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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda tutkimukseen perustuva malli ja 

prosessikuvaus keuhkoahtaumatautipotilaiden omatoimisen liikunnallisen kuntoutuksen 

ohjaamiseen erikoissairaanhoidon konsultaationa.  

Keuhkoahtaumatautipotilaat liikkuvat vähemmän sairautensa vuoksi: heidän 

vuorokaudessa kävelyyn ja seisomiseen käyttämänsä aika on lyhyempi ja vastaavasti 

istumiseen ja makaamiseen käyttämä aika pidempi kuin terveillä verrokeilla (1). 

Fyysinen aktiivisuus vähenee merkittävästi jo sairauden alkuvaiheessa (2). Kävelyyn 

vuorokaudessa käytetty aika korreloi vahvasti kuuden minuutin kävelytestin tulokseen 

(1). Keuhkoahtaumatautipotilaiden arkielämän aktiviteettien on osoitettu olevan 

vähäisempiä ja terveyteen liittyvän elämänlaadun heikompi kuin terveillä (3). 

Fyysisen aktiivisuuden on todettu parantavan keuhkoahtaumatautipotilaiden fyysistä 

toimintakykyä (4), ehkäisevän sairauden pahenemisvaiheita ja vähentävän kuolleisuutta 

(5), (6). Keuhkokuntoutuksen on todettu olevan turvallista ja tehokasta heti 

pahenemisvaiheen jälkeen (7). Keuhkokuntoutus parantaa fyysistä aktiivisuutta ja 

selviytymistä arkiaskareista sekä lisää toiminnallista itsenäisyyttä (4). Toimintakyvyn 

aleneminen näkyy itsenäisen liikkumisreviirin asteittaisena supistumisena (8). 

Keuhkoahtaumatautipotilaan kotona pärjäämisen edellytys on riittävä kyky fyysisiin 

arkiaskareisiin.  

Keuhkokuntoutus on jo pitkään kuulunut keuhkoahtaumatautipotilaiden 

hoitosuositukseen, mutta kuntoutuksen toteutuminen on Suomessa ollut puutteellista. 

Vaasan keskussairaalassa on toiminut keuhkoahtaumatautipotilaiden kuntoutusryhmä 

vuodesta 1994. Toiminta tuli sairaalaan Ruotsissa rekrytoidun fysioterapeutin mukana. 

Toiminta ei kuitenkaan ole ollut Vaasassa suunnitelmallista ja potilaan kulku 

prosessissa on ollut ajoittain mutkikas. Taloudelliset resurssit ja henkilöstöpula 

rajoittavat keuhkoahtaumatautipotilaiden kuntoutusmahdollisuuksia. Laajan 

potilaskunnan kuntouttamiseen tarvitaan avohoitopainotteinen kevyempi 

omahoitomalli. Tästä on hyötyä sekä yksittäisen potilaan näkökulmasta että 

yhteiskunnallisesti (8).  

Keuhkoahtaumatautipotilaiden hoidossa pyritään ehkäisemään pahenemisvaiheita ja 

lisäämään toiminnallisia elinvuosia. Hoitohenkilökunnan valmiutta auttaa potilasta 

muutoksessa motivoivan haastattelun, tavoitteellisuuden ja tavoitteiden toteutumisen 
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seurannan avulla pyritään parantamaan tämän prosessin myötä. Kun lääkäri tai hoitaja 

antaa potilaalle neutraalia informaatiota ja ottaa potilaan mukaan keskusteluun, niin 

potilas kokee, että hän voi itse päättää asioista. Se antaa tilaa potilaan oman motivaation 

kehittymiseen, jolloin potilas voi itse päätyä ratkaisuun, joka edistää hänen terveyttään. 

Motivoivan haastattelun päätarkoitus on saada potilas aktiivisesti ajattelemaan kyseistä 

aihetta. Motivoivan haastattelun onnistuessa potilas on havahtunut siihen, että hänen 

itsensä täytyy muuttaa toimintatapojaan. Konkreettista muutosta ei välttämättä heti näe 

potilaan toiminnassa, vaan toimeen tarttumiseen voi kulua vielä aikaa. Kun potilas on 

motivoitunut muuttamaan toimintaansa, hän hyötyy enemmän varsinaisesta 

potilasohjauksesta. (9)  

Moniammatillisen työryhmän ohjauksessa potilaita autetaan löytämään omia 

voimavarojaan liikunnallisen keuhkoahtaumataudin omahoidon toteuttamiseksi. 

Sairaalan ulkopuolella sekä kotona tapahtuva kuntoutus on osoitettu tehokkaiksi 

hoitomuodoiksi (10), (11). Potilaiden sitoutumista keuhkoahtaumataudin omahoitoon 

pyritään edistämään tämän tutkimuksen tuloksia hyödyntämällä.  

Vaasan keskussairaalassa järjestettävässä keuhkoahtaumataudin omahoitopäivässä 

kerätään tietoa keuhkoahtaumatautipotilaiden nykyisistä elämäntavoista ja 

uskomuksista elämäntapojen vaikutukseen keuhkoahtaumataudin ennusteelle. 

Tapaamisen ohjelmaan kuuluvien tietoiskujen ja ryhmäkeskustelujen jälkeen 

kartoitetaan potilaiden aikomuksia muuttaa elämäntapojaan. Käytännön työn 

kehittämiseksi kootaan moniammatillisen työryhmän jäsenten näkemyksiä 

aktiivisuusmittarin, kehonkoostumusmittarin ja kuuden minuutin kävelytestin käytöstä 

potilaiden liikunnallisen omahoidon ohjauksessa. Aktiivisuusmittarin tuloksen ja 

kuuden minuutin kävelytestin tuloksen korrelaatio selvitetään pienessä 

keuhkoahtaumatautipotilasotoksessa Vaasan keskussairaalan keuhkopoliklinikalla. 

Saatuja tuloksia käytetään keuhkoahtaumatautipotilaiden omahoidon ohjauksen 

kehittämiseen. Lopuksi kuvataan lyhyesti monikeskustutkimuksessa tarvittava 

potilasmäärä ja siinä käytettävät tilastolliset menetelmät, joiden avulla voidaan verrata 

yksilöllisen liikunnallisen omahoidon ohjauksen saaneiden potilaiden tuloksia 

potilaisiin, jotka ovat saaneet vain kehotuksen liikkua ja kirjallisen ohjeen liikunnan 

merkityksestä keuhkoahtaumataudissa. 

Toisessa kappaleessa esittelen tutkimuksen potilasaineiston. Potilasaineisto on koottu 

Vaasan keskussairaalan keuhkopoliklinikalla käyvistä keuhkoahtaumatautia 
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sairastavista potilaista. Kolmannessa kappaleessa esittelen tutkimuksessa käytetyt 

menetelmät, kuten erilaiset kyselylomakkeet ja mittarit, joita tutkimuksessa on käytetty. 

Neljäs kappale kuvaa tutkimuksen tuloksia. Viidennessä kappaleessa esittelen 

suunnitelmia jatkotutkimuksista. Kuudennessa kappaleessa kokoan yhteen tutkielman 

sisältöä ja esittelen uuden keuhkoahtaumataudin liikunnallisen omahoidon mallin. 

 

2 Aineisto 

2.1 Aktiivisuusmittaukseen osallistuvat keuhkoahtaumatautipotilaat  

Kaikki Vaasan keuhkopoliklinikan lääkärit ovat tarjonneet omatoimista 

kuntoutusmahdollisuutta uusille keuhkoahtaumataudin vuoksi poliklinikalla käynneille 

potilaille 1.12.2011 lähtien. Aktiivisuusmittarin käyttöön motivoituneita potilaita oli 

vähän. Neljä joulukuussa 2011 poliklinikalla käynyttä potilasta osallistui kotona 

tapahtuvaan viikon kestävään fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen SenseWear –

aktiivisuusmittarilla ennen kolmen kuukauden kuntoutusjakson alkua. Neljän potilaan 

ryhmä koostui 43- ja 65-vuotiaista naisista ja 76- ja 57-vuotiaista miehistä. SenseWear-

mittari on validoitu keuhkoahtaumatautipotilailla (12), (13). Kaikki alkutalvella 2011 

aloitetut kuntoutusjaksot ovat yhä kesken. 

Kaikki Vaasan keskussairaalan keuhkopoliklinikalle tulevat keuhkoahtaumatautipotilaat 

saavat 15D-elämänlaatumittarin täytettäväkseen (14). Elämänlaatumittarin tulokset eivät 

ole käytettävissä tätä tutkielmaa kirjoitettaessa, mutta ovat merkittävä apu 

keuhkoahtaumatautipotilaiden omatoimisen kuntoutuksen pitkäaikaistuloksen 

arvioinnissa tulevaisuudessa. Kaikille keuhkopoliklinikalla käyville 

keuhkoahtaumatautipotilaille tehdään kehonkoostumusmittaus Tanita BC 420 -

kehonkoostumusmittarilla ensimmäisellä käyntikerralla ja seurannan aikana kolmen 

kuukauden välein. Vaasan keskussairaalan fysioterapeutit tekevät kaikkien 

keuhkopoliklinikalla käyvien keuhkoahtaumatautipotilaiden kanssa kuuden minuutin 

kävelytestin ennen ja jälkeen kolmen kuukauden harjoittelujakson.  

2.2 Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivä 

Keuhkosairaiden ja päivystyspotilaiden tiedot vuosilta 2010 ja 2011 kerättiin 

systemaattisesti Vaasan keskussairaalan arkistosta. ICD-10 -diagnoosiluokituksessa 

koodin J44 eli muu pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus saaneet äidinkielekseen 

suomen ilmoittaneet potilaat valikoitiin tarkemmin läpikäytäviksi. Heidän 
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sairaskertomusteksteistään kuntoutusohjaaja kävi läpi viimeisimmät sisätautien, 

keuhkosairauksien sekä syöpätautien lehdet. Poissulkukriteereinä oli 

kuntoutustapaamiseen sopimattomuus sädehoidon tai Vanhan Vaasan sairaalassa 

suljetulla osastolla tapahtuvan psykiatrisen hoitojakson vuoksi. Tutkimusjoukkoon 

hyväksyttyjä potilaita oli 183. Heille lähetettiin kutsukirje keuhkoahtaumataudin 

omahoitopäivään. Omahoitopäivään haluavat potilaat ilmoittautuivat 

kuntoutusohjaajalle. Ryhmän koko oli rajoitettu 53 henkilöön tilan vuoksi. 52 ihmistä 

ilmoittautui omahoitopäivään. Heistä yksi oli ruotsinkielinen keuhkoahtaumatautipotilas 

ja kaksi keuhkoahtaumatautipotilaan omaisia. Ruotsinkielinen, mutta hyvin suomea 

osaava potilas halusi tulla mukaan, koska oli nähnyt tapahtumasta ilmoituksen 

keuhkopoliklinikan seinällä. Omahoitopäivään osallistui yhteensä 47 

keuhkoahtaumatautipotilasta, kaksi omaista, Vaasan keskussairaalan keuhkosairauksien 

ylilääkäri sekä kuntoutusohjaaja ja tämän tutkimuksen tekijä. Kyselylomakkeen (liite 1) 

täytti 41 keuhkoahtaumatautipotilasta. Omahoitopäivän palautelomakkeen (liite 2) 

palautti 27 potilasta. 

2.3 Paikallisten ammattilaisten näkemykset keuhkoahtaumatautipotilaiden 

omahoidon toteuttamisesta 

Marraskuussa 2011 kaikille Vaasan sairaanhoitopiirin terveyskeskusten ylilääkäreille oli 

lähetetty kutsu Vaasan sairaanhoitopiirin alueen astman hoitopolun 

suunnittelutilaisuuteen. Kutsu oli osoitettu ylilääkärien lisäksi astmavastuulääkäreille ja 

-hoitajille. Kutsuun oli liitetty Vaasan keskussairaalan keuhkosairauksien ylilääkärin 

pyyntö, että terveyskeskuksen ylilääkärit nimeäisivät alueeltaan yhden tai kaksi 

henkilöä astman ja myöhemmin keuhkoahtaumataudin hoitopolun rakentamiseen.  

Tammikuun 2012 lopussa pidettyyn suunnittelutapaamiseen osallistui yhdeksäntoista 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksissa toimivaa hoitajaa tai lääkäriä. 

Osallistujista valtaosa oli hoitajia. Kaikkien terveysasemien vastuuhenkilöt olivat 

paikalla tilaisuudessa lukuun ottamatta Pietarsaarta, jossa sama prosessi tehdään 

terveysaseman keuhkolääkärin johtamana. Tarkoituksena on, että koko 

sairaanhoitopiirissä toimitaan samalla tavalla ja kunnat tekevät yhteistyötä luodessaan 

oman toimintamallinsa. Tilaisuudessa oli paikalla myös lääkeyhtiön tuote-edustaja ja 

palvelupäällikkö sekä Vaasan keskussairaalan keuhkosairauksien ylilääkäri sekä tämän 

tutkielman kirjoittaja.  

Keuhkosairauksien ylilääkäri pyysi paikalla olevia ammattilaisia täyttämään tätä 

tutkimusta varten suunnitellun kyselylomakkeen (liite 3) ennen luentonsa aloittamista. 
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Kyselylomakkeen avulla selvitettiin ammattilaisten käsityksiä siitä, mitä he uskoivat 

keuhkoahtaumatautipotilaiden vastanneen omahoitopäivänä jaettuun 

elämäntapakyselyyn (liite 1). Kyselylomakkeisiin vastasi kahdeksantoista ammattilaista. 

Kaikki tilaisuuteen ajoissa tulleet henkilöt täyttivät lomakkeen. Kyselyyn vastanneista 

yksi oli lääkeyhtiön tuote-edustaja, muut terveyskeskuslääkäreitä ja hoitajia. 

Myöhemmin luennon aikana käytiin pääpiirteissään läpi, mitä 

keuhkoahtaumatautipotilaat olivat kyselyyn omahoitopäivänä vastanneet. 

2.4 Moniammatillisen keuhkoahtaumatautityöryhmän näkemykset 

mittareiden käytöstä liikunnallisen kuntoutuksen ohjauksessa 

Vaasan keskussairaalan keuhkopoliklinikalla toimivan moniammatillisen 

keuhkoahtaumatautityöryhmän jäsenille lähetettiin sähköpostikysely (liite 4). Kyselyn 

avulla selvitettiin heidän näkemyksiään liikunnallisen kuntoutuksen ohjauksessa 

käytettävistä mittareista. Samat kysymykset osoitettiin keuhkosairauksien ylilääkärille, 

keuhkopoliklinikan sairaanhoitajalle, kuntoutusohjaajalle ja fysioterapeutille. Kaikki 

työryhmän jäsenet vastasivat kyselyyn. 

 

3 Menetelmät 

3.1 Aktiivisuusmittari  

Osana keuhkoahtaumataudin polikliinista omatoimista kuntoutusta potilaille annetaan 

viikoksi SenseWear-aktiivisuusmittari kotiin. Hoitaja kiinnittää aktiivisuusmittarin 

paikoilleen ja ohjeistaa sen käytön potilaalle. Viikon kuluttua potilaalla on aika 

fysioterapeutille yksilölliseen ohjaukseen, jolloin aktiivisuusmittari poistetaan ja 

aktiivisuusmittauksen tulokset puretaan. Tulosten perusteella potilaalle luodaan kolmen 

kuukauden liikuntaohjelma. Uusi aktiivisuusmittaus suoritetaan kolmen kuukauden 

omatoimisen kuntoutusjakson jälkeen. 

3.2 Kuuden minuutin kävelytesti  

Kaikille keuhkopoliklinikalla käyville keuhkoahtaumatautipotilaille tehdään kävelytesti 

ennen kuntoutusjaksoa sekä sen jälkeen. Kävelytesti tehdään sairaalan käytävällä 

huoneilmaa hengittäen ja tarvittaessa lisähapen kanssa, jos on tarpeen harkita lisähappea 

liikuntaa varten. Potilaiden happisaturaatio mitataan pulssioksimetrilla ennen 

kävelytestiä ja sen jälkeen. Fysioterapeutti seuraa happisaturaatiota myös testin aikana. 

Potilaita kannustetaan kävelemään mahdollisimman pitkälle kuuden minuutin aikana.  
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Kuuden minuutin kävelytestitulos heijastaa paremmin potilaan toiminnallista 

päivittäisen fyysisen aktiviteetin harjoittamista kuin tavanomaiset keuhkojen toimintaa 

kuvaavat mittarit (1). Keuhkoahtaumatautipotilailla on huomattavia eroja kuuden 

minuutin kävelytestistä suoriutumisessa jopa GOLD-luokituksen huomioimisen jälkeen 

(15). Kuuden minuutin kävelytestisuoritukseen vaikuttavat tekijät ovat monitahoisia ja 

niihin kuuluu sekä fyysisiä ja psykologisia tekijöitä (15). Kuuden minuutin 

kävelytestitulos ennustaa kuolleisuutta keuhkoahtaumatautipotilailla paremmin kuin 

FEV1 (16), (17). Erityisesti alle 350 metrin kuuden minuutin kävelytestituloksen 

saaneiden potilaiden kuolleisuus on merkittävästi suurentunut, ja kyseistä tulosta 

voidaan pitää huonon ennusteen merkkinä (16). 

3.3 Kehonkoostumusmittari 

Vaasan keuhkopoliklinikalla on käytössä Tanita BC 420 -kehonkoostumusmittari, joka 

kertoo painon 270 kilogrammaan saakka 100 gramman tarkkuudella. Muita 

kehonkoostumusmittarista saatavia suureita ovat painoindeksi (BMI), 

perusaineenvaihdunta, rasvaprosentti, rasvan massa, rasvaton massa, vatsaontelon 

sisäisen rasvan massa ja kehon metabolinen ikä. Kehonkoostumusmittaus tehdään 

poliklinikalla osana elämäntapamuutoksiin kannustamista ja sitä käytetään hoidon 

seurannassa. Tulosten avulla asetetaan tavoitteita elämäntapamuutoksiin ja seurataan 

niiden toteutumista. Kehonkoostumusmittaus avaa keskustelun ruokavaliosta ja 

liikunnasta.  

3.4 Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivä 

Jokaista omahoitopäivään tulevaa potilasta tervehdittiin tullessa erikseen ja samalla 

pyydettiin täyttämään kyselylomake ja keuhkoahtaumatautipotilaan oireita kuvaava 

CAT-testi nimettömästi (18). Tullessa jokaiselle potilaalle annettiin käteen 

kirjoitusvälineet, CAT-testi, tätä tutkielmaa varten tehty kyselylomake (liite 1) sekä 

omahoitopäivän palautelomake (liite 2). Mikäli potilas omatoimisesti kertoi kirjoitus-, 

luku- tai näkövaikeuksistaan, hänen kerrottiin saavan apua. Potilaita kannustettiin 

vastaamaan kysymyksiin parhaan taitonsa mukaan. Tämän tutkielman kirjoittaja, 

kuntoutusohjaaja ja keuhkosairauksien ylilääkäri auttoivat potilaita lukemalla 

tarvittaessa lomakkeet ääneen ja antamalla potilaan sitten vastata haluamallaan tavalla. 

Vastaukset kirjoitettiin ylös juuri niin kuin potilas sanoi. CAT-testin pistemäärän 

laskemisessa potilaita autettiin tarvittaessa. Ennen ensimmäistä luentoa 

kyselylomakkeet kerättiin pois. Tämän tutkielman kirjoittaja laski heti tupakoivien 

osuuden, yli puoli tuntia vuorokaudessa liikkuvien osuuden ja yli 400 grammaa 
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kasviksia päivässä syövien osuuden tilaisuuden osanottajista. Ylilääkäri kävi nämä luvut 

läpi seuraavissa esityksissään, joten potilaat saivat välitöntä palautetta. 

Vaasan keskussairaalan keuhkosairauksien ylilääkäri piti noin puoli tuntia kestävät 

PowerPoint-esitykset keuhkoahtaumataudista, tupakoinnin lopettamisen merkityksestä 

sairauden hoidossa, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä sairauden hoidossa sekä 

lääkehoidon asemasta sairauden omahoidossa. Potilailla oli mahdollisuus kysyä 

esitysten aikana.  

Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivässä kokeiltiin uutta lähestymistapaa potilaiden 

aktivoimiseen ryhmäkeskustelun avulla. Potilaat ohjattiin keskustelemaan aluksi 

kolmen hengen ryhmissä ja sitten yhdessä. Tupakointia käsitelleen esityksen lopussa 

keskustelunaiheet olivat ”Miten pystyn lopettamaan tupakoinnin?”, ”Kuinka olen 

lopettanut tupakoinnin?” ja ”Miten toimia tupakan himon iskiessä?”. Ravitsemusta ja 

liikuntaa käsitelleen luennon jälkeen keskusteltiin aiheista ”Mitä muutoksia voin tehdä 

ruokavaliossani?”, ”Miten voin liikkua enemmän?”, ”Mikä saisi minut liikkumaan?” ja 

”Liikunta ryhmässä vai yksin?”. Potilaat saivat ryhmäkeskustelun jälkeen vapaasti 

kertoa vastauksistaan, jotka kerättiin paperitaululle. Tarpeen mukaan aiheista 

keskusteltiin lisää kaikkien osallistujien kesken. Lopuksi potilaat saivat mainita 

käyttämiensä keuhkoahtaumatautilääkkeiden nimiä. Niiden perusteella käytiin läpi 

keuhkoahtaumataudin lääkeryhmät ja yleisimmät lääkehoito-ohjeet sekä lääkkeiden 

haittavaikutukset. 

Kun tilaisuuden lääketieteellinen osuus oli ohi, Hengitysliiton edustaja kertoi 

muutamalla sanalla toiminnasta Vaasan alueella. CAT-testit jäivät potilaille, jotta niiden 

avulla potilaat voisivat seurata vointiaan. Tilaisuuden lopuksi potilaat täyttivät 

saamansa palautelomakkeet nimettöminä. Lähtiessään potilaat saivat 

keuhkoahtaumataudin omahoitokortin (liite 5), jonka ylilääkäri oli juuri esityksessään 

potilaille näyttänyt, moniammatillisen työryhmän kokoaman ravitsemusohjeen (liite 6) 

sekä kaksi Hengitysliiton keuhkoahtaumatautipotilaille suunnattua opasta. 

3.5 Kysely ammattilaisille keuhkoahtaumatautipotilaiden omahoidon 

toteuttamisesta 

Astman hoitopolun suunnittelutilaisuuden alussa Vaasan keskussairaalan 

keuhkoylilääkäri kertoi aiemmin samalla viikolla toteutetusta keuhkoahtaumataudin 

omahoitopäivästä. Hän jakoi kaikille paikalla oleville terveyskeskuslääkäreille ja 

hoitajille kyselylomakkeet (liite 3), jotka hän pyysi täyttämään. Kyselylomakkeessa 
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pyydettiin arvioimaan, kuinka suuri prosenttiosuus keuhkoahtaumataudin 

omahoitopäivään osallistuneista potilaista täytti tietyt kriteerit, joita olivat esimerkiksi 

influenssarokotteen ottaminen, yli puoli tuntia vuorokaudessa liikkuminen ja ainakin 

neljä kertaa vuorokaudessa syöminen. Omahoitopäivänä toteutetun 

keuhkoahtaumatautipotilaille osoitetun kyselyn oikeat vastaukset käytiin tiivistetysti 

läpi osana ylilääkärin esitystä. 

3.6 Kysely moniammatilliselle keuhkoahtaumatautityöryhmälle mittareiden 

käytöstä liikunnallisen kuntoutuksen ohjauksessa 

Vaasan keskussairaalan moniammatillisen keuhkoahtaumatautityöryhmän jäsenille 

lähetettiin tammikuussa 2012 sähköpostissa osittain strukturoitu kyselylomake (liite 4). 

Kyselyn avulla selvitettiin heidän näkemyksiään liikunnallisen kuntoutuksen 

ohjauksessa käytettävistä mittareista keuhkopoliklinikan käytännön työn kehittämiseksi. 

Keuhkosairauksien ylilääkäri, keuhkopoliklinikan sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja 

kuntoutusohjaaja saivat kommentoida kehonkoostumusmittarin, aktiivisuusmittarin ja 

kuuden minuutin kävelytestin käyttöä keuhkoahtaumatautipotilaiden aktiivisen 

omahoidon ohjauksessa. 

 

4 Tulokset 

4.1 Aktiivisuusmittauksen tulokset 

  Potilas 1 Potilas 2 Potilas 3 Potilas 4 

Aika, jolloin aktiivisuus yli 3 MET-yksikköä (min) 60 113 34 4 

Aika, jolloin potilas makasi (min) 76 633 565 311 

Askelmäärä 9586 8730 7076 3470 

Keskimääräinen MET 1,7 1,4 1,3 0,9 

Kuuden minuutin kävelytestimatka (m) 534 401 469 385 

FEV1 (%) 58 63 77 47 

Sukupuoli nainen nainen mies mies 

BMI 22 38 23 45 

Ikä (v) 43 65 76 57 

Taulukko 1. Aktiivisuusmittauksen tulokset. 

4.2 Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivän tulokset 

4.2.1 Kyselylomakkeen tulokset 

Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivänä kyselylomakkeen täyttäneistä 41 potilaasta 32 

(78 %) on miehiä, 8 (20 %) on naisia ja yksi potilas ei vastannut kysymykseen. 

Potilaiden ikä on keskimäärin 70 vuotta. Ikä diagnoosihetkellä oli keskimäärin 64,6 

vuotta. Miespotilaiden pituus on keskimäärin 172 cm ja paino keskimäärin 79 kg. 
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Naisilla pituus on keskimäärin 163 cm ja paino 70 kg. Painonsa normaaliksi koki 17 % 

vastaajista. Itseään alipainoisina piti 10 % ja ylipainoisina 27 % vastaajista. 46 % 

potilaista ei kommentoinut painoaan.  

26 potilasta (63,4 %) ilmoitti olevansa savuttomia. Potilaat olivat aloittaneet 

tupakoinnin keskimäärin 18-vuotiaina. Nuorin tupakoinnin aloittanut oli 7- ja vanhin 

50-vuotias. Lopettamisikä oli keskimäärin 60 vuotta. Potilailla oli keskimäärin lähes 

kolme aiempaa yritystä lopettaa tupakointi. Vielä tupakoivat 

keuhkoahtaumatautipotilaat polttivat keskimäärin 11 (0–20) savuketta vuorokaudessa. 

11 tupakoivaa potilasta ilmoitti olevansa halukkaita lopettamaan tupakoinnin, yksi 

ilmoitti, ettei halua lopettaa tupakointia ja kolme potilasta ei vastannut kysymykseen. 11 

potilasta kertoi, ettei heillä ole ollut pahenemisvaiheita edeltävän vuoden aikana. 

Yhdeksällä potilaalla oli ollut yksi, kuudella kaksi ja viidellä yli kaksi 

pahenemisvaihetta edeltävän vuoden aikana. Kymmenen potilasta ei kommentoinut 

pahenemisvaiheiden määrää. 23 potilasta (56,1 %) vastasi, ettei tiedä uloshengityksen 

sekuntikapasiteettiaan (FEV1). CAT-testissä potilaiden ilmoittamat pisteet olivat 

keskimäärin 18. Potilaiden saamien CAT-pisteiden vaihteluväli on 4-39. 

  

lukumäärä 

(suluissa 

lukumäärä, 

joka on 

ilmoittanut 

CAT-

pistemääränsä) 

Keskimääräinen 

CAT-pistemäärä 

CAT-

pistemäärän 

minimi 

CAT-

pistemäärän 

maksimi 

Kymmenen minuuttia päivässä 

liikkuvat potilaat 10 (9) 21,9 12 39 

Kaksikymmentä minuuttia päivässä 

liikkuvat potilaat 5 (5) 20,6 17 26 

Kolmekymmentä minuuttia päivässä 

liikkuvat potilaat 8 (8) 17,4 4 23 

Yli kolmekymmentä minuuttia 

päivässä liikkuvat potilaat 16 (13) 15 7 25 

Potilaat, jotka eivät kertoneet 

liikkumismääräänsä 2 (1) 12     

Taulukko 2. CAT-testin pistemäärät potilaiden liikkumismäärän mukaan esitettyinä. 

10 potilasta (24 %) kertoi liikkuvansa kymmenen minuuttia vuorokaudessa, 5 (12 %) 

kaksikymmentä minuuttia vuorokaudessa, 8 (20 %) kolmekymmentä minuuttia 

vuorokaudessa ja 16 (39 %) yli puoli tuntia vuorokaudessa. 27 potilasta (66 %) ilmoitti, 

ettei tee ollenkaan lihasvoimaharjoituksia. 7 % potilaista kertoi tekevänsä 

lihasvoimaharjoituksia kerran viikossa, 10 % kaksi kertaa viikossa ja 7 % kolme kertaa 

viikossa. Pysähtymättä tasamaata alle 100 metriä käveleviä potilaita ryhmästä on 8 (20 
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%), 100–250 metriä käveleviä potilaita 6 (15 %), 250–500 metriä käveleviä potilaita 5 

(12 %) ja yli 500 metriä pysähtymättä käveleviä potilaita 21 (51 %). 38 potilasta (93 %) 

ilmoitti voivansa kävellä yhden porrasvälin pysähtymättä. 23 (56 %) vastasi 

urheilleensa aiemmin säännöllisesti ja tavoitteellisesti. 20 % potilaista valitsi 

mieluisimmaksi liikuntavaihtoehdoksi ryhmäliikunnan, 25 % valitsi liikkumisen kaverin 

kanssa, 52 % valitsi liikkumisen yksin ja 2 % ei vastannut kysymykseen. 

25 potilasta (61 %) kertoi saavansa 10–30 grammaa proteiinia joka aterialla. 12 potilasta 

(29 %) kertoi syövänsä 400 grammaa kasviksia vuorokaudessa. 9 potilasta (22 %) kertoi 

syövänsä vähintään neljä ateriaa vuorokaudessa. 13 potilasta (32 %) vastasi, että paino 

oli laskenut ilman laihdutusyrityksiä viimeisen vuoden aikana. 

24 keuhkoahtaumatautipotilasta (59 %) kertoi tietävänsä käyttämiensä 

keuhkolääkkeiden nimet ja 23 potilasta (56 %), miten ne vaikuttavat. 26 potilasta (63 

%) kertoi ottavansa yli puolet määrätyistä säännöllisten lääkkeiden annoksista. 

Yhdelläkään potilaalla ei heidän kertomansa mukaan ollut ongelmia lääkkeiden 

ottamisessa. 

Pahenemisvaiheen oireet kertoi tunnistavansa 18 potilasta (44 %). 13 potilasta (32 %) 

vastasi tietävänsä, miten pitää toimia keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa. 27 

potilasta (66 %) kertoi, ettei tiedä, mitä pahenemisvaiheessa pitäisi tehdä. 12 potilasta 

(29 %) kertoi osaavansa aloittaa kortisoni- ja antibioottikuurin itse 

keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa. 26 potilaalle (63 %) oli lääkekuurien 

aloittaminen pahenemisvaiheessa edelleen epäselvää. 

Potilaista 15 (37 %) kertoi käyneensä astmahoitajalla ja 23 (56 %) kertoi, ettei ole 

käynyt astmahoitajalla viimeisen vuoden aikana. Potilaista 27 (66 %) kertoi saaneensa 

influenssarokotteen ja 11 (27 %) pneumokokkirokotteen. 

21 (51 %) potilasta uskoi, että lääkkeillä ja 29 (71 %) uskoi, että liikunnalla voi 

vaikuttaa keuhkoahtaumataudin ennusteeseen. Ravinnon merkitykseen 

keuhkoahtaumataudin ennusteelle uskoi 16 (39 %), savuttomuuden merkitykseen 23 (56 

%) ja elämänhalun merkitykseen 17 potilasta (41 %). 

4.2.2 Omahoitopäivän ryhmäkeskustelujen tulokset 

”Miten pystyn lopettamaan tupakoinnin?”, ”Kuinka olen lopettanut tupakoinnin?” ja ”Miten 

toimia tupakan himon iskiessä?”  

Muutama potilas kertoi lopettaneensa tupakoinnin ensimmäisellä yrityksellä pelkän 

päättäväisyyden avulla. Jotkut potilaat kertoivat hävittäneensä kaikki tupakka-askit 



11 
 

 

näkyviltä lopettamispäätöksen tueksi. Osa potilaista oli käyttänyt 

nikotiinikorvausvalmisteita lopettamisvaiheessa. Joillain potilaista oli takana useita 

lopettamisyrityksiä, mutta pitkäaikainen savuttomuus ei ollut vielä onnistunut. Potilaat 

ajattelivat, että nikotiinikorvaustuotteita ja lääkehoitoa voisi käyttää apuna tupakoimisen 

lopettamiseksi. Joidenkin potilaiden käyttämästä sähkötupakasta käytiin asiallista 

keskustelua. Sähkötupakasta kiinnostuneet potilaat saivat Hengitysliiton lehdestä 

kopioidun artikkelin aiheesta. Haitan väheneminen nikotiinikorvaustuotteisiin tai 

sähkötupakkaan siirryttäessä herätti keskustelua potilaiden keskuudessa. Lisäksi 

keskusteltiin siitä, että nikotiinikorvaustuotteistakin tulee aikanaan päästä eroon. Vaikka 

tupakoinnin lopettaminen ei onnistuisikaan, potilaat kokivat tärkeäksi, ettei heitä 

syyllistetä. Osa lopettamista yrittävistä potilaista oli kiinnostuneita vertaistukiryhmän 

toiminnasta ja hyvillään jo lopettaneiden keuhkoahtaumatautipotilaiden kannustavista 

kommenteista.  

Tupakan himon iskiessä potilaat kertoivat syövänsä vahvoja pastilleja tai keksivänsä 

hetkeksi muuta tekemistä, etteivät ajattelisi tupakkaa. Yksi potilaista ehdotti, että 

napostelee tupakoinnin sijaan jotain pientä ja terveellistä syötävää. Tupakoinnin 

aiemmin lopettaneet potilaat kertoivat, että tupakanhimo menee ohi hetken kuluttua. 

Osa potilaista korosti, että lopettamisvaiheessa on tärkeää, ettei näkyvillä ole mitään 

tupakoinnista muistuttavaa. Joku potilaista kertoi, että savuttomuus oli loppunut yhden 

tupakan polttamiseen useita kertoja. Vaikeimpina potilaat pitivät niitä tilanteita, jotka 

ennen olivat vahvasti liittyneet tupakointiin kuten kahvihetkiä. Potilaat kokivat, että 

riippuvuus säilyy, vaikka tupakoinnin olisikin lopettanut. Esimerkkinä mainittiin 

tupakointiin liittyvät unet vielä lopettamisen jälkeenkin. 

”Mitä muutoksia voin tehdä ruokavaliossani?” 

Monille potilaille ruokahalun lisääminen on avainasia ateriamäärien kasvattamiseksi. 

Osa potilaista kertoi väsyvänsä suuria ruokamääriä syödessään, joten heille kerrottiin 

usein syötyjen pienempien aterioiden merkityksestä. Ruokaan lisää energiaa tuovista 

ruoka-aineista tuotiin keskustelussa esille pähkinät, öljylisä sekä voi. Hyvien ja 

huonojen rasvojen osuutta ruokavaliossa sekä kalaravinnon merkitystä käytiin 

keskustellen läpi. Kaikki potilaat eivät koe tarpeelliseksi laittaa säännöllisesti kunnon 

aterioita vain yhdelle syöjälle. Ruokapalvelu ja kaupan valmisateriat sekä pakasteet 

voisivat houkutella heitä syömään säännöllisemmin. Proteiinimäärien nostamisen 

mahdollisuuksia pohtivat monet potilaat. Rahkan ja raejuuston lisäämistä ruokavalioon 

pidettiin hyvänä ehdotuksena, mutta monikaan ei näyttänyt innostuvan ruokakaupasta 
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saatavista proteiinivalmisteista. Kasvisten ja hedelmien määrän lisäämiseksi ehdotettiin 

pakastekasvisten ja ruokakaupasta saatavien valmiiden salaattisekoituspussien käyttöä. 

Yksi potilas toi ilmi, että varfariinin käyttäjillä kasvisten lisäämisessä ruokavalioon on 

haasteita. Potilaille ei keskustelussa tarjottu valmiita ratkaisuja vaan potilaat tuottivat 

ratkaisumallit. 

”Miten voin liikkua enemmän?”, ”Mikä saisi minut liikkumaan?” ja ”Liikunta ryhmässä vai 

yksin?” 

Potilaat kertoivat, että hyvällä kelillä tulee ulkona liikuttua enemmän. Yksi potilaista 

sanoi, että parhaat olosuhteet liikkumiselle ovat myötätuuli ja alamäki. Hengittämistä 

kylmällä ilmalla helpottavat hengityssuojainten lisäksi kaulahuivi sekä nenän kautta 

hengittäminen. Yksi potilas kertoi käyvänsä säännöllisesti suolahuoneessa ja saavansa 

siitä apua. Potilaiden kanssa keskusteltiin rauhallisen tahdin merkityksestä ja 

alkulämmittelystä, joka tekee hengittämisestä helpompaa. Kävelyä helpottavista 

apuvälineistä keskustelussa tulivat esiin kävelysauvat, keppi, rollaattori ja kenkien 

pohjiin kiinnitettävät liukuesteet. Yksi vanhemmista herrasmiehistä omatoimisesti 

ilmoitti kepin lisäävän arvokkuutta. Ulkoilu yhdessä kaverin tai koiran kanssa tuntui 

potilaiden mielestä turvallisemmalta kuin yksin liikkuminen. Koiran ulkoiluttaminen ja 

käveleminen musiikkia kuunnellessa pidensivät kävelymatkoja. Potilaiden mielestä 

mieluisia liikuntamuotoja kokeiltavaksi olivat sauvakävely ja tanssi. Terveyskeskusten 

keuhkoahtaumatautipotilaille suunnatuissa ryhmissä olivat jotkut potilaat jo käyneetkin. 

Toiset kertoivat, että liikuntaryhmien maksut ovat erityisesti eläkeläisille liian korkeat. 

Yksi potilaista ehdotti muille säännöllistä omatoimista suuntaa-antavaa kuuden 

minuutin kävelytestiä, jossa tuloksen voi arvioida katulamppujen välimatkojen 

perusteella. Keuhkoahtaumatautipotilaan ennustetta kuvaavan BODE-indeksin esittelyn 

jälkeen potilaat kiinnostuivat oman kunnon seuraamisesta ja ennusteeseen 

vaikuttamisesta erityisesti silloin, kun keuhkojen toiminta on jo heikentynyt (19). Jotkut 

kyselivät, kuinka usein spirometria olisi hyvä suorittaa ja onko sitä hyödyllistä tehdä 

taudin loppuvaiheessa. Osa potilaista toi ilmi, että vaikea keuhkoahtaumatauti estää 

usein nukutuksen ja lentomatkustuksen.  

Potilaiden terveiset terveyskeskuksiin  

Omahoitopäivässä potilaat toivoivat, että saisivat pahenemisvaiheessa tarvittavat 

reseptit lääkäriltä ennakkoon. Potilaat toivat itsekin esiin sen, että tarvittavien 

päivystyskäyntien määrä vähenisi, jos pahenemisvaiheessa reseptin saadakseen ei 

tarvitsisi lähteä lääkäriin. Lisäksi he painottivat, että lääkäriin pitää tarvittaessa päästä 

helposti ja nopeasti pahenemisvaiheessa, jotta reseptin saisi. Potilaan kuvaus 
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terveyskeskusten nykytoiminnasta on lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Ei toimi niinku 

Strömsössä!” 

Lääkitys 

Lääkityksestä keskustellessa käytiin läpi tavallisimmat potilailla käytössä olevat 

keuhkoahtaumatautilääkkeet, niiden vaikutusmekanismit pääpiirteissään sekä 

lääkkeiden yleisimmät haittavaikutukset. Potilaita muistutettiin hyvän suuhygienian 

merkityksestä sammaksen ja hampaiden reikiintymisen ehkäisyssä. Haittavaikutuksista 

potilaita puhuttivat eniten virtsavaivat. Lääkkeen ottamisessa joitain potilaita häiritsi 

tunne siitä, ettei lääkitys tunnu menevän perille keuhkoihin. Potilaiden kanssa 

keskusteltiin heidän kokemuksistaan sumutemuodossa ja jauheena olevista 

keuhkoahtaumatautilääkkeistä. Lisäksi keskusteltiin hengitettävien lääkkeiden kanssa 

käytettävistä apuvälineistä kuten tilanjatkeista. Osa potilaista toi ilmi, että kaipasi 

lääkeannostelijaansa näyttöä siitä, kuinka monta ottokertaa oli vielä jäljellä. Jotkut 

potilaat ihmettelivät avaavan lääkkeen käyttömääränsä kasvua, mikä johti keskusteluun 

säännöllisen pitkävaikutteisen lääkityksen merkitykseen taudin hoidossa.  

4.2.3 Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivän palautelomake 

Yhteensä palautelomakkeita saatiin takaisin 27 kappaletta. Kaksikymmentäkuusi 

potilasta ilmoitti olevansa tyytyväisiä tapaamiseen. Yksi potilas toivoi ajankohdaksi 

aamua, mutta kaikki muut osallistujat pitivät iltaan sijoittuvaa ajankohtaa sopivana. 

Kahdenkymmenenviiden potilaan mielestä asiaa oli sopivasti kahdeksi tunniksi, mutta 

yhden potilaan mielestä asiaa oli liikaa. 

Elämäntapamuutoksia kysyttäessä kymmenen potilasta ilmoitti joko lopettavansa 

tupakoinnin tai jatkavansa tupakoimattomuuttaan. Yhdeksäntoista potilasta oli päättänyt 

lisätä liikuntaa. Kymmenen potilasta oli päättänyt muuttaa ruokailutottumuksiaan. 

Kaksi potilasta ilmoitti, ettei muuta elintapojaan, mutta toinen heistä oli merkinnyt 

jatkavansa tupakoimattomuutta. 

Vapaasti kommentoidessaan potilaat pääasiassa antoivat kiitosta ensimmäistä kertaa 

järjestetystä keuhkoahtaumataudin omahoitopäivästä. ”Kiitos olin ensimmäistä kertaa 

kuulemassa asiasta. Oli hyvää tietoa.” ”Kiitos.” ”Kiitos hyvästä tietoiskusta!” ”Asiaa oli 

ok.” Parannettavaa jäi erityisesti lääkkeiden esittelyn osalta. ”Lääkkeiden käytön 

esittely jäi jotenkin sekavaksi.” Potilaat tuntuivat kaipaavan jatkossakin vastaavia 

ryhmämuotoisia keskustelutilaisuuksia sairaudestaan. ”Muistakaa kertauskurssit 

(tilaisuudet) ovat opin äiti.” 
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4.3 Ammattilaisten näkemykset keuhkoahtaumataudin omahoidon 

toteuttamisesta 

kysymys 

ammattilaisten 

vastausten 

keskiarvo (%) 

vastausten 

minimi 

(%) 

vastausten 

maksimi 

(%) 

todellinen 

osuus 

tutkituista 

(%) 

Kuinka suuri osa potilaista liikkui yli 30 

minuuttia vuorokaudessa? 28 10 60 24 

Kuinka moni tiesi keuhkojen toimintansa 

(sekuntikapasiteetti/FEV1)? 14 2 40 37 

Kuinka moni söi 10–30 grammaa proteiinia 

joka aterialla? 31 10 70 61 

Kuinka moni söi 400 grammaa kasviksia 

päivässä? 24 10 50 29 

Kuinka moni söi vähintään neljä kertaa 

päivässä? 38 10 85 22 

Kuinka moni tiesi käyttämiensä 

keuhkolääkkeiden nimet? 43 15 80 58 

Kuinka moni tiesi, miten lääkkeet vaikuttivat? 32 2 72 56 

Kuinka moni ilmoitti ottavansa yli puolet 

määrätyistä säännöllisistä lääkkeistä? 49 10 82 63 

Kuinka moni tunnistaa keuhkoahtaumataudin 

pahenemisvaiheen oireet? 35 5 78 44 

Kuinka moni uskoi osaavansa koulutuksen 

jälkeen aloittaa itse pahenemisvaiheessa 

kortisoni- ja antibioottikuurin ja siten 

vähentämään päivystyskäyntejä? 44 10 80 29 

Kuinka moni on ottanut influenssarokotteen? 52 20 90 66 

Kuinka monta pistettä CAT-testissä potilaat 

keskimäärin saivat? (0=minimi, ei oireita; 

40=maksimi, hyvin paljon oireita) 24 10 30 18 

Taulukko 3. Paikallisten ammattilaisten näkemykset keuhkoahtaumatautipotilaiden omahoidon 

toteuttamisesta. 

4.4 Moniammatillisen keuhkoahtaumatautityöryhmän näkemykset 

mittareiden käytöstä liikunnallisen kuntoutuksen ohjauksessa 

Moniammatillisen keuhkoahtaumatautityöryhmän jäsenten näkemyksiä liikunnallisen 

kuntoutuksen ohjauksessa käytettävistä mittareista kartoitettiin keuhkopoliklinikan 

käytännön työn kehittämiseksi. Keuhkoahtaumataudin omatoimisen liikunnallisen 

kuntoutuksen ohjauksessa ja seurannassa fysioterapeutti ja ylilääkäri suosittelivat 

käytettäviksi aktiivisuusmittaria, kehonkoostumusmittaria ja kuuden minuutin 

kävelytestiä. Sairaanhoitaja suositteli aktiivisuusmittaria ja kehonkoostumusmittaria. 

Kuntoutusohjaaja suositteli kuuden minuutin kävelytestiä sekä kehonkoostumusmittaria. 

Aktiivisuusmittarin käyttöön kuntoutusohjaaja ei ottanut kantaa. 
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Aktiivisuusmittari näyttää objektiivisesti, kuinka paljon ja millä intensiteetillä potilas 

todellisuudessa liikkuu. Fysioterapeutti kertoi, että potilaan oma arvio fyysisestä 

aktiivisuudesta on aina hieman yläkanttiin. Hänen mukaansa potilaat voivat mieltää 

aktiivisuudeksi todella matalatehoistakin toimintaa. Sairaanhoitaja huomautti, että 

monet potilaat voivat uskoa liikkuvansa enemmän kuin mitä todellisuudessa liikkuvat. 

Ylilääkärin mielestä aktiivisuusmittarista on apua lähtötilanteen arvioinnissa, koska 

aktiivisuusmittarin avulla voidaan löytää ne potilaat, joiden arkiaktiivisuus on vähäistä 

ja jotka erityisesti hyötyisivät interventiosta. Fysioterapeutti toi esiin, että 

aktiivisuusmittaria käyttäessään potilas kuitenkin todennäköisesti pyrkii liikkumaan 

enemmän saadakseen hyvän tuloksen. Hänen kertoi, että aktiivisuusmittari soveltuu 

seurantaan esimerkiksi ennen harjoitusjaksoa ja sen jatkuttua tietyn aikaa. 

Fysioterapeutti pohti, voisiko aktiivisuusmittaria käyttää lääkityksen vaikutusten 

seurannassa tai nukkumisen arvioinnissa. Kuntoutusohjaaja ajatteli, että 

aktiivisuusmittarista voisi olla hyötyä tilanteessa, jossa saadaan ristiriitaisia tuloksia 

potilaan kertoman liikuntamäärän ja objektiivisten mittareiden välillä.  

Fysioterapeutti kuvaili kuuden minuutin kävelytestiä helpoksi, halvaksi ja turvalliseksi 

testiksi, joka on yleisesti käytössä maailmalla. Hän lisäsi, että kuuden minuutin 

kävelytestiin on olemassa viitearvot. Kuntoutusohjaaja mainitsi kuuden minuutin 

kävelytestin eduksi sen toteuttamismahdollisuuden monessa eri paikassa. Kävelymatkan 

perusteella voidaan arvioida fyysistä suorituskykyä. Fysioterapeutti pitää kuuden 

minuutin kävelytestiä kliinistä rasituskoetta yksinkertaisempana käyttökelpoisena 

testinä. Kuntoutusohjaaja mainitsi, että kuuden minuutin kävelytestistä on runsaasti 

käyttökokemusta. Fysioterapeutin mukaan potilaan pulssi- ja happisaturaatiotasoa 

voidaan peilata potilaan tuntemusten kanssa esimerkiksi Borg-asteikolla, jolloin 

löydetään sopiva harjoitteluteho(20). Fysioterapeutti kertoi, että kuuden minuutin 

kävelytestiä voidaan käyttää liikkumishapen hyödyllisyyttä arvioitaessa, kun potilas ei 

vielä täytä happirikastinhoidon kriteereitä. Lääkehoidon vaikutuksia suorituskykyyn 

voidaan arvioida kuuden minuutin kävelytestin avulla. Ylilääkärin mukaan kuuden 

minuutin kävelytesti ja kehonkoostumusmittaus sopivat hyvin potilaan seurantaan ja 

niiden avulla voidaan asettaa yksilöllisiä kuntoutustavoitteita. Sairaanhoitajan mukaan 

kuuden minuutin kävelytesti osoittaa potilaille, että kunto paranee harjoittelemalla. 

Kaikkien moniammatillisen työryhmän jäsenten mielestä kehonkoostumusmittari auttaa 

potilasta hahmottamaan painoaan ja lihasmassaansa perinteisiä keinoja paremmin. 

Keuhkopoliklinikan sairaanhoitajan mielestä kehonkoostumusmittari antaa potilaille 
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ajateltavaa erityisesti silloin, jos rasvaprosentti tai vatsaontelon sisäisen rasvan osuus on 

suuri. Hän uskoo, että potilaat ymmärtävät kehonkoostumusmittarin tuloksen paremmin 

kuin pelkän painon merkityksen. Sairaanhoitaja kertoo, että metabolisen iän tulokset 

ovat saaneet monet potilaat ”pudottamaan leukansa”. Fysioterapeutin mukaan 

kehonkoostumusmittari kertoo vaakaa tarkemmin harjoittelun ja laihduttamisen 

aiheuttamista muutoksista. Vaikka paino pysyy samana, voi koostumuksessa tapahtua 

terveyden kannalta edullisia muutoksia kuten rasvakudoksen väheneminen ja 

lihasmassan kasvu. Nämä positiiviset muutokset motivoivat potilasta. Ylilääkäri toi 

esiin, että kehonkoostumusmittarin avulla potilaasta saadaan aiempaa objektiivisempi 

kuva. Hän korosti, että lihavankin potilaan lihasmassa voi olla alentunut. 

Kehonkoostumusmittauksen etuihin kuuluvat kuntoutusohjaajan mukaan nopeasti 

saatava tulos, tuloksen helppotajuisuus sekä mittauksesta saatava motivoiva 

informaatio. Kuntoutusohjaaja toi ilmi, että lihasmäärän arvioimisessa 

kehonkoostumusmittarista on apua erityisesti keuhkoahtaumatautipotilaille. 

Sairaanhoitaja mainitsi, että kehonkoostumusmittari auttaa potilaita motivoitumaan, jos 

he itse huomaavat lihasmäärän kasvavan harjoitusten myötä. Kuntoutusohjaaja painotti 

yksilöllisen ja saavutettavissa olevan tavoitteen sopimista kehonkoostumusmittauksen 

tuloksen pohjalta. Kuntoutusohjaaja mainitsi myös, että yhdellä 

kehonkoostumusmittarilla voi tehdä satoja mittauskertoja, mikä on taloudellisesti 

kannattavaa. 

Moniammatillisen työryhmän jäsenet kertoivat mittareihin liittyvistä käytännön 

haasteista. Ylilääkärin mukaan aktiivisuusmittaukseen liittyvä potilasohjaus on 

haasteellista, jotta saadaan selville potilaiden normaalitila eikä liikunnallisesti aktiivista 

viikkoa. Ammattilaiset huomauttivat, että potilaat saattavat muuttaa käytöstään 

mittausviikon ajaksi. Haasteita potilaiden motivoinnille asettaa myös aktiivisuusmittarin 

pitkä käyttöaika. Fysioterapeutti kertoi, että osalla aktiivisuusmittaria käyttäneistä 

potilaista on esiintynyt ihoreaktioita. Työryhmän jäsenet muistuttivat, että 

aktiivisuusmittareiden hankkiminen on kallista. Fysioterapeutin mielestä nykyisin 

Vaasan keskussairaalassa käytössä olevalla aktiivisuusmittarilla saadaan liian suppeasti 

tuloksia ohjausta varten. Fysioterapeutin mielestä kuuden minuutin kävelytestin 

suorittamiseen ei liity käytännön haasteita. Tosin hän toi esiin, että yhden potilaan 

kävelytestin tekeminen sekä huoneilmalla että happilisää käytettäessä vie kahdelta 

fysioterapeutilta yli puolitoista tuntia aikaa. Ylilääkärin mainitsi, että potilaille täytyy 

ennakkoon varata fysioterapeuteilta aika kuuden minuutin kävelytestiä varten. Useampi 
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vastaaja toi esiin, että kehonkoostumusmittarin tulos pitää tulkita ja selittää potilaalle 

muutokseen motivoiden. Fysioterapeuttien työn kannalta on hankalaa, että 

kehonkoostumusmittari sijaitsee vain keuhkopoliklinikalla.  

Moniammatillisen keuhkoahtaumatautityöryhmän jäsenet saivat ehdottaa, miten 

aktiivisuusmittaria, kuuden minuutin kävelytestiä ja kehonkoostumusmittaria voidaan 

tehokkaimmin käyttää potilaan kanssa kuntoutustavoitteita sovittaessa. Ylilääkäri 

ehdotti, että aktiivisuusmittaus tulisi yhdistää kaikilla keuhkopotilailla maksimaalista 

uloshengitystä (peak expiratory flow) kuvaavaan PEF-mittaukseen. Näin saataisiin 

selville potilaiden liikuntatavat aikaisemmassa vaiheessa, jolloin tilanteeseen voisi 

puuttua omahoidon ohjauksella jo diagnostiikkavaiheessa. Fysioterapeutti suosittelisi 

alkumittauksia potilaan nykytilan toteamiseksi. Mittausten perusteella potilasta 

motivoitaisiin tarvittaviin muutoksiin ja asetettaisiin sopivat tavoitteet. Potilasta 

ohjattaisiin mittaustulosten mukaisesti. Potilaan seurannan osana tehtäisiin 

uusintamittaus, jolloin potilasta edelleen motivoitaisiin ja hänelle annettaisiin 

lisäohjausta uusien mittaustulosten mukaisesti. Sairaanhoitaja kertoi, että uusintamittaus 

auttaisi potilasta näkemään, että harjoittelu todella kannattaa. Kuntoutusohjaajan 

näkökulmasta aluksi kannattaisi käyttää kehonkoostumusmittaria ja kuuden minuutin 

kävelytestiä yhdistettynä potilasohjaukseen. Hän ehdotti, että aktiivisuusmittari 

otettaisiin käyttöön vasta, jos potilas saa ennustettua heikompia tuloksia seuranta-aikana 

tai jos potilaan käsitys omista liikuntatottumuksistaan on selvästi ristiriitainen hänen 

todellisen liikunnallisen aktiivisuutensa kanssa. 

 

5 Jatkotutkimussuunnitelmat 
Kliinisesti merkitseväksi aktiivisuustason muutokseksi on arvioitu kymmenen minuuttia 

vuorokaudessa. Aktiivisuuden intensiteetin kliinisesti merkitseväksi muutokseksi 

voidaan määritellä puoli MET-yksikköä eli lepotilan energiankulutuksen kerrannaista. 

Kuuden minuutin kävelytestin tuloksen paraneminen viidelläkymmenellä metrillä on 

kliinisesti merkitsevä ero (17). Jatkotutkimuksessa voitaisiin käyttää ensisijaisesti 

selvitettävänä asiana aktiivisuustason muutosta ja toissijaisina aktiivisuuden 

intensiteetin muutosta ja kuuden minuutin kävelytestituloksen muutosta. Lisäksi 

tutkimuksessa voitaisiin selvittää elämänlaadun paranemista ja kehon rasvattoman 

painon muutosta. 
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Mitattava muuttuja perustaso 

kliinisesti 

merkitsevä 

ero 

power1=

0,9 

power2=

0,95 α δ 

aktiivisuustason 

muutos 20 minuuttia/vuorokausi 

10 

minuuttia/

vuorokausi 87 106 0,05 0,5 

aktiivisuuden 

intensiteetti 1 MET 0,5 MET  87 106 0,05 0,5 

kuuden minuutin 

kävelytestin tulos 250 metriä 50 metriä 528 652 0,05 0,2 

Taulukko 4. Jatkotutkimukseen tarvittava potilasmäärä eri muuttujien osalta. 

Laskelmat on tehty kaavojen avulla, jotka löytyvät sivustolta 

http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/js/js_crossover_quant.html. 

Laajemmassa monikeskustutkimuksessa olisi mielenkiintoista verrata yksilöllisen 

liikunnallisen omahoidon ohjauksen saaneiden potilaiden tuloksia potilaisiin, jotka ovat 

saaneet ainoastaan suosituksen liikkua ja kirjallisen ohjeen liikunnan merkityksestä 

keuhkoahtaumataudin omahoidossa. Ryhmien Y (yksilöllisen liikunnallisen omahoidon 

ohjauksen saaneet potilaat) ja K (kirjallisen ohjeen saaneet potilaat) tuloksia 

verrattaisiin keskenään. Tähän soveltuisi esimerkiksi SPSS-sovelluksen 

toistomuuttujamalli. Se edellyttäisi, että tutkimuksen alussa ja lopussa selvitettäisiin 

kummankin ryhmän potilaiden aktiivisuustaso ja aktiivisuuden intensiteetti sekä 

kävelytestitulos. Sitten laskettaisiin kunkin mittauksen muutos yksittäisten potilaiden 

kohdalla. Tämän jälkeen voitaisiin selvittää, onko muutoksissa tilastollisesti 

merkitsevää eroa ryhmien Y ja K välillä. Tästä voitaisiin päätellä, millainen vaikutus 

yksilöllisellä omahoidon ohjauksella ja kirjallisella ohjeella on potilaiden 

mittaustuloksiin. 

 

6 Pohdinta 

6.1 Pohdintaa aktiivisuusmittarin tuloksista 

Vaasan keskussairaalan keuhkopoliklinikalla joulukuussa 2011 käyneistä 

keuhkoahtaumatautipotilaista neljä motivoitui käyttämään aktiivisuusmittaria viikon 

ajan. Heidät oli ohjeistettu elämään aktiivisuusmittaria käyttäessään mahdollisimman 

tavanomaisesti. Neljän potilaan ryhmä koostui 43- ja 65-vuotiaista naisista ja 76- ja 57-

vuotiaista miehistä. Näiden potilaiden kuuden minuutin kävelytestitulos oli riippuvainen 

potilaan päivässä kävelemästä askelmäärästä.  
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Vähiten liikkuva potilas otti vuorokaudessa noin 3500 askelta, joka on noin kolmannes 

aikuisille suositellusta vuorokaudessa käveltävästä määrästä (21). Vuorokaudessa hänen 

fyysisen aktiivisuuden intensiteettinsä oli yli kolme MET-yksikköä vain neljän minuutin 

ajan, joten hänen liikkumisensa on sekä vähäistä että intensiteetiltään vaatimatonta. 

Päivän liikunnan olematonta kuormitusta kuvaa myös hänen keskimääräinen 

aktiivisuutensa 0,9 MET-yksikköä, joka vastaa lepotilaa. Potilaan makaamiseen 

käyttämä aika oli noin viisi tuntia valveillaoloajasta. Potilaan kävelemä matka kuudessa 

minuutissa oli vain 385 metriä. Heikon tuloksen taustalla ovat sairaalloisen ylipainon 

(BMI 45) lisäksi heikko FEV1-taso (47 %) ja vähäinen fyysinen aktiivisuus 

arkielämässä. Potilas on todennäköisesti noidankehässä, jossa ylipaino vähentää 

liikuntahalukkuutta, mikä puolestaan heikentää yleiskuntoa ja lihaksistoa ja johtaa 

entistä suurempaan hengenahdistukseen ja liikuntahaluttomuuteen. Päivittäisen 

liikuntamäärän lisäys auttaisi potilas painonhallinnassa, lihaskunnon parantamisessa 

sekä parantaisi keuhkoahtaumataudin ennustetta.  

Toiseksi vähiten liikkuva potilas otti yli 7000 askelta vuorokaudessa, mutta käytti 

kuitenkin kymmenisen tuntia valveillaoloajasta makaamiseen. Potilaan yli kolme MET-

yksikön intensiteetillä vuorokaudessa liikkuma aika oli 34 minuuttia ja vuorokauden 

liikunnan intensiteetin keskiarvoksi tuli lopulta 1,3 MET-yksikköä. Tämä 76-vuotias 

miespotilas tekee kenties päiväkävelyn, mutta viettää muuten aikaa lepäämällä. Potilaan 

kävelytestitulos oli 469 metriä ja sekuntikapasiteetti 77 prosenttia eli koeryhmän 

vanhimmalla henkilöllä oli lopulta toiseksi paras kävelytestitulos ja paras tulos 

spirometriassa.  

Ryhmän toiseksi eniten liikkunut potilas, 65-vuotias nainen otti vuorokaudessa yli 8700 

askelta. Hänen aktiiviseen liikkumiseen käyttämänsä aika oli lähes kaksi tuntia, mutta 

vuorokauden keskimääräinen liikunnan intensiteetti oli vain 1,4 MET-yksikköä, koska 

potilas vietti yli kymmenen tuntia maaten ja paikallaan istuen. Potilaan painoindeksi oli 

38 ja kävelytestitulos 401 metriä, joten potilaan olisi hyvä muuttaa elämäntapojaan 

aktiivisempaan suuntaan, eikä vain keuhkoahtaumataudin vaan myös yleisen 

terveydentilan takia. Potilaiden aktiivisuustasoa ja päivässä kävelemää askelmäärää on 

mahdollista lisätä vain, jos he lähtevät ylipäätään sängystä ylös ja vaikka ulos pienelle 

kävelylenkille. 

43-vuotias naispotilas saavutti lähes 9600 askelta, vaikka aktiivista liikkumisaikaa oli 

vain tunnin ajan, koska hän ei käytä aikaa makaamiseen reilua tuntia enempää 
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valveillaoloajastaan. Vuorokauden liikunnan keskimääräinen intensiteetti oli hänen 

kohdallaan 1,7 MET-yksikköä. Tämä reilusti askeleita päivässä kerännyt potilas pärjäsi 

parhaiten kuuden minuutin kävelytestissä saaden yli 530 metrin tuloksen. Potilaan 

painoindeksi oli 22, joten arkiset liikuntatottumukset toimivat osana tämän potilaan 

painonhallintaa. 

6.2 Pohdintaa keuhkoahtaumataudin omahoitopäivän perusteella 

6.2.1 Tupakointi 

Vain 56 prosenttia osallistuneista potilaista on mieltänyt, että savuttomuus vaikuttaa 

keuhkoahtaumatautipotilaan ennusteeseen. Kyselytutkimukseen vastanneista potilaista 

63 prosenttia ilmoittaa olevansa savuttomia. Suurin osa vielä tupakoivista potilaista 

polttaa joitakin savukkeita vuorokaudessa. Kolme potilasta kertoo polttavansa askillisen 

ja yksi jopa puolitoista askillista savukkeita vuorokaudessa. Yhtä lukuun ottamatta 

kaikki kysymykseen vastanneista vielä tupakoivista potilaista haluaisivat lopettaa 

tupakoimisen. Potilailla on keskimäärin lähes kolme vakavaa lopetusyritystä takana, 

joten he tarvitsevat mahdollisimman paljon tukea lopettamiseen. Lääkäreiden on 

aktiivisesti tarjottava edelleen tupakoiville keuhkoahtaumatautipotilaille lääkkeellistä 

apua tupakoimisen lopettamiseen. Ensitietopäivässä Hengitysliiton edustaja esitti 

mahdollisuuden, että keväämmällä näille potilaille saatettaisiin perustaa oma 

tupakoinnin lopettamiseen kannustava vertaistukiryhmä. Vaasan terveyskeskuksen 

ylilääkäri omatoimisesti ehdotti terveyskeskuksen vieroitusryhmän perustamista 

omahoitopäivänä tupakoinnin lopettamisesta motivoituneille potilaille. 

6.2.2 Liikunta 

39 prosenttia kyselyyn vastanneista potilaista kertoi liikkuvansa yli puoli tuntia 

vuorokaudessa. 20 prosenttia kertoi liikkuvansa 30 minuuttia vuorokaudessa, 12 

prosenttia 20 minuuttia ja 24 prosenttia kymmenen minuuttia vuorokaudessa. Tästä on 

pääteltävissä, että potilaiden liikuntatottumukset ovat joko hyviä tai melko hyviä tai 

jäävät hyvin kauas suositellusta liikuntamäärästä. 66 prosenttia potilaista ei tee lainkaan 

lihaskuntoharjoituksia. Vaikka lihaskunnon merkityksestä vastaanotolla toistuvasti 

puhutaankin, ei viesti ole potilaskunnassa juuri vastakaikua tähän mennessä saanut.  

93 prosenttia potilaista pystyy nousemaan yhden porrasvälin pysähtymättä. Tämä on 

hyvä lähtökohta liikunnallisen aktiivisuuden lisäämiseen. Jalkojen käyttö pienissäkin 

arkisissa askareissa toistuvasti auttaa pitämään yllä lihaskuntoa. Yli puolet potilaista 

kertoi pystyvänsä kävelemään yli puoli kilometriä tasamaalla pysähtymättä. Kaikki 

nämä potilaat pitäisi aktivoida liikkumaan rohkeasti, jotta tämä hyvä saavutus onnistuisi 
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myös tulevaisuudessa. Viidennes potilaista kertoi kävelevänsä tasamaalla alle sata 

metriä pysähtymättä. Näiden potilaiden kohdalla on tärkeää ylläpitää vähäistäkin 

liikuntaa. Heille on tärkeää korostaa, että hyvinä hetkinä on aika lähteä liikkumaan, jotta 

vointi paranisi. Nämä potilaat on saatava nopeasti jalkeille huonojen hetkien jälkeen, 

jotta lepäämisestä ei tule kuntoa entisestään huonontava tapa. Potilaat, joiden kulkema 

matka pysähtymättä sijoittuu sadan ja viidensadan metrin väliin, kuuluvat siihen 

ryhmään, joiden kunnonkohotukseen kannattaa erityisesti panostaa. Tässä ryhmässä on 

realistisesti mahdollista pidentää merkittävästi kävelymatkaa ja siten parantaa 

keuhkoahtaumataudin ennustetta. Aiempaa säännöllisen ja tavoitteellisen liikunnan 

taustaa oli yli puolella potilaista. Tämä on hyvä pohja, jota voidaan käyttää hyödyksi 

potilaita motivoitaessa. Liikuntatottumusten uusi ”henkiin herättäminen” on 

todennäköisesti helpompaa kuin aiemmin liikuntaan tottumattomien potilaiden 

saaminen liikkeelle. 

52 prosenttia potilasta ilmoitti mieluisimmaksi liikuntamuodoksi yksin liikkumisen. 

Tälle potilasryhmälle sopivia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi kävely, sauvakävely, 

pyöräily ja uinti, joihin kaikkiin Vaasan seudulla on erinomaiset mahdollisuudet (22). 

20 prosenttia oli kiinnostunut ohjatusta ryhmäliikunnasta. Vaasan alueella jokaisessa 

terveyskeskuksessa on keuhkoahtaumatautipotilaille oma liikuntaryhmä, johon potilaat 

voidaan ohjata. Joillakin paikkakunnilla tällaisesta liikunnallisesta kuntoutusmuodosta 

joutuu maksamaan sarjamaksun eli noin seitsemän euroa käyntikerralta, joka tuntuu 

monista eläkeläisistä liian suurelta summalta.  

Lihaskuntoharjoituksia tekee nykyisin noin kolmannes potilaista. 

Lihaskuntoharjoitusten määrän lisääminen on selkeä kehitystavoite 

keuhkoahtaumatautipotilaiden omatoimisessa liikunnallisessa kuntoutuksessa. Jotkut 

potilaat voivat tarvita alkuun yhteistä harjoittelua esimerkiksi terveyskeskusten 

keuhkoahtaumatautipotilaille suunnatuissa liikuntaryhmissä. Lihaskuntoharjoitusten 

merkitystä täytyy entisestään korostaa vastaanottokäynneillä. Omahoitopäivänä 

haastateltujen potilaiden tuloksista kävi ilmi, että lihaskuntoharjoituksia tekevien 

potilaiden CAT-pistemäärä vaihteli välillä 10–23. Tästä voidaan päätellä, että sekä 

vähäoireiset että paljon oireilevat keuhkoahtaumatautipotilaat jättävät 

lihaskuntoharjoitukset tekemättä. Näiden tulosten perusteella voidaan ajatella, että 

jonkinasteinen oireilu lisää potilaiden motivaatiota pitää huolta lihaksistaan, mutta 

oireiden lisääntyessä potilaat eivät enää jaksa huolehtia lihaskunnostaan. 
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Fysioterapeuttien antama henkilökohtainen ohjaus voisi olla hyvä apu 

lihaskuntoharjoitusten soveltamisessa potilaan kykyihin ja tavoitteisiin nähden. 

6.2.3 Ravinto 

Vain noin viidennes potilaista kertoi syövänsä vähintään neljä ateriaa päivässä. Viime 

vuoden aikana paino oli ilman laihdutusyritystä laskenut 32 prosentilla potilaista. 

Seitsemän alle neljä ateriaa päivässä syövää potilasta vastasi, että he olivat tahattomasti 

laihtuneet edeltävän vuoden aikana. Keuhkoahtaumatautipotilaita laihtumiselle 

altistavat huono ruokahalu ja varsinkin suurten ruoka-annosten aiheuttama 

hengenahdistus. Lisäksi keuhkoahtaumatautipotilaat menettävät lihasmassaansa 

sairauden edetessä. Keuhkoahtaumatautipotilaiden hoidon yksi peruspilari on riittävän 

hyvä määrällinen ja laadullinen ravinto. Potilaat eivät voi saada riittävästi proteiinia 

eivätkä energiaa, mikäli he ylipäätään jättävät syömättä. Riittävästi proteiinia joka 

aterialla kertoi saavansa 61 prosenttia kyselyyn vastanneista. Suositusten mukaisen 

määrän kasviksia päivässä kertoi syövänsä vain 29 prosenttia potilasta. Kasviksien 

määrän vähäisyys ei sinänsä ole yllätys, koska terveetkään henkilöt eivät kovin usein 

saa ravinnostaan suositeltua määrää hedelmiä, marjoja ja kasviksia. Kasvisten 

käyttäminen olisi kuitenkin hyvä keino lisätä ruokaan makua ja väriä, mikä voisi lisätä 

potilaiden ruokahalua. 

6.2.4 Keuhkoahtaumataudin lääkehoito 

59 prosenttia potilaista tiesi käyttämiensä keuhkolääkkeiden nimet ja 56 prosenttia tiesi, 

miten lääkkeet vaikuttavat. Käytännön työhön verrattuna nämä osuudet ovat yllättävän 

hyvät. Olisi mielenkiintoista tietää, mikä olisi ollut tulos, jos potilaiden olisi pitänyt 

kyselylomakkeelle kirjoittaa käyttämiensä lääkkeiden nimet. Yhdelläkään potilaalla ei 

ollut kyselyn perusteella ongelmia lääkkeenoton kanssa. Jokaisella vastaanottokerralla 

lääkitysasiat kerrataan potilaiden kanssa. Käytännön työssä potilaiden 

lääkkeenottotekniikassa havaitaan suuriakin ongelmia. 63 prosenttia potilaista kertoi 

ottavansa yli puolet hänelle määrättyjen säännöllisten lääkkeiden annoksista. Jatkossa 

on kiinnitettävä huomiota siihen, kasvaako potilaan avaavan lääkkeen tarve liikaa 

runsaan käytön seurauksena. On myös pidettävä huolta siitä, että potilaat käyttävät 

pitkävaikutteista lääkettä eivätkä lisää edullisempien lyhytvaikutteisten lääkkeiden 

käyttöä. 

6.2.5 Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheet 

49 prosenttia potilaista kertoi, että heillä oli ollut vähintään yksi pahenemisvaihe 

edeltävän vuoden aikana. Viimeisen vuoden aikana 27 prosentilla potilaista ei ollut 
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yhtäkään keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihetta. 24 prosenttia potilaista ei vastannut 

kysymykseen pahenemisvaiheiden määrästä. Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivänä 

haastatelluista potilaista 54 prosenttia kertoi, ettei tunnista keuhkoahtaumataudin 

pahenemisvaiheen oireita. 66 prosenttia potilasta kertoi, ettei tiedä, mitä 

pahenemisvaiheessa tulisi tehdä. 29 prosenttia kertoi, että osaa itsenäisesti aloittaa 

lääkehoidon keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa. Kuitenkin tuloksista kävi 

ristiriitaisesti ilmi, että osa potilaista, jotka kertoivat osaavansa aloittaa itsenäisesti 

pahenemisvaiheen lääkehoidon, ei tunnistakaan pahenemisvaihetta. Osa niistä potilasta, 

jotka kertoivat tietävänsä, mitä tehdä pahenemisvaiheessa, suullisesti kuitenkin 

vastasivat ”tilata piipaa-auto” tai ”lähteä sairaalaan”. Potilaat toivat ilmi, että tarvitsevat 

lisää tukea pahenemisvaiheessa.  

Potilaat kaipasivat täsmällisiä ohjeita siitä, milloin he voivat itse aloittaa lääkityksen 

keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa. Hämmästystä potilaiden keskuudessa 

aiheutti se, että esimerkiksi tulehdusta kuvaavaa C-reaktiivisen proteiinin (CRP) arvoa 

ei tarvitse mitata ennen lääkehoidon aloittamista kotioloissa. Kun potilaiden kanssa 

keskusteltiin itsenäisestä lääkekuurien aloittamisesta, niin kävi ilmi, että valtaosa 

potilaista oli kiinnostunut aloittamaan lääkekuurit itse, kunhan saa tarvitsemansa 

reseptit ja tarkat ohjeet ennakkoon. Potilaat kokivat omatoimisuuden pääsääntöisesti 

hyvänä asiana, koska se vähentäisi päivystyspisteessä jonottamista. Jotkut potilaat toivat 

selvästi ilmi turhautumisensa, koska epäilivät, etteivät saa yhteyttä lääkäriin reseptin 

saamiseksi juuri pahenemisvaiheessa. Potilaiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta 

on koottu selkeät toimintaohjeet pahenemisvaiheita varten (liite 7). 

6.2.6 Hoitokontaktit ja rokotukset 

56 prosenttia potilaista ei tiennyt keuhkojen toimintaa kuvaavan sekuntikapasiteetin 

tulostaan, vaikka se käydään läpi jokaisen potilaan kanssa lääkärin vastaanotolla. Vain 

37 prosenttia vastaajista kertoi käyneensä astmahoitajan vastaanotolla viime vuoden 

aikana. 66 prosenttia potilaista kertoi ottaneensa influenssarokotteen, jota aktiivisesti 

julkisuudessa mainostetaan keuhkosairaille potilaille. Vain 27 prosenttia potilaista 

kertoi saaneensa pneumokokkirokotteen. Pneumokokkirokotteen saaneiden potilaiden 

osuus saattaa todellisuudessa olla suurempi. Kyselylomakkeessa rokotekysymykset 

olivat samalla rivillä ja neljännes potilaista oli jättänyt jälkimmäiseen 

rokotekysymykseen vastaamatta. Rokotuskattavuuden parantamiseksi on vielä lisättävä 

lääkärien kirjoittamien pneumokokkirokotteiden määrää. Nykykäytännön mukaan 
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kaikki keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen takia sairaalahoidossa olleet potilaat 

saavat pneumokokkirokotereseptin.  

6.2.7 Potilaiden uskomukset elämäntapojen merkityksestä 

51 % potilaista uskoi lääkkeiden, 71 % liikunnan, 39 % ravinnon, 56 % savuttomuuden 

ja 41 % elämänhalun merkitykseen keuhkoahtaumataudin ennusteelle. On loogista 

ajatella, että potilaat parantavat elämäntapojaan vain, jos uskovat muutosten olevan 

merkityksellisiä. Aluksi potilaat pitää saada uskomaan, että elämäntavoilla todella on 

merkitystä keuhkoahtaumataudin hoidossa. Potilaille pitää antaa hyvin selkeää ja 

samalla perusteltua tietoa siitä, miten pienetkin muutokset elämäntavoissa ovat tärkeitä.  

Yllättävää on, että vain vähän yli puolet potilaista ilmoitti uskovansa savuttomuuden 

vaikuttavan keuhkoahtaumataudin ennusteeseen. Jatkossa on varmistettava, että 

jokainen keuhkoahtaumatautipotilas ymmärtää savuttomuuden merkityksen 

terveydentilalleen. Tulevaisuuden kannalta on lupaavaa, että lähes kolme neljästä 

potilaasta uskoo liikunnan vaikuttavan keuhkoahtaumataudin ennusteeseen. Ravinnon 

merkitystä keuhkoahtaumataudin hoidossa on jatkossa korostettava. Riittävän monen 

aterian syöminen päivittäin voisi olla monelle potilaalle ensimmäinen askel uuteen ja 

terveellisempään elämäntyyliin. Noin puolet potilaista uskoi lääkkeiden vaikuttavan 

keuhkoahtaumataudin ennusteeseen. Jatkossa on hyvä pitää selkeästi erillään oireiden 

helpottaminen, elämänlaadun parantaminen ja ennusteeseen vaikuttaminen. 

Toivottavasti yksikään potilas ei turvaudu vain helposti otettaviin lääkkeisiin, vaan on 

myös itse valmis edistämään hyvinvointiaan parantamalla elämäntapojaan.  

Alle puolet potilaista uskoi elämänhalun merkitykseen keuhkoahtaumataudin 

ennusteelle. Elämänhalu on kuitenkin elämäntapamuutosten vankka pohja. Joidenkin 

potilaiden vastauksista sai kokonaisuudessaan niin pessimistisen kuvan, että heräsi 

epäilys masennuksesta. Varsinkin niitä potilaita, jotka eivät ole kiinnostuneita 

elämäntapamuutoksista, tulisi seuloa tarkemmin mahdollisten mielialahäiriöiden 

varalta. Jos masennus on elämäntapamuutoksen este, tulee sitä hoitaa kuntoutuksen 

alusta lähtien. 

6.2.8 Hyvin ja heikosti itseään hoitavat keuhkoahtaumatautipotilaat 

Kuudentoista yli puoli tuntia vuorokaudessa liikkuvan potilaan joukkoa tutkittiin 

tarkemmin. Näistä potilaista vain kolme ilmoitti syövänsä vähintään neljä ateriaa 

päivässä. Nämä riittävästi liikkuvat ja usein syövät potilaat osoittautuivat muutenkin 

varsin mallikelpoisiksi keuhkoahtaumataudin omahoidon toteuttajiksi: kaikki kolme 

potilasta olivat ottaneet influenssarokotteen, tiesivät keuhkolääkkeidensä nimet ja 
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ottivat yli puolet määrätyistä säännöllisten lääkkeiden annoksista. Käyttämiensä 

keuhkolääkkeiden vaikutuksen tiesi kaksi näistä kolmesta potilaasta. Kaksi heistä oli 

savuttomia ja kolmas kertoi olevansa halukas lopettamaan tupakoinnin. Kaksi näistä 

kolmesta potilaasta söi riittävästi proteiinia, mutta vain yksi heistä söi riittävästi 

kasviksia. Tahattomasta painonlaskusta ei kukaan heistä kertonut kärsivänsä. Kaksi 

heistä ilmoitti tekevänsä kaksi kertaa viikossa lihasvoimaharjoituksia ja kolmas jopa 

kolme kertaa viikossa. Kaksi potilasta kertoi kävelevänsä yli puoli kilometriä tasamaalla 

pysähtymättä. Yksi potilas kertoi kävelymatkan olevan 100–250 metriä pysähtymättä. 

Kaikki kolme potilasta uskoivat, että liikunnalla, ravinnolla, savuttomuudella ja 

elämänhalulla on vaikutusta keuhkoahtaumataudin ennusteelle. Kaksi heistä uskoi, että 

lääkkeet vaikuttavat keuhkoahtaumataudin ennusteeseen. Yhden potilaan CAT-

pistemäärä oli 17 ja toisen 23. Yksi näistä kolmesta potilaasta ei kertonut CAT-

pistemääräänsä. Vain yksi näistä kolmesta potilaasta tiesi sekuntikapasiteettinsa. 

Yhdellä potilaalla ei ollut viimeisen vuoden aikana yhtäkään pahenemisvaihetta, toisella 

oli yksi ja kolmannella kaksi pahenemisvaihetta. Näistäkin potilasta kuitenkin vain yksi 

tiesi, miten pahenemisvaiheessa pitää toimia.  

Sillä kymmenen potilaan joukolla, joka kertoi liikkuvansa kymmenen minuuttia 

vuorokaudessa, oli muutenkin parantamisen varaa elämäntavoissaan. 

Lihasvoimaharjoituksia nämä potilaat eivät tehneet lainkaan. Kymmenestä hyvin vähän 

liikkuvasta potilaasta vain yksi söi vähintään neljä ateriaa vuorokaudessa. Riittävästi 

proteiinia joka aterialla kertoi saavansa puolet näistä potilaista. Kaksi potilasta tästä 

kymmenen hengen ryhmästä kertoi syövänsä riittävästi kasviksia. Savuttomia näistä 

potilasta oli vain puolet. Joka toinen potilas tiesi sekuntikapasiteettinsa. Viimeisimmän 

vuoden aikana kuudella potilaalla oli ollut ainakin yksi keuhkoahtaumataudin 

pahenemisvaihe. Yhdeksän vähän liikkuvaa potilasta pystyi kävelemään yhden 

porrasvälin pysähtymättä. Kuusi tämän ryhmän potilasta ilmoitti, että pystyy 

kävelemään alle sata metriä tasamaalla pysähtymättä. Yksi potilas kertoi kävelevänsä 

100–250 metriä, toinen 250–500 metriä ja kaksi muuta potilasta yli 500 metriä 

tasamaata pysähtymättä. Kuusi kymmenestä vähän liikkuvasta potilaasta oli ottanut 

influenssarokotteen. Vain kolme potilasta oli ottanut pneumokokkirokotteen. 

Kymmenestä vähän liikkuvasta potilaasta viisi uskoi lääkkeiden, kuusi liikunnan, kolme 

ravinnon, viisi savuttomuuden ja kolme elämänhalun merkitykseen 

keuhkoahtaumataudin ennusteelle. Vähän liikkuvien potilaiden ilmoittamien CAT-
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pisteiden keskiarvo tässä ryhmässä oli 22. Ryhmän sisällä CAT-pistemäärä vaihteli 

välillä 12–39. 

Kymmenen minuuttia päivässä liikkuvien ja yli puoli tuntia päivässä liikkuvien 

potilaiden ryhmiä verratessa tuli ilmi, että hyvät ja huonot valinnat kasautuvat kumpikin 

omiin ryhmiinsä. Jatkossa olisikin tärkeää nopeasti hahmottaa, kumpaan joukkoon 

kukin potilas kuuluu. Hämmästyttävää oli, kuinka selkeän kuvan liikuntamäärän, 

aterioiden määrän ja vuorokaudessa poltettujen savukkeiden lukumäärän yhdistäminen 

antaa potilaasta. Jatkossa näiden kolmen kysymyksen yhdistelmää käyttämällä voi 

erittäin nopeasti kartoittaa, kuuluuko potilas elämäntavoiltaan johonkin ääripäähän. 

Samalla saadaan selville, mikä voisi olla ensimmäinen elämänmuutos, josta potilaan 

kanssa lähdetään keskustelemaan. 

6.2.9 Potilaiden yllättävät väärinkäsitykset 

Varsinkin vanhempien keuhkoahtaumatautipotilaiden hoidon ohjaamisessa saattaa tulla 

yllättäviä väärinkäsityksiä vastaan. Erityisesti lääkehoidon ohjaamisessa on oltava 

aiempaa tarkempi ja selkeämpi. Kaikki potilaat eivät näytä mieltävän hengitettäviä 

lääkkeitä varsinaisiksi lääkkeiksi. Kuvaava lainaus, jonka eräs iäkäs miespotilas oli 

kysymyslomakkeensa alareunaan kirjoittanut: ”Jos Spiriva Respimat on lääke, niin 

vastaukset muuttuvat.” Toinen selvä väärinymmärrys, joka ehkä joidenkin potilaiden 

kohdalla on tahallinen, liittyy tupakoimattomuuteen. Tutkimuksessa yksi potilas kertoi 

lopettaneensa tupakoinnin, mutta polttaakin nykyisin sikareita. Toinen potilas merkitsi 

lopettaneensa tupakoinnin parikymmentä vuotta sitten, mutta polttaa edelleen ”vain 

pari” savuketta päivässä. 

Yhteensä 41 potilasta vastasi kyselyyn keuhkoahtaumataudin omahoitopäivässä. Jos 

potilaita ei olisi kannustettu ja autettu lomakkeiden täyttämisessä, vastausprosentti olisi 

laskenut arviolta lähes neljänneksen. CAT-pistemäärän laskeminen oli erityisen vaikeaa 

monille potilaille. Tuttu lääkäri ja välitön tunnelma tapaamisessa auttoivat keskustelun 

avaamisessa. Tunne siitä, että muut kärsivät samoista ongelmista, auttoi potilaita 

kertomaan omista kokemuksistaan. Jos ryhmä olisi ollut suurempi ja keskustelutyyli 

virallisempi, potilaat tuskin olisivat kommentoineet asioita yhtä vapautuneesti. 

6.2.10 Palautelomakkeet 

Omahoitopäivän palautelomakkeita palautettiin 27 kappaletta. Yhtä lukuun ottamatta 

kaikki olivat tyytyväisiä omahoitopäivän sisältöön. Palautelomakkeen lopussa kysyttiin, 

mitä elämäntapamuutoksia potilas aikoi tehdä tilaisuudessa saamansa tiedon perusteella. 

10 potilasta kertoi jatkavansa savuttomuutta tai lopettavansa tupakoinnin. 19 potilasta 
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kertoi lisäävänsä liikuntaa. 10 potilasta kertoi muuttavansa ruokatottumuksiaan. Kaksi 

potilasta kertoi, ettei aio muuttaa elämäntapojaan, mutta toinen heistä oli merkinnyt 

jatkavansa savuttomuutta. Yli 70 prosenttia vastanneista potilaista aikoi lisätä liikuntaa 

tulevaisuudessa. Tämän perusteella voisi päätellä, että potilaat ymmärsivät aiempaa 

paremmin, miten keskeinen tekijä liikunta keuhkoahtaumataudin omahoidossa on. Olisi 

mielenkiintoista saada selville, kuinka liikuntamuutokset ovat käytännössä toteutuneet. 

Noin kolmannes potilaista aikoi muuttaa ruokatottumuksiaan, mikä on erittäin hyvä 

tulos ottaen huomioon, että ikäihmisillä ruokatottumukset ovat yleensä hyvin 

vakiintuneita. Lisäksi ainakin näiden potilaiden ajatuksia savuttomuudesta, ravinnosta ja 

liikunnasta sekä lääkehoidosta on tapaamisen aikana herätetty niin paljon, että 

pohdittavaa riittää varmasti vielä kotonakin. Jos muutokset eivät vielä tapahdu, niin 

kenties joku ajatus elämäntapamuutoksesta jää itämään ja tulee puheeksi seuraavalla 

vastaanottokäynnillä. 

6.3 Pohdintaa ammattilaisten näkemyksistä  

Astman hoitopolku -tapaamisessa kyselytutkimukseen vastanneiden hoitajien ja 

lääkäreiden tulokset vaihtelevat hyvin paljon. Saadut tulokset osoittavat, että 

hoitohenkilökunta ei ole sisäistänyt potilaiden tapaa hoitaa keuhkoahtaumatautiaan. 

Hoitohenkilökunnan vastausten keskiarvot osoittivat, että lähes poikkeuksetta potilaiden 

toimintatapoja on aliarvioitu. Huomionarvoista on se, että hoitohenkilökunta reilusti 

yliarvioi potilaiden kyvyn aloittaa itsenäisesti kortisoni- ja antibioottikuurit 

pahenemisvaiheessa ja kyvyn huolehtia riittävästä ravinnonsaannista neljän päivittäisen 

aterian muodossa. Hoitavien tahojen on syytä muistaa, ettei potilaan taitoja saa 

aliarvioida. Sen sijaan hoitohenkilökunta ei saa yliarvioida potilaan kykyä ymmärtää 

monimutkaisia termejä. Hoitajien mahdollisuuksia tukea potilaita 

elämäntapamuutoksissa tulee entisestään parantaa. 

Hoitajien koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota myönteiseen asennemuutokseen. 

Hoitajat on saatava uskomaan, että potilaat kykenevät muuttamaan elämäntapojaan, 

kunhan he saavat riittävästi tarvitsemaansa tukea. Asiapuolella hoitajien koulutuksessa 

on kiinnitettävä huomiota riittävään ravitsemustietouteen ja kykyyn kysyä ravitsemus-, 

tupakointi- ja liikuntatottumuksista neutraalisti. Motivoivaa haastattelua on jatkossa 

hyvä suosia hoitajien työtapana. Vaikka potilaat kertovatkin, ettei heillä ole 

lääkkeenotto-ongelmia, niin hoitajien on syytä kerrata lääkkeenottotekniikka jokaisella 

tapaamiskerralla. Lääkkeistä on tämän tutkimuksen perusteella annettava vielä 

aikaisempaa selkeämpää tietoa, jotta potilaat varmasti ymmärtäisivät niiden 
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käyttötarkoituksen. Lääkäreiden on pidettävä huoli siitä, että reseptit ja täsmälliset 

ohjeet pahenemisvaiheen varalta ovat potilaalla valmiina. Keuhkoahtaumataudin 

omahoitokortin (liite 5) täyttäminen on hyvä ja selkeä tapa kommunikoida potilaan 

kanssa keuhkoahtaumataudin nykytilanteesta ja seurata kuntoutuksen edistymistä. 

Lisäksi omahoitokortti helpottaa tilannetta, jossa hoitaja tai lääkäri vaihtuu tai potilas 

joutuu päivystykseen. 

Keuhkoahtaumatautipotilaiden omahoidossa on syytä painottaa oikeaoppisen 

ravitsemuksen ja riittävien aterioiden määrän merkitystä hyvinvoinnille. Tähän 

mennessä on ilmeisesti uskottu potilaiden syövän paremmin kuin mitä he 

todellisuudessa syövät. Tulevaisuudessa potilaiden määrälliseen ja laadulliseen 

aliravitsemukseen on kiinnitettävä huomiota, koska keuhkoahtaumatautipotilaat ovat 

taipuvaisia menettämään painoaan sairautensa edetessä. Toinen haasteellinen asia 

potilaille, joka näytti tulleen hoitohenkilökunnalle yllätyksenä, on pahenemisvaiheen 

tunnistaminen ja itsenäisesti oikein ajoitettu kortisoni- ja antibioottihoidon aloittaminen. 

Potilaiden lääkkeellisen omahoidon optimaalinen toteutuminen vähentäisi 

päivystyskäyntejä pahenemisvaiheiden vuoksi. 

Riittävän pieninä paloina annostellun informaation merkitys keuhkoahtaumatautipotilaille 

Vastaanotolla on jatkossa kiinnitettävä huomiota selkeyteen ja yleiskielisyyteen sekä 

sopivasti annosteltuun tietomäärään. Testatessa potilaille annettua kyselylomaketta 

yksittäisellä 62-vuotiaalla miespotilaalla heti keuhkosairauksien ylilääkärin 

vastaanottokäynnin jälkeen, tuli ilmi useita mielenkiintoisia seikkoja. Potilaalle oli 

vastaanotolla määrätty useita keuhkoahtaumatautilääkkeitä, joiden nimet ja 

vaikutustavat oli juuri käyty läpi. Potilas ei kuitenkaan osannut kertoa niistä mitään enää 

vastaanoton jälkeen. Potilas myös merkitsi, ettei hänellä ole ollut yhtäkään 

keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihetta. Todellisuudessa potilas oli 

keuhkopoliklinikalla kontrollikäynnillä, koska hän oli ollut vähän aiemmin 

keuhkokuumeen vuoksi sairaalahoidossa ja hänellä oli siinä yhteydessä todettu 

keuhkoahtaumatauti.  

Uusi kirjallinen materiaali potilasohjausta varten 

Keuhkoahtaumatautipotilaiden omahoidon ohjaukseen on luotu uutta kliinisessä työssä 

käytettävää materiaalia. Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivää varten 

moniammatillinen työryhmä kokosi uuden ravitsemusohjeen (liite 6). 

Keuhkoahtaumatautipotilaita varten kehitettiin uusi omahoitokortti (liite 5). 

Omahoitokorttiin kirjoitetaan vastaanotolla uusimmat mittaustulokset ja hoito-ohjeet. 
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Tavoitteena on, että keuhkoahtaumataudin omahoitokortista tulee luonteva apuväline 

keuhkoahtaumatautipotilaille, joka auttaa heitä seuraamaan, muistamaan ja 

ymmärtämään saamaansa tietoa keuhkoahtaumataudista. Omahoitopäivän jälkeen 

kirjoitettiin potilasohje keuhkoahtaumataudin lääkehoidosta ja toiminnasta 

pahenemisvaiheen aikana (liite 7). 

6.4 Pohdintaa moniammatillisen keuhkoahtaumatautityöryhmän 

näkemyksistä  

Keuhkoahtaumataudin omatoimisen liikunnallisen kuntoutuksen ohjauksessa ja 

arvioinnissa olisi jatkossa hyödyllisintä käyttää aktiivisuusmittaria, 

kehonkoostumusmittaria ja kuuden minuutin kävelytestiä objektiivisen kokonaiskuvan 

saamiseksi. Ylilääkäri ehdotti, että tutkimusten alkuvaiheessa aktiivisuusmittaus tulisi 

yhdistää kaikilla keuhkopotilailla maksimaalista uloshengitystä (peak expiratory flow) 

kuvaavaan PEF-mittaukseen. Näin saataisiin selville potilaiden liikuntatavat 

aikaisemmassa vaiheessa, jolloin tilanteeseen voisi puuttua omahoidon ohjauksella jo 

diagnostiikkavaiheessa.  

Aktiivisuusmittari näyttää objektiivisesti, kuinka paljon ja millä intensiteetillä potilas 

todellisuudessa liikkuu. Ylilääkärin mielestä aktiivisuusmittarista on apua lähtötilanteen 

arvioinnissa, koska aktiivisuusmittarin avulla voidaan löytää ne potilaat, joiden 

arkiaktiivisuus on vähäistä ja jotka erityisesti hyötyisivät interventiosta. 

Aktiivisuusmittarin käytön ohjauksessa täytyy kiinnittää huomiota tarkkaan 

ohjeistukseen, jotta mittaustulos kertoisi mahdollisimman tarkasti potilaan 

tavanomaisista liikuntamääristä. Aktiivisuusmittaus tulee olemaan osa potilaan 

seurantaa harjoitusjakson jälkeen, jolloin nähdään, miten potilaan liikuntamäärä ja 

liikunnan intensiteetti ovat muuttuneet intervention seurauksena. Saatuja tuloksia 

voidaan käyttää lisäohjeistuksen perusteena.  

Jatkossa aktiivisuusmittarin käyttöä on lisättävä potilaiden ohjauksessa, koska sillä 

saadaan objektiivista tietoa yksilöllisen liikuntaohjauksen tueksi. Potilaita on ollut 

toistaiseksi melko haastavaa motivoida viikon kestävään aktiivisuusmittaukseen. 

Potilaat ovat sisäistäneet jo melko hyvin ajatuksen liikunnan merkityksestä 

keuhkoahtaumataudin hoidossa. Potilaille tulee vielä selventää, että tarkkaa tietoa 

liikuntatottumuksista käytetään keuhkoahtaumataudin liikunnallisen omahoidon 

suunnitteluun. Toivottavasti jatkossa potilaat tottuvat ajatukseen, että aktiivisuusmittaus 

on olennainen osa keuhkoahtaumataudin hoitoa varten tehtäviä tutkimuksia. 

Fysioterapeuttien kokemuksia optimaalisesta laitevalinnasta on hyvä kuunnella, jotta 
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ostetuista laitteista saataisiin kaikki mahdollinen hyöty irti, koska aktiivisuusmittarit 

ovat kalliita. 

Fyysistä suorituskykyä tullaan arvioimaan kuuden minuutin kävelytestin avulla ennen ja 

jälkeen harjoitusjakson. Ennen harjoitusjaksoa kuuden minuutin kävelytestiä voidaan 

käyttää sopivan harjoittelutehon löytämiseksi ja tarvittaessa liikkumishapen tarpeen 

arvioimiseksi. Kuuden minuutin kävelytesti sitoo paljon fysioterapeuttien työaikaa, 

mutta kuuluu keuhkoahtaumatautipotilaiden perustutkimuksiin, koska sen avulla 

voidaan arvioida potilaan ennustetta (17). Vaikeaa tai erittäin vaikeaa 

keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilailla kuuden minuutin kävelytestin tulos 

ennustaa kuolleisuutta paremmin kuin sekuntikapasiteetti (17). Kuuden minuutin 

kävelytesti osoittaa potilaille konkreettisella tavalla harjoituksen merkityksen 

kävelymatkan pidentyessä harjoittelujakson edetessä. 

Kaikkien moniammatillisen työryhmän jäsenten mielestä kehonkoostumusmittari auttaa 

potilasta hahmottamaan painoaan ja lihasmassaansa perinteisiä keinoja paremmin. 

Kehonkoostumusmittari kertoo vaakaa tarkemmin harjoittelun ja laihduttamisen 

aiheuttamista muutoksista. Vaikka paino pysyy samana, voi koostumuksessa tapahtua 

terveyden kannalta edullisia muutoksia kuten rasvakudoksen väheneminen ja 

lihasmassan kasvu. Pienetkin positiiviset muutokset kannustavat potilaita tekemään 

terveellisiä elämäntapavalintoja jatkossa. 

Kaikille keuhkoahtaumatautipotilaille tulee tehdä aktiivisuusmittaus, 

kehonkoostumusmittaus ja kuuden minuutin kävelytesti ennen omatoimisen 

harjoitusjakson aloittamista. Tuloksista keskustellessa potilasta motivoidaan tarvittaviin 

elämäntapamuutoksiin. Potilaiden kanssa sovitaan yksilölliset kuntoutustavoitteet 

tehtyjen mittausten perusteella. Fysioterapeutti ohjaa potilaalle sopivia 

liikuntaharjoituksia lähtötilanteen mittaustulosten pohjalta. Itsenäiseen liikuntaan 

soveltuvien lajien tulee olla mahdollisimman helposti monien potilaiden saatavilla, 

mahdollisimman edullisia ja mielellään myös mahdollisimman vähän erityisiä 

urheiluvälineitä vaativia. Kullekin potilaalle soveltuvat lajit valitaan aiempi fyysinen 

aktiivisuus ja liikuntarajoitteet huomioiden. Harjoitusten etenemistä seurataan 

liikuntapäiväkirjan (liite 9) avulla. Erityisesti kehonkoostumusmittaus ja kuuden 

minuutin kävelytesti harjoitusjakson jälkeen auttavat potilasta konkreettisesti 

havaitsemaan, että harjoittelu kannattaa. Keuhkoahtaumatautipotilaiden kohdalla 

erityistä huomiota kiinnitetään kävelymatkaan ja lihasmassan määrään. 
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Aktiivisuusmittauksen ja muiden seurantatutkimusten tulosten perusteella potilaan 

kanssa sovitaan yksilöllisistä jatkotavoitteista ja annetaan lisäohjausta ja tukea 

elämäntapamuutoksiin. 

6.5 Keuhkoahtaumatautipotilaiden elämäntapamuutosten tukeminen  

6.5.1 Elämäntapamuutos prosessina 

Toimiva tavoite on konkreettinen, mitattava ja realistinen. Tavoitteen on hyvä olla 

potilaan itsensä valitsema ja päättämä. On eduksi, että tavoitteelle on asetettu aikarajat, 

kuinka pitkään muutosta kokeillaan ja milloin tilanne arvioidaan uudelleen. Tuen 

saaminen muutosta tehdessä on erittäin tärkeää. (9) Kaikki nämä elämäntapamuutosta 

tukevat seikat on otettu huomioon Vaasan keskussairaalan 

keuhkoahtaumatautipotilaiden omatoimisen liikuntahoidon mallia tehdessä. 

Elämäntapamuutos on prosessi, jonka alkuvaiheessa potilaan on havaittava oma 

tarpeensa muuttua, sitten voimaannuttava muutoksen tekijäksi ja lopulta toteutettava 

elämäntapamuutos käytännössä. Elämäntapamuutosta seuraava kliininen vaste selviää 

vasta ajan kuluessa. Motivoituakseen potilas tarvitsee tavoitteen. Motivaatiota ei voi 

kenellekään valmiiksi antaa eikä se synny asiatiedon pohjalta sinällään. Motivaation 

syntymiseen tarvitaan erityisesti tunnepitoista pohdintaa ja omien asenteiden 

muuttumista. Motivoiva haastattelu ja erilaiset kuntoutuksen ohjauksessa käytettävät 

mittarit havainnollistavat potilaalle muutostarpeen eri osa-alueilla. Voimaantuessaan 

potilas tunnistaa kykynsä ratkoa ongelmia ja löytää tähän tarvittavia voimavaroja. 

Motivoiva haastattelu ja erilaiset kuntoutuksen ohjauksessa käytettävät mittarit 

havainnollistavat potilaalle muutostarpeen eri osa-alueilla. Uusia elämäntapoja 

omaksuttaessa nimenomaan uudet taidot ovat avainasemassa. Potilaan täytyy oppia 

soveltamaan tietojaan ja taitojaan arkielämässä. (9)  

Potilaiden ohjaamisessa tulee ottaa huomioon, että potilaan elämän eri osa-alueet kuten 

ruokailu ja liikunta voivat kaivata eriasteista muutosta. Joku voi syödä terveellisesti, 

mutta liikkua aivan liian vähän ja joku toinen puolestaan liikkuu riittävästi, mutta 

polttaa askillisen savukkeita vuorokaudessa. Potilaan on annettava itse miettiä, minkä 

osa-alueen elämäntapamuutoksesta hänen itsensä olisi helpointa aloittaa. Pienten 

päivittäisten päätösten korostaminen auttaa potilasta tekemään isojakin muutoksia. 

Haasteiden jaottelu pienempiin osiin ja valinnanmahdollisuuksien osoittaminen 

helpottavat muutosten tekemistä. Elämäntilanne vaikuttaa huomattavasti potilaan 
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valmiuteen tehdä elämäntapamuutoksia. Sama muutos voi onnistua joskus myöhemmin, 

jos olosuhteet ovat silloin muutokselle suotuisammat. (9) 

6.5.2 Keuhkoahtaumataudin omahoidon ohjauksen kehittämistavoitteet 

Tämän tutkimuksen pohjalta tuli ilmi muutamia selkeitä tavoitteita 

keuhkoahtaumataudin omahoidon ohjaamisen kehittämiseen. Ohjaus täytyy antaa vielä 

nykyistäkin yksinkertaisemmassa muodossa, mutta toki potilaan koulutustausta ja 

perustiedot sairaudesta huomioiden. Lisäksi tietoa tulee antaa pienemmissä erissä, jotta 

potilaalla on aikaa sisäistää läpikäydyt asiat. Konkreettisia tavoitteita tulevaisuudessa 

ovat keuhkoahtaumatautipotilaiden savuttomuus, määrällisesti ja laadullisesti riittävä 

ravinto, säännölliset lihaskuntoharjoitukset sekä valmiiksi pahenemisvaiheiden varalle 

kirjoitetut reseptit. Lisäksi potilaille on tarjottava perusteltua tietoa, jotta he uskoisivat 

liikunnan, ravinnon ja savuttomuuden merkitykseen keuhkoahtaumataudin hoidossa. 

Potilaiden usko elämäntapamuutosten merkitykseen ja omiin kykyihinsä tehdä 

muutoksia ovat avainasemassa potilaiden sitoutuessa keuhkoahtaumataudin 

omahoitoon. 

6.5.3 Pienryhmien käyttö potilaiden ohjauksen kohdentamiseksi 

Omahoitokoulutuksessa potilaat heräävät pohtimaan muutostarvettaan ja omaa 

muutosmotivaatiotaan. Seuraavissa omahoitopäivissä potilaat voidaan jakaa esitietojen 

perusteella pienryhmiin. Keuhkoahtaumatautipotilaat ovat hyvin monimuotoinen 

potilasryhmä, joten tarpeiden ja motivaation mukaan eri pienryhmät voisivat keskittyä 

esimerkiksi lihaskunnon parantamiseen, tupakoinnin lopettamiseen tai 

ravitsemustottumusten parantamiseen. Kun hoitoa kohdennettaisiin potilaiden tarpeiden 

ja motivaation mukaisesti, niin ohjaustulokset todennäköisesti paranisivat. 

6.5.4 Keuhkoahtaumataudin liikunnallisen omahoidon malli 

Keuhkoahtaumataudin omatoimisen liikunnallisen kuntoutuksen malli kannustaa 

potilaita ottamaan itse vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja auttaa heitä sitoutumaan 

omatoimiseen liikuntahoitoon. Keuhkoahtaumatautipotilaiden sitoutuminen 

omatoimiseen liikunnalliseen kuntoutukseen on keuhkoahtamataudin ennusteen 

kannalta erittäin tärkeää. Keuhkoahtaumatautipotilaan kuoleman riskiä kuvaava BODE-

indeksi saadaan yhdistämällä sekuntikapasiteetti (FEV1), kuuden minuutin kävelymatka, 

hengenahdistuksen määrä ja painoindeksi. FEV1 (%) >65 antaa (0 pistettä), 50–64 (1 

piste), 36–49 (2 pistettä) ja <35 (3 pistettä). Kuuden minuutin kävelytestimatka >350 

metriä antaa (0 pistettä), 250–349 metriä (1 piste), 150–249 metriä (2 pistettä) ja <149 

metriä (3 pistettä). Hengenahdistusta kuvaavat MMRC-pisteet 0–1 tuottavat (0 pistettä), 

2 (1 piste), 3 (2 pistettä) ja 4 (3 pistettä). Painoindeksi >21 antaa 0 ja < 21 yhden 
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pisteen. Suuret BODE-indeksin arvot kuvaavat keuhkoahtaumatautipotilaan 

suurentunutta riskiä kuolla. (19) Kuuden minuutin kävelymatkalla ja kuolleisuudella on 

käänteinen korrelaatio (17). Alle 350 metrin tulos kuuden minuutin kävelytestissä 

assosioituu lisääntyneeseen kuolleisuuteen (16).  

Kuntoutuksen tavoitteena on, että keuhkoahtaumatautipotilaat kykenisivät kuudessa 

minuutissa kävelemään ainakin 350 metriä. Kliinisesti merkittävä ero harjoitusjakson 

seurauksena on kuuden minuutin kävelymatkan paraneminen 50 metrillä (17). Potilaan 

päivittäisen aktiivisuuden määrää pyritään lisäämään 15 minuutilla ja liikunnan 

intensiteettiä niin, että se kasvaisi yhden MET-yksikön verran. Lihaskuntoharjoituksia 

esimerkiksi kuminauhaa tai käsipainoja käyttäen potilaiden tulisi tehdä 2–3 kertaa 

viikossa. Potilaita neuvotaan syömään ainakin neljä ateriaa päivässä ja pitämään huolta 

riittävän proteiinimäärän nauttimisesta. Pyrkimyksenä on, että kehon rasvaton paino 

kasvaisi, vaikka ylipainoiset keuhkoahtaumatautipotilaat laihtuisivat. Kaikkia 

keuhkoahtaumatautipotilaita kannustetaan pysyvään tupakoinnin lopettamiseen. 

6.5.5 Keuhkoahtaumataudin liikunnallisen omahoidon ohjauksen eteneminen 

Keuhkoahtaumataudin omatoimisen liikunnallisen kuntoutuksen ohjaaminen etenee 

Vaasan keskussairaalassa luodun mallin mukaan seuraavasti. 

Keuhkoahtaumatautipotilas tulee Vaasan keskussairaalan keuhkopoliklinikalle lääkärin 

lähetteellä. Ensimmäisellä käyntikerralla potilas ohjataan sekä lääkärin että hoitajan 

vastaanotolle. Viikon päästä potilas tulee fysioterapeutin luokse, jolloin tehdään kuuden 

minuutin kävelytesti suorituskyvyn arvioimiseksi, sovitaan tavoitteista ja annetaan 

yksilöllinen liikuntaharjoitusohjelma. Potilaan harjoitusohjelman etenemistä seurataan 

motivointipuhelun avulla. Viikolla kaksitoista on vuorossa uusi sairaalakäynti hoitajan 

ja lääkärin vastaanottoineen. Potilasta kannustetaan edelleen jatkamaan terveellisiä 

elämäntapamuutoksia. Viikolla kolmetoista potilaalla on tapaaminen fysioterapeutin 

kanssa, joka antaa välitöntä palautetta kuntoutumisesta ja aktiivisuusmittauksen 

tuloksesta. Samalla käynnillä fysioterapeutti ohjaa potilaalla jatkossa tehtävän 

harjoitusohjelman. Fysioterapeutin käynnin jälkeen potilaan on tarkoitus jatkaa 

omatoimista liikuntahoitoa ja muita terveellisiä elämäntapoja itsenäisesti. Lääkäri 

lähettää yhteenvedon kuntoutuksesta ja kirjalliset omahoito-ohjeet potilaalle kotiin. 

Yhteenveto kuntoutuksesta postitetaan sovitusti myös lähettäneelle lääkärille tiedoksi. 

Potilas käy jatkossa omalääkärillä vuosittaisessa seurannassa. Keuhkoahtaumataudin 

omatoimisen liikunnallisen kuntoutuksen mallista on tehty prosessikuvaus (liite 8).  
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Ensimmäisellä lääkärikäynnillä potilaalle kerrotaan keuhkoahtaumataudista ja 

arvioidaan sairauden vaikeusaste, optimoidaan keuhkoahtaumataudin lääkehoito ja 

kirjoitetaan reseptit pneumokokki- ja influenssarokotteita varten. Lääkäri keskustelee 

potilaan kanssa elämäntavoista ja kannustaa elämäntapojen muutokseen potilaan 

motivaatiotason mukaisesti. Potilaan kanssa käydään läpi tupakointi ja tupakasta 

vieroitus, liikunta ja ravitsemus. Potilaille kerrotaan 15D-elämänlaatukyselyn 

merkityksestä. Lääkäri kirjoittaa lähetteen fysioterapeutille ja lisäksi 

ravitsemusterapeutille, mikäli potilaan painoindeksi on alle 18,5 tai yli 35. 

Ensimmäisellä käynnillä hoitajan vastaanotolla tarkistetaan lääkkeenottotekniikka. 

Hoitaja mittaa potilaan pituuden, painon, vyötärönympäryksen, verenpaineen ja 

happisaturaation. Hoitaja ohjaa potilaan kehonkoostumusmittaukseen. Hoitaja 

keskustelee potilaan kanssa elämäntavoista ja antaa Hengitysliiton esitteitä 

keuhkoahtaumataudista, tupakoimisen lopettamisesta ja liikunnasta sekä 

moniammatillisen työryhmän kokoaman ravitsemusohjeen. Hoitaja antaa potilaalle 

15D-elämänlaatumittarin täytettäväksi. Hoitaja kiinnittää potilaalle aktiivisuusmittarin 

ja ohjaa sen käytössä. 

Ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä viikon kuluttua lääkärikäynnistä poistetaan 

aktiivisuusmittari ja tulkitaan sen tulos. Fysioterapeutti tekee potilaan kanssa kuuden 

minuutin kävelytestin, jonka aikana potilaan tuntemuksia peilataan Borg-asteikolla 

sopivan suoritustason määrittämiseksi. Potilaalle tehdään puristusvoimatesti yläraajojen 

lihavoiman selvittämiseksi. Nuorempien potilaiden alaraajojen voimaa mitataan 

kyykistystestillä, mutta yli 70-vuotiaille potilaille käytetään tuoliltanousutestiä. 

Potilaalle kerrotaan keuhkoahtaumatautipotilaan liikunnasta. Fysioterapeutti sopii 

potilaan kanssa tavoitteista ja ohjeistaa täyttämään liikuntapäiväkirjan (liite 9). 

Fysioterapeutti ohjaa potilaalle yksilöllisen kahdentoista viikon harjoitusohjelman 

potilaan liikunnallisen aktiivisuustason ja suorituskyvyn mukaan. 

Fysioterapeutti soittaa potilaalle motivointipuhelun kuuden viikon harjoittelun kohdalla. 

Fysioterapeutti keskustelee potilaan kanssa, kuinka harjoittelu on edennyt ja kannustaa, 

ohjaa tai motivoi tarpeen mukaan lisää. Lisäksi fysioterapeutti muistuttaa potilasta 

siirtymään vaativampaan liikuntaohjelmaan, mikäli harjoittelu on edistynyt. 

Fysioterapeutti kehottaa potilasta ottamaan harjoituspäiväkirjat mukaan seuraaville 

vastaanottokäynneille. Potilaalle annetaan seuraavan fysioterapiakäynnin aika. Soiton 
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jälkeen fysioterapeutti kirjaa sähköisen sairaskertomuksen fysioterapialehdelle potilaan 

kertoman harjoittelun toteutumisen laadittuihin tavoitteisiin nähden. 

Viikolla kaksitoista on toinen käynti hoitajan vastaanotolla. Silloin tarkistetaan 

lääkkeenottotekniikka uudelleen ja toistetaan pituuden, painon, vyötärönympäryksen, 

verenpaineen ja happisaturaation mittaukset sekä ohjataan potilas 

kehonkoostumusmittaukseen. Hoitaja keskustelee potilaan kanssa uudestaan 

tupakoinnista, liikunnasta ja ravitsemuksesta. Hoitaja antaa uudestaan 15D-

elämänlaatukyselyn täytettäväksi. Hoitaja kiinnittää aktiivisuusmittarin seurantajaksoa 

varten ja ohjaa sen käytön potilaalle. Hoitajan vastaanotolta potilas ohjataan lääkärin 

luokse. Lääkäri arvioi lääkitysmuutosten tarpeen. Lääkäri keskustelee potilaan kanssa 

elämäntapamuutosten onnistumisesta ja antaa välitöntä palautetta. Lääkäri antaa 

potilaalle kirjalliset ohjeet lääkkeellisestä omahoidosta. Ohjauksessa apuna voidaan 

käyttää uutta keuhkoahtaumatautipotilaan omahoitokorttia (liite 5). 

Viikolla kolmetoista potilas käy fysioterapeutin vastaanotolla, jolloin aktiivisuusmittari 

poistetaan ja mittaustulos tulkitaan. Kuuden minuutin kävelytesti, puristusvoimatesti ja 

kyykistystesti tai tuoliltanousutesti tehdään uudestaan. Fysioterapeutti antaa potilaalle 

kirjallista palautetta kuntoutuksen tuloksista. Tulosten perusteella fysioterapeutti ohjaa 

potilaalle uuden yksilöllisen harjoitusohjelman potilaan aktiivisuustason ja 

suorituskyvyn mukaan.  

Keuhkopoliklinikan lääkäri lähettää yhteenvedon kuntoutuksesta ja sen tuloksista 

potilaalle ja lähettäneelle lääkärille toisen fysioterapiakäynnin jälkeen. Yhteenvedossa 

käydään läpi tupakointi, kuuden minuutin kävelytestin tulos, aktiivisuustaso, 

vyötärönympärys, potilaan rasvaton paino, painoindeksi ja elämänlaatu 15D-

elämänlaatukyselyn mukaan. Yhteenvedosta ja potilaalle annetusta 

keuhkoahtaumataudin omahoitokortista on apua, kun potilaan vointia seurataan jatkossa 

omalääkärillä. 

6.5.6 Luodun mallin soveltuvuus käytäntöön 

Tätä tutkielmaa varten valmisteltiin Vaasan keskussairaalassa 

keuhkoahtaumatautipotilaiden omahoitopäivä. Ryhmäkeskustelu on uusi 

keuhkoahtaumatautipotilaiden kuntoutuksessa käytettävä työtapa, josta saatiin 

omahoitopäivässä positiivista kokemusta. Motivoivasta keskustelusta on jatkossa syytä 

tehdä ensisijainen lähestymistapa elämäntapamuutoksia ohjatessa. 

Elämäntapamuutoskeskustelun alussa on hyvä selvittää potilaan tupakointitottumukset, 
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vuorokaudessa liikuntaan käyttämä aika ja päivän aikana syötyjen aterioiden määrä. 

Näiden kolmen tekijän perusteella potilaasta saa melko hyvän kokonaiskuvan. Sen 

jälkeen on tärkeää selvittää, mitä potilas itse haluaisi muuttaa omissa elämäntavoissaan 

ja minkä elämäntapamuutoksen hän olisi valmis tekemään ensimmäiseksi. 

Omahoitopäivässä kävi ilmi, että potilaiden liikkumistottumuksissa on huomattavasti 

parantamisen varaa. Jotta potilaat omaksuisivat pitkäaikaisesti aktiivisemman 

elämäntyylin, heidän täytyy itse saada valita mieleisensä liikuntamuoto. 

Omahoitopäivässä suurin osa keuhkoahtaumatautipotilaista ilmoitti haluavansa liikkua 

yksin. 

Paikallisissa terveyskeskuksissa työskentelevät hoitajat ja lääkärit tuntevat heikosti 

keuhkoahtaumatautipotilaiden elämäntavat. Ammattilaiset aliarvioivat potilaiden halun 

tehdä elämäntapamuutoksia. Omahoitopäivä osoitti, että melko yksinkertaisella 

interventiolla voidaan herättää keuhkoahtaumatautipotilaiden halu tehdä 

elämäntapamuutoksia. Potilaat tarvitsevat tukea pysyvien elämäntapamuutoksien 

toteuttamiseen. 

Vaasan keskussairaalassa moniammatillinen työryhmä ohjaa 

keuhkoahtaumatautipotilaiden liikunnallista omahoitoa. Tehdyssä mallissa potilasta 

autetaan havaitsemaan oma muutostarpeensa ja sovitaan yhdessä realistiset ja 

yksilölliset tavoitteet elämäntapamuutoksille. Lähtökohtana on, että potilaita 

motivoidaan ja tuetaan kuntouttamaan itse itsensä. Eri potilaat tarvitsevat tukea elämän 

eri osa-alueilla, mikä tässä mallissa on otettu hyvin huomioon moniammatillisella 

lähestymistavalla. Tämä liikunnallisen kuntoutuksen malli vastaa myös hyvin 

keuhkoahtaumatautipotilaiden esittämään toiveeseen liikkua yksin. Potilaan kannalta 

toteutusmalli on erittäin kannustava ja yksilöllisesti mukautettava, sairaalan kannalta 

selkeä ja moniammatillista työtapaa arvostava ja yhteiskunnan kannalta taloudellinen ja 

ajanmukainen. 

6.6 Mitä olisi tutkimusta tehdessä pitänyt tehdä toisin? 

Tutkimusta tehdessä tuli esiin joitakin asioita, jotka olisi ollut hyvä tehdä toisin. 

Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivässä potilaiden täyttämää kyselylomaketta olisi 

pitänyt testata useammalla potilaalla etukäteen. Kyselylomakkeesta olisi pitänyt tehdä 

vielä yksinkertaisempi. Omahoitopäivässä olisi lisäksi pitänyt tarkistaa, että jokaiseen 

kyselylomakkeeseen oli merkitty CAT-pistemäärä. CAT-pistemäärä selvisi liitteenä 

olevan lomakkeen avulla. Nyt osalle potilaista CAT-pisteiden laskeminen oli liian 
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haastavaa tai he eivät ymmärtäneet kopioida saamaansa CAT-pistemäärää 

kyselylomakkeeseen, vaikka heitä autettiinkin.  

Suomessa tarvittaisiin lisätietoa liikunnallisen kuntoutuksen merkityksestä 

keuhkoahtaumataudin hoidossa. Mikäli aktiivisuuden määrän muutosta, aktiivisuuden 

intensiteetin muutosta ja kuuden minuutin kävelytestin tuloksen muutosta haluttaisiin 

selvittää tilastollisesti merkitsevien potilasmäärien mukaan, tarvittaisiin hyvin suuri 

määrä potilaita. Aktiivisuuden määrän ja intensiteetin kliinisesti merkittävän muutoksen 

havaitsemiseen tarvittaisiin noin sata potilasta. Kuuden minuutin kävelytestituloksen 

merkittävän paranemisen havaitsemiseen tarvittaisiin noin kuusisataa potilasta. 

Tällaisten potilasmäärien saaminen mukaan tutkimukseen ja varsinkin heidän 

yksilöllinen tutkimisensa kehonkoostumusmittarilla, aktiivisuusmittarilla ja kuuden 

minuutin kävelytestin avulla ei ole nykyresurssein järjestettävissä. 

Toistaiseksi järkevin jatkotutkimussuunnitelma on uusien kokemuksien kerääminen 

toisesta myöhemmin keväällä 2012 ruotsinkielisille ja suomenkielisille potilaille 

suunnatusta keuhkoahtaumatautipotilaiden omahoitopäivästä. Toisella kerralla voidaan 

tehdä tarvittaviksi katsottuja muutoksia muun muassa kyselylomakkeisiin. 

Omahoitopäivässä voidaan heterogeeninen keuhkoahtaumatautipotilasryhmä yrittää 

jakaa pienryhmiin, jotka jatkossa keskittyvät eri elämäntapamuutoksiin. Lisäksi jatkossa 

saadaan kolmen kuukauden tulokset alkutalvesta 2011 aloitetuista omatoimisen 

liikunnallisen kuntoutuksen jaksoista. Näiden kokemusten perusteella voidaan 

keuhkoahtaumatautipotilaiden omatoimisen liikunnallisen kuntoutuksen ohjausta 

entisestään parantaa. Samalla voidaan löytää uusia keinoja, joilla potilaita tuetaan 

omaan hoitoonsa sitoutumisessa ja kannustetaan omaksumaan terveellisiä elämäntapoja. 

Ryhmäkeskustelu on todettu toimivaksi työtavaksi keuhkoahtaumatautipotilaiden 

elämäntapaohjauksessa, joten sitä kannattaa hyödyntää jatkossakin potilaiden 

ohjaamisessa. 

6.7 Keuhkoahtaumataudin liikunnallisen omahoidon tulevaisuus 

Keuhkoahtaumataudin hoitopolku ja sen osana tämä liikunnallisen omahoidon malli 

voidaan tulevaisuudessa liittää parhaillaan luotavan koko Vaasan sairaanhoitopiirin 

kattavan astman hoitopolun rinnalle. Omatoiminen liikunnallinen kuntoutus sopii myös 

astmapotilaille. Nyt tehtävä materiaali voidaan suoraan koota kahdella kielellä 

sähköiseen muotoon, joten yhteensopivuus hoitopolkumalliin on saumaton. Koko 

sairaanhoitopiirin kattava yhtenäinen hoitokulttuuri lisäisi potilaiden tasa-arvoa ja 

helpottaisi erityisesti nuorten kollegoiden osalta paikallisten käytäntöjen omaksumista.  
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Liitteet 

Liite 1. Omahoitopäivän kyselylomake keuhkoahtaumatautipotilaille  

Kysely kartoittaa koulutukseen osallistuvien taustoja ja asenteita. Saadun tiedon 

perusteella yksittäistä potilasta ei voi tunnistaa. Tietoa käytetään keuhkoahatumataudin 

kuntoutustutkimuksen suunnittelussa ja osana lääketieteen kandidaatti Tiina Tannisen 

syventäviä opintoja. Kiitos vastauksistanne! 

 

 Kirjoita tai ympyröi mielestäsi oikea vastaus 

   Ikä (vuotta)_____   Sukupuoli mies/nainen 

   Minkä ikäisenä keuhkoahtaumatauti sinulla todettiin?______-vuotiaana   

 Tiedätkö keuhkojen toimintasi? (sekuntikapasiteetti FEV1, prosenttia)  kyllä/ei 

 Jos tiedät keuhkojen toimintasi, onko se? yli 50% / 30-50% / alle 30% 

 Kuinka monta pahenemisvaihetta sinulla on ollut viimeisen vuoden aikana? 0 / 1 / 2 / yli 2 

Koetko olevasi? normaalipainoinen / alipainoinen / ylipainoinen 

 Kuinka pitkä olet? 

___________ 

 Kuinka paljon painat? 

________ 

 

  

      Tupakointi__________   savuketta vrk:ssa 

   tupakoinninaloittamisikä__  tupakoinnin lopettamisikä____ 

 

  

Kuinka monta lopettamisyritystä on takana? 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

 Jos tupakoit haluatko lopettaa? kyllä/ ei 

   

      Liikutko päivässä? 10 min / 20 min / 30 min / yli 30 min  

  Kuinka monta lihasvoimaharjoitusta teet viikossa esim. punteilla? 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / yli 4 

Pystytkö kävelemään pysähtymättä tasamaata? alle 100m / 100-250m / 250-500m / yli 500m 

Pystytkö kävelemään yhden porrasvälin pysähtymättä? kyllä / ei 

  Oletko koskaan aikaisemmin urheillut säännöllisesti ja tavoitteellisesti? kyllä/ ei 

Miten liikut mieluiten? ohjatussa ryhmässä / kaverin kanssa / yksin 

 

      Saatko 10-30 grammaa proteiinia joka aterialla? kyllä / ei 

  Syötkö riittävästi kasviksia, 400g vuorokaudessa? kyllä / ei 

  Syötkö vähintään neljä ateriaa vuorokaudessa? kyllä / ei 

  Oletko painosi laskenut ilman laihdutusyritystä viimeisen vuoden aikana? kyllä / ei 

      Tiedätkö käyttämiesi keuhkolääkkeiden nimet? kyllä / ei 

  Tiedätkö käyttämiesi keuhkolääkkeiden tarkoituksen, miten lääke vaikuttaa? kyllä/ ei 

Otatko yli puolet sinulle määrättyjen säännöllisten lääkkeiden annoksista? kyllä / ei 

Onko sinulla ongelmia lääkkeenoton kanssa? kyllä / ei 

  

      Tunnistatko milloin sinulla on keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe? kyllä /ei 

Tiedätkö miten toimit keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa? kyllä / ei 

 Osaatko aloittaa kortisoni- ja antibioottikuurin itse keuhkoahtaumataudin  

pahenemisvaiheessa? kyllä / ei 

 Aloitetaan, jos 2/3 oireesta: lisääntynyt hengenahdistus, yskä ja yskösten purulenssi 

Oletko käynyt viime vuonna astmahoitajan vastaanotolla? kyllä / ei 

 Oletko ottanut influenssarokotteen? kyllä / ei   pneumokokkirokotteen? kyllä / ei 
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      Voiko mielestäsi keuhkoahtaumataudin ennusteeseen vaikuttaa? ympyröi  

 a) lääkkeillä b) liikunnalla c) ravinnolla d) savuttomuudella tai e) elämänhalulla 

CAT-testissä sain ______ pistettä 
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Liite 2. Keuhkoahtaumataudin omahoitopäivän palautelomake 

Mielipiteeni asiasisällöstä: 

o Lähden tyytyväisenä saamaani tietoon. 

o En hyötynyt osallistumisestani tilaisuuteen. 

o En osaa sanoa. 

Mielipiteeni ajankohdasta: 

o Sopiva ajankohta. 

o Huono ajankohta. 

Mikä olisi parempi?_____________________________________ 

Mielipiteeni ajankäytöstä: 

o Sopivasti sisältöä kahdelle tunnille. 

o Liikaa asiaa käytettyyn aikaan nähden. 

Aion muuttaa elintapojani täältä lähtiessäni: 

o Lopetan tupakoinnin / jatkan tupakoimattomuuttani. 

o Lisään liikuntaa. 

o Muutan ruokailutottumuksiani. 

o En aio muuttaa elintapojani. 

Vapaa sana: 

 

Kiitos palautteestasi! 
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Liite 3. Kysely paikallisille ammattilaisille keuhkoahtaumatautipotilaiden omahoidon 

toteuttamisesta 

Kysely astmahoitajille ja lääkäreille 26.1. alueellisessa astman ja keuhkoahtaumataudin 

hoitoketju -koulutuksessa 

LK Tiina Tannisen syventäviin töihin liittyen keuhkoahtamatautipotilaille järjestetyssä 

omahoidon koulutuksessa 24.1. kysyttiin noin 44 potilaalta taudin omahoitoon liittyviä 

kysymyksiä. Pyydämme teistä vastaamaan arvion siitä, mitä luulette potilaiden 

vastanneen kysymyksiin. Vastaatko ystävällisesti prosentteina. Kiitos vastauksistasi, 

joita käytetään syventävien opintojen osana. 

 

1. Kuinka suuri osa potilaista liikkui yli 30 minuuttia vuorokaudessa?_____% 

2. Kuinka moni tiesi keuhkojen toimintansa (sekuntikapasiteetti/FEV1)?_____% 

3. Kuinka moni söi 10–30 grammaa proteiinia joka aterialla?_____% 

4. Kuinka moni söi 400 grammaa kasviksia päivässä?_____% 

5. Kuinka moni söi vähintään neljä ateriaa päivässä?_____% 

6. Kuinka moni tiesi käyttämiensä keuhkolääkkeiden nimet?_____% 

7. Kuinka moni tiesi, miten lääkkeet vaikuttavat?_____% 

8. Kuinka moni ilmoitti ottavansa yli puolet määrätyistä säännöllisistä 

lääkkeistä?_____% 

9. Kuinka moni tunnistaa keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen oireet?_____% 

10. Kuinka moni uskoi osaavansa koulutuksen jälkeen aloittaa itse 

pahenemisvaiheessa kortisoni- ja antibioottikuurin, ja siten vähentää 

päivystyskäyntejä?_____% 

11. Kuinka moni on ottanut influenssarokotteen?_____% 

12. Kuinka paljon potilaat saivat keskimäärin CAT-testissä pisteitä? (minimi 

nolla=ei oireita, maksimi 40=hyvin paljon oireita) _____pistettä 
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Liite 4. Kysely moniammatillisen keuhkoahtaumatautityöryhmän jäsenille mittareiden käytöstä 

liikunnallisen kuntoutuksen ohjauksessa 

Aktiivisuusmittari, kuuden minuutin kävelytesti ja kehonkoostumusmittari: ylilääkärin,  

fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan ja keuhkopoliklinikan sairaanhoitajan näkemykset  

käytännön työstä 

 

Keuhkoahtaumataudin omahoitoa käsittelevien syventävien opintojeni tutkielmaan 

tarvitsisin vielä moniammatillisen tiimin jäsenten näkemyksiä käytetyistä mittareista.  

Kiitos vastauksistasi! 

 

Kysymyksiin vastataan laittamalla ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle tai kirjallisesti. 

 

1. Auttaako kehonkoostumusmittari potilasta hahmottamaan painoaan ja lihasmassaansa  

perinteisiä keinoja paremmin? kyllä..... ei..... 

Jos vastauksesi on kyllä, niin kertoisitko vielä tarkemmin, miten 

kehonkoostumusmittarista on erityistä hyötyä? 

 

2. Mitä näistä suosittelisit jatkossa käytettäväksi keuhkoahtaumatautipotilaiden 

omatoimisen kuntoutuksen ohjauksessa ja arvioinnissa? Laita ruksi sopivan/sopivien  

vaihtoehtojen kohdalle. 

a) aktiivisuusmittari..... 

b) kuuden minuutin kävelytesti..... 

c) kehonkoostumusmittari..... 

Jos vastauksesi on kyllä, niin kertoisitko vielä tarkemmin, miten suosittelisit mittareita 

jatkossa käytettäväksi? 

 

3. Mitä käytännön haasteita liittyy... 

a) aktiivisuusmittarin käyttämiseen? 

b) kuuden minuutin kävelytestin suorittamiseen? 

c) kehonkoostumusmittarin käyttöön? 

 

4. Miten aktiivisuusmittaria, kuuden minuutin kävelytestiä ja kehonkoostumusmittaria  

voidaan tehokkaimmin käyttää potilaan kanssa kuntoutustavoitteita sovittaessa? 

 

Vapaa sana: 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 5. Keuhkoahtaumatautipotilaan omahoitokortti 

Potilaan nimi   Hoitopaikka   Lääkäri   

            

Syntymäaika   Puhelin   Hoitaja   

            

Allergiat           

            

     

  

Seurantakäynnillä 

täytettävät: 

   

  

Päivämäärä           

Tupakointi savuketta vrk:ssa           

Painoindeksi (BMI)         

CAT-testi           

BODE-

indeksi           

FEV1 % viitearvosta         

6 minuutissa kävelty matka         

MMRC           

MMRC-

hengenahdistusluokitus 

   

  

•0 “Hengästyn vain voimakkaassa rasituksessa”  

  

  

•1 ”Hengästyn kiirehtiessäni tasamaalla tai 

vastamäkeen kävellessäni”  

  

  

•2 ”Kävelen hitaammin kuin ikätoverini 

hengästymisen vuoksi  

  

  

tai joudun pysähtymään hengittämään kävellessäni omaa vauhtiani 

tasamaalla”  

 

  

•3 ”Pysähdyn hengittämään 100 m käveltyäni tai muutaman 

minuutin jälkeen”  

 

  

•4 ”Olen liian hengästynyt poistuakseni kotoani”  

  

  

BODE-indeksi Q1: 0-2 pistettä, Q2:3-4 pistettä, Q3: 5-6 pistettä, Q4:7-10 

pistettä 

Q=kvartaali 

1 paras 

ennuste 

Pisteitä 0 1 2 3 Kuntoa 

parantamalla 

pystyt 

BMI > 21   ≤21       muuttamaan 

ennustettasi! 

FEV1 % 

viitearvosta   

≥65   50-64   36-49   ≤35   

  

MMRC 0-1 2 3 4   

6 min 

kävelytesti 

(m)  

≥350   250-349   150-249   ≤149   

  

Säännöllinen lääkitys 

   

  

Lääke / annostelulaite Annos Muuta 

 

  

      Hampaiden pesun jälkeen, huuhdo suu. 

            

Tarvittaessa otettava avaava lääkitys (jos yskää, 

hengenahdistusta) 
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Pahenemisvaiheiden 

lisälääkitys 

   

  

aloita, jos kaksi kolmesta oireesta: yskä, hengenahdistus ja märkäiset yskökset   

Prednisolon  

 

30 mg x 1 viikon ajan 

 

  

antibiootti (esim. amoksilliini 500 mg x 3 7 päivää, doksimysiini 150 mg x 1 7 päivää 

ym.)    

Omalääkäri voi kirjoittaa reseptit valmiiksi, jos pahenemisvaiheita on kaksi 

vuodessa.   

Muut ohjeet 

    

  

Syö monipuolisesti ja säännöllisesti; riittävästi kasviksia ja 

proteiinia. 

 

  

Lihaskuntoharjoittelu 2 kertaa viikossa, kestävyysharjoittelu joka päivä 30-60min.   

Muista ottaa tämä kortti ja reseptit mukaan astmahoitajan ja lääkärin käynneille.   
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Liite 6. Ravitsemusohje 

 

Terveyttä edistävä ruoka, mitä kannattaa syödä? 

Varmasti kaikki arvostavat terveyttä ja tietävät, että parasta terveydenhoitoa on se, että 

syö monipuolisesti, mutta kohtuudella. Tietäminen on kuitenkin vasta viisauden alku. 

Ikä, sukupuoli ja perimä ovat tekijöitä, joihin ei itse voi vaikuttaa. Kohonnut kolesteroli 

ja verenpaine, diabetes, ylipaino ja lihavuus, tupakointi ja stressi lisäävät vaaraa 

sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä huonontavat monen sairauden ennustetta. 

Onneksi nämä ovat tekijöitä, joihin voi myönteisesti vaikuttaa omilla elintavoillaan. 

Jos peilikuvasi ja vaaka kertoo, että olet ylipainoinen, on syytä tarttua toimeen.  

Koska kehon rakenne on jokaisella erilainen, ei tiettyä ideaalipainoa voida määritellä. 

Painoindeksi (BMI) ja vyötärönympärys kertovat, oletko ylipainoinen ja missä 

ylimääräinen rasva kehossasi on. Keskivartalolle kerääntyneet kilot ovat terveyden 

kannalta pahimmat. 

 

  

 

Terveellisen ruokavalion avulla mielialasi säilyy iloisena ja energisenä koko päivän. 

Monipuolisen ja proteiinipitoisen ruuan vaikutuksesta kiittää myös keho. Mitä kannattaa 

syödä ja mitä välttää?  

Energiansaanti on hyvä pitää koko päivän ajan tasaisena.  

– Se, mitä syöt, vaikuttaa myös fyysiseen olotilaasi, joten on tärkeää syödä 

säännöllisesti 5 ateriaa päivässä ja suunnitella ateriat ja välipalat etukäteen.  

1. Puuro, mysli ja hedelmäsalaatti rasvattoman jogurtin kera, kananmuna, 

täyslihaleikkele täysjyväleivällä, maapähkinävoi tai vähärasvainen pekonisiivu 

täysjyväleivän päällä ovat kaikki hyviä aamupalavaihtoehtoja. Riittävästi proteiinia ja 

hitaita hiilihydraatteja sisältävät ruuat vapauttavat kehoosi energiaa asteittain ja auttavat 

pitämään mielialasi tasaisena. Vältä pullaa, muffinsseja, sokerisia aamupalamuroja, 

hillolla päällystettyjä vaaleita leipiä tai croisantteja, muropatukoita ja makeita juomia. 

Ne aiheuttavat verensokeriin äkkinäisen nousupiikin. Sitä seuraa pian verensokerin 

äkillinen laskeminen, josta tulee helposti veltto ja hidas olo. 

2. Runsasproteiiniset ruuat ovat erinomainen lounas, sillä niiden ansoista tunnemme 

itsemme valppaammaksi. Vähärasvainen kana, palkokasvit, kalkkuna tai kala salaatin 

kera on hyvä lounas ja pitää mielen aktiivisena pitkälle iltapäivään. Älä jätä lounasta 

väliin ja napostele sen sijaan jotain pientä purtavaa. Tämä jättää sinut nälkäiseksi ja syöt 

todennäköisemmin illemmalla määrällisesti enemmän ja ruoka on luultavasti vähemmän 

terveellistä lohturuokaa.

Terveysriskit lisääntyvät selvästi jos: 

Naisen vyötärönympärys on yli 90 cm 

Miehen vyötärönympärys on yli 100 cm 

Laske painoindeksi: 

        ___paino (kg)_____     = _ _ _ _ _ _BMI 

        pituus (m) x pituus (m) 

 

Painoindeksin tulisi olla välillä 19-25.  

Tätä korkeampi painoindeksi kertoo ylipainosta. 
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Proteiinia tarvitsemme noin 80-100g päivittäin 10-30g osissa. Lihan, kalan, kanan ja 

maitotuotteiden proteiini on elimistölle arvokkaampaa kuin kasvikunnan tuotteista 

saatava proteiini. Myös pelkästään kasviksista saa riittävästi proteiinia, kunhan 

ruokavalion koostaa oikealla tavalla. Tämä vaatii yleensä perehtyneisyyttä asiaan. 

Proteiinin lähteitä. Noin 10g proteiinia saat käyttämällä: 

 

               

 

Suositeltu lihan enimmäismäärä viikossa on noin 300g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanaa  45 g  

Naudanlihaa 50g 

Kananmuna 1 kpl 

Lohta 90g 

Papuja 50g 

Linssejä 40g 

Pähkinöitä 70g 

 

Maitoa tai 

jogurttia 3,3 dl 

 

Lautasessa valmis mitta 

Pysyvässä painonhallinnassa 

olennaista on ruokavalion 

kokonaisterveellisyys. 

   – Täydellisyyteen ei kuitenkaan 

tarvitse pyrkiä vaan pienetkin 

muutokset hyvään suuntaan ovat 

eduksi. Kannattaa kokeilla 

esimerkiksi 80 prosentin sääntöä; 

kun syö 80 prosenttia päivässä tai 

viikossa suurin piirtein niin kuin 

suositellaan, voi lopun 20 prosentin 

osalta ottaa rennommin. Tätä 

periaatetta voi soveltaa vaikkapa 

perinteiseen lautasmalliin. 

Laihduttaessasi pienennä lautasesi 

kokoa esim. 26 cm-21cm. 
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4. Illallisaika on pyhitetty ruualle, jonka 

tarkoituksena on auttaa meitä rauhoittumaan. Vältä kofeiinipitoisia juomia ja alkoholia. 

Siinä missä kofeiini voi viedä sinulta yöunet, alkoholi voi häiritä tärkeää syvän unen 

vaihetta. 

5. Pidä huolta nesteytyksestä. Liian niukka veden juominen voi saada olosi äreäksi ja 

stressaantuneeksi. Tiedät saavasi riittävästi nestettä jos virtsasi on vaalean väristä. Vältä 

muita juomia kuin vettä. Smoothie, erikoiskahvi ja hedelmämehut, limonadit nostavat 

verensokerin nopeasti ja niitä on syytä välttää.  

6. Sisällytä ruokavalioosi tarpeeksi rautaa. Jos et saa tarpeeksi rautaa, saatat tuntea olosi 

voimattomaksi, stressaantuneeksi ja keskittymiskykysi herpaantuu. Hyviä 

raudanlähteitä ovat vähärasvaiset lihat ja kalat, kananmunat, palkokasvit kuten pavut ja 

herneet, kaurapuuro, kuivatut hedelmät, leipä ja pähkinät. Varo kuitenkin, ettet jämähdä 

syömään pelkästään kanaa, raejuustoa, vaaleaa kalaa ja kananmunia laihtumisen 

toivossa. Ne ovat kyllä vähärasvaisia, mutta niissä ei ole käytännössä lähes yhtään 

rautaa.  

7. Anna itsesi herkutella vähän pitääksesi makeannälän kurissa – esimerkiksi 

vähärasvaisesta maidosta tehdyllä kaakaolla, vähärasvaisella suklaavanukkaalla, parilla 

palalla tummaa suklaata. Älä kiellä itseltäsi kokonaan lempiherkkuasi, sillä se voi 

masentaa ja johtaa lopulta valtavaan repsahdukseen. 

Miksi minun pitäisi liikkua? 

 

 

 

3. Syö mahdollisimman paljon kauniita, 

kirkkaanvärisiä hedelmiä. Jotkut psykologit 

ovat sitä mieltä, että jo pelkästään 

katsellessamme vahvan punaisen, oranssin ja 

keltaisen värisiä hedelmiä, tulemme 

paremmalle tuulelle.  Syö yksi hedelmä 

päivässä yhdessä esimerkiksi rahkan kera. 

Muista myös  kotimaiset marjamme 

esimerkiksi aamupuuron ja raejuuston kanssa 

nautittuna ja värikkäät vihannekset, joita 

tulee syödä noin 500g päivässä. 

 

 

Liikunnalla on tärkeä merkitys ihmisen 

terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikunta 

vähentää riskiä sairastua sydän- ja 

verisuonisairauksiin, diabetekseen ja 

lisäksi sillä on suotuisa vaikutus 

ylipainoon, kohonnen verenpaineen ja 

kolesteroliarvojen sekä luuston 

haurastumisen torjunnassa. Liikunta 

auttaa myös näiden hoidossa sekä on 

merkittävä tekijä astman ja 

keuhkosairauksien hoidossa.  Liikunta 

auttaa painonhallinnassa, mutta 

laihtuminen vaatii ruokavalion 

muutoksen. 
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Liite 7. Tietoa potilaalle keuhkoahtaumataudin lääkehoidosta ja pahenemisvaiheesta 

Hengitettävä hoitava lääke 

Säännöllisesti otettava hoitava lääke rauhoittaa hengitysteiden limakalvojen ärsytystä.  

Pitkävaikutteinen beeta-2-agonisti ja glukokortikoidi 

salmeteroli ja flutikasoni: Seretide 

formoteroli ja budesonidi: Symbicort 

Hengitettävä pitkävaikutteinen avaava lääke 

Pitkävaikutteiset avaavat lääkkeet laajentavat keuhkoputkia pitkään, jolloin 

hengittämisestä tulee helpompaa. 

Pitkävaikutteinen antikolinergi 

  tiotropiumbromidi: Spiriva 

Pitkävaikutteiset beeta-2-agonistit 

  salmeteroli: Serevent 

formoteroli: Fomeda, Foradil, Formoterol, Oxis 

  indikateroli: Onbrez 

Pitkävaikutteinen beeta-2-agonisti ja glukokortikoidi 

salmeteroli ja flutikasoni: Seretide 

formoteroli ja budesonidi: Symbicort 

Hengitettävä lyhytvaikutteinen avaava lääke 

Lyhytvaikutteiset avaavat lääkkeet avaavat nopeasti hengitysteitä, joten niitä käytetään 

lääkärin määräyksestä kohtauslääkkeinä. 

Lyhytvaikutteinen antikolinergi 

  ipratropiumbromidi: Atrovent, Ipratropiumbromid, Ipraxa 

Lyhytvaikutteiset beeta-2-agonistit 

  salbutamoli: Airomir, Buventol, Ventilastin, Ventoline 

  terbutaliini: Bricanyl 

Lyhytvaikutteinen beeta-2-agonisti ja antikolinergi 

  fenoteroli ja muut lääkeaineet: Atrovent comp 

  salbutamoli ja muut lääkeaineet: Atrodual, Ipramol 

 

 



52 
 

 

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe on kyseessä, kun sinulla on vähintään kaksi 

seuraavista oireista: 

1) yskökset muuttuvat märkäisiksi (värillisiä ysköksiä) 

2) hengenahdistus pahenee, vaikka vain lepäisi tai tekisi tavallisia askareita kotona  

3) yskä pahenee aikaisemmasta 

Lääkäri voi kirjoittaa sinulle harkintansa mukaan reseptit valmiiksi 

keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden varalle. Pahenemisvaiheessa aloitetaan 

kortisoni- ja antibioottikuuri lääkärin ohjeen mukaan. Kumpikin näistä lääkkeistä on 

tabletti, joka niellään. Voit aloittaa kortisoni- ja antibioottikuurin itse, mikäli sinulla on 

resepti valmiina, silloin kun sinulla on ainakin kaksi ylempänä mainittua 

pahenemisvaiheen oiretta. Mikäli sinulla ei ole reseptejä, ota yhteyttä omaan 

terveyskeskukseesi. 

Jos hengittäminen on kivuliasta ja sinulla on kuumetta yli 38 astetta tai yleisvointisi on 

heikentynyt selvästi, sinulla voi olla keuhkokuume. Jos epäilet sairastavasi 

keuhkokuumetta, mene terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle. 

Jos sinulla on rintakipuja, hengenahdistus on hyvin voimakasta eikä lääkkeistä ole apua 

tai tunnet olosi erittäin huonoksi, soita ambulanssi (112). 
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Liite 8. Keuhkoahtaumataudin liikunnallisen omahoidon prosessikuvaus 
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Liite 9. Harjoituspäiväkirja 

pvm suunnitelma toteuma kesto kerta x Borg kommentit 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   yhteensä yhteensä   

 

 


