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Sydäninfarkti tulee aina yllättäen



Oireista oireettomaksi < 2h – ongelma 
ratkaistu?

Akuutti sepelvaltimokohtaus Sekundaaripreventio ja kuntoutusTyytyväinen potilas



Ennuste akuutin sepelvaltimokohtauksen 
jälkeen 2006-2011

>365vrk

European Heart Journal 2015;36:1163-1170

MACCE ~20%
Ikä < 60

MACCE ~8%

MACCE =

• Sydäninfarkti 

• Iskeeminen aivohalvaus tai
• Menehtyminen sydän- tai 

verisuonisairauteen



Sydäninfarktiin liittyvä kuolleisuus 1995-2017

Ruotsissa sydäninfarktipotilaiden 
elinajan ennuste ei ole enää 
viimevuosina parantunut

SWEDEHEART Annual Report 2017



Voidaanko ennustetta vielä parantaa?



Selkeät hoitosuositukset ja hoidon tavoitteet



Selkeät hoitosuositukset ja hoidon tavoitteet

Elämäntapojen muutos:
• Tupakoinnin lopettaminen
• Terveellinen ruokavalio
• Painon hallinta (BMI <25)
• Säännöllinen liikunta / fyysinen aktiivisuus

LDL < 1.4mmol/l
RR 120-130 / 70-79 mmHg
Normaali sokeriaineenvaihdunta

Optimoitu näyttöön perustuva lääkehoito

Lääkehoitoon sitoutuminen



Toteutuvatko suositukset?
Euroaspire IV

EUROASPIRE IV – tutkimus
• Reilu vuosi sydäntapahtumasta:

• 48% tupakoitsijoista jatkaa tupakointia
• 33% liikunnallisesti inaktiivisia
• 37% ylipainoisia
• 43% verenpaine tavoitteen yläpuolella
• 81% LDL yli suosituksen
• Diabeetikoista <50% hyvässä 

tasapainossa

Kotseva K. et al. EJPC 2015



Toteutuvatko suositukset?
Euroaspire V - Suomi
• Tupakointia jatkaa 54%
• Arkiliikunta toteutuu suosituksen mukaan 68%
• Ylipaino 31%
• Potilaalle ei ole koskaan mainittu ylipainosta 64%
• Lääkehoidon aikainen verenpaine tavoitteessa 49%
• Potilaalle suositeltu sydänkuntoutusohjelmaa 37%



Toteutuvatko suositukset?

EI



Sekundaariprevention haasteet
Potilas
Lääkityksen haittavaikutukset

Liikaa lääkkeitä

Lääkkeiden hinta

Sairauden kieltäminen

Unohtaminen

Oireiden puuttuminen

Huono kommunikaatio lääkärin kanssa

Epäluottamus lääkäriä kohtaan

Masennus

Huono ymmärrys ennaltaehkäisevien 

hoitotoimenpiteiden merkityksestä

Lääkäri / Hoitaja
Hoidon aloittamisen epäonnistuminen

Epäonnistuminen lääkehoidon tehostamisessa 

Epäonnistuminen tavoitteiden asettamisessa

Potilaan tarpeiden aliarvioiminen

Epäonnistuminen liitännäissairauksien 

toteamisessa ja hoitamisessa

Ajanpuute

Reagoiminen oireisiin vs. Ennaltaehkäisy

Huonot kommunikaatiotaidot

Heikko ymmärrys ennaltaehkäisyn 

merkityksestä

Terveydenhuolto-organisaatio
Hoitosuositusten puuttuminen

Hoidon koordinoinnin puuttuminen

Seurantasuunnitelman puuttuminen

Huono kommunikaatio lääkärin ja muun 

terveydenhuoltohenkilöstön välillä

Sairausrekisterin puuttuminen

Potilasta ei pyritä tavoittamaan aktiivisesti

Paine lyhentää sairaalahoidon kestoa

Terveydenhuollon fokusoituminen 

akuuttihoitoon - sairaalakeskeinen 

terveydenhuolto

Organisoidun preventio-ohjelman puuttuminen

Puuttuva laadunseuranta

Piepoli M et al. European Journal of Preventive Cardiology; 2016



Mitä haasteeseen vastaaminen edellyttää?



Sekundaariprevention tulee olla 
kokonaisvaltaista

Riskitekijöiden optimointi Lääkehoidon optimointi

van Halewijn GJ et al. Int J Cardiol 2017;232:294-303

> 6

< 6



Hoidon keskiössä potilas

Onnistunut sekundaaripreventio 
edellyttää organisoitua 
potilaslähtöistä hoitopolkua, joka 
jatkuu katkeamattomana 
erikoissairaanhoidosta 
perusterveydenhuoltoonPOTILAS
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Sydänvalmennus

”Sana pitää sisällään valmentajan, joka on terveydenhuollon 
ammattilainen kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai 
fysioterapeutti, mutta painottaa myös potilaan aktiivista roolia 
valmennettavana.”

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri, Sydänliitto



Sydänvalmennuksen tavoite

• Valmennettava tiedostaa sepelvaltimotaudin luonteen kroonisena pitkäaikaissairautena 
ja ymmärtää ennaltaehkäisevien hoitotoimenpiteiden merkityksen uusintatapahtumien 
ehkäisyssä myös sairauden oireettomassa vaiheessa. 

• Yhdessä valmentajan kanssa hoidolle asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista 
monitoroidaan. Tavoitteisiin pääsemiseksi myös lääkehoitoa tehostetaan tarvittaessa. 

• Valtimotautia sairastavat potilaat ohjataan aktiivisesti valmennusohjelmaan, jonka 
tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan laadun varmistamiseksi. 

• Sydänvalmennuksen pitää olla osa katkeamatonta palveluketjua aina 
erikoissairaanhoidon akuuttihoidosta perusterveydenhuollossa jatkuvaan toipilas- ja 
ylläpitovaiheeseen.





Sairaalahoito

• Lääkäri 
• diagnostiikka, kajoava hoito, lääkehoidon 

suunnittelu
• Sairaanhoitaja

• Elämäntapaohjaus, hoitoon sitouttaminen
• Fysioterapeutti

• Liikunnallisen kuntoutuksen ohjaus
• Osastofarmaseutti

• Lääkehoidon ohjaus

• Sosiaalityöntekijä
• Yleissairaalapsykiatria

Onnistuneen hoidonohjauksen elementtejä:
• Systemaattisuus
• Potilaskeskeisyys
• Moniammatillisuus
• Perheen mukaan ottaminen
• Ryhmäytyminen – vertaistuki

• Kertaus – SINFO

• Hoitopalautteet (lääkäri, sydänhoitaja, 
fysioterapeutti) ohjataan terveyskeskusten 
nimetyille sydänhoitajille jatkohoidon 
järjestämistä varten



Potilaan ja perheen osallistaminen hoitoon



Digihoitopolku – 1kk kotiutuksesta



Digihoitopolku – 1kk kotiutuksesta

TAVOITTEEN ASETTAMINEN
LÄÄKÄRI

KONTROLLI JA OHJEIDEN KERTAUS 
SYDÄNHOITAJA



Digihoitopolku – Hoidon tulokset 1kk 
kotiutuksesta
EUROASPIRE IV – tutkimus
Reilu vuosi sydäntapahtumasta:
• 48% tupakoitsijoista jatkaa tupakointia
• 33% liikunnallisesti inaktiivisia
• 37% ylipainoisia
• 43% verenpaine tavoitteen yläpuolella
• 81% LDL yli suosituksen

Digihoitopolku
Kuukausi sydäntapahtumasta / diagnoosista:
• 16% tupakoitsijoista jatkaa tupakointia
• 37% liikunnallisesti inaktiivisia (kestävyysliikunta)

• 12% liikunnallisesti inaktiivisia (hyötyliikunta)

• 10% verenpaine tavoitteen yläpuolella
• 33% LDL yli suosituksen

Seurannasta saatu palaute auttaa oppimaan –
lääkehoidon tehostaminen ja tehokas potilasohjaus 
jo sairaalavaiheessa



Digihoitopolku – Hoidon tehostaminen 1kk 
kotiutuksesta

Vain pieni osa potilaista tarvitsee hoidonohjausta lääkärin vastaanotolla (esh/pth) - kustannussäästö



Kokonaisvaltainen jatkohoito PTH-yksiköissä 
1-12kk sairaalavaiheesta



Kokonaisvaltainen jatkohoito PTH-yksiköissä 
1-12kk sairaalavaiheesta

PPSHP-kunnissa nimetty sydänhoitajaverkosto

TULPPA-kuntoutukset alkoivat keväällä 2018

Ensimmäisenä vuotena kuntoutusryhmiin osallistui 
151 potilasta
• Aiemmin PPSHP:n SOVA-kursseille <70 

potilasta/vuosi

Sydänvalmennusta TULPPA-ryhmissä tarjotaan 
systemaattisesti kaikille sepelvaltimopotilaille

Ryhmiin voidaan PTH-yksiköistä ohjata myös muita 
valtimotautipotilaita sekä korkean riskin potilaita 
primaaripreventiossa



Toiveissa digi-TULPPA ja katkeamaton 
digihoitopolku ESH ja PTH välillä



Tavoite – Aktiivinen elämäntapa ja 
omahoitoon voimaantunut henkilö

Kiitos


