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Sairaalassa tapahtuvat sydänpysähdykset ovat usein ennakoitavissa. Suurella osalla 
sydänpysähdyksen saaneista potilaista on havaittavissa edeltävästi jokin 
peruselintoimintojen häiriö. Perinteisen elvytysryhmän tilalle on kehitetty Medical 
Emergency Team (MET) -toiminta, jonka tarkoituksena on puuttua varhaisessa 
vaiheessa havaittuun elintoimintahäiriöön, jolloin sydänpysähdys on mahdollisesti 
ehkäistävissä. Toiminnasta vastaa MET-ryhmä, joka yleensä koostuu teho-osaston 
henkilökunnasta. Ryhmä hälytetään paikalle, kun peruselintoimintojen häiriö havaitaan 
vuodeosastolla. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) MET-toiminta 
aloitettiin vuonna 2008. 
 
Näiden syventävien opintojen tarkoitus on kuvata TAYS:n MET-toimintaa 1.4.–
30.6.2011 välisenä aikana. Aineisto muodostuu 355 MET-tehtävästä. Aineisto kerättiin 
käyttämällä MET-käynneillä täytettyjä lomakkeita sekä Miranda-
potilastietojärjestelmää, ja se analysoitiin Microsoft Excel -ohjelmaa apuna käyttäen. 
Tavoitteena oli laatia neljännesvuosiraportti osaksi tehohoidon vastuualueen 
toimintakertomusta ja olla siten mukana MET-toiminnan kehittämisessä. 
 
Todettiin, että MET-ryhmän hoitamat potilaat olivat iäkkäitä ja monisairaita ja usein 
päivystyksellisesti sairaalaan toimitettuja. Kirurgisten potilaiden osuus oli korostunut. 
Yleisin hälytyksen syy oli hengitysvajaus. Havaittiin myös, että potilaiden 
osastoseurannassa hengitystaajuus jäi usein mittaamatta. MET-hälytys jäi joissain 
tapauksissa tekemättä, vaikka elintoimintahäiriö havaittiin. 
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1 JOHDANTO 
 

Sairaalassa tapahtuvat sydänpysähdykset ovat usein ennakoitavissa, toisin kuin 

sairaalan ulkopuolella. Tutkimuksissa on tullut ilmi, että sairaalassa sydänpysähdyksen 

saaneista potilaista 66–84 %:lla on edeltävästi havaittavissa jokin peruselintoimintojen 

häiriö (1). Myös potilailla, jotka siirtyvät vuodeosastoilta teho-osastolle, on 

havaittavissa peruselintoimintojen häiriöitä jo tunteja ennen teho-osastolle siirtymistä 

(2). Peruselintoimintojen häiriöitä ovat muun muassa poikkeuksellisen nopea tai hidas 

syke, kohonnut hengitystaajuus, matala verenpaine sekä tajunnantason aleneminen. Jos 

peruselintoimintojen häiriöt tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, niihin voidaan myös 

vaikuttaa aloittamalla välittömät hoitotoimenpiteet. Tällöin saatetaan välttyä turhilta 

tehohoitojaksoilta. Myös sydänpysähdys ja sen mahdollisesti aiheuttama kuolema ovat 

potentiaalisesti ehkäistävissä. 

 

Peruselintoimintoja voidaan arvioida sairaalassa olevalta potilaalta. Se vaatii potilaan 

tilan aktiivista tarkkailua. Tärkeä kysymys on, mitä tehdään, kun peruselintoiminnoissa 

havaitaan häiriö. 

 

On havaittu, että hoito sydänpysähdystä tai päivystyksellistä teho-osastolle siirtämistä 

edeltävinä tunteina on vuodeosastoilla puutteellista. Vaikka hoitajat usein havaitsevat 

häiriön, ei heillä välttämättä ole riittävää koulutusta tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi 

kynnys lääkärin hälyttämiseksi paikalle on korkea, eikä paikalle tulleella lääkärilläkään 

välttämättä ole kokonaiskäsitystä akuuttilääketieteestä tai tarvittavia taitoja 

peruselintoimintojen häiriön korjaamiseksi. (2) Mikäli tilanne etenee 

sydänpysähdykseen ja joudutaan elvytystilanteeseen, voi yhtenä toimintatapana olla 

hälyttää sydänpysähdyksiin erikoistunut elvytysryhmä paikalle. Näin pitkälle 

edenneessä tilanteessa ennuste on kuitenkin väistämättä huono. Mikäli käytössä olisi 

järjestelmä, joka mahdollistaisi tehokkaan ennaltaehkäisevän puuttumisen häiriöön, ei 

tilanne välttämättä etenisi sydänpysähdykseen asti. 

 

Tähän ongelmaan on yhtenä ratkaisuna kehitetty Medical Emergency Team (MET) -

toiminta, josta käytetään myös nimiä RRT (Rapid Response Team), Critical Care 
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Outreach Team (CCOT) ja PART (Patient at Risk Team) (3). MET-ryhmän jäseninä on 

kriittisesti sairaan potilaan hoitoon koulutettuja ammattihenkilöitä. Ryhmän tarkempi 

kokoonpano määräytyy sen mukaan, missä päin maailmaa ja missä sairaalassa ryhmä 

toimii. Ryhmät voivat olla niin lääkäri- kuin hoitajavetoisia. Toisaalta ryhmän 

kokoonpano voi määräytyä MET-ryhmän tehtävän haastavuuden mukaan. 

Toimintamalli perustuu siihen, että osaston henkilökunta hälyttää ryhmän paikalle, kun 

potilaan peruselintoiminnot muuttuvat ennalta määrättyjä rajoja huonommiksi, jolloin 

sydänpysähdys ja yllättävä tehohoitojakso voidaan mahdollisesti ehkäistä. Ryhmällä on 

valmiudet korjata häiriöt ja toisaalta siirtää potilas teho-osastolle tai tarvittaessa tehdä 

hoidon rajauksia. 

 

MET-toimintamalli sai alkunsa vuonna 1990 Australiassa Sydneyssä Liverpool-

sairaalassa, josta se on hyvien kokemuksien myötä levinnyt useisiin sairaaloihin 

Australiassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa (2). Hiljattain julkaistu meta-

analyysi viittaa kuitenkin siihen, että vakuuttavaa näyttöä MET-konseptin 

tehokkuudesta sairaalakuolemien vähentäjänä ei ole, mutta sydänpysähdyksiä se 

saattaa vähentää (4). Lisättäköön vielä, että vuoden 2011 elvytyksen käypä hoito -

suositus tuo esiin peruselintoimintojen häiriön tunnistamisen tärkeyden. Lisäksi se 

suosittaa varhaisen hoidon aloittamista peruselintoimintojen häiriöissä, jolloin uhkaava 

sydänpysähdys on mahdollisesti estettävissä. (5) 

 

Ajatus siitä, että peruselintoimintojen häiriöihin puuttumalla voidaan ehkäistä uhkaava 

sydänpysähdys ja odottamaton tehohoitojakso, sai myös Tampereen yliopistollisen 

sairaalan (TAYS) teho-osaston elvytysryhmän kokeilemaan MET-toimintaa. TAYS:ssa 

käynnistettiin pilottihanke keväällä 2008. MET-toimintaa kokeiltiin kolmella 

vuodeosastolla puolen vuoden ajan, minkä jälkeen käynneistä kerättyjä tietoja ja 

elvytystilastoja analysoitiin. Lisäksi vuodeosastojen hoitajilta kysyttiin mielipidettä 

MET-toiminnasta. Tuloksena oli, että pilottiosastojen sydänpysähdysten määrä 

puolittui ja hoitajat kokivat toiminnan myönteiseksi ja potilasturvallisuutta lisääväksi 

tekijäksi. Vuonna 2009 MET-toiminta laajennettiin koskemaan lähes koko sairaalaa. 

(6) 
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TAYS:n MET-ryhmä koostuu kahdesta teho-osaston sairaanhoitajasta ja teho-osaston 

anestesialääkäristä. Ryhmän asiakkaina eivät ole pelkästään sairaalan kirjoilla olevat 

potilaat. Myös sairaalassa vierailevien omaisten tai henkilökuntaan kuuluvien 

työntekijöiden luokse hälytetään tarvittaessa MET-ryhmä. Lisäksi MET-toimintaan 

kuuluu olennaisena osana outreach-toiminta. Outreach-käynnit ovat ennalta sovittuja 

kiireettömiä jälkikäyntejä, joita ryhmä tekee teho-osastolta vuodeosastolle siirtyneen 

potilaan luokse. Niitä suorittavat pääasiassa teho-osaston hoitajat. Tässä raportissa 

käsitellään pääasiassa kiireellisiä MET-käyntejä ja elvytyksiä. Outreach-toiminta on 

jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

 

Jotta MET-ryhmä tavoittaisi potilaansa, täytyy sairaalan henkilökunnan olla tietoinen 

ryhmän olemassaolosta. MET-toiminnasta onkin aktiivisesti tiedotettu TAYS:ssa. 

Henkilökuntaan kuuluville on järjestetty tiedotustilaisuuksia, teho-osaston lääkärit ovat 

olleet puhumassa lääkäri-meetingeissä ja taskukortteja on jaettu. Taskukortit sisältävät 

tietoa MET-ryhmän hälytyskriteereistä (taulukko 1) sekä ohjeita hälytyksen 

soittamisesta. Henkilökunnan ruokalassa on myös ollut esillä MET-aiheista 

materiaalia. MET-käyntien lukumäärä onkin TAYS:ssa lisääntynyt: käyntejä tehtiin 

668 vuonna 2009 ja 1101 vuonna 2010. MET-toiminta on tänä päivänä osa teho-

osaston normaalia toimintaa. (6) 

 

Taulukko 1: TAYS:n MET-hälytyskriteerit. 

Hengitystiheys alle 5/min tai yli 24/min 

Happisaturaatio toistetusti alle 90 % lisähapesta huolimatta 

Systolinen verenpaine toistetusti alle 90 mmHg 

Syke alle 40/min tai yli 140/min 

Tajunnantason lasku, GCS laskee 2 pistettä tai enemmän tunnin aikana 

Toistuva pitkittynyt kouristelu 

Hoitajan huoli 
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MET on melko uusi toimintamalli TAYS:ssa. Jotta toimintaa voidaan edelleen 

kehittää, sitä pitää jatkuvasti arvioida ja MET-käynneistä täytyy kerätä tietoa. Tässä 

raportissa kuvataan MET-toimintaa vuoden 2011 huhtikuun ja kesäkuun väliseltä 

ajalta. Tavoitteena on ollut kerätä ja analysoida tietoja MET-tehtävistä sekä laatia 

neljännesvuosiraportti osaksi tehohoidon vastuualueen toimintakertomusta. Raporttia 

varten kerätyt tiedot ja julkaistut tulokset ovat siten osana MET-toiminnan 

kehittämisessä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.  

 

 

 

2 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 
 

Tutkimusaineistona oli TAYS:n MET-ryhmän suorittamat tehtävät sekä ryhmän 

hoitamat potilaat 1.4.2011–30.6.2011 välisenä aikana. Tietoja kerättiin 

potilaskohtaisista lomakkeista, joita teho-osaston hoitajat olivat täyttäneet MET-

tehtävien yhteydessä. Lomakkeet oli laadittu Utstein-suositusten (7) mukaisiksi (8). 

Tietoa saatiin mm. hälytyksen syystä, ryhmän kokoonpanosta, potilaan 

elintoiminnoista, annetuista hoidoista, jatkohoito-osastosta sekä aikamääreistä.  Lisäksi 

tietojen keruussa käytettiin Miranda-potilastietojärjestelmää, josta haettiin tietoa 

potilaan perussairauksista, sairaalahoitojakson pituudesta, jatkohoitopaikasta sekä 

hälytystä edeltäneistä peruselintoimintojen häiriöistä ja hoidoista. Kerätyt tiedot 

analysoitiin Microsoft Excel -ohjelmalla.  

 

 

 

3 TULOKSET 
 

Kevään ja alkukesän aikana (1.4.–30.6.2011) suoritettiin 355 MET-tehtävää. 

Sydänpysähdystilanne oli kyseessä 51 tehtävässä. Kiireettömiä outreach-käyntejä 

tehtiin 131 ja niin ikään kiireettömiä laiteohjauskäyntejä tehtiin yhden kerran. Loput 

172 tehtävää olivat kiireellisiä MET-käyntejä. 
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Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan 172 kiireellisen käynnin tuloksia. 

Sydänpysähdystilanteita eli elvytyskäyntejä tarkastellaan erikseen. Outreach-toiminta 

on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

 

 

3.1 MET-käynneistä yleisesti 
 

MET-ryhmä on valmiudessa vuorokauden ympäri. Koska päivystysaikaa on viikossa 

selvästi enemmän kuin virka-aikaa, on odotettavissa, että suurin osa käynneistä 

sijoittuu päivystysaikaan. 

 

Valtaosa käynneistä (N = 128; 74 %) tehtiinkin päivystysaikana ja virka-ajalle jäi 

neljännes tehtävistä (26 %). Aikaa hälytyksestä potilaan tavoittamiseen ryhmällä kului 

keskimäärin neljä minuuttia ja tehtävän suorittamiseen 28 minuuttia. Käynneillä oli 

lääkäri hoitajien mukana 106 kertaa (62 % käynneistä), pelkästään hoitajien 

suorittamia tehtäviä oli 35 (20 %) ja hoitaja konsultoi puhelimitse lääkäriä 31 

tapauksessa (18 %). 

 

Yleisin hälytyksen syy oli potilaan hengitysvajaus. Lähes puolet soitoista eli 47 % (N = 

80) johtui tästä syystä. Hypotensio oli syynä 16 %:ssa tapauksista (N = 28), 

tajunnantason lasku 12 %:ssa (N = 21) ja rytmihäiriö 3 %:ssa (N = 6). Lisäksi 19 

tapauksessa oli kyse muusta syystä. Näitä syitä olivat mm. kouristaminen, 

pyörtyminen, epämääräinen heikko olo, rintakipu ja anafylaksia. Vuodeosaston 

hoitajan huoli potilaan tilasta aiheutti neljä hälytystä. Yhden kerran hälytyksen syyksi 

oli merkitty MET-hoitajien ja vuodeosaston hoitajien välinen konsultaatio. 

Kymmenessä tapauksessa MET-lomakkeeseen oli merkitty kaksi tai kolme eri syytä. 

 

Hieman yli puolet tehtävistä (55 %) kohdistui kirurgisille osastoille (N = 95). 

Sisätautiosastoille tehtiin 35 % käynneistä (N = 61). Lisäksi tehtiin yksittäisiä käyntejä 

leikkaussaleihin, poliklinikoille, röntgen-osastolle ja ensiapuun. Sairaalan yleisiin 

tiloihin tehtiin myös kaksi käyntiä. Kaiken kaikkiaan 40 % käynneistä kohdistui 

valvontapaikalle eli monitoroidun potilaan luokse. 
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Valvontapaikoilla potilaiden elintoimintahäiriöt tunnistettiin hyvin, mutta vaste 

havaittuun häiriöön jäi jokseenkin puutteelliseksi. MET-hälytystä ei aina tehty riittävän 

ajoissa, tai se saattoi jäädä tekemättä, vaikka kriteerit täyttyivät. Tilanteita yritettiin 

korjata hoitajatoimin ja konsultoimalla osaston lääkäriä. Katsottiin, että MET-

toiminnan kannalta tapahtui virhe, mikäli hälytystä ei tehty 20 minuutin kuluessa 

elintoimintojen häiriön havaitsemisesta. Mikäli tilanne oli itsestään korjaantunut tai se 

oli saatu hoitotoimenpiteillä korjaantumaan 20 minuutin aikana, ei virhettä tapahtunut. 

Havaitut virheet koskivat enimmäkseen valvontaosastoja. 

 

 

3.2 Potilaat 
 

MET-käynneillä hoidettujen potilaiden keski-ikä oli 67 vuotta. Nuorin potilas oli 26-

vuotias. Potilaista 63 % oli miehiä (N = 109) ja 36 % naisia (N = 62). Yhden potilaan 

henkilötiedot puuttuivat. Potilaista 11 % oli ollut leikkauksessa hälytystä edeltävän 24 

tunnin aikana. Potilaiden joukossa oli myös viisi henkilöä, jotka eivät olleet sairaalan 

potilaita vaan joko omaisia tai sairaalan henkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä. 

 

Vain 5 % MET-käynneillä hoidetuista potilaista oli perusterveitä. Lopuilla löytyi 

sairauskertomusmerkinnöistä perussairauksia, jotka oli luokiteltu seitsemään ryhmään. 

Ylivoimaisesti suurin esiintyvyys oli sydän- ja verisuonisairauksilla: 81 %. 

Neurologisten sairauksien esiintyvyys oli 36 %. Neoplastinen sairaus oli todettu 30 

%:lla, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 24 %:lla sekä hengityselinten sairaus 21 %:lla 

potilaista. Trakeostoomakanyyli oli 7 %:lla potilaista (N = 12). Munuais- tai 

maksasairauksien esiintyvyys oli 17 %. Lisäksi 16 %:lla potilaista oli 

sairauskertomuksissa merkintä runsaasta alkoholin kulutuksesta. 

 

Potilaista 78 % (N = 134) tuli sairaalaan päivystyksen kautta; 20 % (N = 35) tuli 

puolestaan suunnitellusti. Kolmelta potilaalta ei löytynyt tietoa, oliko sairaalaan tulo 

suunniteltu vai päivystyksellinen.  23 % (N = 40) potilaista oli tullut sairaalaan 

hälytystä edeltäneen 24 tunnin aikana. Muilta potilailta tarkastettiin, oliko potilas ollut 

24 tuntia ennen hälytystä eri paikalla kuin hälytyshetkellä. Eri paikalla oli ollut 22 % 
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potilasta (N = 38): vuodeosaston valvontapaikalla 6 % (N = 10), teho-osastolla 6 % (N 

= 10), tehostetun valvonnan osastolla 3 % (N = 5), toisella vuodeosastolla 5 % (N = 8) 

ja ensiavussa 3 % (N = 5) potilaista. Samalla paikalla oli ollut 54 % (N = 92) potilaista. 

 

Sairaalahoitojakson pituus oli keskimäärin 22 päivää. Potilaista 40 % (N = 68) oli ollut 

hoitojakson aikana tehohoitojaksolla hälytystä edeltävästi, joko teho-osastolla tai 

tehostetun valvonnan osastolla. Useita tehohoitojaksoja oli 9 %:lla (N = 16) potilaista. 

Hälytystä edeltäviä hoidonrajauksia oli tehty viidelle potilaalle. Mainittakoon vielä, 

että 75 %:lla potilaista löytyi sairauskertomuksista merkintä, että kuusi tuntia hälytystä 

edeltävästi heidän hengitystään oli avustettu lisähapella, CPAP- tai 2PV-hoidoilla. 

Kolmannes potilaista oli saanut samassa aikaikkunassa myös joko rauhoittavaa 

lääkitystä tai opioideja. 

 

 

3.3 Hoitotoimenpiteet 
 

MET-käynneillä tehdyt hoitotoimenpiteet oli jaoteltu lääkehoitoihin ja ei-lääkkeellisiin 

interventioihin. Ei-lääkkeellisiksi interventioiksi katsottiin happeutumiseen ja 

ventilaatioon liittyvät toimenpiteet, potilaan nesteytykseen liittyvät toimenpiteet sekä 

limaimut. Happeutumiseen ja ventilaatioon puututtiin joka toisella käynnillä: lisähappi 

aloitettiin tai hengitysapuvälineitten säätöjä korjattiin 40 %:ssa tapauksista (N = 69), 

CPAP- tai 2PV-hoito aloitettiin seitsemän kertaa, viisi potilasta intuboitiin ja viiden 

potilaan hengitystä avustettiin maskiventiloimalla. Suonensisäinen nesteytys aloitettiin 

tai nestemääriä muutettiin noin joka neljännellä käynnillä. Limaimuja tehtiin 19 

käynnillä. Lääkehoitoja sai 29 % potilaista (N = 50). 39 käynnillä (23 %) ei tarvittu 

edellä mainittuja hoitotoimenpiteitä tai päädyttiin ainoastaan potilassiirtoon. 

Hoidonrajauksia tehtiin käyntien yhteydessä 15 kertaa: Viidessä tapauksessa potilas 

rajattiin tehohoidon ulkopuolelle. Kymmenen kertaa oli kyse DNAR-päätöksestä. 
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3.4 Potilaiden jatkohoito 
 

MET-käynneistä 35 % (N = 60) johti potilassiirtoon. Tehohoitoihin siirto tapahtui 20 

%:lla (N = 35) käynneistä. Tarkemmin eriteltynä teho-osastolle siirrettiin 24 potilasta 

ja tehostetun valvonnan osastolle 11 potilasta. Vuodeosaston valvontapaikalle 

siirrettiin 22 potilasta. Yksi potilas siirrettiin leikkaussaliin. Yksi potilas siirrettiin 

tavalliselle vuodeosastolle seurantaan ja yksi ensiapuun. 

 

Tehohoitoon otettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika teho-osastolla tai 

tehostetussa valvonnassa oli neljä vuorokautta. 3 % tehohoitoon otetuista potilaista 

kuoli teho-osastolle, 57 % jatkohoidettiin TAYS:n vuodeosaston valvontapaikalla, 34 

% vuodeosaston normaalipaikalla ja kaksi potilasta siirtyi suoraan tehohoidosta toiseen 

sairaalaan. Tehohoitoon otetuista potilaista 74 % selvisi elossa kotiin tai toiseen 

hoitolaitokseen ja loput 26 % kuoli sairaalajakson aikana hoidosta huolimatta. 

 

Kaikista MET-käynneillä hoidetuista potilaista 38 % (N = 66) siirtyi jatkohoitoon 

toiseen sairaalaan, 18 % (N = 30) jatkohoidettiin terveyskeskuksen vuodeosastolla ja 

23 % (N = 40) pääsi suoraan kotiin. Kuuden potilaan jatkohoitopaikkaa ei tiedetty. 17 

% potilaista (N = 30) kuoli sairaalajakson aikana. Keskimääräinen elinaika oli heillä 

kymmenen vuorokautta hälytyksestä. 

 

 

3.5 Sydänpysähdykset ja elvytykset 
 

Aineiston yhteensä 355 MET-tehtävästä raportoitiin 51 sydänpysähdystilannetta. 

Sydänpysähdyspotilaiden joukossa oli kaksi potilasta, joille oli jo tehty DNAR-päätös. 

MET-ryhmä oli paikalla antamassa elämän loppuvaiheita tukevia hoitoja, kun nämä 

kaksi potilasta saivat sydänpysähdyksen ja menehtyivät. Elvytystoimiin ei 

luonnollisesti ryhdytty, ja nämä potilaat jätettiin elvytyskäyntien tarkastelun 

ulkopuolelle. Tarkasteltavana oli siis 49 sydänpysähdystä. 
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Sydänpysähdyksen saaneista potilaista 86 % oli tullut päivystyksenä sairaalaan, ja itse 

hälytyksistä 76 % sijoittui päivystysaikaan. Potilaista 61 % oli valvontapaikalla. 

Vuodeosastoille tuli 27 hälytystä, teho-osastolle tai tehostettuun valvontaan yhdeksän, 

ensiapuun viisi, poliklinikoille kaksi ja leikkaussaleihin kuusi hälytystä. Potilaista 20 

% oli operoitu edeltävän 24 tunnin aikana. Sairaalajakson aikana tehohoidoissa oli 

ollut 22 % potilaista. 

 

Potilaan elottomaksi meno oli nähty 86 %:ssa tapauksista. MET-ryhmän saavuttua 

paikalle 14 % (N = 7) potilaista oli jo elvytetty sairaalan henkilökunnan avulla. 

Kahdessa tapauksessa henkilökunnan antama elvytys ei ollut käynnissä, kun ryhmä 

saapui elottoman potilaan luokse. Viisi potilasta meni elottomaksi vasta ryhmän 

saavuttua. Sairauskertomuksista havaittiin, että 35 %:lla potilaista (N = 17) oli kirjattu 

MET-kriteereitä täyttäviä peruselintoimintojen häiriöitä 0–6 tuntia ennen 

sydänpysähdystä. 

 

Sydänpysähdyspotilaista 39 % (N = 19) kuoli elvytystilanteessa. Loput olivat 

primaariselviytyjiä (N = 30). Primaariselviytyjiksi luokiteltiin ne potilaat, joilla 

spontaani verenkierto saatiin palautettua ja verenkierto säilyi spontaanina vähintään 20 

minuuttia. Puolet niistä primaariselviytyjistä, jotka eivät jo olleet teho-osastolla, 

siirrettiin teho-osastolle jatkohoitoon. Sairaalasta uloskirjautumiseen selvisi 27 % 

sydänpysähdyspotilaista (N = 13), eli 43 % primaariselviytyjistä. 

 

 

 

4 POHDINTA 
 

TAYS:ssa suoritettiin 668 MET-tehtävää vuoden 2009 aikana. Seuraavan vuoden 

aikana tehtäviä kertyi 1101. Raportissa käsitellyn neljännesvuoden aikana tehtäviä oli 

355, joten voidaan karkeasti ennustaa, että vuodelle 2011 kertyy noin 1400 tehtävää. 

Kun tästä vähennetään kiireettömän outreach-toiminnan osuus, jäljelle jää noin 900 

kiireellistä tehtävää. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että MET-toiminnan tehokkuus 

paranee, kun kiireellisiä tehtäviä kertyy 25,8–56,4 jokaista tuhatta sairaalahoitojaksoa 
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kohden (9). TAYS:ssa on tuoreimpien tietojen mukaan noin 65 000 hoitojaksoa 

vuodessa, joten arvio vuodelle 2011 on 14 kiireellistä tehtävää tuhatta hoitojaksoa 

kohden. Vielä ei siis päästä edellä mainittuihin tuloksiin, mutta MET-tehtävien määrä 

on joka tapauksessa lisääntynyt. 

 

Olennainen osa sairaalan potilasturvallisuutta on elintoimintojen seuranta osastoilla. 

Valvontaosastoilla potilaiden elintoimintoja seurataan laajasti ja toistetusti. Tavallisilla 

vuodeosastoilla lääkäri kiertää tavallisesti kerran päivässä, ja hoitajat tarkkailevat 

potilaita vaihtelevasti: peruselintoimintojen mittaaminen saattaa jäädä verenpaineen ja 

sykkeen mittaamiseen kerran päivässä, ellei toisin ohjeisteta. Taustalla lienee 

hoitokulttuuri, jossa hoitajat ovat tottuneet luottamaan lääkärin tekemiin arvioihin ja 

määräyksiin, eikä omatoimiseen potilaiden valvonnan lisäämiseen usein ryhdytä. 

Toisaalta on ymmärrettävä, että tavallisilla vuodeosastolla ei välttämättä ole 

samanlaisia potilaan monitorointiin käytettäviä laitteita ja resursseja kuin 

valvontaosastoilla. MET-toiminnan käynnistämisen on kuitenkin todettu parantavan 

potilaiden tarkkailua (10). Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen on tärkeää, eikä 

valvonnan ja elintoimintahäiriön tunnistamisen merkitystä voi kyllin korostaa.   

 

Tärkeä kysymys on, mitä tehdään, kun MET-kriteerit täyttävä elintoimintahäiriö 

havaitaan. MET-toiminnan kannalta tarkasteltuna virhe tapahtuu, mikäli hälytyssoitto 

jää tekemättä tai se viivästyy, kun elintoimintahäiriötä ei saada osastovoimin korjattua. 

Raportissa on tuotu esille, että TAYS:ssa kyseisiä virheitä ilmenee enemmän 

valvontaosastoilla kuin tavallisilla vuodeosastoilla. Syynä tähän lienee, että 

peruselintoimintojen häiriöt havaitaan paremmin valvontaosastoilla kuin tavallisilla 

vuodeosastoilla. Tavallisilla vuodeosastoilla olevien potilaiden elintoimintahäiriöt 

saattavat jäädä tunnistamatta, eikä virhettä pääse syntymään MET-toiminnan kannalta. 

Toisaalta yksittäisen potilaan kannalta tilanne voidaan joskus todeta tyydyttäväksi, 

vaikka MET-kriteerit täyttyisivät. Kanadalaisessa tutkimuksessa on myös löydetty 

hälytyskynnystä nostavia tekijöitä kuten pelko muiden kritiikistä ja taipumus ratkaista 

tilanteet perinteisemmillä keinoilla kuten osaston lääkärin konsultaatiolla (11). 

Valitettavasti kynnys myös osastolääkärin hälyttämiseksi paikalle on korkea, eikä 

paikalle tulleella lääkärilläkään ole välttämättä tarvittavia taitoja tilanteen 
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korjaamiseksi (2). Voidaan siis puhua organisaatiotason ongelmasta. Jatkossa olisi 

syytä tutkia tarkemmin, mitkä tekijät TAYS:ssa aiheuttavat sen, että hälytyssoitto jää 

tekemättä, kun elintoimintojen häiriö todetaan. 

 

Minkälaisia tapauksia käynneillä kohdattiin? MET-ryhmän hoitamat potilaat olivat 

lähes poikkeuksetta iäkkäitä ja heillä oli paljon perussairauksia. Kirurgisten potilaiden 

osuus oli korostunut, mikä on todettu myös aiemmissa tuloksissa (8). Suurin osa 

potilaista oli otettu sairaalaan päivystyksellisesti. MET-käynneistä 40 % kohdistui 

valvontapaikalle. Tämä on suhteellisen suuri osuus, kun otetaan huomioon, että vain 

pieni osa sairaalan vuodepaikoista on valvontapaikkoja (5,5 % vuonna 2009). 

Hälytyssoittojen kolme yleisintä syytä olivat hengitysvajaus, hypotensio ja 

tajunnantason lasku – tässä järjestyksessä. Yhteneviä tuloksia on saatu myös muualla 

maailmassa (12).  Hengitysvajaus oli yleisin syy myös Tampereen vuoden 2010 

tilastoissa. Ei ole siis yllättävää, että potilaan hengitykseen liittyviä hoitotoimenpiteitä 

tehtiin joka toisen käynnin yhteydessä. On kuitenkin huolestuttavaa, että osaston 

hoitajien suorittamassa potilasvalvonnassa nimenomaan hengitystaajuus jäi usein 

mittaamatta: se oli mitattu vain joka toisella potilaalla hälytystä edeltäneen kuuden 

tunnin aikana. Happisaturaatio oli sen sijaan mitattu noin 80 %:lla potilaista. 

Tiedetään, että potilaan tilan muuttuminen kriittiseksi ilmenee usein merkkeinä 

hengitystyön lisääntymisestä (13). Hengitystiheyden mittaamiseen tulisikin jatkossa 

kiinnittää lisää huomiota. 

 

Sydänpysähdyksen saaneista potilaista 35 %:lla oli kirjattu MET-kriteereitä täyttäviä 

peruselintoimintojen häiriöitä 0–6 tuntia ennen hälytystä.  On kuitenkin huomioitava, 

että suurella osalla potilaista, joilla häiriöitä ei havaittu, löytyi puutteelliset tiedot 

tämän aikaikkunan peruselintoiminnoista. Tämä johtui joko siitä, että potilaan 

peruselintoimintoja ei ollut kirjattu tai niiden tulkitseminen oli raporttia laadittaessa 

ollut hankalaa, koska potilas oli ollut kotona, toisessa hoitolaitoksessa, leikkauksessa 

tai teho-osastolla. Ainoastaan neljän potilaan peruselintoiminnot pystyttiin 

tulkitsemaan normaaleiksi elvytyshälytystä edeltäneen kuuden tunnin ajalta. Niinpä 

huomattavasti suuremmalla osalla kuin 35 %:lla potilaista saattoi olla jokin 

peruselintoimintojen häiriö sydänpysähdystä edeltävästi. 
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Elvytyspotilaiden tarkasteluun liittyy muitakin virhelähteitä. Seitsemässä tapauksessa 

ei löytynyt tietoa siitä, mikä oli elottomuuden alkurytmi. Näiden joukossa oli myös 

tapauksia, joissa jäi kirjausten perusteella epäselväksi, oliko potilas ollut 

todellisuudessa eloton vai ainoastaan tajuton. Potilaat luokiteltiin kuitenkin 

elvytyspotilaiksi, koska osaston henkilökunta oli antanut paineluelvytystä. On siis 

mahdollista, että pieni osa elvytyspotilaista ei ollut elottomia ja elvytyspotilaiden 

selviytyminen on kuvattu todellisuutta paremmaksi. 

 

Retrospektiivinen tutkimusasetelma aiheuttaakin omat haasteensa MET-tutkimukseen. 

Aina ei haluttua tietoa ole saatavilla, ja lääkäreiden sekä hoitajien tekemien kirjausten 

tärkeys korostuu. MET-toiminnan vaikutusten tutkimisessa sekoittavana tekijänä 

saattaa myös olla, että toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyy sairaalan 

henkilökunnan kouluttamista, mikä voi osaltaan parantaa hoitotuloksia. On myös 

todettu, että kansainvälisissä tutkimuksissa kuvatut MET-ryhmän tekemät 

hoitotoimenpiteet eivät ole standardoituja. Niinpä on ehdotettu, että MET-toiminnan 

vaikutuksia voitaisiin tutkia paremmin käyttämällä täsmällisempiä tutkimusasetelmia 

ja yhteneviä hoitolinjoja. (4) 

 

Tieto MET-toiminnan vaikutuksista sairaalakuolemien vähenemiseen on yhä 

ristiriitaista (4), mikä voi aiheuttaa kritiikkiä koko konseptia kohtaan. Toisaalta voi 

herätä kysymyksiä, vieraantuuko hoitohenkilökunta kriittisesti sairaan potilaan 

hoidosta, kun MET-toiminta otetaan käyttöön. MET-toimintaan liittyvän koulutuksen 

ja tiedottamisen myötä henkilökuntaa kuitenkin kannustetaan oma-aloitteisuuteen, 

potilaiden tarkkailuun ja oikea-aikaisen hälytyksen soittoon. Toiminnan ideana ei 

myöskään ole hoitovastuun siirtäminen, vaan aikainen puuttuminen 

peruselintoimintojen häiriöön, mikä toteutetaan tarjoamalla tehohoidon 

erityisosaamista teho-osaston seinien ulkopuolella. Positiivisia vaikutuksia 

potilasturvallisuuteen ja turvallisen sairaalailmapiirin luomiseen lienee siis turha 

kiistää. 
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5 LOPUKSI 
 

MET-toiminta on koettu myönteisenä asiana TAYS:ssa, ja käyntien määrä näyttää 

toistaiseksi lisääntyvän koko ajan. Kyseessä on kuitenkin vielä melko uusi 

toimintamalli, joten aktiivista tutkimusta ja laadun tarkkailua tarvitaan myös jatkossa. 

Tärkeää on, että MET-ryhmä tavoittaa potilaansa. Jotta mahdollisimman moni apua 

tarvitseva potilas tavoitetaan, pitää potilaiden elintoimintojen tarkkailua osastoilla 

tehostaa ja tunnistaa tekijät, jotka nostavat hälyttämisen kynnystä. Käyntien määrän 

lisääntyessä koko MET-konseptin tehokkuus saattaa parantua (9), eikä kyse ole vain 

yksittäisen potilaan edusta. 
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