
 

 

TULOKSET  
Tutkimuksissa käytetty määritelmä huonolle kivunhallinnalle vaihteli, mutta 
yleisimmin käytössä oli kivun arviointi asteikolla 0-10, jossa merkittäväksi 
leikkauksen jälkeiseksi kivuksi arviotiin ≥4. Yleisimmin kipu oli mitattu 24 – 
48 tunnin kuluessa leikkauksen jälkeen. Yhteensä tutkimuksissa oli arvioitu 
23 tekijää, joista yhdeksän osoittautui tilastollisesti merkitseväksi huonoon 
leikkauksen jälkeiseen kivunhallintaan yhteydessä olevaksi tekijäksi:  
 

1) Nuori ikä 

• Korkeampi ikä suojasi huonolta kivunhallinnalta. 
 

2) Naissukupuoli 

• Naissukupoli oli todennäköisemmin yhteydessä huonoon kivunhallin-
taan leikkauksen jälkeen. 

 
3) Tupakointi 

• Tupakoinniksi katsottiin mikä tahansa, potilaan itsensä ilmoittama 
määrä. 

• Tutkimus vahvisti aiemmissakin tutkimuksissa esiin tullutta seikkaa, että 
tupakointi ennustaa huonoa kivunhallintaa ja lisääntynyttä opioidien 
tarvetta. 

 
4) Masennusoireet 

• Masennusoireiksi huomioitiin potilaan itsensä ilmoittamat oireet, masen-
nuslääkitys tai validoidulla mittarilla mitatut, vähintään kohtalaiset oi-
reet. 

• Jo lieväkin masennusoireilu lisäsi huonon kivunhallinnan todennäköi-
syyttä. 

 
5) Ahdistusoireet 

• Ahdistusoireiksi huomioitiin potilaan itsensä ilmoittamat oireet sekä vali-
doidulla mittarilla mitatut, vähintään kohtalaiset oireet. 

 
6) Univaikeudet 

• Univaikeudet arvoitiin validoidulla mittarilla tai potilaan itsensä ilmoitta-
mana. 

• Univaikeudet ja masennus osoittautuivat vahvimmin (kaksi kertaa toden-
näköisimmin) huonoon kivunhallintaan yhteydessä oleviksi tekijöiksi. 

 
7) Korkeampi BMI 

• BMI:n suurentuessa riski huonoon kivunhallintaan kasvoi. 
 

8) Kipuja leikkausta edeltävästi 

• Potilaan itsensä ilmoittamana, mitä tahansa kipuja ennen leikkausta. 
 

9) Ennen leikkausta käytetty kipulääkitys 

• Erityisesti ennen leikkausta käytetty opioidi-lääkitys ennusti huonoa 
kivunhallintaa. 

 

Mitkä leikkausta edeltävät tekijät ovat 
yhteydessä huonoon kivunhallintaan  
leikkauksen jälkeen?  

 
TAUSTA  

Suomessa tehdään yli 350 000 
leikkausta vuodessa¹ ja maailman-
laajuisesti yli 320 miljoonaa². Leik-
kauksen jälkeinen kipu on yleistä, 
yli 50% leikkauspotilaista kokee 
kovaa kipua leikkauksen jälkeen³. 
Leikkauksen jälkeen hyvä kivun-
hoito on merkittävä tekijä potilaan 
toipumisen kannalta. Kipu estää 
liikkumisen, mikä altistaa potilaan 
komplikaatioille ja hidastaa toipu-
mista. Tämä pidentää sairaalassa-
oloaikaa ja lisää näin yhteiskun-
nalle koituvia kustannuksia. Huo-
nosti hoidettu kipu lisää myös ki-
vun pitkittymisen ja kroonistumisen 
riskiä.4 Pitkittyneellä kivulla on mo-
nenlaisia vaikutuksia potilaan elä-
mään. Se hankaloittaa päivittäi-
sistä toiminnoista suoriutumista ja 
huonontaa elämänlaatua monella 
elämän osa-alueella.  
Tutkimukset myös osoittavat, että 
kipua hoidetaan leikkauksen jäl-
keen huonosti5. Kivunhoitoa voi-
daan parantaa, jos ymmärretään 
huonoa kivunhallintaa ennustavia 
tekijöitä.  

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. 
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YHTEENVETO  

Huonoa kivunhallintaa ennusta-
vien tekijöiden sekä riskipotilai-
den varhainen tunnistaminen ja 
huomioiminen suunniteltaessa 
leikkauksen jälkeistä kivunhoi-
toa, voi auttaa yksilöllisen ja poti-
laslähtöisen kivunhoidon toteut-
tamisessa sekä vähentää kipu-
lääkkeiden, erityisesti opioidien, 
käyttöä. Tämä voi nopeuttaa 
leikkauksesta toipumista ja näin 
lyhentää sairaalassaolo aikaa 
sekä pienentää komplikaatioris-
kiä.  
 



 

 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  
Katsauksen tulokset ovat sovellettavissa suomalaisessa terveydenhuol-
lossa suunniteltaessa ja toteutettaessa eri erikoisalakohtaista leikkauk-
sen jälkeistä kivunhoitoa. Kivun kroonistumisen riskiä leikkauksen jäl-
keen voidaan näiden tekijöiden huomioimisella vähentää.  
Näyttövinkkiä voidaan hyödyntää sekä leikkaukseen lähettävällä että 
leikkaukseen valmistelevalla taholla oikeiden kysymysten asettelussa. 
Näyttövinkki herkistää tunnistamaan riskipotilaan muutamista asioista tai 
niiden yhdistelmistä sekä auttaa kohdennetun yksilöllisen kivunhoidon 
suunnittelussa.  
 
Lisätietoja aiheesta löytyy: 
Hotuksen hoitosuosituksesta6    
Leikkauskivun pitkittymisestä7 ja kroonistumisesta8  sekä kroonistuneen 
kivun hoidosta9 löytyy lisätietoa esimerkiksi Kipuviestin artikkeleista ja 
kroonistumisen ehkäisemisestä Lääkärilehden artikkelista10  
 

AINEISTO JA MENETELMÄT  
Näyttövinkki perustuu vuonna 2019 julkaistuun järjestelmälliseen katsauk-
seen ja meta-analyysiin. Tarkoituksena oli tunnistaa leikkausta edeltäviä 
tekijöitä, jotka ennustavat huonoa kivun hallintaa leikkauksen jälkeen ai-
kuispotilailla. Katsaus sisälsi 33 tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 
53 362 potilasta. Katsaukseen mukaanotettujen tutkimusten laatu oli arvi-
oitu kahden itsenäisesti toimineen arvioijan toimesta pääasiallisesti hy-
väksi. Katsauksen menetelmällinen toteutus on kuvattu yksityiskohtai-
semmin alkuperäisessä julkaisussa*. 
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