
 
Näyttövinkki on hyvälaatuisten järjestelmällisten katsausten ja hoitosuositusten tiivistelmä.  

Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön pe-

rustuvaa tietoa. 

  
 

HOITOHENKILÖKUNNAN TUKI SYÖPÄPOTILAILLE 
PALLIATIIVISEN HOIDON AIKANA 

 
TAUSTA  
Palliatiivinen hoito on elämän loppuvaiheen oireenmukaiseen hoitoon liittyvä käsite, jolla tar-
koitetaan potilaan ja hänen läheisensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa, kun sairaus on 
henkeä uhkaava tai ei ole parannettavissa (WHO 2017). Palliatiivisen hoidon vaihe voi sairau-
desta riippuen kestää jopa vuosia (ETENE 2003). Hoidon päämääränä on tarjota parantumat-
tomasti sairaan oireita lievittävä hyvä hoito sekä turvata potilaalle ja hänen läheisilleen mah-
dollisimman hyvä elämänlaatu (Kuolevan potilaan oireiden hoito: Käypä hoito -suositus 2012; 
WHO 2017). 

Palliatiiviseen hoitoon siirtymisestä ja siihen liittyvistä hoitolinjauksista tulee keskustella yhteis-
ymmärryksessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
1992/785). Palliatiiviseen hoitoon siirtyminen tulee tehdä hyvissä ajoin; myöhään tehty hoito-
linjaus vaarantaa potilaan autonomian toteutumisen ja hankaloittaa hänen oireidensa lievi-
tystä. Lisäksi potilaan omaiset voivat valmistautua potilaan lähestyvään kuolemaan. (Kuolevan 
potilaan oireiden hoito: Käypä hoito -suositus 2012.) Palliatiivisessa hoidossa olevat syöpäpo-
tilaat ja heidän läheisensä tarvitsevat tietoa ja tukea selviytyäkseen parhaalla mahdollisella 
tavalla muuttuneesta elämäntilanteesta (Saukkonen ym. 2017). 

 

KYSYMYS 
Miten hoitohenkilökunta voi tukea syöpää sairastavan potilaan ja hänen läheisensä selviyty-
mistä palliatiivisen hoidon aikana? 
 
AINEISTO JA MENETELMÄT 
Näyttövinkki perustuu vuonna 2017 julkaistuun järjestelmälliseen katsaukseen, johon laadun-
arvioinnin jälkeen valittiin 26 kansainvälistä artikkelia vuodelta 2000-2015. Aineistohaku tehtiin 
yhteensä neljään tietokantaan. Katsaukseen hyväksyttiin sekä laadullisia (n=15) että määräl-
lisiä (n=11) tutkimuksia ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimukset olivat toteutettu 
Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Tanskassa, Norjassa, Kanadassa, Kreikassa, 
Australiassa, Kiinassa ja Koreassa. Katsauksen menetelmällinen toteutus on kuvattu alkupe-
räisessä julkaisussa (Saukkonen ym. 2017).  
 
KATSAUKSEN KESKEISET TULOKSET  
Katsauksessa tunnistettiin syöpää sairastavan potilaan ja hänen läheisensä selviytymistä edis-
täviä tekijöitä. 

Hoitohenkilökunta voi tukea syöpäsairaan potilaan ja hänen omaistensa selviytymistä. 

• Kannusta syöpäsairasta potilasta löytämään myönteinen elämänasenne ja elämään 
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päivä kerrallaan nykyhetkeä arvostaen.  
• Auta potilasta löytämään hänelle itselleen mielekästä tekemistä.   
• Rohkaise potilasta hänen oman tarinansa luomisessa ja aiemman terveen elämän 

muistamisessa.   
• Anna omaisille mahdollisuus osallistua potilaan hoitoon, koska se lisää kotona selviy-

tymistä ja kontrollin tunnetta.   
• Palliatiivisessa hoidossa olevat syöpäpotilaat kokevat läheisiltä saadun tuen tärkeäksi 

ja haluavat viettää heidän kanssaan aikaa. 
• Ottamalla huomioon potilaan hengelliset tarpeet voidaan auttaa potilasta mielenrau-

han löytämisessä ja turvallisuuden tunteen saavuttamisessa.  

Varhaisen palliatiivisen hoidon aloittaminen ja potilaslähtöisen hoidon mahdollistaminen edis-
tävät syöpäsairaan ja hänen läheistensä selviytymistä. 

• Syöpäpotilaat ja heidän läheisensä toivovat mahdollisuutta olla omassa kodissaan 
mahdollisimman pitkään. Kotona selviytymistä edistää muun muassa riittävän koti-
avun ja apuvälineiden tarjoaminen.   

• Potilas voi kokea tärkeänä, että hänelle tarjotaan mahdollisuus taudin etenemistä hi-
dastavaan tai kokeelliseen lääkehoitoon.   

• Syöpäpotilaiden selviytymistä edistää vertaistuki ja kokemusten jakaminen sekä avoin 
keskustelu potilaan sairaudesta ja erilaisista hoitovaihtoehdoista. 

 
YHTEENVETO  
Ole läsnä, kuuntele ja keskustele sekä muista huomioida potilaan yksilölliset tarpeet.     
 
Hoitohenkilökunta voi tukea syöpäpotilasta laadukkaalla ohjauksella, kuuntelulla ja keskuste-
lulla. Ymmärrys hoidosta ja hoitoprosessiin liittyvistä asioista auttavat syöpäpotilasta ja hänen 
läheisiään säilyttämään luottamuksen ja hallinnan tunteen. Hoitohenkilökunnan antamalla 
emotionaalisella tuella on merkitystä sekä potilaalle että läheiselle.  
 
KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA JA LISÄTIETOJA 
Katsauksen tulokset soveltuvat suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ja niitä voidaan 
hyödyntää terveydenhuollon organisaatioiden palliatiivisen hoidon ja koulutuksen kehittämi-
sessä. Katsaus on linjassa kansallisen Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suosi-
tuksen kanssa.  
 
Suomessa hyvä saattohoito edellyttää, että kuolevan potilaan hoidossa toteutuu Sosiaali- ja 
terveysministeriön laatimat suositukset (Pihlainen 2010, s. 30–31). 
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