
TUTKIMUKSEN TARKOITUS. Selvittää 
tehohoitopotilaan kivun intensitee-
tin vaihtelua ja kipuun vaikuttavia 
tekijöitä tehohoidon aikana, sillä 
kipua esiintyy merkittävissä määrin 
tehohoidon aikana1 ja sillä on useita 
epäsuotuisia vaikutuksia potilaiden 
vointiin2.

AINEISTO JA MENETELMÄT. Tähän 
prospektiiviseen havainnoivaan tut-
kimukseen rekrytoitiin 711 HUSin ja 
Taysin yleisteho-osastoilla hoidettuja 
aikuispotilaita vuosien 2018–2020 
aikana. Tutkimuksesta poissuljettiin 
raskaana olevat, merkittävästä aivo-
vammasta kärsivät, neurokirurgiset 
potilaat, aivokuolleet elinluovuttajat, 
merkittävästä kognitiivisesta häiriös-
tä kärsivät potilaat sekä potilaat, joi-
den oletettiin menehtyvän 48 tunnin 
sisällä admissiosta. Tietoa kerättiin 
kaikilta tehohoitopäiviltä, kuitenkin 
enimmillään kahden viikon ajan, sekä 

viimeiseltä tehohoitopäivältä. Kivun 
intensiteetin arvioinnissa käytet-
tiin NRS-, VRS- ja CPOT -asteikkoja. 
Lisäksi rekisteröitiin tiedot käytetyis-
tä kipulääkkeistä ja puudutteista, 
tehdyistä toimenpiteistä ja muista 
kipuun vaikuttavista tekijöistä.

TULOKSET. Merkittävällä osalla 
potilaista hoidon syy oli kirurginen. 
Potilaista 38 % oli elektiivisen leik-
kauksen ja 18 % päivystysleikkauksen 
jälkeisessä seurannassa. Monivamma 
oli admission syynä 5 % tapauksissa. 
Sepsis tai vaikea infektio oli 10 %:lla 
tutkimuspotilaista. Potilaiden 
keski-ikä oli 61 vuotta (vaihteluväli 
18–92). Admissiohetken SAPS2-pis-
teiden keskiarvo oli 31 (vaihteluväli 
0–87).

Tehohoidon aikaisen kivun moni-
torointidatasta on saatavilla alusta-
vaan analyysiin 201 potilasta (Taysin 
aineisto). Osasta potilaista kipua ei 

oltu monitoroitu lainkaan. Eniten 
kohtalaista ja kovaa kipua esiintyi 
ensimmäisenä päivänä (kuva 1).

JOHTOPÄÄTÖKSET. Alustavassa, 
yhden tutkimukseen osallistuneen 
teho-osaston aineiston kivun 
monitorointi arvojen jakauman 
tarkas telussa, havaitaan kivun inten-
siteetin olevan korkeinta tehohoi-
don alussa. Monimuuttuja-analyysi 
koko aineistosta tulee paljastamaan 
kipuun assosioituvia tekijöitä ja mah-
dollisia interventiokohteita. 
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Kuva 1. Kohtalaisen tai kovan kivun esiintyvyys (tarkastelupäivän mediaani, n) 1–5. tehohoitopäivän aikana A) NRS-asteikolla (≥4) ja B) CPOT-astei-
kolla (≥3).
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