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL)). Julkaisuja haettiin vuosilta 1986-2007. Tietoa haettiin nel-

jän sanan yhdistelmillä. Vanhat julkaisut ja vähäiset hakusanat heikentävät katsauksen tulosten 

luotettavuutta. Katsauksen tekijän mukaan aiheesta tarvitaan lisätietoa. Katsauksen julkaisuvuo-

den jälkeen (2008) on kuitenkin tehty aiheeseen liittyviä lisätutkimuksia. Tulokset eivät ole yleistet-

tävissä, koska lisätiedon tarve on oleellinen ja kyseessä on vanha katsaus. 

 

Arbour & Gélinas (2010) tutkimuksessa otanta on 105 potilasta. Tutkijoiden mukaan tajuttomien, 

mekaanisesti ventiloitujen otanta on pieni, minkä vuoksi tulokset eivät ole yleistettävissä. Tutkijoi-

den mukaan luotettavuutta heikentää myös se, että kipua aiheuttavat toimenpiteet eivät olleet jo-

kaisella potilaalla samanlaiset. Tutkijoiden mukaan luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että suurin 

osa tutkittavista oli miehiä. Tutkijoiden lopputulema on, että vitaalit eivät ole luotettava keino arvi-

oida kipua ja lisätutkimuksia erilaisella otannalla ja eri paikassa kaivataan. Luotettavuutta lisännee 

potilaiden tutkiminen kolmessa eri ryhmässä: tajuttomat ja mekaanisesti ventiloidut, tajuissaan ole-

vat ja mekaanisesti ventiloidut sekä ekstuboidut potilaat. Kipua tutkittiin seuraamalla vitaaleja le-

vossa, kivuliaan toimenpiteen aikana ja 20 minuuttia kivuliaan toimenpiteen jälkeen, ja kiputunte-

muksia verrattiin potilaiden omaan kertomukseen kivusta. Tulosten vertailu potilaan omaan kerto-

mukseen lisää kivun arvioinnin luotettavuutta. 

 

Yumi ym. (2017) tutkimuksessa luotettavuutta rajoittaa otanta, johon kuului potilaita vain tietystä 

potilasryhmästä ja tietystä sairaalasta. Tutkittavien määrä oli myös puutteellinen ja rajoittaa yleis-

tettävyyttä. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että kivun arviointia BPS-mittarin avulla seurattiin 

ennen ja jälkeen asennon vaihdon ja ennen ja jälkeen hengitysteiden imemisen. Tutkimus on myös 

uusi, vuodelta 2017, joten nykyaikainen tieto on ollut saatavilla.  

 

Echegaray-Benites ym. (2014) tutkimuksessa otanta on 43 potilasta. Luotettavuutta lisää se, että 

potilaiden kipuun reagoimista seurattiin videoimalla käytöstä ennen ja jälkeen kipua aiheuttavan 

toimenpiteen, sekä kipua aiheuttavan toimenpiteen aikana. Tutkijoiden mukaan tulokset eivät ole 

yleistettävissä, koska tutkimus oli tehty tietylle potilasryhmälle. Tutkijat tunnistavat luotettavuutta 

rajoittavaksi tekijäksi myös sen, että tutkijat olivat tietoisia kaikista tutkimukseen liittyvistä toimen-

piteistä. Tämä saattaa johdatella heitä tekemään tulkintoja kivun olemassaolosta.  

 

Young ym. (2006) tutkimuksen laadukkuutta ja luotettavuutta heikentää pieni otanta (44 potilasta). 

Luotettavuutta lisää kivun arviointi eri tilanteissa: kahdesti silmien hoidon yhteydessä ja kahdesti 
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asennon vaihdon yhteydessä. Kipua on arvioitu ennen toimenpiteitä ja toimenpiteen aikana. Luo-

tettavuutta jokseenkin lisää myös 100 %:n yhteisymmärryksen saavuttaminen tutkijoiden ja hoita-

jien kesken potilaan kipua arvioitaessa. Laadukkuutta heikentää tutkimuksen tekovuosi (2006), 

koska tieto on voinut muuttua tähän päivään mennessä. 

 

Chookalayia ym. (2018) tutkimuksessa tutkijat tunnistavat tutkimustulosten luotettavuutta rajaa-

vaksi tekijäksi levottomien potilaiden pienen otannan. Yleistettävyyttä heikentää se, että seda-

toivien lääkkeiden käyttöä ei voitu rajoittaa eettisistä syistä ja tämä on saattanut heikentää potilai-

den reaktioita kipuun, ja näin vaikuttanut tutkimustuloksiin. Tutkijoiden mukaan tuloksia ei voi yleis-

tää myöskään potilaille, joilla on käytössä lihaksistoon tai hermostoon liittyvä salpaajalääkitys, eikä 

neliraajahalvaantuneille potilaille. Neljäs luotettavuutta rajoittava tekijä liittyy yhteisöön – tutkimus 

ei ole yleistettävissä, koska se on tehty Iranissa ja ei välttämättä ole sovitettavissa muihin yhteisöi-

hin. Tutkijoiden mielestä luotettavuutta heikentää myös se, että tutkijat eivät itse ole päässeet va-

litsemaan potilaita, vaan päätöksen ovat tehneet potilaita hoitaneet lääkärit ja hoitajat. Tutkimuk-

sessa ei myöskään käytetty vertailuryhmää lainkaan. Tutkijoiden osoittamat luotettavuutta rajoitta-

vat tekijät heikentävät merkittävästi tutkimuksen laadukkuutta ja käytettävyyttä. Viitteitä hyvästä 

laadusta antaa kuitenkin tutkimuksen julkaisuvuosi (2018), koska tutkimuksessa on ollut käytössä 

kaikkein uusin tieto aiheesta. 

 

Gélinas ym. (2011) tutkimukseen osallistui vain 9 potilasta eikä täten ole yleistettävissä kaikille 

tajuttomille potilaille. Potilaat eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska he eivät ole saaneet sa-

manlaista annosta sedatiiveja. Tutkijoiden mukaan tutkimustulosten luotettavuutta heikentää myös 

se, että tutkijat tiesivät, mitkä toimenpiteet olivat suunnitelleet kivuliaiksi. He siis tiesivät, minkälaisia 

reaktiota odottaa ja tämä on voinut vaikuttaa tuloksiin.  

 

Melia ym. (2015) tunnistavat luotettavuutta rajoittavaksi tekijäksi vain kahden anesteetin käytön. 

Heidän mielestään tutkimusta pitäisi kokeilla myös muiden sedatiivien yhteydessä. Tutkijoiden mie-

lestä kuitenkin heidän tutkimuksensa osoittaa, että tulokset ovat yleistettävissä kirurgisten toimen-

piteiden yhteydessä, koska kipureaktioita on testattu erilaisilla toimenpiteillä sedatoiduille potilaille. 

Tutkimuksen luotettavuutta ja käytettävyyttä lisää suuri otanta (378 potilasta) ja EEG:n tallentami-

nen eri keinoin.  

 

Broucqsault-Dédrie ym. (2016) tutkimuksen luotettavuutta ja käytettävyyttä heikentävät pieni otanta 

(41 potilasta) ja tutkimus oli havainnoiva eli varsinaisia kokeita tai mittauksia ei tehty. ANI:n tuloksiin 



  

34 

voi vaikuttaa moni muukin tekijä kuin kipu, joten tulokset ovat tutkijoiden mukaan voineet vääristyä. 

Luotettavuutta lisää kipureaktioiden havainnointi kolmessa osassa: levossa, kivuliaan toimenpiteen 

aikana ja 5 minuuttia kivuliaan toimenpiteen jälkeen. Tutkijoidenkin mukaan kuitenkaan yksi toi-

menpide (kääntäminen) ei ollut riittävä. Käytössä olisi voinut olla useampi toimenpide. Tutkijoiden 

mielestä luotettavuutta heikentää myös se, että ANI mitattiin vain kerran jokaiselta potilaalta.  

 

Wiatrowski ym. (2016) artikkelissa on käytetty tiedonhakuun tietokantoja CINAHL, the Cochrane 

Library, Google Scholar ja the Medline Databases. Julkaisut valittiin väliltä 2004-2014. Tutkimuksia, 

jotka oli julkaistu ennen vuotta 2004, oli kuitenkin katsaukseen otettu mukaan hyvän sisällön vuoksi. 

Kirjoittajien mukaan sedatiivien vähentämistä on testattu suurimmaksi osaksi vain Euroopassa ja 

kirjoittajat suosittelevat tekniikan kokeilemista ja tarkempaa tutkimista myös Amerikassa tulosten 

käytettävyyden ja luotettavuuden parantamiseksi. Yleistettävyyttä heikentää hoitajien kokematto-

muus tästä tekniikasta, jossa sedatoivia lääkkeitä vähennetään ja opioidien käyttöä lisätään. Kir-

joittajat ovat todenneet käyttämänsä aineistot puutteellisiksi, mutta kokevat, että niistä on saanut 

hyödyllistä tietoa. Artikkelin johtopäätösten luotettavuutta heikentää vertailukelvottomuus aiempiin 

tutkimuksiin eriävän sisällön takia. Tiedonhakuun käytetyt tietokannat ovat luotettavia, ja käytössä 

on ollut kohtuullisen uutta tietoa.  

 

Attanasio ym. (2016) tutkimuksen otanta on 71 potilasta. Kyseessä on tutkimus, jossa vertaillaan 

potilasryhmiä toisiinsa. Tutkijat tunnistavat luotettavuutta heikentäväksi tekijäksi FLACC-mittarin 

käytön kivun arvioinnissa. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta heikentää myös se, että kipua ar-

vioivat henkilöt luokittelevat kipureaktiot eri tavalla eli täydellistä yhteisymmärrystä ei saada. Koska 

tiettyä kipulääkettä on annettu tutkimuksen aikana toiselle potilasryhmälle, se on voinut vaikuttaa 

kivun arvioinnin ja kipureaktioiden luotettavuuteen. Potilasryhmälle tehty toimenpide on voinut ai-

heuttaa FLACC-mittarin tulosten vääristymistä. Koska ryhmät eivät ole keskenään vertailukelpoi-

sia, tutkimuksen tulosten luotettavuus on heikentynyt eikä ole yleistettävissä muille potilasryhmille.  

7.2 Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus 

Kirjallisuuskatsauksen on pohjauduttava kattavaan tietoperustaan ja kirjallisuuskatsauksien teki-

jöiden tulee olla tutkittavan ilmiön ajan tasalla (Gough, Oliver & Thomas 2012). Kirjallisuuskatsauk-

sen tärkeimpiä tehtäviä on arvioida olemassa olevaa tietoa ja teoriaa, ja sen avulla muodostetaan 

kattava kokonaiskuva tutkittavasta aihealueesta (Suhonen, Axelin & Stolt 2016, 7). 
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Tietoperusta kerättiin luotettavista tietokannoista ja erilaisia sanayhdistelmiä sekä suomeksi että 

englanniksi käytettiin runsaasti. Aineistoa ei rajattu esimerkiksi vuosiluvun perusteella, joten kun 

lähdettiin työstämään hakutuloksia, niitä olikin hyvin runsaasti. Etukäteistutustumisen perusteella 

oli huomattu, että aiheesta ei ole kovin paljon tutkittua tietoa ja tästä syystä ylimääräisiä rajauksia 

ei tehty, jotta saataisiin kaikki validi tieto käyttöön eikä mitään jäisi ulkopuolelle rajauksien vuoksi. 

Vaikka hakutuloksia ei rajattu vuosiluvun perusteella, käteen jäi melko tuoreita (vuosilta 2006-2019) 

aineistoja käytettäväksi. 

 

Aluksi hakutulokset jaettiin molempien kesken. Aineistoihin tutustumisen jälkeen omat arviot vali-

tuista aineistoista tehtiin ja vertaisarvioitiin. Prosessin lopputulemana jäi siis reilusta 13 000:sta kä-

teen 20 kummankin osapuolen lukemaa ja hyväksymää aineistoa opinnäytetyön materiaaliksi. (Sal-

mond 2012, 24.) 

 

Näin ollen, ottaen huomioon edellä mainitut seikat, kirjallisuuskatsaus on luotettava ja tutkimusky-

symykseen vastaava. Tavoitteena oli siis koota yhteen tietopaketti terveysalan ammattilaisille ja 

muille tietoa tarvitseville. Erityisen hyödyllinen kirjallisuuskatsaus voisi olla tehohoito-osastolla, en-

sihoitajien työssä ja leikkaussalin henkilökunnalle (erityisesti anestesiahoitajalle). 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksissa ilmenee, että kaikkia olemassa olevia mittareita ei hyödynnetä kivun arvioinnissa 

nykypäivänä. Osa teoreettiseen viitekehykseen sisällytetyistä kipumittareista ei tullut esille tutki-

muksissa. Näitä kipumittareita on tutkittu aiemmin, ja ne on uudistettu tai otettu kokonaan pois 

käytöstä uusien tutkimusten puutteesta johtuen. Selvästi käytetyimmät kipumittarit tajuttomien po-

tilaiden kivun arvioinnissa ovat BPS- ja CPOT-mittarit. Kaikki tutkimuksissa käytetyt mittarit on 

avattu taulukossa 5. 

 

Monet kipumittarit käyttävät lähtökohtaisesti samoja merkkejä kivun tulkitsemiseen tajuttomilla po-

tilailla. Arvioitavat osa-alueet pisteytetään eri kipumittareissa eri perustein. Myöskin kokonaispiste-

määrä kipumittareiden kesken vaihtelee.  

 

Tutkimuksissa yhteisenä tekijänä on tulos, jonka mukaan mainitut kipumittarit ovat käyttökelpoisia 

arvioimaan tajuttomien potilaiden kipua. Niissä tutkimuksissa, joissa käsitellään vitaalielintoiminto-

jen muutosten seurantaa kivun arvioinnissa, todetaan, että niiden muutokset eivät yksinään kerro 

potilaan kokemasta kivusta. Kipuun viittaavien elintoimintojen muutosten tulisi ohjata kipumittarien 

käyttöön. 

 

Kipumittareiden haasteina tunnistetaan niiden käyttöön tarvittava koulutus sekä niiden liiallinen tul-

kittavuus, joka voi vaikuttaa tuloksiin. Asteikkojen vaihtelevuus tuo oman haasteensa kipumittarei-

den käyttöön, sillä osa poikkeaa totutusta 0-10 asteikosta. Koska kipumittarit arvioivat pitkälti poti-

laan kipuun viittaavia ulkoisia merkkejä kuten liikehdintää, haasteeksi koetaan myös väärintulkitse-

misen riski tapauksissa, joissa tajuton potilas on levoton. Chookalayia ym. (2018) ovat tutkineet 

CPOT-mittarin käytettävyyttä levottomilla potilailla ja tuloksena on, että levottomuus johtaa virheel-

liseen kivun tulkintaan. Wiatrowski ym. (2016) toteavat, että potilaan levottomuus voidaan virheel-

lisesti tulkita sedaation pinnallistumiseksi, jolloin sedaatiota syvennetään eikä kivun hoitoa toteu-

teta. Näin ollen tajuttomien potilaiden levottomuus tuo suuren haasteen kivun arviointiin. 

 

Tutkimuksissa on pääosin käytetty pientä otantaa (9:stä 378:aan potilasta), mistä johtuen tutkimus-

tulokset eivät ole yleistettävissä kaikille tajuttomille potilailla. Tutkimusten yleistettävyyteen huo-
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nontavasti vaikuttaa myös se, että kaikki eivät ole olleet sokkotutkimuksia. Lisäksi hoitajien erilai-

nen tausta kivun arvioinnin suhteen voi vaikuttaa kipumittareiden käyttöön niin, että saman potilaan 

kohdalla eri hoitajien arviot voivat olla erilaisia.  

 

Tajuttoman potilaan kivun arviointia ja sen haasteita on tutkittu vielä varsin vähän ja pienillä otan-

noilla. Vaikka kipumittareita on kehitetty useita, niiden käytännön toteutus tarvitsee vielä kehittä-

mistä. Mittareissa on liikaa tulkinnan varaa, mikä voi vaikuttaa tuloksiin ja potilaan saamaan kivun 

hoitoon. Näin ollen aiheesta tarvitaan lisätutkimuksia ja voisi olla aiheellista luoda yleinen hoitosuo-

situs tajuttoman potilaan kivun arviointiin ja hoitoon. Yhteinen hoitolinjaus voisi vähentää tulkinnan-

varaisuutta.  
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adults: a pilot 

study. 

Tutkia BIS-mittarin, 

CPOT-mittarin ja vi-

taalielintoimintojen 

muuttumisen paikkan-

sapitävyyttä seda-

toiduilla ja venti-

loiduilla tehohoitopoti-

lailla. 

2011 BIS ja CPOT rea-

goivat kivuliaisiin 

toimenpiteisiin, ja 

ne olivat herkem-

piä reagoimaan, 

kuin vitaalielintoi-

minnot. 

6. Gélinas, Ar-

bour, Michaud, 

Vaillant & 

Desjardins 

Implementation of 

the critical-care 

pain observation 

tool on pain as-

sessment/man-

agement nursing 

practices in an in-

tensive care unit 

with nonverbal 

critically ill adults: 

a before and after 

study. 

Täydentää CPOT-mit-

tarin käyttöä kivun hoi-

don arvioinnista teho-

osastolla. 

2011 CPOT on hyvin 

käytössä ja sillä on 

hyviä vaikutuksia 

kivun hoitoon. 

7. Chookalayia, 

Heidarzadeh, 

Hassanpour-

Darghah, 

The critical care 

pain observation 

tool is reliable in 

non-agitated but 

Tarkastella CPOT-

mittaria. 

2018 CPOT on luotet-

tava arvioimaan ki-

pua kommunikoi-

maan kykenemät-

tömillä potilailla, 
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Aghamoham-

madi-

Kalkhoran & 

Karimollahi 

not in agitated in-

tubated patients. 

mutta ei ole hyvä 

käytettäväksi 

RASS:n mukaan 

levottomilla, tajut-

tomilla potilailla. 

8. Young, 

Siffleet, Niko-

letti & Shaw 

Use of a behav-

ioural pain scale 

to assess pain in 

ventilated, uncon-

scious and/or se-

dated patients. 

Arvioida BPS-mittarin 

käyttöä kivunhoidon 

arvioinnissa tehohoi-

topotilailla arvioiden 

kasvojen ilmeitä, ylä-

raajojen liikkeitä ja so-

peutumista mekaani-

seen ventilaatioon. 

2006 BPS on luotettava 

ja käyttökelpoinen. 

Vitaalielintoiminto-

jen muuttuminen 

ei ole validi arvioi-

maan kipua. 

9. Echegaray-Be-

nites, Ka-

poustina & 

Gélinas 

Validation of the 

use of the critical-

care pain obser-

vation tool 

(CPOT) with brain 

surgery patients 

in the neurosurgi-

cal intensive care 

unit. 

Arvioida CPOT-mitta-

rin käyttöä aivoleik-

kauspotilailla. 

2014 CPOT on luotet-

tava arvioimaan ki-

pua aivoleikkaus-

potilailla. 

10. Yumi, Koji, Hi-

roshi, Tomoko 

& Emiko 

Factors affecting 

pain assessment 

scores in patients 

on mechanical 

ventilation. 

Määrittää, kuinka hen-

gityksen tila ja muut 

tekijät potilaan tilassa 

vaikuttavat kivun arvi-

ointiin. 

2017 BPS reagoi poti-

laan tilan vakavuu-

teen. 

11. Riganello, 

Chantelle, 

Schnakers & 

Laureys 

Heart rate varia-

bility as an indica-

tor of nociceptive 

pain in disorders 

of conscious-

ness? 

Tutkia CIs:n ja sydä-

men sykkeen vaihte-

lun käyttökelpoisia 

mittareita kipua tuotta-

vissa toimenpiteissä 

potilailla, joilla on 

2019 CIs voi auttaa huo-

maamaan kipure-

aktioita tajunnan 

häiriöisillä poti-

lailla. 
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eriasteisia tajunnan 

häiriöitä. 

12. Arbour & 

Gélinas 

Are vital signs 

valid indicators for 

the assessment of 

pain in postopera-

tive cardiac sur-

gery ICU adults? 

Tutkia vitaalien luotet-

tavuutta kivun hoi-

dossa sydänleikkauk-

sen jälkeen tehohoito-

potilaalla. 

2010 Vitaalielintoiminto-

jen muutokset ei-

vät ole luotettava 

keino arvioida ki-

pua. 

13. Li, Puntillo & 

Miaskowski 

A review of objec-

tive pain 

measures for use 

with critical care 

adult patients un-

able to self-report. 

Kriittinen arvio kuu-

desta kipumittarista, 

jotka ovat kehitetty 

kommunikoimaan ky-

kenemättömien kipua 

arvioimaan tehohoi-

dossa. 

2008 Kipumittarien 

BPRS, BPS, 

PBAT, CPOT, 

PAIN ja NVPS hy-

viä ja huonoja puo-

lia. 

14. Arif-Rahu & 

Grap 

Facial expression 

and pain in the 

critically ill non-

communicative 

patient: state of 

science review. 

Analysoidaan kasvo-

jen ilmeiden ja kipu-

mittareiden välistä 

suhdetta. 

2010 Kivun arviointi 

kommunikoimaan 

kykenemättömien 

potilaiden kohdalla 

on haastavaa. 

Kasvojen ilmeiden 

ymmärtäminen voi 

auttaa kivun arvio-

innissa. 

15.  Herr, Coyne, 

Key, Manwor-

ren, 

McCaffery, 

Merkel, Pelosi-

Kelly & Wild 

Pain assessment 

in the nonverbal 

patient: position 

statement with 

clinical practice 

recommenda-

tions. 

Hoitosuosituksia kivun 

arviointiin kommuni-

koimaan kykenemät-

tömillä potilailla. 

2006 Katsaus. 
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16. Kabes, Graves 

& Norris 

Further validation 

of the nonverbal 

pain scale in in-

tensive care unit. 

Vertailla tavallista ja 

uudistettua versiota 

NVPS-mittarista seda-

toiduilla ja mekaani-

sesti ventiloiduilla te-

hohoitopotilailla. 

2009 Uudempi NVPS-

mittari on todettu 

paremmaksi. 

17. Paulson-Con-

ger, Leske, 

Maidl, Hanson 

& Dziadulewicz 

Comparison of 

two pain assess-

ment tools in non-

verbal critical  

care patients. 

Vertailla PAINAD ja 

CPOT kommunikoi-

maan kykenemättö-

millä tehohoitopoti-

lailla. 

2011 PAINAD- ja 

CPOT-mittarin vä-

lillä ei ollut eroja ki-

vun arvioinnissa. 

Lisätutkimusta tar-

vitaan tajuttomien 

kivun arvioinnista. 

18. Klein, Dumpe, 

Katz & Bena 

Pain assessment 

in the intensive 

care unit: Devel-

opment and psy-

chometric testing 

of the nonverbal 

pain assessment 

tool. 

Arvioida NPAT-mitta-

rin luotettavuutta ver-

rattaen potilaiden 

omaan kertomukseen 

kivusta. 

2010 NPAT on luotet-

tava kivun arvioin-

nin keino. 

Helppokäyttöinen. 

19. Stites Pain manage-

ment: observation 

pain scales in crit-

ically ill adults. 

Vertailla kommunikoi-

maan kykenemättö-

mille potilaille tarkoi-

tettuja kipumittareita. 

2013 Katsaus. 

20. Vink, Lucas, 

Maaskant, van 

Erp, Linde-

boom & Ver-

meulen 

Clinimetric prop-

erties of the noci-

ception coma 

scale. 

Tutkia NCS- ja NCS-

R-mittarin luotetta-

vuutta ja kelpoisuutta. 

2017 NCS ja NCS-R 

ovat kelpoisia työ-

kaluja arvioimaan 

kipua tajunnan 

häiriön yhtey-

dessä. 

 


