
UUTISIA

Britannian National Institute 
for Health and Care Excellence 
(NICE) julkaisi syyskuussa 
2016 hoitosuosituksen moni-

sairaan tutkimisesta ja hoidosta (1). 
Suosituksen tavoite on edistää hyvää 
hoitoa ja välttää turhaa hoitotaakkaa 
ja suunnittelematonta hoitoa. Lisäksi 
päätöksentekoa jakamalla pyritään 
kohentamaan hoidettavan elämän-
laatua. Kun tiedetään paremmin, mitä 
potilas itse arvostaa, voidaan saavuttaa 
parsempi tulos. 

Suosituksen yleiset periaatteet
Monisairastaminen määritellään tilan-
teeksi, jossa henkilöllä on vähintään 
kaksi eri pitkäaikaissairautta, joihin voi 
kuulua psykiatrinen tai somaattinen 
sairaus, oppimisvaikeuksia, aistirajoit-
teita (sokeus, kuurous), haurautta tai 
kroonista kipua ja päihdehäiriöitä. Jo 
vallitsevien sairauksien hoidon lisäksi 
muiden tilojen ehkäisy aiheuttaa hoi-
totaakkaa, jonka merkitys tulee pun-
nita huolellisesti kokonaishoidon opti-
moinnissa. Muiden hoitosuositusten 
mukaiset hoidot perustuvat yksittäis-
ten sairauksien hoidon tutkimuksiin 
potilailla, joilla on usein vähän muuta 
lääkehoitoa. Hyötyjä ja riskejä on har-
kittava huolella, kun hoitoja valitaan 
yksittäissairauksien hoitosuositusten 
mukaisesti.

Keille hoitosuositusta tulisi soveltaa?
Monisairaanhoitosuositusta tulisi 
soveltaa erityisesti silloin, kun hoidon 
hallinta tai päivittäisistä aktiviteeteista 
suoriutuminen on vaikeaa, potilas saa 
hoitoa useilta eri tahoilta tai tarvitsee 

lisäpalveluita, potilaalla on sekä pitkä-
aikaisia somaattisia että psykiatrisia 
sairauksia, potilailla on haurautta tai 
taipumusta kaatua, potilas hakeutuu 
usein ensiapuun tai potilas saa useita 
lääkehoitoja samanaikaisesti. Kun 
säännöllisten lääkkeitten lukumäärä 
on 10–14 tai lääkkeitä on alle kymme-
nen mutta niihin liittyy huomattavien 
haittojen riskejä, on potilasta aihetta 
arvioida monisairaan hoitosuosituk-
sen näkökulmasta. 

Potilaan tutkiminen ja hoitosuosituksen 
toteutus
Potilaan tutkimisessa on keskeistä 
arvioida eri sairauksien aiheuttama 
taakka hyvinvoinnille ja elämän-
laadulle. Lisäksi selvitetään palvelu-
jen, lääkkeettömien ja lääkehoitojen 
käyttö, lääkkeitten aiheuttamat hai-
tat ja hyödyt. On tärkeää selvittää, 
mitä kaikkea potilas itse pitää oman 
elämänsä kannalta tärkeänä hoi-
don tavoitteena, jotta hoito parhaalla 
tavalla edistäisi hänen hyvinvointiaan. 

Lääkehoitoja on arvioitava tutki-
mustiedon valossa käyttäen hyväk-
si tietoa hoidon vaikuttavuudesta, 
hoitotutkimusten kestosta ja hoito-
tutkimuksiin mukaan luetuista po-
pulaatioista. NICE on laatinut omat 
hoitosuosituksensa myös lääkehoito-
jen optimointia varten (2). Monilää-
kityksessä on arvioitava lääkehoidon 
kokonaisuutta mukaan lukien kaikki 
käsikauppavalmisteet. Arviointi saat-
taa edellyttää myös erikoisalat ylit-
tävää yhteistyötä. Potilas voi tarvita 
tiettyjen lääkehoitojen lopettamista ja 
jonkin toisen aloittamista. Mikäli eli-

najanodote ei ole pitkä tai potilaalla 
on haurautta, ei sairauksien tehokas 
ennaltaehkäisy ole mielekästä. 

Yksilöllinen hoitosuunnitelma laa-
ditaan potilaan kanssa yhteistyössä. 
Terveydenhuollon käyttö suunnitel-
laan ennalta priorisoimalla tärkeim-
mät interventiot, jotka suunnitellaan 
huomioiden odotettavissa olevat muu-
tokset potilaan terveydentilassa ja hy-
vinvoinnissa. Hoitosuunnitelma saa-
tetaan muiden tahojen tietoon, jotta 
toimet voidaan koordinoida asianmu-
kaisesti. Suunnitelman toteutumista 
on myös ajoittain seurattava. 

Lopuksi
Hoitosuosituksessa katsotaan elekt-
ronisen sairauskertomusjärjestelmän 
tarjoavan erityisen hyvät mahdolli-
suudet monisairaan potilaan tunnis-
tamiseen sekä  sairauksien ja hoitojen 
arviointiin. Lisäksi elektroninen järjes-
telmä mahdollistaa joustavan kommu-
nikaation eri yksiköiden välillä. NICEn 
mukaan on hyvin tärkeää lisätä tie-
toisuutta monisairaiden hoidon opti-
moinnin tarpeista ja edistää toimin-
tasuunnitelmaa, jonka turvin hyvää 
hoitoa voidaan kehittää. 
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