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1 JOHDANTO
Kuolevan potilaan hoidon kehittäminen Sosterissa käynnistyi syksyllä 2007 kahden
erillisen toimeksiannon perusteella:
1) eettisen toimikunnan 18.9.2007 ja johtajaylilääkäri Heikki Pylkkäsen 13.11.2007
päätös kuolevan potilaan hoidon ja hoivan kehittämisestä Itä-Savon
sairaanhoitopiirissä
2) aikuisten palvelujen johtoryhmän (19.12.2007, § 224) päätös nimetä yhdeksi
laadunhallinnan ydinprosessiksi ja kehittämiskohteeksi kuolevan potilaan
palveluketju ja sen vastuuhenkilöiksi Riitta Kupiainen ja Arto Hoikkanen
Molempien toimeksiantojen tavoite oli yhteinen; suunnitella kuoleville potilaille
yhtenäiset, suosituksiin ja näyttöön perustuvat hoito- ja hoivaketjut sekä laatia
toimintaa koskeva ohjeistus ja suunnitella tarvittava koulutus.

Kuolemaa lähestyvän potilaan aktiivisesta hoidosta ja läheisten tuesta käytetään usein
käsitettä saattohoito. Saattohoitopotilaalla tarkoitetaan yleensä syöpäpotilaita, sillä
käytännössä saattohoitovaihe kuuluu lähinnä syöpäsairauksien hoitoon, ja heidän
hoidostaan on olemassa eniten tutkittua tietoa. (Vainio & Hietanen 2004.)
Saattohoidossa korostuu potilaan diagnoosista riippumatta oireiden mukainen
perushoito, ihmisarvoa kunnioittava huolenpito, henkisestä ja hengellisestä
hyvinvoinnista huolehtiminen, lähestyvään kuolemaan valmistaminen sekä potilaalle
läheisten ihmisten huomioon ottaminen ja tukeminen (Heikkinen, Kannel & Latvala
2004).
Lähteenä tässä työssä on käytetty mm. Käypä Hoito projektissa vuonna 2008
valmistunutta ohjetta Käypähoitosuositus, http://www.kaypahoito.fi/ ”Kuolevan potilaan
oireiden hoito”. Potilaan hoitoa säätelevät kansainväliset ihmisoikeussopimukset,
Suomen perustuslaki, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Potilaslaki) sekä muut
terveydenhuollon lait.
Kevään 2013 ylläpitoauditoinnissa Saattohoitopotilaan palveluketju auditoitiin, jossa se
sai mm. seuraavat erityismaininnat:
- Saattohoidon, oireenmukaisen hoidon lähtökohdat ja arvoperusta on luotu käymällä
paljon yhteisiä keskusteluja moniammatillisessa työryhmässä
- Henkilökunta on aidosti sitoutunut kuolevan potilaan hoitoon
- Palveluketjukuvausta käytetään perehdytyksessä ja arjen työvälineenä
- Saattohoitopotilaan palveluketjua arvioidaan moniammatillisesti
- Kipupoliklinikan joustava toiminta yli yksikkörajojen ja joustava
konsultaatiokäytännöt
Auditointiraportti on liitteenä oppaan lopussa.
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2 KUOLEVAN POTILAAN HOITO, SAATTOHOITO JA SEN
TAVOITE
2.1

Saattohoito ja sen tavoite

Saattohoidolla tarkoitetaan hoitoa, jossa kuolemaa lähestyville potilaille pyritään
takaamaan mahdollisimman aktiivinen, arvokas ja oireeton loppuelämä.
Saattohoito on kuolemaa lähestyvän potilaan aktiivista hoitoa ja läheisten tukea. Se on
hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheissa ja kuolinprosessin aikana. Keskeistä siinä on
potilaan oireiden ja kärsimyksen lievitys. Saattohoidon lähtökohtana on potilaan etenevä
parantumaton sairaus, johon ei ole parantavaa hoitoa tai potilas on kieltäytynyt siitä.
Lisäksi potilaan jäljellä olevan eliniän arvioidaan olevan lyhyt. Saattohoito ei sinänsä ole
riippuvainen potilaan diagnoosista. (ETENE 2004.)
Saattohoito tähtää potilaan hyvinvoinnin, turvallisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseen.
Siihen liittyy lisäksi hoidon jatkuvuus, eli vastuun potilaan hoidosta ottaa joku tietty taho ja
sama työryhmä jatkaa hoitoa loppuun saakka. Saattohoito on turvallista ja jatkuvaa
oireiden hoitoa, jossa kunnioitetaan ihmisarvoa ja läheisten merkitystä. (Vainio & Hietanen
2004.)
Saattohoito perustuu fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten tarpeiden
huomioon ottamiseen. Saattohoito sisältää potilaan riittävän hyvän perushoidon, kaiken
ihmisarvoa kunnioittavan huolenpidon, ja hänelle läheisten henkilöiden tukemisen.
Saattohoitoon liittyy hoidon jatkuvuus ja vastuu potilaan hoidosta on sovitulla taholla esim.
erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, omalääkäri, saattohoitokoti. (Vainio & Hietanen
2004.)
Saattohoidon tavoite on antaa potilaalle mahdollisuus elää elämänsä loppuvaihe
arvokkaasti ilman vaikeita oireita ja tukea häntä ja hänen omaisiaan ja läheisiään
fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja hengellisesti. (ETENE 2004.)

2.2

Saattohoitopäätös

Kuolevan potilaan hoidossa on tärkeää tehdä saattohoitopäätös.
Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös, jonka tekee potilasta hoitava lääkäri
yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen läheisensä tai edustajansa kanssa.
Saattohoitopäätös tehdään yhdessä riittävän rauhallisen ja huolellisen keskustelun
jälkeen. Saattohoitopäätöstä ei siis tee lääkäri yksinään vaan lääkäri ja potilas ja potilaan
omaiset yhdessä.
Saattohoitopäätös voi olla yksi hoitolinjapäätös tai lopputulos pitkästä prosessista, jonka
aikana on selvinnyt, ettei sairauteen ole parantavaa hoitoa. Tällöin saattohoitopäätöksen
tekoa ei pitkitetä. Päätöksen jälkeen tehdään saattohoitosuunnitelma, jonka edellytyksenä
on, että käytössä olevilla hoitomenetelmillä ei ole enää mahdollista parantaa potilaan
sairauden ennustetta tai potilas kieltäytyy hoidosta. Potilas on saanut tietää
sairaudentilaan liittyvät lääketieteelliset tosiasiat, ja hänen kanssaan on keskusteltu
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avoimesti ja rehellisesti saattohoidosta. Potilaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä
vallitsee yhteisymmärrys saattohoitosuunnitelmasta.
Saattohoitopäätös ja esimerkiksi päätös aktiivisista syöpähoidoista luopumisesta ei
merkitse muusta potilaan oireisiin myönteisesti vaikuttavista hoidoista luopumista.
Hoitotoimenpiteissä kuitenkin pyritään minimoimaan potilasta rasittavat tutkimukset ja
hoidot. Erilaiset oireet, kuten pahoinvointi ja turvotukset, voidaan silti hoitaa
puhumattakaan kivunhoidosta ja ahdistuksen hoidosta, jotka ovat tärkeimmät
saattohoidossa.

Sosterissa saattohoitopäätöksen tekee hoitava lääkäri keskustellen potilaan ja omaisten
kanssa. Saattohoitopäätös on perusteltu ja siihen liittyy jatkohoitosuunnitelma potilaan
hoidosta. Saattohoitopäätös ja jatkohoitosuunnitelma kirjataan aina sähköiseen
potilaskertomukseen.
Potilaan oma tahto voi olla ilmaistuna myös hoitotahtona / hoitotestamenttina, joka on
liitetty tai kirjattu potilaskertomukseen. Jokaisen henkilökohtaista hoitotahtoa on
kunnioitettava, ja potilaan suullisesti esittämä hoitotahto on kirjattava sähköiseen
potilaskertomukseen. Potilaan on tärkeää keskustella hoitotahdostaan tai yleensä elämän
loppuvaiheen toivomuksiinsa liittyvistä asioista myös omaistensa tai läheistensä kanssa.

3 SAATTOHOITO SOSTERISSA
3.1

Hyvän saattohoidon sisältö

Saattohoidon tavoitteena on antaa potilaalle mahdollisuus elää elämänsä loppuvaihe
arvokkaasti ilman vaikeita oireita. Kuolemaan johtavan taudin diagnoosista riippumatta
saattohoidossa korostuvat oireiden lievitys, henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen ja
perheen tai muun lähipiirin tukeminen. Ymmärretään, että kuolema on elämään kuuluva
normaali tapahtuma. Tarpeettomista hoidoista ja toimenpiteistä luovutaan, eikä kuoleman
prosessia pyritä pitkittämään. Tavoitteena on oireiden hallitseminen mahdollisimman
yksinkertaisin toimenpitein. Saattohoito perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön.
Hoidossa huomioidaan potilaan mahdollisesti ilmaisema hoitotahto.
Saattohoidon tarkoitus on tukea potilasta ja tämän perhettä sekä selviytymisessä oireista
että kuolemaan liittyvistä tunteista. Potilaan turvallisuuden tunteen kannalta tärkeää on
mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun hoitavan lääkärin ja hoitohenkilökunnan
kanssa.

3.2

Saattohoidon toteutus

3.2.1

Saattohoito erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa potilaan hoitolinjaukset ja saattohoitopäätöksen tekee potilaan
hoidosta vastaava lääkäri keskustellen siitä potilaan ja omaisten kanssa. Potilaan toiveita
kuunnellaan, tehdään hoitosuunnitelma ja arvioidaan jatkohoitopaikka. Hoito voi tapahtua
jatkossa kotona mm. omaisten ja kotihoidon tuella, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja
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joissakin tilanteissa myös erikoissairaanhoidon vuodeosastolla. Tiedon
saattohoitopäätöksestä lääkäri kirjaa sähköiseen potilaskertomukseen. Hoitava lääkäri
kirjaa myös ohjeet jatkohoitosuunnitelmasta ja toimenpiteistä ennakoitavissa olevien
ongelmien suhteen. Hoitovastuun siirtyessä erikoissairaanhoidosta
perusterveydenhuoltoon on sekä potilaalla että jatkohoidosta vastaavalla taholla oltava
tiedossa erikoislääkäri, joka on potilasta keskussairaalassa hoitanut ja joka osaa vastata
potilasta koskeviin tiedusteluihin.
Kipupoliklinikka
Kipupoliklinikan asiantuntemusta kivunhoidossa ja erilaisissa muissa oireissa voidaan
käyttää kaikissa syöpätautien vaiheissa, yhtä hyvin taudin alkuvaiheen kirurgisten tai
onkologisten hoitojen aiheuttamien kipujen tai sivuvaikutusten tarkemmassa
diagnostiikassa ja hoidon optimoinnissa, kuin loppuvaiheen mahdollisesti vaativampia
kivunhoitotekniikoita edellyttävien hoitojen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kipupoliklinikka vastaa oman asiantuntemuksensa puitteissa myös kivunhoidon ja muun
oireenmukaisen hoidon koulutuksesta Sosterin piirissä.
SKS Kipupoliklinikka toimii leikkaus- ja anestesiaosaston alaisuudessa ja sijaitsee
leikkausosaston yhteydessä. Kipupoliklinikan toiminnasta vastaavat kipulääkärinä
osastonylilääkäri Arto Hoikkanen ja kipuhoitajana sairaanhoitaja Mirja Peussa.

YHTEYSTIEDOT:
Lääkärit:
Arto Hoikkanen
Tuula Loikkanen
Kipuhoitajat:
Heidi Tiainen
Mirja Peussa
Pia Karttunen
’

puh. 044 417 3596
puh. 044 417 3594

anestesiaosastonylilääkäri
anestesiaosastonylilääkäri

puh. 044 417 3592

sairaanhoitaja

Onkologian (syöpätautien) erikoisala
Savonlinnan keskussairaalassa onkologin vastaanotto tapahtuu kirurgian poliklinikalla,
jonka yhteydessä toimivassa sytostaattiyksikössä toteutetaan myös sytostaatti-,
solunsalpaaja- ja muut vastaavat hoidot.
Päätös aktiivisista syöpähoidoista luopumisesta ei merkitse muusta potilaan oireisiin
myönteisesti vaikuttavista hoidoista luopumista. Hoitotoimenpiteissä kuitenkin pyritään
minimoimaan potilasta rasittavat tutkimukset ja myös hoidot, mutta vaikka syöpää ei enää
hoidettaisi niin tulehdukset, laskimotukokset, turvotukset ja pahoinvointi voidaan silti hoitaa
puhumattakaan kivunhoidosta ja ahdistuksen hoidosta jotka ovat ne tärkeimmät
saattohoidossa
Yleisiä hoitolinjoja saattohoitopotilaiden suhteen on vaikea määritellä, mutta ohjenuorana
lienee pidettävä sitä, että pyritään välttämään erilaisia tutkimuksia ja myös hoitoja niin
paljon kuin mahdollista ja keskitytään kivunhoitoon ja muuhun oirehoitoon mahdollisimman
yksinkertaisin keinoin ja vähin lääkityksin.
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Sytostaattipoliklinikan sairaanhoitajan / syöpäsairaanhoitajan rooli oireenmukaisessa
hoidossa:
− tavoitteena on huolehtia potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, johon sisältyvät potilaan
kuuntelu, ohjaus ja tiedottaminen sekä tarvittavan lääkehoidon toteutus
− potilaan psyykkinen tukeminen ja omaisten tukeminen ovat tärkeä osa hoitotyötä
Saattohoidossa olevan syöpäpotilaan hoidossa pyrkimyksenä on huolellinen
paneutuminen potilaan ongelmiin, riittävä ajankäyttö, aito välittäminen sekä myös
omaisten tukeminen.
Sytostaattipoliklinikka / kirurgian poliklinikka
Puh. 044 417 3125 / 044 417 3766
Yhteydenotot: maanantai-torstai klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15.

3.2.2

Saattohoito perusterveydenhuollon vuodeosastoilla

Pääsääntöisesti aikuisikäisten saattohoito kuuluu Sosterissa perusterveydenhuollon
vastuulle ja toteutetaan kotihoidossa tai terveyskeskusten vuodeosastoilla. Vanhainkodit
Punkaharjulla, Kerimäellä ja Savonlinnassa hoitavat asukkaansa omassa
vanhainkotihuoneessaan, mikäli asukas sitä toivoo. Palvelutalossa asuvan kuolemaa
lähestyvän henkilön hoidon järjestelyä voidaan verrata kotona asuvaan henkilöön ja
soveltaa kotisaattohoidon periaatteita. Jokainen saattohoitotilanne suunnitellaan
yksilöllisesti. Tarve lähtee aina asukkaan toivomuksesta saada kuolla kotonaan.
Kotisaattohoidossa oleva potilas voi siirtyä osastohoitoon omaisten väsyessä tai potilaan
oireiden hallitsemattomuuden vuoksi. Tällöin yhteydenotto tapahtuu vuorokauden ajasta
riippumatta suoraan oman terveyskeskuksen vuodeosastolle, missä on tieto suunnitelluista
kotisaattohoitopotilaista.
Potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksen vuodeosastolle pyritään
paikka järjestämään potilaan kotikunnan terveyskeskuksen vuodeosastolta.
Siirtovaiheessa varmistetaan tieto saattohoitosuunnitelmasta ja muutoinkin riittävä
tiedonkulku osastolle. Vuodeosaston lääkäri voi aina tarvittaessa kysyä hoito-ohjeita
potilasta erikoissairaanhoidossa hoitaneelta lääkäriltä. Tarvittaessa erikoissairaanhoidon
lääkäri tai sairaanhoitaja voi käydä tapaamassa potilasta terveyskeskuksen osastolla.
Saattohoidon toteutuspaikasta riippumatta potilaan hyvään perushoitoon kuuluu toiveiden
huomioiminen ravitsemuksessa, puhtaus, lääkehoidon toteuttaminen, ihon hoito ja
asentohoidot vuodepotilaalla. Myös liikkumisen ja istumisen mahdollistaminen on tärkeää,
niin kauan kuin se on järkevää ja potilaan toiveiden mukaista.
Merkityksettömät hoitorutiinit, kontrolliluonteiset tutkimukset, suonensisäinen nestehoito ja
antibioottihoito huonokuntoisella potilaalla eivät kuulu saattohoitoon, ellei niillä uskota
olevan merkittävää apua potilaan oireisiin. Myöskään elvytys ei kuulu hyvään
saattohoitoon.
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Henkistä ja hengellistä tukea antavat sitä haluaville sairaalapastori ja seurakuntien
työntekijät. Hoidossa kunnioitetaan potilaan vakaumusta. Tarvittaessa tukea on saatavissa
potilaalle ja omaiselle myös terveyskeskusten mielenterveysvastaanotoilta.

3.2.3.

Saattohoito kotihoidossa

Kotihoitoon siirtyminen edellyttää aina moniammatillista hoitoneuvottelua ja hoitopäätöstä.
Potilas ja hänen omaisensa ovat keskeisessä roolissa kotisaattohoitoa suunniteltaessa.
Jokaisen potilaan hoito suunnitellaan yksiköllisesti huomioiden kaikki hoidossa tarvittavat
voimavarat. Kotisaattohoidossa olevalle potilaalle pyritään aina nimeämään omahoitaja.
Hoidon suunnitteluvaiheessa sovitaan:
− hoitoon osallistuvien tahojen voimavarat, ajankäyttö ja tehtäväsisällöt
− kotiosaston toiminta / lääkärin yhteistyö
− omaisten osuus ja tukeminen hoidossa
− potilaan riittävän turvallisuuden tunteen aikaansaaminen
− riittävän kivunhoidon suunnittelu ja asiantuntijatahon yhteistyö kotihoidon kanssa
− tarvittavista apuvälineistä, hoitotarvikkeista ja mahdollisista lääkehoidon kustannusten
vastuista sopiminen
− taloudellisten etuuksien huomioiminen / vireillepano
− sosiaalisen kanssakäymisen ja hengellisen tuen tarpeet
− potilaalle hoidosta koituvat asiakasmaksut
Kotihoitoa varten laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Potilaalla on oikeus
− saada oikeaa tietoa sairaudestaan sekä rehellistä toivoa ja varmuutta siitä, ettei tule
hylätyksi missään tilanteessa. Kotihoidon tueksi nimetään kotiosasto
− saada elää ympäristössä; koti tai vuodeosasto, jossa pystytään sopeutumaan hänen
tilanteeseensa ja jossa tutuin auttajin taataan turvallisuuden tunne.
− säilyttää itsenäisyytensä, mutta myös antautua toisten varaan ja autettavaksi
− saada elää perheensä / sukunsa jäsenenä ja säilyttää halutessaan yhteys niihin
yhteisöihin, joihin kuuluu.
− hyvään elämään, niin että potilaan toiveet ja halu ohjaavat päivittäistä avustavan tahon
toimintaa
− tuettuun elämänsä loppuvaiheen surutyöhön
− uskontokuntansa mukaiseen hengelliseen tukeen ja hartauden harjoittamiseen

Kotihoidon työn arvot saattohoidossa
− yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, inhimillisyys
− turvallisuus
− yksityisyyden kunnioitus
− työn kiireettömyys
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Muut hoitoon osallistuvat tahot
Kotihoito käyttää työnsä tukena saattohoitopotilaan hoitomallin mukaisia
asiantuntijatahoja, kuten sosiaalityö, sairaalasielunhoito, Saimaan syöpäyhdistys,
tarvittavat lääkärin tekemät erikoisalojen konsultoinnit, mahdolliset yksityiset
palveluntuottajat.

Potilaan ja omaisten tiedonsaanti ja yhteistyö
Tiedottamisen asiakirjat:
− kotiuttamiskokouksen muistio
− kotihoidon kansio kotona: hoito- ja palvelusuunnitelma, lääkeluettelo, seurantatiedot
− kotihoidon ja kotiosaston sekä hoitavan lääkärin yhteystiedot
− muiden hoitoon osallistuvien / tukea mahdollistavien tahojen yhteystiedot
− kotikuoleman kirjallinen toimintaohje
Yhteydenotot:
Potilas ja omaiset voivat ottaa virka-aikana arkisin 7.30–15.00 yhteyttä kotihoidon
omahoitajaan. Muuna aikana on aina soittomahdollisuus nimetylle kotiosastolle. Potilas voi
omasta tai omaisten toivomuksesta siirtyä halutessaan hoitoon kotiosastolle.

3.2.4

Oireiden hoito

Diagnoosista ja hoitopaikasta riippumatta saattohoidossa korostuu perustarpeista
huolehtiva oireiden mukainen hoito, henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen ja perheen
tai muun lähipiirin tukeminen. Tavoitteena on oireiden hallitseminen mahdollisimman
yksinkertaisin toimenpitein. Saattohoito pitää sisällään ajanjakson, jonka aikana potilaan
tila voi vaihdella kotona omatoimisesti selviytyvästä tajuttomaan vuodepotilaaseen.
Toimenpiteiden mielekkyyttä tulee aina harkita huomioiden potilaan yleistila ja jäljellä oleva
elinaika.

Kipu ja kivuliaiden oireiden hoito
Saattohoitoon kuuluu hyvä, riittävä kivun hoito. Kivun hoidossa voidaan nykyisin käyttää
useita erilaisia lääkkeitä ja menetelmiä ja kulloinkin käytettävä lääkitys arvioidaan
potilaskohtaisesti. Kivunhoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä kipupoliklinikan
asiantuntijoiden kanssa. Kipuhoitaja voi pyydettäessä tehdä myös kotikäynnin.
Hengenahdistus ja muut hengitysteiden oireet
Tärkeää on tehokas oireenmukainen lääkehoito: kivunhoito ja rauhoittavat lääkkeet.
Ravitsemus ja nestehoito
Saattohoidossa ei pääsääntöisesti toteuteta nestehoitoa. Ravitsemuksessa otetaan
huomioon potilaan toiveet ja omaisten sekä potilaan ohjaus.

8.8.2009/Päivitetty 3.2.2014

10
Pahoinvointi ja oksentelu, vatsan toiminta
Oireiden lievittämiseen ja voinnin helpottamiseen pyritään suunnittelemalla helpottavaa
lääkehoitoa yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa.
Hyvä hygienia ja perushoito
Hygienian hoito ja perushoito suunnitellaan potilaan tilanteen mukaan päivittäin. Hoidossa
käytetään tarvittavia apuvälineitä ja hoitotarvikkeita.
Psyykkiset oireet
Hoidossa huomioidaan erityisesti apu potilaan kokemaan ahdistukseen ja masennukseen.
Oireiden hoidossa on tärkeää hoitoon osallistuvan henkilöstön riittävä ajankäyttö sekä
valmiudet kuunnella ja keskustella.
Psykososiaalisen hyvän olon tukeminen
Tukeminen alkaa hyvästä hoitosuhteesta. Siinä korostuu vuorovaikutus – sanallinen
ja sanaton viestintä. Hoitosuhde on ainutkertainen tapahtuma, joka pohjautuu
molemminpuoliseen rehellisyyteen, avoimuuteen, välittämiseen sekä turvallisuuden
tunteen luomiseen ja jatkuvuuteen. Potilaan ja perheen kohtaamisessa on tärkeää
myönteinen, tunteille vapaa ilmapiiri. Potilaalla on oikeus elää koko elämänsä
omanlaisenaan yksilönä. Henkilökunta on hoitotilanteessa läsnä kiireettömästi, osoittaen
kiinnostusta ihmisenä ihmisestä.
Hengellinen tuki
Kuoleman uhka ja kipu nostavat esille elämän perimmäisiä kysymyksiä ja erilaisia arvo- ja
arvostuskysymyksiä. Kypsyäksemme kuoleman hyväksymiseen tarvitsemme muisteluja.
Ihmisen elämänhistoriaa voidaan käyttää sekä terapiana että sielunhoitona.
Turvan etsimisen tueksi potilas usein toivoo perinteistä sielunhoitoa: rukoilemista,
Raamatun tai hartauskirjojen lukemista, virsien veisaamista ja laulua, rippiä, ehtoollista
sekä musiikin kuuntelua. Jokainen hoitavan yhteisön jäsen voi toimia joskus sielunhoitajan
roolissa. Jos potilas haluaa puhua, hoitohenkilökunnan tehtävänä on kuunnella
riippumatta siitä, millainen elämänkatsomus tai usko heillä itsellä on.
Sairaalapastorit ja seurakunnan työntekijät ovat saattohoitopotilaan ja omaisten
käytettävissä.

3.2.5

Kuoleminen kotona

Hoitoon osallistuvan henkilökunnan tehtävänä on tukea potilasta ja omaisia kohtaamaan
kuolema kotona. Saattohoidon edetessä keskustellaan kuolinhetkeen liittyvistä fyysisistä ja
psyykkisistä tunnusmerkeistä ja valmiudesta tukea ja ennakoida lähestyvää kuolemaa.
Keskustelun tarkoituksena on auttaa omaisia ymmärtämään tilanne ja siihen liittyvät
tunteet ja mahdolliset pelot. Valmentamisessa annetaan myös konkreettisia ohjeita ja
kerrotaan tilanteeseen liittyvästä toiminnasta, tuesta ja henkilökunnan saavutettavuudesta.
Uskonnollisen vakaumuksen mukaiset toivomukset ehtoollisesta ja seurakunnan
työntekijän mukanaolo mahdollistetaan potilaan ja omaisten toivomusten mukaisesti.
8.8.2009/Päivitetty 3.2.2014
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Kuoleman kohtaamiseen saattaa liittyä pelkoa kivusta, ajatuksesta luopua elämästä ja
toimintakyvyn menetyksestä ja omasta itsemääräämisoikeudestaan. Hoitohenkilökunnan
kokemukset ja läsnäolo sekä tilanteen ennakoitu suunnittelu auttavat omaisia jaksamaan
hoidon viimeisessä vaiheessa.
Vainajan kunnioittaminen ja omaisten tukeminen kuuluu hyvään saattohoitoon. Kuolema
tuo aina surun ja peruuttamattomuudessaan se on aina koskettava. Suru ei ole sairaus
vaan luonnollinen reaktio läheisen kuolemaan. Kotihoidossa surijan tuesta vastaavat
omahoitaja / -hoitajat.
Käytännön asiat (tarvikepalautukset ym.) hoidetaan suruvaiheen tuen jälkeen. Kotihoidon
ja omaisten yhteistyön päättäminen saattaa edellyttää vielä kotihoidon tukikäyntejä, jotka
ovat omaiselle maksuttomia. Kotihoidon toimijat huolehtivat riittävästä käytännön asioiden
ohjaamisesta ja suruvaiheen tukemisesta joko omin voimavaroin tai eri asiantuntijoiden
yhteistyöapua käyttäen.

3.3

Kuoleman jälkeen

Kuoleman toteaa ja kuolintodistuksen kirjoittaa hoitava lääkäri sekä tekee ilmoituksen
syöpäpotilaista syöpärekisteriin. Jos potilas kuolee vuodeosastolla ja omainen ei ole
paikalla potilaan kuollessa, vuorossa ollut hoitaja ilmoittaa sovitulle lähiomaiselle
kuolemasta. Huomioon otetaan omaisen toivomukset ilmoituskäytännöistä voinnin
huononemisen ja kuoleman osalta.
Henkilökunta muistelee omaisten kanssa potilasta ja hoitotapahtumaa ja antaa ”Omaisille”lehtisen ja neuvoo kuoleman jälkeisissä käytännön asioissa.

4 SAATTOHOITOON LIITTYVÄT MUUT PALVELUT
4.1

Sosiaalityö ja potilasasiamiestoiminta saattohoidossa

Hoitovastuu
Saattohoitopotilaan tarvitseman sosiaalityön toteuttaa hoitovastuussa olevan yksikön
sosiaalityöntekijä. Hoitovastuun muuttuessa saatettavan toive palvelun jatkumisesta
yhteistyön erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa aloittaneen sosiaalityöntekijän kanssa pyritään ottamaan huomioon. Tarvittaessa työntekijän vaihtumisesta ja
tietojen siirtämisestä sovitaan erikseen. Vanhustyön sosiaaliohjaajat selvittävät
saattohoitoon liittyvän omaishoidontuen perusteet ja soveltuvin osin muita kotona
tarvittavia tukia.
Yhteystiedot:
Keskussairaalan sosiaalityöntekijät:
Leppänen Riitta, puh. 044 417 3220
Hänninen, Marjaana puh. 044 417 3219
8.8.2009/Päivitetty 3.2.2014
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Terveyskeskusten sosiaalityöntekijät:
Poutanen Virpi, puh. 044 417 2823
Härkönen Sirpa, puh. 044 417 3213

Vanhustenhuollon sosiaaliohjaajat:
Kumara Johanna, puh. 044 417 2366
Nevalainen Eeva, puh. 044 417 2368

Potilasasiamiestoiminta
Saattohoitopotilaan oikeuksiin liittyen potilas ja/tai omaiset voivat olla yhteydessä
myös Sosterin potilasasiamieheen. Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja
auttaa tarvittaessa tekemään muistutuksen tai kantelun hoidosta tai ilmoituksen
potilasvahingosta.
Yhteystiedot:
Sosiaali- ja potilasasiamies
Korhonen Heli, puh. 044 417 3218

4.2

Sairaalasielunhoito

Sairaalapastori on käytettävissä henkilökohtaiseen tai ryhmissä käytäviin keskusteluihin ja
sielunhoitoon potilaiden ja heidän omaistensa kanssa.
Sosterissa on sairaalapastorina Satu Valkonen-Lindblad:
Sairaalapastoriin voi ottaa yhteyttä potilaana ollessaan hoitohenkilökunnan välityksellä tai
puhelimitse:
Sairaalapastori Satu Valkonen-Lindblad
puh. 044 417 3285 (sairaala) 044 776 8033 (seurakunta)
Sähköposti: satu.valkonen-lindblad(at)isshp.fi
Suomen evankelis-luterilainen kirkon kotisivuilla http://www.evl.fi on paljon hyödyllistä
tietoa niin sairaalasielunhoidosta kuin myös kuoleman kohtaamisesta.
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4.3

Saimaan Syöpäyhdistys ry

Yhdistyksen toiminnan tavoite
Yhdistyksen tavoite on syöpäpotilaiden ja heidän läheisten tukeminen eri
elämänvaiheessa. Yksi palvelumuoto on kouluttaa ja välittää saattohoidon
vapaaehtoistyöntekijöitä.

Saattohoidon tukihenkilötoiminta
Saattohoidon tukihenkilöt ovat kanssakulkijoita, jotka tarjoavat kiireetöntä
läsnäoloa ja käytännön tukea arjesta selviytymiseen kuolevalle potilaalle
sekä heidän läheisilleen. Tukihenkilö ei korvaa ammatti-ihmisten ja
läheisten tekemää työtä. Saattohoidossa tukisuhde kestää tuettavan kuolemaan
asti, joka usein jatkuu vielä muutaman kerran omaisten tapaamisena.
Kts. ohje Tiedä saattohoidon tukihenkilötoiminnasta

Tukihenkilöiden välittäminen
Saattohoidon tukihenkilöntoiminnan vastuuhenkilö ja välittäjä on paikallisen
neuvontapalvelun sairaanhoitaja. Hän tukee vapaaehtoisia heidän
saattohoitotyössään koko tukisuhteen ajan. Syöpäyhdistyksen koulutuksen
yhteydessä tukihenkilöt ovat antaneet kirjallisen vaitiololupauksen. Palvelu
on maksuton.
Yhteystiedot ja aukioloajat
Savonlinnan neuvontapalvelu
Saimaan Syöpäyhdistys
Tulliportinkatu 1-5 B 40, 57100 Savonlinna
puh. 040 767 4033
Neuvontapalvelu avoinna ma – to klo 8.30 - 14
Sairaanhoitaja Eeva Airaksinen
Sähköposti: savonlinna@sasy.fi
eeva.airaksinen@sasy.fi
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5 SOSTERIN LAITOSHOIDON YKSIKÖIDEN YHTEYSTIEDOT
5.1

Sosterin perusterveydenhuollon vuodeosastojen yhteystiedot

Laitoshoidon ylilääkäri
Riitta Kupiainen
Puh. 044 417 2378

PUNKAHARJUN VUODEOSASTO
osastonhoitaja Kristiina Nyholm, puh. 044 417 2501
RANTASALMEN VUODEOSASTO
osastonhoitaja Anne Hirn, puh. 044 417 2601.
SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO 2
osastonhoitaja Suvi Sipilä, puh. 044 417 2201
SULKAVAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO
osastonhoitaja Sirpa Forss, puh. 044 417 2053

5.2

Sosterin vanhainkotien yhteystiedot

KERIMÄEN VANHAINKOTI
vastaava sairaanhoitaja Riitta Huttunen, puh. 044 417 2358
PUNKAHARJUN VANHAINKOTI RAUHALA
vastaava sairaanhoitaja Arja Korhonen, puh. 044 417 2186
VANHAINKOTI PÄIVÄRINNE, Savonranta
vastaava sairaanhoitaja Jaana Sairanen, puh. 044 417 2229

5.3

Sosterin alueen palvelutalojen yhteystiedot

Hopearanta
Punkaharjuntie 7, 57130 Sln
www.hopearanta.fi

puh. 531582

Kangasvuokko
Kangasvuokontie 4, 57220 Sln
www.kangasvuokko.fi

puh. 258939

Karpalokoti
Mertajärventie 14, 57220 Sln

puh. 044 417 2148

Rosina

puh. 5756156
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Olavinkatu 20, 57130 Sln
Palvelukoti Rede-Riikka
Nojamaantie 9, 57130 Sln
www.rederiikka.fi

puh. 515265

Villa-Saimaa
Pihlajavedentie 6, 57120 Sln

puh. 044 531 9604

Hoitokoti Anna ja Aatu Oy
Putikontie 11, 58550 Putikko
www.hoitokotiannajaaatu.com

puh. 450862

Toivola-koti
Puutarhantie 3, 58500 Punkaharju

puh. 044 417 2530

Hoitokoti Iltasatu oy
puh. 540227
Enonkoskentie 14, 58175 Enonkoski
www.hoitokoti-iltasatu.fi
Palvelukoti Puruveden Helmi
Koulutie 3, 58200 Kerimäki
Palvelukoti Koivula Oy
Säimenentie 654, 58360 Säimen
www.palvelukotikoivula.fi

puh. 544750
puh. 676000

Palvelukeskus Mäntylä
puh. 7371460
Vanhainkodintie, 58900 Rantasalmi
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6 OHJEITA JA ESITTEITÄ
Käypähoitosuositus, http://www.kaypahoito.fi/
Hoitotestamentti / Hoitotahto
Valtakunnallinen syöpäpotilaiden etujärjestö Suomen Syöpäpotilaat - Cancerpatienterna i
Finland ry tuottaa erilaisia potilasoppaita, jotka löytyvät www – osoitteesta:
http://www.syopapotilaat.fi/oppaat.php
Syöpäpotilaan ravitsemusopas: http://www.syopapotilaat.fi/pdf/ravitsemusopas.pdf
Syöpäpotilaan sosiaalietuudet pähkinänkuoressa:
http://www.syopapotilaat.fi/pdf/sosiaaliopas_2008.pdf
Kun mitään en jaksa
Opas jokaiselle, joka tuntee itsensä väsyneeksi syöpäsairauden tai hoitojen aikana
http://www.syopapotilaat.fi/pdf/fatiguefi.pdf
Ohje omaiselle ja henkilökunnalle toiminnasta kotona potilaan kuoltua
Ohje vainajan omaisille
Surun kohdattua -esite
Tiedä saattohoidon tukihenkilötoiminnasta

Sairaalasielunhoito:
Savonlinnan seurakunta
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/
Yhteystiedot > työmuodot > sairaalasielunhoito
http://www.evl.fi/srk/savonlinna-saaminki/TMsairas.htm
www.evl.fi > Sairaalasielunhoito
Sairaalasielunhoidon periaatteet:
http://www.evl.fi/kkh/to/ksk/periaatteet.html
Kuoleman kohtaaminen:
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/DDB67D564CC162DCC2256FEB00256FF5?OpenDocu
ment&lang=FI
Yksityinen rippi:
http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/toim-kirja/toim-opas_2e.html
Ehtoollinen sairaan luona:
http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/toim-kirja/toim-opas_2e.html#271
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Rukoushetki kuolevan luona:
http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/toim-kirja/toim-opas_2e.html#ruk

Eri uskonnot Suomessa
Ev.lut.kirkko >> Tutkimus ja julkaisut >> Uskonnot Suomessa hanke >> Uskonnot
Suomessa tietokanta
http://www.uskonnot.fi/
Vakaumuksen kunnioittaminen
http://www.evl.fi/kkh/to/ksk >> vakaumuksen kunnioittaminen
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Työryhmä:
Merja Hertsi, gastrokirurgian asiantuntemus
Arto Hoikkanen, anestesiologian asiantuntemus, työryhmän puheenjohtaja
Kirsti Kemppanen, kotisairaanhoidon asiantuntemus
Heli Koppinen, kipu- ja rintasyöpäsairaanhoitaja
Heli Korhonen, sosiaali- ja potilasasiamies
Leena Kunnalla-Kortelainen, sosiaalityön asiantuntemus
Riitta Kupiainen, geriatrian ja laitoshoidon asiantuntemus
Marita Kuusinen, syöpäsairaanhoitaja
Päivi Lehtonen, hematologian asiantuntemus
Esa Männistö, onkologian asiantuntemus
Tuija Niiranen, keuhkosairauksien asiantuntemus
Terhi Nummi, naistentautien asiantuntemus
Mirja Peussa, kipusairaanhoitaja
Maijaterttu Tiainen, ylihoitaja, työryhmän sihteeri
Raila Torvinen, Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelun sairaanhoitaja
Maija Tuominen, lastensairauksien asiantuntemus
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Saauohoitopotllaan palveluketju
Kuolevan potilaan hoidon/saattohoidon kehittäminen on käynnistynyt Sosterissa jo syksyllä 2007, jolloin myös palveluketjun vastuuhenkilöiksi on nimetty osastonylilääkäri
ja ylilääkäri.
Saattohoitopotilaan palveluketju kuvauksen ja Kuolevan potilaan hoito Sosterissa- ohjeen laadinnat ovat käynnistyneet monitahoisessa ja moniammatillisessa työryhmässä
arvokeskusteluna,jolla luotiin lähtökohdat kehittämistyölle. Ohjeen taustalla ovat mm. valtakunnalliset käypähoitosuosituksetja STM 20I O julkaisemia saattohoitosuosituk
sia on hyödynnetty päivityksessä.
Palveluketjukuvaus ja hoito-ohje valmistuivat 2009 ja ne on päivitetty viimeksi tammikuussa 2013. Palveluketjun arviointi tehdään saattohoitotyöryhmässä, jossa on osallis
tujia saattohoitoon osallistuvista yksiköistä erikoissairaanhoidosta, peruspalveluista ja kotihoidosta. Mukana kehittämistyössä on myös sosiaalityöntekijä, potilasasiamies ja
sairaalateologi sekä syöpäjärjestöjenedustaja.

Labquality Oy
Qualitor
Ratamestarinkatu 11 A
00520 HELSINKI
etunimi.sukunimi@qualitor.fi

p. 09 8566 8260
f. 09 8566 8280

www.qualitor.fi

Y-tunnus 0110079-1

Càualitor

YLLÄPITOAUDITOINNIN RAPORTTI

16(28)

Kuolevan potilaan hoidon ohje ja palveluketjukuvaus tunnetaan saattohoitoon osallistuvissa yksiköissä ja niitä hyödynnetään uusien työtekijöiden perehdytyksessä ja koulu
tuksissa. Kuolevan potilaan hoitoon osallistuvat ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja kiinnostuneita kehittämään hoitoa ja tekemään yhteistyötä kaikkien yksiköiden kanssa.
Potilaan saattohoito käynnistyy saattohoitopäätöksellä, jota edeltää potilaan ja omaisten kanssa käytävä saattohoitoneuvottelu. Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös,
joka tehdään yhteisymmärryksessä potilaan kanssa silloin, kun sairauteen ei ole parantavaa hoitoa tai potilas on kieltäytynyt siitä. Saattohoitopotilaita hoitavien yksiköiden
työntekijät kertoivat, että saattohoitopäätösten tekemistä siirretään toisinaan seuraavaan hoitopaikkaan. Myös hoitavan lääkärin määrittely on hankalaa niissä tapauksissa,
kun potilas on ollut hoidossa usealla erikoisalalla. Saattohoitopäätös kirjataan Effica kertomukseen riskitietoihin ja erikoisalalehdelle.
Saattohoitopäätös sisältää aina DNR- päätöksen. Potilaan hoitotahtoja hoitotestamentti kirjataan myös riskitietoihin ja allekirjoitettu asiakirja skannataan oheistiedostoksi.
Aikuisikäisten saattohoito on perusterveydenhuollon vastuulla ja tapahtuu terveyskeskuksen vuodeosastolla tai kotihoidossa. Myös keskussairaalan eri erikoisalojen vuode
osastolla hoidetaan saattohoitopotilaita. Pääsääntöisesti pyritään siihen, ettei saattohoidossa elämän loppuvaiheessa olevaa potilasta siirretä yksiköstä toiseen.
Kipupoliklinikalla hoidetaan myös syöpäpotilaiden kipuja ja annetaan ohjeita kivunhoidosta eri yksiköihin. Kipupoliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä tai konsultaa
tiopyynnön välityksellä, kiireellisissä tapauksissa riittää puhelinyhteys. Kipupoliklinikan sairaanhoitaja tekee tarvittaessa kotikäyntejä saattohoitopotilaan luokse tai käy oh
jaamassa terveyskeskuksen ja keskussairaalan vuodeosastoilla, mitä pidetään erinomaisena palveluna potilaille. Kipupoliklinikan osaamista arvostetaan ja työntekijät kerto
vat, että heidän tulisi käyttää poliklinikan osaamista enemmän hyödyksi.
Kotihoidossa olevilla saattohoitopotilailla on mahdollisuus voinnin huonotuessa ottaa yhteyttä SLN terveyskeskuksen vuodeosastolle 2, jonne he voivat myös siirtyä hoitoon
mihin vuorokauden aikaan tahansa ilman lähetettä. Tätä toimintatapaa pidetään hyvänä ja asiakaslähtöisenä käytäntönä. Kaikilla vuodeosastoilla saattohoitohoitopotilaat
hoidetaan yhdenhengen huoneissa. Omaisilla on mahdollisuus olla läsnä ja halutessaan myös yöpyä potilaan huoneessa. Henkilökunta haluaisi kiinnittää enemmän huomiota
potilashuoneiden viihtyvyyteen.
Hoitotyössä potilaille ei erityisesti nimetä omaa hoitajaa, mutta käytännössä pyritään siihen, että sama hoitaja on mahdollisimman paljon saman potilaan hoitotyössä. Saatto
hoitopotilaan hoitoon liittyvään koulutukseen on osallistuttu ja hakeudutaan aktiivisesti. Potilaan kivunhoidosta koetaan kuitenkin osaamisvajetta eri yksiköissä. Työnohja
ukseen on mahdollista osallistua halutessaan. Akuuteissa kriisitilanteissa osataan pyytää ja käyttää defusing istuntoa hyödyksi tilanteen kuormittavuuden purkamiseksi.

Saattohoitopotilaan palvelusprosessin erityismaininnat:
Saattohoidon, palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja arvoperusta on luotu käymällä paljon yhteisiä keskusteluja moniamrnatilllisessa
Henkilökunta on aidosti sitoutunut kuolevan potilaan hoitoon
Saattohoitopotilaan palveluketjun moniamrnatillinen arviointi
Kipu poliklinikan joustava toiminta yli yksikköraj oj en ja joustavat konsultaatiokäytännöt
Palveluketjukuvausta
käytetään perehdytyksessä ja arjen työvälineenä
Koulutus saattohoitoon/kuolevan potilaan hoitoon hyvä
Kotihoidossa oleva potilas voi tarvittaessa päästä suoraan terveyskeskuksen osastolle 2

työryhmässä
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I

KORJAAVAT TOIMENPI
TEET

AIKATAULU ! VASTUU
HENKILÖ

Kutsutaan saattohoitotyöryhmä
koolle ja käydään laaja-alaista
keskustelua aiheesta eri
ylilääkäreiden kesken.

31.12.2013
mennessä

Lääkelistojen oikeellisuutta ja
ajantasaistamista on va johtava
ylilääkäri ohjeistanut 3.7.2013.
Lääkehoito- ja
potilasturvallisuusvastaavat
yhdessä tietohallinnon
asiantuntijoiden kanssa pitävät
aiheesta koulutusta henkilöstölle.

Jatkuva

Saattohoitopotilaan palveluketju
2.9, 5.3, 5.5
(PK/VO)

5.4 (PK/VO)

Saattohoitoon
siirtyminen edellyttää Saattohoitopäätöksen kriteereistä
saattohoitopäätöksen tekemistä yhteis- keskustellaan ja toimintakäytäntöjä
työssä potilaan ja hänen omaisten ja vastuita selkiytetään.
kanssa. Haastatteluissa tuli esiin, että
saattohoitopäätöksiä ei aina tehdä tai
siirretään päätöstä myöhemmäksi tai
seuraavaan hoitopaikkaan. Saattohoitopäätöksen tekeminen suuntaa hoitotyötä ja selkiyttää potilaan hoitoa ja
tarvittavia toimenpiteitä.
Potilaan siirtyessä hoitoon toiseen yksikköön lääkelehti/-lista ei ole aina
yhdenmukainen
eri
asiakirjoissa.
Myös tarvittavien kipulääkkeiden (kipuihin ja ahdistukseen) määräykset
puuttuvat, mikä aiheuttaa lisätyötä
asian selvittämiseksi etenkin viikonloppuisin.

Lääkelehden/listan oikeellisuudes
ta kaikissa potilaan asiakirjoissa
tulee huolehtia ja tarvittava kipulääkitys ohjeistettava.

Riitta Kupiainen
Arto Hoikkanen
Maijaterttu
Tiainen

Riitta Kupiainen
Arto Hoikkanen
Maijaterttu
Tiainen

Organisaatio on mukana "THL:n
Lääkitystietojen hallintaprosessin
kehittäminenja testaus hankkeessa".
Lääkitystiedon hallinta on jatkuva
kehittämiskohde.

3 . 14 - 3 . 1 5 (Y)

Saattohoitoa
ja
saattohoitopotilaan
palveluketjua on kehitetty vuosia moniammatillisessa
yhteistyössä.
Ajankohtainen tarve on kivunhoidon lisäkoulutukseen. Myös kipupoliklinikan
asiantuntij aroolia potilaan hoidossa eri
yksiköissä halutaan lisätä.

Arvioitava kivunhoidon koulutuk
sen tarve ja kipupoliklinikan mah
dollisuutta olla enemmän yksiköi
den käytössä

Kivunhoidon koulutusta
j ärj estetään säännöllisesti,
viimeisin oli 5.9.13
Kivunhoidon kehittäminen on
jatkuva kehittämiskohde

-

Jatkuva

Riitta Kupiainen
Arto Hoikkanen
Maijaterttu
Tiainen

