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Dialyysihoidosta luopuminen

• Toiseksi tai kolmanneksi yleisin kuolinsyy dialyysipotilailla

• Tutkimuksista ja hoito-ohjeista vain vähän apua yksilöllisiin tilanteisiin

Findlay. NDT 2016:31:2041-8; USRDS, ANZDATA Report 



Nefrologit ja hoidon lopettamispäätökset

• Epävarmuudet ennusteen suhteen

• Moraaliset ja eettiset paineet
• Ei haluta järkyttää potilaita
• Tutuksi käyneet potilaat – vaikea erottaa potilaiden toiveita omista 

tuntemuksista

Hussain. CJASN 2015;10:1201-15.



Omaisten tuskat päätösten edessä

• Vaikea erottaa kuoleman sallimista kuoleman valitsemisesta
• Syyllisyydentunteet päätöksiin liittyen

Hussain. CJASN 2015;10:1201-15.



Potilaiden tavat käsitellä vaikeita asioita

• Ongelmakeskeinen ratkaisumalli: 
• Tilanteen hallitsemiseen pyrkiminen hakemalla tietoa, kysymällä ohjeita ja 

mielipiteitä

• Tietoisuus siitä, että voi päättää hoidon lopettamisesta palauttaa hoidosta 
riippuvaiselle potilaalle oman elämänsä kontrollin

• Tunnekeskeinen ratkaisumalli: 
• Tunteiden hallintaan käytetään epärealistiseen toivoon turvautumista, 

välttämistä, asettumista riippuvaiseksi toisten tekemistä päätöksistä, hoidon 
passiivista hyväksymistä

• Potilas ei halua käsitellä tulevaa epävarmuutta vaan takertuu nykyiseen

Hussain. CJASN 2015;10:1201-15.



Samat vaikeudet eri puolilla maailmaa

• Ennakoivia hoitosuunnitelmia tai hoitotahtoja ei ole tehtynä
• Sijaispäättäjiä ei ole nimettynä

• Kyselyiden mukaan hoitajien ja nefrologien koulutuksessa liian vähän 
palliatiivisen hoidon ja elämän loppuvaiheen keskusteluihin 
valmistavaa opetusta
• Potilaiden toiveet keskusteluista hoidon tavoitteista eivät toteudu

• Päätökset niin vaikeita, että käytännössä potilaita usein dialysoidaan
kunnes hoito ei enää ole mahdollista



Jottain tarttis tehrä

• Kykenemättömyys tunnistaa lähestyvää kuolemaa evää potilaalta 
mahdollisuuden hyvään kuolemaan

• Elämän loppuvaiheen hoidon kehittäminen vaatii aktiivisen 
muutoksen toimintaan

Meeus & Brown. PDI 201%;35:667-70; Detering. BMJ 2010;340:c1345



Elämän päättymiseen liittyvien keskustelujen 
ajoituksesta
• Perussairaudet heikentävät heikentävät potilasta dialyysistä huolimatta
• Etenevä gerastenia, joka vaatii lisääntyvää apua ADL-toimissa
• Potilas tai omaiset ilmaisevat kognition heikkenemisen
• Merkittävän kliinisen tapahtuman yhteydessä
• Aivohaveri, maligniteetti, lonkkamurtuma

• Toistuvat sairaalahoidot
• Sairaalahoitoon liittyvän deliriumin yhteydessä
• PD ei enää onnistu, eikä potilas halua HD-hoitoa
• Potilas haluaa luopua hoidosta

Meeus & Brown. PDI. 2015;35:667-70.



Kun dialyysistä luopuminen tulee ajankohtaiseksi

• Ennuste, onko korjattavissa olevia asioita?
• Varmista potilaan kyky ymmärtää asian merkitys
• Depressio, heikentynyt kognitio?

• Mitä mahdollinen hoitotahto kertoo?
• Keskustele potilaan ja omaisten kanssa
• Shared decision making

• Palliatiivisen hoidon ammattilaisen mukaan ottaminen
• Kuolevan potilaan hoito, omaisten tukeminen

RPA (The Renal Physicians Association)
Clinical Practice Guideline: Second Edition 

(Toolkit)





1. Palliatiivisen hoidon asiantuntemuksen 
lisääminen

• Palliatiivisen hoidon ammattilainen mukaan tiimiin

• Palliatiivisten keskustelujen fasilitaattori (palliatiivisen koulutuksen 
saanut hoitaja) dialyysiyksikköihin

• Nefrologien ja nefrologisten hoitajien palliatiivisen hoidon osaamisen 
kehittäminen



2. Ennakoiva hoitosuunnitelma ja hoitotahto

• Positiivinen suunnitelma!
• Kirjataan erityisesti mitä tehdään (oireiden hoito), ei pelkästään 

hoidonrajauspäätöksiä

• Kirjalliset suunnitelmat
• Omaiset mukaan 



Ennakoiva hoitosuunnitelma ja hoitotahto
Toivo parasta, mutta varaudu pahimpaan…

• Potilaan toiveet hoidon tavoitteista

• Elämän laatu vs. eliniän ennusteen pidentäminen kaikin keinoin

• Jos toimintakyky menetetään, miten potilas suhtautuu elämää pitkittäviin 
muihin hoitoihin, antibiootteihin, iv-nestehoitoihin, NML-ravitsemukseen…

• Potilaan toive siitä, missä haluaa kuolla



Ennakoiva hoitosuunnitelma ja hoitotahto
Toivo parasta, mutta varaudu pahimpaan…

• Realistinen tieto pitkälle edenneeseen munuaisten vajaatoimintaan 
liittyvistä toimintakykyyn vaikuttavista riskeistä
• Toimintakyvyn ja kognition heikkeneminen, aivohaverit etc.
• Elvytyksen tuloksellisuus

• Dialyysihoito alkaa ja se myös loppuu 
• Missä tilanteessa potilas toivoisi dialyysihoidosta luovuttavan?

• Sijaispäättäjän nimeäminen



3. Keskustellaan asioista riittävän varhain

• Ongelmakeskeinen ratkaisumalli: 
• Tilanteen hallitsemiseen pyrkiminen hakemalla tietoa, kysymällä ohjeita ja mielipiteitä
• Tietoisuus siitä, että voi päättää hoidon lopettamisesta palauttaa hoidosta riippuvaiselle 

potilaalle oman elämänsä kontrollin

• Tunnekeskeinen ratkaisumalli: 
• Tunteiden hallintaan käytetään epärealistiseen toivoon turvautumista, 

välttämistä, asettumista riippuvaiseksi toisten tekemistä päätöksistä, 
hoidon passiivista hyväksymistä
• Potilas ei halua / osaa käsitellä tulevaa epävarmuutta vaan takertuu 

nykyiseen

Hussain. CJASN 2015;10:1201-15.



Kognitio ja munuaissairaudet
• CKD-potilaalla neurokognitiivinen heikentyminen 3-5 kertaa 

yleisempää kuin populaatiossa yleensä
• eGFR laskee 10ml/min ☛ 15-25% kognitiivisten ongelmien lisääntymisen riski

• Kognition heikkenemisen seuraukset: 
• Kuolleisuus, sairaalahoidot, avun tarve, omahoidon epäonnistuminen, 

kustannukset, dialyysihoidosta luopuminen

• Toiminnanohjaus tavallisimmin kärsivä osa 

Kurella. AJKD 2005;45:66-76; Murray. AJKD 2009;15:123-32; Drew. AJKD 2017;69:780-787; Kurella. KI 2017;91:948–953;
Wilson. Nephrology (Carlton). 2018 Jan 18. doi: 10.1111/nep.13223.



Toiminnanohjaus heikkenee dialyysin 
aloituksen aikoihin

Kurella Tamura. KI 2017;91(4):948-53.



Kognitio ja munuaissairaudet

• Verenkierto-ongelmat aivoissa
• Dialyysihoito ei paranna vaskulaaripatologiaa
• Dialyysin kesto assosioituu vahvasti aivojen verisuonisairauteen – toistuva 

mikrosirkulaation vaurio syynä?

Kurella. AJKD 2005;45:66-76; Murray. AJKD 2009;15:123-32; Drew. AJKD 2017;69:780-787; Kurella. KI 2017;91:948–953;
Wilson. Nephrology (Carlton). 2018 Jan 18. doi: 10.1111/nep.13223.



Kognition testaaminen

• Testaus tarpeen jo predialyysivaiheessa ja sitten puolivuosittain / 
vuosittain tai merkittävien kognitioon vaikuttavien tapahtumien 
jälkeen 

• Dialyysipotilailla testaus suoritettava ennen dialyysiä tai dialyysin 
jälkeisenä päivänä

• Testejä ei ole validoitu ESRD-populaatiolle

Kurella. AJKD 2005;45:66-76; Murray. AJKD 2009;15:123-32; Drew. AJKD 2017;69:780-787;  Kurella. KI 2017;91:948–
953; Wilson. Nephrology (Carlton). 2018 Jan 18. doi: 10.1111/nep.13223.



Kellotesti



Keskittymiskyky



Jos heikentynyt kognitio todetaan jo 
predialyysivaiheessa

• Dialyysihoidon aloittamisen mielekkyys – kognition lasku voi 
nopeutua 

• Edunvalvojan määrääminen / edunvalvontavaltuutuksen tekeminen

• Sijaispäättäjästä sopiminen

• Hoidon tavoitteista päättäminen, hoidosta luopumisen aiheista 
keskustelu

Kurella. AJKD 2005;45:66-76; Murray. AJKD 2009;15:123-32.



Hoidosta luopumisen tuskat eivät helpotu ennen 
kuin asian parantamiseksi tehdään aktiivisti työtä

• Mittareiden systemaattinen käyttäminen hoidon laadun 
parantamisessa ja hoitopäätösten tukena
• Mm. kognition systemaattinen testaus, ennustemittarit, oirekyselyt…

• Ennakoiva hoitosuunnitelma ja hoitotahto
• Aktiivisen keskustelun ylläpitäminen hoitohenkilökunnan, potilaan ja 

omaisten välillä

• Palliatiivisen hoidon osaamista nefrologisiin tiimeihin



Dialyysihoidon tarkoitus?

• Potilaiden ryhmittely, hoidon tavoitteet ja laadun mittarit sen 
mukaan, onko dialyysihoito potilaalle journey vai 
destination?
• Journey

• Munuaissiirto / parantava hoito
• Destination

• Elinikää pidentävä
• Puhtaasti oireenmukainen




