
Suuria eroja aivohalvauspotilaiden hoidossa ja 
kuolleisuudessa Euroopassa 
Sairaaloiden hoidon vaikuttavuutta seitsemässä Euroopan maassa vertailleen EuroHOPE-hankkeen 
ensimmäiset tulokset kertovat, että aivoinfarktiin sairastuminen oli tavallisinta Unkarissa. Siellä 
aivoinfarktin vuoksi sairaalahoitoon joutui 100 000 aikuisesta asukkaasta 418 vuoden 2007 aikana. 
Ruotsissa aivoinfarktin ilmaantuvuus oli vastaavasti noin 340, Suomessa noin 250 ja Italiassa Torinon 
alueella noin 200 Skotlannissa noin 190. Hollannissa taudin ilmaantuvuus oli selvästi muita maita 
pienempi. 

Unkarissa aivoinfarktiin sairastuneet olivat myös vertailun nuorimpia, keskimäärin 70-vuotiaita. 
Hollannissa tautiin sairastuttiin keskimäärin 72-, Suomessa ja Skotlannissa 73-, Italiassa 75- ja 
Ruotsissa 76-vuotiaana. 

Naiset sairastuvat aivoinfarktiin yleensä selvästi vanhempina kuin miehet, mutta heidän osuutensa ei 
selitä maiden välisiä eroja sairastumisiässä. Italiassa naisia oli sairastuneista 44 %, Hollannissa noin 48 
%, Suomessa ja Ruotsissa noin 49 % ja Unkarissa sekä Skotlannissa 52 %. 

Unkarissa kolmannes potilaista menehtyy vuoden aikana 
 
Kuolleisuus aivoinfarktiin oli suurinta Unkarissa, jossa lähes kolmasosa potilaista menehtyi vuoden 
kuluessa sairastumisesta. Skotlannissa kuolleisuus oli lähes yhtä suurta kuin Unkarissa ja Hollannissa 
noin 23 % potilaista kuoli vuoden kuluessa. Suomessa, Ruotsissa ja Italiassa keskimäärin runsas 
viidesosa potilaista menehtyi vuoden seurannassa. (Kuvio 1) 

 

Kuvio 1. Ikä- ja sukupuolivakioitu kuolleisuus 30-, 90- ja 365-päivän aikana aivoinfarktin sairaalahoidon 
alkamisesta vuonna 2007 kuudessa Euroopan maassa (Suomi, Unkari, Italia (Torinon alue), Hollanti, 
Skotlanti, ja Ruotsi). 

Kaikissa maissa oli yllättävän suuria alueellisia eroja aivoinfarktiin kuolleisuudessa (Kuvio 2). Luvuissa 
on otettu huomioon potilaiden iän ja sukupuolen vaikutus kuolleisuuteen. Unkarissa suurimman ja 



pienimmän kuolleisuusalueen välillä oli peräti 14-prosenttiyksikön ero. Vastaava ero oli Skotlannissa 
11-, Suomessa 10-, Ruotsissa 9- ja Hollannissa 7-prosenttiyksikköä. 

 

Kuvio 2. Ikä- ja sukupuolivakioitu kuolleisuus ensimmäisen vuoden aikana aivoinfarktin sairaalahoidon 
alkamisesta vuonna 2007 eri alueilla viidessä Euroopan maassa (Suomi, Unkari, Hollanti, Skotlanti, ja 
Ruotsi). 

Vaikuttaako verenpainetauti? 
Nämä EuroHOPE-hankkeen tulokset ovat alustavia eivätkä vielä kerro, mitkä seikat selittävät maiden 
välisiä eroja aivoinfarktin ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa. 
 
Tulokset kuitenkin kertovat, että Unkarissa ja Hollannissa 77 % aivoinfarktipotilaista sairasti 
verenpainetautia. Suomessa ja Ruotsissa verenpainetauti oli noin 70 %:lla ja Italiassa alle kolmasosalla 
aivoinfarktipotilaista.  
 
Verenpainelääkitys ennen aivoinfarktia oli määrätty potilaille useimmin Unkarissa, seuraavaksi yleisintä 
se oli Ruotsissa ja Suomessa ja harvinaisinta Italiassa. Koholla oleviin veren rasva-arvoihin oli 
Suomessa ja Unkarissa saanut lääkityksen noin kolmasosa potilaista, Ruotsissa joka neljäs ja Italiassa 
alle 10 %. 
 
Aivoveritulpan syntyä ehkäisevä lääkitys oli ennen sairastumista määrätty useimmin Suomessa. Myös 
sairastumisen jälkeen veritulpan syntyä ehkäisevää lääkitystä määrättiin aktiivisimmin Suomessa. 
Aivoinfarktin uusiutumisriski oli ensimmäisen vuoden aikana suurin Unkarissa, missä tauti uusiutui 
lähes 17 %:lla potilaista. Italiassa tauti uusiutui noin 9 %:lla. Suomessa noin 8 %:lla, Ruotsissa noin 7 
%:lla ja Hollannissa noin 6 %:lla. Luvuissa on huomioitu iän ja sukupuolen vaikutus. 

Parhaat hoitokäytännöt esiin 
Vaikka kyse on alustavista tuloksista, EuroHOPE osoittaa, että potilaita ei hoideta Euroopan maissa ja 
alueilla yhtäläisesti, ja kuolleisuudessa on suuria eroja. Hoitoa antavien alueiden vertaisarviointi tulee 
ottaa lähtökohdaksi hoidon vaikuttavuuden parantamiselle. Parhaiten onnistuneiden alueiden 
hoitokäytäntöjä – läpi koko hoitoketjun - tulee selvittää ja hyödyntää tätä osaamista muilla alueilla ja 



muissa Euroopan maissa.  
 
EuroHOPE-hanke on ensimmäinen, jossa on kattavassa aineistossa yksilötason tietoa hyödyntäen 
verrattu aivoinfarktipotilaiden selviytymistä eri maiden välillä. EuroHOPE-hankkeeseen sisältyy 
tutkimusmenetelmien luotettavuuden mittava arviointi ja kehittäminen, mikä onkin välttämätöntä 
uudenlaisessa rekisteritutkimuksessa. 
 
EuroHOPE-hanke osoittaa myös tarpeita kehittää rekistereitä: esimerkiksi liuotushoidon saaneiden ja 
aivohalvauskeskuksiin hoitoon päässeiden osuuksista ei ole tällä hetkellä käytettävissä riittävän 
tasokasta valtakunnallista vertailutietoa eri Euroopan maista. Kuitenkin suomalaisen Käypä hoito -
suosituksen perusteella erityisen tärkeää olisi edistää kattavasti annettavaa akuutin vaiheen 
liuotushoitoa, hoitoa aivohalvauskeskuksissa sekä aivoveritulppaa ehkäisevän lääkityksen käyttöä 
riskipotilailla. 
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