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SANASTO

agitoituneisuus

motorinen levottomuus / ahdistuneisuus

alkaloosi

veren liiallinen emäksisyys

anksiolyytti

rauhoittava lääke

antagonisti

vastavaikuttaja

antikolinergi

asetyylikoliinin (välittäjäaine) vastavaikuttaja

antikolinergiset haittavaikutukset

suun kuivuminen, näköhäiriöt, väsymys,
ummetus, virtsantulovaikeus, kaatumisriskin
kasvaminen ja ymmärtämisen vaikeudet
(Lääkeinteraktiot ja -haitat 2019)

asidoosi

veren liiallinen happamuustila

aspirointi

henkeen vetäminen

delirium

sekavuustila / aivojen toiminnallinen häiriö

ekstrapyramidaalioire

tahdosta riippumattomia liikehäiriöitä

etiologia

sairauden aiheuttaja/syy

geriatrinen

vanhuksiin liittyvä

heijaste

tahdosta riippumaton reaktio

hemodynamiikka

verenkierron voimakkuus

hyperglykemia

veren liian suuri sokeripitoisuus

hyperkalsemia

veren liian suuri kalsiumpitoisuus

hypokalemia

veren liian vähäinen kaliumpitoisuus

hyponatremia

veren liian vähäinen natriumpitoisuus

infuusio

nestetippa/tiputus

kakeksia

vajaaravitsemuksen/sairauden aiheuttama
kuihtuminen
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ketoasidoosi

sokeriaineenvaihdunnallinen
häiriö / happomyrkytystila

kognitiivinen

ymmärtämiseen ja tiedollisuuteen liittyvä

koliikkikipu

kova kohtauksellinen kipu

metastaasi

etäpesäke

metaboliliitti

aineenvaihduntatuote

metabolinen

aineenvaihduntaan liittyvä

motiliteetti

liikkuvuus

motoneuronitauti

liikehermoihin vaikuttava sairaus

pareesi

osittainen lihasten toimintakyvyn menetys /
halvaus

PCA-pumppu

kipupumppu

periferia

kehon ääreisosat

post-operatiivinen

leikkauksen jälkeinen

resoribletti

suussa liukeneva tabletti

retroperitoneaalinen

vatsakalvon takainen

sedatiivinen

rauhoittava/väsyttävä

somaattinen

kehoon/ruumiiseen liittyvä

toksiini

myrkky

utero obstruktio

kohdun kuroutuma

vagusärsytys

kiertäjähermon ärsytystä, joka aktivoi
ruoansulatusta, rauhoittaa sydämen ja keuhkojen
toimintaa

viskeraalielin

sisäelin
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1

JOHDANTO

Opinnäytetyössä käsitellään potilaan kokemaa fyysistä sekä henkistä pahoinvointia
palliatiivisessa hoidossa. Opinnäytetyö on laadultaan toiminnallinen, ja sen päätavoitteena
on suunnitella sekä toteuttaa opas pahoinvoinnin hoitoon.
Työhön on kerätty laajasti tutkimustietoa palliatiivisen potilaan pahoinvoinnin hoidosta
sekä avattu aiheeseen liittyvää käsitteistöä. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä
sairaanhoitajien tietoutta palliatiivisen potilaan pahoinvoinnista ja hoitotyön menetelmistä.
Opasta voidaan käyttää apuna hoitotyössä palliatiivisen hoidon osastoilla ja
erikoisyksiköissä. Myös sairaanhoitajaopiskelijat voivat hyödyntää harjoitteluissaan opasta
ja opinnäytetyöhön kerättyä tietoa.
Suomen sairaanhoitajaliiton, Fioca Oy:n ja Suomen Palliatiivisen hoidon yhdistyksen teettämässä tutkimuksessa todetaan, että saattohoidon ja palliatiivisen hoidon potilaan
oirehoitoa tulisi kehittää (Erjanti, Anttonen, Grönlund & Kiuru 2014, 5). Gonzales ja Widera
(2011, 213–214) ovat tutkineet saattohoitopotilaiden kuolemaa edeltäviä oireita.
Sairaudesta riippumatta kuolemaa edeltävät kärsimystä aiheuttavat oireet ovat usein
samoja. Tutkimuksen mukaan 48–24 tuntia ennen kuolemaa eniten potilaille kärsimystä
tuottava oire on kipu (30 %), masennus (30 %), ahdistus (25 %), hengenahdistus (21 %)
ja pahoinvointi (17 %).
Tutkimuksen mukaan alle 24 tuntia ennen kuolemaa eniten kärsimystä tuottava oire on
hengenahdistus (23 %), kipu (21 %) ja pahoinvointi (17 %). Gonzalesin ja Wideran
mukaan olisi tärkeää, että hoitohenkilökunta ymmärtäisi muunkin kuin kivun oirehoidon
tärkeyden palliatiivisessa hoitotyössä. (Gonzales & Widera 2011, 213–214.) Hänninen
(2015h, 32) kirjoittaa, että tutkimusten mukaan virka-ajan ulkopuolella apua hakevista
palliatiivisista potilaista avun hakemisen syy on kipu (30 %), pahoinvointi ja oksentelu (12
%), agitoituneisuus (6 %), hengenahdistus (6 %) ja uupumus (6 %).
Kokonaisuudessaan parantumattomasti sairaista potilaista 60 % kärsii loppuvaiheessa
fyysisestä pahoinvoinnista ja 30 % oksentelusta. Lasten saattohoitoa koskevassa
tutkimuksissa todettiin, että lapsipotilaat kärsivät monista erilaisista suolisto-oireista
saattohoitovaiheessa. (Käypä hoito -suositus 2018b.)
Suomessa palliatiivista hoitoa tarvitsee vuosittain noin 200 000 ja saattohoitoa 15 000
potilasta (Ahtiluoto & Ollila 2018, 64–65). Palliatiivisen hoidon tarpeen ennustetaan
kasvavan Euroopassa lähivuosina muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi. Maailman
terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan syöpää sairastavien potilaiden osuus palliatiivisista
potilaista on 40 %. (Käypä hoito -suositus 2018b.) Suomessa kotona hoidettavista
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kotisairaalan potilaista on 2/3 infektiopotilaita ja 1/3 palliatiivisia syöpäpotilaita. Suurin osa
potilaista on iäkkäitä. (Ollila 2018a, 11.)
Suomalaisten elinajan ennusteen odotetaan nousevan. Vuonna 2080 ennusteen mukaan
naisten keskimääräinen elinikä tulee olemaan 91 vuotta ja miesten 87 vuotta. (Ahlblad
2019, 16.) Tämä johtaa luonnollisesti myös ikääntymiseen liittyvien sairauksien
yleistymiseen. Hännisen ja Rahkon (2013, 433) mukaan eliniän kasvuun on vaikuttanut
muun muassa elintason nousu ja lääketieteen kehitys. Vaikka lääke- ja hoitotieteen
kehittyminen pidentää elinikää, hoitomuotojen lisääntyminen lisää kuitenkin myös hoitojen
haittavaikutuksia sekä altistaa potilaan merkittävälle tautiin liittyvälle oireilulle.
Tilastokeskuksen (2018) mukaan vuonna 2017 Suomessa kuoli yhteensä 53 670 ihmistä.
Yleisimmät kuolinsyyt olivat verenkiertoelinten sairaudet (19 077), syöpäsairaudet (12
949), dementia ja Alzhaimer (9 390), sekä iskeemiset sydäntaudit (9 861). Tavallisimpia
palliatiivista hoitoa vaativia sairauksia ovat syöpä, dementia, vaikea sydämen
vajaatoiminta, MS-tauti, ALS ja muut motoneuronitaudit sekä COPD (Ahtiluoto & Ollila
2018, 64–65).
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2

LAIT JA SÄÄDÖKSET

Palliatiivista hoitoa ohjaavat erilaiset kansalliset ja kansainväliset lait, sopimukset sekä
suositukset. Palliatiiviseen hoitoon vaikuttavat lait ja säädökset ovat opinnäytetyön
liitteenä (liite 1). Suomessa Sosiaali- ja terveysalan toimintaa valvovat Aluehallintovirastot
sekä Sosiaali- ja Terveysministeriön keskusvirasto Valvira (Valvira 2019).
Varhaisin saattohoitosuositus on vuonna 1975 YK:n julkaisema Kuolevan oikeuksien
julistus. Siinä korostetaan muun muassa kuolevan ihmisen tunteiden ilmaisuun,
lähimmäisen tukeen, tiedonsaantiin, kivuttomuuteen, hyvään hoitoon, ihmisarvoiseen
elämään, arvokkaaseen kuolemaan sekä toivon ylläpitämiseen, vaikka toivon kohde
muuttuisi. (ETENE 2019.) Suomessa vuonna 1982 Lääkintöhallitus julkaisi
terminaalihoidon ohjeet, jotka ovat nykyäänkin suomalaisen saattohoidon perusta.
Tärkeimpinä asioina korostuvat oikeus hyvään kivun hoitoon, oireenmukaiseen hoitoon,
läheisten tukeen potilaalle ja oikeuteen kuolla haluamassaan ympäristössä. (Saarto
2015a, 23.)
WHO julkaisi vuonna 2002 palliatiivisen hoidon suositukset, joissa korostettiin oikeutta
hyvään oireen mukaiseen hoitoon, kivuttomuuteen, henkiseen ja hengelliseen tukeen.
Lisäksi hoidossa tulisi pitää kuolemaa luonnollisena asiana. Euroopan neuvosto sekä
Euroopan komissio antoivat vuosina 2003 ja 2007 palliatiivisen hoidon suositukset, joissa
tärkeimpinä asioina olivat palliatiivisen hoidon kansallinen järjestäminen
terveydenhuollossa ja ihmisen oikeus saada kuolla omassa kodissaan. (THL 2019.)
Suomalaista palliatiivista hoitoa ohjaa myös Sosiaali- ja Terveysministeriössä toimiva
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE, joka julkaisee
hoitoon liittyviä eettisiä julkaisuja (THL 2019). Vuonna 2001 ETENE julkaisi raportin
Kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa, jossa otettiin kantaa muun
muassa kuolemaan, vainajan kohteluun, saattohoitoon ja hoidonrajauksiin (ETENE 2019).
Suomen Palliatiivisen hoidon yhdistys on julkaissut vuonna 2011 Palliatiivisen hoitotyön
asiantuntijuuden laadun kriteerit. Hoitajan tärkeimpinä taitoina pidettiin potilaan
rauhoittamista, lohduttamista, kuuntelua, kuulemista ja läsnäoloa (Anttonen, Lehtomäki &
Murtonen 2011.) Palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta on saatavilla myös kansallinen
Käypä hoito -suositus (2018b), joka ensimmäisen kerran julkaistiin vuonna 2008 (THL
2019).
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3
3.1

KESKEISET KÄSITTEET
Palliatiivinen hoito ja hoitolinja

Palliatiivinen hoito on kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan
potilaan oireenmukaista, kokonaisvaltaista ja aktiivista hoitoa ilman diagnoosirajauksia.
Palliatiivista eli oireenmukaista hoitoa annetaan sairauden kaikissa vaiheissa hoitolinjasta
riippumatta. (Käypä hoito -suositus 2018b.)
Palliatiivinen hoitotyö on moniammatillista toimintaa, johon voi kuulua sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi esimerkiksi seurakunnan työntekijöitä ja
vapaaehtoistyöntekijöitä (Käypä hoito -suositus 2018b). Sana palliatiivinen tulee latinan
kielestä sanasta pallium, joka tarkoittaa viittaa (kaapu) (Suomen Palliatiivisen hoidon
yhdistys ry 2019). Kokonaisvaltaisessa hoidossa hoidon keskipiste siirretään sairauden
hoidosta ihmisen fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja eksistentiaaliseen (henkiseen
sekä hengelliseen) kokonaisuuteen (Saarto 2015b, 10).
Kun vakava, kuolemaan johtava sairaus todetaan, lääkäri päättää hoidon realististen
tavoitteiden perusteella sairauden hoitoa ohjaavan hoitolinjan (kuva 1). Valinta tehdään
lääketieteellisin perustein mieluiten potilaan ja hänen omaistensa kanssa. (Ahlblad 2019,
19.)

Kuva 1. Hoitolinjat ja ennakoiva hoitosuunnitelma (Lehto, Marjamäki, & Saarto 2019b)
Hoitolinjauksen tarkoituksena on taata potilaalle paras mahdollinen hoito ja huomioida
potilaan omat hoitotoiveet. Linjauksen tekeminen auttaa myös tunnistamaan ja arvioimaan
palliatiivisen hoidon tarvetta. (Lehto 2015a, 11.)
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Linjat on jaettu neliportaisen mallin mukaan ensisijaisen hoitotavoitteen mukaan.
Ensimmäinen hoitolinja on parantava (kuratiivinen) hoitolinja, jonka tavoitteena on
sairauden pysyvä paraneminen. Jos paraneminen ei ole mahdollista, siirrytään toiselle,
taudin kulkua jarruttavalle hoitolinjalle. Hoidossa pyritään elinajan ennusteen
pidentämiseen ja taudin etenemisen hidastamiseen. (Käypä hoito -suositus 2018b.)
Kun kuolemaan johtava sairaus on edennyt pisteeseen, jossa taudin kulkuun ei voida
enää olennaisesti vaikuttaa, aloitetaan kolmas eli palliatiivinen (oireenmukainen) hoitolinja
(ICD-10, Z51.5). Palliatiivisen hoitolinjan tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja lievittää
kärsimystä. Kun arvioituun kuoleman ajankohtaan on enää viikkoja tai päiviä, siirrytään
neljänteen eli saattohoitolinjaan (ICD-10, Z51.5). Saattohoidon tavoitteena on hyvä
oireenmukainen hoito kuolevan potilaan hoidon erityispiirteet huomioiden. Saattohoito on
siten palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu kuoleman läheisyyteen. (Käypä hoito -suositus
2018b.)
Saarron (2015c, 12–13) mukaan hoitolinjojen tarkoituksena on ohjata hoidon
toteuttamista. Esimerkiksi saattohoidossa on tärkeää valita toimenpide, jolla on välitön
hoitovaste, sillä elinajan ennuste on korkeintaan viikkoja (kuva 2). Hänninen (2015h, 33)
toteaa, että hoitotoimenpiteitä miettiessä tulisi aina arvioida toimenpiteen kokonaishyöty
potilaan elämänlaadun kannalta.

Kuva 2. Esimerkkejä toimenpiteistä eri hoitolinjoissa (Ahtiluoto, Ollila & Vanhanen 2018b,
66)
Linjaukset sisältävät lupauksen hoidosta, mutta niihin sisältyvät myös lääketieteellisesti
perusteltuja hoidon rajauksia. Esimerkiksi saattohoitopäätökseen sisältyy DNR, eli Do Not
Resuscitate -päätös, joka tarkoittaa pidättäytymistä elvytystoimenpiteistä potilaan
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mennessä elottomaksi. Päätöksestä käytetään myös nimitystä allow natural death.
(Valvira 2019.) Päätös hoitolinjauksesta kirjataan hoitokertomukseen, johon sisältyy myös
sen perustana olevat lääketieteelliset perustelut (Lehto 2015a, 11).
Potilaan kuolemaa pidetään palliatiivisessa hoidossa luonnollisena tapahtumana.
Läheisten huomioiminen ja tukeminen ovat olennainen osa palliatiivista hoitoa (Käypä
hoito -suositus 2018b). Hoidon tavoitteena on vähentää potilaan kärsimystä, parantaa ja
ylläpitää elämänlaatua (Ollila 2018b, 62). Somaattinen, kuolemaan johtava sairaus
aiheuttaa usein fyysisten oireiden lisäksi psyykkisiä liitännäisoireita. Tästä syystä
psykososiaalinen tuki on keskeinen osa palliatiivista hoitotyötä. (Idman 2018, 104.)
Palliatiivinen hoito on saattohoitoa laajempi kokonaisuus. Hyvä palliatiivinen hoito sisältää
hyvää oirehoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, psykososiaalisen ja henkisen
tuen sekä saattohoidon taitoja. (Saarto, Hänninen, Antikainen & Vainio 2015.)

3.2

Saattohoito

Saattohoito, terminaalihoito tai kuolevan potilaan hoito tarkoittaa kuolemaa lähestyvän
potilaan oireita lievittävää hoitoa hänen tahtomallaan tavalla, jolloin parantavasta hoidosta
on luovuttu (Duodecim lääketieteen termit 2019). Tärkeitä hoitotyön arvoja ovat
yksilöllisyys ja läheisten huomiointi. Saattohoitopäätös sisältää elvyttämättä jättämisen
päätöksen (DNR) mutta ei tarkoita koskaan aktiivista kuoleman edistämistä. (Valvira
2019.)
Saattohoitolinjauksen tekeminen on tärkeää potilaan parhaan mahdollisen hoidon
kannalta. Myös läheiset voivat paremmin valmistautua kuoleman kohtaamiseen
saattohoitopäätöksen myötä. Päätöstä tehdessä tiedetään arvioidun elinajan olevan päiviä
tai korkeintaan viikkoja. (Hänninen 2015j, 10–11.) Dementiapotilailla saattohoitovaihe voi
kuitenkin kestää paljon arvioitua pidempään, koska kuoleman ajankohtaa on vaikea
ennustaa (Ollila 2018b, 62).
Hoitotyössä olennaista on pystyä tekemään nopeita hoitotoimenpiteitä ja lääkityksen
muutoksia, tarjota läsnäoloa, vuorovaikutusta sekä tukea omaisia. Kuoleman lähestyessä
kasvaa potilaan eksistentiaalisen tuen tarve. Potilaan perustarpeista huolehditaan myös
hoidon loppuvaiheessa. Tarvittaessa täytyy olla myös valmius hoidon uudelleen
arviointiin. Omaisten tuki jatkuu vielä potilaan kuoleman jälkeen. (Hänninen 2015j, 10–11.)
Lähestyvän kuoleman merkkejä ovat väsymys, nielemisvaikeudet, tajunnantason
alentuminen ja periferian viileys (Hänninen 2015g, 258–259). Myös hengityksen
muuttuminen pinnalliseksi ja katkonaiseksi, limaisuus, levottomuus ja lämpöily kuuluvat
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lähestyvän kuoleman merkkeihin (Valvira 2019). Syöpäpotilailla yleisiä kuolemaa
edeltäviä oireita ovat kakeksia-anoreksia, väsymysoireyhtymä, tokkuraisuus, yleinen
huono olo, kipu ja delirium (Hänninen 2015g, 258–259).
Kuolemaa on yhteiskunnassamme opittu pitämään peiteltävänä ja kiellettynä asiana.
Nykylääketiede taistelee loppuun saakka sairauksia ja kuolemaa vastaan, eivätkä ihmiset
osaa kohdata kuolemaa. Palliatiivinen ja saattohoito on kehitetty vastareaktioksi tätä
yhteiskunnan ilmiötä vastaan. Vainio kirjoittaa, että nykyisen saattohoidon perustaja
Cicely Saundersin näkemyksen mukaan saattohoidon tarkoitus on auttaa potilasta
olemaan oma itsensä: henkilö, joka hän todellisuudessa on. (Vainio 2015, 17–18.)

3.3

Ennakoiva hoitosuunnitelma ja hoitotahto

Pitkälle edenneen sairauden hoitoa ohjaamaan tehdään hoitosuunnitelma. Se tehdään
ennakoimaan elämän loppuvaiheen hoitoa sekä erityisesti tukemaan potilaan oman
tahdon toteutumista, jos potilas ei kykene sitä ilmaisemaan myöhemmin.
Hoitosuunnitelma, (ACP) eli Advance Care Planning tehdään yleensä hoitoneuvottelussa
yhdessä hoitohenkilökunnan, potilaan ja mahdollisesti myös hänen omaistensa kanssa.
(Lehto, Marjamäki & Saarto 2019a.) Suomessa hoitotestamentti (-tahto) on lainvoimainen
potilaan tahtoa ilmaiseva dokumentti (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen
sähköisestä käsittelystä 159/2007). Jos potilas ei itse kykene kirjallista hoitotahtoa
tekemään, sen voi tehdä myös suullisesti, jolloin kahden terveydenhuollon ammattilaisen
täytyy allekirjoittaa se (Valvira 2019).
Hoitosuunnitelma sisältää kirjallisessa muodossa hoidon suunnittelua taudin
pahenemisvaiheiden ja etenemisen varalta. Se on kaikkien potilasta hoitavien
ammattihenkilöiden luettavissa hoidon yhtenäistämiseksi. (Lehto 2015, 13–14.) Saarron
(2015c, 13) mukaan hoitosuunnitelma tehdään usein siirryttäessä kuratiivisesta
hoitolinjasta palliatiiviseen hoitolinjaan (kuva 1). Lehdon ym. (2019a) mukaan
hoitosuunnitelmaan voidaan kirjata myös sijaispäättäjä, joka voi tehdä päätöksiä potilaan
puolesta silloin, jos potilas ei itse siihen kykene.
Hoitosuunnitelma perustuu keskusteluihin potilaan toiveista ja peloista, hoitolinjauksesta,
hoidon menetelmistä, hoidon tavoitteista ja rajauksista. Samalla potilaalle ja hänen
omaisilleen annetaan tietoa sairauden vaiheesta ja etenemisestä sekä kerrotaan hoitoa
vastaavasta tahosta. Hoitotahtoon, eli hoitotestamenttiin voi sisällyttää sekä toiveita
hoidon rajauksille, että esittää erityistoiveita hoidon suhteen. (Valvira 2019.) Surakan,
Mattilan, Åsted-Kurjen, Kylmän ja Kaunosen (2015, 49) mukaan hoitotahtoon voi kirjata
esimerkiksi potilaan lempiruokia. Hoitosuunnitelmaa voidaan muokata sairauden edetessä

10

(Valvira 2019). Hoitosuunnitelman on todettu parantavan hoidon ja loppuvaiheen
elämänlaatua sekä läheisten jaksamista. Lisäksi se auttaa kohdentamaan hoidon
resursseja potilaan parhaaksi. (Lehto ym. 2019a.)

3.4

Fyysinen pahoinvointi, pahoinvoinnin ja oksentelun mahdolliset syyt

Fyysinen pahoinvointi on vaikeasti määriteltävä tunne, joka ilmenee yleensä
epämiellyttävänä ylävatsan kuvotuksena ja haluna oksentaa (Pajala 2013, 29).
Pahoinvointi tarkoittaa myös arkikielessä henkistä pahoinvointia (Duodecim lääketieteen
termit 2019). Äkillisen fyysisen pahoinvoinnin alkaessa potilas näyttää usein kalpealta ja
hänellä on matala verenpaine. Usein on lisäksi muitakin oireita, kuten hikoilua, huimausta,
sydämen tykyttelyä tai harvalyöntisyyttä, päänsärkyä ja lisääntynyttä syljeneritystä. (Pajala
2013, 29.) Pahoinvoiva potilas on usein väsynyt, ruokahaluton, ahdistunut, ja hänellä
saattaa olla myös ummetusta. Pahoinvointi laskee merkittävästi potilaan elämänlaatua ja
aiheuttaa kärsimystä. (Rahko & Koskela 2018, 52.)
Pitkälle edenneeseen sairauteen liittyy usein ruokahaluttomuutta. Elimistö ei pysty
käyttämään ravintoa samalla tavalla hyväksi kuin ennen ja potilas laihtuu. (Surakka ym.
2015, 48.) Tämä johtaa kakeksia-anoreksiaan, joka on etenevää joko sairaudesta tai
ruoan vähyydestä johtuvaa tahatonta laihtumista. Yli 80% potilaista kärsii loppu vaiheessa
kakeksia-anoreksiasta. (Tarnainen, Saarto & Laukkala 2019.) Kakeksia aiheuttaa
pitkäaikaista, matala-asteista pahoinvointia (Gonzales & Widera 2011, 217).
Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu lääkehoidon turvallinen ja tarkoituksenmukainen
toteutus, joka edellyttää hyvää näyttöön perustuvaa tietopohjaa. Vaikka pahoinvoinnin
syyn selvittäminen on lääkäreiden tehtävä, sairaanhoitajan täytyy ymmärtää, mihin hoidon
toteuttaminen perustuu sekä tunnistaa ja arvioida potilaan lääkehoitoa. (Ahonen, BlekVehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari & Uski-Tallqvist 2012, 67.) Puttosen (2013, 854)
mukaan sairaanhoitajan ammattitaitoon kuuluu myös hoitotyön vastuullisuus ja
laadukkuus.
Yleisiä pahoinvoinnin aiheuttajia ovat Janesin (2018) mukaan lääkeaineet, sädehoito,
kohonnut kallonsisäinen paine, suurentunut maksa, nesteen kertyminen vatsaonteloon
(askites), ruokatorven ja mahalaukun ärsytys, ummetus sekä suolitukos. Myös psyykkiset
syyt kuten ahdistus, masennus ja pelko voivat aiheuttaa fyysistä pahoinvointia. Muita
pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi suolen sisällön etenemistä estävät
häiriöt (Hänninen & Rahko 2013, 433; Kokkinen 2013, 369) sekä virtsatiekivet ja - infektiot
(Pajala 2013, 33). Lisäksi pahoinvointia voivat aiheuttaa myös metaboliset syyt kuten
uremia (virtsamyrkytys), sydämen alaseinämän infarkti ja subakuutti kolangiitti
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(sappitietulehdus) sekä nielun ärsytys (Rahkon & Koskelan 2018, 52). Käypä hoito suosituksen (2018b) mukaan aiheuttajina voi olla infektio, kuten norovirus, voimakas kipua
ja limaisuus. Surakan ym. (2015, 47) mukaan myös kova yskä aiheuttaa pahoinvointia.
Janesin (2018) mukaan lääkeaineista erityisesti opioidit aiheuttavat pahoinvointia ja
Surakan ym. (2015, 47) mukaan myös solunsalpaajat. Janesin (2018) mukaan
solunsalpaajat voivat aiheuttaa sekä akuuttia että viivästynyttä pahoinvointia. Muita
lääkeaineita ovat muun muassa digoksiini (erityisesti suurina annoksina) sekä
tulehduskipulääkkeet. Gonzalesin & Wideran (2011, 218) mukaan pahoinvointia aiheuttaa
myös Alzhaimerin taudin hoidossa käytetty asetyylikoliinireseptorin agonisti
donepetsiilihydrokloridi (Donepezil). Ravintolisät saattavat aiheuttaa pahoinvointia, kuten
USA:ssa käytetty oral zinc supplement (sinkkiä sisältävä ravintolisä). Lääkärin käsikirjan
(2018) mukaan onkin tärkeä tiedostaa lääkkeiden haittavaikutukset ja lääkkeiden
mahdollisista yhteisvaikutuksista johtuva pahoinvointi, erityisesti uuden lääkehoidon
aloituksessa.
Kallon sisäistä painetta nostavat muun muassa aivokasvaimet ja -metastaasit.
Ruokatorvea ja vatsaa ärsyttäviä tekijöitä ovat mahahaava (ulkus), mahan limakalvon
tulehdus (gastriitti) ja ruokatorventulehdus (esofagiitti). (Janes 2018.) Metabolisista syistä
pahoinvointia aiheuttaa virtsamyrkytyksen lisäksi esimerkiksi ketoasidoosi, kakeksiaanoreksia ja elektrolyyttihäiriöt, kuten hyperkalsemia, hypokalemia ja hyponatremia
(Rahko & Koskela 2018, 52–53). Hyperkalsemiaa esiintyy esimerkiksi erilaisten
syöpäsairauksien yhteydessä (Käypä hoito -suositus 2018b).
Hännisen ja Rahkon (2013, 433) ja Kokkisen (2013, 369) mukaan hankalaa pahoinvointia
aiheuttavia suolen sisällön etenemistä estäviä häiriöitä (motiliteettihäiriöitä) ovat
esimerkiksi suolen seinämän pareesi (tyhjennysliikkeen puuttuminen) ja mahasuolikanavaa ahtauttavat kasvaimet. Surakan ym. (2015, 47) mukaan suolitukos aiheuttaa
runsasta oksentelua ja jatkuvaa koliikkimaista vatsakipua.
Pahoinvoinnin tunteeseen liittyy usein muitakin hankalia oireita, jotka saattavat kertoa
pahoinvoinnin aiheuttajasta, kuten päänsärky migreenissä, rintakipu sydänkohtauksessa,
vatsakipu haimatulehduksessa ja neurologiset oireet aivoverenkiertohäiriöissä (Lääkärin
käsikirja 2018). Pahoinvointi voi johtua monesta syystä samaan aikaan: esimerkiksi postoperatiivinen pahoinvointi voi johtua anestesia- ja kipulääkkeistä, leikatun elimen
ärtymisestä, toimintahäiriöstä, tulehduksesta tai kivusta. Pitkittyessään pahoinvoinnin ja
oksentelun aiheuttama nälkiintymistila johtaa metaboliseen häiriöön, joka aiheuttaa lisää
pahoinvointia. (Pajala 2013, 31.) Myös puudutuksen jälkeen saattaa esiintyä
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pahoinvointia, koska puudutusaineen poistuessa suoliston motoriikka kiihtyy (Iivanainen &
Syväoja 2013, 198).
Oksentelun luonne, ajankohta ja ulkonäkö kertovat paljon pahoinvoinnin aiheuttajasta.
Kallonsisäisestä paineesta johtuva oksennus on monesti suihkumainen, sitä esiintyy
aamuisin ja se ilmenee usein ilman edeltävää pahoinvoinnin tunnetta. Aamupahoinvointi
saattaa viitata uremiaan, aterian aikainen pahoinvointi psyykkisiin syihin ja yli tunnin
aterian jälkeen tapahtuva oksentelu mahan tyhjenemishäiriöön. Kirkas veri
oksennuksessa kertoo verenvuodosta ruoansulatuskanavan yläosassa, tummanruskea
veri vuodosta alaosissa. Jos verioksenteluun liittyy verenkierron muutoksia, kuten
verenpaineen laskua ja nopea pulssi (verenpaine shokki), kyse voi olla massiivivuodosta.
(Pajala 2013, 31–33.)
Ulosteen hajuinen oksennus voi olla matkannut peräsuolesta asti tai olla
vatsakalvontulehduksen oire. Hajuttomuus ja sulamaton ruoka oksennuksessa kertovat,
että ruoka ei ole käynyt mahalaukussa, sillä vatsahapot tekevät oksennukseen pistävän
hajun. Aiheuttajana saattaa olla myös hapoton vatsa. (Pajala 2013, 31–33)
Perintötekijöillä on tutkitusti vaikutusta pahoinvointiherkkyyteen. Riskitekijöitä ovat
naissukupuoli, alle 60 vuoden ikä, ylipaino, vatsa- ja lantiosyöpä. (Laugsand, Fladvad,
Skorpen, Maltoni, Kaasa, Fayers & Klepstad 2011.)

3.5

Oksentelu ja sen biologinen mekanismi

Oksentaminen tarkoittaa ruoan palautumista mahalaukusta ruokatorven ja suun kautta
ulos heijastesarjan avulla vatsaontelon suurentuneen paineen vuoksi (Duodecim
lääketieteen termit 2019). Kurkunpään sulkeutuminen oksentamisen aikana estää
mahansisällön pääsyn henkitorveen. Oksentaminen on yleensä elimistöä suojaava
reaktio, jolla pyritään pääsemään elimistölle haitallisista aineista eroon. Se voi olla myös
hyvin epäspesifi somaattisista tai psyykkisistä syistä johtuva oire. Oksentelua ei aina
edellä pahoinvoinnin tunne eikä pahoinvointi aina johda oksentamiseen. (Pajala 2013,
29.)
Iivanaisen ja Syväojan (2013, 198–199) mukaan keho menettää oksentamisessa vettä,
suoloja ja ravintoa. Sandin, Sjaastadin, Haugin ja Bjålien (2011, 402) mukaan myös
happoja. Iivanaisen ja Syväojan (2013, 198-199) mukaan menetykset voidaan korvata
suonensisäisesti, ellei toimenpidettä ole rajattu. Oksentaessa potilas saattaa aspiroida, eli
vetää oksennusta hengitysteihin. Riski kasvaa erityisesti selinmakuulla ja
suolentukkeumapotilailla. Myös alentunut tajuta ja rajoittunut kyky liikkua lisäävät
aspiroinnin riskejä. Aspirointi saattaa johtaa pahimmillaan keuhkokuumeeseen ja ennen
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aikaiseen kuolemaan. (Iivanainen & Syväoja 2013, 198–199.) Rajussa oksentelussa
suolahapon menetys voi johtaa metaboliseen alkaloosiin. Nestehukka voi aiheuttaa
verenpaineen laskua ja siten johtaa hemodynamiikan eli verenkierron häiriöihin. (Sand
ym. 2011, 402.)
Aivoissa sijaitseva oksennuskeskus saa aikaan oksennusreaktion. Oksennuskeskukseen
saapuu ärsykkeitä kahdella tavalla: suoraan viskeraalielimistä, ruoansulatuskanavasta
(infektiot, haavaumat, venytys), sydämestä (pahoinvointi sydäninfarktin yhteydessä) tai
keskikorvan tasapainoelimestä (liikepahoinvointi). Toinen tapa ärsykkeen kulkuun on
oksennuskeskuksen stimuloituminen KRTZ-kemoreseptorin kautta (toksiinit, lääkeaineet)
Kuva 3. (Pesonen 2018b; Pajala 2013, 29–30.)

Kuva 3. Oksennusheijasteen eri mekanismit (mukaillen Pajala 2018)
Pesosen (2018b) mukaan oksennuskeskusta ärsyttäviä lääkeaineita ovat esimerkiksi
apomorfiini, opioidit, digitalisglykosidit, levodopa ja nikotiini. Pajalan (2013, 29–30)
mukaan myös sytostaatit. Sairaustiloja, jotka tuottavat suoraan oksennuskeskusta
ärsyttäviä toksiineja on muun muassa metabolinen asidoosi, hypoksia, uremia ja
tulehdussairaudet.
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Aivojen oksennuskeskukseen saapuva signaali (ärsyke) tarvitsee edetäkseen tiettyjä
välittäjäaineita. Pahoinvointilääkkeillä pyritään vaikuttamaan näihin välittäjäaineisiin.
Lääkkeillä ei yleensä hoideta pahoinvoinnin alkuperäistä syytä, vaan oksentelua ja
pahoinvoinnin tunnetta. Oksetuksen ja pahoinvoinnin hoitoon käytetään pääasiassa 5HT3 reseptorin antagonisteja (serotoniiniantagonistit, kuten ondansetroni),
dopamiinireseptorin antagonisteja (esim. metoklopramidi), NK1-reseptorin antagonisteja
(esim. aprepitantti), muskariinireseptorin antagonisteja (esim. skopolamiini) ja
antihistamiineja (esim. syklitsiini). (Pesonen 2018b.)
Pesosen (2018b) mukaan solunsalpaajahoidon aiheuttama pahoinvointi johtuu hoidon
vapauttamasta huomattavasta määrästä serotoniinia. Pajalan (2013, 29–30), Gonzalesin
ja Wideran (2011, 218) mukaan solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahoinvoinnin hoitoon
käytetään ondansetronia tai granisetronia, jotka ovat 5-hydroksitryptofaanin (serotoniinin
esiaste) antagonisteja.
Oksetuskeskus voi aktivoitua myös epämiellyttävien haju, maku ja näköaistimusten
kautta. Keskuksen ärsyyntymis- ja reaktiokynnys on henkilökohtainen ja vaihtelee eri
ajankohtina. Toistuva ärsyke voi vähentää herkkyyttä esimerkiksi matkapahoinvoinnissa.
Myös potilaan psyykkinen tila vaikuttaa oksetusherkkyyteen. Masennus, pelko, kipu ja
tuska saavat aikaan oksetuskeskukseen lähteviä hermoimpulsseja. (Pajala 2013, 29–30.)
Pahoinvoinnintunne ilman oksentamista johtunee oksennuskeskuksen vähäisestä
ärsytyksestä, joka ei kuitenkaan ylitä reaktiokynnystä (Gonzales & Widera 2011, 213–
214).

3.6

Henkinen pahoinvointi

Henkinen pahoinvointi on vaikeasti määriteltävissä oleva käsite, mutta tässä
opinnäytetyössä sillä tarkoitetaan kaikkea muuta pahoinvointia kuin fyysistä pahoinvointia.
Henkinen pahoinvointi sisältää psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä pahoinvointia eli
psykososiaalista ja eksistentiaalista kärsimystä.
Kuolevilla potilailla on tutkimusten mukaan ahdistuneisuutta keskimäärin joka kolmannella
ja masennusoireita noin joka toisella potilaalla. Palliatiivisessa hoidossa esiintyy
depressio-oireita (25 %), ahdistuneisuushäiriöitä (10 %) ja sopeutumishäiriöitä (15 %).
Masennus ja ahdistusoireita esiintyy palliatiivisilla potilailla enemmän kuin diagnosoituja
häiriöitä. (Käypä hoito -suositus 2018b.) Eniten masennuksen ja ahdistuksen määrä
kasvaa niillä potilailla, jotka kärsivät enemmän somaattisista oireista, kuten
pahoinvoinnista, hengenahdistuksesta ja muista hankalista oireista (Hänninen 2015h, 33).
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Kun vakava sairaus todetaan, yleisin psyykkinen oire on akuutti kriisireaktio. Pitkälle edenneeseen kuolemaan johtavaan somaattiseen sairauteen liittyy usein psyykkisiä
liitännäisoireita, kuten ahdistusta, masennusta, vireystilan muutoksia (ylivirittyneisyys,
väsymys) ja unihäiriöitä. Usein oireet johtuvat sairauden aiheuttamasta
kuormittuneisuudesta. (Idman 2018, 104.) Parkinsonin taudissa masennukselle altistaa
enemmän taudin etenemisnopeus kuin itse tauti (Surakka ym. 2015, 58).
Psyykkiset oireet heikentävät merkittävästi palliatiivisten potilaiden elämänlaatua. Oireiden
tunnistaminen ja huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Psyykkisen kokonaistilanteen
arviointia hankaloittavat pitkälle edenneen sairauden somaattisen puolen oireet, kuten
poikkeava uupumus, kognitiiviset oireet ja ruokahalun muutokset. Palliatiivinen hoito on
kokonaisvaltaista hoitoa. Fyysisten oireiden lisäksi hoidossa tulee keskittyä potilaan
psyykkisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin. (Käypä hoito -suositus 2018b.)
Psyykkisistä syistä johtuva oksentelu ei yleensä aiheuta muutoksia ruokahalussa (Pajala
2013, 31).

3.7

Kärsimys

Kärsimys on vaikeasti määriteltävissä oleva käsite, johon kuuluu muutakin kuin kipua tai
ahdistusta. Hännisen (2015b, 306) mukaan Eric Cassell määrittelee kärsimyksen
vaikeaksi epämukavuudeksi, johon liittyy uhka persoonan rikkoutumisesta. Kärsimykseen
saattaa liittyä lisäksi pelkoa kärsimyksen jatkumisesta. Kärsimystä on myös vaikea
ennustaa tai kontrolloida. Pitkäaikaissairailla lähestyvä kuolema tuo usein mieleen tulevat
menetykset ja niihin liittyviä pelkoja. Jos menetettävää on paljon, voi kuoleman ajatus
tuntua joskus ylitsepääsemättömältä. (Hänninen 2015b, 306).
Elämän laatu on usein jo laskenut kuolemaan johtavan sairauden edetessä. Oireiden
olemassaolon lisäksi myös oireiden hoitoon käytettävien keinojen siedettävyys,
häiritsevyys, oireiden kokonaishaitta ja potilaan tuntema avun tarve vaikuttavat potilaan
kokemaan kärsimykseen. Oireiden lisäksi elämän laatua laskee muun muassa
heikentynyt toimintakyky, henkisen hyvinvoinnin puutteet sekä tyytymättömyys hoitoon.
(Hänninen 2015h, 32–34.)
Saarron (2015b, 10) mukaan kärsimyksen lievitys ja elämän laadun vaaliminen ovat
palliatiivisessa hoitotyön perusarvoja. Surakan ym. (2015, 92–93) mukaan hoidossa
kärsimystä aiheuttavat potilaalle muun muassa kipu, pahoinvointi ja muut elämää
hankaloittavat oireet.
Kuoleman läheisyys nostaa usein esiin monenlaisia hankalia tunteita, kuten pelkoa ja
ahdistusta. Esille voi nousta myös katkeruutta, kateutta, pettymystä, syyllisyyttä ja vihaa
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menetetystä elämästä. Hoitaja voi auttaa potilasta vain, jos ymmärtää, mitä inhimillinen
kärsimys on. (Hänninen 2015b, 306.)
Saattohoidossa hoitaja joutuu kohtaamaan paljon kärsimystä, mikä herättää usein
ahdistuksen tunteita myös hoitajassa. Se on ihan normaalia, eikä tule esteeksi hyvän
hoitotyön onnistumiselle, jos hoitaja ei pelästy tunteitaan. Jos hoitaja torjuu omat hankalat
tunteensa, ne voivat vaikuttaa hänen omaan jaksamiseensa, jolloin työtä voi olla
vaikeampi tehdä. Hoitajan on tärkeä oppia erottamaan omat tunteensa sekä potilaan
kokema ahdistus ja kärsimys. (Surakka ym. 2015, 93.)
Kärsimyksen kokemus liittyy suoraan toivon dynamiikkaan, siihen liittyvien epätoivon ja
toivottomuuden kokemusten myötä. Toivon ja epätoivon dynamiikka ovat saman ilmiön eri
puolia: siellä missä on epätoivoa, on myös toivon olemassaolon mahdollisuus. Toivon ja
epätoivon dynamiikan kautta myös kärsimyksessä on olemassa mahdollisuus toivoon. Jos
potilas kokee voimakasta kipua ja sitä ei havaita riittävän ajoissa tai kipuun vastataan
pelkästään konemaisesti ja teknisesti, voi kivun kokemukseen liittyä kokemus sen
loputtomasta kestosta. Potilas voi myös kokea olevansa suljetussa tilassa, josta ei ole
ulospääsyä. Kärsimyksen ja toivottomuuden kokemus saattaa johtaa potilaan
luovuttamiseen ja periksi antamiseen, pahimmillaan elämän mielekkyyden
menettämiseen. Hoitaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa potilaan kokemukseen aidolla
läsnäololla, hyvällä hoidolla ja vuorovaikutuksella. (Juvakka 2012, 801–805.)
Toivo on selviytymiskeino. Se on uskoa elämän mielekkyyteen, tulevaisuuteen ja siihen,
että aina on olemassa jokin mahdollisuus tai tie eteenpäin. Jokaisella ihmisellä on oikeus
toivon kokemiseen, oli se tiedollisesti perusteltua tai ei. Hoitajan tulee tukea potilaan
selviytymistä antamalla rehellistä tietoa sairaudesta ja sen hoidosta. Katteettomia
lupauksia, kuten turhan parantumisen toivon ylläpitämistä, ei voi antaa. Tärkeää on
kuunnella ja kunnioittaa potilaan ajatuksia elämästä ja toivosta. Toivon kehittyminen on
yhteydessä ymmärtämisen pyrkimykseen vuorovaikutussuhteessa. Ymmärtämisen tavoite
ei ole se, että kuvittelemme tietävämme, mitä toisen ihmisen toivon tai toivottomuuden
kokemukseen sisältyy. Sen sijaan tärkeää on yrittää ymmärtää ja kunnioittaa yksilöllisyyttä
ja ainutlaatuisuutta. (Juvakka 2012, 801–805.)
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4
4.1

PAHOINVOINNIN ARVIOINTI, HOITO JA ENNALTAEHKÄISY
Fyysisen pahoinvoinnin tunnistaminen, arviointi ja tutkimukset

Usein potilaat ilmaisevat spontaanisti helposti tunnistettavia oireita, mutta Hännisen
(2018, 16) mukaan saadaksemme selkeämmän ja kattavamman kuvan kaikista potilaan
oireista, tulee oireita arvioida systemaattisella oirekyselyllä. Ilman systemaattista
oirekartoitusta osa oireista jää havaitsematta ja hoitamatta (Hänninen 2015g, 259).
Erilaiset oiremittarit tekevät potilaan subjektiivisen kokemuksen havaittavaksi
hoitohenkilöstölle. Mittareiden tulee olla selkeitä, yksinkertaisia ja luotettavia. (Hänninen
2018, 16.)
Kaikkia potilaan oireita tulisi arvioida säännöllisesti (Hänninen 2015g, 258–259).
Oirehoidon hyötyä arvioitaessa arvioidaan samalla oireen aiheuttama kokonaistaakka.
Oireisiin tulee puuttua mahdollisimman varhain, koska varhainen puuttuminen lisää
palliatiivisten potilaiden elämänlaatua ja hoitomyönteisyyttä. (Hänninen 2015h, 32).
Omahoitajan tehtävänä on arvioida potilaan pahoinvointia ja oireiden voimakkuutta
voidakseen helpottaa potilaan oloa sekä tarvittaessa konsultoida lääkäriä (Surakka ym.
2015, 47). Arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti oireiden haittaavuuteen,
vaikeusasteeseen ja hoitovasteeseen (Käypä hoito -suositus 2018). Arviointimittarit
sopivat parhaiten oirehoidon tuloksellisuuden seurantaan, koska ne perustuvat
subjektiiviseen kokemukseen (Hänninen 2015i, 35). Huonoon hoitovasteeseen tulee
puuttua nopeasti. Saattohoitopotilailla lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset ovat hyvin
tavallisia, joten niiden olemassaoloa tulee seurata säännöllisesti. (Hänninen 2015g, 258–
259.) Omahoitajan tehtäviin kuuluu tehostettu lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi ja
kirjaaminen (Surakka ym. 2015, 47).
Oiremittareita on visuaalisia eli kuvallisia, kuten kasvojen ilme -asteikko VAS (Visual
Analogy Scale), numeerisia (numeerinen VAS 1-10) (kuva 4) ja verbaalisia VRS (Verbal
Rating Scale). Lisäksi voi olla yhdistelmiä, kuten ESAS (Edmonton Symptom Assesment
System), joka on sekä verbaalinen että numeerinen kyselylomake (liite 2). Käytössä on
myös erilaisia elämänlaatumittareita, kuten EORTC ja QLQ-C15-PAL, sekä olemuksen ja
käyttäytymisen arviointiin tarkoitettuja asteikoita, kuten PAINAD. (Hänninen 2018, 16.)
Numeerisella mittarilla arvo 1-3 tarkoittaa lievää oiretta, 4-5 kohtalaista, 6-7 kovaa ja 8-10
sietämätöntä oireen voimakkuutta. Yleinen ohje on, että jos oireen voimakkuuden arvo on
4-10, tulisi oirehoitoa tehostaa. (Hänninen 2015i, 35.)
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Kuva 4. Kivun tai pahoinvoinnin oireen voimakkuuden arviointi numeerisella VASmittarilla. A) Numeerinen asteikko 0-10. B) Visuaalinen analogiasteikko eli kipujana 0-100
(Hänninen 2015d, 35)
Vanhuksille hyväksi oirekartoitusmittariksi on todettu ESAS, jolla kartoitetaan eri oireiden
haittaavuutta. Lisäksi käytössä voi olla Karnofskyn tomintakykyasteikko (liite 3). PDI eli
Patient Dignity Inventory (arvokkuusterapia liite 4), jonka avulla voidaan mitata kärsimystä
ja kärsimykseen suunnattujen interventioiden eli hoitotoimenpiteidenvaikutusta. (Hänninen
2015i, 34–37.) Laugsandin ym. (2011) mukaan Karnofskyn asteikolla mitattu
toimintakyvyn alenema lisää palliatiivisen potilaan pahoinvoinnin riskiä. Hännisen (2018,
16) mukaan Edmontonin (ESAS) asteikolla oireiden voimakkuuden 4 tulisi johtaa
oirehoidon tehostamiseen. Hänninen (2015i, 36–37) toteaa myös, että arvokkuusterapian
(PDI) hyödyntäminen johtaa parhaimmillaan potilaiden elämän laadun parantumiseen.
Pahoinvoinnin arviointi on tärkeää hoidon onnistumiseksi. Oksentelu on helppo
havainnoida, mutta pahoinvoinnin tunne on kokemuksellinen, ei mitattavissa oleva oire,
jolloin sen arviointi on haasteellisempaa. Usein palliatiivisilla ja saattohoitopotilailla saattaa
olla vaikeuksia ilmaista pahoinvoinnin tunnettaan esimerkiksi huonon kuulon tai
kognitiivisten ongelmien vuoksi. Pahoinvoinnin arviointi tapahtuu parhaiten tarkkailemalla
toissijaisia, näkyviä ja mitattavia oireita. Esimerkiksi krooninen anoreksia (kakeksia)
saattaa viitata pitkäaikaiseen lievään pahoinvointiin. (Gonzales & Widera 2011, 217–218.)
Oireiden arviointia hankaloittavat myös potilaan emotionaalinen tila ja mahdolliset
kognitiiviset haasteet tunnistaa omia oireitaan. Lisäksi ihmiset ymmärtävät eri tavalla eri
asioita. Jollekin pahoinvointi voi tarkoittaa oksentelua, kun taas toiselle jatkuvaa
kuvotuksen tunnetta. Kun potilaalta kysytään, onko hänellä jotain tiettyä oiretta, hän
saattaa vastata ei, koska käsittää kysyjän tarkoittavan tätä hetkeä, jolloin oiretta ei ole,
vaikka sitä olisi ollut aiemmin samana päivänä. (Hänninen 2015f, 34.)
Rahkon ja Koskelan (2018, 53–54) mukaan pahoinvoinnin kliininen tutkimus sisältää
vatsan palpoinnin eli painelututkimuksen, suoliäänten kuuntelun, ravitsemustilan ja
ikteruksen (maksan ja sapen häiriöistä seuraavan keltaisuuden) arvioinnin, suun
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limakalvojen tutkimisen, kallon sisäiseen paineen nousuun liittyvät neurologiset
tutkimukset ja mahdollisten vatsan leikkaushaavojen ja avanteiden tutkimisen, sekä
tuseerauksen (sormella peräsuolen kautta tehtävä tunnustelu). Rahkon ja Koskelan
(2015c, 137) mukaan toisinaan voidaan tarvita lisäselvittelyjä, kuten gastroskopiaa
(vatsalaukuntähystys), vatsan CT-(röntgen), MRI-(magneetti) tai aivoperäistä
pahoinvointia epäiltäessä esimerkiksi pään CT-kuvausta. Hännisen (2015g, 258–259)
mukaan kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia tarvitaan kuitenkin harvoin.
Rahkon ja Koskelan (2018, 53–54) mukaan pahoinvoinnin arvioinnissa on tärkeää
kliinisen tutkimuksen lisäksi selvittää pahoinvoinnin kesto, oksentelun tiheys,
pahoinvointia provo-soivat tekijät, yhteys ruokailuun ja potilaan lääkitykset. Gonzalesin ja
Wideran (2011, 217–218) mukaan lisäksi on tärkeää tietää, onko potilaalla pahoinvoinnin
lisäksi muita liitännäisoireita. Pahoinvoinnin syyn selvittäminen on tärkeää, koska se
helpottaa hoidon toteutusta.

4.2

Akuutin oksentelun hoito

Iivanaisen ja Syväojan (2013, 198–199) mukaan pahoinvoivaa potilasta hoidetaan
laittamalla hänet kylkiasentoon tai kohottamalla sängyn päätyä, niin että potilas on puoliistuvassa asennossa tai vähintään kääntämällä pää sivulle päin. Aspiroinnin ehkäisy
toteutetaan asentohoidon, mahdollisen pahoinvointilääkkeen ja nenämahaletkun avulla.
Oksentamista varten hoitaja varaa potilaan viereen vettä potilaan suun huuhteluun,
kaarimaljan ja puuvanua. Lisäksi on hyvä tuoda myös oksennuspussi (Surakka ym. 2015,
49–50). Myös lisähappea voidaan antaa, sillä se saattaa lievittää pahoinvoinnin tunnetta.
Oksennuksen jälkeen hoitaja tarjoaa potilaalle raikasta vettä tai puhdistaa suun pihtien ja
veteen kostutettujen sideharsotaitosten avulla. (Iivanainen & Syväoja 2013, 198–199).
Oksentelun pitkittyessä harkitaan nenämahaletkun laittoa, jonka hyödyistä ja haitoista
tulisi keskustella potilaan kanssa. (Kokkinen 2013, 369). Käypä hoito -suosituksen
(2018b) mukaan oksentelun vähentämiseksi ja suolen sisällön tyhjentämiseksi tulisi
(suolentukkeuma potilailla) käyttää nenämahaletkun sijasta mielummin PEG-letkua
(perkutaaninen endoskooppinen gastrooma eli vatsalaukusta vatsanpeitteiden läpi tuleva
letku).
Nesteen ja elektrolyyttien menetykset voidaan korvata nesteinfuusiolla (i.v.) (Iivanainen &
Syväoja 2013, 199). Rahkon ja Koskelan (2018, 55) mukaan myös ihonalaista (s.c.)
nesteytystä voidaan käyttää. Lapsipotilailla on erityisen tärkeää huolehtia
nestetasapainosta (Iivanainen & Syväoja 2013, 199). Surakan ym. (2015, 50) mukaan
lisänesteytyksestä voi olla hyötyä silloin, jos nestehukasta aiheutuu sekavuutta.
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Kuolevan potilaan suonensisäinen nesteytys tai ravitsemus ei ole aiheellista (Lindström
2013, 431). Surakan ym. (2015, 50) mukaan se saattaa lisätä kärsimystä tekemällä
nesteturvotuksia, aiheuttamalla hengenahdistusta ja romahduttamalla potilaan voinnin.
Psyykkinen tuki on aina olennainen osa pahoinvoinnin hoitoa (Rahko & Koskela 2018,
55).
Verta oksenteleva potilas, jolla on myös verenpaineen laskua ja nopea pulssi, saattaa
kärsiä massiivivuodosta, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä, kuten hemodynamiikan
korjaus (verenpaineen ja verenkierron turvaaminen lääkkeellä, nesteinfuusiolla tai
verensiirrolla) ja vuodon tukkiminen (kirurgisesti), ellei toimenpiteitä ole rajattu (Pajala
2013, 31–33).

4.3

Pahoinvoivan potilaan ruokailu ja ravitsemusohjaus

Lääkehoidon päätökset kuuluvat lääkäreille, mutta ruokailuun liittyviin päätöksiin, kuten
ruoka- ja juomalajiin, ulkonäköön, määrään, hetkeen ja tilaan, voi omahoitaja vaikuttaa.
Sairauden edetessä aiemmin maistunut ruoka voi aiheuttaa pahoinvointia ja vaikuttaa
vastenmieliseltä. Toisaalta potilaalle saattaa tulla uusia mielihaluja. On tärkeää kuunnella
potilaan toiveita ja mielihaluja. (Surakka ym. 2015, 47–49.) Pahoinvoiva potilasta tulisi
sijoittaa rauhalliseen huoneeseen, jossa on raikas hengitysilma (Kokkinen 2013, 368–369;
Gonzales & Widera 2011, 218). Ruokailutilanteesta ja -paikasta tulisi tehdä
mahdollisimman miellyttäviä. Ruokailu omaisten seurassa, musiikkia tai televisio taustalla
voivat esimerkiksi viedä keskittymistä pois pahoinvoinnin tunteesta. (Kokkinen 2013, 368–
369.)
Rahkon ja Koskelan (2018, 55) mukaan oksentelevan potilaan ei-lääkkeelliseen hoitoon
kuuluu ravitsemusohjaus, jossa olennaisinta on rasvaisten, voimakkaasti maustettujen ja
tuoksuvien kuumien ruokien välttäminen. Gastropareesista (suolen vetovaikeuksista) kärsivien potilaiden tulisi Pajalan (2013, 34) mukaan suosia helposti sulavia ruokia.
Tarvittaessa ruoka voidaan myös hienontaa tai siirtyä nestemäisiin ravintolisiin. Surakan
ym. (2015, 49) mukaan ruoka tulisi soseuttaa vasta sen jälkeen, kun se on näytetty
potilaalle. On hyvä tarjota useita pieniä aterioita isojen sijaan (Kokkinen 2013, 368–369).
Liian suuri ruoka-annos saattaa aiheuttaa potilaalle tahattoman pahoinvoinnin
kohtauksen. Ruoan lämpötila saattaa vaikuttaa ruokahaluun. Yleensä pahoinvoiva potilas
suosii enemmän kylmiä välipaloja kuin lämpimiä ruokia. (Surakka ym. 2015, 49.)
Ruokailun jälkeen potilaan tulisi levätä puoli-istuvassa asennossa (Kokkinen 2013, 368–
369). Rahkon ja Koskelan (2015a, 142) mukaan ruokailun jälkeen suositellaan lepäämistä
tunnin ajan tunnin ajan. Aktiivinen ravitsemushoito ei kuitenkaan loppuvaiheessa lisää
potilaan elinaikaa tai elämänlaatua (Surakka ym. 2015, 47–50).
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Ruokaa tärkeämpää on nesteiden saanti (Surakka ym. 2015, 47–50). Pienten
nestemäärien (alle 1dl) nauttiminen useasti on suositeltavaa (Iivanainen & Syväoja 2013,
198–199). Gonzales ja Widera (2011, 218) suosittelevat hiilihapotettuja juomia. Rahkon ja
Koskelan (2018, 55) mukaan nestemäiset lisäravinteet suositellaan nautittavaksi kylmänä.
Ateriatarjottimelle voi koota juomaksi esimerkiksi jääteetä, laimennettua sitruunamehua,
mineraalivettä tai virvoitusjuomia (Kokkinen 2013, 368–369). Rahkon ja Koskelan (2015a,
142) mukaan ruokailun yhteydessä ei tulisi nauttia nesteitä, koska se voi aiheuttaa liiallista
täyteyden tunnetta. Ruoaksi voidaan tarjota liemiruokaa, mieluiten kylmiä kirkkaita liemet.
Myös pikkusuolainen käy, kuten silli- tai anjovisvoileipä. Suolainen ruoka parantaa
potilaan elektrolyyttitasapainoa (Kokkinen 2013, 368–369). Annosten tulisi olla pieniä ja
visuaalisesti houkuttelevia (Kokkinen 2013, 368–369; Gonzales & Widera 2011, 218).
Omaisia voi pyytää tuomaan potilaalle kukkien sijaan mieliherkkuja. Herkut tarjoavat
mahdollisuuden saada kokemuksia mielihyvää tuottavista näkö- tai haju aistimuksista ja
nauttia suupaloja itselle sopivana ajankohtana. (Surakka ym. 2015, 47–50.)
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4.4

Syyn mukainen hoito

Palliatiivisessa hoidossa pahoinvoinnin hoito tapahtuu hoitamalla pahoinvoinnin syytä.
Pahoinvointia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa pahoinvointilääkityksellä. Yleisimpiä
palliatiivisen potilaan pahoinvoinnin hoidettavia syitä ovat solunsalpaaja- ja sädehoito,
kohonnut kallonsisäinen paine, ummetus, infektiot, mahan ärsytys ja haavaumat,
hyperkalsemia, askitesnesteen kertyminen, ahdistus, lääkkeiden aiheuttama pahoinvointi,
yskä, limaisuus ja vaikea kipu (taulukko 1). (Käypä hoito -suositus 2018b).
Taulukko 1. Pahoinvoinnin syyn mukainen hoito (Käypä hoito -suositus 2018a)

Aivokasvaimen tai metastaasin aiheuttamaan kallon sisäisen paineen nousun
aiheuttaman pahoinvoinnin hoitoon voidaan lääkehoidon lisäksi antaa sädehoitoa, jos
toimenpidettä ei ole rajattu. (Käypä hoito -suositus 2018b).
Suolitukosta voidaan hoitaa potilaan voinnin salliessa kirurgisesti tai palliatiivisesti
antikolinergien, opioidien ja pahoinvointilääkkeiden yhdistelmällä (Kokkinen 2013, 369;
Käypä hoito -suositus 2018b). Koliikkikipuun suositellaan haloperidolia tai morfiinia. Jos
kirurginen operaatio päätetään toteuttaa tukoksen avaamiseksi, potilas laitetaan paastolle,
nenämaha-imuun ja infuusioon. (Kokkinen 2013, 369.)

4.5

Lääkehoito

Pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon käytettäviä lääkkeitä kutsutaan nimellä antiemeetit. Ne vaikuttavat eri mekanismien kautta erilaisiin pahoinvoinnin syihin (Liite 6).
(Rahko & Koskela 2018, 53–54.)
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Metoklopramidia käytetään pahoinvoinnin johtuessa mahalaukun hidastuneesta
tyhjenemisestä, solunsalpaajista, sädehoidosta tai jos pahoinvoinnin syy on epäselvä.
Haloperidolia käytetään lääkkeiden aiheuttamaan pahoinvointiin (erityisesti opioidihoidon
aloitus ja annosnostot). Olantsapiinia käytetään muiden lääkkeiden kanssa lievittämään
vaikeaa solunsalpaajahoidosta johtuvaa pahoinvointia sekä tilanteissa, joissa muut hoidot
ovat osoittautuneet tehottomiksi. Syklitsiiniä käytetään liike- ja matkapahoinvointiin, kallon
sisäisen paineen nousun aiheuttamaan pahoinvointiin sekä aiheuttajan ollessa epäselvä.
Deksametasonia käytetään, kun syynä on kallon sisäisen paineen nousu, suolitukos tai
solunsalpaajahoito. Skopolamiinia käytetään vatsakalvon ärsytyksen, limaisuuden tai
suolitukoksen aiheuttamaan pahoinvointiin. Ahdistuksesta ja paniikista johtuvaan
pahoinvointiin käytetään loratsepaamia. Solunsalpaajien ja sädehoidon aiheuttamaan
akuuttiin ja aiheuttajaltaan epäselvään pahoinvointiin käytetään granisetronia ja
ondansetronia. Levomepromatsiini sopii opioidipahoinvoinnin ja solunsalpaajahoidon
aiheuttaman pahoinvoinnin tukilääkkeeksi. (Käypä hoito -suositus 2018b.)
Opioidien aiheuttamaan suolilamaan käytetään ensisijaisesti laksatiiveja (Kokkinen 2013,
368–369). Opioidiummetuksen hoitoon voidaan käyttää myös muun muassa naloksegolia.
(Käypä hoito -suositus 2018b; Duodecim lääketietokanta 2019). Se on naloksonista kehitetty muunnos, jonka keskushermostoon pääsyä on kemiallisesti muokattu niin, että se
vaikuttaa vain suolistossa. Siellä lääke kumoaa opioidien ummetusta aiheuttavia
vaikutuksia, kuten vähentynyttä motiliteettia ja lisääntynyttä nesteen imeytymistä.
(Duodecim lääketietokanta 2019.)
Jos pahoinvointi liittyy suoraan ruokailutilanteisiin pahoinvointilääke usein auttaa.
Lääkkeet (p.o.) otetaan yleensä puoli tuntia ennen syömistä, jotta ne ehtivät vaikuttaa.
(Surakka ym. 2015, 50.) Palliatiivisen syöpäpotilaan pahoinvoinnin ehkäisyssä käytetään
Kokkisen (2013, 368–369) mukaan pääasiassa pahoinvointilääkkeitä, jotka on hyvä ottaa
ennen vuoteesta ylös nousua. Pahoinvointilääkkeet tulisi ottaa aina etukäteen, sillä
pahoinvoinnin alettua hoitovaste on usein vähäisempi. (Pesonen, 2018c.) Gonzalesin ja
Wideran (2011, 218) mukaan ympärivuorokautinen pahoinvointilääkitys on käytännössä
osoittautunut tehokkaimmaksi pahoinvoinnin hoidossa.
Rahkon ja Koskelan (2018, 55) mukaan vaikeasti hoidettavan pahoinvoinnin syynä voi olla
monta eri mekanismilla toimivaa taustatekijää. Jos ensisijainen pahoinvointi lääke ei toimi,
voi olla tehokkaampaa käyttää yhdistelmänä eri lääkeryhmistä olevia lääkeaineita
(Gonzales & Widera 2011, 218; Käypä hoito -suositus 2018). Rahkon ja Koskelan (2018,
55) mukaan kahta tai jopa kolmea eri mekanismein toimivaa lääkettä voi tällöin yhdistää.
Esimerkiksi pitkittyneen pahoinvoinnin hoidossa voidaan käyttää dopamiiniantagonisteja
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(esim. metoklopramidia tai haloperidolia) jatkuvana ihonalaisena (s.c) infuusiona, johon
yhdistetään 5-HT3 antagonisti (serotoniinin vastavaikuttaja). Vaikeahoitoisen
pahoinvoinnin hoidossa serotoniiniantagonisteilla on myös haloperidolin ja deksametonin
kanssa synergiaetuja (Käypä hoito -suositus 2018b). Rahkon ja Koskelan (2018, 55)
mukaan syklitsiinin (antihistamiini) ja metoklopramidin yhdistämistä ei suositella, koska
syklitsiini vähentää metoklopramidin prokineettista (suolen sisällön etenemistä edistävää)
vaikutusta.
Gonzalesin ja Wideran (2011, 218) mukaan kortikosteroidien käyttö lisälääkkeenä
pahoinvoinnin hoidossa on todettu toimivaksi erityisesti saattohoitovaiheessa olevilla
potilailla ja solunsalpaaja hoidon aiheuttamassa pahoinvoinnissa. Myös Rahkon ja
Koskelan (2018, 55) mukaan anksiolyyteistä ja kortisonista voi olla apua vaikean
pahoinvoinnin hoidossa. Käypä hoito -suosituksen (2018b) mukaan erityisesti kortisonin ja
metoklopramidin (dopamiiniantagonisti ja prokineetti) tai kortisonin ja
serotoniiniantagonistien yhdistäminen saattaisi tuoda synergiaetua. Primaari kakeksian
(matala-asteista pitkittynyttä pahoinvointia) aiheuttaman ruokahaluttomuuden hoitoon on
käytetty kortikosteroideja, kuten deksametasonia ja prednisolonia.
Akupunktiosta ja akupistepainannasta saattaa olla hyötyä ainakin post-operatiivisesta tai
solunsalpaajahoidosta aiheutuneen pahoinvoinnin hoidossa (Gonzales & Widera 2011,
218). Rahkon ja Koskelan (2015d, 143) mukaan kannabisjohdos nabilonia on myös
käytetty Suomessa solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahoinvoinnin hoidossa. Se on
kuitenkin vaikutukseltaan heikompi kuin metoklopramidi tai klooripromatsiini. Rahkon ja
Koskelan (2015b, 142) mukaan myös okreotidilla on todettu olevan vaikutusta
suolitukokseen liittyvän oksentelun hoidossa.

4.6

Henkisen pahoinvoinnin tunnistaminen ja arviointi

Psyykkisten oireiden tunnistaminen on olennainen osa palliatiivista hoitotyötä. Oireiden
tunnistamista hankaloittaa samanaikaiset somaattiset oireet, kuten kognitiiviset oireet,
uupumus ja ruokahalun muutokset. Psyykkiset oireet heikentävät merkittävästi
palliatiivisten potilaiden elämänlaatua. (Käypä hoito -suositus 2018b.)
Palliatiivisen potilaan masennuksen tunnistamiseen ja arviointiin eivät päde samat
arviointiperusteet kuin fyysisesti terveellä potilaalla. Palliatiivisten potilaiden
perussairaudet aiheuttavat masennuksen kaltaisia oireita. (Hänninen 2015f, 34.)
Esimerkiksi ahdistus on luonnollinen reaktio lähestyvään kuolemaan, mutta se voi yhtä
hyvin olla merkki alihoidetusta muusta oireesta, kuten pahoinvoinnista tai kivusta (Surakka
ym. 2015, 58).
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Muun hoidon ohessa potilaalta kysellään säännöllisesti arkipäivän selviytymisestä,
potilaan psyykkisestä voinnista ja läheisistä. Masentuneelta vaikuttavalta potilaalta
voidaan kysyä esimerkiksi: Onko hän masentunut tai tuntenut viimeisen kuukauden ajan
itsensä alakuloiseksi, masentuneeksi tai toivottomaksi? Onko hän kenties kokenut
viimeisen kuukauden aikana, että ilon tai kiinnostuksen aiheita olisi tavallista vähemmän?
Muita psyykkisiä oireita kartoittavia peruskysymyksiä on tiedustella potilaalta, onko
hänellä univaikeuksia, ahdistuksen tunnetta tai pelkoja, joista haluaa puhua. (Idman 2018,
106.)
Psyykkis-eksistentiaalisen elämän lopun kärsimyksen arvioinnilla (Dignity therapy liite 5)
on osoitettu olevan ainakin jonkin verran merkitystä saattohoitopotilaan elämän laadun
parantamisessa (Hänninen 2015i, 35–37). Masennuksen oireita arvioitaessa vanhuksille
tarkoitetusta geriatrisesta depressioasteikosta (GDS) saattaa olla hyötyä myös
palliatiivisten potilaiden masennuksen arvioinnissa (Surakka ym. 2015, 58).
Masennusta ja surua on vaikea erottaa toisistaan. Surevalla ihmisellä säilyy elämänhalu ja
kyky tuntea mielihyvää sekä läheisyyttä. Masentunut menettää elämänhalunsa, kokee
olevansa yksin eikä pysty nauttimaan mistään. Surevalla ihmisellä säilyy
omanarvontunne, kun taas masentunut vähättelee itseään. Surevan ihmisen alakulo on
usein jaksottaista, kun masentuneella se on jatkuvaa. (Idman 2018, 104.)

4.7

Henkisen pahoinvoinnin lievittäminen hoitotyön keinoin

Hoitotieteen mukaan potilaan henkistä pahoinvointia voidaan hoitotyön keinoin lievittää
siten, että potilaan luona käydään usein ja asioidaan aina kiireettömästi. Potilaan toiveita
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, tarjotaan mahdollisuutta keskustella menneistä
muistoista, kuolemasta, peloista, korostetaan potilaalle jäljellä olevia positiivisia asioita ja
tarjotaan sielunhoitoa. Kärsimyksen hyväksyminen inhimillisenä kokemuksena auttaa
potilasta ymmärtämään tarvetta paeta uhkaavaa todellisuutta. (Kokkinen 2013, 372.)
Hoitosuhteen jatkuvuus on tärkeä osa ahdistuneisuuden lääkkeetöntä hoitoa (Käypä hoito
-suositus 2018b).
Eksistentiaaliset eli elämän merkityksellisyyden kysymykset saattavat aiheuttaa
psyykkisen tuen tarvetta. Keskusteleminen vaatii hoitajalta kykyä olla läsnä. Eletyn
elämän arvostava muistelu ja surutyö auttavat potilasta suhtautumaan tyynemmin sekä
hyväksyvämmin tulevaan kuolemaan ja suojaa vaikeammilta psyykkisiltä häiriöiltä. Lasten
hoidossa asioista keskustellaan lapsen ehdoilla hänen ikätasonsa mukaisesti. (Käypä
hoito -suositus 2018b.)
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Idmanin (2018, 104) mukaan rauhoituskeinoja ovat kuunteleminen, keskustelu, tiedon antaminen, somaattisten oireiden hoito, mahdollinen anksiolyytti (rauhoittava lääke) tai
nukahtamislääke ja hoitosuhde. Psykososiaalisen tuen antaminen on osa jokapäiväistä
hoitoa, eikä vaadi psykoterapeuttista koulutusta. Vaikeammissa tapauksissa voidaan
konsultoida psykiatrista hoitoyksikköä. Käypä hoito -suosituksen (2018b) mukaan
moniammatillista apua voidaan pyytää esimerkiksi sairaalapapilta. Hyvä
kokonaisvaltainen palliatiivinen hoito ja vuorovaikutus ehkäisee erillisen psykososiaalisen
tuen tarvetta.
Saattohoitopotilaita hoitavassa yksikössä tulisi olla valmius palliatiivisen sedaation
tekemiseen, mikäli kuolevan potilaan oireiden lievittämiseksi kaikki muut keinot ovat
osoittautuneet riittämättömiksi (Hänninen & Rahko 2013, 436). Palliatiivisessa
sedaatiossa potilas rauhoitetaan ja tajunta alennetaan lääkkein oireiden helpottamiseksi
(Käypä hoito -suositus 2018b).
Lievän masennuksen hoidossa riittää usein keskusteluhoidot ja psykoterapeuttinen ote.
Vaikeammissa masennustiloissa terapeuttisiin keskusteluhoitoihin yhdistetään
masennuslääke. (Idman 2018, 105.) Saattohoidossa lääkevastetta ei välttämättä ehditä
saada (Käypä hoito -suositus 2018b).
Masennuslääkkeillä on tiettyjä erityispiirteitä. Mirtatsapiini auttaa unihäiriöihin,
ahdistuneisuuteen, pahoinvointiin ja ruokahaluttomuuteen. Ahdistuneisuutta hoitavat
essitalopraami, sertraliini ja duloksetiini. Kipukynnystä nostavat duloksetiini, venlaflaksiini,
nortriptylliini ja amitriptylliini. (Idman 2018, 105.) Joskus parantumattomasti sairaan
mieliala on laskenut läheisen mielialan ongelmista. Tällöin on tärkeää ohjata läheinen
oman hoitonsa piiriin (Surakka ym. 2015, 60).
Lääkehoidolla voidaan lievittää seuraavia psyykkisiä oireita: unettomuus, psykoottisuus,
psykomotorinen levottomuus ja ahdistuneisuus. Unettomuuden hoitoon voidaan käyttää
esimerkiksi tsolpideemiä, tsopiklonia, oksatsepaamia, tematsepaamia, mirtatsapiinia tai
levomepromatsiinia. Psykoottisuuteen käytetään haloperodolia, olantsapiinia tai
ketiapiinia. Ahdistuksen lääkehoitona voidaan käyttää muun muassa loratsepaamia tai
oksatsepaamia. (Idman 2018, 105.)
Parantumattomasti sairaan ahdistus tulee ottaa aina vakavasti. Tärkeää on selvittää
ahdistuksen syy. (Surakka ym. 2015, 60.)
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4.8

Henkisen pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Henkisen pahoinvoinnin ennaltaehkäisyssä on tärkeää, että varsinkin dementiaa ja muita
eteneviä muistisairauksia sairastavien potilaiden saattohoito tulisi pyrkiä hoitamaan
kotona tutussa ympäristössä (Ahtiluoto, Ollila & Vanhanen 2018a, 65). Olosuhteiden
salliessa kotisaattohoito tarjoaa potilaalle inhimillisen tavan kuolla (Lindström 2013, 431).
Kotona ei tulisi hoitaa potilaita, joiden yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteiden epäillään
kasvavan hoidon aikana. Omaisten läsnäolo on hoidon onnistumisen kannalta olennaista.
(Ollila 2018a, 12.)
Tutkimusten mukaan elämän loppuvaiheessa todettu masennus on usein alkanut jo varhaisemmassa vaiheessa. Masennuksen varhainen diagnosointi ja ajoissa aloitettu lääkitys
ennaltaehkäisee masennusta saattohoitovaiheessa. (Käypä hoito -suositus 2018b.)
Parantumattomasti sairaan ihmisen voimavarat tulisi olla keskitettynä itseen, omiin tunteisiin ja omaan jaksamiseen. Sairauden lisäksi pelko läheisten ihmisten selviytymisestä,
läheisten suru, ahdistus ja muut kielteiset tunteet saattavat olla potilaalle liikaa. Omaisten
tukeminen omien tunteidensa käsittelyssä auttaa myös potilasta, koska tällöin potilaalle
tärkeät ihmiset jaksavat olla paremmin läheisensä vierellä ja tukena. (Surakka ym. 2015,
59.)
Ennaltaehkäisevässä hoitotyössä moniammatillisuuden merkitys korostuu. Omahoitajan
tehtävänä on kertoa potilaalle mahdollisuuksista vapaaehtoistyöntekijään tai erilaisten
järjestöjen apuun saada toiminnallinen, omannäköinen ja mielekäs loppuelämä.
Omahoitajan yhteistyökumppaneina voi toimia esimerkiksi fysio- tai toimintaterapeutti,
sosiaalihoitaja, sairaalasielunhoitaja, psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Potilas voi
kokea hyötyvänsä myös esimerkiksi kosmetologin, kampaajan, jalkahoitajan tai
seksuaaliterapeutin palveluista. Myös parantumattomasti sairaan harrastetoiminnan
tukeminen auttaa elämänlaadun säilyttämisessä ja lisää voimavaroja. Vaikka potilas ei
enää itse jaksaisi harrastaa, saattaa hän silti olla edelleen kiinnostunut harrastuksestaan.
Mielialaongelmien ennaltaehkäisyssä tulevat esiin hoitajan psykologinen, sosiaalinen ja
kulttuurinen osaaminen. (Surakka ym. 2015, 60.)
Toivon tukeminen auttaa potilasta sairauden kanssa selviämisessä ja antaa jaksamiseen
voimavaroja. Tärkeintä on potilaslähtöinen työote. (Juvakka 2012, 801–805.) Potilas
kohdataan hänen oman elämänsä parhaimpana asiantuntijana, jonka käyttöön
sairaanhoitaja antaa ammattitaitonsa (Surakka ym. 2015, 59). Hoitotyössä pyritään
tietoisesti keskittämään potilaan huomiota asioihin, jotka tuottavat hänelle iloa ja joihin hän
silti pystyy sairaudestaan huolimatta. Tämä vahvistaa potilaan kokemusta itsestään ja
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identiteetistään muuna kuin sairastuneena ihmisenä tai potilaana. Myös hoidossa
toteutuneet tavoitteet, kuten onnistunut oirehoito, ovat osoitus hoidon tuloksellisuudesta ja
näin ollen myös mahdollisuuksista sekä toivosta. (Juvakka 2012, 801–805.)
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5

OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE

Opinnäytetyön tavoite on toteuttaa sairaanhoitajille opas palliatiivisen potilaan pahoinvoinnin hoitoa ja hoidontarpeen arviointia helpottamaan.
Opinnäytetyön tarkoitus on parantaa palliatiivisen potilaan pahoinvoinnin hoidon laatua.
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6

KEHITTÄMISMENETELMÄNÄ TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle
ammattikorkeakoulussa. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite on prosessin kautta opettaa
tekijäänsä toteuttamaan samantyyppisiä työelämän hankkeita. Se voi olla esimerkiksi
esite, jonkinlainen opas tai perehdytyskansio, joka on käytännönläheinen ja
työelämälähtöinen. Toiminnallinen opinnäytetyö on tuotokseen tähtäävän työn
kehittämistä. Se on aika- ja paikkasidonnainen ja edellyttää aina mukana olevia toimijoita.
Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluvat tietoperusta, toimijat, menetelmät, materiaalit,
aineistot ja ainutlaatuinen tulos tai tuotos. Toiminnallisen opinnäytetyön tietoperusta tulee
olla tutkimuksellisella asenteella valikoitu ja tehty eli noudattaen universalismia,
yhteisöllisyyttä, kriittistä tarkastelua ja puolueettomuutta. Sen tulee olla riittävällä tasolla
alan ammatillisia taitoja ja tiedon hallintaa osoittava. Pelkkä opas tai muu tuote ei vielä
yksistään riitä, vaan tekijän on kyettävä yhdistämään ammatillinen teoreettinen tieto
käytäntöön ja pystyttävä pohdiskelemaan teorian nostattamien käsitteiden kautta alan
ammattikulttuuria tutkimusraportissa. Toiminnallinen opinnäytetyö etenee loogisesti
aiheenvalinnasta aiheen rajaamiseen, työskentelyn ja organisoinnin suunnittelun kautta
tuotoksen toimeenpanovaiheeseen ja arviointiin. Toimeenpanovaiheessa aktivoituvat ja
kehittyvät ammatilliset taidot: suunnitelmallisuus, itsenäisyys, vastuullisuus,
epävarmuuden sietokyky ja sitkeys. Arvioinnin jälkeen viimeistellään tuotos ja
kehittämishankeraportti, jotka yhdessä muodostavat toiminnallisen opinnäytetyön.
(Salonen 2013, 5–41.)
Kehittämistoiminnassa olennaisia asioita ovat kehittämistarpeen tunnistaminen, yhdessä
muotoiltu tavoite, johtaminen ja osallisuus. Osallisuudella tarkoitetaan asiakaslähtöisyyttä,
palautteen saamista, vuorovaikutusta sekä muiden toimijoiden näkemysten ja kokemusten
huomioonottamista. Ilman johtajuutta kehittäminen ei etene ideasta tuottavaksi
toiminnaksi. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017.)
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7

OPPAAN TOTEUTUS

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön
tuotoksena syntyi opas palliatiivisen ja saattohoidon potilaan pahoinvoinnin hoitoon.
Oppaan kohderyhmänä on palliatiivisessa hoitotyössä toimivat hoitotyön ammattilaiset
sekä alan opiskelijat.
Opinnäytetyön tekijän aiempi hoitotyön työharjoittelu palliatiivisen hoitotyön osastolla
vahvisti tekijän ammatillista osaamista ja tietoutta palliatiivisen potilaan hoitotyössä.
Työharjoittelun aikana herännyt mielenkiinto johdatteli tekijän päätymään opinnäytetyön
aiheeseen.

Kuvio 1. Kuvaus opinnäytetyön ja oppaan prosessin kulusta.
Opinnäytetyön ja tuotoksena syntyneen oppaan prosessin kulkua on kuvattu kuviossa 1.
Opinnäytetyöprosessi alkoi maaliskuussa vuonna 2019. Tuolloin alkoi tutustuminen
opinnäytetyön prosessiin, aiheeseen, käsitteistöön ja tietoperustan hakuun.
Suunnitelmaseminaari toteutui toukokuussa 2019, jolloin täsmentyivät opinnäytetyön aihe,
rakenteelliset vaatimukset ja keskeisimmät asiat. Kevään ja kesän aikana tekijä työsti
opinnäytetyön kirjallista osuutta. Tietoperustaa laadittiin tutustumalla alan kirjallisuuteen,
hoitotieteellisiin artikkeleihin sekä hoitosuosituksiin. Tietoa haettiin muun muassa
seuraavilla hakusanoilla: palliatiivinen hoito, saattohoito, pahoinvointi, oksentelu, henkinen
pahoinvointi sekä näiden yhdistelmillä. Tietoa on haettu Lahden kaupungin kirjaston
tietopalvelun kautta muun muassa Melindasta ja Artosta sekä Lahden
ammattikorkeakoulun kirjastosta. Lisäksi aineistohakua toteutettiin Masto-Finnasta,
Duodecim Terveysportista ja Oppiportista. Tietoperusta valmistui elo- ja syyskuun
vaihteessa vuonna 2019.
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Oppaan työstäminen aloitettiin elokuussa. Tuolloin suunniteltiin oppaan rakennetta ja
asiasisältöä. Oppaan asiasisältö perustuu opinnäytetyön kirjallisen osuuden
tietoperustaan. Erityisesti sisällössä keskityttiin hoitotyön näkökulmaan. Oppaan
käytettävyyden lisäämiseksi päädyttiin taitettavaan kaksipuoliseen A4 kokoon, jolloin se
on helposti tulostettavissa. Oppaan graafisessa ulkoasussa ja viimeistelyssä hyödynnettiin
opinnäytetyön tekijän lähipiirissä olevan graafikon ammattiosaamista. Siten visuaalisilla
ratkaisuilla pystyttiin korostamaan asiasisällön tärkeitä teemoja, mikä lisäsi oppaan
luettavuutta.
Oppaan tekstisisällössä lähdeviittauksia ei ole toteutettu kirjallisessa osuudessa käytetyn
tavan mukaisesti. Lähdeviittaukset on jätetty oppaan tekstisisällöstä tietoisesti pois, jotta
teksti olisi helpommin luettavissa. Käytetyt lähteet on mainittu oppaan takakannessa.
Opinnäytetyön kirjallinen osuus ja opas viimeisteltiin lokakuussa. Opinnäytetyön
ohjauksessa esille tulleet huomiot toteutettiin ja luotiin kuvaus prosessista. Opinnäytetyön
kirjallista osuutta viimeisteltiin esimerkiksi tiivistelmä, sanasto ja johtopäätökset. Oppaasta
pyydettiin arviointia sähköpostitse lääkäriltä, äidinkielen ammattilaiselta sekä suusanallisesti muutamalta sairaanhoitajalta. Opas sai kiitosta aiheen valinnasta,
kattavuudestaan ja siitä että myös henkinen pahoinvointi oli otettu mukaan. Oppaasta
sanottiin muun muassa:
”En löytänyt virheitä lopputyöstäsi. Mielestäni työ on oikein hyvä!”
” Kaikenkaikkiaan mahtavaa työtä ja kiinnostava aihe”.
Kritiikkiä oppaasta tuli erityisesti äidinkielen osalta. Arvioinnin perusteella havaitut virheet
korjattiin ja opas viimeisteltiin julkaisuvalmiiksi. Julkaisuseminaari pidettiin lokakuussa
vuonna 2019.
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8
8.1

EETTIISYYS JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (ARENE) on koonnut ammattikorkeakouluille
suositukset eettisestä ja hyvän käytännön mukaisesta opinnäytetyöprosessista.
Suositukset sisältävät opinnäytetyöprosessiin osallistuvien oikeudet, velvoitteet ja vastuut.
Ne on luotu yhtenäistämään ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöprosessia, parantamaan
opinnäytetyöprosessien laatua, edistämään hyvän tieteellisen käytännön toteutumista ja
ennaltaehkäisemään tieteellistä epärehellisyyttä. ARENE:n suositusten mukaan
esimerkiksi opinnäytetyön tekijän on hallittava opinnäytetyöprosessissaan hyvään
tieteelliseen käytäntöön kuuluvat periaatteet ja vastuut sekä tunnettava eettiseen
ennakkoarviointiin liittyvät tavat ja käytännöt. Suosituksissa on myös toimintaohjeet
epäiltäessä hyvän tieteellisen käsityksen loukkausta (esim. plagiointiepäily) ja
opinnäytetyöprosessia ohjaavat lait ja EU:n normit (Tietosuojalaki 1050/2018, Laki
lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
785/1992, Tekijänoikeuslaki 404/1961 ja Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
621/1999). (ARENE 2017.)
Opetusministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut ohjeet
hyville tieteellisille menettelytavoille, joita Suomen ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneen
noudattamaan. Näihin kuuluvat muun muassa tiedeyhteisön tunnustamien yleisten
toimintatapojen noudattaminen, kuten rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Tutkijan tulee
työssään soveltaa eettisesti kestäviä ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia
tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä olla avoin tuloksia julkaistessaan.
Muiden tutkijoiden töitä tulee kunnioittaa. Hyvä tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja
raportoitu tieteellisen tiedon edellyttämien tapojen mukaan. (TENK 2012).
Eettisesti hyvä tutkimus noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja kunnioittaa ihmisarvoa.
Sen tiedonhankintaan ja julkistamiseen liittyvät tutkimuseettiset periaatteet noudattavat
yleisesti hyväksyttäviä tapoja: toisen tekstejä ei saa plagioida, tuloksia ei saa yleistää
kritiikittä eikä niitä saa kaunistella tai sepittää. Lisäksi raportointi ei saa olla puutteellista tai
harhaanjohtavaa. Hyvän ja laadukkaan tutkimuksen asianmukaisuutta ja eettisyyttä
ohjaavat sekä valvovat julkiset elimet. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 18–27.)
Opinnäytetyössä on noudatettu ARENE:n ja TENK:in suosituksia ja ohjeita. Opinnäytetyö
on toteutettu hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, ja se on tehty käyttäen tietolähteinä
tutkimustietoon perustuvaa materiaalia.
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8.2

Johtopäätökset ja pohdinta

Opinnäytetyön aiheen valinta perustuu tekijän ammatilliseen kiinnostukseen palliatiiviseen
hoitotyöhön. Opintoihin liittyvässä harjoittelussa tekijä koki, että palliatiivisen potilaan
kivunhoitoa on tutkittu paljon ja tietoa on saatavilla, mutta muiden hankalien oireiden
tutkimustietoa oli haastavampaa löytää. Tekijälle korostui, kuinka paljon potilaat kokivat
pahoinvoinnin (oireena) haittaavan.
Opinnäytetyö lisää ja kehittää hoitotyön ammattilaisten osaamista ja hoitotyön keinoja
palliatiivisen potilaan pahoinvoinnin hoidossa. Lisäksi opinnäytetyö on hoitoalan
opiskelijoiden hyödynnettävissä.
Fyysisen pahoinvoinnin lisäksi opinnäytetyössä on sivuttu myös henkistä pahoinvointia.
Henkistä pahoinvointia käsitellään yleisluonteisesti sisältäen psyykkistä, sosiaalista,
henkistä ja hengellistä pahoinvointia. Erityiset teemat, jotka nousivat
opinnäytetyöprosessin kautta esiin, olivat psyykkiset oireet ja kärsimys.
Onnistuneeseen oireenmukaiseen hoitoon kuuluu aina myös hyvä perushoito, omaisten
huomiointi, kokonaisvaltainen ja yksilöllinen hoito, voimaannuttava vuorovaikutus, aito
läsnäolo ja toisen ihmisen kunnioitus.
Pahoinvoinnin hoidon haasteena on, että pahoinvoinnin takana on usein monta eri tekijää
palliatiivisella potilaalla, ja pahoinvoinnin syyt ja riskitekijät kasautuvat ja kertautuvat
sairauden edetessä ennen kuolemaa. Kaikkia pahoinvoinnin syitä ei pystytä poistamaan
sairauden edetessä, jolloin pahoinvoinnin hoito keskittyy syyn hoidon sijasta yhä
enemmän pahoinvoinnin tunteen lievittämiseen pahoinvointilääkkeillä, ja lääkkeitä
joudutaan käyttämään yhdistellen. Kehitettävää pahoinvoinnin hoidossa on vielä
tulevaisuudessa, koska palliatiivisen potilaan pahoinvoinnin hoito usein epäonnistuu
pahoinvoinnin syyn hoidosta ja monipuolisesta lääkehoidosta huolimatta (Laugsand 2011,
20).
Jatkokehitys ehdotuksena on, että tulevaisuudessa tutkittaisiin miten opasta voi
hyödyntää hoitotyössä. Lisäksi materiaalia hoitotyön tueksi voitaisiin tehdä muista
palliatiivisen potilaan eniten kärsimystä tuottavista oireista, kuten kivusta,
hengenahdistuksesta, masennuksesta ja ahdistuksesta.
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