
 

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. 
 

NÄYTTÖVINKKI 2/2019 

TULOKSET   
Keuhkoahtaumatautia sairastavien läheisillä on kokemuksia sairauden  
omahoidon ohjauksesta ja heillä on myös ohjaukseen liittyviä tarpeita:  
 
1) kokemus terveydenhuollon ammattihenkilöiden välinpitämättömästä  

suhtautumisesta  

• he kokevat, että heitä ei oteta huomioon hoitoprosessin aikana ja heidän 
tarpeistaan ei välitetä. 
 

2) kokemus huomiotta jääneistä omahoidon ohjauksen tarpeista 

• he eivät koe saaneensa tarvitsemaansa tietoa. 
• he kokevat epävarmuutta huolehtiessaan keuhkoahtaumatautia sairasta-

vasta läheisestään. 
 

3) tarve saada tietoa keuhkoahtaumataudin hoidosta 

• he kokevat tarvitsevansa enemmän tietoa keuhkoahtaumataudista ja sen 
etenemisestä sekä mahdollisista sosiaalietuuksista. 
 

4) tarve saada tietoa sairauden omahoitoon liittyvistä selviytymiskeinoista 

• he kokevat tarvitsevansa keinoja, joiden avulla voi selvitä keuhkoah-
taumataudin kanssa. 

• he kokevat tarvitsevansa tietoa siitä, miten suunnitella tulevaisuutta 

 epävarmassa tilanteessa.  
• he kokevat tarvitsevansa yksilöllistä tietoa oikea-aikaisesti. 

 
 

SUOSITUKSET 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulisi 
1) huomioida keuhkoahtaumatautia sairastavan läheiset, ottaa heidät aktiivi-

sesti mukaan hoitoprosessiin ja arvostaa heidän tietämystään keuhkoah-
taumatautia sairastavasta ja hänen sen hetkisestä tilanteestaan. (B) 

2) tunnistaa keuhkoahtaumatautia sairastavien läheisten ohjaustarpeiden 
laaja-alaisuus sekä jokaisen yksilöllinen ja ajankohtainen ohjauksen tarve. 
(B) 

3) tarjota läheisille tietoa keuhkoahtaumataudista sairautena sekä siihen liitty-
västä sosiaaliturvasta. (A) 

4) tarjota käytännöllisiä ohjeita, joiden avulla läheisen on mahdollista selviytyä 
keuhkoahtaumatautia sairastavan kanssa arjen erilaisissa tilanteissa. (B) 

       
  A=vahva näyttö 

  B=heikko näyttö 

 

TAUSTA  
Keuhkoahtaumatauti on sairaus, 
joka edetessään heikentää kykyä 
selvitä päivittäisistä askareista ja sai-
rauden omahoidosta, kuten lääke-
hoidosta, liikunnasta tai happihoi-
dosta. Sairauden edetessä keuhko-
ahtaumatautia sairastava tarvitsee 
yhä enemmän apua. Heikentyvä 
kunto ja lisääntyvät oireet saattavat 
eristää sekä keuhkoahtaumatautia 
sairastavan että hänen läheisensä 
muista ihmisistä, kuten perheenjäse-
nistä ja ystävistä.1 Tämä lisää enti-
sestään sairauden kuormittavuutta 
vaikuttaen siten keuhkoahtaumatau-
tia sairastavaan sekä läheisiin ja 
omaisiin muuttaen kaikkien osapuol-
ten elämän peruuttamattomasti2,3. 
Keuhkoahtaumatautiin liittyy monia 
oireita kuten yskä, liman eritys, uu-
puminen ja masennus4. Omaiset 
ovat kuvanneet hengenahdistuksen 
pelottavimmaksi oireeksi5. Myös sai-
raalahoitoon johtavat pahenemisvai-
heet uhkaavat molempien osapuol-
ten turvallisuuden tunnetta2. 

Omaiset ja läheiset tarvitsevat tietoa 
ja ohjausta, voidakseen auttaa ja tu-
kea keuhkoahtaumatautia sairasta-
vaa2, sekä voidakseen sopeutua uu-
teen rooliinsa etenevää ja parantu-
matonta sairautta sairastavan henki-
lön läheisenä6. 
 

 

Saavatko keuhkoahtaumatautia  
sairastavien läheiset ohjausta ja tukea 
sairauden omahoidosta?  
 
Keuhkoahtaumatautia sairastavien läheisten  
kokemuksia ja odotuksia 

 

YHTEENVETO  
Keuhkoahtaumatautia sairastava 
tarvitsee sairauden edetessä sekä 
terveydenhuollon ammattihenkilöi-
den että läheisten tukea ja apua. 
Auttamistehtävässään läheiset tar-
vitsevat tietoa sairaudesta ja sen 
hoidosta sekä taitoja selviytyä erilai-
sista tilanteista etenkin sairauden 
edenneessä vaiheessa. He tarvitse-
vat myös mahdollisuuden keskus-
tella sairauden ennusteesta kyetäk-
seen valmistautumaan palliatiivi-
seen vaiheeseen siirtymiseen. Ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden 
tulee tunnistaa läheisten tiedon ja 
tuen tarpeet ja auttaa heitä selviä-
mään tehtävässään.  



 

 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  
Katsauksen tulokset ovat hyvin sovellettavissa suomalaiseen ter-
veydenhuoltoon. Suomessa potilaalla on lakisääteinen oikeus päät-
tää, tuleeko läheinen hänen mukaansa lääkärin tai sairaanhoitajan 
vastaanotolle ja kuinka paljon tietoa läheisille voi antaa7. Tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden tehtävänä on huolehtia, että sekä 
keuhkoahtaumatautia sairastava että hänen läheisensä saavat tar-
vitsemansa tiedon ja tuen.  
 

 

 

AINEISTO JA MENETELMÄT  
Näyttövinkki perustuu vuonna 2019 julkaistuun laadullisten tutkimusten jär-
jestelmälliseen katsaukseen (meta-aggregatio)*, jossa kuvataan keuhkoah-
taumatautia sairastavien omaisten ja läheisten (n = 132) kokemuksia ja odo-
tuksia liittyen keuhkoahtaumataudin omahoidon ohjaukseen. Katsaukseen 
otettiin mukaan 10 vuosina 2002–2017 julkaistua tutkimusta, jotka oli toteu-
tettu Australiassa, Tanskassa, Islannissa, Portugalissa, Espanjassa, Kana-
dassa, Irlannissa ja Ruotsissa. Järjestelmällisen katsauksen menetelmälli-
nen toteutus on kuvattu yksityiskohtaisemmin alkuperäisessä julkaisussa*. 
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