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Kyselytutkimuksessa vertailimme
tupakastavieroituskäytäntöjä psykiatrien ja muiden alojen erikoislääkärien (yleislääketieteen, naistentautien ja synnytysten, kirurgian,
keuhkosairauksien ja allergologian,
sisätautien, syöpätautien ja työterveyshuollon) välillä. Itseraportoitujen tulosten perusteella psykiatrit
olivat vähemmän aktiivisia tupakasta vieroituksen toteuttajia kuin
muiden erikoisalojen lääkärit. Psykiatrit kehottivat harvemmin potilaitaan lopettamaan tupakoinnin
ja määräsivät tupakastavieroituslääkkeitä harvemmin kuin muiden
erikoisalojen lääkärit. Psykiatrien
asenne tupakointiin oli muita
erikoislääkäreitä sallivampi, ja osa
heistä näki tupakoinnin potilaan
elämänhallintaa tukevana tapana.
Tupakoinnin lopettamisella ja siihen
usein liittyvän nikotiiniriippuvuuden hoitamisella on kuitenkin usein
merkittävä myönteinen vaikutus
psykiatrisen potilaan terveyteen.
Tupakasta vieroitukseen onkin
tärkeää kiinnittää huomiota myös
psykiatristen potilaiden hoidossa.

S

uomalaisista 15–64-vuotiaista miehistä 19 % ja naisista
13 % tupakoi päivittäin (1).
Tupakoinnin tiedetään olevan
noin kaksi kertaa yleisempää mielenterveyspotilailla, joista noin 40
% tupakoi päivittäin (2). Mitä vakavampi psyykkinen sairaus on, sitä
todennäköisemmin henkilö tupakoi
(3). Masennuksesta, skitsofreniasta ja
paniikkihäiriöstä kärsivien ihmisten
joukossa tupakointi on selvästi muuta
väestöä yleisempää – skitsofreniaa
sairastavista tupakoi jopa 70–90 % (4).
Arviolta 40 % tupakoinnin aiheuttamista kuolemista kohdistuu mielenterveyspotilaisiin (2,5). Psykiatristen potilaiden eliniänodote on jopa 25 vuotta
yleisväestöä alhaisempi, mikä johtuu
suureksi osaksi tupakoinnin aiheuttamista kroonisista sairauksista (6).
Tupakoivien mielenterveyspotilaiden vieroittuminen voi olla vaikeaa,
koska mielenterveyspotilaat saattavat
itselääkitä psyykkistä sairauttaan tupakoimalla (7). Nikotiinin onkin todettu parantavan skitsofreniapotilaiden
tarkkaavaisuutta muun muassa nigrostriataalisen ja mesokortikolimbisen
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Taulukko 1. Aineiston kuvaus

Vastanneita yhteensä, n (%)
Sukupuoli, n (%)
Nainen
Mies
Ikä (ka/SD)*
Ensisijainen toimipaikka, n (%)
Sairaala
Terveyskeskus
Työterveyshuolto
Yksityinen vastaanotto
Avohoito, muu
Tupakointi, n (%)**
Kyllä
Ei

Psykiatrit

Muut erikoislääkärit

145 (16,6)

727 (83,4)

81 (55,9)
64 (44,1)
50,7 (10,7)

435 (59,8)
292 (40,2)
48,7 (11,7)

85 (58,6)
6 (4,1)
1 (0,7)
39 (26,9)
14 (9,7)

332 (45,7)
167 (23,0)
110 (15,1)
100 (13,8)
18 (2,5)

22 (15,2)
123 (84,8)

42 (5,8)
685(94,2)

*ka = keskiarvo; SD = keskihajonta
**Tupakoi joko päivittäin tai satunnaisesti

dopamiiniradan kautta (8,9). Mielenterveyspotilaat tarvitsevat lopettamispäätöksen tekemisen ja onnistumisen
tueksi todennäköisesti enemmän tukea kuin valtaväestö (9). Siitä huolimatta psykiatrian erikoislääkärit ovat
kirjallisuuden mukaan vähemmän
aktiivisia tupakasta vieroittamisessa
verrattuna muiden alojen lääkäreihin
(10–12). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli verrata psykiatrien itse
raportoimaa aktiivisuutta tupakasta
vieroituksen toteuttajina muihin erikoislääkäreihin ja kuvata psykiatrien
kokemia esteitä tupakasta vieroittamiselle. Tutkimus on jatkoa Erikoislääkäri-lehdessä vuonna 2014 julkaistulle
tutkimukselle, jossa selvitettiin eri
alojen erikoislääkärien aktiivisuutta
tupakasta vieroituksen toteuttajina
Suomessa (10).

Aineisto ja menetelmät
Tupakasta vieroitusta koskeva kysely
lähetettiin joulukuussa 2012 Lääkäriliiton sähköpostirekisterin kautta 7 830
suomalaiselle lääkärille (39 % lääkäri56

kunnasta) (11). Kysely tehtiin käyttäen
Webropol-työkalua ja siihen vastasi
1 141 lääkäriä (vastausprosentti 15 %).
Tästä analyysistä rajattiin pois ne vastaajat, jotka eivät tehneet käytännön
potilastyötä (n=75), eivät olleet erikoistuvia tai erikoislääkäreitä (n=118) tai
olivat suorittaneet useamman erikoislääkäritutkinnon (n=75) sekä ne, jotka
eivät olleet ilmoittaneet erikoisalaansa
(n=1). Näillä rajauksilla analysoitujen
vastausten kokonaismäärä oli 872.
Muut tutkimukseen osallistuneet
erikoislääkärit olivat yleislääketieteen, naistentautien ja synnytysten,
kirurgian, keuhkosairauksien ja allergologian, sisätautien, syöpätautien ja
työterveyshuollon erikoisaloilta.
Tupakasta vieroitukseen liittyvät toimenpidekysymykset pohjautuivat
Pipen ym. tutkimukseen (13). Toimenpiteitä tiedusteltiin seuraavasti:
”Kuinka usein käytte läpi seuraavia
toimenpiteitä, kun keskustelette potilaanne kanssa tupakoinnin lopettamisesta?” Toimenpiteet olivat: 1)

kysytte kuinka paljon potilas tupakoi,
2) kehotatte potilasta lopettamaan
tupakoinnin, 3) annatte tietoa erilaisista tupakoinnin lopettamista tukevista menetelmistä, 4) suosittelette
nikotiinikorvaushoitoa ja 5) määräätte
potilaalle reseptilääkkeen (bupropioni,
varenikliini, nortriptyliini) tupakasta
vieroitukseen.
Tupakasta vieroituksen esteitä tiedusteltiin seuraavan kysymyksen
avulla: ”Mitkä tekijät rajoittavat vastaanotollanne keskustelua potilaanne
tupakoinnista?” Vastausvaihtoehdot
olivat: 1) en ole tottunut keskustelemaan tupakoinnista, 2) en halua rikkoa potilaan yksityisyyttä, 3) lääkärillä
ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa merkittävästi potilaan tupakointiin, 4) aikapula, 5) hoitoketjun puutteellisuus,
6) puuttuvat välineet, 7) muu syy ja 8)
ei rajoittavia tekijöitä.
Tilastolliset analyysit tehtiin Rohjelmalla, versio 3.1.2 (R Core Team,
2015). Aineistoa analysoitiin ristiintaulukoinnin avulla ja merkitsevyyttä
arvioitiin χ2-testillä tai Fisherin tarkalla testillä.

Tulokset
Tässä tutkimuksessa mukana olleista
erikoislääkäreistä (n = 872) 17 % (n =
145) oli erikoistunut psykiatriaan ja
83 % (n = 727) muihin erikoisaloihin
(näistä yleislääketiede 24 %, naistentaudit ja synnytykset 11 %, kirurgia
13 %, keuhkosairaudet ja allergologia
6 %, sisätaudit 13 %, syöpätaudit 3 %,
työterveys 9 %, muut erikoisalat 4 %).
Vastaajista psykiatrien keski-ikä oli
50,7 vuotta ja muiden erikoislääkärien
48,7 vuotta. Vastanneista psykiatreista
56 % oli naisia ja muista erikoislääkäreistä 60 %. Suurin osa psykiatreista (59
%) ja muista erikoislääkäreistä (46 %)
työskenteli sairaalassa (taulukko 1).
Psykiatreista 15 % ja muista erikoislääkäreistä 6 % tupakoi päivittäin tai
satunnaisesti (taulukko 1).
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Psykiatrien toteuttama tupakasta
vieroitus
Vaikka psykiatrit selvittivät vastaanotolla potilaidensa tupakointitilannetta
lähes yhtä usein kuin muiden erikoisalojen lääkärit, olivat he vähemmän
aktiivisia tupakoinnin vieroittamisen
toteuttajia. Psykiatreista 16 % kehotti
”lähes aina” potilaitaan lopettamaan
tupakoinnin, kun muiden erikoisalojen lääkärien kohdalla osuus oli 61
% (kuva 1.). Myös vieroituksen tukitoimissa ero psykiatrien ja muiden
erikoislääkärien välillä oli suuri:
psykiatreista reilu kymmenesosa
kertoi potilailleen tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä tukitoimista, kun
taas muiden erikoisalojen lääkäreistä
joka neljäs opasti potilaitaan tupakoinnin lopettamisessa (kuva 1.). Nikotiinikorvaushoitoa potilailleen suositteli
”lähes aina” tai ”usein” 33 % psykiatreista ja 48 % muista erikoislääkäreistä
(kuva 1).

Psykiatrien määräämät reseptilääkkeet
tupakasta vieroitukseen
Reseptilääkkeitä tupakasta vieroitukseen psykiatrit määräsivät harvemmin
kuin muiden alojen erikoislääkärit:
”lähes aina” tai ”usein” niitä määräsi 12
% psykiatreista ja 35 % muiden erikoisalojen lääkäreistä (kuva 1). Psykiatrit ja muiden erikoisalojen lääkärit
määräsivät potilailleen myös eri valmisteita. Muut erikoislääkärit määräsivät
selvästi enemmän varenikliiniä (52 %
”lähes aina” tai ”usein”) kuin psykiatrit (10 % ”lähes aina” tai ”usein”). Sen
sijaan bupropionia psykiatrit määräsivät useammin (18 % ”lähes aina” tai
”usein”) kuin muut erikoislääkärit (10
% ”lähes aina” tai ”usein”). Nortriptyliinin määräämisessä psykiatrit ja muut
erikoislääkärit eivät eronneet toisistaan, ja sitä ylipäätään määrättiin hyvin
vähän (kuva 2). Avoimissa vastauksissa psykiatrit kertoivat tupakastavieroituslääkkeiden määräämiseen vaiErikoislääkäri 2 / 2015 • 25 vsk

Kuva 1. Psykiatrien ja muiden erikoislääkärien toteuttamat toimenpiteet tupakasta
vieroituksessa. Tulokset osuuksina (%) kaikista vastaajista.

kuttavan muun muassa potilaiden
polyfarmasia ja vieroituslääkkeiden
haittavaikutukset.

Psykiatrien kokemat esteet tupakasta
vieroitukselle
Psykiatrien ja muiden erikoislääkärien
kokemat esteet tupakasta vieroitukselle erosivat osittain. Sekä psykiatrit
(28 %) että muut erikoislääkärit (54
%) kokivat aikapulan suurimmaksi
esteeksi tupakasta vieroitukselle.
Psykiatreilla toiseksi yleisin este oli
”muut syyt” (26 %). Avoimissa vastauksissaan psykiatrit raportoivat
”muiden syiden” liittyvän psykiatristen potilaiden vaikeaan primaariongelmaan, psykiatriseen sairauteen,
jonka akuuttivaiheessa tärkeintä on
saada potilas psyykkiseen tasapainoon. Muiksi syiksi mainittiin myös

psykiatristen potilaiden polyfarmasia,
vieroituslääkkeiden haittavaikutukset
sekä yleinen asenneilmapiiri. Muut
erikoislääkärit kokivat hoitoketjun
puutteellisuuden toiseksi suurimmaksi esteeksi (24 %) tupakasta
vieroitukselle. Psykiatrien ja muiden
erikoislääkärien kokemat esteet tupakoinnista vieroituksen toteuttamiseksi
on esitetty kuvassa 3.

Pohdinta
Tämän tutkimuksen perusteella psykiatrit ovat vähemmän aktiivisia tupakasta vieroituksessa kuin muiden
alojen erikoislääkärit. Vaikka psykiatrit ja muut erikoislääkärit selvittävät
potilaansa tupakointia yhtä usein,
kertovat psykiatrit potilailleen muita
erikoislääkäreitä harvemmin tupa57

koinnin lopettamiseen liittyvistä tukitoimista.
Tässä tutkimuksessa selvitetyt tupakoinnin lopettamisen tukitoimet ovat
tupakkariippuvuutta käsittelevän Käypä hoito -suosituksen mukaisia. Suositus kehottaa lääkäreitä tukemaan
potilaitaan tupakoinnin lopettamisessa ja kannustaa vieroituslääkkeiden
aktiiviseen käyttöön osana lopettamisen tukea (14). Tutkimuksessamme kuitenkin selvisi, että psykiatrit
määräävät potilailleen tupakasta vieroitukseen tarkoitettuja reseptilääkkeitä harvoin. Psykiatrit määräsivät
bupropionia hieman enemmän kuin
varenikliinia, mikä voi johtua siitä, että
bupropionia käytettiin paitsi tupakasta
vieroitukseen, myös vakavan masennuksen hoitoon. Vuonna 2012, jolloin
kyselytutkimus tehtiin, bupropioni oli
sairasvakuuskorvattava masennuksen
hoitoon, kun taas varenikliinilla ei ollut vielä sairasvakuuskorvattavuutta.
Nortriptyliiniä määrättiin hyvin vähän, mikä saattaa johtua siitä, ettei
tupakasta vieroitus ole Suomessa sen
virallinen käyttöaihe. Nikotiinikorvaushoitoa psykiatrit suosittelivat useammin kuin reseptilääkkeitä, mutta
sitäkin harvemmin kuin muut erikoislääkärit.
Vaikka useissa psykiatristen potilaiden hoitosuosituksissa suositellaan
lähtökohtaisesti monoterapiaa, on potilaalla monesti käytössään samanaikaisesti useampi lääke, mikä saattaa
korottaa kynnystä käyttää reseptilääkettä tupakasta vieroituksessa (15,16).
Vieroituslääkkeistä varenikliinilla tai
nikotiinikorvaushoidolla ei ole tunnettuja lääkeaineinteraktioita. Sen sijaan
bupropionilla on yhteisvaikutuksia
esimerkiksi joidenkin psykoosi- ja masennuslääkkeiden kanssa. Avoimissa
vastauksissa syiksi reseptilääkkeiden
käytön vähyyteen mainittiinkin potilaiden polyfarmasia. Lisäksi tuotiin
esille pelko reseptilääkkeiden hait58

Kuva 2. Psykiatrien ja muiden erikoislääkärien määräämät reseptilääkkeet tupakasta
vieroitukseen. Tulokset osuuksina (%) kaikista vastaajista.
* 0,9 % ”Lähes aina” ja 1,7 % ”Usein”; ** 0,3 % ”Lähes aina” ja 1,2 % ”Usein”.

tavaikutuksista, kuten psykoosi- tai
itsemurha-alttiuden lisääntymisestä.
Tupakastavieroituslääkkeiden
vakavia haittavaikutuksia on selvitetty sekä kliinisissä tutkimuksissa
että lääkkeiden markkinoilletulon
jälkeen. Vuonna 2013 julkaistussa
prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa havaittiin, että varenikliini ja
bupropioni eivät suurenna itsetuhoisuuden tai masennuksen riskiä
nikotiinikorvaushoitoon verrattuna
(17). Myöskään tuoreessa, 34 alkuperäistutkimusta kattaneessa Cochranekatsauksessa ei havaittu varenikliinin
tai bupropionin suurentavan vakavien neuropsykiatristen oireiden riskiä
skitsofreniapotilailla tai pahentavan
heidän oireitaan (18). On kuitenkin
syytä muistaa, että tupakoinnin lopettamisen yhteydessä voi esiintyä
psykiatrista oireilua riippumatta siitä,
käytetäänkö apuna lääkevalmisteita
vai ei (9,14). Sekä varenikliinin että

bupropionin valmisteyhteenvedoissa
kehotetaankin noudattamaan varovaisuutta psykiatristen potilaiden tupakasta vieroituksessa ja neuvomaan
potilaita riittävästi. Euroopan psykiatrisen yhdistyksen EPA:n hoitosuosituksessa ensisijaisia vieroituslääkkeitä
ovat bupropioni, nikotiinikorvaushoito ja varenikliini, ja myös siinä korostetaan neuvonnan ja seurannan merkitystä (9).
Kyselyyn vastanneet psykiatrit ilmoittivat aikapulan lisäksi tärkeimmäksi esteeksi tupakoinnin vieroittamiselle ”muut syyt”. Yleisin erikseen
nimetty muu syy oli akuuttivaiheessa
olevan potilaan primaariongelmaan
keskittyminen sekä se, ettei akuuttisairaalahoidon hoitokulttuuri tue
tupakasta vieroittamista. Potilailla ei
myöskään uskottu olevan resursseja
vieroittautua tupakasta psykiatrisen
sairauden akuuttivaiheessa.
Avoimista vastauksista nousi esiin
Erikoislääkäri 2 / 2015 • 25 vsk

Kuva 3. Psykiatrien ja muiden erikoislääkärien kokemat esteet tupakasta vieroitukselle.
Tulokset osuuksina (%) kaikista vastaajista.

selviä merkkejä jo väistymässä olevasta, mutta aiemmin psykiatrisissa
hoitolaitoksissa yleisestä asenneilmapiiristä tupakointia kohtaan (19).
Useat vastaajat kuvasivat tupakoinnin
kuuluvan psykiatristen potilaiden
alakulttuuriin, ja tupakointi nähtiin
myös potilaan ”ainoana ilona ja nautintona”, elämänhallintaa parantavana tekijänä ja elämäntapavalintana.
Tutkimuksemme perusteella tupakointi oli psykiatrien keskuudessa
kolme kertaa yleisempää kuin muilla
erikoislääkäreillä, mikä saattaa vaikuttaa heidän näkemykseensä potilaiden tupakoinnin hyväksyttävyydestä
(20).
Aikaisemmissa tutkimuksissa terveydenhuollon ammattilaisten on
todettu välttävän tupakoinninlopettamiskehotuksia, koska he uskovat tupakoinnin lopettamisen vaikuttavan
kielteisesti psykiatristen potilaidensa
mielenterveyteen (21,22). Lisäksi useErikoislääkäri 2 / 2015 • 25 vsk

at psykiatrit ja tupakoivat potilaat uskovat tupakoinnin hillitsevän psyykkisiä oireita ja vähentävän stressiä
(23). On kuitenkin mahdollista, että
tupakoitsijoiden kokema positiivinen
tunne tupakoinnin jälkeen selittyy
nikotiiniriippuvuudesta johtuvien
vieroitusoireiden, kuten ärtyneisyyden, masennuksen, levottomuuden ja
vapinan poistumisesta (24,25). Tällöin
tupakointi lievittäisikin ensisijaisesti
tupakkariippuvuudesta aiheutuvia
vieroitusoireita eikä psykiatrista perussairautta. Vuonna 2014 julkaistun
meta-analyysin mukaan tupakoinnin
lopettaminen vähentää masennusta,
stressiä ja ahdistusta sekä parantaa elämänlaatua ja mielialaa paitsi terveillä
myös psykiatrisilla potilailla (26).
Lähes kolmannes psykiatreista ja
yli puolet muista erikoislääkäreistä
koki aikapulan esteeksi tupakasta vieroituksen toteuttamiselle. Lääkärien
vastaanottoaikojen lyhyestä kestosta

ja jatkuvasta kiireestä johtuvan ajanpuutteen on aiemminkin raportoitu
olevan yksi yleisimmistä syistä tupakasta vieroituksen toimimattomuudelle (27). Kuitenkin jo hyvin lyhyt, muutaman minuutin mittainen keskustelu
tupakoinnista on todettu vaikuttavaksi
interventioksi tupakasta vieroituksessa
(28).
Tämän tutkimuksen perusteella
psykiatrit toteuttivat tupakasta vieroitusta keskimäärin harvemmin kuin
muut erikoislääkärit, ja kokivat tupakoinnin usein potilaiden itsehoitona
sekä korostivat keskittymistä potilaan
psykiatrisen sairauden hoitamiseen.
Tupakoinnilla on kuitenkin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia psykiatrisen potilaan psyykkiseen ja fyysiseen
terveyteen ja se heikentää useiden
psyykenlääkkeiden vaikutuksia (9).
Tutkimusten mukaan tupakoinnin
lopettaminen parantaa mielenterveyspotilaiden elämänlaatua ja elinajanodotetta sekä kohentaa heidän
itseluottamustaan ja elämänhallintaansa (1,9,14,28).
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Hyvä erikoislääkärikollega,
asetu ehdokkaaksi
Lääkäriliiton
valtuuskuntavaaleihin
SELYn vaalirenkaaseen!

Erikoislääkärin ääni pitää saada kuuluviin Lääkäriliiton valtuuskuntaan ja sitä kautta muihin liiton päättäviin
ja valmisteleviin elimiin. Erikoislääkärit huolehtivat merkittävässä määrin niin käytännön kliinisestä työstä,
opetuksesta, tutkimuksesta kuin johtamisestakin. Äänemme kuuluviin saaminen on välttämätöntä.

Suomen Lääkäriliiton valtuuskuntavaalit ovat 18.9.–23.10.2015.
Asetu nyt ehdolle syksyn 2015 vaaleihin sähköpostitse tuija.kuusmetsa@fimnet.fi

Erikoislääkärin
edunvalvoja
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Lisätietoa: SELYn hallituksen puheenjohtaja Kristiina Aalto (kristiina.aalto@hus.fi)
ja asiamies Tuija Kuusmetsä (SELYn toimisto puh. 09 3930 757, gsm 040 522 9062).
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