
 

 

TULOKSET 
Hoitajajohtoisella, potilaslähtöisellä hoidolla voidaan vaikuttaa sepelvaltimo-
tautia sairastavan henkilön tupakointiin, fyysiseen aktiivisuuteen, kokonais-
kolesterolitasoon sekä joihinkin terveyteen liittyvän elämänlaadun osa-alu-
eisiin. 
 
1) Vaikutukset riskikäyttäytymiseen 

• Hoitajajohtoista, potilaslähtöistä hoitoa saavan ryhmän potilailla tupa-
kointi oli epätodennäköisempää ja tupakoinnin lopettaminen toden-
näköisempää lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kuin tavanomaista 
hoitoa saaneen ryhmän potilailla. 

• Fyysisen aktiivisuuden osalta liikuntaneuvontaan sitoutuminen oli pa-
rempaa niillä potilailla, jotka kuuluivat hoitajajohtoista, potilasläh-
töistä hoitoa saavaan ryhmään. 

• Yhdessä tutkimuksessa havaittiin merkittävää parannusta ruokavalio-
suositusten noudattamisessa sydäninfarktin saaneilla hoitajajoh-
toista, potilaslähtöistä hoitoa saaneilla potilailla. Se kuitenkin näkyi 
vasta kahden vuoden seurannassa.  
 

2) Vaikutukset fysiologisiin parametreihin 

• Hoitajajohtoista, potilaslähtöistä hoitoa saaneilla potilailla todettiin pa-
rannusta kokonaiskolesteroliarvoissa, kun lisäksi heidän lääkitys-
tään muokattiin. 
 

3) Vaikutukset terveyteen liittyvään elämänlaatuun  

• Hoitajajohtoista, potilaslähtöistä hoitoa saaneilla potilailla todettiin pa-
rannusta fyysisessä toimintakyvyssä ja kivuttomuudessa. Myös fyy-
sisten ja tunneperäisten terveysongelmien aiheuttamat rajoitukset 
suoriutua tavanomaisista rooleista vähenivät tällä potilasryhmällä. 

 

 

TAUSTA 
Ennusteiden mukaan vuonna 2030 
sydän- ja verisuonisairauksiin kuo-
lee maailmassa jo yli 23,6 miljoo-
naa ihmistä1. Sepelvaltimotaudin 
osuus kaikista kuolemista Euroo-
passa on noin 45 % 2. Sepelvalti-
motauti heikentää fyysistä ja 
psyykkistä toimintakykyä3 ja ter-
veyteen liittyvää elämänlaatua4. 
Sekundaarisella ehkäisyllä tarkoi-
tetaan toimia, joilla pyritään ehkäi-
semään taudin puhkeamista tai oi-
reiden uusiutumista ja  ennaltaeh-
käisemään työkyvyttömyyttä5. Hoi-
tajajohtoisessa potilaslähtöisessä 
hoidossa hoitaja toimii hoidon to-
teuttajana ja ottaa sepelvalimotau-
tia sairastavan mukaan oman hoi-
tonsa suunnitteluun. Potilaslähtöi-
sen hoidon tarkoituksena on edes-
auttaa hoitohenkilökunnan ja poti-
laan välistä kommunikaatiota ja yh-
teistyötä hoitoon liittyvässä päätök-
senteossa, auttaa potilasta sai-
rauteensa liittyvässä omahoidossa 
sekä räätälöidä yksilöllinen ohjaus 
huomioimalla potilaan arvot ja ko-
kemukset.6  
 

YHTEENVETO  

Ottamalla sepelvaltimotautia sairas-

tava mukaan oman hoitonsa suunnit-

teluun ja rohkaisemalla häntä selviy-

tymään sairautensa omahoidosta, 

voidaan tukea potilasta vähentämään 

tupakointia sekä lisäämään fyysistä 

aktiivisuutta, jolloin myös kokonais-

kolesterolitaso saattaa laskea. Lisäksi 

potilaslähtöinen hoito parantaa joil-

takin osin terveyteen liittyvää elä-

mänlaatua, esimerkiksi parantamalla 

fyysistä toimintakykyä ja edistämällä 

kivuttomuutta. 
 

Minkälaisia vaikutuksia hoitajajohtoisella 
potilaslähtöisellä hoidolla on sepelvalti-
motautia sairastavan riskikäyttäytymi-
seen, sydämen fysiologisiin parametrei-
hin (esim. verenpaine) tai terveyteen liit-
tyvään elämänlaatuun? 
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KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  
Järjestelmällisen katsauksen tulokset ovat sovellettavissa suomalai-
seen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  
 
Lisätietoa sepelvaltimotaudista ja sen hoidosta löytyy esimerkiksi 
Stabiili sepelvaltimotauti Käypä Hoito – suosituksesta7 tai Sydänlii-
ton internetsivustolta8 https://sydan.fi/fact/sepelvaltimotauti/. 
 
 

 

AINEISTO JA MENETELMÄT 
Näyttövinkki perustuu vuonna 2018 julkaistuun satunnaistettujen kontrol-
loitujen tutkimusten järjestelmälliseen katsaukseen ja meta-analyysiin. 
Mukaan katsaukseen hyväksyttiin 12 tutkimusta (yhteensä n=2640), joita 
raportoitiin 15 artikkelissa. Tutkimuksista 4 oli tehty Aasiassa ja loput län-
simaissa. Katsaukseen mukaan valituissa tutkimuksissa tutkittiin hoitaja-
johtoisen, potilaslähtöisen hoidon vaikutusta sepelvaltimotaudin sekun-
daarisessa ennaltaehkäisyssä. Katsauksen menetelmällinen toteutus on 
kuvattu yksityiskohtaisemmin alkuperäisessä julkaisussa*. 
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