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Selvitystyön lähtökohdat
Vuonna 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain tarkoituksena oli turvata väestön tarvitsemien
palvelujen yhdenvertainen saatavuus asiakaslähtöisesti. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta
sairaanhoitopiireille vuonna 2013. Moniammatillisen työryhmän suunnittelema kardiologian
ympärivuorokautinen toimintamalli äkillisen ST-nousuinfarktin (STEMI) saaneelle potilaalle OYS:n
erityisvastuualueella (OYS erva) otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa.

Selvitystyön tarkoitus ja tavoitteet
Selvitystyön tarkoituksena oli kartoittaa primaariin pallolaajennukseen tulleen STEMI-potilaan
hoitoketjun toimivuutta vuodesta 2011 vuosiin 2012 – 2013. Tavoitteena oli seurata ja kehittää
tulosten perusteella STEMI–potilaan hoidon laatua sekä päivittää kardiologian ympärivuorokautista
toimintamallia. Tavoitteena oli lisäksi informoida mallista erva-aluetta ja potilasta hoitavia OYS:n
sisäisiä yhteistyökumppaneita niin, että hoitoketjun viiveet saadaan mahdollisimman lyhyiksi.

Aineisto ja menetelmät
Aineisto kerättiin kardiologian osastolla vuosina 2011–2013 invasiivisesti hoidetuista STEMI-potilaista.
Selvitystyöhön valikoitui 482 STEMI-potilasta. Selvitystyö toteutettiin kvantitatiivisin menetelmin.

Tulokset
STEMI-potilaista vain viidesosa (n=482) hakeutui hoitoon tunnin sisällä kivun alkamisesta. Ensihoito
kuljetti 87 % STEMI-potilaista sairaalaan. Vuosina 2011 – 2013 primääriin pallolaajennukseen tulleista
potilaista (n=387) 5 % hakeutui itse päivystykseen ja 20 % saapui sinne ensihoidon saattelemana.
Tulosten perusteella ensihoito kuljetti osan STEMI-potilaista päivystyspoliklinikalle. Ensihoidolla
kohteessa viipymisaika lisääntyi noin 25 %:lla vuodesta 2011 vuoteen 2013. Ympärivuorokautisen
kardiologipäivystyksen aloituksen jälkeen liuotushoitojen määrä väheni. Päivystyspoliklinikan kautta
tulevat potilaat lisäsivät jonkin verran sairaalan sisäistä viivettä. Potilaiden hoitoon pääsy nopeutui
päivystystoiminnan myötä. Vuoteen 2013 mennessä ei kuitenkaan päästy hoitosuosituksien vaatimiin
aikarajoihin. Vuonna 2013 primaaripallolaajennuspotilaista PPSHP:n alueelta 44 % pääsi hoitoon 120
minuutissa. Selvitystyössä ilmeni, että potilasta yli puolet eivät hakeutuneet hoitoon riittävän ajoissa.
Hoitoviiveissä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitseviä eroja eri vuorokauden aikoina.

Selvitystyön hyödyntäminen
Primaariin pallolaajennukseen tulleen potilaan hoitoprosessia olisi hyvä tarkastella myös eri
sairaanhoitopiirien kesken. STEMI-potilaiden haastattelututkimus antaisi lisää tietoa potilaan hoitoon
hakeutumispäätöksestä. Jatkossa olisi hyvä tarkastella, ovatko yhteydet ensihoidon ja kardiologin
välillä sujuvia. Jatkotutkimusaiheena voisi olla myös, millä hälytyskoodilla ensihoito kutsutaan paikalle
ja muuttuuko kuljetuskoodi alkuperäisestä. Hoitoprosessin toimivuuden selvittäminen on tärkeää
toiminnan laadun arvioimiseksi. Ilman tutkittua tietoa on hyvin vaikeaa tehdä johtopäätöksiä ja
kehittää prosesseja. Tämän selvitystyön tulosten perusteella STEMI-potilaan hoitoketjun toimivuutta
voidaan kehittää Pohjois-Suomen sydänpotilaan parhaaksi.
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