Ikääntyneiden päihteiden
käyttö ja kaatumisvaaran
vähentäminen

1

21.9.2021

Terveydenhuollon ylitarkastaja, Anne Kejonen

Mistä kohta
puhutaan

Sisältö
Yleistä ikääntyneiden päihteiden käytöstä ja
sen vaikutuksista terveyteen (keskitytään
alkoholiin ja vähän lääkkeisiin)
Hieman tunnistamisesta

Puheeksiotto ja sen työvälineistä
Kaatumisvaaran vähentäminen
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Lyhyesti kaatumisista
Kaatumiset ja tapaturmat aiheuttavat suuret kustannukset sosiaali- ja
terveydenhuoltoon ensin hoito- ja kuntoutuskustannuksineen ja
sitten ikääntyneiden osalta lisääntyneenä avuntarpeen
kustannuksineen. Tämä on erityinen haaste niissä kunnissa, jossa
väestössä on paljon ikääntyneitä, erityisesti meillä Itä-Suomessa.

Kaatumisilla suuri vaikutus ikääntyneiden hyvinvointiin laajasti:
pelko uusista kaatumisista, kaatumistapaturmien jälkeen toiminnan
rajoitukset, kivut ja jopa eristäytyminen, talous, psyyke…
Kaatumiset aiheuttivat 62 648 sairaalahoitojaksoa vuonna 2018.
Näistä yli puolet tapahtui naisille. Kaatumisten aiheuttamista
hoitojaksoista lähes puolet sattuu 70 vuotta täyttäneille.
Vuonna 2018 Suomessa kuoli yhteensä 1 114 yli 65-vuotiasta
henkilöä kaatumisen ja putoamisen seurauksena.
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Yleistä ikääntyneiden alkoholin
käytöstä
Tutkimuksissa on todettu, että alkoholin käyttö alkaa yleensä
nuoruudessa ja on huipussaan aikuisiässä. Ikääntyneiden alkoholin
käyttötavat vaihtelevat suuresti, satunnaisesta käytöstä liikakäyttöön
tai jopa riippuvuuteen asti.

Eläkeikäisen väestön (yli 65-vuotiaat) joukossa alkoholin käyttö on
yleistynyt tasaisesti viimeisinä vuosikymmeninä ja raittius on
puolestaan harvinaistunut. Alkoholin käytön lisääntyminen näkyy
erityisesti säännöllisenä alkoholin käyttönä. Varhaista ja
myöhempää eläkeikää elävien ikääntyneiden juomatavoissa on
nähty eroja. Varhaisessa eläkeiässä olevien kulutusmäärät ovat
suurempia kuin myöhemmässä eläkeiässä olevien.
Eläkeikäisten naispuolisten alkoholinkäyttäjien osuus on lisääntynyt
merkittävästi yhden sukupolven aikana.
Eläkeikäisten alkoholinkulutus kuuluu varsin arkisiin tilanteisiin ja
sijoittuu pääosin kotiympäristöihin.

Eläkeikäiset miehet käyttävät alkoholia usein yksin ja humaltuvat
selvästi useammin kuin naiset.
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Yleistä ikääntyneiden alkoholin
käytöstä
Tutkijoiden mukaan ikääntyneiden alkoholin käyttöön liittyviä haittoja on
myös aliarvioitu sekä diagnosoitu väärin. Tutkijat korostavat sitä, että
väestön ikääntymien on kansanterveyden näkökulmasta maailmanlaajuinen
ilmiö ja on tärkeä kiinnittää alkoholin käytön tuomiin ongelmiin huomiota.
Alkoholin käytön puheeksiotto ja seulonta ovat tärkeä osa ikääntyneiden
normaalia elintapaohjausta.

Ikääntyneet eivät aina kerro todellisia juomamääriä (aliarvioi). Aliarviontiin
voi olla syynä häpeään liittyvät tunteet sekä myös muistihäiriöt.
Alkoholin käytöllä kaatumisiin on yhteys
Päihdetilastollisen vuosikirjan (2020) mukaan alkoholiperäisiin syihin
kuolleiden määrä vuodesta 2014 vuoteen 2019 on laskenut kaikissa muissa
ikäryhmissä, mutta noussut yli 65 -vuotiaiden ikäryhmässä sekä 40-44
vuotiaiden ikäryhmässä. Yli 65-vuotiaiden osalta nousu vuodelta 2014
(583) vuoteen 2019 (716) oli huomattava.
Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutusta ikääntyneillä tutkimuksia niukasti
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Tutkimuksia
vähän ja nekin
vanhoja >>
Uutta
tutkimusta
tarvitaan!

Alkoholi ja tapaturmat
tutkimuksista
Ilona Nurmi-Lüthjen ja työryhmän tekemässä
tutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden
lonkkamurtumapotilaiden veren alkoholi- ja
bentsodiatsepiinilääkepitoisuus heidän tullessaan
murtuman takia sairaalahoitoon:
Tulos: 28 prosentilla kymenlaaksolaisista
murtumapotilaista oli alkoholia veressä. Myös
lääkkeen ja alkoholin yhteiskäyttöä oli hälyttävän
paljon.
Potilaiden keski-ikä oli 80 vuotta. Potilaat olivat
enimmäkseen naisia, mutta alkoholiongelma
kasaantui miehille. Toisessa tutkimussairaalassa,
Päijät-Hämeessä, 7 prosentilla oli alkoholia veressä.
(Comparing properties of audit data and routinely collected register data in case of
performance assessment of hip fracture treatment in Finland. Sund,Reijo; NurmiLüthje, Ilona; Lüthje, Peter; Tanninen, Salla; Narinen, Arja; Keskimäki, Ilmo (2007)
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a.

Kohtuullisesti
juovat
kaatuivat
harvemmin
kuin täysin
raittiit
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Toisaalta…
3 vuoden seurantatutkimuksessa seurattiin yli 60
vuotiaiden (N 2170) alkoholin käyttöä ja
kaatumisia.
Tutkijat vertasivat kohtuullisia juovia raittiina oleviin.
Kohtuullisesti juoneet kaatuivat 21% vähemmän ja heillä
oli 33% pienempi todennäköisyys kaatua siten, että he
tarvitsivat lääkärin hoitoa.

Alkoholin vaikutukset terveyteen
”Alkoholi ja
lääkkeet eivät
sovi yhteen

Ikääntyneiden alkoholin liikakäyttöä voidaan pitää moneltakin osin
terveydelle haitallisena. Ensimmäisenä voidaan esiin tuoda
farmakologiset ja fysiologiset seikat. Ikääntyessä kehon
nestepitoisuus ja kehon massa vähenee. Alkoholi on vesiliukoinen
aine, jolloin vähempään nestetilavuuteen suhteutettuna, elimistön
alkoholipitoisuus nousee. Tällöin vaarana on erilaiset kaatumiset
sekä myös alkoholimyrkytykset. Ikääntyessä herkkyys alkoholin
vaikutuksille lisääntyy, koska ikääntyessä toleranssi heikkenee.
Alkoholi heikentää tasapainon hallintaa, tarkkaavaisuutta ja
reaktiokykyä >> Kaatumiset!

Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia on tutkittu vähän >> Voi
heikentää tai voimistaa jonkin lääkkeen vaikutusta. Erityisen
haastavia lääkkeitä ovat keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet.
Alkoholilla on todettu olevan moninaisia haitallisia vaikutuksia
terveyteen. Alkoholiongelmaisen käypähoidon mukaan alkoholi on
liitetty yli 60 erilaiseen terveysongelmaan. (mm. psyykkiset häiriöt,
sydän- ja verisuonisairaudet, maksa- ja haimasairaudet, kaatumiset
ja niitä seuranneet vammat.)
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Suosituksia on tehty
Yhdysvaltain geriatrisen seuran ohjeen mukaan 65
vuotta täyttänyt ei saisi kerralla juoda kahta annosta
enempää ja viikoittainen käyttö ei saisi ylittää
seitsemää annosta. Tällöin puhutaan riskirajoista.
Puolestaan Yhdysvaltalaisen National Institute of
Alcohol, Abuse and Alcoholism -instituutin suositus yli
65-vuotiaille on enintään 3,5 annosta kerralla ja
enintään 8 annosta viikossa. (Alkoholiongelmaisen
käypähoitosuositus)
Toisaalta: Kohtuullinen ja varovainen alkoholinkäyttö ei
välttämättä ole haitaksi ikääntyneellekään. Huomioiden, ikä,
lääkitys, perussairaudet >> Yksilöllinen sovellus

1 annos= pullo keskiolutta (0.33), 12 cl viiniä, 8cl
väkevää viiniä tai 4cl viinaa.
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Termit ja riskit
Mikä riski?
-Käytössä
monenlaisia
termejä

Käypähoidon suosituksen riskitasot (kohtalainen riski ja suuri
riski) soveltuu huonosti annosten osalta ikääntyneille.
Aiemmin yleisesti käytössä määritelmä: Alkoholiriskien
määrittämiseksi ja samalla hoitovalintoja helpottamiseksi
alkoholin ongelmakäyttö on jaettu kolmeen luokkaan:
riskikulutus, haitallinen / ongelmallinen käyttö sekä
alkoholiriippuvuus.
Riskikulutus: mikäli suositellut alkoholinkäyttörajat ylittyvät
satunnaisesti. (ei merkittävää terveyshaittaa) >>> Tapaturmaalttius kasvaa.
Riskikäytöstä on kyse myös silloin, kun asiakas käyttää lääkkeitä,
joilla on haitallinen yhteisvaikutus alkoholin kanssa tai kun
hänellä aikaisemmin on ilmennyt alkoholinkäyttöön liittyviä
haittoja.
Ongelmakäyttöön riittyy merkittävä riski henkilön terveydelle ja
hyvinvoinnille. Tällöin riskikäytön rajat ylittyvät.
Haitallisella käytöllä tarkoitetaan puolestaan sitä, että henkilöllä
on selvästi tunnistettavia ja määritettävissä olevia alkoholin
käytön aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä haittoja, mutta ei
riippuvuutta. Kaatumisriski selkeästi lisääntynyt (tasapaino,
huimaus, verenpaine, unihäiriöt)
Alkoholiriippuvuus määritellään oireyhtymäksi, johon liittyy
juomisen pakonomaisuutta, vieroitusoireita, toleranssin kasvua
sekä juomisen jatkumista haitoista huolimatta.
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Alkoholi, ikääntyneet ja lääkkeet =
huono yhdistelmä
Lääkkeitä, joiden kanssa alkoholi ei sovi lainkaan:
uni- ja rauhoittavat lääkkeet, trisykliset
masennuslääkkeet, keskushermostoon vaikuttavat
lääkkeet, allergia- ja matkapahoinvointilääkkeet.
jotkut antibiootit ja epilepsialääkkeet
Lääkkeitä, joiden kanssa alkoholia tulisi käyttää
erityisen varovasti: diabetes-, tulehduskipu-,
nesteenpoisto-, sydän- ja veripainelääkkeet,
verenohennuslääkkeet, jotkut antihistamiinit, sekä
potenssi- ja eturauhasen liikakasvulääkkeet.
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”kivut,
ärtyneisyys,
verenpaine…”

Alkoholin haitallinen käyttö voi
ilmetä ikääntyneillä
fyysisiä vammoja, murtumia, ruhjeita
epämääräisiä kipuja, erityisesti suoliston ja vatsan alueella
ravitsemustila heikentyy, lihomista/laihtumista
toistuvia tulehduksia, huonontunut yleiskunto, hampaiden kunto
ärtyneisyyttä ja levottomuutta selvin päin, unettomuutta,
sekavuutta, masentuneisuutta
nopea ja epäsäännöllinen syke, kohonnut verenpaine,
rytmihäiriöt
epätasapaino laboratorioarvoissa (antigoakulantti, verensokeri)
ihmissuhdeongelmat
epäsiisti olemus
taloudellisia ongelmia
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Kysy, kuuntele,
motivoi!

Ota ikääntyneen alkoholin käyttö
puheeksi, kuten muutkin asiat
Kysymällä:
Alkoholin käytöstä on syytä kysyä asiakkailta sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluissa aika-ajoin.
•

Asiakkaalle esitetään avoimia kysymyksiä, joilla selvitetään,
kuinka usein ja kuinka paljon alkoholia kuluu, mitä
alkoholilaatuja käyttää, kuinka usein juo humalaan, mitä
vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin sekä mikä on asiakkaan
halu muutokseen.

•

Motivoivalla työtavalla (avoimet kysymykset, positiivinen
palaute, heijastava kuuntelu, lopuksi yhteenveto, älä väittele,
luo toivoa, ole empaattinen)
Käyttämällä yli 65-vuotiaiden alkoholimittaria (pitkäversio
sähköisessä muodossa, lyhyt versio antaa myös samalla
palautteen)
Perinteinen AUDIT-testi soveltuu huonosti ikääntyneiden
alkoholin käytön arviointiin! Pisteet, erityisesti annokset! (5)
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Yli 65-vuotaiden alkoholimittari,
mikä mittari?
Alkoholin
käytöstä tulee
kysyä samoin
kuin muistakin
asioista

Yli 65-vuotiaiden alkoholin käytön puheeksiottoon,
arviointiin, neuvontaan ja palveluohjaukseen
Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle,
diakoniatyöhön sekä järjestötoimijoille. EI
diagnosointiin
Käyttö kotihoidossa:
Kaikille asiakkaille uuden palvelu-/hoitosuhteen
alussa
Kotikäynnillä

-

palveluohjauskotikäynti, hyvinvointia edistävä
kotikäynti, kotihoidon käynti

Aina silloin, kun on syytä epäillä alkoholin riski/ongelmakäyttöä (päivystys, kotihoito, lääkärin /
sh / th vastaanotto
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Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari
Alkoholin käytön arvioinnin ja ohjaamisen työvälinen
ammattihenkilöille
11 numeroitua alkoholin käyttöä kuvaavaa kysymystä
Numeroitujen kysymysten yhteydessä on alkoholin käyttöä
tarkentavia ja päihteettömyyteen motivoivia lisäkysymyksiä
(Tarkenna, Tee lisäkysymys, Selvitä, Huomio, Kysy, Pohtikaa
asiakkaan kanssa) sekä toimintaohjeita annettavasta
lisämateriaalista ja palveluohjauksesta (Ohjaa, Anna, Sovi)
Info-laatikoissa taustatietoa ikäihmisten alkoholin käytöstä
Violetissa laatikossa kysymysten yhteydessä on vastausten
tulkintaohjeet ja ohjeet mittarin etenemisestä

Loppuyhteenveto asiakkaan kanssa (Kysy, Pohtikaa, Selvitä,
Sovi)
Kirjaa asiakastiedot!
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Tulosten tulkinta
 Tulkinta: Kysymysten 2 ja 3 pisteet lasketaan yhteen ja
huomioidaan avoimien kysymysten 1 ja 4-8 vastaukset:

 < 2 pistettä, ei huolta
 3 pistettä, lievä huoli
 > 4 pistettä, tuntuva huoli > esitetään
vielä kysymykset 9-11
 Tulkinta: Kysymysten 9-11 pisteet lasketaan yhteen:

Huoli näkökulma

 0 pistettä, ei riippuvuusoireita
 1-3 pistettä, lieviä riippuvuusoireita
 > 4 pistettä, vakavia riippuvuusoireita
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ALKOHOLIMITTARIN KOLME
VAIHETTA
Alkoholinkäyttö
suhteessa
aikaisempaan
elämään
tiheys
määrä

Ei alkoholinkäyttöä
> mittarin
täyttämistä ei
tarvitse jatkaa!
On alkoholinkäyttöä
> Kysymykset 4-8

Onko alkoholinkäyttö
hallinnassa:
alkoholinkäyttöä
tarkentavat kysymykset
4-8

Alkoholinkäytön syyt,
alkoholin ja
lääkkeiden
yhteisvaikutukset,
lähipiirin
alkoholinkäyttö,
alkoholinkäytöstä
johtuvat haitat

Yksilöllinen neuvonta
ja palveluohjaus
(riskiraja)
Alkoholinkäyttöön
liittyy tuntuva huoli
(pistemäärä 4 tai
enemmän) >
Kysymykset 9-11

Onko alkoholin riski- tai
ongelmakäyttöä:
mahdollisia
alkoholiriippuvuusoireita
mittaavat kysymykset 911

Alkoholinkäytön
lopettamisen
vaikeus, tehtävien
laiminlyönti,
krapularyyppy

Yksilöllinen
neuvonta ja
palveluohjaus
alkoholinkäytön
vähentämiseksi >
Loppuyhteenveto

Onko
alkoholinkäyttöä:
kysymykset 1-3
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Anne 17
Kejonen, ISAVI

Mistä löydän mä mittarin?
Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari
Kirjaamislomake
Asiakkaan itsearviointilomake >> Voi hyvin käyttää
myös hoitotyössä asiakkaan kanssa yhdessä.

Painettuja versioita ei ole nykyisellään saatavilla.
Selvitä, onko nykyisissä asiakas- ja
potilastietojärjestelmissä sisällä sähköisenä jokin
mittari?
Sopikaa työyhteisössä /organisaatiossa menetelmistä
(miten, milloin, keiltä kysytään, kuinka kirjataan, miten
ohjataan)
Pääasia on kuitenkin kysyä alkoholin käytöstä, oli
mittaria tai ei.
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Turvallisesti kaiken ikää
tavoiteohjelma. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien
Ohjelmassa
huomioitu
päihteiden
käyttö sekä
kaatumiset.

ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys
kustannuksista
89 toimenpidettä vammojen ehkäisyyn
elämänkaaren erivaiheissa.
Ohjelmassa on viisi keskeistä kokonaisuutta:

1) Turvallisuuskulttuuria parannetaan ja turvallisuustyötä
vahvistetaan 2) päihteiden ja lääkkeiden käytön aiheuttamia
tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäistään sekä mielenterveyttä
edistetään 3) yhdenvertaisuutta vahvistetaan ja erityisesti
haavoittuvien ryhmien turvallisuutta parannetaan 4) ympäristön,
tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta parannetaan 5) kaatumis- ja
putoamistapaturmia ehkäistään.
Ohjelma löydettävissä STM julkaisuja 2020:33.
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Huomioi
useita
seikkoja!

Lopuksi
Alkoholin käytöstä kysyminen, tiedon antaminen
alkoholin vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin
sekä motivointi käytön vähentämiseen on vain yksi,
mutta tärkeä osa kaatumisvaaran
vähentämisen toimi.
Samalla tulee huomioida kaikki muut kaatumiseen
vaikuttavat tekijät ja arvioida ikääntyneen
kaatumisriskiä (mittarit): jalkineet, sisustus,
valaistus, esteettömyys kodissa ja ympäristössä,
ravitsemus, vitamiinit (D-vitamiini) liikunta (voimaja tasapainoharjoittelu), perussairauksien hyvä
hoito, lääkityksen tarkistus(Lääke 75), apuvälineet ja
erilaiset suojaimet, tieto ja tuki…
Oma alueellinen kaatumisten ehkäisyn verkosto
tärkeä!
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