SELVITYS LAPSENA JA NUORENA SYÖVÄN
SAIRASTANEIDEN PITKÄAIKAISSEURANNAN
KEHITTÄMISESTÄ
Päivi Lähteenmäki, dosentti, osastonylilääkäri, TYKS, lasten ja nuorten klinikka

Selvitystyön kohteena oli lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden pitkäaikaisseurannan kehittäminen ajalla
1.6.2013-31.3.2014 seuraavasti:
neuvottelut jokaisella erityisvastuualueella yliopistollisten sairaaloiden aikuis- ja lasten puolen sekä
hallinnon edustajien kanssa lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden myöhäisseurantapoliklinikoiden
perustamisesta (hyödyntäen Tampereen yliopistollisen sairaalan syöpätautien klinikalta kertyneitä
kokemuksia)
selvitys mahdollisuuksista parantaa psykososiaalista tukea lapsena ja nuorena syövän sairastaneille
toimintoja järjestämällä
selvitys mahdollisuuksista ottaa käyttöön seurantapassi yliopistosairaaloiden lastenklinikoilla kullakin
erityisvastuualueella
Tämä raportti sisältää seuraavat osat:
1) selvitystyön tausta
2) selvitystyön eteneminen ja ajankäyttö
3) suunnitelma myöhäisseurantatyön järjestämisestä kullakin ERVA-alueella
4) suunnitelma seurantapassin käyttämisestä
5) ehdotus psykososiaalisen tuen sisällöstä kullakin ERVA-alueella
6) yhteenveto
7) kirjallisuutta
8) liitteet
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1) SELVITYSTYÖN TAUSTA
Syövän kasvuiässä sairastaneista kahdella henkilöllä kolmesta on vähintään kohtalaisia syöpähoitojen
aiheuttamia fyysisiä tai psykososiaalisia myöhäisvaikutuksia. Tuoreessa amerikkalaisartikkelissa todetaan
ikääntymisen terveysmielessä etenevän lapsuusiän syövästä selvinneillä sisaruksia nopeammin (Armstrong GT
et al, 2014). Sisaruksiin nähden ylimääräinen sairastavuus ja toisaalta ennenaikainen kuolleisuus lisääntyvät
edelleen 35-ikävuoden jälkeen eli terveyserojen tasaantumista ei näytä tulevan.
Myöhäisvaikutusten
tunnistamiseen ja hoitoon ei Suomessa vielä ole yhdenmukaista ja kattavaa järjestelmää olemassa. Sosiaali- ja
terveysministeriön kutsuman työryhmän mietinnön (30.4.2012) mukaan parhaiten olosuhteisiimme sopii
yliopistosairaaloiden
syöpäsairauksien
klinikoiden
yhteydessä
toimiva
jälkivaikutuspoliklinikka.
Pitkäaikaisvaikutuksiin perehtynyt työryhmä auttaa potilasta ja perusterveydenhuollon toimijoita
myöhäisvaikutusten tunnistamisessa ja hoidon suunnittelussa, seuraa myöhäisvaikutuksia rekisteröimällä, sekä
kouluttaa ja konsultoi terveydenhuollon toimijoita.
Vaikka tutkittua tieteellistä näyttöä myöhäisseurantatoiminnan ja neuvonnan kustannus/hyöty -suhteesta ei vielä
ole olemassa (Hex N et al 2013), vallitsee kansainvälinen konsensus siitä, että tällaiset interventiot kuuluvat
hyvään hoitoon (Hewitt M, et al, 2006). Lapsuusiän syöpien hoidon menestystarinalla on kääntöpuolenaan
vastuu eloonjäämislukujen paranemisen hintana syntyneistä myöhäisongelmista. Syövästä selviytyneiden pitkä
odotettavissa oleva elinikä korostaa myöhäishaittojen paitsi yksilöön myös yhteiskuntaan kohdistuvia
vaikutuksia, jotka tutkijoiden mielestä ovat merkitykseltään jo suurempia kuin syöpähoitoon akuutisti liittyvät
erilaiset sinänsä väistämättömät ongelmat ja epämukavuustekijät (Robison LL et al, 2014).
Jatkossa tulee tutkia, minkälaista on tehokas ja vaikuttava terveysriskejä koskeva neuvonta eri ikäisille ja
erilaisissa kulttuureissa sekä selvittää mitkä elementit tai toimintatavat ovat syövästä selvinneiden hoidossa
olennaisia, jotta sairastavuutta voitaisiin sopivilla interventioilla vähentää. Myös geneettistä herkkyyttä
myöhäishaitoille sekä lääkkeellisten interventioiden mahdollisuutta esimerkiksi neurokognitiivisten
myöhäishaittojen lievittäjänä tutkitaan (Armenian ym.2013). USA:ssa Childhood Oncology Group (COG) on
perustanut erillisen myöhäisvaikutusten tutkimuskeskuksen potilaille, joita on hoidettu COG:n hoito-ohjelmilla.
Ryhmä
on
jo
julkaissut
analyysin
myöhäisseurantaohjeistonsa
(http://www.survivorshipguidelines.org/pdf/LTFUGuidelines.pdf) tiettyjen seulontasuositusten hyödyllisyydestä
käyttämällä arviointikriteerinä kyseisen tutkimuksen tuottamia diagnostisia löydöksiä (Landier ym. 2012).
Löydösten pohjalta suosituksia tullaan tarkastamaan. Kuvassa 1 on esitetty aikuisiän fyysisiä myöhäishaittoja
lapsena ja nuorena syövän sairastaneilla.
Kuva 1. Aikuisiän fyysiset myöhäishaitat lapsena ja nuorena syövän sairastaneilla.
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Ihmisen kyky selviytyä sairauden aiheuttamasta akuutista ja myös myöhemmästä muutostilanteesta on
yksilöllinen. Syöpäpotilaan tuen tarpeen määrään vaikuttavat sairauden ja tarvittavien hoitojen luonne sekä
niiden aiheuttamat psyykkiset ja fyysiset ongelmat. Kokonaisuuteen vaikuttavat myös ihmisen persoonallisuus,
henkilökohtaiset kyvyt selviytyä erilaisista kriiseistä ja yleinen elämäntilanne. Noin 25%:lla lapsuus- ja
nuoruusiän syövän pitkäaikaisselviytyjistä on psykososiaalisia ongelmia (Diller ym. 2009): neurokognitiivisia
vaikeuksia (erityisesti pään sädehoitoa ja/tai intratekaalilääkitystä saaneilla) (Harila ym, 2009),
oppimisvaikeuksia (Harila-Saari ym. 2007; Lähteenmäki ym. 2007), ongelmia sosiaalisissa suhteissa, itsetuntoongelmia ja ahdistuneisuutta, masennusoireita tai viitteitä posttraumaattisesta stressireaktiosta (Jim ym. 2008).
Tällaiset ongelmat voivat alkaa vasta vuosien tai vuosikymmentenkin kuluttua syöpäkokemuksesta, kun henkilön
elämässä on uusia haasteellisia vaiheita, joiden käsitteleminen laukaisee vanhat muistikuvat esiin.
Suomalaisessa aineistossa todettiin nuorilla pitkäaikaisselviytyjillä myös verrokkeja enemmän uupuneisuutta
tutkimusiän noustessa (Mört ym. 2011).
Psykososiaalisen tuen tavoitteena tulisi olla potilaan/ syövästä selviytyneen tilanteeseen nähden paras
mahdollinen elämänlaatu. Tähän tarvitaan erilaisia tuen muotoja – niin julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon,
kolmannen sektorin kuin lähipiiristä lähtöisin olevia.
STM:n koolle kutsuma pitkäaikaisseurannan kehittämisen jatkotyöryhmä on toiminut Päivi Lähteenmäen johdolla
ja laatinut 31.3.2014 jätetyn raportin pitkäaikaisseurannan järjestämisestä, seurantapassin käyttämisestä ja
psykososiaalisen tuen järjestämisestä.

2) SELVITYSTYÖN ETENEMINEN JA AJANKÄYTTÖ (1.6.2013 – 31.3.2014, Lähteenmäki)
a) Potilasrekistereitä ja seurantapassia koskeva neuvottelutilaisuus pidettiin Suomen Syöpärekisterin
tiloissa 6.6.2013 (muistio ja KanTa-esittely liitteenä 1 ja 2).
b) Osallistuminen valtakunnallista syöpäkeskushanketta (CCCF) esitelleeseen Medi-iltaan Helsingissä
11.9.2013. Tilaisuudessa todettiin, että Syövänhoito Suomessa 2010-2020 muistioon on kirjattu tämä
lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden myöhäisongelmien seurannan järjestäminen yhdeksi
tehtäväksi. Toiminta on CCCF-hankkeen toimijoiden keskuudessa katsottu sellaiseksi, että jatkossa se
voisi luontevasti asettua alueellisten syöpäkeskusten toimintaan. Turun syöpäkeskus on nimennyt
myöhäisseurantatyön
yhdeksi
vahvuusalueekseen
ja
jatkaa
työtä
valtakunnallisena
koordinaatiokeskuksena.
c) Seurantapassin kehittämiseen liittyvä osallistuminen Encca- ja PanCare-yhteistyöhön. Kyseessä ovat
Euroopan Unionin Puiteohjelma 7 kuuluvat hankkeet, joissa on mukana 16 eurooppalaista lasten ja
nuorten syöpää hoitavaa keskusta 11 eri EU maasta. Encca (European network for cancer research in
children and adolescents) keskittyy erityisesti syövän hoidon, henkilökunnan koulutuksen ja lasten
syöpiä koskevien kliinisten tutkimusten edistämiseen. PanCare-hanke useampine alihankkeineen on
mukana Enccassa yhtenä työpakettina (wp13). Sen tutkimus- ja kehityskohteena on lapsuus- ja
nuoruusiän syövästä selviytyneiden myöhempi terveys ja hyvinvointi “Quality of survivorship (integration
of late effect aspects into the survivorship passport and creating personalised and risk based
recommended health-checks)”. Ruotsia lukuun ottamatta Pohjoismaat eivät ole partnereita tässä EUhankkeessa mutta osallistuvat yhteiseurooppalaisen tutkimuskohortin rakentamiseen ja mm.
seurantapassin työstämiseen. Päivi Lähteenmäki ja Arja Harila-Saari ovat hankkeen suomalaiset
yhdyshenkilöt. Seurantapassin yksi tarkoitus on lisätä syöpää sairastaneiden omaa tietoisuutta ja
vastuunottoa terveydestään (Empowering young people with cancer – a passport for survivors).
Lähteenmäki on osallistunut 1.-2.10.2013 PanCareSurUp-projektin kokoukseen (Amsterdam) ja 16.17.1.2014 Encca-työryhmän kokoukseen (Wien) (yhteenveto liitteenä 3). Kokoukset ovat
mahdollistaneet tiedon saamisen muissa Euroopan maissa meneillään olevasta myöhäisseurantatyöstä,
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tutkimushankkeista sekä seurantapassityön etenemisestä. Näitä voidaan jatkossa hyödyntää
suomalaisten projektien suunnittelussa ja käytännön seurantatyön organisoimisessa.
d) Alueelliset ja yhdistystapaamiset: 18.9.2013 TYKS Syöpätautien ja lasten ja nuorten klinikan
alkupalaveri, 7.11.2013 Kuopio lastenklinikka ja syöpätaudit, 30.11.2013 TYKS Syöpätautien klinikka
(klinikkameeting), 3.12.2013 Oulu lastenklinikka ja syöpätautien vastuualue, 11.12.2013 Helsinki
lastentaudit ja syöpätaudit, 17.12.2013 Hematologiyhdistyksen hallitus, 13.1.2014 TYKS lasten ja
nuorten klinikka, syöpätaudit ja johtajaylilääkäri, 14.1.2014 Tampere lastenklinikka, syöpätaudit ja
hematologia,
20.1.2014
Helsinki
lastentaudit
ja
syöpäkeskus,
20.1.2014
kansallinen
fertiliteetinsäilyttämistyöryhmä (kokous Helsingissä). Lisäksi paikallisia keskusteluja muiden kokousten
yhteydessä TYKS:n alueella.(Muistiot liitteinä 4-11).
e) Raportin laatiminen saaduista tuloksista (virkavapaus 13.-23.1. ja 10.3.-30.3.2014; raportti jätetty
31.3.2014).

3) MYÖHÄISSEURANTATYÖN SUUNNITELMA KULLAKIN ERVA-ALUEELLA
International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group tähtää kansainväliseen
konsensukseen lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden henkilöiden myöhäisseurantaohjeissa hyödyntäen
sekä eurooppalaisia että amerikkalaisia tutkimustuloksia (Kremer ym. 2013, Armenian ym. 2013). Encca- ja
PanCare –yhteisöt toteuttavat tätä yhdenmukaistamistyötä Euroopan näkökulmasta (Skinner ja Oeffinger 2013).
Harmonisaatioryhmä on jo julkaissut ohjeet rintasyöpäseulonnasta (Mulder ym.2013) ja sydänhaittojen
seulontaohje on juuri valmistumassa. Suomalainen myöhäisseurantatyö tulee jatkossa pohjautumaan
näihin ohjeistuksiin.
Alueellisissa neuvotteluissa sovittiin Suomessa otettavaksi käyttöön kansainvälisesti suositeltu kolmiportainen,
potilaan riskiluokitukseen perustuva jaetun vastuun myöhäisseurantatoiminnan malli (Kuva 2). Suomessa siirtyy
joka vuosi noin 90 alle 16-vuotiaana syövän sairastanutta pois pediatrien seurannasta. Näistä noin 60 on
selkeästi systemaattisen myöhäisseurannan tarpeessa. Syöpärekisterin tietojen mukaan vuoden 2010 lopussa
Suomessa oli noin 7000 alle 25-vuotiaana syöpädiagnoosin saanutta yli 18-vuotiasta pitkäaikaisselviytyjää.
Näistä noin 4500 on hoidettu alle 16-vuotiaana.
Kuva 2. Suomessa noudatettavaksi sovittu kolmiportainen seurantatyön malli.
Myöhäishaittojen riski
Pieni
Pelkkä kirurginen hoito; matalan riskin
solunsalpaajahoito (ei alky-loivia aineita,
antrasykliinejä,
bleo-mysiiniä
tai
epipodofyllotoksiineja)
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Seurannan taso
Posti- tai puhelin/nettikyselyt 1-2 vuoden välein.
Seurantasuunnitelma joko lapsilta lähtiessä tai yksi käynti
syöpäklinikan jälkiseurantapoliklinikalla ja sen jälkeen
perusterveydenhuollossa
tapahtuva
seuranta
syöpäkeskuksen laatiman suunnitelman mukaisesti

Keskisuuri
Muu kuin pienen tai suuren riskin hoito

Seurantakäynnit 1-2 vuoden välein
syöpäkeskuksen
hoitajapoliklinikalla
ja
tarpeen
mukaan
lähinnä
perusterveydenhuollon
lääkärillä
(+tarvittaessa
seurantapkl:n erikoislääkärin konsultaatio erityisongelmien tutkimus/ hoitosuunnitelmasta). Seuranta 510 vuoden ajan syöpäkeskuksessa jälkiseurantapoliklinikalla
(hoitajavastuinen), sen jälkeen siirtyminen pelkästään
perusterveyden-huollon seurantaan syöpäkeskuksessa
laaditun suunnitelman mukaisesti

Suuri
Kantasolujensiirto; korkea-annoksi-nen
antrasykliinihoito; korkea-an-noksinen
alkylaattorihoito; sädehoito
24 Gy
annoksella

Tarpeen mukaan jopa vuosittainen seuranta syöpäkeskuksen jälkiseurantapoliklinikalla
Poliklinikan erityistehtävänä erikoisalojen välisen toiminnan
koordinointi.
Psykososiaaliset asiat korostuvat myös

Viiden yleisimmän seurantaa tarvitsevan diagnoosiryhmän osalta seurannan konkreettisesta sisällöstä on
kuvaus ohessa (kuva 3). Pitkäaikaisselviytyjän tullessa 40 vuoden ikään arvioidaan, saako hän jo
systemaattisesti palvelut siten, että myöhäisseurantapoliklinikan käyntejä ei tarvita.
Kuva 3. ERVA-alueilla (HUS, TYKS) pohdittu suositus seurannassa huomioon otettavista asioista ja seurannan
sisällöstä.
25v
ABCDE

30v
ABCDE

35v
ABCDE

40v
ACDE

ABCDE

ABE

ABCE

ACDE

Lymfooma

ABCDE

ABE

ABCE

ACDE

Aivokasvaimet

ABCDEF

ABE

ABEF

ACDE

Sarkoomat

ABCDE

ABE

ABCE

ACDE

Allogeeninen ja
autologinen
kantasolusiirto
Leukemia

Vuosittain
terveyskysely/
nettipohjainen
G
terveyskysely/
nettipohjainen
G
terveyskysely/
nettipohjainen
G
terveyskysely/
nettipohjainen
G
terveyskysely/
nettipohjainen
G

A) Peruslaboratoriopaketti: Verenkuva, La, Krea, alat, B-glukoosi, Insuliini, Kol, Trigly
B) Hormonilaboratoriopaketti: FSH,LH , Testosteroni/Estradioli, T4v, TSH, IGF1
C) Sydämen uä + EKG /kardiologi
D) Sisätautilääkärin vastaanotto
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Tarvittaessa
H

H

H

H

H

E) Elämänlaatu- ja mielenterveyskysely
F) Neurologi
G) Omatoiminen rintojen palpaatio, ihon luomien seuranta, verenpaine (RR)
H) Psykiatrin arvio ja hoitoonohjaus, muiden erikoisalojen konsultaatiot
Helsinki
Myöhäisseurantapoliklinikka aloittaa työnsä Syöpätautien poliklinikan ensimmäisen kerroksen tiloissa 1.9.2014
siten, että syksy 2014 on kouluttautumista tehtävään. Jatkossa selvitetään, paljonko perusterveydenhuollon
työpanosta säästyy, kun ongelmaiset potilaat siirtyvät erikoispoliklinikalle ja palvelujen saanti myös tehostuu.
Vuosittain pois lastenklinikalta siirtyviä, seurannan tarpeessa olevia potilaita HUS:n alueella on noin 20/v.
Viidentenä toimintavuotena käyntejä olisi vähintään 300, jos jokainen seurannan tarvitsija kävisi kerran
vuodessa käynnillään. Osa tarvitsee ehkä useampia käyntejä ja merkittävä osa käynnin harvemmin kuin kerran
vuodessa. Tavoitteena on toimia niin, että poliklinikalle aletaan kutsua myös jo aiemmin lastenklinikalta pois
siirtyneitä henkilöitä uusien seurantapotilaiden lisäksi. Toiminnan piiriin integroituvat myös syöpätautien klinikan
omat nuorena aikuisena hoidetut, seurantaa tarvitsevat potilaat.
Seurantatyö tulee olemaan hoitajavetoista. Toimeen koulutetaan täysipäivätoiminen osaaja ja hänelle
varahenkilö. Hoitaja voi olla lähtöisin joko Lastenklinikalta tai Syöpätautien klinikalta. Tähän tarvitaan uusi
resurssi, jota anotaan alkuvuoden 2014 muutosblokkiesityksellä (yksi sairaanhoitajan vakanssi syöpäkeskuksen
ja lastenklinikan yhteishankkeena). Koulutetun hoitajan työpariksi poliklinikalle tulisi jatkossa saada mieluiten
yleissisätautilääkäri, jonka vastaanotolle hoitaja ohjaa tällä poliklinikalla lääkärintarkastusta tarvitsevat potilaat
(laadittavan kirjallisen ohjeistuksen mukaan ja perustuen hoidettuun syöpätautiin sekä annettuihin hoitoihin).
Kolmas keskeinen toimija poliklinikalla on psykiatri, jonka roolina olisi uudenlaisen mallin luominen
myöhäisseurantaa tarvitsevien potilaiden psykososiaalisen tuen järjestämiseen ja psykiatrina toimiminen tässä
yksikössä (n. 20% työaika). Terapeuttikoulutuksen omaava sairaanhoitaja toimii 30% työajalla psykiatrin apuna
ja myös nimetty sosiaalityöntekijän resurssi (30%) tarvitaan seurantapotilaiden psykososiaalisten ongelmien
ratkomiseen.
Eri erikoisalojen lääkäreistä (mm. endokrinologi, neurologi, kardiologi, ortopedi, ja hematolgi
kantasolujensiirtopotilaiden erityisongelmia varten) muodostetaan ns. nimikkokonsultit ja syöpätautien klinikan
lääkäreistä samoin (ehdotus: Carl Blomqvist, Rita Janes). Lastenklinikan asiantuntijalääkäreinä toimivat jatkossa
Mervi Taskinen ja Kirsi Jahnukainen. Syöpäkeskuksen konsulttilääkärit osallistuvat pediatrien rinnalla toiminnan
suunniteluun ja käynnistämiseen ja toimivat toistensa varahenkilöinä. Ainakin toiminnan suunnitteluvaiheessa
tarvitaan siis myös nimettyjen pediatrien työpanosta. Käytännön työn suunnittelemisen kannalta pidettiin
tärkeänä, että lastenklinikan toimijat käyvät läpi oman potilasrekisterinsä ja määrittelevät sieltä ne potilaat, joiden
seuranta on päättynyt, mutta joille tulisi nyt lähettää tieto uuden toiminnan alkamisesta.
Netin ja mobiililaitteiden hyödyntäminen sekä yhteydenpidossa seurattaviin että seurantatiedon keräämisessä
tulevat olemaan keskeinen osa työtä. Myös potilaskoulutusmateriaalia ja seurantaohjeita tullaan STM:n
työryhmämietinnön mukaisesti jatkossa työstämään suomen kielellä saatavaksi. HUS:lla voisi olla kehittäjärooli
erilaisten it-sovellutusten hyödyntämisessä tässä toiminnassa.
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Kuopio
Vuoden 2014 aikana käynnistetään lapsena ja nuorena (< 25-vuotiaana) syövän sairastaneiden
jälkiseurantapoliklinikka KYSin syöpätautien poliklinikalla puolipäiväisenä lääkärivastaanottona kerran
kuukaudessa. Poliklinikan vastuulääkäreiksi ovat lupautuneet el Annikki Aromaa-Häyhä ja el Kristiina Koskela.
Sairaanhoitajan osuus on hyvin tärkeä, minkä vuoksi poliklinikalle olisi tarpeellista saada työnjärjestelyillä
koulutettua (omasta työvoimasta) kaksi sairaanhoitajaa. Lisäksi poliklinikan tiimiin tarvitaan ainakin nimetyn
kuntoutushoitajan ja sosiaalityöntekijän työpanosta. Toiminnan käynnistyttyä on tarpeen selvittää lisäresurssien
saamisen mahdollisuutta. Lastenklinikan puolelta kontaktihenkilönä jatkaa el. Jouni Pesola. Pesolan mukaan
myös aikuishematologian yksikössä ollaan tietoisia toiminnan alkamisesta ja heitä on mahdollista tarvittaessa
konsultoida (Taru Kuittinen).
Jälkiseurantapoliklinikan on tarkoitus olla syövän sairastaneiden seurantaa ja hoitoa koordinoiva
yliopistosairaalatasoinen asiantuntijaelin. Potilaat ohjataan jälkiseurantapoliklinikalle ensisijaisesti Lastentautien
poliklinikalla järjestettävän viimeisen kontrollikäynnin yhteydessä. Tuon käynnin yhteydessä arvioidaan henkilön
kokonaistilanne lääkärin, psykologin ja sairaanhoitajan sekä tarvittaessa muiden erityistyöntekijöiden toimesta.
Viimeistään tämän käynnin yhteydessä täytetään ns. jälkiseurantapassi, johon kirjataan sairauden tiedot,
annetut hoidot, todetut haittavaikutukset sekä riskiarvio myöhemmin ilmenevistä haitoista. Psykologin tehtävänä
on erityisesti kartoittaa syövän sairastamiseen ja sen hoitoihin liittyvien traumaperäisten stressireaktioiden
vaikutuksia henkilön henkiseen hyvinvointiin.
Jos myöhäishaittojen riski on pieni, potilaalle annetaan informaatiota jälkiseurantapkl:sta ja annetaan sen
yhteystiedot (tulevaisuudessa laaditaan esite jälkiseurantapoliklinikasta). Lisäksi laaditaan informaatiokirjeitä
jälkiseurannasta jaettavaksi erilaisille kohderyhmille mm. myöhäisongelmien ilmaantumisen riskiluokitukseen
perustuen (Lastenklinikan koodinaattorilääkärin jatkotehtävä). Tulevaisuudessa, toiminnan vakiinnuttua,
jälkiseurantapoliklinikalle voivat myös seurantojen loppumisen jälkeen ottaa yhteyttä potilaat ja heitä hoitavat
tahot.
Oulu
Aikuispuolella syöpälääkärityöpanoksissa on vajausta. Tämä luo haasteet päivittäiseen työhön.
Myöhäisseurannan suunnittelupalaverissa keskusteltiin perusterveydenhuollon linkittämisestä mukaan, kun nuori
siirtyy aikuispuolelle. Syöpäsairaanhoitajan osaaminen ja työpanos koettiin tärkeäksi. Hoitohenkilökunnan
kouluttaminen lapsena syövän sairastaneiden hoitoon on tärkeää.
Vuosittain lastenklinikalta siirtyy pois noin 20 aikuistunutta syöpäpotilasta, joista kolmasosa on leukemiapotilaita.
Lapsipotilaiden siirtyminen aikuispuolen seurantaan tarvitsee tarkemman jatkosuunnitelman ja seurantaa
koordinoivan paikan. Lasten ja nuorten klinikassa tehdään potilaasta kattava siirtoepikriisi. Tärkeää on, että
potilaita hoitavassa yksikössä on osaamista mahdollisista hoitojen jälkiseuraamuksista. Syöpätautien ja
hematologian vastuualueen sekä lasten toimialueen kesken sovittiin, että tehdään hankesuunnitelma
jälkiseurannan järjestämiseksi (alla). Molemmista klinikoista kuuluu jäseniä hankesuunnitteluryhmään.
Lapsena ja nuorena syöpään sairastuneiden jälkiseurannan järjestäminen OYS-ERVA-alueella –hanke:
Laaditaan yhteinen hankesuunnitelma Lasten ja naisten tulosalueen sekä Medisiiniseen tulosalueeseen
kuuluvan Syöpätautien ja hematologian vastuualueen kanssa. Hankkeen vetäjänä toimii lastenhematologi, jolle
maksetaan palkka SYHEVA:n kautta 1pv/viikko noin 6kk ajalle vuoden 2014 aikana. Hankkeessa on lisäksi
mukana lasten ja nuorten alueelta osapäiväinen kuntoutusohjaaja sekä SYHEVA:n oma kuntoutusohjaaja
molemmat yksiköidensä palkkaamina. Eri erikoisaloilta hankkeessa ovat mukana konsultoivina lääkäreinä Merja
Möttönen (lasten hematologia), Marjaana Säily (hematologia), Arja Jukkola-Vuorinen (syöpätaudit) ja Katariina
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Klintrup (syöpätaudit). Leukemiasta toipuneiden potilaiden jälkiseurannan järjestäminen on hematologian alaan
kuuluvaa toimintaa kun taas muiden potilaiden seurannan järjestäminen kuuluu syöpätautien piiriin.
Hankkeen tavoitteena on organisoida toimiva malli seurannasta, jossa hyödynnetään laaja-alaisesti pkl:n
henkilöstön lisäksi myös avoterveydenhuoltoa ja siellä työskenteleviä syöpäsairaanhoitajia. Hankkeeseen ei tulla
tässä vaiheessa sisällyttämään rekisterin pitämistä potilaista. Hankkeen etenemistä ja suunnitellun toiminnan
jatkamisen mahdollisuuksia tullaan arvioimaan hankkeessa mukana olevien kesken vuoden 2014 lopulla.
Tampere
Myöhäisseurannasta vastaavan ”nuorisopoliklinikan” toiminta käynnistettiin v.2011 tunnistamalla aikuisten
syöpätaudeilta lääkärit, jotka hoitavat nuoria potilaita. Päätoimijana poliklinikalla (vastaanotto kerran
kuukaudessa) on ollut Tuula Lehtinen, mutta myös kaksi muuta lääkäriä ovat satunnaisesti pitäneet tätä
vastaanottoa. Yksi hoitaja on perehdytetty vastaanoton toimintaan ja hän tekee seurantatyötä muun
poliklinikkatyönsä ohessa. Hiljattain hoitaja on vaihtunut. Lääkärin vastaanotolla on aina hoitaja mukana.
Ensikäynnillä (vaatii noin tunnin ajanvarauksen) arvioidaan potilaan kokonaistilanne (tuen ja konsultaatioiden
tarve). Monet potilaat ohjataan (esim. perus-ALL hoidon saaneet) perusterveydenhuoltoon, mutta heille
annetaan poliklinikan yhteystiedot. Seurantaan jääville on vastaanottoja suunniteltu n. 1-3 vuoden välein
(kutsutaan). Poliklinikalle on ohjattu lasten puolella seurantansa päättäviä potilaita riskiarvion pohjalta sekä jkv
syöpätautien klinikan omia nuoria. Vv. 2012-2013 on poliklinikalla käynyt 67 potilasta, joilla käyntejä ollut noin
150. Käynnit on suunniteltu siten, että noin 5-6 potilasta/kk tulee ajanvarauksella. Lehtisen mukaan poliklinikan
kävijöistä pienehkö (noin 20%) osa tarvitsee tiettyjä suoria konsultaatioita muille erikoisaloille (gynekologi,
kardiologi, ortopedi, ihotaudit). Noin 10%:lla on selkeä alttius syöpätauteihin. Osa taas tarvitsee ison työryhmän
kuntoutusarviota tekemään. Yksi ongelma on se, että polin asiakkaat täytyy ”vierottaa” vanhemmistaan ja tähän
tarvitaan psykososiaalisen osaamisen ammattilaisten apua. Lapsuusiällä sairastaneet ovat varsin voimakkaasti
perheissään kiinni vielä tässä siirtymävaiheessa. Tässä ”vieroitushoitovaiheessa” moni tarvitsisi psyykkistä
tukea, mutta ongelma on, mihin potilas ohjataan.
Tällä hetkellä nuorisopoliklinikan toimijat pohtivat, miten toiminnasta kertynyt pilottiaineisto analysoidaan.
Samoin mietitään, mikä tulisi jatkossa olemaan hoitajan rooli toiminnan ”vetäjänä”, kun potilasmäärät kasvavat.
Onkologian yksikössä on olemassa ns. hoitajavetoinen oirepoliklinikka, eli sitä kautta jo kokemusta
hoitajavastaanotoistakin on. Jatkossa tullaan hakemaan resurssia myöhäisseurantapoliklinikan hoitajapanoksen
kasvattamiseen. Toistaiseksi resurssia ei ole löytynyt, vaan sisäisiä järjestelyjä on yritetty. Ideaalista olisi
asiantuntijasairaanhoitaja -tyyppinen toiminta siten, että vähintään 50% hoitajan työajasta olisi tähän työhön
varattua ja erikoislääkärillä vähintään 1 päivä/kk.
Uusi lisä nuorisopoliklinikan toimintaan on aikuishematologian integroiminen tiimiin. Hematologialla pidetään
mahdollisena, että kaikki lastenklinikalta siirtyvät kantasolusiirron saaneet hematologiset potilaat ohjelmoitaisiin
niin, että ensimmäisellä seurantapoliklinikan vastaanotolla olisi läsnä onkologin lisäksi myös hematologi
(esimerkiksi Rimpiläinen tai Sinisalo). Potilaan mahdollisten hematologista osaamista vaativien ongelmien
seuranta voitaisiin näin suunnitella optimaalisesti. Samat hematologian puolen konsultit ovat käytettävissä myös
muita potilaita varten hematologisten ongelmien ilmaantuessa. Toisaalta hematologian puolelta voidaan myös
ohjata myöhäisseurantaa tarvitsevia tälle nuorisopoliklinikalle, jota kautta heidän tuekseen voidaan helpommin
saada tarvittava verkosto.
Tampereella myöhäisseurantatoiminta on tavallaan vakiintunut, mutta volyymien kasvaessa tarvitaan
lisäresurssia. Asiantuntijasairaanhoitaja ja erikoislääkäri muodostavat työparin, jonka avuksi tarvittaisiin
enemmän sosiaalityön/kuntoutusohjauksen panosta.

8

Turku
Syöpäklinikalla ei tällä hetkellä eikä lähi vuosina ole lääkäri- tai hoitajaresurssia tähän työhön asettaa, koska
akuuttityön hoitaminen vie olemassa olevat resurssit. Syöpätaudeilta todettiin, että kun alueen saattohoitoasiat
saadaan järjestettyä optimaaliselle tolalle, voi siinä vaiheessa vapautua hoitajaresurssia ja
myöhäisseurantatoimintaa voidaan silloin harkita myös syöpähoitajan työksi tai syöpäklinikan hoitajan
saamiseksi mukaan toimintaan. Syöpätautien klinikalla ei myöskään ole minkäänlaista tilaresurssia tarjota tämän
perustettavan poliklinikan työpaikaksi.
Aikuisten kantasolujensiirtotoiminnasta vastaava oyl Maija Itälä-Remes totesi, että heillä on kiinnostusta ohjata
nuoria kantasolusiirtopotilaita myös myöhäisseurantapoliklinikan palvelujen pariin, vaikka varsinainen
lääketieteellisten (hematologiset) ongelmien hoito tapahtuukin hematologien toimesta. Tämä yhteistyö on
ajankohtaista siinä vaiheessa, kun myöhäisseurannan pariin saadaan myös nuorena aikuisena sairastuneet.
TYKS-ERVAn myöhäisseurantatoiminnasta sovittiin, että toiminnan pilotointivastuu on lasten ja nuorten klinikalla
ja koskee aluksi heillä hoidettuja, aikuistuneita potilaita. Päivi Lähteenmäki on vastuuhenkilö. Tilat pyritään
järjestämään rakennuksesta 9, johon on siirtynyt myös lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien poliklinikka.
Aloitetaan henkilökunnan koulutustoiminnalla syyskuussa 2014. Pilotin koulutusvaiheeseen kutsutaan kuitenkin
jo Syöpätautiklinikan hoitaja (hoitajia) mukaan, jotta tulevaisuudessa resurssien heillä vapautuessa olisi
mahdollista laajentaa toimintaa koskemaan myös nuorena aikuisena (18-<25-vuotiaana) syövän sairastaneet
henkilöt. Projektin etenemistä evaluoidaan puolivuosittain yhdessä lasten ja nuorten klinikan ja
syöpätautiklinikan toimijoiden kesken.
Lähteenmäki laatii projektisuunnitelman, jossa lääkärin työpanos (aluksi 1 päivä/kk) katetaan apurahoin ja/tai
lahjoitusvaroista ja hoitajan työpanos (noin 5pv/kk) katetaan vastuualueen nykyisen toiminnan kautta.
Kolmivuotiseen pilottiprojektiin kytketään mukaan vastuualueen taloussuunnittelija (Joni Haapanen) sen
takaamiseksi, että toiminnan volyymin ja kustannusten seuranta tapahtuu optimaalisesti. Mikäli toiminta
osoittautuu pilotissa kustannusneutraaliksi, voidaan se sairaanhoitopiirin nykyisten ohjeiden mukaan ottaa
kokonaan klinikan työksi.
Hankkeelle anotaan myös palvelujärjestelmätutkimuksen EVO-rahoitusta. Turun ammattikorkeakoulun ja
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen projektihenkilöt (sh Miia Myllynen, ko.opiskleija Eija Siivonen, ohjaaja Raija
Nurminen) otetaan mukaan pilotin alusta alkaen, jotta voidaan laatia optimaalinen hoitajan ja kuntoutusohjaajan
toimintamalli ja perehdytysohjelma sekä suunnitella toimivat mittarit myöhäisseurantapoliklinikan työn
vaikuttavuuden/ kustannustehokkuuden analysoimista varten. Erityisvastuualueen alue- ja keskussairaaloiden
toimijoita informoidaan tästä työstä ja heille järjestetään ensimmäinen koulutustilaisuus aiheesta TYKS:ssa
28.5.2014.
Luodaan hoitajavetoinen poliklinikkamalli niin, että päätehtävä ko. poliklinikalla on myöhäisseurannan tarpeessa
olevien henkilöiden palveluiden tuottamisen koordinointi. Koordinaatiopuhelin- tyyppinen palvelu on yksi
keskeinen osa kokonaisuutta. Paikallisesti (TYKS:ssa) tunnistetaan ja nimetään lääkärikonsultit, jotka
syöpätautien osalta ovat Sirkku Jyrkkiö ja lasten ja nuorten klinikalla Päivi Lähteenmäki. Lisäksi tarvitaan ainakin
myöhäisongelmiin vihkiytynyt aikuiskardiologi, gynekologi, endokrinologi, hematologi sekä psykiatri mukaan
toimintarinkiin. Näiden erikoisalojen toimijat tunnistetaan myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireistä
(28.5.2014 koulutustilaisuudessa), jotta koko ERVA-alueen toimintamalli olisi mahdollisimman sujuva.
Olennaista tulee jatkon kannalta olemaan myös perusterveydenhuollon verkoston luominen ja koulutuksen
tarjoaminen sille tasolle. Kuntoutusklinikan rooli evaluoidaan pilotin myötä. Suurin ongelma lienee jatkossa se,
että neuropsykologisen kuntoutuksen ja ylipäätään aivovammojen jälkitilojen tunnistamisessa tarvittavien
osaavien neuropsykologien palveluja ei ole olemassa. Tähän ongelmaan täytyy valtakunnallisellakin tasolla
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keskittyä. Turun aivovammayksikön tulevaisuudensuunnitelmien kartoittaminen ja sieltä mahdollisesti löytyvän
osaamisen hyödyntäminen kuuluu myös alkavan pilotin tavoitteisiin.
Mittareista (Turun pilotti tulee kehittämään tätä yhdessä Amk:n ja LSSY:n kanssa): Kun mietitään
myöhäisseurantatyöhön liittyviä interventioita ja niiden tuloksia, voidaan tutkia terveyskäyttäytymisen muutoksia
kuten dieetti, liikunta tai tupakointi; terveydenhuollon käytänteitä kuten terveydentilan seurantakäytäntöjä,
sitoutumista suositeltuun riskiarvion pohjalta tehtyyn seulontasuunnitelmaan; terveyshaittojen estoon tai
lievittymiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttaminen (syöpä, sydämen vajaatoiminta, ylipaino, uupumus,
verenpainetauti); ja potilaan positiivisten sosiaalisten ja elämänlaadullisten kokemusten kehittyminen (koulutus,
työllistyminen, mielenterveys). Tieto myöhäisseurantasuosituksista on puutteellista perusterveydenhuollossa
mutta myös monien alan toimijoiden keskuudessa (Blaauwbroek ym. 2008). Koulutusta siis tarvitaan.
4) SEURANTAPASSIN KÄYTTÄMINEN
Syöpähoidot läpi käyneen lapsen/nuoren seurantapassi on Encca- ja PanCare-hankkeiden mukaisesti
sähköinen asiakirja, joka voidaan myös tulostaa potilaalle paperiversiona. Kesäkuun 2013 palaverissa todettiin,
että Tietosuojavaltuutetun näkökulmasta pohdittavia asioita ovat ”rekisterin käyttötarkoitus” ja ”kuka on rekisterin
pitäjä”. Periaatteessa potilaan suostumuksella tiedon rekisteröinti voidaan aina toteuttaa, mutta koska toiminta
on käytännössä potilaan hoitoon liittyvää, sen tulisi olla osa sairauskertomusta ja siten sijoittua jatkossa
Kansalliseen terveysarkistoon (KanTa). Tarvitsemme kuitenkin siirtymävaiheen ratkaisun seurantapassin
toteuttamista varten ennen KanTan täyttä toimintaa. Heikki Virkkuselta vuoden 2014 alussa saadun tiedon
mukaan ei edelleenkään olla vaiheessa, jossa voitaisiin alkaa työstää KanTa-järjestelmän ja erikoisalakohtaisen
rekisterin yhdistämistä.
Miten syöpää sairastaneiden lasten ja nuorten hoitoyhteenvetojen ja seurantasuunnitelmien rekisteröinti ja
seurantapassi toteutetaan niin, että ne voidaan jatkossa yhdistää KanTaan? Suomen lastenhematologian ja –
onkologian yhdistyksessä (SLHOY) on aiemmin päätetty, että seurannan päättyessä lastenklinikoissa potilaille
laaditaan ruotsalaisen SALUB-mallin mukainen yhteenvetolomake (liitteenä 12). Tämä on kuitenkin mahdollista
saada sähköisessä muodossa Pohjoismaiseen leukemiahoidon yhteistyöhön liittyen Ruotsin Childhood Cancer
Epidemiology Groupilta (CCEG) Karolinskan serveriltä siten, että vain hoitavien klinikoiden toimijat näkevät
hoitamansa potilaat (ei koko maan potilaita). Elektronisessa muodossa oleva SALUB-lomake on koko Ruotsissa
käytössä tuon palvelimen kautta.
Näin ollen yksinkertaisin vaihtoehto myös seurantapassiasian kehittämiseen olisi kunkin yliopistosairaalan
(lasten- ja nuortenklinikan) omasta puolestaan eli rekisterinpitäjän ominaisuudessa tehdä potilaan hoidossa ja
jakohoidonsuunnittelussa tarvittavan rekisterin ulkoistamissopimus Karolinska Institutenin kanssa. Arto
Ylipartanen tietosuojavaltuutetun toimistosta (tsv) on todennut, että tällaiset ulkoistamissopimukset ovat
mahdollisia ja EU:n sisällä nykyisin suhteellisen hyvin toteutettavissa. Rekisterinpitäjän omalle vastuulle jää sen
varmistaminen, onko tarjottu palvelu teknisiltä ominaisuuksiltaan riittävä tietosuojan säilyttämisen kannalta. Tsv:n
toimistolla ei Ylipartasen mukaan ole resursseja eikä teknisiä valmiuksia tämän hoitamiseen.
Ulkoistamiseen liittyy se tosiasia, että järjestelmän huollosta ja käyttövarmuudesta vastaavien henkilöiden
(administrators) täytyy kuitenkin päästä koko järjestelmään. SALUB-rekisteriä ajatellen sen tietoturva-asetukset
ovat Ruotsin lain mukaisesti hyväksytyt (liite 13). Suomalaisilla lastensyöpälääkäreillä on käytössään suojattu
yhteys kyseiseen palvelimeen ja sitä kautta oman klinikkansa tiettyihin potilaisiin jo entuudestaan, koska
leukemiahoito-ohjelman potilasrekisteröinti (huoltajan/potilaan kirjallinen suostumus, syntymäaika ja
nimikirjaimet) tapahtuu tätä kautta. Kullekin käyttäjälle laaditaan tarkka profiili siitä, minkä rekisterin tietoihin
hänellä on täydennys- ja käyttöoikeus.
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Ylipartanen ehdotti maaliskuussa 2014, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) laadittaisiin
pilottikuvaus, joka arvioidaan tietosuojavaltuutetun toimesta. Tämän jälkeen kukin sairaanhoitopiiri voi
käynnistää omat sopimusprosessinsa. Tällainen suunnitelma on parhaillaan lausunnolla VSSHP:n
asiantuntijoilla (lakimies, arkistopäällikkö ja potilastietojärjestelmävastaava). Kyseessä on siis potilashoitoon ja
jatkohoidon suunnitteluun liittyvä rekisteri.
Ruotsalaiset kollegat ovat kertoneet, että tähän SALUB-rekisteriin tallennettu potilaskohtainen tieto on
mahdollista ottaa ulos esim. excel-muodossa ja liittää potilaan sähköiseen sairauskertomusjärjestelmään. Myös
Heikki Virkkunen THL:n KanTa-työryhmästä totesi, että näin voidaan hyvin jatkossa sitten toimia, kunhan
järjestelmä ensin sallii potilastietoihin lisättäväksi eri erikoisalojen omissa potilasrekistereissä sairaalakohtaisesti
olevia tietoja. Rekisterin ulkoistamisluvan varmistuttua VSSHP:ssa täytyy CCEG:n toimittaman SALUB-rekisterin
kanssa vielä neuvotella läpi tekniset yksityiskohdat sen suhteen, mikä on tarkka yhteensopivuus THL:n
edellyttämän ”rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma” -käytännön kanssa.
Siinä tapauksessa, että sairaanhoitopiirit eivät katso potilasrekisterin ulkoistamissopimuksen tekemistä
mahdolliseksi, jatketaan seurantapassin paperiversion käyttämistä kunnes KanTa-järjestelmään on
saatu valmius erikoisalakohtaisiin liitteisiin ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Seurantapassi (SALUB)
annetaan potilaalle hänen viimeisellä käynnillään lastenonkologian poliklinikalla. Yksi kappale jää
sairauskertomukseen liitettäväksi (skannaus) ja yksi kappale toimitetaan potilaan suunniteltuun
jatkohoitopaikkaan/jatkohoitopaikkoihin.

5) EHDOTUS PSYKOSOSIAALISEN TUEN SISÄLLÖSTÄ SYÖPÄHOITOJEN JÄLKEEN
Psykososiaalisen tuen tavoitteena tulee olla syövästä selviytyneen tilanteeseen nähden paras mahdollinen
elämänlaatu. Tähän tarvitaan erilaisia tuen muotoja – niin julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon, kolmannen
sektorin kuin lähipiiristä lähtöisin olevia. Jatkotyöryhmän erityinen huolenaihe on kautta syövänhoidon kentän
vallitseva erikoissairaanhoidon resurssien puute psykososiaalisen tuen antamiseen eri ikäisille potilaille
ja erityisesti pitkäaikaisselviytyjille. Samoin neurokognitiivisten ongelmien tunnistamisen ja kuntouttamisen
asiantuntijoita on maassamme olemattoman pieni määrä. Tällaisten resurssien luomiseen tarvittaneen
ministeriötason määräyksiä.
Tampereella toimivan myöhäisseurantapoliklinikan (nuorisopoliklinikka) havaintojen perusteella todettiin, että
potilaissa on: a) ns. supertsemppareita, jotka ainakin näyttävät selviytyvän hyvin; b) perheessä kiinni olevia,
joista osalla voi olla taustalla kognitiivisia ongelmia tai jopa lievää kehitysvammaisuutta (näiden osuus korostuu
ja ongelmaratkaisukeinoja tulisi löytää); c) sosiaaliongelmaisia, joiden seurantapoliklinikkakäyntejä vanhemmat
toivovat, mutta potilas ei ota palvelua vastaan. Toimintakokonaisuudessa nämä psykososiaalisen tuen tarpeessa
olevat korostuvat. Nuorisopoliklinikalta tehdään lähetteitä psykiatrin konsultaatioon ja toisinaan oppilaitosten
psykologi on käytettävissä. Ongelma on, kuka järjestelee potilaan pääsyä kotipaikkakunnan/
perusterveydenhuollon palveluihin. Vastaanottoa oman työn ohella hoitavan onkologin työpanos ei tähän riitä.
Hoitajan ja sosiaalityöntekijän/kuntoutusohjaajan työpanosta tarvittaisiin tähän lisää. Yleissairaalapsykiatria on
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asukkaita varten, mutta voi jonkin verran auttaa kontaktien luomisessa
kotipaikkakunnille muidenkin alueiden potilaita.
Helsingissä Lasten ja nuorten sairaalan veri- ja syöpätautien yksikössä käytettävissä oleva resurssi on riittänyt
vain hoidossa olevien potilaiden tarpeisiin. Syöpätautien klinikalla myöhäisseurantapoliklinikan toimintaan on
tarkoitus resursoida 20% psykiatrin ja 30% terapeuttisairaanhoitajan työpanos sekä 30% sosiaalityöntekijän
työpanos. HUS:ssa toimii lisäksi neurologian klinikalla erikoislääkäri Merja Kallio, joka on erikoistunut eri
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etiologioilla syntyneiden aivovammojen diagnostiikkaan ja tuntee neurokognitiivisen kuntoutuksen
mahdollisuuksia. Kallion poliklinikka on ylikuormittunut, eikä pysty palvelemaan myöhäisseurantatyötä.
Kuopiossa KYSin Lastenklinikan veri- ja syöpätautien yksikössä on nykyisin oma psykologi, joka on
käytettävissä myös pitkäaikaisselviytyjille tarvittavien testauksien tekemiseen. Syöpätautien pkl:lla ei ole omaa
psykologia. Osalla hoitajista on psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus ja he voivat tarvittaessa myös toimia
keskusteluapuna normaalikäytäntöä enemmänkin. Selkeiden psyykkisten ongelmien yhteydessä poliklinikalta
konsultoidaan
KYSin
yleissairaalapsykiatrian
poliklinikkaa
(yhteyshenkilöt
nimetty
myös
myöhäisseurantapotilaita ajatellen). Jos potilas on toisesta sairaanhoitopiiristä ja tarvitsee psykiatrin arviota,
laitetaan lähete yleensä oman piirin sairaalaan. Tällä hetkellä KYSin syöpätautien pkl:lla on käytettävissä
sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. Lisäksi on tarvittaessa mahdollista konsultoida KYSin Kuntoutuskeskusta
(yhteyshenkilöt nimetty myös myöhäisseurantatyöhön).
Oulussa lasten veri- ja syöpätautien yksikössä työskentelee neuropsykologi 20% työajalla. Hän keskittyy
vaikeimmin oireileviin ja tekee tutkimustensa perusteella kuntoutussuunnitelman aikuistuville. Aikuispuolella
yleissairaalapsykiatrialle tehdään tarvittaessa konsultaatio. Aikuispuolella on kuntoutusohjaaja ja
sosiaalityöntekijä. Psykiatrisen sairaanhoitajan (yleissairaalapsykiatrian pkl:lta) tapaaminen on mahdollista
järjestää. Samat henkilöt pyritään rekrytoimaan myöhäisseurantatyön konsulteiksi.
Turussa yleissairaalapsykiatrian yksikkö palvelee ensisijaisesti TYKSissä hoidossa olevia, täysi-ikäisiä potilaita
seuraavasti: somaattisesti sairaat potilaat, joiden psyykkiset oireet liittyvät kiinteästi somaattiseen sairauteen ja
joilla on tutkimus- ja hoitojakso meneillään Tyksin muilla erikoisaloilla. Lapsettomuushoidoissa olevat, raskaana
olevat ja synnyttäneet, jotka ovat Tyksin seurannassa. Vaikeasta somatisaatiosta kärsivät potilaat. Vaikeista
syömishäiriöistä kärsivät potilaat, joilla on yhteys Tyksiin. Poliklinikan miehitys on 1,5 hoitajaa, 2-4 lääkäriä
vaihtelevasti, sosiaalityöntekijä ja psykologi kliiniseen työhön. Hoitajamäärä on niukka, mistä syystä poliklinikka
ei voi tarjota hoitajakontaktia kuin harvalle arviopotilaalle. Koko psykiatrian tulosalueella on OPO-varoja jonkin
verran ulkopuoliseen terapiaan ohjaamista varten potilaille, joilla Kelan terapia ei tule kyseeseen. Nämä ovat
tarkoin määritellysti ja rajatusti käytössä. Työntekijämäärä on yleissairaalapsykiatrian yksikön mukaan juuri ja
juuri riittävä nykyiselle toiminnalle, mutta toiminnan laajentaminen tällä resurssilla uuteen potilasryhmään
(myöhäisselviytyjät) ei onnistu. Mahdollista olisi, mikäli varoja löytyy, ostaa palvelua myöhäisseurantapotilaille,
jolloin ko. varoilla yksikkö voisi lisätä resurssiaan. Käytännössä Turussa syksyllä 2014 alkavan pilottipoliklinikan
keskeisenä toimijana psykososiaalisen tuen järjestämisessä tulee olemaan lasten ja nuorten klinikalla
työskentelevä kuntoutusohjaaja poliklinikkahoitajan lisäksi. Kuntoutusohjaajan työpanosta käytetään aluksi 2
päivää kuukaudessa tähän työhön.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, psykiatrian el Saarni suositti käydyissä neuvotteluissa
aikuistuneiden lapsisyöpäpotilaiden ohjaamista www.mielenterveystalo.fi-sivustolle, joka on tarkoitettu potilaiden
neuvontaan ja itsearviointien tekemiseen, tarjoaa nettiterapialinkkejä sekä kertoo mielenterveyspalveluista
Uudenmaan, Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Hämeen alueella. Itseohjautuminen on toki yksi tärkeä tuen muoto,
mutta ei ehkä yksinään perusteltua vaikean perussairauden traumatisoimalle henkilölle.
Koordinoiva myöhäisseurantapoliklinikka voi käytännössä vain tunnistaa potilaiden psykososiaalisia ongelmia ja
pyrkiä auttamaan hoitoon ohjautumisessa. Psykososiaalisten ongelmien hoitoon ja mahdollisesti tarvittavaan
kuntoutukseen tulee nykytilanteessa resurssi käytännössä järjestyä kotipaikkakuntien kautta. Resurssien
etsiminen ammattiapua tarvitsevalle potilaalle edellyttää myöhäisseurantapoliklinikoiden toimijoilta
(vastuuhoitaja, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, erikoislääkäri) hyvää verkostoitumista, jotta ERVA-alueen eri
paikkakuntien palvelutarjonta tulee tunnistettua ja voidaan käyttää hyödyksi. Kyseiset alueelliset toimijat
tarvitsevat myös tietoa syövästä selviytyneiden erityisongelmista ja –piirteistä (kuva 4). Kuntoutusklinikoiden
palvelut ovat kullakin ERVA-alueella käytettävissä erillisillä lähetteillä.
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Kuva 4. Psykososiaalisten myöhäishaittojen kirjo lapsena ja nuorena syövän sairastaneilla.

Englantilaisen analyysin pohjalta tiedetään, minkälaisista asioista toimintansa vakiinnuttaneella
myöhäisseurantapoliklinikalla kävijät ovat eniten huolissaan ja siten tuen ja tutkimustenkin tarpeessa (Kuva 5).
Tällaisia asioita ovat juuri psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvät seikat: fertiliteettiin liittyvät huolet, oppimis- ja
muistivaikeudet, mielialaongelmat. Samanlaiseen tulokseen ovat tulleet Luoteis-Ruotsin uudella
myöhäisseurantapoliklinikalla toimivat kollegat (Jarfelt Marianne, henkilökohtainen tiedonanto 2013)
Kuva 5 . Sheffieldin myöhäisseurantapoliklinikalla kävijöiden raportoimat ajankohtaiset ongelmat (Michel ym.
2009).
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Tiedetään, että syöpään sairastuminen ja sen hoito aiheuttavat trauman. Viime vuosina tieto posttraumaattisesta
oireilusta on valtavasti lisääntynyt. Trauma saattaa pysyä dissosioituneena vuosikausia trauman tapahtuman
jälkeen ja joillakin se voi nousta pintaan vasta vuosikymmenienkin jälkeen tapahtumasta (Schulman 2002).
Myöhäisvaikutusten psyykkisessä arvioinnissa olisi tunnettava ja tunnistettava myös traumamekanismit.
Asiantuntijat suosittelevat, että posttraumaattisen stressitilan (PTSD) oirekysely tulisi tehdä kaikille
myöhäisseurannan aloittaville, koska siinä saadut tulokset ennustavat varsin hyvin potilaan myöhempää
sopeutumista (Smith ym.1999). Tämä malli tulee ottaa käyttöön myöhäisseurantapoliklinikoilla.
Traumaoireiden seulontaan sopivat TSQ (Trauma Screening Questionnaire)- ja IES (Impact of Event Scale) lomakkeet, joista TSQ löytyy PTSD:n käypähoitosivuilta: http://www.terveysportti.fi/xmedia/nix/hoi50080a.pdf.
IES:sta on olemassa uudistettu versio (IES-R), jonka traumapsykoterapeutti Soili Poijula on suomentanut v.
2002 (liitteenä 14). Seulontamenetelmien, jotka ovat käyttökelpoisia eri traumaryhmien seulonnassa myös
perusterveydenhuollon tasolla, tulee olla lyhyitä, yksinkertaisia vastata ja pisteyttää ja niiden tulee toimia
vähintään yhtä hyvin kuin laajempienkin arviointimenetelmien (Walters ym. 2007). Seulontaan tulee liittää
kliininen arvio kriteereiden täyttyessä ja tehdä hoitosuunnitelma. Käytännössä poliklinikkahoitaja voi tehdä
seulonnat ja poliklinikan työryhmä pohtii hänen kanssaan jatkohoitosuunnitelmaa.
Traumanäkökulman lisäksi olisi tärkeä seuloa psyykkisiä vaikutuksia laajemmin elämänlaatumittaria käyttäen ja
seuraava suositus tulee huomioida myöhäisseurantapoliklinikoiden työssä. Suomessa on tutkittu LS-4-kyselyä,
joka mittaa tyytyväisyyttä elämään neljällä yksinkertaisella kysymyksellä (liitteenä 15). Sitä on suositeltu
käytettäväksi tarkempaa psyykkistä arviointia tarvitsevien seulontaan ja sen vastaukset ovat korreloineet mm.
masennukseen, päihdeongelmiin ja somaattiseen sairastamiseen. Matalan tyytyväisyyden on havaittu
ennustavan pitkäaikaisia terveysongelmia, työkyvyttömyyttä ja mortaliteettia. Itseraportoitua tyytyväisyyttä
elämään pidetään yksinkertaisena ja käyttökelpoisena mielenterveyden indikaattorina. Syövästä selviytyneille
sopivista elämänlaatumittareista on kattava raportti Turun ammattikorkeakoulun ja Lounais-Suomen
Syöpäyhdistyksen yhteistyönä laaditussa julkaisussa (Nurminen ja Ojala, 2011). Myöhäisseurantatyö voidaan
nähdä myös kuntouttavana toimintana.
Myöhäisseurantapoliklinikoilla tarvitaan siis riittävä ja joustava
kuntoutusohjauksen, sosiaalityön ja psykiatristen tukitoimien asiantuntijapanos (Kuva 6).
Kuva 6. Kuntoutuksen vaikuttavuuden osa-alueet elämänlaadun kohentajana ja selviytymisen mahdollistajana.
(mukailtu, Nurminen ja Ojala, 2011)
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Myöhäisseurantapoliklinikan rooli tiedon välittäjänä korostuu eri puolilta maailmaa julkaistuissa raporteissa.
Tietoa tarvitsevat sekä potilaat (omaiset) että terveydenhuollon toimijat. Sveitsiläisessä julkaisussa todettiin, että
ne pitkäaikaisselviytyjät, joilla on eniten tiedollisia tarpeita (information gap) ovat myös psykologisesti
kuormittuneimpia ja ilmaisevat huonompaa elämänlaatua kuin muut tutkitut (Gianinazzi ym. 2014). Tämä
korostaa sitä tosiasiaa, että myöhäisseurantapoliklinikalla toimivilla ammattilaisilla, erityisesti hoitajalla ja
kuntoutus/sosiaalityöntekijällä
tulee
olla
riittävästi
aikaa
varattuna
kunkin
kävijän
tilanteen
läpikäymiseen/kartoittamiseen (ensikäyntiin testauksineen tarvitaan vähintään 2 tunnin vastaanottoaika).
Tiedon välittämisen tärkeä muoto on myös luoda helposti löydettävät (esim. Terveysportin kautta) nettilinkit
olemassa oleviin myöhäisseurantaohjeisiin siten, että pitkäaikaisselviytyjät voivat niitä myös itsenäisesti
hyödyntää. Kansainväliset ohjeistot (em. harmonisaatiotyöryhmän yhdenmukaistamat) tulee jatkossa kääntää ja
tarvittaessa muokata suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään joustavasti soveltuvaksi. Tähän työhön
kannattaa käyttää kolmannen sektorin toimijoiden apua ja vastuutahona voisi olla myös terveydenhuoltooppilaitosten opetushenkilökunta erilaisten projektien kautta. Tähän työhön on alustavasti lupautunut Turun
ammattikorkeakoulu (Raija Nurmisen johdolla) Tulevaisuudessa siis internet-pohjaisten, potilaalle tarkoitettujen,
näyttöön perustuvien tietovarantojen tarve lisääntyy.
Lisäksi tarvitaan helposti tavoitettava vertaistukijärjestelmä myöhäishaitoista kärsiville entisille syöpäpotilaille.
Myöhäisseurantapoliklinikkatyön kautta ERVA-alueille voidaan luoda ryhmätoiminnan malleja, mutta myös tässä
toiminnassa kolmannen sektorin rooli on keskeinen. Syöpäjärjestöt ja SYLVA voisivat tarjota alustan itpohjaiselle pitkäaikaisselviytyjien verkostolle – perustettu facebook –sivusto onkin ensi askel tähän suuntaan.
Myös kuntoutustoiminnassa täytyy jatkossa huomioida lapsuus/nuoruusiän syövästä selvinneiden tarpeet
esimerkiksi Syöpäyhdistysten kurssitarjonnassa (yhteistyö Syöpäkeskusten ja KELAn kanssa).
Aikuiseksi ehtineiden, mutta myöhäisvaikutuksista kärsivien entisten syöpälasten ja –nuorten systemaattisesta
kuntoutuksesta ei ole vielä kokemusta. Kuntoutus ja kuntoutumisen tuki kuuluu olennaisena osana myös
syövästä selviytyneen hyvään hoitoon. Kuntoutumisen tukeen liittyvän tiedollisen ja psykososiaalisen tuen sekä
vertaistuen eri muotojen tarkoituksena on yksilön psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten voimavarojen tukeminen
sekä yksilön ja yhteisön välisen vuorovaikutuksen edistäminen. Tärkeää on myös tuki terveellisten
elämäntapojen
omaksumiseen,
arjessa
ja
työelämässä
selviytymiseen
sekä
hyvinvoinnin,
osallistumismahdollisuuksien ja työllistymisen tukeminen. Kuntoutus tulisi suunnitella, toteuttaa ja arvioida
moniammatillisesti, jotta saataisiin mahdollisimman kattava kuvaus eri mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista.
Tällaisesta toiminnasta vastaavaa asiantuntijaa ei toistaiseksi ole olemassa. CCCF-toiminnan sateenvarjon alle
voisi myös tämän tyyppinen koordinaatiotyö jatkossa parhaiten asettua.
Kansallisen syöpäsuunnitelman toisen osan eli syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutuksen
tuen kehittämistä koskeva osuus vuosille 2014 – 2025 on kirjoitusvaiheessa. Lapsena ja nuorena syövän
sairastaneiden erityiskysymyksiin liittyvät asiat tulee jatkossa implementoida mukaan muihin syöpäpotilaita
koskeviin hankkeisiin ja erityisesti niistä kertyvän kokemuksen ja suositusten hyödyntämiseen. Ensimmäiset
yhteydet on Lähteenmäen toimesta luotu ”Kansallisen syöpäsuunnitelman toisen osan” –työryhmään, jotta myös
tämä nyt puheena oleva syöpäpotilaiden ryhmä pääsee toimenpiteiden kohteeksi. Työryhmän raportin
luonnoksessa kuvatut suositukset ja niiden toteutumisen seurantaindikaattorit ovat kaikki suoraan liitettävissä
myös lapsena
ja
nuorena
syövän
sairastaneiden
myöhäisseurantapoliklinikoiden
työhön ja
perusterveydehuoltoon niiltä osin kuin pitkäaikaisselviytyjät ovat siellä seurannassa.
6) YHTEENVETO
Alueellisissa neuvotteluissa sovittiin Suomessa otettavaksi käyttöön kansainvälisesti suositeltu kolmiportainen,
potilaan riskiluokitukseen perustuva jaetun vastuun myöhäisseurantatoiminnan malli. Tampereella
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myöhäisseurannasta vastaavan ”nuorisopoliklinikan” toiminta käynnistettiin v.2011. Päätoimijana poliklinikalla
(vastaanotto kerran kuukaudessa) on ollut nuoriin syöpäpotilaisiin perehtynyt kollega. Yksi hoitaja on
perehdytetty vastaanoton toimintaan ja hän tekee seurantatyötä muun poliklinikkatyönsä ohessa. Resurssipula
on ilmennyt toiminnan etenemisen myötä.
Helsingissä myöhäisseurantapoliklinikka aloittaa työnsä
Syöpätautien poliklinikan tiloissa 1.9.2014. Seurantatyö tulee olemaan hoitajavetoista. Toimeen koulutetaan
täysipäivätoiminen osaaja ja hänelle varahenkilö. Hoitaja voi olla lähtöisin joko Lastenklinikalta tai Syöpätautien
klinikalta. Tähän tarvittavaa uutta resurssia anotaan alkuvuoden 2014 muutosblokkiesityksellä (yksi
sairaanhoitajan vakanssi syöpäkeskuksen ja lastenklinikan yhteishankkeena). Kuopiossa käynnistetään vuoden
2014 aikana lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden jälkiseurantapoliklinikka KYSin syöpätautien poliklinikalla
puolipäiväisenä lääkärivastaanottona kerran kuukaudessa. Hoitajaresurssi otetaan omasta työvoimasta, mutta
toiminnan käynnistyttyä on tarpeen selvittää lisäresurssien saamisen mahdollisuutta. Oulussa laaditaan
yhteinen hankesuunnitelma Lasten ja naisten tulosalueen sekä Medisiiniseen tulosalueeseen kuuluvan
Syöpätautien ja hematologian vastuualueen kanssa. Hankkeen vetäjänä toimii lastenhematologi, jolle
maksetaan palkka SYHEVA:n kautta 1pv/viikko noin 6kk ajalle vuoden 2014 aikana. Hankkeen tavoitteena on
organisoida toimiva malli seurannasta, jossa hyödynnetään laaja-alaisesti syöpätautien poliklinikan henkilöstön
lisäksi myös avoterveydenhuoltoa ja siellä työskenteleviä syöpäsairaanhoitajia. Turun syöpätautien klinikalla ei
tällä hetkellä eikä lähi vuosina ole lääkäri- tai hoitajaresurssia myöhäisseurantatyöhön asettaa, koska akuuttityön
hoitaminen vie olemassa olevat resurssit. TYKS-ERVAn myöhäisseurantatoiminnasta sovittiin, että toiminnan
pilotointivastuu on lasten ja nuorten klinikalla ja koskee aluksi heillä hoidettuja, aikuistuneita potilaita. Päivi
Lähteenmäki on vastuuhenkilö ja laatii kolmivuotisen projektisuunnitelman, jossa lääkärin työpanos (aluksi 1
päivä/kk) katetaan apurahoin ja/tai lahjoitusvaroista ja hoitajan työpanos (noin 5pv/kk) katetaan vastuualueen
nykyisen toiminnan kautta. Pilotin koulutusvaiheeseen kutsutaan kuitenkin jo Syöpätautiklinikan hoitaja (hoitajia)
mukaan, jotta tulevaisuudessa resurssien heillä vapautuessa olisi mahdollista laajentaa toimintaa koskemaan
myös nuorena aikuisena (18-<25-vuotiaana) syövän sairastaneet henkilöt.
Syöpähoidot läpi käyneen lapsen/nuoren seurantapassi on Encca- ja PanCare-hankkeiden mukaisesti
sähköinen asiakirja, joka voidaan myös tulostaa potilaalle paperiversiona. Siinä tapauksessa, että
sairaanhoitopiirit eivät katso potilasrekisterin ulkoistamissopimuksen tekemistä Karolinska Institutenin kanssa
mahdolliseksi, jatketaan SALUB-muotoisen seurantapassin paperiversion käyttämistä kunnes KanTajärjestelmään on saatu valmius erikoisalakohtaisiin liitteisiin ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Seurantapassi
annetaan potilaalle hänen viimeisellä käynnillään lastenonkologian poliklinikalla. Yksi kappale jää
sairauskertomukseen liitettäväksi (skannaus) ja yksi kappale toimitetaan potilaan suunniteltuun
jatkohoitopaikkaan/jatkohoitopaikkoihin.
Psykososiaalisen tuen tavoitteena tulee olla syövästä selviytyneen tilanteeseen nähden paras mahdollinen
elämänlaatu ja elämän päämäärien saavuttaminen. Erityinen huolenaihe on kautta syövänhoidon kentän
vallitseva erikoissairaanhoidon resurssien puute psykososiaalisen tuen antamiseen eri-ikäisille potilaille ja
erityisesti pitkäaikaisselviytyjille. Samoin neurokognitiivisten ongelmien tunnistamisen ja kuntouttamisen
asiantuntijoita on maassamme olemattoman pieni määrä. Tällaisten resurssien luomiseen tarvittaneen
ministeriötason määräyksiä järjestämisvastuista. Koordinoiva myöhäisseurantapoliklinikka voi käytännössä vain
tunnistaa potilaiden psykososiaalisia ongelmia ja pyrkiä auttamaan hoitoon ohjautumisessa. Psykososiaalisten
ongelmien hoitoon ja mahdollisesti tarvittavaan kuntoutukseen tulee nykytilanteessa resurssi käytännössä
järjestyä kotipaikkakuntien kautta. Resurssien etsiminen ammattiapua tarvitsevalle potilaalle edellyttää
myöhäisseurantapoliklinikoiden toimijoilta (vastuuhoitaja, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, erikoislääkäri)
hyvää verkostoitumista, jotta ERVA-alueen eri paikkakuntien palvelutarjonta tulee tunnistettua ja voidaan käyttää
hyödyksi. Tässä raportissa kuvataan erilaisia työkaluja ja toimintamalleja, joita myöhäisseurantapoliklinikalla
voidaan hyödyntää psykososiaalisten ongelmien tunnistamiseksi.
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