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Dialyysipotilaamme nyt
SMR 2017 ja 2018

Suomessa potilaita /dialyysihoitomuoto 2018
(yht. 2005 henk)
CAPD 134
APD 224

PD:ssa 17,8%

Koti HD 161
Laitos HD 884
HDF 642

• Hoidossa olevien määrä kasvanut 21% / 10 vuotta
• Hoidon aloittaneista >75v n. 20%

• N. 40% aktiivihoitopotilaista kuollut 5 v hoidon aloituksesta –potilaat
monisairaita ja -ongelmaisia

Dialyysipotilaamme nyt
• Euroopassa > 65v osuus kaikista dialyysipotilaista n.
43%

ERA EDTA 2017

Mitä odottaa tulevalta?
2017 SMR raportin ennuste: dialyysipotilaiden määrä
kasvaa >20% / 10 vuotta ja 36% vuoteen 2040
mennessä
Yli 75v osuus uusista potilaista kasvaa 19% => 31%

Potilaita on jatkossa enemmän,
resursseja vähemmän – jotain
täytyy tehdä eri tavalla?

Avusteiset PD -ohjelmat maailmalla

Perit Dial Int 2017;37:505

Myös mm. UK, Ruotsi, Belgia, Alankomaat, Kanarian saaret, Norja julkaisseet
omat ohjelmansa

Miten potilailla sujuu avustetussa PD hoidossa?
• Elinajanodote n. 24kk (yli 75v)
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• Peritoniitit
– 1/25kk – 1/36 kk
– Ei merkitystä ikä >75v tai onko CAPD/ APD hoitomuoto
– Hoitaja-avusteisilla ei vähempää kuin omaisten avustamilla
– PD hoitajan ohjauskäynnit kotona hyödyksi
• Hoitomuodon vaihto HD:iin
– 3.4-42% vuoden aikana, Ranskassa 24% 11v seuranta-aikana
– Hoitaja-avusteisuus, potilaan korkeampi ikä ja nefrologisen
keskuksen kokemus vähensi riskiä
– Ei eroa APD/ CAPD

Miten potilailla sujuu avusteisessa
PD:ssa?
• Hospitalisaatiot
–
–
–
–

6kk hoidon alusta 56%, 1v kuluessa 79%
0.8-1.4 jaksoa/ potilas/vuosi ja 11-23.5 vrk/vuosi
Avusteisessa hoidossa olevilla pidemmät jaksot kuin omatoimisilla
Ei enempää kuin in center HD potilailla (mutta useammin dialyysiin
liittyviä)
– Jos Ikä yli 70v => +10 sairaalapäivää/vuosi riippumatta hoitomuodosta

• Elämänlaatu ja toimintakyky
– Vastaava kuin in center HD:ssa, mutta tyytyväisyys hoitomuotoon
parempi
– Fyysinen QoL ja oirehallinta paremmat kuin konservatiivisessa
hoidossa
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Miksi valita aPD:n ?
• Avustajan tarpeen vuoksi yleensä vaihtoehtona
vain laitos-HD
• Vähemmän sairaalakäyntejä / matkustamista
• Rauhallisempi ympäristö hoidon aikana
• Potilaan autonomia, aikataulutus vapaampi
• Hemodynaamisesti siedetympi kuin HD
• Ei sentraalisia kanyyleja, AV fistelin
kehittymisongelmia ja toistuvaa pistämistä
• RRF

aPD Haasteet?
• Yleensä päivittäinen hoito vrs HD
• Tarvitaan tilaa nesteiden säilyttämiseen
• Tarvitaan avustaja ja koulutus
– Ylimääräiset kustannukset, vaihtuvat hoitajat?
– Riippuvaisuus läheisten avusta, tunne ”painolastina olemisesta”
läheiselle

• Pelko infektioista/komplikaatioista, kun hoito tehdään
kotona ja kontrollit harvakseltaan
• Sosiaalisen kontaktin merkitys potilaalle?

Potilas

Tärkein kysymys lääkärille:
Mikä on hoidon tavoite?
• Elinsiirto <-> oireettomuus ja kotona pärjääminen
• Mitkä ovat potilaan elämänarvot, mistä koostuu
tämän potilaan hyvä QoL?
https://www.rand.org/health-care/surveys_tools/kdqol.html

• Potilaan hauraus l. ”frailty” , keskeisimmät
ongelmat nykyvoinnissa ennen dialyysia
• Miksi tarvitaan avustaja? Pelko, näkö/kuulovamma,
kognitiivinen ongelma, tules –ongelma…

• Predialyysipkl toiminnan merkitys korostuu –
keskustelu aloitettava riittävän ajoissa!

Millainen hoito-ohjelma:
one size fits all?
• Elinsiirtoon tähtäävillä ”perinteinen” hoitomalli, tehokas päivittäinen hoito
– Hyväksytäänkö inkrementaalinen PD myös heille, jos hyvä RRF?
• Iäkkäällä ja hauraalla potilaalla keskitytään oireettomuuteen,
toimintakyvyn ylläpitoon ja komplikaatioiden minimoimiseen –sovelletaan
• CAPD / APD
– Missä asuu ja kenen kanssa?
– Montako avustajan käyntiä tarvitaan, osittainen omatoimisuus tai
omaisen apu mahdollinen?
– Mitä kuuluu potilaan arkeen, harrastukset / sosiaaliset ympyrät?
– Osaako potilas kuitata APD hälytykset yöllä, yöpartion tarvetta?
• Hoitosuunnitelman ja kontrollisuunnitelmien kirjaaminen
potilasjärjestelmän lisäksi kotiin omaisten ja avustajien nähtäville

Ongelmista ja hoitotahdostakin
on tärkeä puhua!
• Miten toimitaan teknisissä ongelmissa /
infektioepäilyssä
• Entä jos aPD hoitoon tulee pysyvä, ohittamaton
ongelma?
– Luovutaanko dialyysista vai siirrytäänkö HD:hen?

• Jatketaanko hoitoa, jos esim. dementia etenee
vaikeaksi?
• Entä jos muutoin sairastuu vakavasti?
• Entä jos avustaja sairastuu?
• Kirjaa nämäkin!
• https://www.muma.fi/files/3391/Munuais_ja_maksalii
tto_hoitotahtolomake.pdf

Uusien haasteiden kohtaaminen
• Potilailla kokemus, että elimistö pettänyt heidät. Suru toimintakyvyn laskusta
• Tunne sekä aika- että paikkarajoitteista hoitajia odotellessa, normaalielämän
häiriintyminen (ei hoitokodissa asuvilla)

Selviytyminen päivittäisessä elämässä
• Epävarmuus tulevasta ja jäljellä olevan elämän kestosta
• Turvallisuuden tunnetta lisäsi hoidon tapahtuminen kotona ja dialyysitaitojen / tiedon
karttuminen itsellä

Kumppanuus hoidossa
• Päätöksentekoon osallistuminen ja pitkäaikaiset hoitosuhteet lisäsivät turvallisuuden
tunnetta

Elämän merkityksellisyys
• Sairastamisesta huolimatta koettu elämänlaatu asteikolla 1-10 oli 6-9
• Toivo, optimismi, arjen jatkuminen entisellään kotiympyröissä

Avustaja

Avustaja
• Omainen
• Hoitokodin/kotihoidon/KSH piirissä olevalla
potilaalla sama hoitorinki
– Resurssit usealle käynnille ?
– Henkilökunnan vaihtuvuus/ motivaatio/
ennakkoluulo (pelko) ja kouluttautumishalukkuus

• Yksityinen palveluntuottaja
• APD tk -osastolla (???)

Läheinen avustajana
• Potilaan ennuste (peritoniitit, tekninen survival) yhtä
hyvä riippumatta onko avustaja läheinen/
henkilökohtainen avustaja vai ammattihenkilö
• Hoitajan itsearvostuksen kasvaminen ja kokemus
tarpeellisuudesta koettu hyvänä asiana
• Läheisen ilmoittamassa QoL, ahdistuneisuuuden tai
depression määrässä ei eroa vrs. omatoimisten PD
potilaiden läheiset (?)
– Kuormittuneisuus koettu kohtalaiseksi, lievemmäksi vrs.
dementia potilaiden omaishoitajilla

• Taloudellinen säästö kunnalle ja potilaalle

Läheisten kokemia ongelmia
• Palvelujen hajanaisuus
– Tukien hakeminen, hoitovastuun hajanaisuus, kommunikaation hankaluus eri
terveydenhuollon osa-alueiden kanssa

• Informaation määrä: liikaa –liian vähän
– Tarvitaan riittävästi aikaa keskusteluun ja tiedon omaksumiseen koskien hoitoa
ja ennustetta
– Toive lääkärille: selkokielinen ohjaus, myös ei-medisiinisten elämänalueiden
huomioiminen
– Koettiin, että läheisten tulisi olla paikalla kun päätetään dialyysihoidon
aloituksesta tai lopetuksesta

• Avustajan kokema taakka hoidosta
–
–
–
–

Emotionaalinen, fyysinen, taloudellinen, sosiaalinen
Hoidettavan yleiskunnon heiketessä ahdistuneisuus lisääntyi
Oman elämän asettaminen taka-alalle
Hoidettavan menehtyessä kokemus epäonnistumisesta/ vastuusta

Läheisen huomioiminen avain
avusteisen PD: lisäämiseen?
• Kuunneltava ”herkällä korvalla” mahdollisen avustajan
huolenaiheita dialyysiin liittyen jo ennen dialyysin aloitusta
• Vertaistuen ja psykologisen tuen mahdollisuus
• Lisäkoulutuksen, etäseurannan mahdollisuus
• Ennakoivat suunnitelmat ongelmatilanteiden / hoitajan
uupumisen varalle
• ”Dialyysilomittaja” rutiinisti?

Ammattiavustajien koulutus
• Kuntien KH/KSH:lle PD vastuuhenkilöiden nimeäminen
• Omassa keskussairaalapiirissä kouluttaminen ja tapaaminen
säännöllisesti, vaikkei aktiivihoidossa ketään

• Valtakunnallisten koulutusten tarjoaminen myös kotihoidon
henkilökunnalle
• Yhteistyö PD firmojen kanssa
• Mobiiliteknologian hyödyntäminen koulutuksessa,
ohjausvideot

Avusteinen PD vrs laitosHD
-mitä maksaa?

Mitä maksaa potilaalle?
Terveydenhuollon maksukatto v. 2020 on 683€
Matkakulujen omavastuu 300€ /vuosi

PD hoito
– Munuaispkl käynti n. 6 vko välein =
9 käyntiä x 41,20€ = 358€ /vuosi
– Matkat taksilla 9 x 2x 25€
omavastuu => 300€
– Avustajan kustannukset, huom!
Kotihoito tai KHS ei kerrytä
maksukattoa
– Jätehuolto
– Eläkkeensaajan hoitotuki: keskitaso
155,15€/kk
– Kainuussa Omaishoidon tuki
208,96 -410,59 euroa/kk 1.1.2020
alkaen.

HD hoito
– Matkakulut 300€
– Sarjahoitomaksu 11,40€ ,
maksimissaan saa laskuttaa
45 kertaa = 513 €/vuosi
– Munuaispkl käynti 41,20€
x2/vuosi = 82,40 €
– Eläkkeensaajan hoitotuki:
perustaso 71,21€/kk

Kotihoidon kulut?

•

Esim Kuukausitulot 2000 € /kk => (2000€ - 588 €) x 0.35 = 494,2 € /kk

Kulut yhteiskunnalle
• Laitos HD hinta kunnalle 310—450 €/kerta
(sairaanhoitopiirien perimien hintojen keskiarvo 357€)
ts. 3 hoitoa/vko => 48 360-70 200€/vuosi
• Laitos HD KELA matkakorvaukset v. 2012 n. 11 400
€/henkilö. (91 % aiheutui taksilla tehdyistä matkoista)
• Avusteinen PD yhtä kallista kuin laitos HD (Tanska ja
Ranska)
– Kulut vahvasti liitoksissa ulkopuolisen avun määrään

…

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_377+2019.aspx

Miten lisätä avusteista PD hoitoa?
• Tarvitaan aikaa!
– Keskusteluun, taustojen kartoitukseen, hoidon suunnitteluun ja
koulutukseen predialyysipkl:lla

Määritellään yhteinen tavoite hoidolle

• Nykyteknologia ja järjestötyö avuksi
– Vertaistukihenkilöt, paikalliset potilasjärjestöt, videotallenteet ja some
avuksi potilaalle ja omaiselle

• Säännölliset koulutukset kotihoidon/KSH henkilökunnalle –
madalletaan kynnystä uuteen asiaan
• Potilaalle avustajasta aiheutuviin kustannuksiin saatava maksukatto
• Yksilöllinen hoito, ei tehdä liian monimutkaisesti

Kiitos !

”The good physician treats the
disease. The great physician treats
the patient who has the disease”
Sir William Osler
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