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Kroonisen kipupotilaan hoito moniammatillisena
yhteistyönä: Suomen kivuntutkimusyhdistyksen

vuosikokous 28.-29.10.1999

Katri Hamunen

Matkakertomus

Suomen kivuntutkimusyhdistys perustettiin 1996
edistämään kivun tutkimusta ja hoitoa maassam-
me. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut nopeasti;
jäseniä on nykyään 776. Ammattiryhmistä parhai-
ten edustettuina ovat sairaanhoitajat (372). Seuraa-
vana tulevat lääkärit, joista suurin osa on anestesio-
logeja (99), seuraavina terveyskeskuslääkärit (38) ja
fysiatrit (17) sekä neurologit (14). Lisäksi yhdistyk-
seen kuuluu mm. psykologeja, hammaslääkäreitä,
fysioterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä.

Kroonista kipua esiintyy väestössä eri lähteiden
mukaan n. 40% (1,2). Näin suuri määrä potilaita
koskettaa kaikkia terveydenhuollon eri portaita ja
useita erikoisaloja. Yhdistyksen edellisessä vuosiko-
kouksessa käsiteltiin kroonisen kipupotilaan tutki-
mista moniammatillisena yhteistyönä. Tänä vuon-
na Suomen kivuntutkimusyhdistyksen ja OYS:n
anestesiaklinikan yhteistyössä järjestämän kokouk-
sen luennoilla käsiteltiin otsikon mukaisesti kroo-
nisen kipupotilaan hoitoa useiden siihen osallistu-
vien ammattiryhmien ja erikoisalojen kannalta.
Kahdenkymmenen luennoitsijan joukossa oli mm.
anestesialääkäreitä, neurologi, proviisori, sairaanhoi-
tajia, fysiatreja, psykiatreja, neurokirurgi, kirurgi,
psykologi, sosiaalityöntekijä, sisätautilääkäri sekä
kuntoutuslääkäri.

Kipupoliklinikkatoiminta

Kokouksen ensimmäisessä sessiossa käsiteltiin ki-
pupoliklinikkatoiminnan kehitystä, organisointia ja
hoitotuloksia sekä niiden arviointia. Vankan poh-
jan kokoukselle loivat puheenvuoroissaan yhdistyk-
sen puheenjohtaja Eija Kalso katsauksessaan kroo-
nisen kivun esiintymisestä ja vaikutuksista yksilön

ja yhteiskunnan tasolla, sekä yhdistyksen kunniajä-
seneksi kutsuttu Anneli Vainio katsauksessaan ki-
pupoliklinikkatoiminnan tulosten arvioinnista. Pyr-
kimys hoitomenetelmien vaikuttavuuden arvioin-
tiin ja näyttöön perustuvan lääketieteen soveltami-
nen kivunhoidon alalla toistui myös monissa  seu-
raavissa esityksissä. Kahden päivän aikana nousi
voimakkaasti esiin hoitotiimin, eri alojen ammat-
tilaisten muodostaman ryhmän, merkitys krooni-
sen kipupotilaan varsin monisyisen ongelman sel-
vittelyssä. Monialaisuus ja ammatillisuus ovatkin
avainsanat kroonisen kivun hoidossa. Kansainväli-
nen kivuntutkimusyhdistys IASP on esittänyt viisi-
portaisen luokittelun kipuklinikoista (3). Maassam-
me kipupoliklinikat ovat kehittyneet paikallisten
olojen ja resurssien mukaan jokainen hieman oman-
laisekseen. Yksikään poliklinikka ei täysin täytä
IASP:n monialaisen kipuklinikan kriteerejä. Ensim-
mäisiä luentoja seuranneessa keskustelussa pohdit-
tiinkin keinoja vakuuttaa ylemmät tahot lisäresurs-
sien tarpeellisuudesta poliklinikoiden kehittämiseksi
IASP:n suositusten mukaan.

Lääkehoito

Seuraavilla luennoilla käsiteltiin mm. kroonisen ki-
vun lääkehoidon periaatteita, kipuhoitajan roolia
lääkehoidon toteuttamisessa, fysiatrisia keinoja,
puudutuksia, stimulaatiohoitoja sekä kirurgin ja
neurokirurgin roolia kivun hoidossa. Kroonisen ki-
vun lääkehoitoa käsittelevässä sessiossa pohdittiin
myös potilaille suunnattuun lääkeinformaatioon liit-
tyviä näkökohtia ja ongelmia. Neuropaattisen ki-
vun hoitoon käytetään usein epilepsia- tai mieliala-
lääkkeitä. Potilaan eri tahoilta saama informaatio
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näistä lääkkeistä saattaa olla ristiriitaista ja siten
haitata hoitomyöntyvyyttä. Yhteistyö lääkärin ja
apteekin välillä on perinteisesti ollut etäistä ja re-
septeissä välittynyt tieto lääkkeen käyttöaiheesta
usein vajavaista. Potilaiden käytettävissä on lisään-
tyvässä määrin erilaisia lääketietokirjoja ja -tieto-
kantoja. EU on tuonut tullessaan myös lääkepak-
kauksiin sisältyvät pakkaussetelit. Potilaan hoito-
myöntyvyyden ylläpitäminen tässä informaatiotul-
vassa vaatii usein lääkäriltä hyvin perusteellista sel-
vitystä lääkityksestä sekä potilaan motivointia
väärinkäsitysten välttämiseksi — muuten määrätty
lääke jää käyttämättä ja luottamus lääkärin ja poti-
laan välillä on vaarassa.

Kotkan malli

Ensimmäisen kokouspäivän päätteeksi anestesiolo-
gian erikoislääkäri Eero Vuorinen kertoi maassam-
me ainutlaatuisesta mallista kroonisen kivun hoi-
dossa ja saattohoidosta terveyskeskuksessa Kotkan
alueella (4). Kymenlaaksossa on kehitetty kivunhoi-
don organisaatiota  90-luvun alusta asti. Toiminta
alkoi keskussairaalassa kipuhoitajan ja kipuvastaan-
ottoa pitävän lääkärin muodossa. Vuonna 1993
käynnistyi Kotkan terveyskeskuksessa kolmivuoti-
nen saattohoitoprojekti,  jonka aikana koulutettiin
kotisairaanhoidon henkilökuntaa hoitamaan saat-
tohoitopotilaita kotona. Projektin aikana todettiin,
että väestövastuulääkäreiden innostus ja taidot ei-
vät riittäneet saattohoitopotilaiden hoitoon. Tämän
ongelman ratkaisemiseksi palkkasi Kotkan terveys-
keskus kokopäivätoimisen kipulääkärin vastaamaan
saattohoidosta ja kroonisista kivuista kärsivien kot-
kalaisten potilaiden hoidosta. Kotisaattohoito osoit-
tautui selvästi edullisemmaksi kuin laitoshoito.
Hoitovuorokauden hinta vuonna 1994 kotisaatto-
hoidossa oli 149 mk kun samaan aikaan hoitovuo-
rokausi terveyskeskuksen vuodeosastolla maksoi 559
mk ja keskussairaalassa 1408 mk. Toiminnan inhi-
millistä arvoa potilaille ja heidän omaisilleen on
mahdotonta arvioida rahassa. Projektin aikana ko-
tona kuolemaan asti hoidettujen potilaiden määrä
kasvoi, kun henkilökunnan kokemus ja varmuus li-
sääntyivät. Syksyllä 1997 kipulääkärin ja kipuhoi-
tajan toimet terveyskeskuksessa vakinaistettiin.
Kotkalaisten kokemusten mukaan saattohoito on-
nistuu parhaiten kotona oman paikkakunnan ter-
veyskeskuksen järjestämänä. Hoito vaatii yhden asi-
aan perehtyneen vastuuhoitajan ja vastuulääkärin.

Potilaille on järjestetty mahdollisuus siirtyä suoraan
kotoa omalle taustaosastolle terveyskeskuksen vuo-
deosastolla tilanteen niin vaatiessa.

Kipupotilaan kohtaaminen

Toisen kokouspäivän aluksi psykologi Heljä Anias-
Tanner puhui kipupotilaan kohtaamisesta. Krooni-
sen kipupotilaan suurimpia pelkoja on, että kivun
sanotaan olevan "korvien välissä", ja usein somaat-
tisen lääkärin tarjoama hoitosuhde on ainoa, min-
kä potilas voi hyväksyä. Krooninen on kipu on aina
enemmän kuin ruumiillinen prosessi. Sillan raken-
taminen ruumiillisen kokemuksen ja sen mielelli-
sen vastineen välille on pitkä prosessi. Kipuoireen
psykologisen hoidon  tai selvittelyn käynnistymi-
sen ja onnistumisen ehtona on melkein aina myös
somaattisen hoitosuhteen jatkuminen rinnalla. Pit-
käaikainen kipu heikentää aikuisen ihmisen selviy-
tymiskeinoja niin, että psyykkisesti tervekin aikui-
nen voi taantua lapsenomaisen kokemisen tasolle.
Potilaan odotukset hoitavia tahoja kohtaan voivat
olla hyvin idealisoituja ja pienikin turhauma hoito-
suhteessa aiheuttaa sietämättömän pettymyksen.
Potilaan psykologisten tarpeiden ja etenkin lapsen-
omaisten odotusten luomien paineiden havaitsemi-
nen parantaa kivunhoitoa ja estää ongelmien syn-
tymistä.

Lopuksi

Päivän muita aiheita olivat mm kognitiivinen tera-
pia, sosiaalityöntekijän näkökulma kipupotilaan
hoitoon, fibromyalgia erikoissairaanhoidossa sekä
sopeutumisvalmennus ja kuntoutus. Kiristyvien re-
surssien ja monimutkaisten ongelmien kanssa pai-
niskelevia terveydenhuollon ammattilaisia uhkaa
herkästi uupuminen. Kokouksen päättäneessä lu-
ennossaan psykiatrian professori Erkki Väisänen
pohtikin ajankohtaista ja tärkeää aihetta: työnoh-
jauksen tarpeellisuutta ja voimavarojen riittämises-
tä hoitotyössä.

Tämä kahden päivän varsin kattava paketti kroo-
nisen kipupotilaan hoitoon tarjosi uutta tietoa ja
ajatuksia niin uusille kivunhoidon ammattilaisille
kuin vanhoille konkareillekin. Luentojen tiedolli-
sen annin lisäksi  kokous tarjosi jälleen tärkeän
mahdollisuuden kokemusten vaihtamiseen sekä
yhteyksien luomiseen ja ylläpitämiseen eri puolilla



FINNANEST Vol. 33 Nro 1 2000 73

Suomea toimivien kollegojen kanssa.
Kiitokset Suomen Anestesiologiyhdistykselle sen

myöntämästä tuesta.
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