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Sairaaloiden elvytystulokset ovat pysyneet yk-
sittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta huo-
noina: noin 15 % sydänpysähdyspotilaista sel-

viää kotiutukseen asti elossa 1. Sydänpysähdyksistä 
valtaosa tapahtuu tavallisilla vuodeosastoilla, mis-
sä elvytysvalmius on teho- tai valvontaosastoja huo-
nompi ja selviytyminen epätodennäköisempää. Puo-
liautomaattisten defi brillaattoreiden käyttöönotto ja 
hoitohenkilökunnan defi brillointivalmius myös sai-
raaloissa lyhentää defi brillaatioviivettä ja vaikuttaisi 
parantavan kammiovärinässä olevien potilaiden sel-
viytymistä merkittävästi 2. Valitettavasti kammiovä-
rinäpotilaat muodostavat vähemmistön kaikista sai-
raaloissa elvytettävistä.

Vaikka elvytystulokset ovat pääsääntöisesti huo-
noja, elvytysopetukseen ja elvytysryhmien toimin-
taan panostetaan paljon: Yhdysvalloissa on lasket-
tu, että sairaalan elvytysvalmiuden ylläpito maksaa 
noin 400 000 dollaria sydänpysähdyspotilaan elvy-
tyksellä säästettyä henkeä kohden 3. Valmius ja kus-
tannukset eivät liene suomalaisissa sairaaloissa ihan 
samaa luokkaa, mutta uusia toimintamalleja sairaa-
laelvytykseen tarvitaan myös meillä. Erittäin lupaa-

via keinoja vähentää sairaalapotilaiden kuolleisuut-
ta odottamattomiin sydänpysähdyksiin ovat vaarassa 
olevien potilaiden tunnistaminen ja nykyistä aiem-
min aloitettu peruselintoimintojen häiriöiden kor-
jaaminen.

Riskipotilaan tunnistaminen

Toisin kuin tyypillinen sydänpysähdys sairaalan ul-
kopuolella, ei sairaalan vuodeosastolla tapahtuva 
sydänpysähdys ole äkillinen ja ennakoimattomis-
sa. Useissa pienehköissä tutkimuksissa on käyty lä-
pi sydänpysähdyksen saaneiden potilaiden sairaus-
kertomuksia ja havaittu 66–84 %:lla potilaista il-
menneen riskioireita tai poikkeavia peruselintoi-
mintojen arvoja jo useita tunteja ennen sydänpy-
sähdystä 4–6. Tulokset on varmistettu viime vuonna 
julkaistussa prospektiivisessa monikeskustutkimuk-
sessa (ACADEMIA-tutkimus), jossa 90 sairaalassa 
havaittiin 79 %:lla sydänpysähdyspotilaista poik-
keavia peruselintoimintoja sydänpysähdystä edeltä-
vinä tunteina 7. Tyypillisiä myöhemmin elottomaksi 
menneiden potilaiden sairauskertomuksiin kirjattu-

Sydänpysähdystä edeltäviin oireisiin 
on puututtava

Jouni Nurmi

Valtaosalla vuodeosastoilla sydänpysähdyksen saavista potilaista on mitattavissa olevia 
peruselintoimintojen häiriöitä jo useita tunteja ennen sydänpysähdystä. Tehokas hoito 
aloitetaan kuitenkin pääsääntöisesti vasta sydänpysähdyksen tapahduttua, sillä enna-
koivia oireita ei havaita, niihin ei reagoida, eikä sairaalaorganisaatiossa ole hälytysjär-
jestelmää, jolla peruselintoimintojen turvaamiseen perehtynyt henkilökunta saataisiin 
nopeasti potilaan luokse. Merkittävä osa sairaaloissa tapahtuvista sydänpysähdyksistä 
olisi estettävissä aiemmin aloitetulla hoidolla. Ongelma koskee myös suomalaisia 
sairaaloita. Medical Emergency Team (MET) on toimintamalli, jossa elvytysryhmä kor-
vataan tehohoitoryhmällä, joka hälytetään potilaan luokse objektiivisten kriteereiden 
täyttyessä. Jotta kriteeriperusteisesta hälyttämisestä saataisiin maksimaalinen hyöty, on 
potilaiden tarkkailukäytäntöjä vuodeosastoilla kehitettävä.
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ja havaintoja ovat olleet hengitystaajuuden, syketaa-
juuden, verenpaineen ja tajunnantason poikkeavuu-
det sekä vähävirtsaisuus. Koska tutkimuksissa on re-
kisteröity vain mitatut ja kirjatut poikkeavat perus-
elintoiminnot, todellinen esiintyvyys olla voi vielä-
kin suurempi.

Kahdessa viime vuonna julkaistussa prospektii-
visessa tutkimuksessa selvitettiin poikkeaviin pe-
ruselintoimintojen mittaustuloksiin liittyvää kuol-
leisuutta. Australialaisessa tutkimuksessa selvitettiin 
seitsemän kuukauden ajalta yli 6 000 vuodeosastol-
la hoidossa olevan potilaan peruselintoiminnot päi-
vittäin ja verrattiin poikkeavien löydösten (Tauluk-
ko 1) yhteyttä sairaalakuolleisuuteen 8. Poikkeavia 
peruselintoimintoja havaittiin 564 potilaalla. Valta-
osalla poikkeavia havaintoja oli vain yksi ja näiden 
potilaiden kuolleisuus oli 16 %. Poikkeavien havain-
tojen määrän lisääntyessä kuolleisuus kasvoi ja po-
tilaista, joilla oli neljä tai useampia poikkeavia ha-
vaintoja, kuoli 88 %. Itsenäisiksi riskitekijöiksi mo-
nimuuttuja-analyysissä todettiin tajunnantason las-
ku, hypotensio, hengitystaajuuden lasku, happisa-
turaation lasku ja hengitystaajuuden kohoaminen. 
Englantilaisessa tutkimuksessa mitattiin yhden päi-
vän aikana kaikkien sairaalassa olevien 433 potilaan 
peruselintoiminnot ja lopputapahtumana oli 30 päi-
vän kuolleisuus 9. Teho-osaston potilaat sekä elvytys-
kieltopotilaat jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 
Normaalien peruselintoimintojen määritelmät oli-
vat pääpiirteittäin samat kuin australialaisessa tut-
kimuksessa (Taulukko 1). Tässäkin tutkimuksessa 
poikkeavien mittaustulosten määrä oli selvästi suh-
teessa kuolleisuuteen: normaaliarvoilla kuoli 1 %, 

mutta yhdellä poikkeavalla 4 %, kahdella 9 % ja kol-
mella tai useammalla 21 %. Merkittävimmät riskite-
kijät olivat poikkeava tajunnantaso, syketaajuus, sys-
tolinen verenpaine ja hengitystaajuus.

Vuodeosastolla hoidossa olevan potilaan tila voi 
toki huonontua ilman etenemistä sydänpysähdyk-
seen saakka. Potilaiden, jotka siirtyvät vuodeosastol-
ta teho-osastolle, määrä on moninkertainen verrat-
tuna vuodeosastolla tapahtuneiden sydänpysähdys-
ten määrään. Myös näiden potilaiden tila kehittyy 
usein hitaasti ja poikkeavia peruselintoimintoja eh-
ditään havaita jo tunteja ennen teho-osastolle siir-
toa. Australialaisessa tutkimuksessa vuodeosastol-
ta teho-osastolle siirtyneistä 59 potilaista 58 poti-
laan sairauskertomuksesta löytyi poikkeavia perus-
elintoimintoja jo 8–48 tuntia ennen teho-osastolle 
siirtoa 10. Vuodeosastolta teho-osastolle siirtyneiden 
potilaiden kuolleisuus on selvästi päivystyspoliklini-
kalta tai leikkausosastolta tulleita suurempi niin te-
hohoidon aikana kuin vuodeosastolle palattuaan-
kin 10, 11.

Organisaation ongelma

Peruselintoimintojen häiriöihin liittyvä kuolleisuus 
tai tehohoidon tarve ei ole yllättävä tutkimustulos. 
Merkittävää onkin se, mitä potilaille on tapahtunut 
poikkeavien peruselintoimintojen havaitsemisen jäl-
keen. Sairauskertomuksiin ja henkilökunnan haas-
tatteluihin perustuvissa tutkimuksissa on havaittu, 
että hoito sydänpysähdystä tai päivystyksellistä te-
ho-osastolle siirtämistä edeltävinä tunteina vuode-
osastolla on usein varsin puutteellista 6, 12, 13. Onkin 
arveltu, että huomattava osa sydänpysähdyksistä ja 
siirroista teho-osastolle olisi vältettävissä aiemmin 
aloitetulla hoidolla. Nykymuotoisen elvytyksen pio-
neeri Peter Safar arvioi jo vuonna 1974, että kehit-
tyneinkin tehohoito on usein kallista saattohoitoa, 
koska järjestelmä sitä ennen ei toimi 14.

Huomionarvoista on, että tutkimusten mukaan 
hoidon puutteellisuus ei niinkään johdu yksittäisen 
hoitajan tai lääkärin tekemästä virhearviosta vaan sai-
raalaorganisaation puutteista 15. Hoitajat kyllä usein 
havaitsevat potilaan tilan huononemisen, mutta eivät 
ole saaneet riittävää koulutusta ja rohkaisua toimia ti-
lan korjaamiseksi. Kynnys lääkärin hälyttämiseen po-
tilaan luokse on korkea ja usein paikalle tulee melko 
kokematon lääkäri, jonka peruskoulutuksessa ei hätä-
tilapotilaan hoitoon ole välttämättä kiinnitetty riit-
tävästi huomiota. Lääketieteen jakaantuessa yhä tar-
kemmin rajattuihin spesialiteetteihin ei kaikilla eri eri-
koisalojen seniorilääkäreilläkään ole kokonaiskäsitystä 
akuuttilääketieteestä ja tarvittavia taitoja peruselintoi-

Taulukko 1. Medical Emergency Teamin (MET) hälytyskriteerit, joita 
on käytetty tutkimuksissa peruselintoimintojen normaaliarvojen 
rajoina. Tutkimusten välillä on vähäisiä eroja raja-arvoissa.

Hengitys

• Hengitystie uhattuna

• Hengitystaajuus alle 6 tai yli 30/min

• Happisaturaatio alle 90 % (lisähapella)

Verenkierto

• Systolinen verenpaine alle 90 mmHg

• Syketaajuus yli 130/min

Tajunta

• Tajunnantason lasku

• Toistuva tai pitkittynyt kouristelu

Muut

• Virtsaa alle 50 ml  /  4 h

• Huoli potilaan tilasta
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mintojen häiriön korjaamiseksi. Riittävää tehohoidon 
konsultaatiomahdollisuutta ei välttämättä ole ja teho-
hoitopaikan järjestäminen vie aikaa. Kommunikaa-
tiossa hoidon eri vaiheissa ilmenee usein häiriöitä.

Entä ovatko omat potilaamme suomalaisissa sai-
raaloissa paremmin tarkkailtuja ja saavatko he riit-
tävää hoitoa riittävän ajoissa? Valitettavasti eivät. 
Omassa tutkimuksessamme 16 neljän sairaalan vuo-
deosastoilla puolentoista vuoden aikana elvytettyjen 
potilaiden (N = 56) sairauskertomuksista kävi ilmi, 
että dokumentoituja häiriöitä peruselintoiminnois-
sa (Taulukko 1) oli ollut valtaosalla potilaista (54 %) 
keskimäärin noin neljä tuntia ennen elottomuutta. 
Näistä potilaista 13 ei saanut lainkaan hoitoa en-
nen sydänpysähdystä, ja muidenkin potilaiden en-
simmäistä, vasteetonta, interventiota (esim. lääki-
tys, happihoito) eivät seuranneet lisäinterventiot. 
Vain kahdeksalla potilaalla ensimmäinen interven-
tio tapahtui tunnin kuluessa poikkeavan peruselin-
toiminnon dokumentoimisesta. Kuvassa 1 on esitet-
ty tyypillinen tilanteen kehittyminen vuodeosastolla 
omassa aineistostamme. 

Medial Emergency Team (MET)

Useimmissa akuuttisairaaloissa on elvytysryhmä, joka 
on usein ainoa erikoisalojen ja osastojen rajat ylittä-
vä vaste kriittisesti sairaan potilaan hoidossa. Sydän-
pysähdys on kuitenkin liian myöhäinen vaihe aloittaa 
potilaan peruselintoimintojen häiriön hoito. Sydän-
pysähdyksestä selviytyjät on pääsääntöisesti jo elvy-
tetty osaston henkilökunnan toimesta elvytysryhmän 
tullessa paikalle 17. Tilanteen parantamiseksi Liverpool 
Hospitalissa Sydneyssä toiminut elvytysryhmä muu-
tettiin Medical Emergency Teamiksi, eräänlaiseksi te-
ho- tai ensihoitoryhmäksi, vuonna 1990. Toiminnan 
keskeisenä periaatteena on, että hoitaja tai lääkäri hie-
rarkian joka portaalta voi hälyttää ryhmän ollessaan 
huolissaan potilaansa tilasta ilman pelkoa “turhasta” 
hälytyksestä. Toisaalta ryhmä tulee hälyttää tiettyjen 
helposti muistettavien kriteerien täyttyessä (lähes sa-
mat kuin Taulukossa 1) hoitajan tai lääkärin subjek-
tiivisesta arviosta riippumatta. Toiminnan tavoitteena 
on estää kriittisesti sairaan potilaan tilan kehittymi-
nen sydänpysähdykseen ja toisaalta tarvittaessa teh-
dä päätös elvytyksestä pidättäytymisestä turhan elvy-
tysyrityksen välttämiseksi ja oireita lievittävän hoidon 
aloittamiseksi. Hyvien kokemusten vuoksi toiminta-
malli on levinnyt lukuisiin sairaaloihin Australiassa, 
Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Sairaalasta riippu-
en toiminnasta käytetään eri nimiä (esim. Patient-At-
Risk-Team tai Critical Care Outreach Service) ja jär-
jestelmän yksityiskohdat hieman vaihtelevat.

MET-hälytysten määrä on ymmärrettävästi pal-
jon elvytysryhmän hälytysmäärää suurempi. Esimer-
kiksi 700-paikkaisessa englantilaisessa aluesairaalassa 
ensimmäisenä toimintavuonna hälytyksiä tuli 136, 
yleisimmin tajunnantason alenemisen tai happeutu-
mishäiriön vuoksi 18. On kuitenkin huomattava, et-
tä useimpien potilaiden tila edellyttää vain yksinker-
taisia hoitotoimia, yleisimmin happihoidon tehosta-
mista ja nestehoitoa. Kyseisessä sairaalassa potilaista, 
joiden luokse MET hälytettiin, 59 % pysyi samal-
la osastolla ja heistä 42 %:n kohdalla tehtiin päätös 
elvytyksestä pidättäytymisestä. Vain 11 % potilaista 
päädyttiin siirtämään teho-osastolle.

Jotta MET tai sen kaltainen konsepti toisi hyötyä 
potilaille, on vuodeosastoilla tarkkailurutiinien sisäl-
lettävä olennaiset peruselintoimintojen tilasta kerto-
vat mittaukset. Omassa tutkimuksessamme ainoat 
arvot, jotka oli mitattu keskimäärin useammin kuin 
kerran sydänpysähdystä edeltävän vuorokauden ai-
kana, olivat syketaajuus ja verenpaine 16. Sen sijaan 
esimerkiksi hengitystaajuus oli mitattu vain yhdeltä 
potilaalta. Happisaturaatiota oli mitattu useammal-
ta, vaikkakin hengitystaajuuden on osoitettu olevan 
hyvä kriittisen tilan indikaattori 4, 8, 9, 19 – sen mittaa-
minen on nopeaa, eikä mittaamiseen tarvita kellon 
lisäksi muita välineitä.

Onko sydänpysähdys vältettävissä?

MET-toiminnan vaikutusten tutkiminen on ongel-
mallista. Toimintamallin käyttöönotto edellyttää sai-
raalan koko henkilökunnan koulutusta, mikä saattaa 
jo sinällään parantaa sydänpysähdyksen riskissä ole-
vien potilaiden hoitoa MET-ryhmästä riippumat-
ta. Näyttöön perustuvan lääketieteen kulmakivi, sa-
tunnaistettu tutkimus, edellyttää satunnaistamisyk-
siköksi yksittäisen potilaan sijaan vähintään vuode-
osastoa tai osastoryhmää, mieluummin kokonaista 
sairaalaa. Tutkimusta ei voida toteuttaa sokkoutetus-
ti, joten myös verrokkisairaalassa tai -osastolla poti-

Kuva 1.
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laiden hoito mahdollisesti paranee heidän hoitoonsa 
kiinnitetyn huomion vuoksi. Lisäksi MET-toimin-
nan vaikutusten tutkimiseen liittyy valtavasti muita 
sekoittavia tekijöitä.

Keskeiset tulokset tähän mennessä julkaistuista 
MET-konseptin vaikutuksia arvioivista tutkimuk-
sista on koottu taulukkoon 2. Mikään tutkimuksis-
ta ei ole satunnaistettu, eikä siten MET-toiminnan 
hyödyistä ole ensimmäisen luokan näyttöä. Tämä 
on herättänyt vastustusta toimintamallin käyttöön-
ottoa kohtaan ja toisaalta huolta siitä, että potilaat 
kuolevat satunnaistetuista monikeskustutkimuksista 
saatavaa näyttöä odotellessa 20. Bellomon ym. 21 tut-
kimuksesta saaduista tuloksista on laskettu, että mi-
käli tulokset ovat sovellettavissa muihinkin sairaa-
loihin, Australian sairaaloissa olisi vältettävissä noin 
5 000 kuolemantapausta vuosittain MET-konseptin 
käytöllä  20. Tällä hetkellä noin neljänneksessä Austra-
lian sairaaloista on MET-ryhmä.

Vastausta siihen, onko osa sydänpysähdyksis-
tä vältettävissä MET-toiminnalla, ei tuonut myös-
kään viime syksynä valmistunut MERIT-tutkimus 
(Medical Early Response, Intervention and Thera-
py). Tutkimuksessa 23 sairaalaa satunnaistettiin jat-
kamaan elvytysryhmän toimintaa tai käynnistämään 
MET-toiminta. Tutkimusjakson aikana sairaalois-
sa toteutui 700 000 hoitojaksoa. Sydänpysähdyksiä, 
MET-ryhmän hälyttämisiä tai teho-osastolle siirtoja 
tapahtui 16 000. Tuloksia ei ole vielä julkaistu, mut-
ta niistä kerrottiin syksyllä Australiassa pidetyssä te-
hohoitokokouksessa. Eroa ryhmien välille sairaa-

lakuolleisuudessa, päivystyksellisissä teho-osastol-
le siirroissa tai sydänpysähdysten määrässä ei synty-
nyt. Tuloksista kertonut Michael Parr kuitenkin ko-
rosti, että sekä interventio- että verrokkisairaaloissa 
tulokset paranivat merkittävästi ja verrokkisairaalat 
toimivat usein MET-sairaaloiden tapaan. Ja toisaalta 
MET-sairaaloissa ryhmän aktivaatio usein unohtui.

Henkilökunnan elvytyskoulutuksessa on perus- 
ja täydennyskoulutuksen aikana keskitytty lähes pel-
kästään sydänpysähdyspotilaan hoitoon. Koska tar-
vetta on myös muiden hätätilanteiden tunnistami-
selle ja yksinkertaisten hoitotoimien hallitsemiselle, 
Iso-Britanniassa on kehitetty yksipäiväinen, hoito-
henkilöstölle ja lääkäreille suunnattu ALERT-kurs-
si. Kurssilla käydään simulaatio-opetuksen ja mm. 
roolileikkien avulla hätätilanteissa toimimista, po-
tilaan tilan arviointia ja yleisimpien hätätilanteiden 
hoitoa. Kurssi vaikuttaisi parantavan selvästi osallis-
tujien valmiuksia

 
22.

Vahvaa näyttöä MET-konseptin vaikutuksista 
ei siis vielä ole. Sen sijaan siitä, että potilaiden en-
nusteeseen voi ja pitää varhaisella hoidolla vaikut-
taa, toteutti hoidon sitten teho-osastolta vuode-
osastolle tullut henkilökunta tai nykyistä parem-
min akuuttitilanteiden hoitoon opetettu vuode-
osastojen henkilökunta, ei liene epäilystä.       
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