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Kirjoittaja(t), 
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Konteksti (Co) 

Näytön 
vahvuus 
 

Potilasryhmä  
(P) 

Mielenkiinnon 
kohde (I) 

Tulokset* 

Bove D.G., Za-

krisson A.B., 

Midtgaard J., 

Lomborg K. & 

Overgaard D.  

2016 

Laadullinen haastatte-

lututkimus 

 

Temaattinen kehys-

analyysi (thematic fra-

mework method). 

 

Avohoito, Tanska  

3 Vaikeaa keuhkoah-

taumatautia sairas-

tavien puolisot n=22 

Puolisoiden koke-

mukset roolistaan 

läheisensä autta-

jana 

Vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavien puolisot 

kokivat, ettei terveydenhuollon ammattilaiset tue 

heitä tilanteessa, jossa elämä on täynnä määrittele-

mätöntä vastuuta ja velvollisuuksia. He toivoivat ter-

veydenhuollon ammattilaisilta tukea ja sitä, että hei-

dät otetaan huomioon, heille kerrotaan ja heidät ote-

taan mukaan päätettäessä keuhkoahtaumatautia 

sairastavan puolison hoidosta akuuteissa tilanteissa. 

Farquhar M., 

Penfold C., 

Benson J., Lov-

ick R., Ma-

hadeva R., 

Howson S., 

Burkin J., Booth 

S., Gilligan D., 

Todd C. & 

Ewing G. 2017 

Laadullinen haastatte-

lututkimus 

 

Temaattinen analyysi 

 

Avohoito, Englanti 

3 Hengenahdistusoi-

reesta kärsivien 

keuhkoahtaumatau-

tia sairastavien lä-

heiset n=13 

 

Hengenahdistusoi-

reesta kärsivien 

syöpää sairasravien 

läheiset n=12 

Hengenahdistusoi-

reeseen liittyvät oh-

jauksen tarpeet 

Läheiset tarvitsevat ohjausta ja tietoa seuraavista 

asioista: 1) mitä hengenahdistus tarkoittaa 2) henki-

sen ahdistuksen, paniikin ja hengenahdistuksen 

hoito, 3) infektioiden hoito, 4) aktiivisena pysyminen 

sekä levon ja aktiivisuuden suhde, 5) elämänmyön-

teisyyden säilyttäminen ja 6) tulevaisuus ja sairauden 

ennuste. 

Figueiredo D., 

Jacome C., Ga-

briel R. & 

Marques A.  

2016 

Laadullinen haastatte-

lututkimus 

 

Temaattinen analyysi 

 

Avohoito, Portugali 

3 Keuhkoahtauma-

tautia sairastavien 

naisten aviomiehet  

n=7 

 

Keuhkoahtauma-

tautia sairastavien 

vanhempien pojat 

n=5 

Läheisen hoitoon 

liittyvät kokemukset  

Keuhkoahtaumatautia sairastavien aviomiehet koki-

vat haluavansa parantaa taitojaan hoitaa puolisoaan 

etenkin oireiden pahentuessa. He halusivat oppia 

hoitamaan pahenemisvaiheita, esimerkiksi auttaa 

puolisoaan hengenahdistuksen aikana.  Keuhkoah-

taumatautia sairastavien pojat tunnistivat, ettei heillä 

ollut riittävästi tietoa. He halusivat tietoa sairauden 

vakavuudesta ja hengenahdistuksen hoidosta. 

 



  
Lindqvist G., Al-

bin B., Heikkila 

K. & Hjelm K.  

2013a 

Fenomenografinen tut-

kimus 

 

Puolistrukturoitu haas-

tattelu 

Fenomenografinen 

menetelmä 

Avohoito, Ruotsi 

3 Keuhkoahtauma-

tautia sairastavien 

naisten puolisot 

n=19 

Puolison käsitykset 

päivittäisestä elä-

mästä sairauden eri 

vaiheissa 

Keuhkoahtaumatautia sairastavien naisten aviomie-

het olivat epävarmoja siitä, minkälainen sairaus 

keuhkoahtaumatauti on ja miten sairauden kanssa 

voi selvitä. He toivoivat enemmän ja toistetusti tietoa 

keuhkoahtaumataudista etenkin siinä vaiheessa, kun 

sairaus etenee. 

Lindqvist G., 

Heikkila K., Al-

bin B. & Hjelm 

K.  

 

2013b 

Fenomenografinen tut-

kimus 

 

Puolistrukturoitu haas-

tattelu 

 

Fenomenografinen 

menetelmä 

 

Avohoito, Ruotsi 

3 Keuhkoahtauma-

tautia sairastavien 

miesten puolisot 

n=21 

Puolison käsitykset 

päivittäisestä elä-

mästä sairauden eri 

vaiheissa 

Keuhkoahtaumatautia sairastavien miesten vaimot 

kokivat, ettei terveydenhuollon ammattilaiset kom-

munikoi heidän kansaan. He toivoivat ymmärrystä, 

tietoa sekä emotionaalista ja käytännöllistä tukea ter-

veydenhuollon ammattilaisilta. 

Philip J., Gold 

M., Brand C., 

Miller B., 

Douglass J. & 

Sundararajan 

V.  

 

2014 

Haastattelututkimus 

 

Puolistrukturoitu haas-

tattelu 

 

Temaattinen analyysi 

 

Avohoito, Australia 

3 Keuhkoahtauma-

tautia sairastavien 

läheiset  

n=19, joista 

- hoidettava 

elossa (n=9) 

- hoidettava kuol-

lut n=10 

Läheisten tiedon 

tarpeet 

Keuhkoahtaumatautia sairastavien läheiset tarvitsi-

vat tietoa keuhkoahtaumataudista, sen hoidosta ja 

ennusteesta sekä tietoa tulevaisuuden suunnittelua 

varten. 

  

 

Spence A., 

Hasson F., 

Waldron M., 

Kernohan G., 

McLaughlin D., 

Cochrane B. & 

Watson B.  

2008 

Kuvaileva laadullinen 

tutkimus 

 

Puolistrukturoitu haas-

tattelu 

Sisällönanalyysi  

 

Avohoito, Irlanti 

3 Keuhkoahtauma-

tautia sairastavien 

puolisot n=7 

(naisia n=6,  

mies n=1) 

Puolisoiden tarpeet, 

jotka liittyvät lähei-

sen hoitamiseen  

Keuhkoahtaumatautia sairastavien puolisot (n=7) 

tarvitsivat tietoa sairaudesta ja sen seurauksista, ta-

loudellisista kysymyksistä ja erilaisista palveluista. 

 

 


