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Sidonnaisuudet

Vuorovaikutuskoulutuksia lääkäreille 
lääkärijärjestöjen, yliopistojen, Lilly 
Oy:n, Roche Oy:n, Pfier Oy:n ja 
Amgen Oy:n sponsoroimissa 
tilaisuuksissa.
Ammatinharjoittajana Docrates 
syöpäsairaalassa.



”Yhtäkkiä elämä tuntui kaventuvan. 
Sinä varhaisena aamuna, 
pian uudenvuoden 2014 jälkeen, 
kun sain syöpädiagnoosini: aivan kuin elämä olisi 
kutistunut.
Ajatukset hupenivat, päähän avautui eräänlainen autio
maisema.”

Henning Mankell 1948-
2015
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Miksi oma kuolema on niin vaikea 
kohdata

• Mielen kuolemattomuus

• Maallistunut kulttuuri jättää kuolevan 
kodittomaksi



Identiteetin muuttuminen

• Persoonallisuus uhattuna

• Koskee ruumista ja sielua

• Haavoittuvuus



Miten ihminen näkee itsensä 
terveydenhuollossa?

• Yksilönä vai hoidon kohteena

• Taakkana muille vai arvokkaana ihmisenä

Itsekokemus peilautuu muista ihmisistä.



”Bengt Bergman valitsi sanansa 
huolellisesti. Hän halusi olla 
täsmällinen. Ei sanoa liikaa eikä 
myöskään liian vähän. 
Mutta röntgenkuvat olivat olleet selkeitä: vasemman 
keuhkon kasvain oli ainakin hetkellisesti lakannut 
kasvamasta, mahdollisesti jopa hieman pienentynyt. 
Sytostaateista oli siis ollut apua. Ei ollut syytä olla 
jatkamatta aloitetulla tiellä. Bengt Bergman muotoili 
tilanteen hienovaraisesti: ”Voimme ajatella tätä tilana 
hengittää, hengitystilana”, hän sanoi. Ymmärsin heti 
mitä hän tarkoitti.”

Henning Mankell: Juoksuhiekkaa



Weeks JC. Patients expectations about Efects of Chemotherpy for Advanced 
Cancer. N Engl Med 2012;367:1616

• Levinnyttä paksunsuolen syöpää 
sairastavista 80 % ja melkein yhtä moni 
keuhkosyöpää sairastavista ajatteli hoidon 
tähtäävän paranemiseen

Toivo ja totuus



• Kaksi kolmannesta potilaista arvioi 
ennusteensa paremmaksi kuin 
onkologi. 

• Lääkärit arvioivat puolessa 
tapauksista potilaan elinajan 
pidemmäksi, viidenneksessä 
lyhyemmäksi, kuin se todellisuudessa 
on.

Gramling, ym. Determinants of Patient-Oncologist Prognostic Discordance in Advanced Cancer. 
JAMA Oncol. July 14, 2016.  

Amano K ym. The Accuracy of Physicians. Clinical Predictions of Survival in Patients With 
Advanced Cancer. J Pain Symptom Manage 2015;50(2):139-46.



Pyrkimys kohti ”uutta normaalia”
-syövän integroiminen osaksi elämää

• Winnicott: intermediate area, missä 
sisäinen ja ulkoinen realiteetti kohtaavat, 
mahdollisuus hetkeksi irtautua 
ajankohtaisesta realiteetista  

• Bowlby, kiintymyssuhdeteoria: 
turvasatama mahdollistaa mielensisäisen 
työn: pääsy osalliseksi auttavaa 
järjestelmää hyvien hoitavien henkilöiden 
avulla



Lindeman M, ym. Is it just a brick wall or a sign from the universe? An fMrI study of 
supernatural believers and skeptics. Soc Cogn Afect Neurosci 2013;8:943-9.  

• Vaikea elämäntilanne synnyttää 
selviytymisstrategiana toivoa ja 
realiteettitestauksen löystymistä, 
kognitiivinen inhibitio vähenee. 

• Tämä selittää, miksi järkevä ihminen 
hetkittäin uskoo levinneen syövän 
täydelliseen katoamiseen. Hän näkee 
helposti merkkejä paremmasta. 
Epärealistinenkin toivo auttaa 
ponnistelemaan eteenpäin. 



• Vointi

• Hoito

• Tiedon käsittely

• Arkeen kiinnittyminen

• Arvojen muutos

• Merkityksen löytäminen

Toivon näkökulmia 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindeman+M,+Is+it+just+a+brick+wall


• Uhan merkitystä vähennetään tarkastelemalla 
asioita tietyssä valossa

• Luova prosessi

Hallinnan tunne yhdistämällä 
realiteetti ja toivo 



Toivon portaat
-toivo elää hetkessä

• Paraneminen

• Selviäminen pitkään

• Henkinen kestäminen

• Oireettomat päivät



Psykologiset prosessit 
elämän lopussa  

Sairas keho, 
eksistentiaalinen 

kärsimys

Perspektiivin 
puuttuminen

Merkityksen 
löytäminen 

Elämän kokoaminen 

Rauha lähteä?

Liittyminen 
universaaliin 
yhteyteen

Hyvästien 
jättäminen

Symbioottinen 
kaipaus

Mikä on ollut tärkeää



• Onko työntekijä tavoitettava ja henkilökohtainen

• Muistaako minut siellä joku – jatkuvuus

• Sensitiivisyys potilaan tilanteelle: 
mahdollisuuksien varjeleminen, surun salliminen

• Suunnittelu ajoissa – mitä potilas toivoo, mikä on 
mahdollista

• Vaihtuvat lääkärit ja sirpaleinen järjestelmä 
aiheuttavat säätöä ja virheitä, turvattomuutta

 Potilaan tarpeet - järjestelmän haasteet



”Mutta ne lääkärit, jotka muistan parhaiten, ovat 
osoittaneet jotain, mitä ainakin minä tarkoitan 
lääkintätaidon perimmäisellä olemuksella. 

Sitä että helpotuksessa, lohdussa, mahdollisessa 
paranemisessa, on aina kyse dialogista, jossa potilas ja 
lääkäri oppivat keskustelemaan toistensa kanssa ja 
parhaassa tapauksessa muodostavat jatkumon.”
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