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Organisaation yhtenäiset käytännöt akuuttivaiheen AVH-potilaan niele-
misen seulontaan  

 

Esihenkilön tulee varmistaa yhtenäiset näyttöön perustuvat ja vakioidut nielemisen 
seulontakäytännöt, ja hoitohenkilökunnan tulee sitoutua niihin, sillä 

➢ vakioidut nielemisen seulontakäytännöt ilmeisesti vähentävät sairaalapotilaiden 
keuhkokuumeen esiintyvyyttä. (B)   

  
Yhtenäiset vakioidut nielemisen seulontakäytännöt vähensivät keuhkokuumeen il-
maantuvuutta (OR 0,68 (0,51–0,90); p < 0,008) verrattuna siihen, ettei organisaatiossa 
ollut näyttöön perustuvaa seulontakäytäntöä tai sitä ei ollut vakioitu.    

  

Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (N = 4 tutki-
musta) arvioitiin sairaanhoitajan käyttämän vakioidun nielemisen seulon-
nan vaikutuksia sairaalapotilaiden (N = 1 545) keuhkokuumeen esiinty-
vyyteen verrattuna siihen, ettei organisaatiossa ollut vakioitua näyttöön 
perustuvaa nielemisen seulontakäytäntöä. Nielemisen seulonnassa käy-
tetyt mittarit olivat vakioitu seulontatyökalu tai vakioitu nielemisen seulon-
takäytäntö. 

Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11)    
Näytön vahvuus: 1b    
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä    
Kommentti: Alkuperäistutkimusten laatu oli arvoitu hyväksi JBI kritee-
rien mukaisesti.   

   
 

➢ vakioidut nielemisen seulontakäytännöt ilmeisesti lisäävät nielemisen seulontaa 24 
tunnin sisällä sairaalaan saapumisesta. (B) 

 
Yhtenäiset vakioidut nielemisen seulontakäytännöt lisäsivät niiden potilaiden määrää, 

joiden nieleminen seulottiin 24 tunnin kuluessa sairaalaan saapumisesta. Vaikka tulos 
oli tilastollisesti merkitsevä, tutkimusten tulosten heterogeenisuus oli suuri (I2 = 98 %). 
Meta-analyysissä oli mukana kaksi tutkimusta: Tutkimus 1. Niissä organisaatioissa, 
joissa oli käytössä vakioidut nielemisen seulontakäytännöt, AVH-potilaiden (n = 522) 
nieleminen seulottiin useammin 24 tunnin kuluessa sairaalaan saapumisesta (n = 242) 
kuin niissä, joissa vakioitua nielemisen seulontakäytäntöä ei ollut (n = 350/24 potilasta) 
(p < 0,0001). Tutkimus 2. Niissä organisaatioissa, joissa oli käytössä vakioidut niele-
misen seulontakäytännöt, AVH- potilaiden (n = 185) nieleminen seulottiin useammin 
24 tunnin kuluessa sairaalaan saapumisesta (n = 123) kuin niissä, joissa vakioitua nie-
lemisen seulontakäytäntöä ei ollut (n = 185/106 AVH-potilasta) (p < 0,001.) 
 

Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (N = 4 tutkimusta) 

arvioitiin vakioitujen suositusten vaikutusta nielemisen seulonnan toteut-
tamiseen verrattuna siihen, ettei organisaatiossa ollut suosituksia tai suo-
situkset olivat epävirallisia. Kohderyhmänä olivat aikuiset, yli 18-vuotiaat 
sairaalapotilaat (N = 4 528), joilla oli äkillisen neurologisen sairauden ai-
heuttama nielemisvaikeus. Interventio kohdistui sairaanhoitajan tunnista-
maan tai tekemään nielemisvaikeuden seulontaan, nielemiskyvyn ha-
vainnointiin tai dokumentointiin.   
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Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
Näytön vahvuus: 1b  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä     

 
 
➢ vakioidut nielemisen seulontakäytännöt ilmeisesti vähentävät AVH-potilaiden 

kuolleisuutta. (B) 
 
Vakioidun nielemisen seulontakäytännön noudattaminen vähensi AVH-potilaiden kuo-
lemia (OR = 0,60; p = 0,003).   

   
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (N = 2 tutkimusta) 

arvioitiin vakioidun nielemisen seulonnan vaikutusta AVH-potilaiden (N = 
3 541) kuolleisuuteen verrattuna siihen, ettei organisaatiossa ollut vakioi-
tuja nielemisen seulontakäytäntöjä tai suositukset olivat epävirallisia. 
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11)  
Näytön vahvuus: 1b  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä     
Kommentti: Alkuperäistutkimusten laatu oli arvoitu hyväksi JBI:n kritee-
rien mukaisesti. Katsauksen yhdessä artikkelissa2 arvoitiin kaikkia AVH-
hoitosuosituksia yhdessä, joten vaikutus kuolleisuuden vähenemiseen voi 
olla useamman tekijän summa kuin pelkästään vakioidun nielemisen seu-
lontakäytännön noudattaminen. 

   
 
Huolehdi, että olet saanut koulutuksen vakioidun nielemisen seulontamenetelmän 
käyttöön, sillä  
 
➢ oikein suoritettu vakioitu nielemisen seulonta ilmeisesti ehkäisee AVH-potilailla 

keuhkokuumeen ilmaantuvuutta. (B)   
  

Potilailla, joiden vakioidun nielemisen seulonnan oli tehnyt menetelmään koulutettu sai-
raanhoitaja, oli vähemmän hengitystieinfektioita kuin niillä, joiden nielemisen seulonta 

oli tehty tavanomaisella käytännöllä (OR = 0,45; p < 0,00001).    
  

Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (N = 2 tutkimusta) 
arvioitiin vakioidun nielemisen seulonnan vaikutusta (N = 3541 AVH-po-
tilasta) kuolleisuuteen verrattuna siihen, ettei organisaatiossa ollut vakioi-
tuja nielemisen seulontakäytäntöjä tai suositukset olivat epävirallisia. Ta-
vanomaista tapaa ei katsauksessa tarkemmin määritelty.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11)   
Näytön vahvuus: 1b   
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   

   
 

Keuhkokuumeen esiintyvyys oli pienempää (3,8 % vs. 11,6 %; p = 0,004) niillä AVH-
potilailla, joiden vakioidun nielemisen seulonnan oli suorittanut Gugging Swallowing 

Screen (GUSS) -menetelmällä siihen koulutettu sairaanhoitaja.  
 
Kvasikokeellisessa3, ennen-jälkeen asetelmalla AVH-potilaille (N = 384) 
tehdyssä interventiotutkimuksessa arvioitiin ympärivuorokautisen vaki-
oidun nielemisen seulonnan tehokkuutta nielemisvaikeuden tunnistami-
sessa. Interventio- ja kontrolliryhmät olivat vertailukelpoisia iän, 
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sukupuolen ja aivoverenkiertohäiriön vakavuuden suhteen. Sairaanhoi-
tajia koulutettiin suorittamaan vakioitu nielemisen seulonta jokaiselle 
akuuttivaiheessa olevalle AVH-potilaalle GUSS-nielemisseulalla. 
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/9)  
Näytön vahvuus: 2c   
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
 

  
➢ oikein suoritettu vakioitu nielemisen seulonta lyhentää AVH-potilaiden sairaalas-

saoloaikaa. (B)   
 

Sairaalahoidon pituus oli lyhyempi (mediaani 8 päivää; vaihteluväli 2–40) niillä AVH-

potilailla, joiden vakioidun nielemisen seulonnan oli suorittanut GUSS-menetelmällä 
siihen koulutettu sairaanhoitaja verrattuna kontrolliryhmän potilaisiin (mediaani 9 päi-
vää; vaihteluväli 1–61 päivää; p = 0,033)).  
 

Kvasikokeellisessa3, ennen-jälkeen asetelmalla tehdyssä interventiotut-
kimuksessa (N = 384) arvioitiin ympärivuorokautisen vakioidun nielemi-
sen seulonnan tehokkuutta nielemisvaikeuden tunnistamisessa. Inter-
ventio- ja kontrolliryhmät olivat vertailukelpoisia iän, sukupuolen ja aivo-
halvauksen vakavuuden suhteen. Sairaanhoitajia koulutettiin suoritta-
maan vakioitu nielemisen seulonta jokaiselle akuuttivaiheessa olevalle 
AVH-potilaalle GUSS-nielemisseulalla. 
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/9)  
Näytön vahvuus: 2c   
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
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