Joulukuu
4/2021

Sorvin äärestä: Vakuutuslääketiede työnä

Lääkärijohtaja ja katuuskottavuus

Palliatiivinen hoito –
koskeeko minun potilaitani?

SELYn uusi valtuuskunta ja
hallitus

ME ORIONILLA PYRIMME
VARMISTAMAAN, ETTÄ
BIOSIMILAARIT OVAT
Monipuolisesti tutkittuja
Hinnaltaan edullisia
Toimitusvarmoja

HUOLEHDIMME LISÄKSI,
ETTÄ SAATAVILLA ON
Laadukkaita
tukimateriaaleja
Palveleva tuotetuki
läpi Suomen

Amgevita® on rekisteröity tavaramerkki,
jonka haltija on Amgen Inc. Orion Oyj on Amgevitan
myyntiluvan haltijan Amgen Europe B.V.:n paikallinen edustaja.

120 vuotta
erikoislääkärien
edunvalvontaa

SIKSI
AMGEVITA
ON VARMA
VALINTA
Suomen käytetyin
adalimumabin
biosimilaari*

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Orion Pharma 11/2021. Lisätietoja valmisteesta sivulla 187.

Radiologisen kuvantamisen ympäristöjalanjälki

*Pharmarket 10/2021

Hyperkolesterolemian
uudet hoitosuositukset

TTAVA (112)
A
V
R
O
K
IS
Y
IT
R
PERUS - JA E
ÄKE
MASENNUSLÄ

Brintellix on tehokas
masennuksen hoidossa1-6
Brintellix on hyvin siedetty1–5
Mahdollisuus yksilölliseen
annosteluun vasteen mukaan

LUE LISÄÄ
brintellix.fi

5 mg

10 mg

15mg

20 mg

Viitteet: 1. Brintellix valmisteyhteenveto. 2. Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2012; 15(5): 589-600. 3. Montgomery S et al. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2014; 29: 470–482. 4. Katona C et al. Int Clin Psychopharmacol. 2012; 27(4): 215–223. 5. McIntyre R et al. Int J of Neuropsychopharmacology
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Brintellix® 5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg kalvopäällysteiset tabletit
Käyttöaiheet: Brintellix on tarkoitettu vakavien masennustilojen hoitoon aikuisille. Annostus ja antotapa: Aloitusannos ja suositeltu annos Brintellixvalmistetta alle 65-vuotiaille aikuisille on 10 mg kerran päivässä, aterian yhteydessä tai ilman ateriaa. Annosta voi potilaan yksilöllisen hoitovasteen mukaan suurentaa tai pienentää. Enimmäisannos on 20 mg vortioksetiinia kerran vuorokaudessa ja vähimmäisannos 5 mg vortioksetiinia kerran vuorokaudessa. 65 vuotta
täyttäneillä aloitusannos on 5 mg kerran vuorokaudessa. Hoidon lopettaminen: Vortioksetiinihoitoa saavat voivat lopettaa lääkevalmisteen käytön äkillisesti,
vähentämättä annosta vähitellen. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle/apuaineille. Samanaikainen käyttö epäselektiivisten monoamiinioksidaasin
estäjien (MAO-estäjien) tai selektiivisten MAO-A:n estäjien kanssa. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Masennukseen liittyy lisääntynyt alttius itsemurha-ajatuksiin, itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhiin (itsemurhaan liittyvät tapahtumat). Tämä alttius säilyy, kunnes itse taudissa tapahtuu merkittävää
paranemista. Koska paranemista ei ehkä tapahdu ensimmäisten hoitoviikkojen aikana, potilaita tulee seurata tarkoin siihen saakka, että paranemista tapahtuu. Kliinisen kokemuksen perusteella tiedetään, että itsemurha-alttius saattaa kasvaa toipumisen alkuvaiheessa. Vortioksetiinin käyttö on aloitettava varovasti,
jos potilaalla on ollut aiemmin kouristuskohtauksia tai jos hän sairastaa epästabiilia epilepsiaa. Serotoniinioireyhtymän ja neuroleptioireyhtymän mahdollisia
oireita on seurattava vortioksetiinihoidon aikana. Vortioksetiinia on käytettävä varoen, jos potilaalla on ollut mania tai hypomania, ja sen käyttö on lopetettava,
jos potilaalle tulee maaninen vaihe. Masennuslääkkeillä, kuten vortioksetiinilla, hoidetuilla potilailla voi myös ilmetä aggression, vihan, agitaation ja ärtyisyyden
tunteita. Potilaan tilaa ja taudin tilaa on tarkkailtava tarkasti. Verenvuotohäiriöitä ja verenvuototapahtumia on ilmoitettu esiintyneen harvoin käytettäessä serotonergisiä masennuslääkkeitä, mukaan lukien vortioksetiinia. Hyponatremiaa on todettu joskus harvoin serotonergisiä masennuslääkkeitä (SSRI, SNRI) käyttävillä.
Mydriaasivaikutus voi mahdollisesti kaventaa kammiokulmaa, mikä johtaa silmänpaineen kohoamiseen ja ahdaskulmaglaukoomaan. Maksan tai munuaisten
vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on noudatettava varovaisuutta. Yhteisvaikutukset: Vortioksetiini metaboloituu suurelta osin maksassa, pääasiassa hapettumalla CYP2D6:n ja vähäisessä määrin CYP3A4/5:n ja CYP2C9:n katalysoimana. Varovaisuutta suositellaan noudattamaan, kun lääkettä käytetään yhdessä
MAO-estäjien, serotonergisten lääkkeiden, kouristuskynnystä alentavien lääkkeiden, litiumin, tryptofaanin, oraalisten antikoagulanttien ja verihiutaleiden estäjien kanssa. Vortioksetiiniannoksen sovittamista voidaan harkita yhdistettäessä sitä voimakkaisiin sytokromi P450 induktoreihin tai inhibiittoreihin. Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Raskaus ja imetys: Brintellix-valmistetta saa antaa raskaana oleville naisille vain, jos odotettavissa olevat hyödyt katsotaan
sikiöön kohdistuvaa riskiä suuremmiksi. Suurentunut synnytyksenjälkeisen verenvuodon riski on mahdollinen. Vortioksetiinin oletetaan erittyvän rintamaitoon.
Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. On pohdittava lääkehoidon hyödyt suhteessa haittoihin. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn:
Potilaiden on noudatettava varovaisuutta varsinkin vortioksetiinihoidon alussa ja annosta muutettaessa, koska haittavaikutuksia, kuten huimausta, on raportoitu. Haittavaikutukset: Hyvin yleinen: pahoinvointi. Pahoinvointi oli yleensä lievää tai keskivaikeaa ja ilmeni kahden viikon kuluessa hoidon alusta. Yleiset:
poikkeavat unet, heitehuimaus, ripuli, ummetus, oksentelu, kutina. Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon
09/2021. Reseptilääke. Korvattavuus: Peruskorvattava (40 %) ja erityiskorvattava (100 %) sairausnumerolla 112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat 15.09.2021 (VMH sis. alv): 5 mg 28 tbl 20,60 €, 5 mg 98 tbl 62,82 €, 10 mg 28 tbl 36,28 €, 10 mg 98 tbl
109,10 €, 15 mg 28 tbl 48,63 €, 15 mg 98 tbl 145,12 €, 20 mg 28 tbl 58,16 €, 20 mg 98 tbl 170,71 €. Lisätiedot: Oy H. Lundbeck Ab tai Pharmaca Fennica.
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PÄÄKIRJOITUS

Jyrki Korkeila
päätoimittaja

Luottamus

yhteiskuntien sisäiseen luottamukseen (4).
Kaikki esimodernit yhteisöt organisoituivat
ensisijaisesti sukulaissuhteiden mukaisesti.
ielitoimiston sanakirja määrittelee
Siirtyminen maanviljelyyn noin 12 000
luottamuksen tunteeksi tai varvuotta sitten vahvisti instituutioiden ja
muudeksi siitä, että johonkuhun tai
yhteisön sisäisten luottamuksellisten suhjohonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei
teiden sukulaisuusperusteita, jolloin suvun
petä toiveita tai aiheuta pettymystä (1).
alueita saatettiin puolustaa tehokkaasti
Luottamusta voi vallita ihmisten välillä
ja varmistaa riittävää ravinnon tuotantoa.
sekä ihmisten ja instituutioiden välillä. Sen Kulttuurievoluutio vahvisti näin ryhmien
edellytys on luottamus toisen osapuolen
sisäistä lojaliteettia, mukautumista sääntöihyväntahtoisuuteen. Henkilöiden välinen
hin, vanhempien yhteisön jäsenien kunnioiluottamus edellyttää vuorovaikutuksessa
tusta ja yhteisöjen sisäistä solidaarisuutta.
syntyvää luottamisen arvoisuutta eikä sitä Käytännössä tämä serkusavioliittojen suovoida painostaa tai pakottaa ulkoapäin.
siminen loi vahvoja klaaneja. Luottamus
Luottamus ihmisen ja instituution välillä
vieraisiin väistyi tiukkojen moraalisääntöon ”annettua”. Sitä on olemassa ennen
jen tieltä. Vanhan maailman kehittyvien
Kelassa asiointia tai kaupassa käyntiä,
uskontojen jumalat olivatkin moralisoivia
jolloin ennalta luotetaan instituutioiden
lojaliteettia voimistavia hahmoja. Kuitenkin
asianmukaiseen toimintaan.
eri uskonnoilla on ollut varsin vaihtelevia
Toimiakseen demokratia edellyttää
vaikutuksia sukulaisperusteisiin yhteisöihin.
luottamusta siitä, että jouLäntisessä maailmassa
tuessaan luopumaan vallasta
kehittynyt katolinen kirkko
Demokratiaa ei olisi ilvoi luottaa saavansa sen taheikensi määräyksillään
man
luottamusta,
jonka
aste
kaisin vapaissa vaaleissa. Tälle
oleellisesti yhteisöjen suon suurimmillaan vauraissa
kulaissidonnaisuutta kieltäon monenlaisia edellytyksiä
mällä vaiheittain avioliitot
kuten suoja valtion mielivaltaa ja tasa-arvoisissa Pohjoismaissa.
ensin Gregorius Suuren
vastaan, toisistaan riippumattomat instituutiot, avoin
aikana neljännen ja myöhemtiedonvälitys ja luottamus kansalaisen
min seitsemännen asteen sukulaisten
mahdollisuuteen vaikuttaa asioihin. Saksakesken, millä on ollut huomattava vaikutus
psykologisten asenteiden muokkautumilainen sosiologi, filosofi ja kriitikko Georg
seen (5). Sukulaisavioliittojen kieltäminen
Simmel on todennut luottamuksen olevan
on vahvassa yhteydessä individualismin
tärkein yhteiskuntaa yllä pitävä voima (2).
syntyyn ja vieraisiin luottamiseen, analyytDemokratiaa ei olisi ilman luottamusta,
tisen ajattelun kehitykseen sekä traditionajonka aste on suurimmillaan vauraissa
tasa-arvoisissa Pohjoismaissa (3).
lismin ja tottelevaisuuden vähentymiseen.
Pari vuotta sitten julkaistu tutkimus
Korrelaatiokertoimet ovat niin suuria, ettei
valottaa mielenkiintoista näkökulmaa
psykologiassa tällaisia yleensä edes nähdä.

K
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Myös halukkuus verenluovutukseen korreloi voimakkaasti katolisen kirkon vaikutusalueella yhteisöjen sukulaisintensiivisyyden
vähäisyyteen. Yritystoiminta näyttää
olevan myös vähemmän menestynyttä ja
innovatiivista maissa, joissa yritystoiminta
lepää pitkälti perheyritysten varassa (5).
Läntisissä yhteiskunnissa on tapahtunut
merkittäviä mullistuksia viimeisen kahden
vuosikymmenen aikana tuotannon ja työn
siirtyessä muualle, taloudellisten kriisien
vuoksi ja myös teknologian kehityksen
muokattua sosiaalista viestintää. Näiden
lisäksi väestörakenteen muutoksissa ja
nykyaikaisten kansainvaellusten kontekstissa demokratia on suurten haasteiden
edessä. Pelko ja voimakkaiden sisäryhmien
muodostumista suosiva inho vähentävät
tehokkaasti luottamusta vieraisiin ja viime
kädessä johtavat lisääntyvään haluttomuuteen luovuttaa valtaa toisille edes väliaikaisesti.
Kirjallisuutta
1. Kielitoimiston sanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2004.
2. Ilmonen K, Jokinen K. Luottamus modernissa maailmassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kopijyvä, 2002.
3. Wilkinson R, Pickett K. The Spirit Level: Why More
Equal Societies Almost Always Do Better. London,
Allen Lane, 2009.
4. Schulz JF, Bahrami-Rad D, Beauchamp JP ym. The
Church, intensive kinship, and global psychological
variation. Science 2019;366:708-720.
5. Acemoglu D, Robinson JA. Why Nations Fail: The
Origins of Power, Prosperity and Poverty. London:
Profile Books, 2013.
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Abilify Maintena®-hoidon aloituksen voi nyt tehdä kahdella injektiolla
+
Aloitus
Vakiinnuttaminen
kahdella
injektiolla

Päivä 1

20 mg suun kautta
otettavaa aripipratsolia
Seuraava annos – yhden kuukauden päästä

Lääkevalmiste: ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten, sekä ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten, esitäytetyssä ruiskussa. Valmiin suspension aripipratsolipitoisuus on 200 mg/ml. Käyttöaiheet: Skitsofrenian ylläpitohoitoon aikuisille, joiden tila on vakautettu suun kautta otettavalla aripipratsolilla. Annostus: Aripipratsolin siedettävyys on todettava suun kautta otettavalla muodolla ennen Abilify Maintena® -hoidon aloittamista. Abilify
Maintena® -hoito voidaan aloittaa joko yhdellä injektiolla (aloituspäivänä yksi 400 mg:n injektio Abilify Maintena® -valmistetta, jonka jälkeen aripipratsolihoitoa jatketaan suun kautta
10–20 mg:n annoksella 14 peräkkäisen vuorokauden ajan) tai kahdella injektiolla (aloituspäivänä kaksi erillistä 400 mg:n injektiota Abilify Maintena -valmistetta eri injektiokohtiin ja yksi
20 mg:n annos suun kautta otettavaa aripipratsolia). Suositeltu ylläpitoannos on 400 mg kerran kuukaudessa kertainjektiona. Terveydenhuollon ammattilainen antaa Abilify Maintena®
-annoksen potilaalle hitaana kertainjektiona pakaralihakseen tai olkavarren hartialihakseen. Valmistetta ei saa antaa laskimoon eikä ihon alle. Mikäli 400 mg:n annokseen liittyy haittavaikutuksia, on harkittava annoksen pienentämistä 300 mg:aan kerran kuukaudessa. Erityiset potilasryhmät: Maksan vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostus on määritettävä varovaisuutta noudattaen. Ensisijaisesti on käytettävä suun kautta otettavaa
lääkemuotoa. Munuaisten vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa. Iäkkäät henkilöt: Valmisteen turvallisuutta ja tehoa 65 vuoden ikäisten ja tätä vanhempien potilaiden hoidossa ei ole varmistettu. Pediatriset potilaat: Valmisteen turvallisuutta ja tehoa 0-17-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Annoksen muuttaminen yhteisvaikutuksien vuoksi: Katso valmisteyhteenvedosta ohjeet käytöstä potilailla, joiden tiedetään olevan hitaita CYP2D6-metaboloijia sekä voimakkaiden CYP3A4:n
ja/tai CYP2D6:n estäjien kanssa. Abilify Maintena –valmisteen samanaikaista käyttöä CYP3A4:n induktorien kanssa pitää välttää. Vasta-aiheet: Yliherkkyys aripipratsolille tai valmisteen
apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaan tilan kliininen paraneminen voi kestää useista päivistä joihinkin viikkoihin. Potilaan tilaa on seurattava tarkoin koko tämän
jakson ajan. Abilify Maintena® -valmistetta ei saa käyttää akuutin agitaatiotilan tai vaikea-asteisen psykoottisen tilan hoitoon, kun oireet on saatava nopeasti hallintaan. Potilaita, joilla itsemurhariski on suuri, on seurattava tarkoin psykoosilääkityksen aikana. Käytettävä varoen potilailla, joilla on kardiovaskulaarisairaus, aivoverenkierron sairaus, hypotensiolle altistava tila tai
verenpainetauti, joiden suvussa on esiintynyt QT-ajan pitenemistä, joilla on aikaisemmin ollut kouristuskohtauksia tai joilla on jokin kouristuskohtauksia aiheuttava sairaus, tai joilla on riski
aspiraatiopneumoniaan. Laskimoperäisiä tromboemboliatapauksia (VTE) on raportoitu antipsykoottihoidon yhteydessä. Laskimotukosten riskitekijät on määritettävä ennen hoidon aloittamista sekä hoidon aikana ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet suoritettava. Jos tardiivin dyskinesian oireita ilmaantuu, on harkittava annoksen pienentämistä tai hoidon keskeyttämistä. Kliinisissä tutkimuksissa maligni neuroleptioireyhtymä oli harvinainen aripipratsolihoidon yhteydessä. Mikäli maligniin neuroleptioireyhtymään viittaavia oireita ja löydöksiä tai selittämätöntä
korkeaa kuumetta ilmenee, kaikkien psykoosilääkkeiden, myös aripipratsolin, ottaminen on keskeytettävä. Abilify Maintena® -valmiste ei ole indisoitu dementiaan liittyvän psykoosin hoitoon. Hyperglykemian oireita ja löydöksiä tulee seurata hoidon yhteydessä ja diabetesta sairastavien potilaiden ja potilaiden, joilla on diabeteksen riskitekijöitä, sokeritasapainoa pitää seurata säännöllisesti. Painonnoususta suun kautta otettavan aripipratsolihoidon yhteydessä on ilmoitettu valmisteen markkinoillaolon aikana. Painonnousu on yleensä esiintynyt potilailla, joilla
on merkittäviä riskitekijöitä. Annoksen pienentämistä tai aripipratsolihoidon lopettamista on harkittava, jos potilaalle kehittyy impulssikontrollin häiriöihin viittaavia oireita. Varovaisuutta on
noudatettava ja pienempää aloitusannosta harkittava hoidettaessa kohonneessa kaatumisriskissä olevia potilaita. Aripipratsolilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden
käyttökykyyn, koska sedaatio, uneliaisuus, pyörtyminen, näön hämärtyminen ja kahtena näkeminen, ovat mahdollisia. Yhteisvaikutukset: Eräiden verenpainelääkkeiden vaikutus voi tehostua aripipratsolin kanssa. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä aripipratsolia yhdessä alkoholin tai muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta yhdessä QT-aikaan tai elektrolyyttitasapainoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Eräät voimakkaat CYP3A4-estäjät (kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli)
tai CYP2D6-estäjät (kuten fluoksetiini ja paroksetiini) saattavat nostaa aripipratsolipitoisuuksia, jolloin Abilify Maintena® -annosta tulee pienentää valmisteyhteenvedon mukaisesti. Yhteiskäyttöä CYP3A4:n induktorien kanssa on vältettävä. Serotoniinioireyhtymän merkkejä voi esiintyä käytettäessä aripipratsolia yhdessä aripipratsolipitoisuutta suurentavien tai serotoninergisten lääkkeiden, kuten SSRI- tai SNRI-lääkkeiden kanssa. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Ei pidä käyttää raskauden aikana, paitsi jos sikiölle mahdollisesti aiheutuva vaara on hoidosta
oletettavasti saatavan hyödyn vuoksi selvästi perusteltu. Ei pidä käyttää imetyksen aikana. Haittavaikutukset: Yleisimmin havaitut haittavaikutukset, joita on todettu ≥ 5 %:lla potilaista kliinisissä tutkimuksissa, olivat painonnousu (9,0 %), akatisia (7,9 %), unettomuus (5,8 %) ja kipu injektiokohdassa (5,1 %). Muita yleisiä (esiintyvyys ≥ 1/100, < 1/10) haittavaikutuksia ovat:
diabetes, painonlasku, agitaatio, ahdistuneisuus, rauhattomuus, ekstrapyramidaalioireet, vapina, dyskinesia, sedaatio, uneliaisuus, huimaus, päänsärky, suun kuivuminen, muskuloskeletaalinen
kankeus, erektiohäiriö, injektiokohdan kovettuminen, väsyneisyys ja veren kreatiinifosfokinaasiarvon nousu. Kaikkien ilmoitettujen haittavaikutusten osalta katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Yliannostus: Hoitona elintoimintoja tukevat hoitotoimenpiteet ja sydämen ja verenkierron tarkkailu. Pakkaukset ja hinnat, 15.10.2021: 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten, esitäytetyssä ruiskussa 242,73 € (TH), 324,25 € (VH+ALV) 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten 241,35 € (TH), 322,50 € (VH+ALV).
Korvattavuus: Peruskorvattava (40 %) ja erityiskorvattava (100 %) sairausnumerolla 112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon (10/2021). Yhteystiedot: Otsuka Pharma Scandinavia, Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, SE-113 46 Tukholma. Puh. +46 8 545 286 60. Fax. +46
8 545 286 69. www.otsuka.fi. Oy H. Lundbeck Ab, Junakatu 9, Logomo Byrå, 20100 Turku. Puh. 02 276 5000. www.lundbeck.fi
FI Abbr SmPC Abilify M October 2021 FI-AM-2100060
Viite: Abilify Maintena valmisteyhteenveto

FI-ABIM-0234, FI-AM-2100062 (10/2021)

Hoidon aloituspäivänä annetaan kaksi erillistä 400 mg:n injektiota Abilify Maintena -valmistetta eri injektiokohtiin ja yksi 20 mg:n annos suun kautta otettavaa aripipratsolia. Tällä
aloituksella potilas säästyy 14 päivän tablettihoidosta alussa, ja tämä voi vähentää relapsin riskiä hoidon alussa. Kahden injektion aloituksen tarkoituksena on sekä nopean terapeuttisen plasmapitoisuuden saavuttaminen että vakaan tilan saavuttaminen koko hoitoajalle.
Jos potilas ei ole aikaisemmin käyttänyt aripipratsolia, suun kautta otettavan aripipratsolin siedettävyys on todettava ennen Abilify Maintena -hoidon aloittamista. Aloituspäivänä
annetaan kaksi eri Abilify Maintena -injektiota kahteen eri injektiokohtaan + 20 mg:n annos suun kautta otettavaa aripipratsolia. Lääkeaine injisoidaan kahteen eri kohtaan, kahteen eri lihakseen. ÄLÄ ANNA molempia injektioita samaan olkavarren hartialihakseen tai pakaralihakseen samanaikaisesti.
Hitaat CYP2D6-metaboloijat: Tutustu valmisteyhteenvetoon. Anna annokset joko kahteen eri olkavarren hartialihakseen tai toinen olkavarren hartialihakseen ja toinen pakaralihakseen. Älä injisoi kahteen pakaralihakseen.

Ajankohtaista SELYstä

SELYn hallituksen jäsen, pääluottamusmies
Jaana Pikkupeura vastasi oululaisen aluevaaliehdokas DI Juho Lukkarin mielipidekirjoitukseen ”Lisää joustoa virkaehtosopimuksiin?” Kaleva-lehdessä. Lukkari kuvasi
lääkärien päivystystä verrattuna hoitajien
vuorotyöhön ”rusinoiden poimimiseksi
pullasta” ja toivoi asiaan muutosta.
Tehohoitolääkäri Jaana Pikkupeuralla
on takanaan 26 vuotta päivystystyötä. Vastineessaan hän kertoo päivystävän lääkärin
kokonaisviikkotyöajan olevan keskimäärin
50 tuntia viikossa, tosin vaihtelua on paljon. Oleellisinta on, että kaikki päivystystyö
on perustyöajan päälle tehtävää työtä.
Jos lääkäreillä otettaisiin käyttöön
vuorotyö tai jaksotyö, lääkäreiden viikkotyöaika olisi kokonaisuudessaan 38,25
tuntia/viikko. Silloin esimerkiksi PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirissä tarvittaisiin vähintään 100 lääkäriä lisää kattamaan
nykyinen työaika (perustyöaika + työpaikkapäivystys). Lääkäreiden työajan muuttaminen vuorotyöksi on jouduttu hylkäämään juuri siitä syystä, ettei lääkäriresurssi
riitä nykyisiin toimintoihin ilman ”ylityönä”
tehtävää päivystystä. Tällä hetkellä on pula
lääkäreistä useilla erikoisaloilla.
Päivystys on lääkäreiden virkavelvollisuus, jota tehdään työnantajan määräyksellä. Yhä suurempi osa nuorista lääkäreistä
mielellään luopuisi päivystämisestä, joten
on vaikea mieltää sitä ”rusinoiden poimimiseksi pullasta”.
Vastine julkaistiin sanomalehti Kalevassa
26.11.2021.
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Monikanavarahoituksen ratkaisuihin aikalisä

T

yönsä juuri päättänyt parlamentaarinen työryhmä
siirsi ratkaisut Kela-korvauksista kahden vuoden päähän. Jo
aiemmin syksyllä oli lausuntokierroksella virkamiestyöryhmän selvitys, jossa käytiin
läpi vaihtoehtoja tehtävien
järjestämis- ja rahoitusvastuun
siirtämisestä hyvinvointialueille
tai säilyttämisestä Kelalla. Asia
koskee erikoislääkärikuntaa
laajasti. SELY antoi selvityksestä lausuntonsa.
SELY kannattaa yksityislääkärien Kelakorvausten säilyttämistä ja on esittänyt
myös vaihtoehtoja korvausten kehittämiseen. Kuntouksen osalta SELY tukee
yksityisten palveluntarjoajien hyödyntämistä jatkossakin. Kelan mukanaolo
voisi varmistaa kuntoutuspsykoterapian
ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen
valtakunnallisesti yhtenäiset kriteerit, palveluvalikon ja järjestelmän yhtenäisyyden
hyvinvointialueilla.
Vuonna 2019 yksityislääkärikäyntejä
tehtiin yli 3,3 miljoonaa. Kela-korvauksia
käynneistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista
ja hoidoista maksettiin 94 miljoonaa euroa,
joka oli noin 0,4 prosenttia terveydenhuollon 22 miljardin kuluista. Kela-korvausten
lakkauttamisesta vuodessa syntyvällä säästöllä rahoitettaisiin esimerkiksi Helsingin
sote-palveluita arviolta vain noin kolmen
viikon ajan.

Shutterstock

Päivystys on lääkärien
virkavelvollisuus

Tutkimusten valossa Kela-korvauksilla
on potilaille merkitystä sen tasosta riippumatta. Yksityissektorin tarjoamat suorat
avohoidon erikoislääkäripalvelut tukevat
julkissektoria. Kela-korvausten poistaminen
kasvattaisi painetta jo valmiiksi aliresursoidussa ja virkavajeista kärsivässä järjestelmässä.
Aikalisä on tarpeen ja kartoitus ajankohtaista vasta tulevien hyvinvointialueiden
toiminnan vakiinnuttua. Muutokset kovin
pian voivat johtaa ongelmiin, joihin on
vaikea varautua.
Auli Juntumaa
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SELYn ja Työterveyslääkärien vaalirengas saavutti Lääkäriliiton valtuuskunnan
vaaleissa suurimman ryhmän aseman
Ryhmällä on nyt paikkoja 25/60. Vaalirengas sai ääniä 5 829, joka oli lähes 10%
viime vaaleja enemmän. Kaikkiaan ääniä
annettiin 14 285 ja vaalien äänestysprosentti oli 51,4.

Lääkäriliiton vallituloksen perusteella
SELYn yhdistyskokous 8.11.2021 on valinnut
SELYN valtuuskuntaan kaudelle 2022–2024
alla esitellyt varsinaiset jäsenet.
SELYn valtuuskunta on kokouksessaan

8.12.2021 valinnut valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaudelle
2022–2024 sekä uuden hallituksen kaudelle
2022. Katso sivu 183.

Avela Risto
Kirkkonummi

Golan Kristiina
Järvenpää

Granér Marit
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Heine Hannele
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Kaakinen Timo
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Tampere
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Knutar Otto
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Koivuviita Niina
Turku

Korhonen Marie
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Turku

Lahti Ilpo
Turku
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Turku
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Turku
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Silventoinen Sari
Järvenpää

Solasaari Terhi
Helsinki

Tallila Tuija
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Turpeinen Miia
Oulu

Yliaska Iina
Oulu
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HALLITUSKOLUMNI

Jukka Harju

Gastroenterologisen kirurgian
erikoislääkäri
HUS Vatsakeskus, Jorvin sairaala
SELYn hallituksen jäsen

L

ääkäriliiton valtuuskunnan vaalit
ovat takanapäin. Vaalitulos oli kaiken
kaikkiaan varsin tyydyttävä SELYn
kannalta, sillä valtuuskunnan suurimman
ryhmän on helppo hymyillä.
Kouluaikoina olemme kaikki joutuneet
ratkaisemaan matematiikan tunneilla
yhtälöitä, jotka toisinaan saattoivat tuntua
varsin vaikeilta. Nyt uudella valtuuskunnallamme on edessään tällaisen vaikean
yhtälön ratkaiseminen.
Lääkärisopimus on umpeutumassa
alkuvuodesta. Euroopan Unioni haluaa säädellä työaikaa ja lepoaikoja. Tällä säätelyllä
on vaikutusta täällä syrjäisessä Suomessa
– halusimmepa sitä tai emme.
Eri puolilla Suomea on nyt kuluvan
sopimuskauden aikana viritelty erilaisia
ratkaisuja päivystyksen turvaamiseksi. Pitkiä päivystysvuoroja on edelleen monissa
paikoissa tehty niin sanotun ”kolmen tunnin lepo” -säännön turvin. Erityisesti pitkät
päivystysvuorot jakavat kentän mielipiteen
jyrkästi kahtia.
Moni kirurgi ja anestesialääkäri haluaisi
edelleen tehdä pitkiä päivystyksiä, kun
taas konservatiivisilla aloilla on enemmän
halukkuutta päivystysvuorojen lyhentämiseen. Jos riittävä lepo oikeasti toteutuu
päivystyspisteessä, suurta ongelmaa ei
todennäköisesti ole, vaikka vuorokauden
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Vaikea yhtälö

Toinen vaikea yhtälö on tuleva
mittaisia päivystyksiä vielä jatkettaisiin. Kenenkään voimavarat eivät kuitenkaan kestä SOTE-uudistus. Yksityiskohtaista tietoa
uudistuksen vaikutuksista on ollut aika
loputtomasti vuorokauden yhtämittaista
työntekoa useamman kerran kuukaudessa. nihkeästi saatavilla, ja moni asia on vielä
täysin auki. Itsekin olen ollut joissakin
Siksi lepoaikojen toteutumista on syytä
kokouksissa, jossa olen päässyt esittäoikeasti seurata.
mään itseäni huolestuttavia kysymyksiä
Joskus poliitikot ja kuntatyönantajan
päättäjille. Miten yliopistosairaaloiden
edustajat ovat ehdottaneet lääkäreiden
erityisrooli turvataan tulevaisuudessa? Misiirtymistä vuorotyöhön tai epäsäännölliten järjestetään lääketieteen opiskelijoille
seen jaksotyöhön, jolla päivystys voitaisiin
opetus sairaaloissa ja terveyskeskuksissa?
korvata. Nykyisessä päivystysjärjestelmäsMiten huomioidaan erikoistuvien lääkäsä paljon päivystävillä aloilla yksittäisen
reiden koulutuksen tuomat erityispiirteet
lääkärin viikoittainen työmäärä nousee
ja lisäresurssien tarve sairaaloissa ja
helposti yli viiteenkymmeneen tuntiin. Jos
terveyskeskuksissa? Kunnollisia vastauksia
säännöllinen työaika on 38 tuntia ja 15 mien ole näihin kysymyksiini saanut. Jos
nuuttia, niin yksinkertaisella peruskoulun
siis lasketaan vain tehokkuutta, kaikkien
matematiikalla ilman vaikeampaa yhtälöä
työntekijöiden pitäisi varvoidaan laskea, ettei lääkämaankin olla keski-ikäisiä
reiden määrä mitenkään riiToivotaan, että ensi
kokeneita erikoislääkäreitä.
tä. Päivystystä tai ylityötä on
kevään neuvotteluissa löytyy
Tällainen ei tietenkään ole
siis tehtävä, jotta akuuttia
ratkaisu, jota kaikki osapuolet
mahdollista.
hoitoa vaativien potilaiden
voivat pitää edes tyydyttäNuoria lääkäreitä ja
hoito saadaan turvatuksi.
vänä.
opiskelijoita pitää kouluttaa.
Joku voi ehdottaa lääkäreiMiten käy koulutuksen, jos esiden pikaista lisäkouluttamista.
merkiksi kirurgialla yksinkerJos lääkärin perustutkinnon
taisemmat perustoimenpiteet ulkoistetaan
suorittamiseen menee keskimäärin kuusi
ja ostetaan esimerkiksi palveluseteleillä
vuotta ja erikoistuminen kestää toiset
yksityisiltä palveluntarjoajilta? Yksityisellä
kuusi vuotta, niin osaavia erikoisalojen
palveluntarjoajalla ei välttämättä ole kiinasiantuntijoita ei ihan hetkessä koulutenostusta kouluttaa uusia osaajia itselleen
ta. Lisäksi on ymmärrettävä, että edes
kilpailijoiksi, eikä ainakaan ilmaiseksi.
kahdentoista vuoden koulutuksen jälkeen
Erikoistuvan lääkärin on välttämätöntä
ei valmistu suppeiden alojen erityisosaajia,
saada erikoislääkärin laadukasta ohjausta
vaan monesti tarvitaan vielä kymmenenoppiakseen oman erikoisalansa perusasikin lisävuotta, jotta erityistaitoa vaativan
oita, sillä muussa tapauksessa meillä ei ole
päivystyksen tekeminen on mahdollista.
Siispä päivystämistä pitää jatkaa. Toivotaan, tulevaisuudessa hyviä erikoislääkäreitä.
Toivon uudelle valtuuskunnalle onnea ja
että ensi kevään neuvotteluissa löytyy
menestystä uudelle kaudelle ja osaamista
ratkaisu, jota kaikki osapuolet voivat pitää
vaikeiden yhtälöiden ratkaisemiseen!
edes tyydyttävänä.
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MIKÄ LUOTTAMUSMIESTÄ HUOLESTUTTAA?

Antti Väänänen

Infektiolääkäri
Infektioiden torjuntayksikkö
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
JUKO(LS) pääluottamusmies

Riittääkö työntekijöitä myös
Lappiin?

omalla alueella. Hyvänä esimerkkinä on
psykiatria, jonne olemme saaneet palkkauksen panostamisen ja professuurin avulla
hyvin uusia erikoistuvia. Koulutuksiin pääsy
ja kehittymismahdollisuudet vaikuttavat
myös työhyvinvointiin.
Julkisen terveydenhuollon vetovoimaa
työnantajana tulisi saada paremmaksi.
Työpaikan ilmapiirin tulee olla kunnossa,
OTE on viimein useiden tuotantojos työntekijöistä halutaan myös pitää
kausien jälkeen tulemassa toteen, ja
kiinni. Hyvä meininki, yhteisöllisyyden koväliaikaiset toimielimet ovat toiminkemus ja omien työtehtävien mielekkyys
nassa. Kohta olemme töissä hyvinvointialu- sekä haastavuus ovat tärkeitä. Esimiesten
eella, joka on vastuussa sosiaali-, terveyskoulutukseen tulee panostaa. Heidän tulee
ja pelastustoimen palveluista. Mutta onko
myös olla kiinnostuneita esimiestehtäväsmeillä jatkossa tarvittava määrä työntetään ja varattava sen hoitamiseen myös
kijöitä? Jo nyt työntekijäpula vaikeuttaa
riittävästi aikaa. Esimiehen tulee myös
työtä terveydenhuollossa.
kohdella alaisiaan tasapuoliSisätaudeilla työntekijäsesti. Työntekijän, esimiehen
Päivystysten pyörittämipula ei kuitenkaan ole uusi
ja työnantajan välillä tulee
ongelma. Pulaa sisätaudeille seen tarvitsemme hyvinvointi- olla molemminpuolinen
alueen väestöön suhteutettu- luottamus. Työntekijän tulee
erikoistuvista on ollut keskussairaaloiden lisäksi myös na täällä enemmän lääkäreitä kokea olevansa arvostettu.
yliopistollisessa sairaalassa. kuin väestörikkaammilla
Esimerkiksi kehityskeskustelut
Lisäksi perusopetuksen opis- alueilla.
ovat tältäkin kannalta tärkeitä.
kelijavalinnan muuttuminen
Mutta on löydettävä muitayhteisvalinnaksi on aiheuttanut myös huokin keinoja, miten jokaiselle työntekijälle
len siitä, saammeko jatkossa lääkäreitä, jot- saadaan tunne, että hänen työpanoksensa
ka haluavat pysyvästi töihin myös Lappiin.
on tärkeä.
Päivystysten pyörittämiseen tarvitsemme
Potilastietojärjestelmien tulee palvella
hyvinvointialueen väestöön suhteutettuna
työntekoa. Potilastietojärjestelmien runtäällä enemmän lääkäreitä kuin väestöriksaus haittaa potilaiden hoidon jatkuvuutta
kaammilla alueilla. Kun tekijöitä puuttuu jo
ja näiden määrää ollaan hyvinvointialueilla
valmiiksi, on houkuttelevuuden lisääminen
tulevaisuudessa vähentämässä. Potilasvaikeaa. Erikoistuvien lääkäreiden saatietojärjestelmien kehittäminen ja vaihto
miseksi on syytä panostaa koulutukseen
tulee tehdä käyttäjiä kuunnellen. Meillä

S
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käytössä oleva potilastietojärjestelmä
Esko on käyttäjiltä kiitosta saanut rekrytointivaltti, jota kannattaa kehittää vielä
paremmaksi. Mahdollisesti sen pohjalta
saataisiin hyvinvointialueelle yhtenäinen
potilastietojärjestelmä. Kehitystyö tämän
osalta on menossa.
Hyvinvointialueen myötä keskusteluun
on jo tullut mahdollisuus, että lääkärit
joutuvat käymään totutun toimipaikan
lisäksi myös muissa toimipisteissä. Näissä
pohdinnoissa kannattaa ottaa huomioon,
ettei tehdä sellaisia päätöksiä, joilla karkotetaan työntekijöitä. Hyvää mallia voidaan
ottaa esimerkiksi Kainuun sotesta, jossa
matka-aika poikkeavaan työpisteeseen on
työaikaa.
Palkkojen kilpailukykyinen taso on
tärkeä julkisen terveydenhuollon vetovoimatekijänä. Palkoista tulee usein kysymyksiä myös luottamusmiehelle. Palkkauksen
tulisikin olla oikeasti tasapuolista ja läpinäkyvää, siten että myös harkinnanvaraisten
lisien perusteet olisivat nähtävillä. Myöskin
eri erikoisalojen välillä tulisi palkkausperusteet olla kaikilta osin yhteneväiset.
Palkkaharmonisaatio tulee vaikuttamaan palkkoihin, mutta sen tarkka suuruus
ei vielä ole selvillä. Huolena kuitenkin on,
etteivät nämä palkkakorjaukset tapahdu
nopeasti. Jäädyttääkö tämä myös joksikin
aikaa muut palkkojen kehitystarpeet?
Lapissa omana mausteensa tulevaisuuteen
tuo myös se, mikä on Mehiläinen LänsiPohjan asema jatkossa.
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On aika lihavuuden
lääkehoidolle.
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Potilaasi on valmis
muutokseen.

ITETUS
JO

O R VA

T

Saxenda®-valmisteen
hinta on laskenut.
Saxenda®-valmisteen merkittävät
hyödyt lihavuuden hoidossa* osoitettiin
vuoden pituisessa tutkimuksessa:
• 9,2 % painonlasku vuoden kestävässä
tutkimuksessa1**
• Yksi kolmesta laihtui > 10 %2***
• Painonlasku oli pysyvää lääkehoidon ajan1
aikuisille ruokavalion ja liikunnan rinnalla

*

Lääkettä tutkimuksen loppuun asti käyttäneiden ryhmässä painonlasku 9,2 %, viimeinen tehty havainto -ryhmässä painonlasku 8,0 %
Lumeryhmässä yksi potilas kymmenestä laihtui > 10 %. 1. Saxenda®-valmisteyhteenveto 2. Pi-Sunyer et al. N Engl J Med 2015;373:11–22
Saxenda® liraglutidi, GLP-1-analogi. Käyttöaihe aikuiset: Painon hallinnan avuksi vähäenergiaisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen rinnalla aikuisille, joiden BMI on 1) ≥ 30 kg/m2 (lihavuus) tai 2) ≥ 27–alle 30 kg/m2 (ylipaino), kun potilaalla on lisäksi vähintään yksi painoon
liittyvä sairaus, kuten diabeteksen esiaste, tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, dyslipidemia tai obstruktiivinen uniapnea. Hoito on lopetettava 12 viikon jälkeen 3,0 mg:n vuorokausiannoksella, jos paino ei ole laskenut vähintään 5 % lähtöpainosta. Käyttöaihe nuoret (≥ 12-vuotiaat): Painon hallinnan apuna terveellisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen rinnalla nuorille, joiden BMI vastaa vähintään aikuisten BMI:tä 30 kg/m2 ja paino on yli 60 kg. Hoito on lopetettava ja arvioitava uudelleen, jos potilaan BMI tai BMI z -arvo ei ole pienentynyt
vähintään 4 %, kun potilas on käyttänyt 12 viikon ajan 3,0 mg:n vuorokausiannosta tai suurinta siedettyä annosta. Annostus: Aloitusannos on
0,6 mg vuorokaudessa. Annosta nostetaan 3,0 mg:aan (tai 12-18 vuotiailla suurimpaan siedettyyn annokseen asti) kerran vuorokaudessa
0,6 mg:n lisäyksin vähintään 1 viikon välein. Jos annoksen suurentamista ei siedetä kahtena peräkkäisenä viikkona, tulee harkita hoidon keskeyttämistä. Yli 3,0 mg:n vuorokausiannoksia ei suositella. Valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti toisen GLP-1-reseptoriagonistin kanssa.
Harkitse samanaikaisesti annettavan insuliinin tai insuliinin eritystä lisäävän lääkkeen annoksen pienentämistä hypoglykemiariskin pienentämiseksi. Antotapa: Saxenda® pistetään kerran vuorokaudessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, riippumatta aterioista, ihon alle vatsaan,
reiteen tai olkavarteen. Valmistetta ei saa pistää laskimoon tai lihakseen. Ei pidä sekoittaa muihin pistettäviin valmisteisiin. Vasta-aiheet: Yliherkkyys liraglutidille tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ei suositella NYHA-luokan IV sydämen vajaatoimintapotilaille, potilaille, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus tai diabeettinen gastropareesi, 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille, potilaille, jotka käyttävät muita painonhallintavalmisteita tai joiden lihavuus on sekundääristä, vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastaville
potilaille. Jos epäillään haimatulehdusta, lääkitys tulee keskeyttää. Jos akuutti haimatulehdus varmistuu, lääkitystä ei pidä aloittaa uudelleen.
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Hyperkolesterolemian uudet
hoitosuositukset

Syksyllä 2019 Euroopan kardiologi- ja ateroskleroosiyhdistykset (European Society of Cardiology (ESC) ja European Atherosclerosis Society
(EAS)) julkaisivat yhdessä uuden dyslipidemioiden hoitosuosituksen, jonka pohjalta päivitettiin myös kotimainen dyslipidemioiden Käypä hoito
-suositus, joka julkaistiin 25.1.2021.

D

yslipidemialla tarkoitetaan
tilaa, jossa plasman LDLkolesterolipitoisuus on yli
3,0 mmol/l tai triglyseridipitoisuus on yli 1,7 mmol/l tai HDLkolesterolipitoisuus on pieni (miehillä
alle 1,0 mmol/l ja naisilla alle 1,2 mmol/l).
Dyslipidemioiden diagnostiikka perustuu plasman (tai seerumin) kokonais-,
HDL- ja LDL-kolesterolin sekä triglyseridien pitoisuuksien määritykseen.
Dyslipidemioiden hoidon päätavoitteena on ehkäistä ateroskleroottista
valtimotautia ja hoito perustuu valtimotaudin kokonaisriskin arvioon joko
1) aikaisemmin todetun valtimotaudin
tai vastaavan riskin aiheuttavan sairauden (diabetes, krooninen munuaissairaus, familiaalinen hyperkolesterolemia
(FH-tauti) perusteella tai 2) terveillä
henkilöillä suomalaiseen väestöaineistoon perustuvalla FINRISKI-laskurilla
tehtyyn riskiarvioon. Tässä kirjoituksessa keskitymme ainoastaan hyperkolesterolemian uusiin hoitosuosituksiin.
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Väestötasolla tärkeimmät lipidien
tavoitearvot ovat kokonaiskolesterolipitoisuus alle 5,0 mmol/l ja LDLkolesterolipitoisuus alle 3,0 mmol/l.
Uusimmassa hoitosuosituksessa on aiemman kolmen riskiluokan sijaan neljä riskiluokkaa, jotka eroavat toisistaan
plasman LDL-kolesterolipitoisuustavoitteen osalta. Pienen riskin ryhmään
kuuluvat ne henkilöt, joiden FINRISKIlaskurilla arvioitu valtimotaudin riski
on alle 2 % ja heillä LDL-kolesterolin
pitoisuustavoite on alle 3,0 mmol/l eli
sama kuin yleinen väestötavoite. Kohtalaisen riskin ryhmään kuuluvien laskennallinen riski on 2–9 % ja heidän
LDL-kolesterolin pitoisuustavoite on
alle 2,6 mmol/l.
Tärkeimmät kohderyhmät ovat suuren riskin ja erityisen suuren riskin potilaat Suuren riskin ryhmään kuuluvat
ne henkilöt, joiden laskennallinen riski
on 10–14 % tai heidän sairautensa lisää
merkittävästi riskiä sairastua ateroskleroottiseen valtimotautiin. Tyyppiesi163

merkkinä suuren riskin ryhmään kuuluvista ovat mm. kaikki henkilöt, joilla
on merkittäviä yksittäisiä riskitekijöitä, kuten verenpaine ≥ 180/110 mmHg,
kokonaiskolesteroli > 8,0 mmol/l tai
LDL-kolesteroli yli 4,9 mmol/l. Suuren
riskin ryhmään kuuluvat myös mm. yli
10 vuotta diabetesta sairastaneet potilaat, joilla ei ole todettu kohde-elinvauriota, keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (GFReEPI 30-59 ml/min)
sairastavat sekä FH-tautipotilaat ilman
muita riskitekijöitä. Uudessa hoitosuosituksessa suuren riskin ryhmän LDLkolesterolipitoisuustavoite on laskettu
aikaisemmasta alle 2,6 mmol/l:sta alle
1,8 mmol/l:iin.
Erityisen suuren riskin ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on todettu ateroskleroottinen valtimotauti kuvantamistutkimuksin tai jotka ovat sairastaneet
jo sydän- tai valtimotautitapahtuman
(mm. kaikki sepelvaltimotautikohtauksen ja aivoinfarktin sairastaneet)
tai heillä on erityisen suuri riski sairastua valtimotautiin, kuten diabetesta sairastavat, joilla on todettu jokin
kohde-elinvaurio tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (GFReEPI < 30 ml/
min) sairastavat. Erityisen suuren riskin
ryhmään kuuluvat myös ne oireettomat
henkilöt, joiden riski sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen seuraavien
10 vuoden aikana on FINRISKI-laskurin
mukaan vähintään 15 %. Erityisen suuren riskin ryhmän LDL-kolesterolin pitoisuustavoite on vastaavasti laskettu
aikaisemmasta 1,8 mmol/l:sta alle 1,4
mmol/l:iin.
FINRISKI-laskuri on oiva päätöksenteon apuväline kliinikolle erityisesti
epäselvissä tilanteissa, mutta on syytä
muistaa, että FINRISKI-laskuri voi aliarvioida niiden henkilöiden riskiä, joilla
on metabolinen oireyhtymä (MBO) ja
vastaavasti yliarvioida esim. 70–74-vuo164

Sydän- ja verisuoniperäisen riskin luokittelu ja LDL-kolesterolitavoitteet

Riskiluokka

FINRISKI

Tavoite LDL-kol
pitoisuudelle

Pieni

<2%

alle 3,0 mmol/l

Kohtalainen

2–9 %

alle 2,6 mmol/l

Nuoret potilaat
– tyypin 1 diabetes < 35
vuotta; – tyypin 2 diabetes
< 50 vuotta), diabeteksen
kesto < 10 vuotta, ei muita
riskitekijöitä

Suuri

10–14 %

alle 1,8 mmol/l

Henkilöt, joilla on merkittävästi suurentuneita yksittäisiä riskitekijöitä, erityisesti
kokonaiskolesteroli > 8
mmol/l, LDL-Kol > 4,9 mmol/l
tai verenpaine ≥ 180/110
mmHg
– FH ilman muita merkittäviä
riskitekijöitä
– diabetes ilman kohde-elinvauriota, vähintään 10 vuotta
kestänyt diabetes tai lisäksi
jokin muu riskitekijä
– keskivaikea krooninen
munuaissairaus (eGFR 30–59
l/min/1,73 m2)

Erittäin suuri

≥ 15 %

alle 1,4 mmol/l

Joko kliinisesti tai kuvantamalla todettu dokumentoitu
ateroskleroottinen sydäntai verisuonisairaus
– Diabetes, johon liittyy
kohde-elinvaurio*, tai vähintään kolme merkittävää riskitekijää tai pitkäkestoisen (>
20 vuotta) tyypin 1 diabeteksen varhainen puhkeaminen
– Vaikea krooninen munuaissairaus (eGFR < 30 ml/
min/1,73 m2)

*) lisääntynyt albuminuria, retinopatia ja neuropatia.
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tiaiden perusterveiden henkilöiden riskiä tilanteissa, joissa iän lisäksi ei ole
muita merkittäviä riskitekijöitä todettavissa (verenpaine, diabetes, dyslipidemia, tupakointi). FINRISKI-laskuria ei
voi käyttää yli 74-vuotiailla, vaan heillä
lääkehoidon tarvetta ja tavoitteita pitää
arvioida yksilöllisesti ja muilla perusteilla.
Jos potilaalla todetaan varhainen
valtimotauti (esim. sepelvaltimotauti
miehellä alle 55-vuotiaana tai naisella alle 65-vuotiaana), on muistettava
perinnöllisen dyslipidemian mahdollisuus. Kliinikon kannalta kaksi tärkeintä
ja yleisintä perinnöllistä dyslipidemiaa
ovat familiaalinen hyperkolesterolemia (FH) ja familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia (FKH). FH on
autosomissa vallitsevasti periytyvä
monogeeninen sairaus, jonka yleisin
syy on LDL-reseptorigeenin (LDLR)
(harvemmin APOB- tai PCSK9-geenin)
mutaatio. Heterotsygoottisen FH:n
esiintyvyys on arviolta 1/400–1/650 ja
siihen liittyvä sepelvaltimotaudin riski
on yli 10-kertainen muuhun väestöön
verrattuna. Ilman tehokasta hoitoa FHpotilas sairastuu tyypillisesti sepelvaltimotautiin varhaisemmalla iällä.
FKH:aa esiintyy 1–2 %:lla väestöstä ja jopa 11–14 %:lla varhain sepelvaltimotautiin sairastuneista. FKH:n
patogeneesi selittyy perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Molekyyligeneettiset tutkimukset
ovatkin harvoin hyödyllisiä. Kliininen
diagnostiikkakin on haasteellista, sillä
FKH-potilaalla ja hänen sukulaisillaan
esiintyy sekamuotoisen dyslipidemian
erilaisia ilmenemismuotoja, kuten hyperkolesterolemiaa, hypertriglyseridemiaa tai näiden yhdistelmiä.
Dyslipidemioiden uudet hoitosuositukset asettavat myös uusia hoidollisia
haasteita LDL-kolesterolin pitoisuustaErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

voitteiden saavuttamiseksi. Ruokavalioja elämäntapahoidon lisäksi monilla
potilailla tarvitaan lääkehoitoa, jonka
kulmakivenä on statiinihoito. Statiini
on ensisijainen lääkevalinta kaikissa tilanteissa. Statiinin valintaan vaikuttavat mm. kuinka paljon LDL-kolesterolia
on laskettava LDL-kolesterolipitoisuustavoitteen saavuttamiseksi, potilaan
muu lääkehoito ja muut sairaudet.
Mikäli asetettua LDL-kolesterolipitoisuustavoitetta ei saavuteta maksimaalisella siedetyllä statiiniannoksella,
niin suositellaan hoidon tehostamista
etsetimibillä. Suuren ja erityisen suuren riskin potilailla lääkehoitoa voidaan
edelleen tehostaa aloittamalla PCSK9estäjähoito statiini- ja etsetimibihoidon
rinnalle. Tällä hetkellä markkinoilla on
kaksi PCSK9-estäjää, alirokumabi ja
evolokumabi, joille on mahdollista anoa
rajoitettua perus- tai jopa erityiskorvattavutta FH-tautiin ja sekamuotoiseen
dyslipidemiaan tietyin edellytyksin. Peruskorvausoikeus myönnetään FH-taudin hoitoon, kun potilaan käyttämästä
muusta veren rasva-arvoja alentavasta
lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai
näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia
tai haittojen vuoksi soveltumattomia
potilaan LDL-kolesterolipitoisuus on
yli 2,6 mmol/l, silloin kun potilaalla on
todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan
ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus), tai yli 5,0 mmol/l, silloin kun potilaalla ei ole todettu ateroskleroottista
valtimosairautta.
Peruskorvausoikeus voidaan myöntää hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon
ateroskleroottista valtimosairautta
(sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan

ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus) sairastaville aikuisille, kun potilaan
käyttämästä muusta veren rasva-arvoja
alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin
siedetty statiiniannos ja etsetimibi)
huolimatta tai näiden hoitojen ollessa
vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia ja potilaan LDL-kolesterolipitoisuus on yli 3,6 mmol/l tai yli 2,6
mmol/l, silloin kun potilaalla on jokin
seuraavista kriteereistä: diabetes, johon
liittyy kohde-elinvaurio, vakava tai laaja ateroskleroottinen tauti tai nopeasti
etenevä ateroskleroottinen tauti.
Inklisiraani on uusin ja samalla ensimmäisiä hyperkolesterolemian hoitoon tarkoitettuja oligonukleotidilääkkeitä. Inklisiraani vaikuttaa RNA:han
estäen PCSK9-proteiinin tuotantoa
maksasolussa, joten vaikutusmekanismi on erilainen kuin alirokumabilla ja
evolokumabilla, jotka ovat monoklonaalisia vasta-aineita PCSK9:ää kohtaan
estäen sen toiminnan. Tutkimuksissa
on osoitettu inklisiraanin LDL-kolesterolitasoja laskevan tehon olevan
PCSK9-estäjiä vastaava, mutta päätetapahtumanäyttöä ei vielä ole. Inklisiraani voidaan aloittaa esim. potilaille, joille
PCSK9-estäjät eivät ole jostain syystä
sopineet. Inklisiraanille on 1.10.2021
alkaen myönnetty rajoitettu perus- ja
erityiskorvattavuus samoin edellytyksin kuin alirokumabille ja evolokumabille (kts. kriteerit edellä).

Loppusanat
Hyperkolesterolemian hoidon päätavoitteena on ehkäistä ateroskleroottista valtimotautia ja hoito perustuu
valtimotaudin kokonaisriskin arvioon.
Oireettomilla henkilöillä FINRISKIlaskuri on oiva apuväline kokonaisriski
arviointiin tietyin rajoituksin. Uusimmassa hoitosuosituksessa on aiemman
kolmen riskiluokan sijaan muodostettu
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neljä riskiluokkaa: pieni, kohtalainen,
suuri ja erityisen suuri riski. Hyperkolesterolemian hoito kohdistuu LDLkolesterolipitoisuuden alentamiseen
ja riskiluokasta riippuen LDL-kolesterolipitoisuustavoitteena on alle 3,0
mmol (yleinen tavoite väestötasolla),
alle 2,6 mmol/l, alle 1,8 mmol/l tai alle
1,4 mmol/l. Elämäntapa- ja ruokavaliohoito muodostavat hoidon perustan,
mutta usein joudutaan turvautumaan
lääkehoitoon LDL-Kol-pitoisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lääkehoidon
perustan muodostavat statiinit ja tarvittaessa hoitoa tehostetaan yhdistämällä
rinnalle etsetimibi, PCSK9-estäjä tai
inklisiraani.
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Lääketieteessä on totuttu lähtemään Aristoteleen ajatuksesta, että
tärkeintä on yrittää olla aiheuttamatta haittaa potilaalle. Yhä
tärkeämpää on kuitenkin yrittää
välttää myös ympäristölle koituvaa
haittaa. Terveydenhuollolla, kuten
kaikella ihmisen toiminnalla, on
omat ympäristövaikutuksensa.
Ilmastoon vaikuttavien kasvihuonekaasujen päästöjen lisäksi ilmaan,
maaperään ja vesistöihin päätyy
monia haitallisia aineita.
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Radiologisen kuvantamisen
ympäristöjalanjälki

R

adiologinen kuvantaminen on
merkittävä ympäristön kuormittaja. Energiankulutuksen
vähentämiseen on valmiimpia
ratkaisuja kuin esimerkiksi magneettikuvauksen tehosteaineen, gadoliniumin, vesistöhaittojen ehkäisyyn.

Terveydenhuollon hiilijalanjälki ja
muut ympäristövaikutukset
Globaalisti terveydenhuollon sektorin
osuus maailman kasvihuonekaasujen
päästöistä on noin 4,4 %. Suomessa
tuo osuus on hieman korkeampi, noin
5,3 % (1,2). Suomen terveydenhuollon
hiilijalanjälki ei ole pelkästään kotimainen ilmiö vaan suomalaisen kulutuksen hiilijalanjäljestä on tuotteiden
valmistuksen myötä ulkoistettu noin
30 % OECD-maiden ulkopuolelle ja
20 % OECD-maihin (1).
Terveydenhuollon kasvihuonekaasujen päästöjalanjälki on huomattava. Monissa maissa terveydenhuollon
päästöjalanjälki kilpailee ruoan kanssa
neljännestä sijasta kanssa heti energiantuotannon, liikenteen ja rakentamisen jälkeen. Terveydenhuollon hiilijalanjälki on kasvava terveydenhuollon
tarpeiden lisääntyessä muissakin kuin

rikkaimmissa kehittyneissä maissa (1–
4). Taulukossa 1 on esitetty muutamien
maiden terveydenhuollon aiheuttamien kasvihuonekaasujen osuuksia kokonaispäästöistä vuodelta 2014 (1).
Kasvihuonekaasupäästöt koostuvat
rakennusten ja energian käytöstä, liikenteestä, hankintaketjuista, lääketieteellisistä laitteista, lääkkeistä, jätehuollosta ja terveydenhuollon toiminnoista.
Terveydenhuollon kasvihuonekaasupäästöt jaetaan yleensä alaryhmiin: 1.
sairaaloiden laitosten toiminnasta johtuvat suorat päästöt (esimerkiksi anestesiakaasut), 2. energian käyttöön liittyvät päästöt ja 3. epäsuorat päästöt
esimerkiksi valmistusketjun ja jätteiden
käsittelyn myötä syntyvät päästöt.
USA:n terveydenhuollon kasvihuonekaasupäästöjen on arvioitu vastaavan
vuonna 2013 8–10 % maan jo muutoinkin korkeista kasvihuonekaasupäästöistä (1, 5, 6). USA:n terveydenhuollon
hiilijalanjälki on suurempi kuin useimpien eurooppalaisten valtioiden koko
hiilijalanjälki. USA:n terveydenhuollossa energian käyttö ja toiminnasta
johtuvat suorat kasvihuonekaasupäästöt muodostavat 11 % ja suorat päästöt
7 %. Hankintaketjuista ja jätteiden kä167

sittelyistä päästöt muodostavat pääosan 82 % (7).
Suomen muita korkeampien päästöosuuksien on katsottu liittyvän rakennusten lämmitykseen, jäähdytyksen
tuottamiseen sekä pidempien etäisyyksien takia liikenteeseen. Suomessakin
eri sairaaloiden kasvihuonepäästöissä
on huomattavia eroja riippuen siitä,
miten nopeasti on siirrytty hiilineutraaliin energiatuotantoon (8, 9). Aivan
viime vuosiin asti terveydenhuollon
kasvihuonekaasujen päästöt ovat olleet nousussa. Muutaman viime vuoden aikana tehdyt toimenpiteet kuten
energianhankinnan uudet ratkaisut ja
fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen ovat rajoittaneet terveydenhuollon kasvihuonekaasujen päästöjä
(2).
Ympäristöjalanjälkeen kuuluvat
myös muut päästöt kuten ilmaan, maaperään ja vesistöihin päätyvät typen
ja rikin oksidit, orgaanisten aineiden
päästöt, muovit, hiukkaspäästöt ja raskasmetallit. Terveydenhuoltosektorilla
on merkitystä myös näissä päästöissä.
Osa näistä päästöistä on liitetty myös
terveydellisiin haittoihin (2, 5–7).
Terveydenhuollon eri alueiden toi-

Kuva 1. Eri kuvantamislaitteiden elinkaaren aikainen energian kulutus. Kulutustiedot
on kerätty useista eri laitevalmistajien lähteistä ja asteikko kuvissa on lähinnä suuntaa
antava. Laitteille on laskettu 10 vuoden käyttöikä.

mintojen ympäristövaikutuksia on selvitetty jo usean vuoden ajan. Selvityksiä on esimerkiksi leikkaustoiminnan,
lääkkeiden valmistuksen ja käytön,
anestesia- ja tehohoidon, kardiologisten tutkimusten sekä munuaissairauksien hoidon vaikutuksista (12–18).
Radiologisen kuvantamistoiminnan
ympäristöjalanjäljestä on julkaistu vain
muutamia raportteja.

Taulukko 1. Terveydenhuoltoon liittyvä hiilijalanjälki 2014 (1).

Maa

Päästöt asukasta kohden
[kg CO2e]

Osuus maan kasvihuonekaasupäästöistä [%]

Suomi

720

5,3

Ruotsi

420

4,5

Eesti

880

5,2

Norja

700

4,7

Saksa

680

6,7

USA

1510

7,9

Kiina

440

6,6

Intia

60

3,5
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Radiologisen kuvantamisen ympäristöjalanjälki ja energian käyttö
Radiologisen kuvantamisen toiminnan
ympäristöjalanjälki muodostuu pääasiassa energian käytöstä ja toisaalta
päästöistä, jotka liittyvät laitteiden ja
tarvikkeiden hankintaan, hävittämiseen ja tutkimuksissa käytettyjen aineiden kiertoon. Kuvantamislaitteiden
aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä
ja energiankulutusta mitataan laitteiden koko elinkaaren aikana. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa selvitetään
valmistukseen liittyvä materiaalien
hankinta, valmistusprosessi, rahdit ja
energiankulutus laitteitta käytettäessä. Elinkaaren lopussa oikealla komponenttien ja valmistusmateriaalin talteenottotavoilla voi energian käyttöä ja
kasvihuonekaasujen päästöjä vähentää.
Kuvantamismenetelmien välillä
on huomattavia eroja. Koko elinkaaren aikainen ultraäänilaiteen energian
käyttö on noin 1/8 yleiskäyttöön soveltuvan TT-laitteen arvioidusta energian
käytöstä. Tavalliset röntgenkuvauslaitErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

Kuva 2. Elinkaaren aikaisen energiakulutuksen jakautuminen erityyppisten kuvantamislaiteiden välillä. Kulutustiedot on kerätty eri laitevalmistajien lähteistä. Laitteille on
laskettu 10 vuoden käyttöikä.

Kuva 3. CO2-e emissio kilogrammoina tutkimusta kohden vatsan alueen kuvantamisessa.
Laitteen valmistuksen ja käytön osuudet tutkimusta kohden on arvoitu erikseen. Kaavio
mukailee Martin M, Mohnke , Lewis G ja Runnick N (2018) tutkimusraportin tietoja (17).

teet sijoittuvat ultraäänilaitteiden ja
TT-laitteiden väliin energian käytössä.
MRI-laitteen elinkaaren aikainen energian käyttö on yleensä 7–8 kertainen
TT laitteeseen nähden (kuva 1). Erot
eri laitteiden välillä voivat olla suuria
ja kuvantamistekniikoiden vertailu on
Erikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

hankalaa. Vertailukelpoista julkaistua
tieto on vain niukasti (17).
Laitteen valmistukseen ja rahteihin
kuluu 18–30 % energiasta (kuva 2). Asianmukaisella elinkaaren lopun uusiokäytöllä kokonaisenergian kulutusta voi
vähentää ultraäänilaitteiden osalta 5 %

ja TT laitteella 10 % sekä magneettikuvauslaitteilla noin 2 %.
Laitteiden tehokkaaseen käyttöön
perustuva yhden tutkimuksen hiilijalanjälki on arvioitavissa (kuva 3).
Tutkimusta kohden TT-laitteen energian käyttö on ultraäänitutkimukseen
nähden noin viisinkertainen ja MRI
tutkimuksen 17-kertainen (kuva 3).
Ultraäänilaitteiston käyttöön liittyvää
energian kulutusta voidaan tehokkaasti
rajoittaa sulkemalla laite tai käyttämällä energiaa vähän käyttävää lepotilaa.
Myös TT- laitteen energian kulutusta
voi vähentää säätämällä eri käyttövaiheiden energian kulutusta (2, 18,19).
Energiaa kuvantamisessa kuluu paitsi laitteen toimintaan myös laitteiden
ja tilojen viilennykseen, lämmitykseen
ja ilmanvaihtoon. Tämän taloteknisen
nk. HVAC- energiankulutuksen määrä
on 0,8–1,5 kertainen laitteen omaan kulutukseen nähden (20).
Tuoreen sveitsiläisen tutkimuksen
mukaan sairaalan kolmen TT-laitteen
ja neljän MRI-laitteen energian kulutus
oli 4 % sairaalaan koko energiakulutuksesta ja vastasi 852 ihmisen asuttaman
taajaman vuotuista kulutusta. Tärkeä
oli myös tutkijoiden korostama havainto siitä, että 2/3 TT-laitteen energiasta
kului aikana, jolloin laite ei kuvannut.
MRI-laitteella viikon aikana kulutetusta energiasta kului 1/3 aikana, jolloin
kuvauksia ei tehty lainkaan eli öisin ja
viikonloppuina (19). Hukkaenergiaa
kuluu suprajohtavan magneettikuvauslaitteen jäähdyttämiseen.

Helium magneettikuvauslaitteissa
Helium on jalokaasu, jota käytetään
esimerkiksi hitsauksessa ja rakettitekniikassa. Heliumia käytetään ilmaa
kevyempänä nostekaasuna esimerkiksi
säähavaintopalloissa ja ilmapalloissa.
Heliumia hengitetään sukelluskaasuna.
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Magneettikuvauksen tehosteaineet
ja juomavesi
Kaksi vuotta sitten julkaistiin tutkimus Berliinin keskustan juomaveden
nopeasti kohonneista magneettikuvauksen tehosteainepitoisuuksista (23).
Pitoisuudet olivat 10–100 kertaistuneet vuosikymmenen aikana. Tutkijat
löysivät kohonneita pitoisuuksia myös
berliiniläisten pikaruokapaikkojen virvoitusjuomista.
Gadoliniumin, harvinaisen maametallin, käyttäminen magneettikuvauk170

Shutterstock

Tieteellisessä tutkimuksessa kylmälaboratorioissa on käytetty heliumia. Helium on harvinainen aine maapallolla.
Avaruudessa helium on yleinen, heti
vedyn jälkeen toiseksi yleisin alkuaine.
Kookkaita uusia heliumesiintymiä on
löydetty esimerkiksi Tansaniasta. Maapallon heliumvarastot ovat rajalliset ja
tunnettujen heliumesiintymien on arveltu riittävän 2040-luvulle. Tämä on
johtanut heliumin kallistumiseen, talteenottotekniikoiden kehittämiseen,
uudelleenkäyttöön ja heliumia vähemmän käyttävien kuvantamislaitteiden
kehittämiseen (21).
Magneettikuvauksessa nestemäistä heliumia on käytetty suprajohtavien magneettien jäähdyttämiseen (22).
Vuodesta 2000 alkaen magneettikuvauslaitteissa tarvittavan heliumin määrä
on pienentynyt. Aiemmin tyypillinen helium täyttömäärä 1800–2000 litraa on
kutistunut 20 litraan ja parin viimevuoden aikana tätäkin reilusti pienempiin
heliumin käyttömääriin. Uusimmissa
magneettikuvauslaitteissa ei heliumia
enää käytetä. Uusi tekniikka tulee käyttöön hitaasti erityisesti maissa, joissa
taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Tämän vuoden arviona on, että maapallolla käytetystä heliumista 20 % käytetään
magneettitutkimuslaitteissa (21, 22).

sessa tehosteaineena aloitettiin vuonna
1988. Arviolta joka kolmannessa magneettikuvauksessa käytetään gadoliniumpitoista tehosteainetta. Kerta-annos
on pieni. Tehosteaine ruiskutetaan
tutkimuksessa potilaan laskimoon
(24–30). Tehosteaine muuttaa kudoksen magneettisia ominaisuuksia. Tehosteaineen käyttäminen on tärkeää
tulehdusmuutosten, infektioiden, reumamuutosten, poikkeavien verisuonten
sekä etenkin kasvainten osoittamisessa
ja seurannassa. Tehosteaineen käyttö
tarkoittaa usein potilaalle oikeaa diagnoosia ja turvallista hoitoa.
Biologiset eliöt eivät tarvitse gadoliniumia. Gadolinium on sellaisenaan
elimistölle myrkyllistä. Vapaa gadoliniumioni, joka ei ole sidottu kiinteästi
mihinkään kemialliseen yhdisteeseen,
on elämälle tärkeän kalsiumionin kokoinen. Gadoliniumin myrkyllisyyden
arvellaan liittyvän hermosolujen ja
lihasten toiminnan vaurioitumiseen
solukalvojen kalsiumkanavien tukkeutuessa (31). Vapaan gadoliniumin
myrkyllisyyden takia magneettitutkimuksessa gadolinium on yhdisteessä,
joka muodostaa stabiilin rengasmaisen
molekyylin. Verenkiertoon ruiskutettuna tehosteaine erittyy nopeasti sellaise-

naan virtsaan. Pääosa tehosteaineesta
löytyy virtsasta 1–2 tunnin kuluttua
injektiosta. Lähes kaikki gadolinium
on poistunut elimistöstä kahden vuorokauden kulussa. Magneettikuvauksen
tehosteaine on osoittautunut käyttötilanteessa turvalliseksi. Tutkimuksen
aikana potilaiden reaktiot ovat harvinaisia (24).
Muutaman viime vuoden aikana on
todettu, että pieniä määriä elimistöön
ruiskutetusta tehosteaineesta jää elimistöön esimerkiksi aivoihin, maksaan,
ihoon ja luustoon. Näiden kertymien
merkitystä ei tiedetä (24, 32). Gadoliniumia sisältävän tehosteaineen etu on
hajoamaton molekyyli. Samalla tehosteaineen stabiilisuus on suurin ongelma.
Virtsasta tehosteainemolekyyli päätyy
viemärijärjestelmään ja vedenpuhdistamoihin. Stabiili ja vesiliukoinen molekyyli ohittaa sellaisenaan jätevesien
käsittelylaitokset, päätyy pintavesiin,
pohjaveteen ja vedenottamoiden kautta juomaveteen. Puhdistettua jätevettä
tutkimalla on todettu, että ainakin yli
95 % tehosteaineesta ohittaa jäteveden
puhdistamon sellaisenaan. Loputkin
molekyyleistä päätyvät usein hajoamattomana jätevesipuhdistamon kiinteämpään jätteeseen.
Erikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

Taulukko 2. Miten radiologisen kuvantamisen ympäristöjalanjälkeä voisi vähentää

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutkimusmäärien vähentäminen ja tarkempi kohdentaminen
Kuvantamislaitteiden tehokkaampi käyttö
Siirtyminen fossiilittoman energian käyttöön terveydenhuollon toiminnoissa
Potilaiden, laitteiden, rahtien ja henkilökunnan fossiilittoman ja päästöttömän
liikkumisen edistäminen
Kuvantamislaitteiden elinkaaren pidentäminen
Ympäristöjalanjäljen huomioiminen laitehankinnoissa ja ostopalveluissa
Energian käytön vähentäminen TT- ja magneettitutkimuksissa (teknisin
menetelmin)
Heliumin käytön vähentäminen ja käytöstä luopuminen
Gadolinium tehosteaineen käytön vähentäminen ja jätekäsittelyn tehostaminen

Asukasta kohden gadoliniumia käytetään eniten Euroopassa, USA:ssa ja
Japanissa. Käyttö on ollut kasvussa.
Magneettikuvauksen gadoliniumin vesistöpäästöjen on arvioitu tänä vuonna olevan 19 tonnia EU:n alueella ja
21 tonnia USA:ssa. Nopeasti kohoavia
vesistöjen gadolinium pitoisuuksia on
löytynyt esimerkiksi monista Euroopan kaupungeista, Thaimaasta, Japanista, San Franciscon lahdelta ja jopa
valtamerestä Brasilian edustalta. Korkeimmat mitatut vesistöjen pitoisuudet
ovat olleet noin 150–200 nanogrammaa
ja vedenpuhdistamojen läheisyydessä 80 mikrogrammaa litrassa. Määrät
alittivat vielä tunnetut ja tunnustetut
myrkyllisyyden rajat. Yleisimmin voidaan todeta, että mitä kehittyneempi
terveydenhuolto ja mitä suurempi väestötiheys, sitä korkeammat pitoisuudet. Vesistöissä levissä ja simpukoissa
on ravintoketjuissa havaittu kohonneita
gadoliniumpitoisuuksia (23–31).
Pitäisikö olla huolissaan? Emme tiedä miten hyvin juomavedestä tehosteaine imeytyy elimistöön. Suolistoon päätyvän tehosteaineen imeytymisestä on
vain rajoitetusti tietoa. Eläinkokeiden
perusteella ainakin osa imeytyy suoErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

listossa. Juomaveden ja ravintoketjun
lisääntyvien pitoisuuksien merkitys esimerkiksi sikiöille ja lapsille on epäselvä. Emme myöskään tunne turvallista
tapaa gadolinium-tehosteaineen poistamiseen vedenkäsittelyssä. Esitetyt
tekniikat kuten tutkimuksen jälkeinen
virtsankeruu, käänteinen osmoosi, UVsäteily eivät ainakaan vielä ole täyttäneet odotuksia. Ainakin on selvää, että
tutkimusta tarvitaan lisää (24, 29, 33,
34).

Onko mitään tehtävissä?
Radiologinen kuvantaminen on usein
välttämätöntä potilaan hoidossa. Kuvantaminen varmentaa diagnoosia ja
auttaa arvioimaan hoitotulosta. Kaikki
kuvantaminen ei varmaankaan ole tarpeellista. Eri tutkimuksissa on todettu,
että huomattava osa (20–30 %) kuvantamisesta on tarpeetonta (35–38). Näin
todettu myös Suomessa.
Tutkimusten turhaa käyttöä on rajattu erityisesti säteilyn haittavaikutukset
huomioiden. Turhan käytön vähentäminen tuo myös taloudellisia hyötyjä.
Tuoreessa suomalaisessa väitöskirjassa (39) selvitettiin mahdollisuuksia
rajoittaa turhaa käyttöä koulutuksen ja

ohjeistuksen kautta. Tällä saavutettiin
20–40 % tutkimusten käytön väheneminen.
Turhan kuvantamisen rajoittamiseen löytyy työvälineitä. Eurooppalaisittain käytössä ovat kliinisen päätöksenteon apuväline ESR iGuide. Myös
käypähoito suositukset ottavat usein
kantaa kuvantamisen tarpeellisuuteen.
Pidemmällä tähtäimellä turhan kuvantamisen vähentämisellä on voi olla etua
paitsi sädeannoksen hallinnassa, kustannussäästöissä myös ympäristökuormituksen vähentämisessä. Ympäristön
huomioiminen ja taloudellisen hyödyn
saavuttaminen edellyttää huolellista
suunnittelua. Suunnittelun tulisi olla
kokonaisvaltaista ja osaoptimoinnin
(vain oman talouden ja oman ympäristöjalanjäljen huomioiminen) ei ole
hyödyllistä. Toiminnan mahdollisissa
muutoksissa on suunnittelussa syytä
huomioida esimerkiksi lisääntyvän liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat.
Lisää ehdotuksia radiologian aiheuttaman ympäristöjalanjäljen pienentämiseen on koottu taulukkoon 2.
Kuvantamislaitteiden hankinnassa
elinkaaren ja ympäristövaikutuksen
huomioimisella on tärkeä merkitys.
Useimmissa kuvantamislaitteiden
hankinnoissa kilpailutuksessa hankintahinnalla on pääpaino. Muutoin hankintapisteytys jakautuu laitteiden tuottaman kuvanlaadun, käytettävyyden ja
huollon välille. Laitteiden elinkaaren
ympäristövaikutukset tulisi huomioida
aiempaa tarkemmin sekä vaadittavissa
ominaisuuksissa että pisteytyksissä.
Järjestelmällisestä hankinnan ympäristöarvioinnista voi hyötyä parempien
investointien toteuttamisessa.
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Turun yliopisto, Turun valtakunnallinen
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Kuopion kaupunki, vanhuspalveluiden
lääkäripalvelut

D

iabetes on muistisairauksien
itsenäinen riskitekijä. Jo tyypin
2 diabeteksen esiasteisiin liittyvät tilat kuten ylipaino, metabolinen oireyhtymä ja insuliiniresistenssi
ovat aiempien tutkimusten mukaan
yhteydessä tiedonkäsittelytoimintojen
heikkenemiseen ja kohonneeseen muistisairausriskiin. Insuliiniresistenssiä
ei kuitenkaan pystytä mittaamaan
yksinkertaisesti kliinisessä työssä.
Paastoglukoosi on insuliiniresistenssiä
huonompi riskimittari, eikä se Terveys
2000 -tutkimuksen aiemman raportin
mukaan ennustanut tiedonkäsittelytoimintojen heikkenemistä.
Diabetes Care -lehdessä hiljattain
julkaistun artikkelimme mukaan glukoosirasituskokeessa mitattu korkeampi kahden tunnin glukoosiarvo
ennustaa heikompaa suoriutumista
episodista muistia mittaavassa testissä
kymmenen vuotta myöhemmin. Episodisen muistin heikentyminen on ensimmäisiä Alzheimerin taudin oireita.
Erikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

Kahden tunnin glukoosirasituskoe ennustaa episodisen
muistin heikkenemistä
Tutkimus perustuu THL:n Terveys
2000 -väestötutkimukseen ja sen vuosina 2001–2002 kerättyyn syventävään
aineistoon sekä Terveys 2011 -seurantatutkimukseen. Analyyseihin otettiin
mukaan yhteensä 961 tutkittavaa, jotka
olivat lähtötilanteessa 45–74-vuotiaita
(keski-ikä 55,6 vuotta, 56 % naisia, 33 %
APOEε4-kantajia). Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko glukoosirasituskokeen
kahden tunnin glukoosiarvot yhteydessä kognitiivisiin testeihin kymmenen
vuoden seurannan jälkeen. Tiedonkäsittelytoimintoja mitattiin kolmella
CERAD (The Consortium to Establish a
Registry for Alzheimer’s Disease) –tehtäväsarjaan kuuluvalla testillä sekä lähtötilanteessa vuonna 2000–2001 että
seurannan jälkeen vuonna 2011. Kielellisen sujuvuuden testissä tutkittavien
tuli luetella minuutin aikana mahdollisimman monta eri eläintä. Sanalistan
oppiminen -tehtävässä tutkittaville näytettiin peräkkäin 10 sanaa, jotka heidän
tuli painaa mieleensä. Tämän jälkeen
heitä pyydettiin luettelemaan muistamansa sanat. Sanalistan viivästettyä
mieleenpalautusta tutkittiin kysymällä
aiemmin opeteltu sanalista uudelleen
viiden minuutin viiveen jälkeen.
Tutkimus osoitti, että vuonna
2001–2002 mitattu korkeampi kahden
tunnin glukoosiarvo oli yhteydessä heikompaan suoriutumiseen vuonna 2011
tehdyssä sanalistan viivästetty mie-

leenpalautus -testissä ja myös kyseisen
testituloksen suurempaan heikkenemiseen seurannan aikana. Sen sijaan
yhteyttä kahden tunnin glukoosiarvon
ja kielellisen sujuvuuden tai sanalistan
oppimisen välillä ei todettu. Analyysit
vakioitiin merkittävimmillä tunnetuilla
muistisairauksiin vaikuttavilla tekijöillä
(tutkittavien ikä, sukupuoli, koulutus,
APOEε4-genotyyppi, kohonnut verenpaine, kohonnut kolesteroli, tyypin 2
diabetes, painoindeksi, tupakointi sekä
masennusoireet).
Tutkimus osoittaa, että glukoosirasituskoe voi auttaa löytämään potilaat,
joilla on heikentynyt sokerinsieto ja kohonnut riski tiedonkäsittelytoimintojen
laskuun. Tämä on tärkeää muistisairauksien ehkäisemiseen tähtäävien interventioiden kohdentamiseksi.
Toppala S, Ekblad LL, Viitanen M, Rinne JO, Jula A. Oral
Glucose Tolerance Test Predicts Episodic Memory
Decline: A 10-Year Population-Based Follow-up Study.
Diabetes Care 2021;44:2435–2437.
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rikoislääkärikoulutuksen muuttuminen osaamisperusteiseksi on
muuttanut erikoislääkärikoulutusta ja luonut kehitystarpeita.
HUSin mediatiedote lokakuussa 2021
kertoo näistä muutoksista ja kehitystoimenpiteistä erikoislääkärikoulutuksessa, muutostarpeen taustalla on
myös esiin tulleet erikoistumisvaiheen
ongelmat. HUSin tutkimusjohtaja Anne
Pitkäranta listaa tiedotteessa HUSin
valtiksi erinomaiset mahdollisuudet
tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä sekä
päästä oppimaan kaikilta erikoisaloilta
ja saada kokemusta vaativasta erikoissairaanhoidosta. Mutta Pitkäranta myöntää myös, että on jonkin verran työn ja
koulutuksen järjestelyihin ja vanhentuneisiin käytänteisiin liittyviä ongelmia,
joita on nyt koetettu ratkaista.
Erikoistuvat lääkärit ovat nyt aiempaa enemmän itse mukana kehitystyössä. Yksi malli ei sovi kaikille, vaan
kussakin tulosyksikössä ovat erikoistuvat lääkärit ja johto yhdessä pohtineet, kuinka erikoistumiskoulutusta
voisi juuri heidän kohdallaan parantaa.
Esim. naistentaudeilla ja synnytyksillä
erikoistuvat saivat oman esimiehen ja
sisätaudeilla on kehitetty ns. blokkimalli, jossa erikoistuvat jaetaan pienryhmiin ja erikoistumisalueet edelleen
blokkeihin.
Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikössä toimii erikoistuvien vanhimpien ohjausryhmä, joka kokoontuu
neljä kertaa vuodessa ja siihen kuuluu
lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja akuuttipediatrian edustajat yhdessä Lasten ja
nuorten sairauksien hallinnollisen yli174

Erikoistumiskoulutuksen
kehittäminen

Eero Antturi

Katriina Mikola

Erikoistuva lääkäri Elisabeth Landvik.

lääkärin, tutkimuksesta ja opetuksesta
vastaavan professorin ja julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn
edustajan kanssa.
Erikoislääkäri-lehti haastatteli Helsingissä Uuden lastensairaalan erikoistuvaa lääkäriä Elisabeth Landvikia, joka on ollut erikoistuvien vanhin
syyskuusta 2021 alkaen. Valinta tehtiin
äänestyksellä erikoistuvien kesken.
Landvik tiedottaa muita erikoistuvia
aktiivisesti sähköpostitse tai esim. erikoistuvien oman WhatsApp-ryhmän
sisällä. Erikoistuvilla on myös keskinäisiä säännöllisiä tapaamisia ja Landvik
on ilahtunut siitä, että kollegat lähettävät hänelle mielipiteitään asioista
myös tapaamisten välillä. Landvikin
mukaan erikoistuvien kesken on hyvä
ryhmähenki ja yleisesti ollaan tyytyväisiä siihen, että erikoistuvat otetaan

nyt mukaan entistä aktiivisemmin
oman koulutuksensa suunnitteluun.
Esimerkkinä Landvik mainitsee sijoituspisteiden suunnittelun yhdessä erikoistuvien lähiesimiehen kanssa, mikä
sujuu hyvässä yhteistyössä ja siinä otetaan kunkin erikoistuvan omia toiveita
huomioon. Erikoistuvat kokevat myös
saaneensa oman äänensä kuuluviin työaikalain tuomien päivystysmuutosten
suunnittelussa. Landvikin mukaan oli
myös antoisaa olla mukana koko HUSin
vanhimpien erikoistuvien kokouksessa
ja saada sitä kautta laajempaa käsitystä
laajemmin kaikkien HUSin tulosyksiköiden erikoistumisvaiheen haasteista,
kuin myös onnistumisista.
Lähteet:
HUS mediatiedote 21.10.2021: Erikoistuvat lääkärit tulivat
mukaan oman koulutuksensa kehittämiseen.
Erikoistuva lääkäri Elisabeth Landvikin haastattelu
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MITÄ ERIKOISLÄÄKÄRIN TULEE TIETÄÄ?

Outi Hirvonen

Palliat. lääket. dosentti, ylilääkäri
Tyks Palliatiivinen keskus

”Yllättyisinkö jos potilaani kuolisi
puolen vuoden sisällä?” Jos vastaus on kielteinen, on aika käynnistää elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma.

Palliatiivinen hoito –
koskeeko minun potilaitani?

K

eskustelu elämän loppuvaiheen
hoidosta koetaan vaikeaksi.
Potilaat kuitenkin odottavat,
että lääkäri tekisi aloitteen.
Ihmiset useimmiten ymmärtävät oman
tilanteensa vakavuuden, mutta harvat
tohtivat ottaa asiaa itse puheeksi lääkärin kanssa. Jokaisen hoitavan lääkärin pitäisi miettiä hoitolinjausta ajoissa,
uskaltaa avata keskustelu tästä potilaan
kanssa ja tarvittaessa ohjata hänet palliatiivisen hoidon piiriin tautikohtaisen
hoidon vielä jatkuessakin. Kiireinen päivystyspoliklinikka ei ole elämän loppuvaihetta lähestyvän potilaan oikea hoitopaikka, jossa viime metreillä joudutaan
tekemään hoitolinjauksia ja lievittämään
kuolevan potilaan oireita.

Palliatiivisen hoidon tarve kasvaa
WHO:n arvion mukaan palliatiivisen
hoidon tarve on väestöön suhteutettuna suurinta Euroopassa, ja sen tarve
kasvaa voimakkaasti
Suomessa n. 30 000 ihmistä
väestön ikääntyessä ja
vuodessa tarvitsee palliatiivista
kroonisten sairauksien
hoitoa.
lisääntyessä (1). Suomessa n. 30 000 ihmistä vuodessa tarvitsee palliatiivista
hoitoa elämän loppuvaiheessa ja vielä
suurempi määrä sairauden aikaisemmassa vaiheessa (2). Palliatiivista hoiErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

toa tarvitaan useissa potilasryhmissä.
Syöpäpotilaiden osuus on n. 40 % ja
muiden n. 60 % (esimerkiksi edenneet
sydän-, keuhko-, munuais- ja maksasairaudet sekä neurologiset sairaudet ja
muistisairaudet) (3).

Suosituksia laadittu
Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on
kehitetty Suomessa viime vuosina aktiivisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on
julkaissut suosituksen palliatiivisen ja
saattohoidon palveluiden tuottamisesta
ja laadun parantamisesta (4,5). Terveydenhuollon osalta esitetään erityisvastuualueittain ja sairaanhoitopiireittäin
laatukriteereiden mukainen suositus
palliatiivisen hoidon kokonaisuudesta.
Lisäksi kuvataan palveluketjun integraatio päivystys- ja ensihoidon, lasten
ja nuorten palveluiden sekä iäkkäiden
ihmisten sosiaalipalveluiden kanssa
(kuvat 1–3).
Sosiaalipalveluiden nykytilan kartoituksessa todettiin iäkkäiden ihmisten
runsas akuuttipalveluiden käyttö ennen
kuolemaa sekä hoitohenkilöstön puutteellinen palliatiivisen hoidon osaaminen, joka korostui etenkin kotihoidossa
(4). Raportissa annetaan iäkkäiden ihmisten palveluihin elämän loppuvaiheen laatukriteerit sisältäen suosituk175

Kuva 1. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kolmiportainen malli

sen myös ulkoistetuille palveluille (5).
Palliatiivisen hoidon osaamisvajeen
korjaamiseksi suositellaan ammattilaisten systemaattisen perusopetuksen
sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksen järjestämistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama EduPal-hanke on puolestaan
korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke (6), jonka puitteissa on kartoitettu palliatiivisen lääketieteen ja hoitotyön opetuksen nykytilaa ja laadittu
suositukset perusopetukseen ja erikoistumiskoulutuksiin (7).

Yliopistosairaaloihin tarvitaan
palliatiiviset keskukset
Keskittämisasetuksessa velvoitetaan
yliopistosairaaloita perustamaan palliatiiviset keskukset koordinoimaan
palliatiivista hoitoa erityisvastuualueella sekä vastaamaan tutkimuksesta ja
opetuksesta yhteistyössä yliopistojen
ja muiden oppilaitosten kanssa. Hel176

singissä ja Tampereella onkin keskukset toimineet jo pitkään, mutta muissa
yliopistosairaaloissa on ollut vain pienimuotoista palliatiivisen lääketieteen
toimintaa, ja palvelua on ollut tarjolla
lähinnä syöpäpotilaille. Turussa palliatiivinen keskus aloitti toimintansa syksyllä 2020.
Keskeistä on kuitenkin se, miten onnistumme hoitamaan elämän loppuvaihetta lähestyviä potilaitamme nykyistä
paremmin. STM:n suosituksen mukaan,
ja lienee itsestään selvyys, että kaikilla
on oikeus tarpeenmukaiseen palliatiiviseen hoitoon diagnoosista ja asuinkunnasta riippumatta.

Potilaiden tunnistamisessa
parannettavaa
”Meillä ei ole palliatiivisia tai
saattohoitopotilaita”-käsityksen voi
useimmilla erikoisaloilla unohtaa. Samoin on syytä herätä huomaamaan, että
ammattilaiskulttuurimme on vinossa

siltä osin, että elämän loppuvaiheessa
olevia potilaita ei tunnisteta. Olemme
olleet valmiita ummistamaan silmämme kuoleman lähestymiseltä. Perinteisesti potilaalle on sovittu ”seuraava
kontrolli” tulevaisuuteen tai hänet on
lähetetty terveyskeskukseen ”kuntoutumaan”. Päinvastoin kuin usein luulemme, ihmiset haluavat tietää jäljellä
olevan elämänsä rajallisuudesta ja vaikuttaa oman elämänsä viimeisiin aikoihin. Näistä aiheista keskustelu ei lisää
potilaiden masennusta eikä toivottomuuden tunnetta, vaan antaa mahdollisuuden käydä läpi elettyä elämää ja sen
merkityksellisyyttä yhdessä läheisten
kanssa, ja järjestää tärkeitä asioita kuntoon, kun vointi vielä sen sallii. Hoidon
keskiössä on aina potilas, mutta läheisten merkittävää roolia potilaan elämässä ei voi unohtaa. Jos potilaalla on
alaikäisiä lapsia, ammattilaisten tehtävä on huolehtia siitä, että nämä tulevat
huomioiduksi ja huolehdituiksi potilaan
sairastaessa ja menehtyessä. Lapsen tai
nuoren ollessa potilas on koko perhe
otettava huolenpitomme piiriin.

Palliatiiviset tiimit auttavat
jatkohoidon suunnittelussa
Yliopisto- ja keskussairaaloiden palliatiiviset keskukset palvelevat kaikkia pitkälle edenneestä sairaudesta kärsiviä tai
kuolevia potilaita ja heidän läheisiään ja
tarjoavat konsultaatiokäyntejä kaikille
sairaalan osastoille ja yksiköihin. Potilaasta voi myös tehdä lähetteen palliatiiviselle poliklinikalle, jos potilaan kunto sallii vastaanotolle tulon. Potilaan
ja hänen läheistensä usein rasittaviksi
koettuja sairaalakäyntejä pyritään välttämään, ja siksi palliatiivinen tiimi tulee
mielellään tapaamaan potilasta hänen
Erikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

Kuva 2. Palliatiivisen hoidon valtakunnallinen organisointi

ollessaan sairaalassa. Potilaan kanssa mahdollisuuden luoda luottamukselyhdessä mietitään, miten jatkohoito linen hoitosuhde potilaaseen ja hänen
järjestettäisiin, miten huolehditaan riit- perheeseensä ajoissa. Potilaan turvan
tävästä oirehoidosta ja
tunne voidaan säilyttää
siitä, että turvallisuuaktiivihoidon lopetukPäinvastoin kuin usein
den tunne aktiivihoiseen liittyvästä surusluulemme, ihmiset haluavat
don päättyessä säilyy.
ta huolimatta. Samalla
tietää jäljellä olevan elämänsä
Yhteistyön sujuvuus
rajallisuudesta ja vaikuttaa oman erikoissairaanhoidosperusterveydenhuolta vapautuu tilaa siitä
elämänsä viimeisiin aikoihin.
hyötyville potilaille,
lon ja muiden potilasmikä vaikuttaa myös
ta hoitavien tahojen
kanssa on edellytys hoitoketjun toi- terveydenhuollon kokonaiskustannukmivuudelle ja potilaan hyvälle hoidol- siin.
le. Ensisijaisesti elämän loppuvaiheen
hoito järjestetään siellä missä potilas Palliatiivisen lääketieteen opetus
asuu tai mahdollisimman lähellä kotia. avuksi?
Palliatiivisen hoitosuunnitelman laa- Miksi kuolemaa lähestyvien potilaitimiseen, keskusteluun ja jatkohoidon den tunnistaminen on vaikeaa tai mijärjestämiseen menee runsaasti aikaa, ten voisimme vähentää arkuuttamme
mutta se kannattaa: ”turhat” käynnit ottaa puheeksi elämän loppuvaihe?
ja hoitojaksot erikoissairaanhoidossa Näitäkin asioita voi oppia ja opettaa.
ja päivystyspoliklinikoilla vähenevät, Toistaiseksi Suomi ei ole sijoittunut
”saattaen vaihto” tuo turvaa potilaalle Euroopan parhaiden maiden joukkoon
ja hänen läheisilleen ja antaa peruster- palliatiivisen lääketieteen koulutuksesveydenhuollon hoitohenkilökunnalle sa (8). Tähän asti palliatiivisen lääkeErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

tieteen professuuri ja perusopetuksen
opetussuunnitelma on ollut vain Helsingin ja Tampereen yliopistoissa (9).
Palliatiiviseen hoitoon kohdennettua
vuorovaikutusopetusta on ollut vain n.
1-3 tuntia. EduPal-hankkeen selvityksessä valmistuvat lääkärit kaipasivat
lisäopetusta eniten hoitolinjauksista ja
psykososiaalisista seikoista. Moni valmistuva lääkäri ei ollut kuuden opiskeluvuoden aikana tavannut yhtäkään
palliatiivisen tai saattohoitovaiheen potilasta. EduPal-hankkeen siivittämänä
Turun Yliopistossa on viime keväänä
opetettu ensimmäistä kertaa palliatiivista lääketiedettä omana kurssinaan
ja tavattu palliatiivisen tai saattohoitovaiheen potilas. Myös Kuopion ja
Oulun yliopistojen lääketieteellisessä
tiedekunnassa on lisätty palliatiivisen
lääketieteen opetusta. Uskon, että tämä
tie johtaa vähitellen siihen, että nuoret
kollegamme rohkaistuvat tunnistamaan
elämän loppuvaihetta lähestyvät potilaat nykyistä paremmin ja ottamaan
177

Kun mitään ei ole tehtävissä,
on tehtävissä paljonkin.

terveydenhuoltoon. Kun mitään ei ole
tehtävissä, on tehtävissä paljonkin.
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978-952-00-4026-7.
6. EduPal-Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen.
www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi.
7. Lehto J., Saarto T., Hirvonen O., Rahko E., Lamminmäki
A., Alminoja A., Hökkä M.: Palliatiivisen lääketieteen
perusopetus- Suositus opetussuunnitelmasta yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-03-1486-6, ISBN 987-952-03-1486-6.

Kuva 3. Suunnitelma palliatiivisen hoidon erityistason keskuksista ja yksiköistä

vaikeitakin asioita puheeksi, ajoissa.
Lähestyvän kuoleman tunnustaminen
ei tee meistä huonompia lääkäreitä, eikä
potilaista taistelua luovuttaneita.

Lopuksi
Elämän loppuvaiheen parempi hoito
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alkaa potilaiden tunnistamisella ja rohkealla mutta empaattisella keskustelun
avauksella. Kun hoitava lääkäri on tehnyt aloitteen, voi sairaanhoitaja ja palliatiivinen tiimi jatkaa. Saattaen vaihto
on tärkeää, kun potilaan hoitovastuu
siirtyy erikoissairaanhoidosta perus-

8. Carrasco JM, Lynch TJ, Garralda E., Woitha K., Elsner F.,
Filbet M., Ellershaw JE, Clark D, Centeno C.: Palliative
Care Medical Education in European Universities:
A Descriptive Study and Numerical Scoring System
Proposal for Assessing Educational Development. J
Pain Symptom Manage 2015; 50:516-523.
9. Lehto JT, Hökkä M., Lamminmäki A., Rahko E., Saarto
T., Hirvonen O.: Palliatiivisen lääketieteen opetus lääketieteen opetus lääketieteen kandidaattien arvioimana.
Suomen Lääkärilehti 2020;36:1775-1780.
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SORVIN ÄÄRESTÄ

Lars Sörensen

LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen
erikoislääkäri
Ylilääkäri vakuutusoikeus

Julkisuudessa on varsin usein esillä
yksityisten ihmisten riidat vakuutusyhtiöiden kanssa tapaturmakorvauksista, eläkkeistä tai muista
etuuksista. Suuri yleisö ja osa poliitikoistakin haluaa jostain syystä
rakentaa vastakkainasettelua hoitavan lääkärin ja vakuutusyhtiön
asiantuntijalääkärin välille. Etuuslaitoksessa asioiden käsittelyyn ja
ratkaisuun osallistuvat kuitenkin
pääosin muut henkilöt kuin lääkärit. Lisäksi laeissa ja asetuksissa
säädetään jo kohtalaisen tarkalla
tasolla etuuksien myöntöperusteet. Toki lääketieteellistä osaamista tarvitaan sairauksien vaikeusasteen määrittelyssä. Tärkeimpänä
syynä etuuden hylkäämiseen onkin
usein se seikka, että pääasiallinen
työ- tai toimintakykyyn vaikuttava
sairaus ei ole niin vaikea-asteinen,
että se oikeuttaisi etuuden myöntämiseen.
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Vakuutuslääketiede työnä

O

ikeudesta sosiaaliturvaan perusoikeutena säädetään Suomen
perustuslain 19 §:ssä, jonka 2
momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden,
työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana
sekä lapsen syntymän ja huoltajan
menetyksen perusteella. Vakuutetun
oikeusturvan takaamiseksi on Suomessa
yhtenäinen, kaksiportainen riippumaton
muutoksenhakujärjestelmä. Etuuksien
oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen arvioinnin takaamiseksi tarvitaan vakuutuslääkäreitä. Vakuutuslääkärijärjestelmä
on vakiintunut; vakuutusoikeuden
edeltäjä vakuutusneuvosto perustettiin jo Suomen itsenäistymisvuonna
(1). Toki lääkärit ovat ottaneet kantaa vakuutusasioihin jo kauan ennen
vakuutusneuvoston perustamista.
Vakuutuslääketieteen erityispätevyyden
koulutusohjelman Lääkäriliitto hyväksyi
vuonna 1994.

Etuuslaitoksen asiantuntijalääkärin,
muutoksenhakuelinten lääkärijäsenten ja hoitavan lääkärin
työnjako
Suuren yleisön on vaikea hahmottaa
hoitavan lääkärin ja etuuslaitoksen
asiantuntijalääkärin työnjakoa. Lääkärit sen sijaan ymmärtävät ja hyväk-

syvät laajalti nykyisen työnjaon; yli
90 % lääkäreistä haluaa antaa lopullisen
päätöksenteon etuuslaitoksille, koska
erilaisia etuuksia on mieluummin satoja kuin kymmeniä. Tällöin etuuden
myöntämisen ja hylkäämisen rajaa on
vaikea hahmottaa, ellei tee tätä arviotyötä säännöllisesti ainakin muutamia
tunteja viikossa. Harva vakuutuslääketieteeseen perehtynyt lääkärikään hallitsee kaikkien etuuksien myöntöperusteet. Tutkimuksen mukaan noin 45 %
kaikista lääkäreistä kokee vaikeaksi työja toimintakyvyn arvioinnin. Vielä suurempi osa kokee tuntevansa huonosti
sosiaalivakuutuksen lainsäädäntöä (2).
Vakuutuslääketieteen tärkeimpänä tavoitteena pidän kaikkien vakuutettujen
yhdenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua, joka toteutuu parhaiten silloin, kun
etuuksien ratkaisukokoonpanossa on
mukana kyseisen etuuden myöntöperusteet ja tulkintalinjat tunteva lääkäri.
Kun hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin työnjaosta ei olla selvillä, ihmetellään syystäkin, miksi paperilääkäri
voi mitätöidä oman lääkärin lausunnon.
Kyseessä ei kuitenkaan ole hoitavan
lääkärin lausunnon kumoaminen, vaan
lausunnossa esitettyjen asioiden asettaminen vakuutuslääketieteen ja sen
kanssa kiinteässä vuorovaikutuksessa
olevan korvausoikeuden raameihin.
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Esimerkkinä juristien merkityksestä
päätöksenteossa otan vakuutusoikeuden tyypillisimmän asian eli oikeuden
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Asian
ratkaisevassa istunnossa on läsnä viisi
juristia ja yksi lääkäri. Juristeista yksi
on esittelijä, joka ei ole ratkaisukokoonpanon jäsen.
Joskus harvoin näkee hoitavan lääkärin asettuneen asianajan rooliin,
josta saattaa potilaalle olla enemmän
haittaa kuin hyötyä. Kovin pontevasti
vastaanotolla lausutut lääkärin kommentit voivat yksistään murentaa potilaan toimintakykyä. Onneksi tätä niin
sanottua nosebovaikutusta on nostettu
paremmin esiin julkisuudessa. Hoitavan lääkärin tulisi myös muistaa kertoa
potilaalle, että etuuspäätöstä ei tehdä
vastaanotolla, vaan etuuslaitoksessa.
Hoitavan lääkärin lausuntoa tulisikin
pitää lähetteenä erikoislääkärille. Eihän yleislääkäri tee tekonivelkirurgiaa
tai sepelvaltimoiden pallolaajennuksia,
vaan lähettää potilaan erikoislääkärille.
Erona vakuutuslääketieteen konsultaatiossa verrattuna muun alan konsultaatioihin on siinä, että lääketieteelliset
dokumentit etuuslaitokselle tai muu180

toksenhakuelimelle toimittaa vakuutettu eikä lääkäri. Ongelmana sosiaalivakuutuksen konsultaatioissa onkin se,
että lähettävä lääkäri harvoin saa minkäänlaista palautetta, ellei ole itse hyvin
aktiivinen. Jos Kela ja vakuutusyhtiöt
saisivat syötettyä asiantuntijalääkärien
ja muiden ratkaisuasiantuntijoittensa
kannanotot Kanta-arkistoon, paranisi
tiedonkulku hoitavalle lääkärille olennaisesti.

Yhteiskunnalliset muutokset ja
käsityksemme vaikea-asteisesta
sairaudesta
Yksittäisen lääkärin ja varsinkin potilaan on vaikea tietää, milloin sairaus on
riittävän vaikea-asteinen, jotta tietty
etuus voidaan myöntää. Myöntöperusteiden muuttuminen vaikeuttaa edelleen hoitavan lääkärin työtä. Erityisesti 1980-luvulla lanseerattu yksilöllinen
varhaiseläke saattaa edelleen aiheuttaa
harhaanjohtavia mielleyhtymiä eläkkeelle pääsyn kriteereistä. Tuolloin
55 vuotta täyttänyt saattoi jäädä eläkkeelle työkyvyn aleneman vuoksi (3).
Voisi hieman karrikoiden sanoa, että
lähes jokaisella 55-vuotiaalla on jokin

sairaus, johon vedoten voisi todeta
työkyvyn alentuneen. Tuolloin myös
niin nuori kuin 53-vuotias saattoi jättäytyä ansiosidonnaiselle päivärahalle,
sen jälkeisille lisäpäiville ja edelleen
työttömyyseläkkeelle (niin sanottuun
työttömyyseläkeputkeen) (4). Nämä
kaksi eläkemuotoa olivat jälkikäteen
ajatellen pienimuotoisia katastrofeja
ajatellen kansantaloutta ja ihmisten
hyvinvointia. Puolustukseksi voidaan
sanoa, että tuolloin 1980-luvulla elettiin jatkuvan kasvun huumassa, ja todellisuuteen herättiin vasta 1990-luvun
alun lamassa. Yksilöllinen varhaiseläke
poistui kuitenkin vasta vuoden 2005
eläkeuudistuksen yhteydessä. Työttömyyseläkeputken alaikärajaa on vastaavasti nostettu koko ajan, ja vasta vuoden 2020 lopussa hallitus päätti poistaa
eläkeputken. Kuten Varman entinen
ylilääkäri Jukka Kivekäs totesi, eläkemuistimme on noin 30 vuotta. Niinpä
1980-luvulla tehdyt päätökset heijastuivat usean vuosikymmenen ajan ihmisten ajatteluun ja saattavat edelleen
muokata ajatuksiamme eläkkeiden ikärajoista sekä työkyvyttömyyseläkkeelle
vaadittavien sairauksien ja vammojen
vaikeusasteista.

Sairauspäivärahasta
Eräistä etuuksista saattaa olla jossain tilanteissa haittaa potilaalle. Ehkä tärkein
etuus tässä mielessä on sairauspäiväraha. Pitkittynyt sairauspäivärahakausi
vaikeuttaa huomattavasti työhön paluuta ja saattaa johtaa pitkiin, kalliisiin
ja raskaisiin eläkehakemusvalituksiin.
Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin on
ollut ensimmäisenä tiivistämässä erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyötä sairauspäivärahakausien määrittelyssä. Esimerkiksi ortopedi
kirjoittaa selkä- tai lonkkaoperaation
jälkeen lyhyen sairasloman ja ohjaa poErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

tilaan tämän jälkeen työterveyslääkärille, joka tuntee paremmin potilaan työn
vaatimukset. Tulokset ovat olleet hyviä
ja tämä toimintatapa on nopeasti levinnyt moniin muihinkin sairaanhoitopiireihin (5). Sairauspäivärahakausien
pituudet ovat merkittävästi lyhentyneet
ja potilaiden työhön paluu on nopeutunut. Eniten hyötyy potilas, joka pääsee
takaisin normaalin elämänrytmiin, eikä
ehdi vieraantua työelämästä. Työnantaja saa osaavan työntekijän takaisin
työhön ja veronmaksajankin rahoja
säästyy merkittävästi. Tutkimusten
mukaan puolet perusterveydenhuollon hoitokuluista koituu juuri sairauspäivärahakausista (6). Sama pätee
todennäköisesti ainakin osittain myös
erikoissairaanhoidossa. Samanaikaisesti eri lääkärien kirjoittamien sairaspäivärahakausien pituudet vaihtelevat 4-8
kertaisesti sairauden mukaan (7). Tässä törmätään vanhaan fraasiin; kallein
terveydenhuoltojärjestelmän työkalu
on lääkärin kynä.

Totuutta etsimässä
Vakuutuslääketieteessä liikutaan oikeustieteen ja lääketieteen yhtymäkohdassa. Molemmat tieteenalat ovat
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lähtökohtaisesti varsin epäeksakteja.
Voimassa olevat lait ovat pitkän ja huolellisen valmistelun tulosta, mutta siitä
huolimatta niitä joudutaan jatkuvasti
päivittämään ja lakien tulkintaan Suomessa tarvitaan yli kymmenentuhatta
juristia. Samoin lääketieteessä kaikki on
enemmän tai vähemmän tulkinnanvaraista. Lääkärit pystyvät lähes aina erottamaan elävät kuolleista, mutta kaikki
muu on jatkuvasti muutoksessa. Uusi
tieto syrjäyttää päivittäin vanhaa. Lääketieteellisen tiedon lisäksi sairauskäsitys vaihtelee ajan ja vallitsevan kulttuurin mukaan. Lääketieteeseen liittyvät
valtavat taloudelliset intressit ovat tahallaan tai tahattomasti osaltaan muovaamassa liukuvaa rajapintaa terveyden
ja sairauden välimaastossa. Duodecimin
joulunumerossa 2020 on hyvin kuvattu oikeustieteen ja lääketieteen vaikeutta päästä lähellekään totuutta, koska
kummallakin tieteenalalla lopputulos
perustuu aina subjektiiviseen arvioon
(8). Näin ollen etuuslaitosten, muutoksenhakuhalutakuntien, vakuutusoikeuden ja muidenkin tuomioistuinten
päätökset tulee voida altistaa kriittiselle
arvioinnille samalla lailla kuin hoitavien
lääkärien lausunnot ja kannanotot eri

etuuksista päätettäessä.
Kiitän kirjoitukseen liittyvistä asiantuntevista kommenteista vakuutusoikeustuomari Antti Huotaria.
Kirjallisuutta:
1. Pellinen S. Pykäliä ja diagnooseja: 100 vuotta sosiaaliturvaoikeutta 1917-2017. Helsinki. Vakuutusoikeus 2018.
2. Hinkka K, Niemelä M, Autti-Rämö I, Palomäki H,
Pärnänen H, Vänskä J. Sairauspoissaolotarpeen määrittäminen. Kyselytutkimus lääkäreille. Kela Työpapereita
96. Helsinki 2016.
3. Hallituksen esitys Eduskunnalle työntekijäin eläkelain,
kansaneläkelain ja eräiden niihin liittyvien lakien
mukaista joustavaa eläkeikäjärjestelyä koskeviksi laeiksi
(HE 85/1985 vp).
4. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain
20 §:n, työntekijäin eläkelain 4 c §:n ja valtion eläkelain
9 a §:n muuttamisesta (HE 171/1980 vp).
5. Piitulainen K, Korhonen I, Husman K, Jalkanen T,
Kallinen M, Mastokangas K, Nissinen J, Nyman V,
Vohlonen I. Tukimalli työhönpaluuseen selkäleikkauksen jälkeen Asiakasohjaajana työterveyshuolto. Suom
Lääkäril 2019;17(74):1048-53.
6. Peterson S, Eriksson M, Tibblin G. Practice variation
in Swedish primary care. Scand J Prim Health Care
1997;15(2):68-75.
7. Kankaanpää A. Sick leave prescribing practices in
Finland. Turku: Turun yliopisto, 2014.
8. Joulunumero. Duodecim 2020;24(136).
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NÄKÖKULMA
Johanna Tuukkanen

Tero Takalo-Eskola

LL, anestesiologian erikoislääkäri
EMBA, Ylilääkäri
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Jyväskylän kaupunki

”

Teetkö sinä enää oikeita töitä
ollenkaan” tai ”mitä sinä oikeastaan
teet”? Nämä kollegoiden esittämät
kysymykset ovat varmasti tuttuja jokaiselle johtamistyötä tekevälle lääkärille.
Ja hyvin kummallisia monien muiden toimialojen johtajien mielestä. Eivätkö
lääkärit pidä esimies- ja johtamistyötä
työnä ollenkaan vai eivätkö he arvosta
sitä lainkaan?
Ehkäpä kysymys ei olekaan ensisijaisesti suhtautumisesta johtamistyöhön,
vaan osoitus siitä, kuinka paljon lääkärit
arvostavat omaa työtään ja pitävät sitä
merkityksellisenä ja palkitsevana. Lääkäriys
ei ole pelkkä ammatti, vaan se on monelle koko elämää määrittävä identiteetti.
Useimpien kollegojen mielestä potilastyö
on ensiarvoista kaikkien muiden työtehtävien rinnalla eikä mielenkiintoa riitä
muuhun. Paitsi ehkä silloin, kun hallinnon
toimien koetaan häiritsevän omaa sujuvaa
arkea. Lääkärin, joka ei tee kliinistä työtä,
on edelleen vaikea säilyttää katu-uskottavuutensa kollegojen silmissä.
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Lääkärijohtaja ja katu-uskottavuus

kun hän riisuu lääkärintakkinsa ja jättää kliinisen työn, kollegat kääntävät selkänsä. ”Ei
tuo voi ymmärtää mitään meidän arjesta,
kun se ei enää tee kliinistä työtä”. Viis siitä,
kuinka monta sataa päivystysvuoroa ja
kuinka monta vuotta potilastyötä johtajalla
on takanaan. Ne kaikki on poispyyhitty sinä
hetkenä, kun ”oikea” työ jää taakse.
Mitä hyötyä siitä voisi olla, että kollegat tietäisivät, mitä oman organisaation
lääkärijohtajat ja muut esimiesasemassa
olevat kollegat tekevät ja millaisin reunaehdoin? Isoissa kunnallisissa organisaatioissa
tai kuntayhtymissä lähes kaikki esimiehet
joutuvat toimimaan puun ja kuoren välissä
oman liikkumavaran jäädessä äärimmäisen
pieneksi. Ylin virkamiesjohtokin on poliitPotilaiden kannalta on varmasti hyvä,
tisten luottamushenkilöiden tiukassa ohettä heitä hoitavat lääkärit ovat innostujauksessa. Päätöksen teon hetkellä tarjolla
neita omasta työstään, haluavat keskittyä
on usein vain huonoja ja vielä huonompia
siihen eivätkä tunne vetoa johtamisen tai
vaihtoehtoja. Yhteisen tilannekuvan ja -ymesimiestyön turhauttaville sivupoluille.
märryksen jakaminen helpottaisi samaan
Lisääntyvän ja jatkuvasti muuttuvan tiedon maaliin pelaamista, mistä todennäköisesti
maailmassa näin on hyvä. Pysyäkseen
hyötyisivät niin lääkärikunta kuin koko
kehityksen vauhdissa mukana kliinikon on
organisaatio.
ylläpidettävä ja päivitettävä jatkuvasti osaaPientä klinikkaa voi yleensä johtaa
mistaan, mikä vaatii aikaa ja energiaa.
kliinisen työn ohella. Ison toimintayksikön
Isompi ongelma on se, että lääkärit tun- johtaminen on sen sijaan kokopäivätoimitevat keskimäärin huonosti oman organinen, vaativa työ, jota ei voi tehdä menessaationsa toimintatapoja, päätöksen teon
tyksellisesti muun työn ohella. Kliinisestä
mekanismeja ja johtamisen osa-alueita.
työstä luopuminen on vaikea prosessi
Johtaminen saatetaan käsittää pelkkänä
useimmille johtamis- tai esimiestyöhön
hallintotyönä, mikä on
siirtyville lääkäreille.
vain pieni osa vähänkin
Kymmenen vuoden jälkeen
Lääkärijohtajaa auttaisi, jos
isomman kokonaisuukaipaan vieläkin anestesiakollegat ymmärtäisivät paremden johtamisesta. Läälääkärin työtä. Potilaita ja
min, mitä hänen työhönsä
kärijohtajaa auttaisi, jos
leikkaussalin arkea, tiimejä,
kuuluu.
kollegat ymmärtäisivät
joissa parhaimmillaan
paremmin, mitä hänen
jokainen tietää paikkansa ja
työhönsä kuuluu. Se voisi mahdollistaa
loistaa roolissaan. Ja pohdin, mikä ihmeen
myös paremman taustatuen. Nyt lääkärimielenhäiriö sai minut luopumaan unelmajohtaja jää usein yksin. Viimeistään silloin,
työstäni. Mutta mitä suurempi johdettava
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SELYn uusi valtuuskunta kokoontui ensimmäiseen sääntömääräiseen syyskokoukseen
8.12.2021 ja valitsi uudet puheenjohtajat sekä
hallituksen jäsenet
kokonaisuus on, sitä vaikeampaa näiden
kahden vaativan elementin menestyksellinen yhdistäminen on. On johtamistyön
aliarviointia, jos kuvittelee voivansa hoitaa
johtamisen siinä sivussa täysipainoisen
kliinisen työn rinnalla. Viime kädessä
potilastyö menee aina edelle. Lääkärin
rooliin on houkuttelevan helppoa paeta,
jos täytyy valita puuduttavan kokouksen
tai potilastyön välillä. Etukäteen ei voi aina
tietää, milloin on se hetki, kun olisi pitänyt
olla paikalla puolustamassa omaa näkemystään.
En kerjää ymmärrystä huonoa johtamista ja esimiestyötä kohtaan. Jokainen
johtaja tekee virheitä ja huonoja ratkaisuja.
Johtamistyössä on lopulta paljon yhtymäkohtia lääkärin työhön. Uusia tilanteita
tulee eteen päivittäin eikä pitkä kokemuskaan aina auta löytämään täydellistä ratkaisua. Pääasia on, että virheistä opitaan.
Johtaminen voi olla kokopäivätoiminen,
oikea työ. Ja kyllä, lääkäri voi olla johtajana
katu-uskottava. Lääkärin peruskoulutus ja
kokemus antavat hyvät valmiudet erilaisiin
johtamistehtäviin. On jokaisen lääkärin
etu, että osa meistä innostuu johtamistyöstä. Vain sillä tavalla voimme varmistaa
kollegakunnan äänen kuulumisen isoissa
julkishallinnollisissa organisaatioissa.

Jukka Mattila

Sari Silventoinen

Valtuuskunnan puheenjohtajat kaudelle 2022–2024
Puheenjohtajana jatkaa Jukka Mattila Lahdesta
Varapuheenjohtajana aloittaa Sari Silventoinen Järvenpäästä.

Auli Juntumaa

Hannele Heine

Sirja Kaartinen

SELYn hallituksen puheenjohtajat vuodelle 2022
Puheenjohtaja Auli Juntumaa Tampereelta
Varapuheenjohtajat Hannele Heine Turusta ja Sirja Kaartinen Tampereelta.

Kristiina Golan

Jukka Harju

Jaana Pikkupeura

Heidi Pöyhönen

Kirsi Laasila

Anu Muraja-Murro

PS. Käytän tarkoituksella edelleen esimies-termiä.
Olen toiminut yli kaksikymmentä vuotta erilaisissa
esimiestehtävissä enkä ole koskaan ajatellut termiä
sukupuolittuneesti. Lisäksi esihenkilö tuntuu suuhuni teennäiseltä. Voin harkita siirtymästä käyttämään
korvaavaa termiä siinä vaiheessa, kun joku keksii
paremman eikä enää ole palomiehiä, lakimiehiä eikä
muitakaan miehiä.
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Hallituksen jäsenet vuodelle 2022
Kristiina Golan Järvenpäästä, Jukka Harju Espoosta, Kirsi Laasila Helsingistä,
Anu Muraja-Murro Kuopiosta ja Jaana Pikkupeura Oulusta jatkavat.
Uusina hallitukseen valittiin Heidi Pöyhönen Turusta ja Suvi Marjasuo Espoosta.
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VÄITÖS

Joonas Tamminen

LT, anestesiologiaan ja tehohoitoon
erikoistuva lääkäri
LSHP, LAY

Riskipisteytysjärjestelmät
ensihoidossa

S

airaaloiden vuodeosastoilla elvytystilanteilta voidaan välttyä tunnistamalla ja puuttumalla varhain
potilaan peruselintoimintojen
häiriöihin. Peruselintoimintoihin perustuvien riskipisteytysjärjestelmien käyttö
ei kuitenkaan ole tehnyt läpimurtoa
sairaalan ulkopuolella osana ensihoitajien kohtaamien potilaiden hoitoa.
Väitöskirjassani tarkastellaan aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmän
(national early warning score, NEWS)
sekä kehittyneiden riskinarvion työkalujen käyttökelpoisuutta ensihoitopalvelussa. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena
oli kehittää riskilaskuri hätätilapotilaan
lyhyen aikajänteen kuolleisuuden arvioimiseksi modernien koneoppivien menetelmien avulla.

NEWS ennustaa kuolleisuutta
Peruselintoimintojen häiriöt eli poikkeavuudet potilaan hengityksessä, verenkierrossa ja tajunnantasossa ovat
merkki uhkaavasta sydänpysähdyksestä. Lähestyvän elottomuuden merkit
ovat nähtävillä jo tunteja ennen sydänpysähdystä, ja peruselintoimintojen
häiriöiden havaitseminen varhain sekä
näihin puuttuminen ennaltaehkäisee
elvytystilanteita sairaaloiden vuodeosastoilla. Peruselintoimintojen häi184

riöiden tunnistamisen työkaluksi sairaalaympäristöön on kehitetty lukuisia
fysiologisiin mittaustuloksiin perustuvia riskipisteytysjärjestelmiä. Näistä
riskipisteytysjärjestelmistä suomalaisille kliinikoille tutuin lienee vuonna 2012
esitelty NEWS.
NEWS on yksinkertainen, heti potilaan vierellä kynän ja paperin avulla
laskettava riskipisteytys. NEWS-pisteiden laskemiseksi tarvitaan kuuden
eri fysiologisen muuttujan mittaustulokset sekä tieto lisähapen tarpeesta.
Kukin muuttuja pisteytetään erikseen
asteikolla 0–3, ja näistä yhteenlaskettu
kokonaispistemäärä jakaa seurattavat
potilaat matalan, kohtalaisen ja korkean riskiluokan potilaisiin (taulukko 1).
Mitä korkeampi kokonaispistemäärä
on, sitä valppaammin potilaan vointia
tulisi seurata. Potilaan hoidon kannalta korkea riskiluokka (NEWS-pisteet ≥
7) tarkoittaa sitä, että sairaalan METryhmä (medical emergency team) tulisi
hälyttää arvioimaan potilaan tilanne.
NEWS-pisteytyksellä on tiettyjä rajoitteita, eikä se sovellu käytettäväksi
kaikkien potilasryhmien kohdalla. Esimerkiksi perinteistä NEWS-pisteytystä
ei pidä käyttää lasten ja raskaana olevien eikä selkäydinvammapotilaiden ja
kroonista ventilaatiovajausta sairastaErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

Taulukko 1. Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä (NEWS).
3
Hengitystaajuus

≤8

Happisaturaatio

≤ 91

Lisähappi
käytössä

2

92–93

1

0

9–11

12–20

94–95

≥ 96

Kyllä

Systolinen
verenpaine

≤ 90

Syketaajuus

≤ 40

91–100

2

3

21–24

≥ 25

Ei
101–110

111–219

41–50

51–90

Tajunnantaso
Lämpötila

1

≥ 220

91–110

111–130

Normaali
≤ 35,0

35,1–36,0

vien potilaiden riskinarviossa. Lisäksi
NEWS-pisteytys ei välttämättä tunnista päivystyksellistä hoitoa vaativia
hätätilanteita kuten akuuttia koronaarioireyhtymää tai suolistoverenvuotoa.
Vaikkei NEWS korvaa potilaan huolellista kliinistä tutkimista, se on kuitenkin erittäin käyttökelpoinen apuväline
kriittisesti sairaan potilaan tunnistamiseksi heterogeenisestä potilasjoukosta
sairaalan vuodeosastoilla ja ensiavussa.

NEWS sairaalan ulkopuolella
Sydänpysähdyksen uhka tulisi tunnistaa myös sairaalan ulkopuolella. Hieman yllättäen NEWS-pisteytys ei ole
saanut jalansijaa suomalaisessa ensihoitopalvelujärjestelmässä. Ilmeinen
selitys tälle on se, että NEWS-pisteytys
on kehitetty ohjaamaan sairaalapotilaiden hoitoa, eikä se siten ole sellaisenaan
sovellettavissa ensihoidon kohtaamien
potilaiden hoitoon. Ambulanssissa ei
ole tarkoituksenmukaista, että potiErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

36,1–38,0

≥ 131
Poikkeava

38,1–39,0

≥ 39,1

laan vointi uudelleenarvioitaisiin vasta
usean tunnin kuluttua tai että ensihoitaja tekisi MET-hälytyksen. Kuitenkin
kirjallisuuden mukaan NEWS-pisteytys
kykenee jossain määrin ennustamaan
lyhyen aikajänteen kuolleisuutta ensihoitajien tekemien mittausten perusteella.
Väitöskirjatutkimukseni yhtenä
päämääränä oli kehittää ensihoidon
käyttöön soveltuva riskipisteytysjärjestelmä, joka olisi perinteistä NEWS-pisteytystä tarkempi. Sairaalaympäristössä
NEWS-pisteytyksen suorituskykyä on
yritetty parantaa lisäämällä riskipisteytykseen uusia muuttujia kuten potilaan
ikä, virtsanerityksen määrä tai erilaisia
laboratoriomittauksia. Ensihoidossa
varteenotettavia ehdokkaita uusiksi lisämuuttujiksi on kuitenkin hyvin niukasti. Väitöskirjani kahdessa osatyössä
tarkasteltiin vieritestinä mitatun verensokerin lisäämistä riskipisteytykseen,
sillä verensokerihomeostaasin häiri-

öiden tiedetään heijastuvan vakavaan
sairastumiseen sekä diabeetikoilla että
ei-diabeetikoilla.
Verensokerin huomioimisen lisäksi
väitöskirjatutkimuksessani käytettiin
koneoppivaa menetelmää riskilaskurin kehittämisessä. Nykyisin käytössä
olevat riskipisteytysjärjestelmät perustuvat perinteiseen tilastotieteeseen eli
lineaariseen logistiseen regressioon.
Tavanomainen tilastotiede kuitenkin häviää kehittyneille koneoppiville
menetelmille, jotka esimerkiksi kykenevät löytämään aineistosta entuudestaan tuntemattomia yhteyksiä ja
riippuvuuksia. Koneoppivien mallien
sanotaankin olevan dataohjautuvia eli
ne luovat itse oman ohjelmakoodinsa
harjoitusaineistosta oppimalla. Edellä
mainituissa kahdessa väitöskirjani osatyössä verrattiin perinteistä NEWS-pisteytystä koneoppivaan menetelmään.
Tutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa, että eräs koneoppiva menetelmä,
random forest -algoritmi, ennustaisi
hätätilapotilaan kuolleisuutta NEWSpisteytystä paremmin.

Aineisto ja menetelmät
Väitöskirjani kolmannen ja neljännen
osatyön menetelmäosuus on tiivistettynä seuraava. Osatöissä random
forest -algoritmi rakennettiin täysiikäisiltä hätätilapotilailta mitattujen
NEWS-muuttujien sekä verensokerin
avulla. Aineistot kerättiin takautuvasti
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta vuosien 2008–2015 ajalta sekä prospektiivisesti Pirkanmaan
alueelta kesäkuun 2015 aikana. Kesäkuussa 2015 Pirkanmaan alueen ensihoitajat velvoitettiin mittamaan kaikki
NEWS-muuttujat jokaiselta kohtaamaltaan potilaalta. Analyysista suljettiin
185

Taulukko 2. Osatöissä III ja IV analysoitujen potilaiden perustiedot.
Osatyö III
n = 26 458

Osatyö IV
n = 2 853

66 (20)

63 (21)

52

50

3 (1–6)

1 (0–3)

0%

16

29

1–4 %

Ikä, keskiarvo (SD)
Naisia, %
NEWS, mediaani (Q1–Q3)

48

58

3 yhdestä muuttujasta, %

–

19

5–6 %

15

6,3

≥7%

22

6,2

1 vuorokauden kuolleisuus, %

1,0

0,4

2 vuorokauden kuolleisuus, %

–

0,6

4,2

3,1

30 päivän kuolleisuus, %

NEWS = aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä; Q1–Q3 = ylä- ja alaneljännes; SD = keskihajonta.

pois potilaat, joilla oli yksi tai useampi
puuttuva mittaus. Mallien ennustamat
päätetapahtumat olivat hätätilapotilaan
yhden ja kahden vuorokauden sekä yhden kuukauden kuolleisuus. NEWS-pisteytyksen ja random forest -algoritmin
suorituskyky arvioitiin kymmenkertaisen ristivalidaation avulla.

Tulokset
Kolmannessa osatyössä ensihoidon
kohtaamista täysi-ikäisistä potilaista
(n = 620 280) vain murto-osa päätyi lopulliseen analyysiin, kun taas neljännessä osatyössä ensihoidon tavoittamista
potilaista (n = 4 994) enemmistöllä oli
mitattuna kaikki NEWS-muuttujat sekä
verensokeri (taulukko 2). Kolmannessa osatyössä analysoidut potilaat olivat
sairaampia; korkean riskiluokan potilaiden osuus sekä kaikkien potilaiden
kuolleisuus oli korkeampi neljännen
osatyön potilaisiin nähden. Random forest -algoritmi ennusti lyhyen aikajänteen kuolleisuutta NEWS-pisteytystä
186

paremmin, kun ennustevoimaa mitattiin ROC-käyrän alle jäävänä pinta-alana (taulukko 3).

Pohdinta
Tutkimustulokset vahvistavat intuitiivisen päätelmän, että kehittynyt tilastotieteellinen metodi yhdessä informaation lisäämisen kanssa päihittää
yksinkertaisemman pisteytyksen. Toisaalta tavanomainen NEWS-pisteytys
suoriutui yllättävän hyvin hätätilapotilaan riskinarviossa koneoppivaan menetelmään verrattuna. Vaikka kuolleisuus
tarkoittaakin eri asiaa kuin elottomuus,
hätätilapotilaan uhkaava sydänpysähdys todennäköisesti näkyi ensihoitajien mittaamina peruselintoimintojen
häiriöinä valikoitumattomassa potilasaineistossa. Ilmiö oli havaittavissa
kahden suomalaisen sairaanhoitopiirin
alueella. Sairaalan ulkopuolella mitattu
NEWS sisältää kliinikolle arvokasta informaatiota potilaan voinnista.
Kehittyneiden algoritmien tuottami-

en ennusteiden hyödyntäminen osana
hätätilapotilaan hoitoa olisi luonnollinen jatke sähköistyville potilasasiakirjoille ensihoitopalvelujärjestelmässä.
Tietoteknisestihän random forestin
kaltaisen algoritmin tuominen ensihoitajien arkeen olisi varsin yksinkertaista.
Ihanteellisessa tilanteessa ensihoitajat
saisivat rutiininomaisten mittausten
kylkiäisenä automaattisesti lasketun
todennäköisyyden uhkaavalle elottomuudelle, kun mittaustulokset olisi
kirjattu tietokoneelle. Tämä tieto voisi esimerkiksi olla avuksi epäselvissä
tapauksissa potilaan tarkoituksenmukaisen jatkohoitopaikan löytämiseksi.
Toisaalta kohtalaisen suuri tai korkea
riskiluokitus ei välttämättä vaikuttaisi
potilaan siirtoon päivystykselliseen arvioon, mutta ennuste voisi auttaa sairaalan ensiavussa kiireellisyysluokan
arvioimisessa tai ohjaisi ensihoitajaa
konsultoimaan lääkäriä puhelimitse.
Algoritmin ennuste edistäisi potilasturvallisuutta erityisesti aamuyön hoitotiErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

Taulukko 3. ROC-käyrien alle jäävät pinta-alat ja näitä vastaavat 95 prosentin luottamusvälit.
Osatyö III
n = 26 458

Osatyö IV
n = 2 853

NEWS

RF

NEWS

RF

1 vrk kuolleisuus

0,84 (0,81–0,86)

0,87 (0,84–0,89)

0,89 (0,80–0,97)

0,94 (0,86–0,99)

2 vrk kuolleisuus

–

–

0,85 (0,73–0,94)

0,88 (0,75–0,97)

30 vrk kuolleisuus

–

–

0,68 (0,62–0,74)

0,76 (0,71–0,81)

NEWS = aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä; RF = random forest.

lanteissa sekä vähentäisi epävarmuutta
vähemmän kokeneiden terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.
Koneoppivan menetelmän harjoitusaineistona voi olla tuhansia potilaita enemmän kuin yksittäinen kliinikko
ehtii hoitaa koko työuransa aikana. Hie-

nostuneinkaan algoritmi ei kuitenkaan
kykene korvaan kliinikon ja potilaan välistä vuorovaikutusta. Algoritmi pystyy
tuottamaan tarkkoja todennäköisyyksiä
erinäisille päätetapahtumille, kun taas
kliinikon tehtävä on tulkita, mitä kyseiset todennäköisyydet tarkoittavat kun-

kin potilaan hoidon kannalta.
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TAPAUSSELOSTUS

Juhani Partanen

LKT, sisätautiopin dosentti
sisätautien ja kardiologian
erikoislääkäri

Rytmihäiriötahdistinpotilaan
keuhkovika

P

äälle 60-vuotiaalle miehelle oli
vuosien mittaan kertynyt reilusti ylipainoa, jonka indeksi
oli noussut tasolle 40 kg/m2. Sen
seurauksena veren rasvat, sokeri ja paine
olivat olleet koholla jo kauan. Sitten
kiertävä sepelvaltimonhaara tukkeutui
äkillisesti aiheuttaen sydäninfarktin.
Se vaurioitti vasenta kammiota vain
vähän, mutta sai kuitenkin pallolaajennuksesta huolimatta aikaan sitkeän
kammiotakykardiataipumuksen, jonka
hoidoksi asennettiin rytmihäiriötahdistin. Onneksi tupakointi oli loppunut jo

viisissäkymmenissä, ja keuhkofunktio
oli säilynyt aika hyvänä. Näkäräisiäkin
tuli otetuksi vain niukasti ja harvoin.
Eteisvärinätaipumus oli alkanut jo
ennen sydäninfarktia, jonka jälkeen
toistuvat ja nopeasti sykkivät flimmerikohtaukset johtivat helposti sydämen
vajaatoimintaan. Tavanomaiset värinän
estolääkitykset tehosivat huonosti, ja
jouduttiin useisiin rytminsiirtoihinkin.
Sitten päätettiin antaa amiodaronia,
joka aluksi tuntui auttavan. Lääkityksenä oli silloin menossa varfariinia ja päivittäin amiodaronia 200 mg, bisoprolo-

Kuva 1. Tullessa nauhoitettu EKG.
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Kuva 2. Päivystyspoliklinikalla otettu thoraxkuva.

lia 15 mg, metformiinia 2 g, furosemidia
80 mg, kaliumkloridia 2 g, valsartaania
160 mg, felodipiinia 10 mg ja atorvastatiinia 10 mg.
Sitten reilun puolen vuoden sisällä
kunto alkoi heikentyä ja ahdistus lisääntyä. Lopulta syke taas kiihtyi ja meni sekaisin.
Tutkittaessa 38 kertaa minuutissa
hengittävän potilaan kunto oli huono.
Sydän sykki epätasaisesti ja epäsäännöllisesti 100 kertaa minuutissa, ja verenpaine oli 110/70 mmHg. Valtimoveren
hapen saturaatio oli huoneilmaa hengittäessä 76 %. Sydämestä ei todettu
sivuääniä, mutta keuhkoista kuului molemmin puoli ritinää. Vatsa oli pehmeä,
eikä kuoppaturvotuksia jaloissa havaittu. Tärykalvolämpö oli 36,2 °C.
Pieni verenkuva oli kunnossa, eikä
valkosolujen erittelylaskennassa ollut
poikkeavaa. Plasmalitra sisälsi 59 mg
C-reaktiivista proteiinia, 137 ug kreatiniinia ja 7,3 mmol glukoosia, mutta ei
havaittavia määriä troponiinia tai fibriinin paloja. Sydämen kaikututkimuksessa vasemman kammion ejektiofraktio
oli 50 % eli hyväksyttävä. Hiippaläppä
ei vuotanut, mutta keuhkovaltimon systolinen paine oli 60 mmHg normaalin
noin 30 mmHg:n sijasta, ja sydämen
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kuormittuneisuutta kuvaavan B-tyypin
natriureettisen esipeptidin (proBNP)
pitoisuus oli 9336 ng/l (viite < 194 ng/l).
EKG ja thoraxkuva ovat ohessa.
Mikä miestä ahdisti?

VASTAUS
EKG:ssä on 100/min tasolla oleva eteisperäinen rytmihäiriö, lähinnä flimmeri,
mutta ei muuten erikoista. Thoraxkuvassa nähtiin diffuusit muutokset, jotka
ohutleiketietokonekerroskuvauksessa
sopivat interstitielliin keuhkovikaan kuten amiodaronikeuhkoon. Bronkusten
huuhtelunäytteen lymfosytoosi täsmäsi myös siihen kuten 66 %:iin laskenut
keuhkojen kaasujen diffuusiokapasiteettikin. Paksuneulanäyte epäonnistui
eikä ollut diagnostinen.
Potilaalle aloitettiin steroidihoito,
ja aluksi hänellä oli kotona happirikastin. Amiodaroni lopetettiin ja flimmeri
käännettiin sähköllä sinukseen. Hoitoa
tehostettiin lisäämällä siihen mukaan

mm. jotenkuten tehoavat verapamiili ja
digitalis. Tahdistimen vuoksihan ei bradykardiaa tarvinnut pelätä. Kuukausien
kuluessa amiodaronikeuhko korjaantui
jokseenkin täysin.
Amiodaroni aiheuttaa noin 5 %:lle
keuhkoreaktion, joka voi vaihdella
äkillisestä keuhkokuumeen tapaisesta tilasta krooniseen keuhkofibroosin
kaltaiseen tautiin. Sen biologista syntytapaa ei tunneta. Ennuste on vaihteleva senkin vuoksi, että amiodaronin
puoliintumisaika voi olla reilusti yli
kuukauden päivät. Olennaista on tilan
tunnistaminen. Amiodaronin johdannainen dronedaroni on ystävällisempi
keuhkoille, joskin teholtaan heikompi
rytmihäiriölääke, mutta sen ja muiden
lisärohtojen kanssa jatkossa pärjäiltiin.
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KIRJALLISUUS

Kirjasuosituksia kollegoille
Jyrki
Korkeila

psykiatrian
erikoislääkäri,
Turku

Todd May:
Death

The Art of Living
Series
Acumen Publishing
Ltd 2009. 116 s.

T

odd May on
filosofian
professori ja hän
käsittelee kirjassaan kuolemaa
filosofisena ongelmana. Kuolemaa voi ajatella hyvin
monella eri tapaa ja tulla toimeen kuolevaisuuden kanssa hyvin eri tavoin.
Mutta mitä kuolevaisuus ja kuoleman
lopullisuus oikeastaan merkitsee ihmiselämälle? Kuolema on ihmisen
elämälle merkitystä antava ja lopulta sen ihmiseltä riistävä. May pohtii,
mitä kuolemattomuudesta oikeastaan
seuraisi. Mikä kuolemattomalle voisi
olla tärkeää, koska ikuisuudessa ihminen voisi esimerkiksi mennä miljoonia
kertoja naimisiin kaikkien haluamiensa
partnereiden kanssa? Kuolematon olisi
antiikin jumalien kaltainen, itsekeskeinen ääliö. Kuoleman pelon hallinta
on ihmiselämässä keskeinen elämisen
taito. Yleisinhimilliset hyveet ponnistavat ajan ja elämän rajallisuudesta sekä
hauraudesta.
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Anne-Maria
Kuopio

Sjón: Maissinkeltaiset hiukset,
harmaat silmät
Like Kustannus 2021, 118 s.

neurologian
erikoislääkäri,
Jyväskylä

J

os uskoit, ettei uusnatsista voisi kirjoittaa myötäelävää kertomusta, niin
lue tämä teos. Sjón on Islannin arvostetuimpia kirjailijoita, joka on saanut
useita merkittäviä kirjallisuuspalkintoja. Tämä pienoisromaani kertoo tarinan toisen maailmansodan jälkeisessä
Islannissa uusnatsiksi kasvavasta pojasta. Tavoite oli rakentaa kansainvälinen
verkosto, mutta kohtalo puuttuu peliin.
Kirja alkaa siitä, mihin kaikki tarinassa päättyy pitäen lukijaansa otteessa.
Hienossa tarinassa piirtyy kuva nuoren
kehitystarinasta, jossa hän haluaa olla
tärkeä ja osa jotain itseään suurempaa.
Tämän voi lukea yhdeltä istumalta.

Leena Krohn: Mitä en koskaan oppinut
Teos 2021, 234 s.

L

eena Krohn on omintakeinen kirjailija, jonka romaaneissa pohditaan
usein tieteellisiä ja filosofisia näkökulmia. Tällä kertaa nämä ulottuvuudet kietoutuvat omaan elämänkertaan, nykyään
suositun autofiktion kaltaiseksi pohdiskeluksi. Hän toteaa, ettei ”ihminen ole
kiinteä kappale vaan ajassa tapahtuva
prosessi. Aikaulottuvuus, jota ei nähdä,
on ihmisen tärkein ulottuvuus”. Hänen
varhainen credonsa oli espanjalaisen Calderónin näytelmän yksi repliikki: ”elämä
on unelma, josta herättyämme jää jäljelle
vain omien tekojemme muisto”. Krohn
kertoo päätyneensä kirjailijaksi, koska
se oli välttämätöntä. Kirjoittaminen on
taistelua yksiulotteista ihmiskuvaa vastaan. Hän pohtii kirjailijuutta ja muiden
kirjoittamia teoksia ja niiden merkitystä
itselleen.

Kate Elisabeth Russell: Vanessa
WSOY 2020, 458 s.

S

uhde alkaa pienestä, etenee varovasti ja kuulostellen niin, että se
vaikuttaa vastavuoroiselta. Kun pedofilia naamioituu rakkaudeksi ja vapaaehtoisuudeksi, tilanteesta tulee kompleksinen. Hyväksikäytetty 15-vuotias
Vanessa uskoo olevansa aktiivinen tekijä, osasyyllinen. Hän valehtelee ja salailee jopa tulevaisuutensa kustannuksella suojellakseen opettajaansa. Kirja
valottaa sitä tunteiden ja kokemusten
kirjoa, josta Vanessan on vaikea myöhemminkään päästää irti, rakentuuhan
koko identiteetti vääristyneen suhteen
varaan. WSOY julkaisi samasta teemasta tänä vuonna myös Vanessa Springoran Suostumuksen (175 s), tyylikkään
omakohtaisen teoksen, jossa hyväksikäyttö tapahtuu taiteen nimissä.

Joyce Carol Oates Harper Collins:
Blondi
2019, 973 s.

S

uhtauduin etukäteen hiukan epäluuloisesti Oatesin Blondiin, mutta
kirja on hieno! Se on yksityiskohtainen
tarina Norma Jeane Bakerin elämästä
lapsuudesta varhaiseen kuolemaan, kertomus vaille jääneestä tytöstä, joka etsii
rakkautta ja hyväksyntää koko ikänsä,
mutta maailmanmaineestaan huoliErikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

matta on epävakaa ja hauras. Valtava
romaaniksi koottu aineisto valottaa
hienosti kuuluisuuden nurjaa puolta,
maineen kovaa hintaa. Saman kirjailijan ja kustantamon Elämäni rottana
(2020, 414 s) on myös loistava, hyvin rakennettu, helppolukuinen kirja häpeästä, kieltämisestä, rasismista. Se kertoo
koko perheyhteisön vaurioitumisesta
kuolemaan johtaneen väkivallanteon
seurauksena. Oates on taitava!

Joonatan Tola: Punainen planeetta
Otava 2021, 344 s.

P

unaisen planeetan valitsen ehkä
tämän vuoden kirjakseni. Se on
selviytymistarina, rohkea teos vaikeista kasvuoloista skitsofreenikkoisän
kasvatuksessa, monen polven kasautuneista ongelmista. Tyyli on omaperäinen, toteava. Huumori ja liioittelu keventävät rankkojen asioiden käsittelyä.
Kantavana voimana tulee esille rakkaus,
perheen yhteenkuuluvuus ja lasten lojaalisuus vanhemmille.

Seppo Ojanen

sisätautien erikoislääkäri, Tampere

Héctor García (Kirai) ja Francesc
Miralles: Ichigo ichie Hetkessä
elämisen taito japanilaisittain
Gummerus 2020, 150 s.

M

ainio elämäntaidon opas. Kirjan
ääreen on virkistävää pysähtyä
ja toivoa muistuttavansa japanilaisia
muutenkin kuin aamuyön karaokessa
ja pidättyväisyydessä.
Ichico ichien tarkoittaa, että tämä
hetki ei milloinkaan palaa. Jokainen
hetki on kaunis ja mittaamattoman arvokas, eikä koskaan toistu samanlaisena. Et voi astua kahdesti samaan jokeen,
uudet vedet virtaavat siinä jo.
”Ihmiset unohtavat, mitä olet sanonut ja tehnyt, mutta he eivät koskaan
Erikoislääkäri 4/2021 • 31 vsk

unohda, millaisia tunteita olet
heissä herättänyt.” Kirjan neuvojen avulla opit
huomioimaan
muita ihmisiä
paremmin, kehität empatiakykyäsi ja taitoa olla
läsnä. Mikäpä
olisi lääkärille

tärkeämpää.
”Kun kirsikkapuun kukat parin viikon
kuluessa putoavat maahan, seuraavaa
tilaisuutta täytyy odottaa kokonainen
vuosi – jos vuoden kuluttua on vielä
onni olla elossa.” Kirsikkapuiden kukinta on Ichico ichien hetki.

Lasse Lehtinen: Murhattu ministeri:
Heikki Ritavuoren elämä ja kuolema
Otava 2021, 512 s.

I

tsenäisyyden alkuvuosien Suomi oli
levoton, rikki revitty ja poliittisesti
jakautunut. Ajan levottomuuden ilmentymänä aatelismies Ernst Tandefelt
murhasi sisäministeri Heikki Ritavuoren
(1880–1922) tämän kotitalon edustalla
14.2.1922 Helsingin Töölössä.
Lasse Lehtinen on kirjottanut Ritavuoresta erinomaisen elämäkerran ja
myös kiintoisan kuvauksen ajan poliittisesta tilanteesta ja sen ajallisesta kehittymisestä sortovuosien ajan kautta läpi
sisällissodan ja sen jättämien haavojen.
Aikakaudesta, jonka ongelmiin vasta nykykirjoittajat ja poliittiset historioitsijat
ovat toden teolla tarttuneet.
Lehtinen kuvaa erinomaisesti nuoren lakimiehen kasvamista laillisuuden
ja myös sosiaalisen oikeudenmukaisen
kannattajaksi. Periaatteen mieheksi, jota
parjattiin sekä oikealta että vasemmalta.
Hän jäi rintamalinjojen väliin: oikeistolaisille liian vasemmistolainen ja vasemmistolaisille, Tanneria lukuun ottamatta,

liian oikeistolainen. Tämä koitui hänen
kohtalokseen.
Työssämme lääkäreinä joudumme
kohtaamaan monenlaisia ihmisiä ja poliittisia näkemyksiä. Ymmärtääksemme
kaikkea tätä Murhattu ministeri on kirjana
arvostettava. Ritavuoren kaltaiset yhteiskunnnan omatunnot ovat yhä tarpeen.

Dino Buzzati: Noiduttu takki ja
muita kertomuksia
Basam Books 2020, 236 s.

M

ikäli on viehtynyt Italiaan ja sen
taidokkaisiin novellisteihin ei
Dino Buzzatin (1906–1972) kirjaa voi
ohittaa. Lukija ei aina tiedä mikä on totta, mikä mennyttä, mikä tulevaa. Taianomaista, usein unenomaista, surrealistista
Tarinassa Seitsemän kerrosta nimettömään tautiin sairastunut Giuseppe Corte
saapuu suhteellisen terveenä kuuluisaan
sanatorioon. Erilaisiin syihin vedoten
hänet siirretään aina vain alempiin kerroksiin, kunnes hänet eristetään täydelliseen pimeyteen. Vastoin tahtoaan
ja ilman ymmärrystä tapahtumista hän
kulkeutuu byrokratian rattaissa kohti tuhoa. Novelli herättää kysymyksen voiko
lääketieteen todellisuudessa näin käydä?
Novellissa Vanhuksia jahtaamassa
nuoret jahtaavat ja hakkaavat vanhuksia
aivan kuin vanhukset olisivat vastuussa
nuorten tyytymättömyydestä, alakuloisuudesta, pettymyksistä, siitä etteivät
nämä olleet onnellisia – ”mikä on ollut
nuorille tyypillistä niin kauan kuin maapallo on ollut olemassa”.
Buzzati suhtautuu uskoon, kuten moniin muihinkin, asioihin pilke silmäkulmassa. Tämän saavat tuntea nahoissaan
synnittömän täydelliset, ja Raamatun
perisyntiä ymmärtämättömät, avaruusoliot kertomuksessa Lentävä lautanen.
Siinä kirkkoherra don Pietro pamauttaa
haulikolla avaruusolioiden perään. Mitä
iloa Jumalalle on tuollaisesta väestä?
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