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Hätäkeskukselta tarvitaan tarkempia
ohjeita monivammapotilaan
lämpötaloudesta
Hätäkeskuksen tulisi tieliikenneonnettomuuksiin liittyvissä puheluissa antaa soittajille tarkemmat ohjeet,
miten monivammapotilaiden lämpötaloudesta huolehditaan. Tutkimuksessa analysoitiin 135 hätäpuhelua.
Niistä 13 prosentissa huomioitiin potilaiden elimistön lämpötalous.
Monivammapotilaat ovat hyvin alttiita hypotermialle. Tutkimuksesta ja hypotermian raja-
arvosta (ruumiinlämpö 35–36 °C) riippuen
heistä 6–73 prosenttia on sairaalaan tullessaan
hypotermisia (1,2,3,4).
Hypotermisten monivammapotilaiden kuolleisuuden on todettu olevan 2–4 kertaa niin
suuri kuin normaalilämpöisten. Hypotermisilla
vammapotilailla esiintyy myös enemmän
komplikaatioita, kuten pneumoniaa (1), he joutuvat useammin tehohoitoon ja heidän sairaalahoitojaksonsa ovat pidempiä (5).
Aihetta käsittelevissä tutkimuksissa on toistuvasti kehotettu kiinnittämään monivammapotilaiden hypotermian ehkäisyyn enemmän huomiota varhaisemmassa vaiheessa. Maallikoiden
roolia on korostettu ja suositeltu, että jo hätäensiapukursseilla painotettaisiin enemmän hypotermian ennaltaehkäisyn merkitystä vaikeasti
loukkaantuneita potilaita autettaessa (3,6).

Tutkimus kattoi kaikki Suomen 
kuusi hätäkeskusta.
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Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuu
Suomessa vuosittain keskimäärin 6 150 henkeä, joista keskimäärin 450 loukkaantuu vakavasti (7). Sääolosuhteiden voidaan olettaa ai
heuttavan lisähaastetta hypotermian ehkäisyyn.
Selvitimme, kuinka usein ja miten hätäkeskuspäivystäjät ohjeistavat soittajia huolehtimaan vakavasti loukkaantuneiden potilaiden
lämpötaloudesta keskisuurissa tai suurissa tieliikenneonnettomuuksissa.
Aineisto ja menetelmät

Tutkimus kattoi kaikki Suomen kuusi hätäkeskusta. Siihen valittiin hätäpuhelut, jotka olivat

16 5 4

aiheuttaneet vähintään yhdelle ensihoitoyksikölle tehtävän kuljetuskoodilla A203 (keskisuuri tieliikenneonnettomuus) tai A204 (suuri tieliikenneonnettomuus).
Lämpötaloudesta huolehtimisen arvioitiin
olevan erityisen tärkeää tieliikenneonnettomuuksissa. Kuljetuksen varausaste A tarkoittaa,
että potilaan tila on ensihoidosta huolimatta
epävakaa ja edellyttää jatkuvaa seurantaa sekä
nopeaa kuljetusta (8). Lisätietoa keskisuuren ja
suuren tieliikenneonnettomuuden määritelmistä on verkossa (liitetaulukko 1, laakarilehti.fi >
Sisällysluettelot > SLL 33/2021).
Tutkimus ei kata hätäpuheluita, jotka oli soitettu sen jälkeen, kun ensimmäinen yksikkö oli
saapunut kohteeseen. Hätäpuhelutallenteet
valittiin siten, että kaikki puhelut oli käsitelty
samalla hätäkeskustietojärjestelmällä (ELS).
Tutkimuksen alkuperäiseen otokseen kuuluvat hätäpuhelut (n = 202) oli soitettu vuosina
2015–18. Ne oli rajattu koskemaan vain talvikuukausia (joulukuu 2015 – helmikuu 2018),
jolloin on erityisen tärkeää huolehtia potilaan
lämpötaloudesta.
Alkuperäisestä otoksesta rajattiin pois yhteensä 67 hätäpuhelua kieleen tai ymmärtämiseen liittyvän syyn takia (n = 7), onnettomuuspaikan ohittamisen takia (n = 27), auttamismahdollisuuden puuttumisen (n = 27) ja teknisen syyn (n = 6) perusteella. Tutkimuksen
lopullinen otos oli 135 hätäpuhelua, joista
129:ssä kuljetuskoodi oli A203 ja kuudessa
A204 (liitetaulukko 2).
Tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta tarkoitusta varten kehitetyn Excel-pohjaisen monivalintataulukon avulla (liitetaulukko 3). Hätäkeskuslaitos on myöntänyt tutkimukselle tutkimusluvan, ja tutkimus on saanut eettisen toimikunnan puoltavan ennakkoarviointilausunnon.
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Tulokset

Potilaan lämpötaloudesta puhuttiin 13,3 %:ssa
(n = 18) kaikista 135 hätäpuhelusta (95 %:n LV
7,6–19,1 %) joko hätäkeskuspäivystäjän tai soittajan aloitteesta. Näistä puheluista kahdeksassa
hätäkeskuspäivystäjä ohjeisti soittajaa huolehtimaan monivammapotilaan lämpötaloudesta.
Yhdeksässä puhelussa soittaja mainitsi asiasta,
mutta hätäkeskuspäivystäjä ei ohjeistanut siihen liittyviä toimia. Lisäksi yksi ohjeistus koski
potilaita, jotka kykenivät kävelemään.
Kahdeksassa puhelussa hätäkeskuspäivystäjä
ohjeisti huomioimaan lämpötalouden ensiapulaukun välineiden avulla (n = 2), pysymällä lämpimässä autossa (n = 1) tai muilla välineillä,
kuten vaatteilla tai huovilla (n = 5).
Tutkimuksessa mukana olevat hätäpuhelut
(n = 135) koskivat 97:ää tieliikenneonnettomuutta. Hätäkeskuksesta ohjeistettiin huolehtimaan monivammapotilaan lämpötaloudesta
kaikkiaan kahdeksassa onnettomuudessa (8 %).
Yhdessäkään onnettomuudessa näitä ohjeita ei
annettu useammalle kuin yhdelle ilmoittajalle.
Päätelmät

Potilaan lämpötalous huomioitiin 13 %:ssa hätäpuheluista. Osuus on pieni suhteessa hypotermian esiintyvyyteen (3). Tulos vastaa norjalaisen tutkimuksen tulosta, jossa 12 %:ssa
onnettomuuksista oli huolehdittu monivammapotilaan lämpötaloudesta ennen ensimmäisen
ensihoitoyksikön saapumista onnettomuuspaikalle (3).

Tutkimuksessa mukana olevat hätäpuhelut
koskivat 97:ää tieliikenneonnettomuutta.
Sekä nykyistä hätäkeskustietojärjestelmää
Ericaa että aiempaa ELS-tietojärjestelmää käyttävälle hätäkeskuspäivystäjälle tarjotaan tehtävälajien mukaisia soittajalle annettavia toimintaohjeita. Keskisuurten ja suurten tieliikenneon-
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nettomuuksien osalta tietojärjestelmissä ei ole
mainintaa potilaan lämpötaloudesta huolehtimisesta. Näin ollen on ymmärrettävää, että hätäkeskuspäivystäjät antoivat asiasta ohjeita vain
harvoin.
Vakavia tieliikenneonnettomuuksia koskevissa hätäpuheluissa päivystäjällä on varsin paljon
huomioitavia asioita. Siksi on tärkeää, että olennaisimmat asiat ovat tehtävänkäsittelyohjeissa
muistin tukena ilmoituksen vastaanottavalle
päivystäjälle.
Tehokkaan toiminnan takaamiseksi monivammapotilaiden lämpötaloudesta tulisi huolehtia saumattomasti koko auttamisketjussa.
Valtaosa aihetta koskevasta tutkimuksesta käsittelee kuitenkin ensihoitovaihetta ja jatkohoitoa
(4,9,10,11). Maallikoilla on erittäin tärkeä rooli
hätätilanteiden ensitoimissa, ja hätäkeskuksella
on suuri merkitys heidän ohjeistamisessaan
(3,6).
Tutkimusaineisto oli maantieteellisesti kattava, harkitusti rajattu ja edusti laajaa otantaa, joten sen yleistettävyys Suomessa on hyvä. On
kuitenkin huomioitava, että suuriin tieliikenneonnettomuuksiin liittyi vain kuusi hätäpuhelua.
Tallenteet kuunteli yksi tutkija. Niiden tulkinta
oli suurelta osin yksiselitteistä, tulkinnanvaraa
ei ollut, ja tarvittaessa tallenteita kuunneltiin
useita kertoja luotettavuuden varmistamiseksi.
Tutkimusta varten kehitetty monivalintataulukko kattoi kaikki hätäpuheluissa esiintyneet ja
tutkimukseen valitut näkökulmat.
Tutkimuksen perusteella on suositeltavaa
lisätä lämpötaloudesta huolehtimiseen liittyvä
ohjeistus hätäkeskustietojärjestelmän tehtävänkäsittelyohjeisiin erikokoisissa tieliikenneonnettomuuksissa.
Jatkotutkimuksen aiheena on selvittää tällaisen ohjeistuksen tarpeellisuutta muissa tehtäväkoodeissa, joihin voi liittyä vakavan vammautumisen riski. Lisäksi olisi tärkeä selvittää, vastaavatko nykyiset ensiapukoulutukset lämpötaloudesta huolehtimisen haasteisiin Suomen sääolosuhteissa. ●
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Emergency Response Centres need to
give more detailed instructions on body
temperature management of patients
with multiple injuries
Background The purpose of this study was to examine whether or not emergency centre dispatchers instruct
callers to take care of the body temperature management of patients severely injured in a traffic accident.
Methods The study collected and analysed data from emergency call recordings (n = 135) related to serious
traffic accidents (emergency medical service transport codes A203, A204) during the cold season in Finland.
Results The body temperature management of patients was brought up in 18 calls (13.3%, 95% confidence
interval 7.6%–19.1%). Emergency calls included in the study were from 97 traffic accidents. In a total of 8 (8%)
accidents, the caller was instructed to take care of the patient’s body temperature management.
Conclusions The emergency call handling guidance of Emergency Response Centres should be further
developed to include instructing the caller to take care of the body temperature management of patients
severely injured in a traffic accident.
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Verkkoliite 1.
Verkkoliite
1. Hätäkeskuslaitoksen ELS-järjestelmän aikaiset tehtävälajimääritelmät keskisuurelle ja
suurelle
tieliikenneonnettomuudelle
Hätäkeskuslaitoksen
ELS-järjestelmän aikaiset tehtävälajimääritelmät keskisuurelle ja suurelle tieliikenneonnettomuudelle

Hätäpuhelussa tehtävälaji 203 tai 204 valittiin pelastuksen ohjeistuksen perusteella seuraavasti:
203 Tieliikenneonnettomuus keskisuuri
• Onnettomuus, jossa 1 pelastettava puristuksissa
• Onnettomuus, jossa 2-5 pelastettavaa
• Raskas liikenne, jossa 1 pelastettava
• Ajoneuvon onnettomuus, auto ei pyörillään tai palaa ja pelastettava
• Ketjukolari, jossa 3-5 ajoneuvoa
o vilkas liikenne ja suuret nopeudet
• Ajoneuvo ajoradalla
o vilkas liikenne ja suuret nopeudet
• Ajoneuvossa selkeät suuret (raju onnettomuus) muodonmuutokset ja pelastettava
• Onnettomuus, jossa lisävaara; Tulipalo, vaaralliset aineet, pelastaminen vedestä, vaikeasti
tavoitettava onnettomuuspaikka, jännitteinen paikka
204 Tieliikenneonnettomuus suuri
• Onnettomuus jossa 6-10 pelastettavaa
• Pelastettavia 3-4:ssä ajoneuvossa
• Ketjukolari, jossa 6-10 ajoneuvoa
o vilkas liikenne ja suuret nopeudet
Ensihoidon A-varausaste 203 tehtäviin:
• Suuren massan törmäys pienempään
• Törmäys esteeseen yli 60 km/h
• Törmäys suojattomaan suurella massalla tai nopeudella
• Yleistila romahtanut
• Riskioire tai -löydös
204 tehtävä on ensihoidolle aina A-varausasteella.
Huom! Hätäkeskuksen tehtävänlaji (kun ensihoitoyksikkö lähetetään tehtävälle) ja ensihoidon kuljetuskoodi
(kun potilas kyydissä) eivät aina ole samoja, koska kuljetusvaiheessa kuljetuskoodia voidaan muuttaa
vastaamaan tapausta. Tässä tutkimuksessa valittiin tarkasteluun ne hätäpuhelut, jotka olivat johtaneet
vähintään yhden ensihoitoyksikön osalta kuljetuskoodiin A203 (keskisuuri tieliikenneonnettomuus) tai A204
(suuri tieliikenneonnettomuus).
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Verkkoliite 2.

Tutkimusaineiston rajaukset

Ensimmäisen vaiheen rajaus

Toisen vaiheen rajaus

Vain hätäpuhelut, jotka ovat johtaneet vähintään
yhden tehtävään hälytetyn ensihoitoyksikön osalta
kuljetuskoodiin A203 tai A204

Tutkimuksesta on poissuljettu hätäpuhelut, joissa 1)
keskustelukieli on ollut muu kuin suomi, tai 2)
keskustelukieli on ollut suomi, mutta on ollut ilmeistä
ettei soittaja kielimuurin takia olisi ymmärtänyt
suomenkielisiä lämpötalouden hoitamiseen liittyviä
ohjeita.

Vuosirajaus: 2015-2018

(kaikki puhelut käsitelty samalla
hätäkeskustietojärjestelmällä)

Vain suomenkieliset hätäpuhelut.

(Poissuljettu seitsemän hätäpuhelua)
Vain hätäpuhelut, joissa soittaja on
onnettomuuspaikalla.
Tutkimuksesta on poissuljettu hätäpuhelut, jotka on
soitettu ohiajaneista tai jonossa odottavista
ajoneuvoista, sekä erilaiset tiedustelupuhelut.

Kuukausirajaus: vain joulu-helmikuussa soitetut
hätäpuhelut (joulukuu 2015 - helmikuu 2018)

(Poissuljettu 27 hätäpuhelua)

Ei hätäpuheluja, joissa soittajalla ei ole mahdollisuutta
auttaa.
Ei hätäpuheluita, jotka oli soitettu ensimmäisen
yksikön kohteeseen saapumisen jälkeen

= 202 hätäpuhelua

Tutkimuksesta on poissuljettu hätäpuhelut, joissa
soittajalla ei ole ollut mahdollisuutta auttaa
järkytyksen, paniikin, päihtymistilan, yhteistyökyvyn
puutteen tai kieltäytymisen takia.
Myös ne hätäpuhelut on poissuljettu tutkimuksesta,
joissa soittajalla ei ole ollut mahdollisuutta päästä
autettavan/autettavien luokse tai soittaja on itse
ollut ajoneuvossa, johon on kohdistunut
korkeaenerginen onnettomuus.
(Poissuljettu 27 hätäpuhelua)

Ei hätäpuheluita, jotka eivät ole teknisistä syystä
luotettavasti analysoitavissa.
Tutkimuksesta on poissuljettu hätäpuhelut, jotka
eivät teknisen syyn takia olleet luotettavasti
analysoitavissa. Kaikki tämän kategorian puhelut
katkesivat ennen kuin hätäkeskuspäivystäjä oli
ohjeistanut onnettomuuspaikan auttamistoimet.
(Poissuljettu kuusi hätäpuhelua)

= 135 hätäpuhelua, joista 129:ssä kuljetuskoodi oli
A203 ja kuudessa A204

Verkkoliite
2. Tutkimusaineiston rajaukset.
16 5 5 c

Lääkärilehti 33/2021 vsk 76

Lääkärilehti 33/2021 vsk 76

Tämä on ensimmäinen
puhelu ko.
onnettomuudesta, jossa
ohjeistus on annettu

Puhelu on ensimmäinen
soitto kyseisestä
onnettomuudesta

Ohjeistus on koskenut
vain käveleviä potilaita

Ei ohjeistusta

Annettu ohjeistus on
"yleisohjeistus"

Ohjeistus: jollain muulla
tavalla

Ohjeistus: muilla välineillä

Ohjeistus: ensiapulaukun
välineillä

Lämpötaloudesta ei ole
puhuttu

Potilaan lämpötaloudesta
on puhuttu

Poissuljettu: soittajalla ei
mahdollisuutta auttaa

Poissuljettu: Soittaja ei ole
onnettomuuspaikalla

Poissuljettu: Muu kuin
suomen kieli

Poissuljettu: Tekninen
ongelma

Mukana tutkimuksessa

Verkkoliite 3.

Monivalintataulukko hätäpuheluista tallennettaville tiedoille

Puhelu 1
Puhelu 2
Puhelu 3
Puhelu 4
Puhelu 5
Puhelu 6
Puhelu 7
Puhelu 8
Puhelu 9
Puhelu 10
Puhelu 11
Puhelu 12
Puhelu 13
Puhelu 14
Puhelu 15
Puhelu 16
Puhelu 17
Puhelu 18
Puhelu 19
Puhelu 20
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