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Abstract

The purpose of this prospective, clinical longitudinal survey was to describe, explain and under-
stand the subjective quality of lif e and lif e course of patients with coronary artery disease. The
study subjects’ quality of lif e was assessed at the time of the onset of coronary artery disease,
during the treatment process and during rehabilitation. Altogether 280 patients participated, of
whom 80 were treated with medication, 100 with transluminal angioplasty, and 100 with bypass
surgery. The study population consisted of 189 men and 91 women. At the baseline, the study sub-
jects’ self-care agency was measured with the Self-As-Carer Inventory (SCI). The subjects health-
related quality of lif e was assessed with the Nottingham Health Profile (NHP) at the baseline as
well as at 6 and 12 months after the procedure. The qualify of lif e of coronary artery disease
patients was compared to the quality of lif e of an age- and sex-matched Finnish adult population
(N=3600) by using a previous standardisation of the NHP instrument. One year after the treatment,
19 patients who had undergone either bypass surgery or angioplasty attended thematic interviews at
their homes. Triangulation of methodologies, methods and data collection was used in the study.
The qualitative analysis of personal experiences was carried out using the method of phenomeno-
logical psychology described by Amedeo Giorgi based on Husserl’s descriptive phenomenology.

Before the treatment procedures, the quality of lif e of the coronary artery disease patients was sig-
nificantly poorer than that of the age-matched adult population on the dimensions of energy, pain,
emotional reactions, sleep and mobility. Moreover, the female patients with coronary artery disease
had poorer health-related quality of lif e than thecorresponding malepatients, especially on thedimen-
sions of energy, sleep, emotional reactions and mobility. The quality of lif e of the patients who had
undergone angioplasty or bypass surgery was statistically significantly better one year after surgery on
the dimensions of energy, pain and mobility. Their quality of lif e had, however, deteriorated on the
dimensions of emotional reactions and social isolation. The thematic interviews revealed two kinds of
lif e course: one with an active attitude towards treatment and a re-orientation of lif e course and
another with a passive attitude towards treatment and a maintenance of the old principles in one’s life
course. A need for rehabilitation wasindicated by an onset of the illnesssuddenly at arelatively young
age, termination of an active working career, financial problems, dissatisfaction with the outcome of
treatment, problems in family relations, and a desolate view of the future. An increased need for
psychosocial support was especially common among women, subjects with recurrence and both male
and female subjects in the youngest age group. According to the subjects, after-care failed to meet
their needs or to address their problems. No continuous and confidential therapeutic relationships
emerged. The problems included inadequate knowledge of one’s condition and a lack of detailed
instructions concerning the permissible degree of exertion after treatment. The patients felt they
needed rehabilitation groupswith coronary artery diseasepatientssimilar to themselves.

The study yielded new knowledge about the health-related quality of lif e of coronary artery
disease patients, the connections between the treatment methods and the changes in the patients’
quality of lif e during one year and the patients’ experiences at the time of the diagnosis and during
the periods of treatment and after-care. This evidence-based knowledge can be used to develop the
treatment and rehabilitation of coronary artery disease patients and to plan further research.

Keywords: , coronary artery disease, lif e course, self-care, quality of life
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Tiivistelmä

Tämän prospektiivisen, kliinisen pitkittäistutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, selittää ja ymmär-
tää sepelvaltimotautia sairastavien subjektiivisesti koettua elämänlaatua ja elämänkulkua. Tutki-
mukseen osallistuneiden elämänlaatua kartoitetaan sairastumisen, hoitoprosessin ja kuntoutumisen
aikana. Tutkimuksessa on yhteensä 280 potilasta, joista 80 hoidettiin lääkehoidolla, 100 pallolaajen-
nuksella ja 100 ohitusleikkauksella. Tutkimukseen osallistuneista on miehiä 189 ja naisia 91. Tutki-
muksen alussa sairastuneiden itsehoitovalmiutta mitattiin Self-As-Carer Inventory, SCI-mittarilla.
Tutkimukseen osallistuneiden terveyteen liittyvää elämänlaatua kartoitettiin Nottingham Health
Profile, NHP-mittarilla tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua. Sepelvaltimotautia sai-
rastavien elämänlaadun vertailu muun suomalaisen ikä- ja sukupuolivakioidun aikuisväestön elä-
mänlaatuun tehtiin käyttämällä NHP-mittarista aikaisemmin tehtyä normitusta satunnaistetussa
väestönotoksessa (N=3600). Vuoden kuluttua hoitomenetelmistä sairastuneiden kotona tehtyyn tee-
mahaastatteluun osallistui 19 ohitusleikkauksella tai pallolaajennuksella hoidettua henkilöä. Tutki-
muksessa käytettiin metodologista, metodista ja aineiston keruuseen liittyvää triangulaatiota. Kvali-
tatiivisessa tutkimuksessa ihmisten kokemusten analysointi tehtiin Husserlin kuvailevaan fenome-
nologiaan perustuvaa Amedeo Giorgin fenomenologisen psykologian tutkimusmetodia soveltaen.

Sepelvaltimotautiasairastavien terveyteen liittyv äelämänlaatu oli ennen hoitotoimenpiteitämerkit-
sevästi huonompi kuin vastaavanikäisellä muulla väestöllä tarmokkuuden, kivun, tunnereaktioiden,
unen sekä liikkumisen ulottuvuuksilla. Sepelvaltimotautia sairastavien naisten terveyteen liittyv ä elä-
mänlaatu oli huonompi kuin samaa sairautta sairastavien miesten elämänlaatu, etenkin tarmokkuuden,
unen, tunnereaktioiden ja liikkumisen alueilla. Ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden elämän-
laatu parani tilastollisesti merkitsevästi vuoden kuluttua leikkauksesta tarmokkuuden, kivun ja liikku-
misen ulottuvuuksilla. Heidän elämänlaatunsa huononi kuitenkin tunnereaktioiden ja sosiaalisen eris-
täytymisen ulottuvuuksilla. Teemahaastattelun tuloksena saatiin kaksi erilaista elämänkulun tyyppiä:
aktiivisesti hoitoon suhtautuva, elämänkulun uudistamiseen suuntautuvatyyppi japassiivisesti hoitoon
suhtautuva, elämänkulussaan aikaisemmat periaatteet säilyttävä tyyppi. Kuntoutumisen tarvetta osoit-
tivat suhteellisen nuorenajaäkillisesti sairastuminen, aktiivisen työuran katkeaminen ja toimeentuloon
liittyvät ongelmat, tyytymättömyys hoidon tuloksiin, ongelmat perhesuhteissa ja lohduttomana koettu
tulevaisuus. Psykososiaalisen tuen lisääntynyttä tarvetta esiintyi varsinkin naisilla, uudelleen sairastu-
neilla januorimman ikäryhmän naisilla jamiehillä.

Tutkimukseen osallistuneiden mielestä jatkohoidossa ei kohdattu ihmisten tarpeita ja ongelmia.
Ongelmaksi muodostui puutteellinen tieto omasta kunnosta ja perusteellisten ohjeiden puuttumi-
nen. Sairastuneet kaipasivat kuntoutusryhmiä, joissa olisi ollut samanlaisia sepelvaltimotautia sai-
rastavia ihmisiä kuin he.

Tutkimus tuotti uutta tietoa sepelvaltimotautiin sairastuneiden terveyteen liittyvästä elämänlaa-
dusta, hoitomenetelmien yhteydestä sairastuneiden elämänlaadun muutoksiin vuoden aikana ja sai-
rastuneiden kokemuksista sairauden toteamisen, hoitojen ja jatkohoidon sekä kuntoutumisen
aikana. Tutkimuksessa tuotettua näyttöön perustuvaa tietoa voidaan hyödyntää sepelvaltimotautia
sairastavien hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä ja uusien tutkimushankkeiden suunnittelussa.

Asiasanat: elämänkulku, elämänlaatu, itsehoito, sepelvaltimotauti
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Kiitokset

Parhaat kiitokseni osoitan väitöskirjatyöni ohjaajille, professori Maija Hentiselle ja p
fessori Asko Suikkaselle. Sinulta Maija sain opintojeni alusta lähtien kannustavaa t
tieteellisen työn tekemiseen, kiitos siitä. Sinulle Asko olen kiitollinen siitä, että toisen
teenalan professorina suostuit ohjaajakseni. Paneuduit työhöni ja annoit hyviä ohjeit
kimuksen rakenteesta. Laadullisen tutkimuksen osalta avarsit ajatuksiani ymmärtä
laajemmin yksilön ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

Tämän väitöskirjan valmistumisen mahdollisti tutkijapaikka Suomen Akatem
rahoittamassa tutkijakoulussa vuosina 1996 – 1999 ja mahdollisuus työskennellä hoi
teen laitoksella, mistä kiitokset laitoksen johtajille.

Lämpimimmät kiitokseni kuuluvat potilaille, jotka suostuivat tutkimukseen. Tiet
ajanjakson elämästäni elin tiiviissä yhteydessä kanssanne; tapaamiset sairaalassa,
männe posti ja tapaamiset kodeissanne merkitsivät minulle paljon. Toivon, että Te
antamanne rehellinen palaute koituu kaikkien sepelvaltimotautia sairastavien parh
hoitoa kehittämällä.

Oulun yliopistollisen sairaalan kardiologisen osaston sekä osastojen 3 ja 34 koko
kilökuntaa kiitän ystävällisestä käytännön asioihin liittyvästä avusta sekä mielenkiinn
tutkimustani kohtaan kerätessäni tutkimuksen aineistoa.

Kiitän väitöskirjatyöni esitarkastajia dosentti Marja-Leena Perälää ja dosentti M
Tarkkaa saamistani kommenteista, jotka olivat avuksi viimeistellessäni työni. Dos
Marja-Leena Perälää kiitän perusteellisesta paneutumisesta työhöni ja korjausehd
sista, jotka paransivat väitöskirjatyön rakennetta ja selkiyttivät monia yksityiskoh
Dosentti Matti Tarkka, sepelvaltimotautia sairastavien ongelmia syvältä tuntevana lä
rinä, arvostit tutkimustuloksia ja aloit omassa työyhteisössäsi kehittää hoitoa. K
palautteestasi, joka antoi minun konkreettisesti kokea, että tekemästäni työstä oli hyö

Professori Juha Perttulalta sain ohjausta fenomenologisen psykologian tutkimusm
din käytöstä, mistä lämpimät kiitokseni hänelle. Kiitos myös rehellisyydestäsi ja roh
suista toteuttaa väitöskirjassani valintoja, jotka tuovat oleellisella tavalla esille sepelv
motautia sairastavan yksilönä omassa elämäntilanteessaan.

Sain tilastollisissa menetelmissä apua FM Helena Laukkalalta ja FK Risto Bloigu
mistä kiitokset heille.
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Elämänlaadun mittaaminen ja muutoksien kuvaaminen ei olisi onnistunut ilman luo
tavaa mittaria. Dosentti Pirjo Koivukangasta kiitän NHP-mittarin suomalaisen vers
kehittämisestä ja luvasta käyttää NHP-mittaria tässä tutkimuksessa.

Työni eri vaiheissa tarjosi Oulun yliopiston lääketieteellisen kirjaston henkilöku
aina nopeaa, asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua. Tutkimustyöni aihe antoi myös
suuden omakohtaisten kokemusten esilletuomiseen, kiitos avusta ja kiinnostuksesta.

Väitöskirjan yhteenveto-osan kieliasun viimeistelyssä olen saanut ohjausta ja opas
FM Marketta Harju-Auttilta. Tästä kiitokset hänelle. FL Sirkka-Liisa Leinonen on aut
nut englanninkielisten artikkeleiden, tiivistelmän ja yhteenveto-osan onnistuneen u
asun luomisessa. Kiitokset huolellisesta, nopeasta ja ystävällisestä työskentelystäs
den vuosien aikana.

Työyhteisöni jäsenet hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella ja myös monet e
sen työyhteisöni jäsenet Oulun yliopistollisen sairaalan anestesiaklinikalla ovat o
kiinnostuneita tutkimustyöni etenemisestä. Osoittamanne kiinnostus ja tuki on kann
nut työssäni eteenpäin, kiitokset teille siitä.

Työni kannustava, ”epävirallinen ohjaaja” oli sisareni Marja-Leena. Jaksoit kä
lukemattomia puhelinkeskusteluja kanssani. Oikein vaikeina päivinä kannustit jatkam
sanoen: ”Tee sitä työtä, tee niin kuin kaivaisit ojaa!” Merkityksesi oli sanomattom
suuri. Kiitos myös muille sisaruksilleni tuesta.

Äiti, Sinä, joka arvostat tieteitä ja taiteita elämän kokonaisuuden kannalta merkityk
lisimpänä asiana, saatoit ison sisarusparvemme sivistyksen piiriin. Kiitos rakkaudesta

Isä, olet tänään vahvasti läsnä, vaikka fyysisesti poistuit luotamme kolme kuuka
sitten. Olit läheinen esimerkki siitä, miten elämänlaatu muuttui merkittävästi paremm
onnistuneen ohitusleikkauksen jälkeen. Olisit halunnut osallistua tutkimukseni haas
luihin, mutta olin ne jo suorittanut. Merkityksesi tämän tutkimuksen kannalta oli kuite
kin suurempi; ehkä tiedostamattomasti Sinä juuri ohjasit tutkimusaiheeni valintaa, o
mehan yhdessä eläneet sepelvaltimotautiasi vuosikymmenien ajan.

Tutkimustyö on yksinäistä, mutta myös itsekästä: elämän ristiaallokossa on pa
valita ja ottaa aika tehdä omaa työtään. Rakkaimmat kiitokseni omistan miehelleni,
fessori Olavi Lukkariselle, ja aikuisiksi varttuneille lapsillemme, Pauliinalle, Olli-Pekal
Katariinalle ja Jounille. Jokainen teistä tuki ja antoi voimaa omalla tavallaan. Tutkim
prosessin aikana perheeseen liittyneet vävy Jari ja rakas lapsenlapsemme Pinja av
ahtaissa tutkimuksen kuvioissa ymmärtämään laajemmmin elämänkulkua.

Viime kädessä olen kiitollinen elämälle. On hyvä jatkaa muistaen:
”Elämämme vedet tuovat loppumattomasti uusia pintoja ja syvänteitä eteemme
Taitavinkaan meistä ei kykene ennustamaan vesiensä kulkua.
Pinnat ja syvänteet on kohdattava ja jatkettava uusille vesille.”

Oulussa marraskuussa 1999 Hannele Lukkarinen
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Luettelo taulukoista

Taulukko 1. Naisten ja miesten lukumäärä ja ikä hoitoryhmittäin.
Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneiden (N=280) taustatiedot.
Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneiden (N=280) terveyskäyttäytymistä ja sairau

vaikeusastetta kuvaavia taustatietoja.
Taulukko 4. Tutkimukseen osallistuneiden lukumäärä ja kato (%) hoitoryhmittäin 6 ja

kuukauden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta.
Taulukko 5. Tutkimusaineistot, aineistojen keruu, analyysimenetelmät ja raporto

tutkimuksen temaattisen etenemisen mukaan.
Taulukko 6. NHP-mittarin ulottuvuuksien reliabiliteettikertoimet (Cronbachin alph

tässä tutkimuksessa sepelvaltimotautipotilailla (N=280), suomalaise
väestöotoksessa (N=2597) ja aivokasvainpotilailla (N=81).

Taulukko 7. NHP-mittarin väittämien kyllä-vastausten prosentuaalinen os
sepelvaltimotautia sairastavilla (N=280) ja normaaliväestöllä (N=2597).

Taulukko 8. Sepelvaltimotautia sairastavien taustamuuttujien yhteydet NHP-mitt
terveyteen liittyvän elämänlaadun ulottuvuuksiin.

Taulukko 9. Sepelvaltimotautia sairastavien naisten ja miesten NHP-mitt
ulottuvuuksien keskiarvot ja 95 %:n luottamusvälit eri ikäryhmissä
ikävakioidut vastaavat arvot normaaliväestön naisilla.

Taulukko 10. Sepelvaltimotautia sairastavien naisten ja miesten taustatekijöiden vert
Taulukko 11. Eri hoitoryhmien yksilöllisten muutosten mukaan lasketut ryhm

keskiarvot NHP-mittarin elämänlaadun eri ulottuvuuksien perustee
tutkimuksen alussa ja 6 sekä 12 kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä

Taulukko 12. Sepelvaltimotautia sairastavien (N=250) taustamuuttujien yhte
itsehoitopistemääriin ja faktoripistemääriin.

Taulukko 13. Faktori 3:n itsehoitopisteiden ja taustamuuttujien ristiintaulukointi.
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Luettelo kuvioista

Kuvio 1. Hoitolinjojen valinta potilaan riskin mukaan (Suomen Kardiologise
Seuran työryhmä 1992).

Kuvio 2. Tutkimusta ohjaava malli, keskeiset käsitteet ja tutkimuksen eteneminen
Kuvio 3. Lääkehoitoryhmän muodostuminen.
Kuvio 4. Tutkimuksen kulku ja tutkimusaineistot.
Kuvio 5. Sepelvaltimotautia sairastavien elämänkulun analysoiminen Layderin (1

ja 1997) tulkintakehikkoa soveltaen.
Kuvio 6. Ohitusleikkauksella, pallolaajennuksella ja lääkkeillä hoidettujen nais

(35 - 54 v) tarmokkuutta kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna NH
mittarilla tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kulutt
hoitomenetelmistä.

Kuvio 7. Ohitusleikkauksella, pallolaajennuksella ja lääkkeillä hoidettujen mies
(35 - 54 v) tarmokkuutta kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna NH
mittarilla tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kulutt
hoitomenetelmistä.

Kuvio 8. Ohitusleikkauksella, pallolaajennuksella ja lääkkeillä hoidettujen mies
(35 - 54 v) tunnereaktioita kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna NH
mittarilla tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kulutt
hoitomenetelmistä.

Kuvio 9. Ohitusleikkauksella, pallolaajennuksella ja lääkkeillä hoidettujen nais
(55 - 64 v) liikkumista kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna NHP
mittarilla tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kulutt
hoitomenetelmistä.

Kuvio 10. Ohitusleikkauksella, pallolaajennuksella ja lääkkeillä hoidettujen mies
(55-64 v) liikkumista kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna NHP
mittarilla tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kulutt
hoitomenetelmistä.

Kuvio 11. Aktiivisesti hoitoon suhtautuvan, elämänkulun uudistamiseen suuntautu
tyypin suhde arkeen, sairauden merkitys ja elämäntilanne en
hoitomenetelmiä ja vuoden kuluttua hoitomenetelmistä.
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Kuvio 12. ”Kesäyö veneessä. Oi Suomen suvi!” (Erään tutkimukseen osallistun
postikyselyn yhteydessä lähettämä valokuva ja kirjoitus kuvan taka
heijastavat arvomaailman muutosta.)

Kuvio 13. Passiivisesti hoitoon suhtautuvan, elämänkulussaan aikaisemmat peria
säilyttävän tyypin suhde arkeen, sairauden merkitys ja elämäntilanne en
hoitomenetelmiä ja vuoden kuluttua hoitomenetelmistä.

Kuvio 14. ”Minä & ??? 11.12.95.” (Erään tutkimukseen osallistuneen lähettämä k
postikyselyn yhteydessä. Kuva heijastaa tutkimukseen osallistun
kokemusta sepelvaltimotaudista jatkuvana uhkana, jonka kanssa ei ole
opittu elämään.)
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AUC Area under curve

B.M.I. Body Mass Index

CABG Coronary artery bypass graft

CAD Coronary artery disease

HRQOL Health related quality of life

NHP Nottingham Health Profile terveyteen liittyvän elämänlaadun mittari

NYHA New York Hearth Association

PTCA Percutaneous transluminal coronary angioplasty

SCI Self-As-Carer -itsehoitomittari
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1. Johdanto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, selittää ja ymmärtää sepelvaltimotautia
rastavien elämänlaatua ja elämänkulkua, ja sitä kautta tuottaa tietoa sepelvaltimotaut
rastavien hoidon kehittämiseksi. Sairastuneiden elämänlaadun muutoksia kuvaillaan ry
tasolla suhteessa niin sanotun normaaliväestön elämänlaatuun. Tutkimuksessa se
sairastuneiden elämänlaadun muutoksia eri hoitomenetelmien jälkeen puolen vuod
vuoden kuluttua hoidoista. Tarkoituksena on myös holistisen ihmiskäsityksen mu
tavoittaa sairastuneiden hoidon ja arjen kokemuksia omassa elinympäristössään: ku
miten sairastuneet kokevat elämänsä ja miten heidän elämänkulkunsa muotoutuu hoi
sessin edetessä. Suomalaisten sepelvaltimopotilaiden elämänlaadusta ja elämänlaadu
toksista hoitomenetelmien jälkeen ei ole tehty aikaisempia tutkimuksia. Sairastune
haastatteluun perustuvaa tietoa kokemuksista sairastumisen, hoitoprosessin ja kunto
sen aikana on myös vähän.

Huolimatta sepelvaltimotaudin edullisesta kehityssuunnasta, se on edelleen Suo
yleisin kuolemansyy sekä miehillä että naisilla (Salomaaet al. 1996). Nykyään tunnetaan
hyvin sepelvaltimotaudin fyysiset riskitekijät: tupakointi, verenpainetauti, kohonneet ve
rasva-arvot, diabetes, ylipaino ja liikunnan puuttuminen (Sobolskiet al.1981, Price & Fow-
kes 1997, Gensiniet al. 1998). Yhä enemmän määritellään sairastumisen syiksi myös p
kososiaalisia tekijöitä: alhainen sosioekonominen asema, alhainen koulutustaso, A-t
persoonallisuus, jatkuvat huolet ja traumaattiset elämänkokemukset (Friedman & R
man 1959, Lahelmaet al. 1993, Luepkaret al. 1993, Kaplan & Keil 1993, Kawachiet al.
1994, Pekkanenet al. 1995, Julkunen 1996, Hemingway & Marmot 1999). Sairastune
elämänlaatua, suorituskykyä ja ennustetta pyritään parantamaan riskitekijöiden preve
ohella lääkehoidolla, pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella. Millään hoitomuod
taudin etenemistä ei saada poistettua. Sairastuneiden elämänlaadun ja elämänkulun t
nen antaa viitteitä hoidon kehittämiselle.

Elämänlaatu on abstrakti, moniulotteinen ja vaikeasti määriteltävä käsite, joten myös elä
laadun mittaaminen ja arvioiminen on vaikeaa. Tässä tutkimuksessa elämänlaatu rajattiin k
mään terveyteen liittyvää elämänlaatua ja sen mittaamiseen valittiin Suomessa testattu ja
tettu Nottingham Health Profile (NHP)-mittari (Koivukangas & Koivukangas 1988, Koivuka
gaset al. 1992, Koivukangas 1993, Koivukangaset al.1995). Tutkimuskohdetta lähestytään e
näkökulmista käyttäen metodologista, metodista ja aineiston keruuseen liittyvää triangula
Sepelvaltimotaudin yhteyttä sairastuneiden elämänlaatuun ja elämänkulkuun tarkastellaa
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ryhmätasolla että yksilön kokemuksina. Metodisia välineitä aineiston analyysissä ovat kva
tiiviset tilastolliset menetelmät, fenomenologisen psykologian tutkimusmetodi (Giorgi 1994
1994b, Perttula 1995 ja 1998) ja ihmisten elämänkulun analysointi yhteiskuntatieteeseen
tuvan teoreettisen tulkintakehikon avulla (Layder 1993 ja 1997).

Aikaisempien tutkimuksien mukaan (RITA Trial Participants 1993, Hammet al. 1994,
King et al. 1994, CABRI Trial Participants 1995) ohitusleikkauksella tai pallolaajennu
sella hoidettujen elämänlaadun on todettu pidemmän ajan kuluessa olleen samanl
Sairastuneiden oma arvio terveydentilastaan ja elämänlaadustaan pyritäänkin yhä
män ottamaan huomioon kliinisessä päätöksenteossa (Meeberg 1993, Walker & R
1993, Gioiella 1995, Koivukangaset al. 1995). Tässä tutkimuksessa ihminen mielletää
kokonaisuutena, ei ainoastaan fyysisenä, vaan myös ajattelevana ja tuntevana pers
omassa ympäristössään. Se edellyttää sairastuneen kehollisen, tajunnallisen ja situa
lisen perusmuodon ymmärtämistä (Rauhala 1989, 1993 ja 1995). Sen mukaan yk
pidetään, sairastuessaankin, oman elämänsä subjektina ja pyritään tietoisesti lisä
sairastuneiden mahdollisuuksia tehdä omia valintojaan terveyden ja hoidon suhteen
kittava ilmiö laajenee käsittämään myös yksilön elämänkulun tutkimisen.

Sairastumisen ja hoitoprosessin aiheuttamia merkityksiä tarkastellaan tässä tutk
sessa siirtyminä niin sanotusta normaalista elämänkulusta, elämänkulun transi
(Elder 1985, Mannila 1993). Siirtymävaiheelle tai transitiolle on ominaista, että yks
havaitsee elettävänä olevan kauden jatkuvuuden keskeytyneen elämään tulleen m
sen seurauksena (Elder 1985). Yksilön toiminta kietoutuu meneillään olevaan eläm
lanteeseen, jolloin ilmiöt syntyvät ja esiintyvät sosiaalisissa yhteyksissä (Meyer 1
Elias 1991, Rauhala 1993, Layder 1993 ja 1997). Kotona tehdyt teemahaastattelut
dollistivat sairastuneiden elämänkulun kuvaamisen, jossa painottuu sairastuneen v
vaikutuksellinen suhde arkeen ja hoitojärjestelmään.

Tutkimusraportti etenee ongelma-alueittain ja koostuu kuudesta osatyöstä sekä
perustuen laaditusta yhteenvedosta. Ensimmäisen ongelma-alueen kysymyksillä ha
vastauksia ryhmätasolla sairastuneiden elämänlaadun muutoksiin. Ensimmäisessä
yössä (I) tarkastellaan sepelvaltimotautia sairastavien (N=280) elämänlaatua suh
normaaliväestön elämänlaatuun, taustatekijöihin ja sairauden vaikeusasteeseen. To
osatyössä (II) kuvataan sepelvaltimotautia sairastavien naisten (n=91) elämänlaatu
teessa samaa tautia sairastavien miesten (n=189) elämänlaatuun. Kolmannessa os
(III) kuvataan pitkittäistutkimuksena kaikkien tutkimukseen osallistuneiden elämänlaa
muutoksia suhteessa eri hoitomenetelmiin ja aikaan.

Toisen ongelma-alueen tarkoituksena on ottaa huomioon sairastuneen yksilöllise
mäntilanteen merkitys. Yksilöllisiä elämänlaadun muutoksia suhteessa hoitomenete
ja aikaan tarkastellaan graafisesti AUC-käyrien avulla (väitöskirjan yhteenveto-o
Osatyössä neljä (IV) tarkastellaan tutkimukseen osallistuvien sekundaaripreventioon
tyviä merkityksiä itsehoitovalmiuteen yhteydessä olevien tekijöiden avulla.

Kolmannen ongelma-alueen kysymyksillä pyritään vastaamaan yksilötasolla tapaht
siin muutoksiin ja yksilön elämänkulun muotoutumiseen. Kvalitatiivisissa osatöissä (V
VI) kuvataan ja analysoidaan tutkimukseen osallistuvien (n=19) yksilöllistä suhdetta
toon ja elämänkulkuun. Viidennessä osatyössä (V) kuvataan analyysin tuloksena mu
tettujen kahden erilaisen elämänkulun tyypin suhdetta sairauteen ja arkeen. Kuuden
osatyössä (VI) tarkastellaan yksilön vuorovaikutuksellista suhdetta hoitojärjestelmää
elämänkulkuun, jolloin yksilön rooli toimijana korostuu.
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2. Sepelvaltimotautia sairastavan elämänlaatu ja
elämänkulku

2.1. Sepelvaltimotaudin esiintyvyys, sairastuvuus ja riskitekijät

Sepelvaltimotaudin esiintyvyys ja sairastuvuus.Sepelvaltimotauti on tärkeä kansantervey
dellinen ongelma Suomessa. Siihen sairastuu vuosittain noin 50 000 henkilöä ja s
yleisin kuolemansyy sekä miehillä että naisilla (Salomaa et al. 1996). Sepelvaltimota
on perinteisesti pidetty miesten sairautena, mutta se on myös naisten yleisin kuole
syy kehittyneissä maissa (WHO 1989, Eaker et al. 1993, Brezinka & Padmos 1994,
ot 1995, Ginzel 1996, Simkin-Silverman et al. 1998). Suomessa sydäninfar
diagnoosilla kirjataan vuosittain noin 9 500 miesten ja noin 8 200 naisten sairaalah
jaksoa. Sepelvaltimotauti on 1970-luvun alkuvuosista vähentynyt työikäisessä väest
ja sydäninfarktipotilaat kuuluvat entistä useammin vanhempiin ikäluokkiin. Vuonna 1
sairaalassa hoidetuista infarktipotilaista vain 25 % oli alle 65-vuotiaita.

Naisilla sepelvaltimotaudin on todettu alkavan noin 10 – 20 vuotta myöhemmin k
miehillä (Kannelet al. 1979, Wenger 1985, Lerner & Kannel 1986, Ginzel 1996), mu
sen jälkeen naisten kuolleisuus sepelvaltimotautiin on suurempi. Amerikkalaisessa
minghamin 26 vuotta kestäneessä kohorttitutkimuksessa yli 55-vuotiailla naisilla to
tiin olevan kymmenkertainen riski sairastua sepelvaltimotautiin verrattuna 35 – 54-vu
aisiin naisiin, ja yli 60-vuotiailla naisilla sairastumisriski on yhtä suuri kuin miehillä (Le
ner & Kannel 1986). Pulettinet al. (1984) tutkimuksessa todettiin, että 56 – 70-vuotiaide
ikäryhmässä naisten kuolleisuus sepelvaltimotautiin oli 38 % ja miesten 17 %. Vuo
1990 Suomessa kuoli sepelvaltimotautiin 6 563 naista ja 7 519 miestä (Pyörälä 1
Sepelvaltimotautiin kuolleista miehistä n. 30 % ja naisista n. 10 % oli alle 65-vuotia
(Suomen Kardiologisen Seuran työryhmä 1992). Viimeisimmät sepelvaltimotautikuo
suutta koskevat tiedot osoittavat kuolleisuuden vähenemisen jatkuneen jyrkästi työ
sillä. Työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt 1970-luvun al
lähtien Suomessa 65 % ja Pohjois-Karjalassa peräti 73 % (Vartiainenet al.1998).

Naisten sairastuvuus sepelvaltimotautiin on lisääntynyt 1970-luvun puolivälistä läh
(Wilhelmsenet al. 1989, Orth-Gomer & Schenck-Gustafsson 1992, Miettinenet al.1996,
Orth-Gomeret al. 1997, Vartiainenet al. 1998). Naisten sepelvaltimotaudin esiinty
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vyyttä, ilmenemismuotoja ja vakavuutta ei ole tarpeeksi tutkittu. Vasta viime vuosina
alettu tutkia perusteellisemmin sepelvaltimotautia myös naisten sairautena, aikaise
naiset esiintyivät tutkimuksissa lähinnä sepelvaltimotautiin sairastuneiden miesten p
soina ja tukijoina (Hentinen 1983 ja 1984, Hamilton 1991, Ginzel 1996). Varhaise
keski-iässä olevien naisten sepelvaltimotaudista on saatu uutta tietoa sekä Ruotsis
Suomessa. Ruotsalaisissa tutkimuksissa (Wilhelmsenet al. 1989, Orth-Gomer &
Schenck-Gustafsson 1992) on todettu naisten sydäninfarktisairastuvuuden lisäänt
noin 50 % ikäryhmässä 50 – 59 vuotta 1970-luvun puolivälistä lähtien. Suomessa ja m
allakin maailmassa sepelvaltimotaudin alueittainen esiintyminen on pääpiirteittäin sa
laista miehillä ja naisilla (Pyörälä 1994). Työkyvyttömyyseläkkeelle sepelvaltimotau
vuoksi jää Suomessa noin 23 000 henkilöä vuosittain (Suomen Kardiologisen Seuran
ryhmä 1992). Sepelvaltimotauti aiheuttaa monia kärsimyksiä ihmisille ja suuria talou
lisia investointeja yhteiskunnalle.

Sepelvaltimotaudin riskitekijät.Ateroskleroosin kehittyminen sepelvaltimoihin ja sii
hen vaikuttavat ns. riskitekijät tunnetaan nykyään hyvin. Sepelvaltimotaudin riskit
jöitä ovat perimän altistavan vaikutuksen lisäksi tupakointi, verenpainetauti, kohon
veren rasva-arvot, diabetes, ylipaino ja liikunnan puuttuminen (Price & Fowkes 19
Gensiniet al. 1998). Naisilla sepelvaltimotaudin riskitekijät ovat samoja kuin miehill
mutta niiden lisäksi naisten riskiä sairastua sepelvaltimotautiin lisäävät ehkäisypille
den käyttö ja vaihdevuosien hormonaaliset muutokset (Eakeret al. 1993, Brezinka &
Padmos 1994, Simkin-Silverman 1998). Ehkäisypillereiden käytön ei ole todettu ole
nuorille tupakoimattomille naisille riskitekijä, mutta yli 35-vuotiaille tupakoiville naisill
se on riskitekijä. Suomessa Miettisenet al. (1996) premenopausaalisten, alle 52-vuotia
den naisten sepelvaltimotaudin erityispiirteitä selvittävän tutkimuksen mukaan peri
set sepelvaltimotaudin vaaratekijät, tupakointi ja dyslipidemia, lisäävät sairastumisr
myös varhaisessa keski-iässä olevilla naisilla. Vaihdevuosi-ikäisistä naisista joka toi
on todettu olevan sepelvaltimotauti ja kolmannes heistä myös kuolee siihen (Gradyet al.
1992). Estrogeenin ehkäisevästä vaikutuksesta sepelvaltimotautiin sairastumises
aikaisemmissa tutkimuksissa annettu myönteisiä tuloksia, mutta on edellytetty kuite
lisätutkimuksia asian varmistamiseksi (Eakeret al.1993, Brezinka & Padmos 1994, King
& Kerr 1996). Uusimpien tutkimuksien (Channer & English 1999) mukaan on yhä v
memmin todistettu naisilla estrogeenin suojaava vaikutus sepelvaltimotautiin sairas
sessa.

Suomalaisen väestön kolesterolitaso on laskenut tasaisesti vuodesta 1972 lähtie
loin väestön kolesterolitasoa kuvaava keskiarvo oli lähes 7 mmol/l. Uusimpien tutkim
sien mukaan suomalaisen väestön kolesterolitason keskiarvo on 5,5 mmol/l (Vartiainet
al. 1998). Vaikka kolesterolitasossa on tapahtunut myönteinen kehitys, niin suomala
miehillä se on ihanteellisella tasolla (HDL yli 1,1 mmol/l ja kokonaiskolesteroli alle 4
mmol/l) vain 21 %:lla ja naisilla 37 %:lla. Vuodesta 1972 jatkunut verenpaineen myön
nen kehitys näyttää myös hidastuneen (Vartiainenet al. 1998). Väestöstä n. 60 % on yli-
painoisia (Vartiainenet al. 1998). Miesten ylipaino on lisääntynyt tasaisesti viimeisen 2
vuoden ajan. Naisten ylipaino väheni 1970-luvulla, mutta on 1980-luvun alun jälk
noussut hitaasti. Naisilla epäterveellisestä ravinnosta johtuvan lihavuuden yhdisty
muihin riskitekijöihin alttius sairastua sepelvaltimotautiin lisääntyy huomattavasti. R
miin painoindeksin (Body Mass Index, B.M.I.) normaalina rajana pidetään arvoa 25.
painoiseksi katsotaan henkilö, jonka B.M.I. on yli 25 ja lihavaksi henkilö, jonka B.M
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on yli 31. Jopa kohtuullisen ylipainon 18 vuoden iässä (B.M.I. 25 – 26) on todettu enn
tavan naisilla sepelvaltimotaudin riskiä, koska naisten paino nousee tyypillisesti m
paussi-iässä (Willettet al. 1995). Myös naisten tupakoinnin lisääntyminen (Rahkonenet
al. 1994) merkitsee naisten sepelvaltimoiden kasvavaa riskiä, keskimäärin joka v
nainen Suomessa tupakoi. Naisten tupakoinnin lisääntyminen näyttää nyt taittune
ehkä kääntyneen hienoiseen laskuun. Miesten tupakointi on vähentynyt ja vähenee
leen.

Viimeisten 10 – 20 vuoden aikana on lisääntynyt se evidenssi, että sepelvaltimota
ole ainoastaan biologisten riskitekijöiden aiheuttama (Welinet al. 1995). Edellä esitetty-
jen riskitekijöiden lisäksi matalalla sosioekonomisella asemalla, alhaisella koulutu
solla, A-tyypin persoonallisuudella, jatkuvilla huolilla ja traumaattisilla elämänkokemu
silla on todettu olevan yhteyttä sairastumiseen (Friedman & Rosenman 1959, Lahelmet
al. 1993, Luepkaret al. 1993, Kaplan & Keil 1993, Kawachiet al. 1994, Pekkanenet al.
1995, Julkunen 1996, Hemingway & Marmot 1999). Useilla psykososiaalisilla tekijö
näyttää olevan yhteys sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin kehittymiseen (Elliott 19
Pitkäaikaisen ahdistuksen ja huolen on todettu olevan erittäin merkitsevä sepelval
taudille altistava tekijä (Brezinka & Padmos 1994, Julkunen 1996). Alhaisen sosioek
misen aseman on todettu naisilla olevan suurempi riskitekijä kuin miehillä kuoleman
analyysien mukaan arvioituna (Helleret al. 1984). Alhaisen sosioekonomisen aseman
koulutuksen on todettu naisilla olevan yhteydessä elintapoihin ja terveyskäyttäytymis
tähän ryhmään kuuluneet naiset tupakoivat enemmän, söivät epäterveellisemmin ja
rastivat liikuntaa muita vähemmän. Naisilla on todettu esiintyvän enemmän depressio
ahdistusta, suurempaa tyytymättömyyttä perhe-elämään ja enemmän syyllisyydentu
perheestä huolehtimisesta kuin miehillä (Hamilton 1991, Wiklundet al. 1993, Ginzel
1996). Psykososiaalisen stressin ja sepelvaltimotaudin yhteys saattaa johtua siitä
teesta, jolla yksilö jäsentää elämäntilannettaan (Elliott 1995). Miehillä heikko usko
vaikuttaa terveyteensä ja uniongelmat olivat yhteydessä sydäninfarktin kehittymise
naisilla uniongelmat (Welinet al. 1995). Psykososiaalisten tekijöiden merkitys riskitek
jöinä olisi otettava entistä vakavammin huomioon etenkin naisten kohdalla, jotta optim
linen hoito voitaisiin toteuttaa (Wiklundet al.1993).

2.2. Sepelvaltimotautia sairastavan oireet, hoito ja kuntoutuminen

Sepelvaltimotautia sairastavan oireet. Sepelvaltimotauti aiheuttaa monia erilaisia oireit
vaihdellen väsymyksestä selkeään rintakipuun. Tavallisin oire, rintakipu, angina pec
ilmenee puristavana kouristuksena, joskus polttavana ja kirvelevänä laaja-alaisena r
ipuna, joka voi säteillä rinnasta kaulalle, selkään, olkapäähän, vasempaan olkavart
joskus ylämahalle. On arvioitu, että noin 70 000 henkilöllä Suomessa on NYHA:n (N
York Heart Association) vaikeusluokkiin III tai IV kuuluva angina pectoris -oireis
(Hämäläinen & Kallio 1994). Se merkitsee rintakipuja jo kevyessä fyysisessä suorituk
sa (NYHA III) tai myös levossa (NYHA IV). Osa sairastuneista, esimerkiksi diabete
sairastavat, joilla on merkittäviä ahtaumia, ei tunne lainkaan rintakipua sydänlihak
hapenpuutteesta eli iskemiasta huolimatta. Sepelvaltimotaudin kliiniset ilmenismuod
angina pectoris -oireet, sydäninfarkti tai äkillinen sydänkuolema — ilmaantuvat va
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keski-iässä tai myöhemmin, vaikka taustalla oleva tautiprosessi, ateroskleroosi
alkunsa jo ensimmäisinä elinvuosikymmeninä. Viidenkymmenen vuoden iässä joka
mannella suomalaisella miehellä on vähintään yhdessä sepelvaltimon päähaarassa
tävä ahtauma ja naisilla vastaavasti 60-vuotiaana (Suomen Kardiologisen Se
työryhmä 1992).

Naisten sepelvaltimotaudin oireilu ei ole samanlainen kuin miesten, joten nai
sepelvaltimotaudin diagnosointi on hankalampaa kuin miesten (Tapanainen & Airaks
1995, Miettinenet al. 1996). Lievätkään oireet eivät välttämättä sulje pois merkittäv
sepelvaltimotautia (Miettinenet al. 1996, Tapanainen & Airaksinen 1995). Angina pecto
ris -oireisto on usein naisilla epätyypillinen (Deshotelset al. 1995, Hartikainen & Hirvo-
nen 1995), ja naisilla esiintyy sydänlihaksen pienten valtimoiden dysfunktiosta johtu
iskemiaa (ns. syndrooma X) useammin kuin miehillä (Siltanen 1994). Yleisen käsityk
mukaan sepelvaltimotautia sairastavilla naisilla on enemmän psykosomaattisia va
(Bergelson & Tommaso 1995) kuin miehillä. Toisaalta oireiden vaikeaselkoisuus ja d
nosoinnin vaikeus johtavat siihen, että naiset alkavat itsekin väheksyä kipujaan eiv
valita niitä yhtä paljon kuin miehet (Lerner & Kannel 1986). Vaikka rintakivun esiintym
nen on naisilla yleisempää kuin miehillä (Wiklundet al. 1989), siitä huolimatta oireille
löytyy usein jokin muu selitys kuin sepelvaltimotauti (Chaitmanet al. 1981). Naisilla
esiintyy lisäksi hoitomenetelmien yhteydessä useammin komplikaatioita (Pulettiet al.
1984) ja uusia infarkteja kuin miehillä (Kannelet al. 1979). Puhutaankin yhä enemmä
sukupuoleen liittyvistä fysiologisista ja psyykkisistä eroista.

Sepelvaltimotautia sairastavan hoito. Hoidolla pyritään parantamaan sepelvaltimotau
tiin sairastuneen elämänlaatua, suorituskykyä ja ennustetta. Akuutin hoidon järjestely
veyskeskuksissa ja keskussairaaloissa ovat Suomessa tasokkaita. Liuotushoidon ja
tin vaiheen muun modernin hoidon vaikutuksesta yhä useammat potilaat selviävät in
tistaan ja sydämeen jäävä pysyvä vaurio on vähäinen. Hoitoajat sairaalassa ovat lyh
neet. Vuonna 1994 akuutin sydäninfarktin sairaalahoidon pituus oli keskimäärin 8,4
rokautta. Myös sepelvaltimotaudin eri hoitomenetelmät, lääkehoito, pallolaajennus ja
tusleikkaus, ovat kehittyneet huomattavasti viimeisten 20 vuoden aikana. Sepelval
taudin hoidon perustan muodostaa lähes aina lääkehoito. Lääkehoidossa käytetään
assa kolmentyyppisiä lääkkeitä: nitraatteja, beetasalpaajia sekä kalsiumestäjiä. Nitr
seriini on peruslääke angina pectoriksen hoidossa; sitä käytetään joko tarvittaessa k
tai pitkävaikutteisena nitraattina. Beetasalpaajilla on sydämen sykettä vähentävä
verenpainetta alentavan tehon lisäksi katekoliamiineja suoraan estävää vaikutusta ja
antiarytminen vaikutus (Halinen 1996). Kalsiumestäjät ja beetasalpaajat ovat yhtä so
aita potilaille, joilla on lepokipuja.

Sepelvaltimotautiin sairastuneelle tehdään aina hoidon tarpeesta kliininen arvio,
perustuu oireisiin (NYHA-luokitus), sydänfilmiin (EKG = elektrokardiografia), kliini
seen rasitustestiin eli rasitussydänfilmiin ja tarvittaessa isotooppirasituskokeeseen. H
linjan valinta ei aina ole yksinkertainen. Kuviossa 1 on esitetty potilaan riskin arvioint
hoitolinjan valinnan mahdollisuuksia (Suomen Kardiologisen Seuran työryhmä 19
Jos rasitustestin tuloksena on selvä sydänlihaksen hapenpuute, tehdään sairast
sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, koronaariangiografia. Väärät positiiviset rasitust
tulokset ovat harvinaisia, sen sijaan vääriä negatiivisia tuloksia voi esiintyä ja ne ovat
don kannalta ongelmallisia. Etenkin nuorten naisten oireet ovat vaikeasti tulkittavia;
menopausaalisten naisten rasitusergometrian spesifisyys on huonompi kuin miesten
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Airaksinen 1995, Miettinenet al. 1996). Säfströminet al. (1998) tutkimustulosten
mukaan postmenopausaalisten naisten rasitusergometrialöydöksissä ei esiintynyt
positiivisia tulkintoja, mutta sen sijaan Curzenet al. (1996) mukaan postmenopausaalis
ten naisten väärien negatiivisten tulosten osuus oli huomattava siitä huolimatta, että s
valtimotaudin esiintymisen todennäköisyyttä vahvistivat vähintään kolme riskitekijää
ikä. Tapanainen & Airaksinen (1995) päätyivät johtopäätökseen, että diagnostisia va
nekuvauksia olisi pyrittävä tekemään entistä useammalle potilaalle jo nykyistä aikais
massa vaiheessa.

Kuvio 1. Hoitolinjojen valinta potilaan riskin mukaan (Suomen Kardiologisen Seuran
työryhmä 1992).

Sairastunutta hoidetaan lääkkeillä, jos rasitustesti ei osoita sydänlihaksen hape
tetta eli iskemiaa tai jos varjoainekuvauksessa sepelvaltimoissa ei ole selviä ahta
vaikka henkilöllä on sepelvaltimotaudin oireita. Jos sepelvaltimoiden varjoainekuva
sessa todetaan ahtaumia, sairastunutta hoidetaan avartamalla itse ahtaumakohta p
jennuksella, mikäli se on mahdollista. Ohitusleikkaus valitaan hoitomuodoksi,
kyseessä on suuren riskin potilas (kuvio 1). Sepelvaltimotautia sairastavien hoitomen
mien valinta perustuu lähinnä sairauden vaikeusasteeseen ja sepelvaltimon vaurion
tiin sekä tyyppiin, mutta myös potilaan muihin sairauksiin, yleiskuntoon ja ikään (Eu
pean Coronary Surgery Study Group 1982, Gruentziget al.1987, CASS Principal Investi-
gators and their associates 1993). Suuren riskin potilaita ovat ne, joilla on vasem

STABIILI ANGINA PECTORIS

Pieni riski Kliininen rasituskoe Suuri riski

Oireet
lääkkein hal-

linnassa

Oireet ei lääkkein
hallinnassa

Vasen päärunko Angiografia

Kirurgia Kolme suonta, tai kaksi
suonta + -LV-dysfunktio, tai/
ja LAD-tyvi

Yksi tai kaksi
suonta + normaali
LV-funktio?

?
?

Angiografia Angioplastia
Oireet ei lääkkein hal-

linnassa
Oireet lääkkein

hallinnassa
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sepelvaltimon päärungon ahtauma, vaikea kolmen suonen tauti ja ne kahden suonen
sairastavat potilaat, joilla on vasemman sepelvaltimon etummaisen laskevan h
tyviahtauma (Suomen Kardiologisen Seuran työryhmä 1992).

Ohitusleikkauksessa sydänlihaksen verenkiertoa parannetaan yhdistämällä veris
siirre sepelvaltimon ääreisosaan. Yleensä leikkauksessa ohitetaan useampia, eri se
timoiden haaroissa olevia ahtaumia. Ohitusleikkauksia on maassamme tehty jo 20
den ajan, vuonna 1995 tehtiin Suomessa 3 487 sepelvaltimoiden ohitusleikkausta (R
of the European Heart Institute by Felix Unger 1996).

Ohitusleikkausta huomattavasti pienempi toimenpide on pallolaajennushoito
angioplastia. Viime vuosina pallolaajennuksen osuus on lisääntynyt useampien aht
mien hoitona sekä akuuttina sydäninfarktin hoitona. Vuonna 1995 Suomessa tehtiin 1
pallolaajennushoitoa (Report of the European Heart Institute by Felix Unger 1996).
tusleikkauksia ja pallolaajennuksia tehtiin viidessä yliopistollisessa sairaalassa, yhd
keskussairaalassa ja kolmessa yksityissairaalassa (Keskimäkiet al.1996).

Sukupuolesta johtuvilla eroilla on useiden kansainvälisten tutkimuksien mukaan (A
nian & Epstein 1991, Steingartet al.1991, Kitler 1992, Wiklundet al.1993, Bergelson &
Tommaso 1995) yhteyttä sepelvaltimotaudin arviointiin ja hoitoon; erot esiintyi
lähinnä subjektiivisten oireiden tulkinnassa ja hoidossa. Miesten oireisiin suhtaudu
vakavammin kuin naisten vastaaviin, mikä johti miehillä naisia useammin sepelvaltim
den varjoainekuvaukseen hoidon suunnittelussa ja ohitusleikkaukseen hoitome
mänä. Suomessa vastaavia tutkimuksia ei ole tehty. Ohitusleikkauksiin liittyvän na
kuolleisuuden on todettu olevan lähes kaksinkertainen miehiin verrattuna. On selv
mättä, johtuuko se sukupuoleen liittyvistä fysiologisista eroista vai yksinomaan sepe
timoiden pienemmästä koosta. Tarvitaan yhä enemmän sekä laadullista että määr
tutkimusta naisten sepelvaltimotaudin etiologisten ja epidemiologisten syiden selvitt
sessä. Ohitusleikkauksen jälkeen naisilla ja miehillä on todettu olevan samanla
ennuste 15 vuoden seurannassa (Daviset al. 1995). Ohitusleikkausten ja pallolaajennus
ten merkittävä lisääntyminen 1990-luvulla vaikuttaa myös tarvittavan kuntoutuksen m
rään ja laatuun (Takkunen ja Romo 1998).

Sepelvaltimotautia sairastavan kuntoutuminen.Akuutin vaiheen jälkeen yli 30 000
sepelvaltimotautia sairastavaa siirtyy vuodessa sairaaloista avohoitoon (Suomen S
tautiliitto 1992). Sepelvaltimotaudin hoito ei pääty lääkehoidon aloittamiseen eikä su
tettuun pallolaajennukseen tai ohitusleikkaukseen. Sepelvaltimotauti edellyttää jatk
tarkkailua ja hoitoa sen jälkeen, kun siihen on sairastunut. Millään hoitomuodolla ta
aiheuttavan ateroskleroosiprosessin etenemistä ei saada poistettua. Pitkäaikais
asettaa jatkuvia haasteita, koska laajennetut tai ohitetut sepelvaltimot voivat tukke
uudelleen. Perinteisesti sydänpotilaiden kuntoutumisen tutkimukseen on kuulunut f
sen suorituskyvyn mittaaminen (Hämäläinen 1992, Aro & Mähönen 1993). 1980
1990-luvuilla ilmestyivät ensimmäiset hoitotieteelliset sydäninfarktipotilaan kuntou
mista koskevat väitöskirjat (Hentinen 1984, Fridlund 1990). Näissä tutkimuksisssa
nottui itsehoidon tukeminen sairastuneen kuntoutumisesssa. Myöhemmin sepelval
potilaita koskevaan tutkimukseen onkin liittynyt oleellisena osana sekundaariopreve
oireisen sepelvaltimotaudin pahenemisen ehkäisy ja taudin aiheuttamien vakavien k
likaatioiden torjunta. Lääkehoidon, verenpaineen seurannan ja hoidon, diabeteksen
hoidon tai invasiivisten hoitojen ohella tällöin on keskeistä elämäntapojen muutoks
tähtäävillä interventioilla pyrkiä vaikuttamaan ensi sijassa ruokavalioon, tupakoin



29

ko-
an-

imen-
iton
-
taneet
kui-
sä on

van
on

sky-
kat-

998).
etty
elä-

oke-
lla ja
itettu
Kun-
lisen
asta

nnit-
ava-
kun-
mah-
psy-
ais-
aiset
työ-
uo-

ja

roo-

aali-

in-
ost-
en on

ltimo-
outu-
stava
kei-
lopettamiseen, fyysisen aktiviteetin lisäämiseen, ruumiinpainon kontrollointiin ja psy
sosiaalisen stressin välttämiseen tai kontrollointiin (WHO 1985, Hämäläinen 1992). K
sallisella tasolla sekundaariprevention kehittämiseen ovat keskeisesti vaikuttaneet n
omaan WHO:n asiantuntijakomitean raportti (WHO 1983) ja Suomen Sydäntautili
työryhmän suositus (1992). Salomaanet al. (1996) tutkimustuloksien mukaan sepelvalti
motautikuolleisuuden vähenemiseen Suomessa 1983 – 1992 ovat eniten vaikut
onnistuneet sekundääri- ja primääripreventiotoimet. EUROASPIRE-tutkimus osoitti
tenkin, että sepelvaltimotaudin sekundaaripreventioon tähtäävässä hoitokäytännös
Suomessa runsaasti parantamisen varaa (Koukkunenet al.1998).

Sepelvaltimotautia sairastavien jatkohoidon ja kuntoutuksen on todettu vaihtele
alueittain huomattavasti (Suositus Sydäntautiliitto 1992). Kuntoutuksen tavoitteena
sepelvaltimotautia sairastavan henkilön fyysisen ja psyykkisen toiminta- ja suoritu
vyn säilyttäminen ja palauttaminen sille parhaalle mahdolliselle tasolle, jonka hänen
sotaan voivan saavuttaa nykyaikaisten hoitotoimenpiteiden jälkeen (Hämäläinen 1
Sepelvaltimopotilaiden kuntoutumisen tuloksellisuutta kuvaavina mittareina on käyt
mm. kuolleisuutta, uudelleen sairastuvuutta, psyykkistä toipumista, työhönpaluuta ja
mänlaatua (Hämäläinen 1998). Missä määrin nämä mittarit tavoittavat kuntoutujan k
muksia ja yhteiskunnallisia sidoksia, jossa pitkäaikaisella stressillä, sosiaalisella tue
verkostoilla, vaikutusmahdollisuuksien puutteella sekä huono-osaisuudella on oso
olevan merkitystä sairausprosessien syntymisen ja niistä kuntoutumisen kannalta?
toutumista on tutkittu lähinnä miehillä työhönpaluun, sydänkuntoutuksen ja seksuaa
aktiviteetin näkökulmista (Hamilton 1991), hyvin vähän tiedetään naisten vastaav
prosessista.

Naisten kuntouminen on erilaista kuin miesten ja se on otettava kuntoutuksen suu
telussa huomioon. Miehille kuntoumisessa riittävät selkeät ohjeet liikunnasta ja ruok
liosta useammin kuin naisille. Naisten on todettu olevan haluttomampia järjestettyyn
toutukseen kuin miesten (Ginzel 1996). Jotta sairastunutta voitaisiin auttaa parhaalla
dollisella tavalla, kuntoutuksessa tarvitaan monenlaisia interventioita, koska fyysiset,
kososiaaliset ja ammatilliset tekijät vaikuttavat kaikki sairastuneen elämänlaatuun. N
ten töihinpaluun on todettu olevan hitaampaa kuin miesten osittain sen vuoksi, että n
joutuvat heti vastaamaan raskaista kotitöistä, minkä vuoksi heillä ei ole enää voimia
elämään (Eakeret al. 1993). Kuntoutumisessa etenkin naisten kohdalla on otettava h
mioon psyykkiset tekijät, kuten jatkuva ahdistus, mikä voi johtaa voimattomuuteen
muodostua suuremmaksi esteeksi kuntoutumiselle kuin fyysiset tekijät (Wiklundet al.
1989). Naisten lisääntyneet sepelvaltimotaudin riskitekijät ja muutokset sosiaalisissa
leissa ovat uusi haaste sepelvaltimotaudin preventiolle (Fieldset al. 1993, Beery 1995).
Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden ehkäisy onnistuu kuitenkin myös postmenopaus
iässä oleville naisille. Simkin-Silvermanninet al. (1998) tutkimuksen mukaan saavutettiin
merkitseviä tuloksia kokonaiskolesterolin, triglyseridin, painon ja tupakoinnin hall
nassa 6 kuukauden intervention jälkeen, jolloin naiset muuttivat elintapojaan. Myös p
menopausaali-iässä olevien naisten säännöllisen vapaa-ajan liikunnan harrastamis
todettu vähentävän sydäninfarktin riskiä 50 %.lla (Lemaitreet al.1995).

Ei ole yhdentekevää se, millaiseksi muodostuu hoitoprosessin edetessä sepelva
tautiin sairastuneen ja hoidosta vastaavan tahon vuorovaikutuksellinen suhde. Kunt
misen erilaisia mahdollisuuksia edustavat yksilön itsehoitoa ja omaa vastuuta koro
näkökulma, järjestelmäkeskeinen eli yksilöä objektivoiva näkökulma ja kuntoutujakes
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nen eli yksilön ja hoidosta vastaavan tahon vuorovaikutuksellisuutta korostava n
kulma. Itsehoitoa ja preventiivistä näkemystä korostavat teoreettiset suuntaukset o
vat ihmisen sairastuessaan toimivan päämäärätietoisesti ja rationaalisesti saatuaan
tavaa tietoa sairaudestaan. Hänen oletetaan terveellisillä elintavoilla pyrkivän poista
terveysuhkaa. Tämän näkemyksen mukaan ihminen itse on avainasemassa terve
säilyttämisessä joko suoraan muuttamalla epäterveellisiä elintapojaan tai epäsuoras
lehtimalla terveydestään (Thompsonet al. 1993, Allen & Blumenthal 1995). Valkosen
(1998) mukaan elämäntapametaforan mukainen tarina on tuttu kuntoutustyössä
mukaan kuntoutujan velvollisuus on ottaa itse vastuu kuntoutumisestaan omaksu
yhteiskunnassa arvostetut terveelliset elämäntavat. Ihmisten itsehoidon korostamine
velujärjestelmän laajentamisen sijasta tukee näkemystä ihmisten ja yhteisöjen sisä
oppimisesta (Melkas 1988, WHO:n terveyspoliittinen arviointi 1992). Myös hoitotiete
itsehoitoteorian (Orem 1985 ja 1991) mukaan ihmistä pidetään toimijana, jolta edel
tään sairauden kohdatessa itsehoitovalmiutta. Yksilön itsehoitoa korostavan näköku
mukaan ihminen nähdään eristettynä omasta elämismaailmastaan ja sosiaalisesta
destään, vaikka sosioekonomisten tekijöiden yhteydestä sepelvaltimotautiin sairas
sessa on runsaasti tutkittua tietoa (Hebertet al.1992, Lahelmaet al. 1993, Kaplan & Keil
1993, Pekkanenet al. 1995). Kuntoutumisen tarkastelu ainoastaan yksilön näkökulma
ei ole riittävä. Suikkasen (1996) mukaan on olennaisen tärkeää, määritelläänkö sos
set ilmiöt ja missä määrin yksilöstä vai yhteiskunnasta (rakenteista) käsin ja miten ne
taan huomioon sairaan ihmisen hoidossa. Henkilökohtainen tragedia -teoria on palv
vammaisuuden ja sairauteen liittyvien ongelmien individualisoimisessa ja siten jätt
taloudelliset ja myös sosiaaliset rakenteet koskemattomiksi (Oliver 1996, Suikka
1996).

Kuntoutumista hallitsee nykyään ns. kliininen paradigma (Stubbins & Albee 19
Oliver 1996), jonka mukaan hoidon vuorovaikutuksellinen suhde perustuu asiantun
valtaan, on yksisuuntainen ja palkitsee asiakkaan riippuvuutta ja avuttomuutta. Hoid
kuntoutuksen piirissä olisi pyrittävä määrätietoisesti hallitsevasta kliinisestä, asiantun
valtaan perustuvasta järjestelmäkeskeisestä mallista kohti kuntoutujakeskeistä m
Hoidon tuloksia ei voida arvioida ainoastaan yksilön tai järjestelmän näkökulmasta,
keintä on yksilön ja järjestelmän vuorovaikutuksellinen suhde. Kuntoutuksen ekolog
malli (Stubbins & Albee 1984) tai kuntoutujakeskeinen malli (Järvikoski 1994) merk
see kuntoutujan ymmärtämistä kaikissa kuntoutusprosessin vaiheissa suhteessa
elin- tai työympäristöönsä. Kuntoutujakeskeisessä mallissa asiakas on elämäänsä su
televa, sen vaihtoehtoja jäsentävä aktiivinen subjekti. Kuntoutustyöntekijä toimii hä
yhteistyökumppaninaan tai konsulttinaan suunnitelmien ja ratkaisujen teossa. Suhd
molemminpuolinen vuorovaikutussuhde, joka perustuu tasa-arvoon ja palkitsee a
kaan itsenäisyyttä ja itsemääräämistä. Tasa-arvoinen vuorovaikutussuhde johtaa
kaan ongelmanratkaisukeinojen paranemisen, asiantuntija-avun tarpeen vähenemis
asiakkaan elämänhallinnan lisääntymiseen.
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2.3. Sepelvaltimotauti yksilön kokemana

2.3.1. Elämänlaatu

Elämänlaatu on laajempi käsite kuin henkilökohtainen terveydentila, siihen sisältyy m
sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuskirjallisuudessa elämänlaatua kuvataan monilla,
sain määrin samaakin tarkoittavilla käsitteillä, kuten ihmisen toiminnallinen valmi
mm. valmius toimia erilaisissa rooleissa, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vuorovaiku
psyykkinen hyvinvointi, somaattiset tuntemukset, onnellisuus, hyvinvointi, elämänti
teet ja tyytyväisyys elämään sekä tarpeiden tyydyttyneisyys (Goodinson & Singl
1989, Bowling 1991, Meeberg 1993, Walker & Rosser 1993). WHO aloitti työnsä ihm
ten subjektiivisen elämänlaadun määrittelemiseksi ja mittaamiseksi 1980-luvun puo
lissä. WHO:n mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys, psyykkinen tila, itse
syyden aste, sosiaaliset suhteet, ympäristöön liittyvät tekijät ja henkilökohtaiset käsity
(The WHOQOL Group, 1996). Koska elämänlaatu on abstrakti ja moniulotteinen kä
sitä on myös määritelty eri tasoilla. Elämänlaatua on pyritty määrittelemään toisaalta
sesti, globaalisti (Hörnquist 1982, Hanestad 1992, Farguhar 1995) ja toisaalta ositta
(Goodinson & Singleton 1989, Meeberg 1993, Fargurah 1995). Globaaleissa määrite
sä elämänlaatua pidetään tyytyväisyytenä elämään, henkilön hyvinvoinnin tunteen
onnellisuutena. Tyytyväisyys yhdistetään kognitiivisiin ulottuvuuksiin, kun taas onne
suus tunteisiin. Osittaiset määritelmät tai analyysit jakavat globaalin elämänlaatuk
teen osiin ja arvioivat jotain tiettyä elämänlaadun aluetta. Näin määriteltynä käsitett
helpompi käyttää empiirisessä tutkimuksessa, koska se voidaan operationalisoida.
peimmassa muodossaan elämänlaatua määritellään fokusoiduilla, vain yhtä tai kaht
mänlaadun aluetta kuvaavilla määritelmillä. Tiettyä aluetta koskevista elämänlaa
määrittelyistä terveyttä ja toimintakykyä koskevat määritelmät ovat yleisimmin käyte
jä; näistä käytetään ilmaisua terveyteen liittyvä elämänlaatu (health related quality of
HRQL).

Terveydenhuollon arviointitutkimuksissa on siirrytty mittaamaan tätä terveyteen lii
vää elämänlaatua, koska kuolleisuus, sairastuvuus, sairaalassaolopäivät sekä hoid
potilaiden määrät mittaavat vain karkeasti terveydenhuollon vaikutuksia (Koivukangaet
al. 1992, Koivukangaset al. 1995). Elämänlaatua määriteltäessä erotetaan koettu sub
tiivinen ja havaittu objektiivinen elämänlaatu. Sosiologiassa tarkoitetaan useimmiten
mänlaadulla yksilön objektiivisesti tulkittavaa hyvinvointia (well-being) ja sosioekon
mista asemaa, kun taas psykologiassa ihmisen kasvua ja kehitystä. Lääke- ja hoit
ovat kiinnostuneita terveyden, oireiden, sairauksien ja niiden hoitamisen suhteesta
mänlaatuun (Koivukangaset al. 1995). Näihin objektiivisiin arviointeihin tulisi aina liit-
tää myös yksilön kokema subjektiivinen elämänlaatu (Meeberg 1993, Farguhar 19
Terveyteen liittyvällä elämänlaadulla tarkoitetaan yksilön vastetta sairauden fyysi
henkisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin jokapäiväisessä elämässä. Yksilön terveyteen l
vään elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi seuraavat: 1) terveydenh
terveydelliset tottumukset, tieto ja asenteet sekä tarjolla olevien palvelusten käytt
sosiaalinen verkosto ja selviytymistaidot ja 3) taloudellinen asema, koulutus ja psyyk
voimavarat (Bowling 1991, Walker & Rosser 1993). Terveyteen liittyvän elämänlaa
determinantit sisältävät näin ollen sekä objektiivisen että subjektiivisen elämänlaa
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Potilaiden oma arvio terveydentilastaan ja terveyteen liittyvästä elämänlaadust
tulossa yhä tärkeämmäksi apuvälineeksi kliinisessä päätöksenteossa, terveyspoliit
ohjelmissa ja terveydenhuollon suunnittelussa (Meeberg 1993, Walker & Rosser 1
Paternalistisesta vuorovaikutussuhteesta potilaaseen ollaan siirtymässä tasaver
suhteeseen, jossa asiakkaan oma vastuu hoidostaan ja elämänlaadustaan tulee kes
Hyvää elämänlaatua voidaan pitää hoidon tuloksellisuuden mittana, jolloin se myös
ylläpitää terveyttä, tukea sairauden hallintaa ja jaksamista sekä lisätä hoitomotivaatio

2.3.2. Sepelvaltimotautia sairastavan elämänlaatu

Sepelvaltimotaudin aiheuttamia rajoituksia ihmisten fyysiseen toimintakykyyn arv
daan lääketieteessä kliinisten löydösten perusteella. Vuodesta 1974 lähtien on ollut
tössä oireiden vaikeusastetta kuvaava NYHA-asteikko (New York Hearth Associati
Muita kliinisiä mittareita ovat ahtautuneiden tai tukkeutuneiden sepelvaltimoiden mä
sydänfilmi, rasitussydänfilmi, sydämen ultraäänitutkimus (ECHO-tutkimus) ja sydäm
vasemman puolen pumppausvoimaa kuvaava ejektiofraktio. Kliiniset mittarit eivät k
kuitenkaan koko totuutta ihmisen selviytymisestä ja elämänlaadusta, koska niitä e
tutkittu tai niitä ei ole liitetty ihmisen jokapäiväiseen elämään ja ympäristöön. Pitkä
kaissairailla, kuten sepelvaltimotauta sairastavilla, elämänlaatu muuttuu elämäntila
den ja elämänkulun mukaan, ja tämän mukaan elämänlaatu merkitsee eri asioita eri
sille (Goodinson & Singleton 1989, Meeberg 1993, Farguhar 1995, Phillips 1995). Se
valtimotautiin sairastuneen ja infarktin kokeneen entinen arvomaailma saattaa muut
elämänlaatu sen jälkeen merkitsee eri asioita kuin ennen sitä: työ, perhe, ystävät ja
semmin tärkeät asiat merkitsevät toista kuin aikaisemmin (Farguhar 1995).

Sepelvaltimotautia sairastavien kuntoutumisen tutkimus on muuttunut fyysisen s
tuskyvyn tutkimuksesta yhä enemmän yksilön elämänlaadun tutkimukseen ennen j
keen erilaisten hoitomuotojen ja ohjauksen (Rogerset al. 1990, Daumer & Miller 1992,
Liskola 1993). Erilaisten hoitomuotojen, kuten lääkehoidon, pallolaajennuksen ja oh
leikkauksen vaikutuksia sepelvaltimotautia sairastavien ihmisten elämänlaatuun on
kittu useissa interventiotutkimuksissa viimeisen vuosikymmenen aikana. Elämänla
muutosta on tarkasteltu erikseen suhteessa erilaisiin interventioihin. Useiden eri inte
tioiden vaikutuksia elämänlaatuun ei ole tutkittu samassa tutkimuksessa. Elämänla
muutosta on tutkittu lääkehoitoa saavilla sepelvaltimopotilailla (Fletcheret al. 1988,
Herlitz et al. 1988, Wiklundet al. 1989, Rogerset al. 1990, Dahlofet al. 1991, Bulpitt &
Fletcher 1994). Varsinkin viime aikoina ihmisten elämänlaadun muutosta on tutk
sepelvaltimoiden pallolaajennuksen (percutaneous transluminal coronary angiopa
PTCA) jälkeen (Faris & Stotts 1990, Clearyet al.1991, Bliley & Ferrans 1993, McKenna
et al. 1994). Näiden tutkimusten mukaan suurin osa potilaista kokee elämänlaatunsa
lolaajennuksen jälkeen useiden vuosien ajan paremmaksi kuin ennnen pallolaajen
koska heillä ei esiinny sepelvaltimotaudin oireita, fyysinen toimintakyky paranee ja
den myötä tyytyväisyys elämään sekä psyykkinen hyvinvointi lisääntyvät. Buffetinet al.
(1994) tutkimuksen mukaan 11 vuoden kuluttua pallolaajennuksesta alle 40-vuotia
potilaiden (N=140) eloonjäämisprosentti on erinomainen edellyttäen, että ensimmä
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kuukausien aikana tehdään useampia pallolaajennuksia. Hendersoninet al. (1991) tulok-
set osoittavat, että pallolaajennus on tehokas pitkäaikainen hoitomuoto potilaille, joill
yhden sepelvaltimon tukos.

Myös ohitusleikkauksen vaikutusta elämänlaatuun on tutkittu laajasti (Mayou
Bryant 1987, Rogerset al. 1990, Caineet al. 1991, Permanyer-Mirandaet al. 1991,
Engblomet al. 1992, Papadantonakiet al. 1994). Kymmenen vuoden vertaileva seurant
tutkimus lääkehoitoa saavilla ja ohitusleikatuilla potilailla (Rogerset al. 1990) osoitti
välittömien leikkauksen jälkeisten elämänlaatuun liittyvien hyötyjen tasoittuvan ryhm
välillä ajan kuluessa. Samansuuntaisia tuloksia saatiin Scheidtin (1987) tutkimuks
jossa tarkastellaan elämänlaadun muutosta potilailla, joille on tehty sepelvaltimoiden
lolaajennus tai ohitusleikkaus tai heitä on hoidettu lääkkeillä. Koronaariohitusleikka
sen välitön hyöty, tehokas rintakivun väheneminen, heikkenee pitkän ajan kulue
Koronaarisiirrännäisillä on taipumusta tukkeutua uudelleen, varsinkin jos ne eivät ole
timosiirrännäisiä (Scheidt 1987). Pallolaajennuksen etuina ovat mm. alhaisempi kuo
suus ja sairastuvuus lisäsairauksiin ja näin ollen sekä haittatekijät että toimenpiteen
uttamat kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin ohitusleikkauspoti
(Scheidt 1987). Myös pallolaajennuspotilailla suonien uudelleen tukkeutuminen on m
dollista hyvin pian, mikä aiheuttaa uusia kustannuksia. Sepelvaltimotaudin lääkeh
tulee edulliseksi ja hoitoon ei liity vakavia lisäsairauksia, kuten pallolaajennuksen ja e
kin leikkauksen jälkeisiä infektioita ja vuotoja, joten elämänlaatu on yleensä hyvä. O
tusleikkauspotilaat eivät useinkaan palanneet työhön, kun taas työikäiset lääkehoito
vat ja pallolaajennuksella hoidetut potilaat palasivat hyvin nopeasti työelämään (Sc
1987). Myös laajan 10 vuoden seurantatutkimuksen CASS (Coronary Artery Sur
Study) kuluessa lääkkein ja ohitusleikkauksella hoidetun ryhmän elämänlaadun vä
ero pieneni kivun, toimintarajoituksien, työllisyyden, sairaalajaksojen keston ja syi
näkökulmasta (CASS Principal Investigatorset al.1993, Rogerset al.1990).

Lääkehoito ei ole kuitenkaan riittävä hoitomuoto kaikille sepelvaltimotaudin edete
Hoitomuodon valinta pallolaajennuksen ja ohitusleikkauksen välillä ei ole yksinkertain
Viimeisimmissä tutkimuksissa onkin vertailtu ohitusleikkauksen tai pallolaajennuk
yhteyttä potilaiden elämänlaatuun kipujen, työhönpaluun ja uusien toimenpiteiden n
kulmasta (RITA Trial Participants 1993, Hammet al. 1994, King et al. 1994, CABRI
Trial Participants 1995). Pallolaajennus on yhden suonen taudissa ensisijainen h
muoto, mutta monen suonen taudissa pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen ens
suus edellä mainittujen tutkimusten perusteella on valittava yksilöllisesti. Ohitusleikka
seen liittyy pitempi sairaalassaolo- ja toipumisaika, mutta jatkohoidossa kirurgisesti
detuilla potilailla on vähemmän kipuja ja he myös käyttävät vähemmän lääkitystä ki
hin. Pallolaajennus on toimenpiteenä yksinkertaisempi, mutta potilaille tulee usein u
kipuja, minkä vuoksi he joutuvat käyttämään lääkkeitä tai heille on tehtävä uusia pallo
jennuksia. Pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella hoidettujen kokema elämänlaa
pidemmän ajan kuluessa samanlainen, koska ohitusleikkauspotilaille ilmaantui myö
min kipuja ja pallolaajennuspotilaille tehtiin useamman kerran pallolaajennus, jol
kivut taas hellittivät (RITA Trial Participants 1993, Hammet al. 1994, Kinget al. 1994,
CABRI Trial Participants 1995).
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2.3.3. Elämänkulku

Tässä tutkimuksessa haluttiin tavoittaa sepelvaltimotautia sairastavien ihmisten ar
mää, näkökulmaksi valittiin elämänkulun tutkiminen. Sepelvaltimotautiin sairastumi
muokkaa ihmisten arkielämän tilanteita ja olosuhteita, joiden tutkimuksen lähestym
vaksi soveltuu hyvin elämänkulkututkimus. Elämänkulun tutkimisessa ei ole uniik
metodia, mikä mahdollistaa metodisen luovuuden (Meyer 1986, Denzin 1989). Biogr
tutkimuksessa yhdistyvät sekä yksilön elämänkulun että sosiaaliseen rakenteeseen
toriaan liittyvät tekijät (Denzin 1989). Elämänkulku tuottaa ajatuksen elämän kulkemi
ta prosessina ilman rajoittavia viittauksia aikaan (esim. elämänhistoria), aineiston tu
mistapaan (esim. elämäkerta) tai elämän ymmärtämisen tapaan (esim. elämänt
(Pohjola 1994). Elämänkulkua ei tarkastella tässä tutkimuksessa elämänkerrallisena
rafiatutkimuksena, vaan prosessina, johon ihminen sairauden myötä joutuu: kokem
na sairastumisen alkuvaiheessa, kokemuksina sairaalahoidosta ja jatkohoidosta e
mäisen vuoden aikana pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen jälkeen. Tarkastelun
teena on se, miten sairastuminen muuttaa elämänkulkua tai miten elämänkulku mu
tuu sairastumisen myötä. Elämänkulun tutkimuksen kokonaisvaltaisuus pakottaa
maan huomioon eletyn elämän ihmisen kokemuksien ja kokemuksilleen antamien m
tysten kautta sekä ympäröivän yhteiskunnan kautta. Vaikka sairaus asettaa tutkimu
tietyt raamit, ihmistä pidetään kokonaisvaltaisena toimijana, jolloin tutkimuksessa
taan vastauksia paitsi sairauden viralliseen hoitamiseen, myös ihmisen itsehoitoon j
mänlaatuun erilaisissa elämäntilanteissa.

Elämänkulun kokonaisuuden analysoiminen on tärkeää, jotta vältyttäisiin kapealta
laana olemisen tutkimiselta. Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistuvia pidetään
män yksilöinä omassa arkielämässään kuin sairaalan potilaina. Tällöin on välttämätön
kia kokonaisuutena heidän elämänkulkuaan. Tutkimuskohteena elämänkulku edellyttä
mijana olevan ihmisen kokonaisvaltaisen olemuksen, kehollisen, tajunnallisen ja situ
naalisen perusmuodon ymmärtämistä (Rauhala 1989, 1993 ja 1995). Ihmisen kokemu
tutkimisessa toimijalähtöisen asetelman (ns. standpoint-asetelma) mukaan ihmisen om
mapaikka, hänen subjektiiviset merkitysrakenteensa, arvonsa ja ajatuksena ovat tarka
keskipisteenä (Smith 1987). Elämänkulun tutkimuksen punaisen langan muodosta
miten ihminen on suhteessa siihen maailmaan, jossa hän elää. Elämänkulku on mää
ajassa tapahtuvaksi kokemukselliseksi prosessiksi, jossa yksilölliset elämäntapahtum
tilanteet kietoutuvat kokonaisuudeksi paikallisissa kulttuurisissa puitteissa (Elder 1
Meyer 1986). Elämänkulun tapahtumien logiikka saa muotonsa, ainutkertaisuutensa ja
lisuutensa situaationsa kautta. Elämänkulku ei ole johdonmukainen ja suunniteltavissa
prosessi, vaan altis muutoksille ja sattumalle. Layder (1993 ja 1997) korostaakin yk
toiminnan kietoutumista elämäntilanteisiin, yksilön ja yhteiskunnan väliseen dialek
kaan, koska itse toimija jokapäiväisessä toiminnassaan muodostaa kokemuksensa t
den jäsentämisen ja merkityksien määrittelemisen kautta. Tällöin ainoastaan ihmisten
jektiivisten kokemusten tutkiminen ei riitä, vaan on ymmärrettävä ilmiöiden syntymine
esiintyminen erilaisissa sosiaalisissa yhteyksissä (Meyer 1986, Elias 1991, Rauhala
Layder 1993 ja 1997). Elämäntilanteen faktuaaliset tekijät ovat ehtona ihmisen kai
kokemuksille ja ihmisen kokemukset muodostuvat nimenomaan hänen elämäntilant
tosiasiallisuudessa. Sepelvaltimotautia sairastavien ihmisten hoitoa ja elämänlaatua
irrottaa ihmisen elinympäristöstä, kontekstista, jossa ihminen kiinteästi elää ja vaiku
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joten tutkimuksen kannalta merkityksellisiksi tulevat sepelvaltimopotilaiden koulut
sosioekonominen asema, työllisyys ja taloudellinen selviytyminen.

2.3.4. Sepelvaltimotautia sairastavan elämänkulku

Sairastumisen ja hoitoprosessin aiheuttamia merkityksiä voidaan tarkastella siirty
niin sanotusta normaalista elämänkulusta, elämänkulun transitioina (Elder 1985, Ma
1993). Siirtymävaiheelle tai transitiolle on ominaista, että elettävänä olevan kauden ja
vuus keskeytyy elämään tulleen muutoksen seurauksena (Elder 1985). Tietty kok
voidaan määritellä transitioksi, jos kokemukseen liittyy henkilökohtainen tietoisuus
mänkulkuun tulleesta keskeytyksestä. Sepelvaltimotautia sairastava ihminen siirtyy
melko yllättäen suhteellisen terveen roolista sairaan rooliin, jolloin oletettavasti tapa
roolien ja myös oman identiteetin uudelleen järjestämistä (Parsons 1975, Freidson 1
Tällöin tarvitaan uusia käyttäytymismalleja, koska tilanne on uusi tai tarvittava käyttä
minen on ennestään tuntematonta.

Vakavaan sairauteen liittyvää kriisiä ja siitä selviytymistä on kuvattu yksilön psyyk
senä prosessina, joka alkaa järkytyksenä, sokkivaiheena ja päättyy uuden tilanteen hy
miseen, uuteen elämäntapaan (Fink 1967, Johnson 1991). Näiden teorioiden mukaa
toutumista pidetään enemmän yksilön sisäisinä prosesseina kuin yksilön ja ympäristön
rovaikutuksellisena suhteena. Myös Oremin (1985 ja 1991) itsehoitoteoriassa ei oteta
mioon sairauden aiheuttamia tunteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tekijöitä. Tutkim
silla on kuitenkin osoitettu tunnereaktioiden yhteys sepelvaltimotautiin sairastumisee
kuolleisuuteen (Denollet 1993, Kawachiet al. 1994) sekä kuntoutumiseen (Fielding 1991
Julkunen 1996). Lisäksi sosiaalisen tuen on todettu vähentävän sairastuvuutta ja ku
suutta sepelvaltimotautiin (Oxmanet al. 1995, Woloshinet al. 1997) sekä luovan selviyty-
mistä edistävän sosiaalisen kontekstin (Holahanet al. 1997). Etenkin emotionaalisella tuella
on todettu olevan selviytymistä tukeva merkitys (Kulik & Mahler 1993, Andersonet al.
1996). Ihmisen sairastuessa identiteetin muutos ja uudelleen rakentaminen eivät ole
omaan ihmisen sisäisiä tapahtumia. Ne muodostuvat suhteessa sosiaalisiin kokemuk
elämäntilanteeseen, jolloin ihminen toimijana käyttää erilaisia selviytymisstrategioita. Ih
nen voi Lazaruksen & Folkmanin (1984) mukaan pyrkiä ongelmakeskeisellä toiminn
vaikuttamaan itse ongelmia aiheuttavaan tilanteeseen tai tunnekeskeisillä keinoilla lie
mään rasittavan tilanteen vaikutuksia. Psykososiaaliset tekijät, terveyskäyttäytyminen j
mäntilanteet kietoutuvat toisiinsa monimutkaisella tavalla. Elämänkulun prosessin
kulma haastaa pohtimaan hoidon ja elämänlaadun todellistumista suhteessa ympäristö

Suomessa ei ole laadullisilla tutkimusmenetelmillä saatua tietoa sepelvaltimotautia
rastavien ihmisten elämänkulusta. Hoitotieteessä ei ole myöskään aikaisempia pi
kaissairauksiin sairastuneiden ihmisten elämänkulkua koskevia tutkimuksia. Elämä
lun analyysia käsitteleviä tutkimuksia löytyy muutamia yhteiskuntatieteistä (Mann
1993, Pohjola 1994). Sekä suomalaisissa (Laaksovirta 1982, Valkonen 1994 ja 1998
ulkomaisissa (Johnson 1991) laadullisissa tutkimuksissa on sepelvaltimotautia sai
vien kuntoutumista tarkasteltu infarktista toipumisen näkökulmasta. Tässä tutkimuks
on uutena näkökulmana lääkehoidolla, pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella ho
tujen sepelvaltimotautia sairastavien elämänkulku.
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3. Tutkimuskysymykset ja tutkimusta ohjaava malli

3.1. Tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, selittää ja ymmärtää sepelvaltimotautia sair
vien subjektiivisesti koettua elämänlaatua ja elämänkulkua ja sitä kautta tuottaa t
sepelvaltimotautia sairastavien hoidon kehittämiseksi. Tutkimuskysymykset esite
ongelma-alueittain tutkittavan ilmiön tematisoinnin ja tutkimuksen etenemisen muk
(kuvio 2).

Ongelma-alue 1.

Elämänlaadun muutokset ryhmätasolla (I, II ,III ja väitöskirjan yhteenveto-osa):
1. Millainen on sepelvaltimotautiin sairastuneiden terveyteen liittyvä elämänla

suhteessa ikä- ja sukupuolivakioidun normaaliväestön elämänlaatuun?
2. Mitkä taustatekijät ovat yhteydessä sepelvaltimotautiin sairastuneiden tervey

liittyvään elämänlaatuun?
3. Millainen on sepelvaltimotautia sairastavien naisten terveyteen liittyvä elämänl

suhteessa ikävakioituun terveiden naisten tai samanikäisten sepelvaltimot
sairastavien miesten elämänlaatuun?

4. Miten sepelvaltimotautia sairastavien terveyteen liittyvää elämänlaatu muuttuu
hoitomenetelmien, lääkehoidon, pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen jälkeen

Ongelma-alue 2.

Elämänlaadun muutokset yksilötasolla ja elämäntilanteen yhteys (IV ja väitöski
yhteenveto-osa):
5. Millaisia yksilöllisiä muutoksia sepelvaltimotautia sairastavien terveyteen liittyvä

elämänlaadussa tapahtuu vuoden kuluessa hoitomenetelmien aloittamisesta?
6. Mitkä tekijät ovat yhteydessä sepelvaltimotautia sairastavien itsehoitovalmiuteen
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Ongelma-alue 3.

Elämänlaatu yksilön elämäntilanteessa ja elämänkulussa. (V, VI ja väitöskirjan yhtee
to-osa):
7. Miten sepelvaltimotautiin sairastuneet kokevat elämänsä sairastumisen jälkeen?
8. Millaisia yhteisiä piirteitä sepelvaltimotautiin sairastuneiden elämänkulussa ilme

sairastumisen jälkeen?
9. Miten sepelvaltimotautiin sairastuneiden elämänkulku muotoutuu sairauden

hoitoprosessin edetessä?

3.2. Tutkimusta ohjaava malli ja tutkimuksen eteneminen

Tutkimuksessa edetään sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaadun yleisestä ta
lusta kohti eriytyvää yksilön elämänkulun tarkastelua. Kuviossa 2 on esitetty tutkimu
en keskeisten käsitteiden tematisointi ongelma-alueittain ja tutkimuksen tavoitteet kv
tatiivisen ja kvalitatiivisen metodologian näkökulmista. Tutkimus aloitetaan tarkast
malla sepelvaltimotautiin sairastuneita ryhminä arvioimalla sepelvaltimotaudin eri h
omenetelmien yhteyttä subjektiivisesti koettuun terveyteen liittyvään elämänlaatuun (
III). Tutkimuksessa haetaan vastauksia sairastuneiden elämäntilanteen ja itsehoidon
seen yhteyteen (IV), minkä jälkeen siirrytään yksilöiden eriytyvien elämänkulku
tarkasteluun. Tutkimukseen osallistuvien elämänlaadun yksilöllisiä muutoksia kuvail
suhteessa hoitomenetelmiin ja aikaan (väitöskirjan yhteenveto-osa). Tutkimukseen
listuneiden yksilöllisiin kokemuksiin perustuen pyritään muodostamaan sairastune
kokemusten yleisiä sisältöjä (V). Lopuksi tutkimukseen osallistuvien elämänkulkua
toiminnan logiikkaa kuvaillaan yksilön vuorovaikutuksellisena suhteena hoitojärje
elmään ja arkeen (VI). Osatöiden (I - VI) perusteella muodostuvaa tutkimustulok
yhteenvetoa on tarkoitus hyödyntää kehittämällä hoitoa sairastuneiden tarpeita vasta
si.
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Kuvio 2. Tutkimusta ohjaava malli, keskeiset käsitteet ja tutkimuksen eteneminen.

Sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaatu ja elämänkulku

Yleinen Yksilöllinen

TEMATISOINTI Ongelma-alue 1.
Elämänlaadun muutok-
set ryhmätasolla (I, II, III
ja yhteenveto-osa)

Kvantitatiivinen

Ongelma-alue 2.
Elämänlaadun
muutokset yksilöta-
solla ja elämän-
tilanteen yhteys (IV
ja yhteenveto-osa)

Kvantitatiivinen

Ongelma-alue 3.
Eämänlaatu
yksilön elämänti-
lanteessa ja
elämänkulussa
(V, VI ja yhteen-
veto-osa)
Kvalitatiivinen

TAVOITE Elämänlaadun määrit-
tely ennen hoitome-
netelmiä ja niiden
jälkeen

Yksilöllisten
poikkeamien mer-
kitys hoidossa

Yksilön kokemus
hoidosta
Yksilön selviy-
tyminen
Yksilö toimijana

TASO Kuvailu
Selittäminen

Kuvailu
Selittäminen

Kuvailu
Ymmärtäminen

TULOKSET Yhteenveto tutkimustuloksista

TULOKSIEN
HYÖDYN-
TÄMINEN

Hoidon kehittämishaasteet
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4. Tutkimuksen toteuttaminen

4.1. Tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat

Tutkimus on aloitettu 5.2.1995. Tämän prospektiivisen, kliinisen pitkittäistutkimuks
kohteena on sepelvaltimotautia sairastavien (N=280) elämänlaatu ja elämänkulku. T
tavaa ilmiötä tarkastellaan triangulaation idean pohjalta useammista näkökulmista. T
gulaatiolla voidaan tarkastella tutkimuskohdetta kuudella erilaisella tavalla. Samass
kimuksessa voidaan käyttää yhtä tai useampia seuraavista triangulaation tyypeistä:
ja-, teoria-, aineisto- ja tiedetriangulaatio sekä metodologinen ja metodinen triangul
(Lincoln & Cuba 1985, Denzin 1989, Kimchiet al. 1991, Morse 1991, Cowman 1993
Silverman 1993, Begley 1996).

Tässä tutkimuksessa käytetään metodologista, aineiston keruuseen liittyvää, ja
dista triangulaatiota. Metodologinen triangulaatio tarkoittaa kvalitatiivisen ja kvantita
visen aineiston ja analyysin käyttöä tutkimusprosessin edetessä. Se perustuu tutki
ilmiön ontologisen määrittelyn ja tematisoinnin perusteella tietyille epistemologis
valinnoille. Aineistotriangulaatio toteutuu taustatietoja kartoittavien kyselylomakkeid
SCI-mittarin, NHP-mittarin tämän tutkimuksen ja aikaisemman suomalaisen väestöo
sen, potilasasiakirjojen ja teemahaastattelujen avulla. Potilasasiakirjat kertovat lää
teellisen näkökulman sepelvaltimotautia sairastavien sairauden kulusta, NHP- ja SCI
tarit rajatun alueen terveyteen liittyvästä elämänlaadusta ja itsehoidosta, mutta ihm
jokapäiväistä elämää erilaisine merkityssuhteineen ne eivät voi paljastaa. Tähän py
ihmisten kotona tehdyillä teemahaastatteluilla. Metodisia välineitä aineiston analyys
ovat kvantitatiiviset tilastolliset menetelmät, fenomenologisen psykologian tutkimus
todi (Giorgi 1994a ja 1994b, Perttula 1995 ja 1998) ja elämänkulkututkimuksen an
sointi Layderin (1993 ja 1997) tutkimuskehikkoa soveltaen.

Triangulaation tarkoitus ei ole lisätä tutkimuksen objektiivisuutta eikä triangulaatio
voidakaan saavuttaa mitään ehyttä ”totuudenmukaista” kokonaisuutta tutkittavasta
östä (Patton 1980, Lincoln & Cuba 1985, Denzin 1989, Hammersley 1992, Silver
1993, Brannen 1994, Begley 1996). Kokonaisuuden tavoittaminen elämästä tutkimu
avulla on mahdottomuus. Triangulaatiolla saadaan kuitenkin eri näkökulmien välittä
tietoa tutkittavasta ilmiöstä, mikä on parempi kuin yksi suppea näkökulma, jota void
helposti pitää "totuutena" (Sandelowski 1995 ja 1996, Begley 1996). Keskeinen met
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loginen ongelmakohta monimetodisessa tutkimuksessa ovat aineistojen erilaiset ont
set sitoumukset, jotka ymmärtävät tutkimuskohteensa eri tavalla ja perustuvat koko
erilaisille todellisuus- ja ihmiskäsityksille. Tässä tutkimuksessa metodologisen triangu
tion käytön edellytyksenä on nimenomaan tutkittavan ilmiön kohdentaminen, joll
ontologinen pohdinta edelsi epistemologisia valintoja (Varto 1992, Perttula 1995 ja 19
Kvantitatiivisella otteella tavoitellaan laajuutta, sen oletetaan paljastavan hoitomen
mien vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa ihmisten keskimääräiseen elämänlaatuun
litatiivisessa tutkimuksessa osallistujilta pyritään saamaan henkilökohtaista tietoa,
muuten jäisi huomiotta (Cowman 1993, Sandelowski 1996). Pitkittäistutkimuksessa
laiset lähestymistavat täydentävät toisiaan. Triangulaation käyttö voi laajentaa ja sy
tää tutkimuksen perustaa, vaikka tieteellistä tarkkuutta ja ankaruutta noudattavat me
ovat eri lähestymistavoissa (Sohier 1988, Cowman 1993).

4.2. Aineistot ja menetelmät

Sairastuneiden elämänlaadussa tapahtuneisiin muutoksiin ryhmätasolla (ongelma-a
vastataan I – III osatöillä, jotka perustuvat kvantitatiivisiin menetelmiin. Tutkimukse
osallistuneiden elämänlaadun yksilöllisiä muutoksia ja elämäntilanteen yhteyttä itse
toon (ongelma-alue 2) kuvataan väitöskirjan yhteenveto-osassa ja IV osatyössä kä
edelleen kvantitatiivisia menetelmiä. Elämänlaatua yksilön elämäntilanteessa ja elä
kulussa (ongelma-alue 3) kartoitetaan V ja VI osatöiden avulla; ne perustuvat kvalita
seen menetelmään. Aineistot ja menetelmät esitetään seuraavaksi jaoteltuna kvanti
siin ja kvalitatiivisiin menetelmiin, jolloin aineistojen ja menetelmien kuvaus noudat
tutkimuskysymysten mukaista järjestystä. Tutkimuksen kulku ja tutkimusaineistot (ku
4) ja tutkimuksen tarkempi kulku ongelma-alueiden mukaan (taulukko 5) esitetään lu
aineisto ja aineiston keruu lopussa.

4.2.1. Kvantitatiiviset menetelmät (I, II, III, IV)

4.2.1.1. Aineisto ja aineiston keruu

Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat olleet aikaisemmin Oulun yliopistollisessa s
raalassa sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa. Pallolaajennus- (n=100) ja ohitusl
uspotilaiden (n=100) kohdalla oli varjoainekuvauksen perusteella päädytty muutam
kuukaudesta vuoteen tapahtuneen odotuksen jälkeen joko pallolaajennukseen tai o
leikkaukseen. Lääkehoitoryhmän potilaille oli aloitettu lääkehoito 1 – 2 vuotta ennen
kimusta. Lääkehoitoryhmän muodostumista on kuvattu kuviossa 3, sen lopulliseksi l
määräksi jäi 80 henkilöä (55 %). Lääkehoitoryhmän aineiston keruu tehtiin postikyse
nä. Niiden 37 henkilön, jotka eivät vastanneet toiseenkaan kyselyyn, sepelvaltimo
osoittautui lieväksi varjoainekuvauksesta saatujen tietojen perusteella. Suurimmalla
la heistä ei todettu ahtaumia sepelvaltimoissa, vaikka lähes kaikilla esiintyi NYHA I
III -luokan vaikeusastetta kuvaavia oireita eli kipuja rasituksen yhteydessä. Vastaam
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mien ryhmässä oli lähes yhtä paljon miehiä (52 %) ja naisia (48 %). Vain neljäsosa
taamattomista oli työelämässä, muut olivat eläkkeellä joko sairauden tai iän perust
Lääkehoitoryhmän potilaista (n=80) suurin osa käytti sepelvaltimotaudin oireita lievi
viä lääkkeitä, kuten beettasalpaajia (81 %) ja pitkävaikutteisia nitraatteja (86 %). Lä
puolelle potilaista (43 %) oli määrätty kalsiumsalpaajia. Kolme neljäsosaa potila
(79 %) käytti säännöllisesti asetosalisyylihappoa, kolesterolia alentavia lääkkeitä k
viidennes potilaista (18 %).

Kuvio 3. Lääkehoitorymän muodostuminen.

Tutkija tapasi henkilökohtaisesti jokaisen ohitusleikkaukseen ja pallolaajennuks
tulleen potilaan sairaalassa. Heidän haastattelunsa ja kyselylomakkeiden täyttö tap
sairaalassa vuorokausi ennen toimenpidettä aikana helmikuu 1995 – tammikuu 1
Aineiston keruuvaiheen aikana tutkimukseen osallistumisesta kieltäytyi yhteensä 28
kilöä, 19 miestä ja 8 naista. Kieltäytyjistä ohitusleikkauspotilaita oli 21 ja pallolaajenn
potilaita 7. Kieltäytyneet miehet jakaantuivat kahteen ryhmään: toiset heistä olivat akt
sesti mukana työelämässä ja sairaus oli heille yllätys, toiset taas olivat eläkkeellä ja h
sairaita sekä väsyneitä. Lähes kaikki kieltäytyneet naiset olivat eläkkeellä, heillä oli m
muita sairauksia ja he tunsivat itsensä väsyneiksi. Tutkimukseen osallistuneiden su
muksen ja tutkimuksen tarkoituksen sekä kyselylomakkeen selostamisen jälkeen
mukseen osallistuneet täyttivät kyselylomakkeen itsenäisesti. Antamalla lomakkeet
laille sairaalassa pyrittiin minimoimaan katoa. Puuttuvia vastauksia ei ollut lainkaa
vastaajien henkilöllisyys tuli todistettua. Tutkimukseen otettiin mukaan hoitojärjest
sessä kaikki tutkimukseen suostuneet potilaat. Aineiston keruuvaiheessa ei käytetty
nauhaa, vaan tutkija kirjasi vastaukset heti lomakkeisiin, minkä jälkeen tutkija kirjoitti
välittömästi tekstiksi. Taulukossa 1 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden naiste
miesten lukumäärä, ikä ja jakautuminen kolmeen hoitoryhmään.

Lääkehoitoryhmän I postikysely 28.2.1995 N=144

Vastanneet n=70,hyväksytyt n=56
– ei sepelvaltimotautia 4
– puutteellinen vastaus 4
– kuollut 1

Ei vastanneet n=74

Lääkehoitoryhmän uusintakysely 18.4.1995 ei vastanneille n=74

Vastanneet n=37,hyväksytyt n=24
– ei sepelvaltimotautia 11
– puutteellinen vastaus 2

Ei vastanneet n=37

Lääkehoitoryhmän lopullinen kokon=80, vastausprosentti 55 %
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Taulukko 1. Naisten ja miesten lukumäärä ja ikä hoitoryhmittäin.

Tutkimukseen osallistuneiden koulutustaso oli alhainen ja suurin osa heistä kuulu
koistuneiden tai erikoistumattomien työntekijöiden ryhmään (taulukko 2). Puolet tu
mukseen osallistuneista ilmoitti taloudellisen tilanteensa olevan hyvän. Iän perust
eläkkeellä oli puolet osallistuneista ja kolmasosa työskenteli säännöllisesti. Valtaosa
mukseen osallistuneista oli naimisissa ja asui joko aviopuolisonsa kanssa kahden tai
oli vielä lapsia kotona. Yli kolmannes sairastuneista kertoi sukupuolielämässä ole
ongelmia, jotka heidän kertomansa mukaan olivat yhteydessä sepelvaltimotautiin ta
kitykseen. Lähes puolet vastaajista oli kokenut masennusta joko suoraan sairaud
vaikeiden elämänkokemusten vuoksi.

Ohitusleikkaus (n=100) Pallolaajennus (n=100) Lääkehoito (n=80)

Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet

Lukumäärä 21 79 40 60 30 50

Ikä

keskiarvo 60.5 62 59.9 55.5 62.3 56

SD 7.5 8.4 8 9.4 8 8.2

vaihteluväli 43–70 37–76 44–74 33–74 47–77 38–73
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Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneiden (N=280) taustatiedot.

Tutkimukseen osallistuneiden terveyskäyttäytymistä luonnehtivat kohtuullinen alko
lin käyttö, liikunnan harrastaminen ja sairastumisen jälkeen tupakoinnin lopettam
sekä rasvattomaan ruokavalioon siirtyminen (taulukko 3). Tupakoitsijoiden osuus k
aineistosta oli pieni, mutta valtaosa tutkimukseen osallistuneista oli aikaisemmin tupa
nut. Sepelvaltimotautiin liittyvistä tekijöistä korostui tutkimukseen osallistuneiden su
rasitus, ylipaino, tukkeutuneiden sepelvaltimoiden määrä ja oireiden vaikeusaste NY
luokituksen mukaan (taulukko 3). Sukurasitukseksi määriteltiin tilanne, jossa kahdell
useammalla lähisukulaisella oli sepelvaltimotauti. Ylipaino määriteltiin ruumiin paino

Taustamuuttuja N %

Sukupuoli
Mies
Nainen

189
91

67
33

Ikä
35 – 54
55 – 64
65 – 74

79
114
87

28
41
31

Siviilisääty
Naimisissa tai avoliitossa
Naimaton
Eronnut
Leski

210
20
36
14

75
7

13
5

Koulutus
Kansakoulu
Ammattikoulu
Opisto
Yliopisto

196
46
28
13

70
15
10
5

Ammatti
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Maanviljelijä
Erikoistunut työntekijä
Erikoistumaton työntekijä

18
43
25
82

112

7
15
9

29
40

Työssäkäynti
Työssä
Sairaslomalla
Työtön
Määräaikaiseläkkeellä
Vanhuuseläkkeellä

27
53
9

42
148

10
19
3

15
53

Taloudellinen tilanne
Hyvä
Kohtalainen
Heikko

142
99
39

51
35
14

Sukupuolielämä
Ongelmia
Ei ongelmia

113
167

40
60

Mieliala
Ei masennuksia
Usein masentunut

160
120

57
43
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deksin (B.M.I) ylittäessä arvon 25. Ohitusleikkauspotilaiden ruumiin painoindeksin k
kiarvo oli 28.4, pallolaajennuspotilaiden 27.9 ja lääkehoitopotilaiden 27.0. Lähes p
lella tutkimukseen osallistuneista oli kolmen tai useamman suonen tukkeuma. Rinta
jen vaikeusastetta kuvaava NYHA-luokka III – IV oli yli puolella potilaista, mikä merki
see rintakipuja jo kevyessä fyysisessä suorituksessa (NYHA III) tai levossa (NYHA IV

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kokonaiskolesterolin keskiarvo oli 6.1 mm
(vaihteluväli 2.4 – 9.5), miehillä se oli 6.0 mmol/l (vaihteluväli 2.4 – 9.0) ja naisilla 6
mmol/l (vaihteluväli 3.5 – 9.5). Kolmannes vastaajista (37 %) käytti säännöllisesti l
dejä alentavaa lääkitystä. Myös valtaosa potilaista (77 %) käytti säännöllisesti aseto
syylihappoa ateroskleroosin ehkäisyyn. Sairauskertomuksista saatujen tietojen p
teella vaikeaa hypertoniaa sairasti 38 %, diabetestä 13 % ja vaikeaa hyperkolesterol
31 % potilaista.

Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneiden (N=280) terveyskäyttäytymistä ja saira
vaikeusastetta kuvaavia taustatietoja.

Taustamuuttuja N %

Terveyskäyttäytyminen
Tupakointi

Ei
Tupakoinut aikaisemmin
Tupakoi

49
194

36

17
70
13

Alkoholin käyttö
Ei
Kyllä

92
188

33
67

Liikunta
Ei
Ennen sairastumista
Kyllä

28
41

211

10
15
75

Ruokavalio
Ei erityisruokavaliota
Rasvaton ruokavalio

94
186

34
66

Sairauden vaikeusaste
Sukuraritus

Ei
Kyllä

79
201

40
60

Ylipaino
Ei
Kyllä

87
193

32
68

Infarkti
Ei
Kyllä

151
129

54
46

NYHA-Luokka
I – II
III – IV

99
181

35
65

Tukkeutuneet suonet
0
1 – 2
3 – 4 tai enemmän

34
126
120

12
45
43
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Elämänlaadun mittaukset tehtiin kaikille potilaille uudelleen 6 ja 12 kuukauden ku
tua toimenpiteistä postikyselynä (kuvio 4 ja taulukko 4). Vastausprosentti oli ohitusl
kaus- ja pallolaajennuspotilailla 81 % ja lääkehoitoryhmän potilailla 79 %, mitä voida
pitää hyvänä pitkittäistutkimuksessa. Pallolaajennusryhmän potilaista osalle oli joud
tekemään uusi sepelvaltimoiden avaaminen pallolaajennuksella (15 %) tai ohitusle
uksella (7 %). Pallolaajennuksen jälkeen ohitusleikkauksella hoidetut potilaat poiste
jatkoanalyyseista, mutta potilaat, joille oli tehty useampia pallolaajennuksia, ovat muk
tutkimuksessa pallolaajennusryhmässä. Kato vuoden kuluttua tutkimuksen aloittami
(taulukko 4) oli pallolaajennuspotilailla suurin (26 %), koska pallolaajennuspotilaid
ryhmästä poistettiin ohitusleikatut potilaat, neljä miestä ja kolme naista. Postikysel
pallolaajennusryhmän potilaista yhden miehen lomakkeet palautettiin, koska osoit
muuttunut. Pallolaajennuspotilaista myös yksi nainen ei jaksanut jatkaa tutkimuk
osallistumistaan, muut eivät ilmoittaneet syytä tutkimuksen keskeyttämiseen. Ohitus
kausryhmässä kaksi miestä oli kuollut, toinen kahden viikon ja toinen 11 kuukau
kuluttua leikkauksesta. Kaksi vanhimman ikäryhmän (65 – 74 v) miestä ilmoitti, ette
he jaksa olla mukana tutkimuksessa. Lääkehoitoryhmän potilaista kolme ilmoitti,
heillä ei ole todettu sepelvaltimotautia ja he eivät halunneet osallistua tutkimukseen.

Taulukko 4. Tutkimukseen osallistuneiden lukumäärä ja kato (%) hoitoryhmittäin 6 ja
kuukauden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta.

Aika Ohitusleikkaus (n=100) Pallolaajennus (n=100) Lääkehoito (n=80)

Lkm Kato % Lkm Kato % Lkm Kato %

6 kuukautta 92 8 86 14 76 5

12 kuukautta 81 19 81
74*

19
26*

64 20

* Seitsemälle pallolaajennusryhmän potilaalle tehtiin myöhemmin ohitusleikkaus, minkä vuoksi kato pallo
jennusryhmässä oli 26 %.
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Tutkimuksen kulku ja tutkimusaineistot esitetään kuviossa 4.

Kuvio 4. Tutkimuksen kulku ja tutkimusaineistot. *Päiväkirjoja ja lähimmän omaisen kyselyä
koskevat aineistot raportoidaan toisessa yhteydessä.

Tutkimuksen tarkempi kulku ongelma-alueittain esitetään taulukossa 5.

I Kysely sairaalassa
1–2 vrk ennen interven-
tiota
– taustatiedot
– itsehoito
– elämänlaatu

Pallolaajennuspotilaat
n=100
Ohitusleikkauspotilaat
n=100

Interventio

Pallolaajennus

Ohitusleikkaus

II Postikysely, 6 kk

– taustatiedot
– elämänlaatu

Pallolaajennuspotilaat
n=86
Ohitusleikkauspotilaat
n=93
Lääkehoitoryhmän
potilaat n=74

III Postikysely, 12 kk

– taustatiedot
– elämänlaatu

Pallolaajennuspotilaat
n=74
Ohitusleikkauspotilaat
n=82
Lääkehoitoryhmän poti-
laat n=61

*Postikysely
lähimmälle omaiselle
n=170

I Postikysely
Lääkehoitoryhmän
potilaat n=80 *Päiväkirja

6 kk
n=70

*Päiväkirja
12 kk
n=40

Haastattelu
12 kk kuluttua
n=19
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Taulukko 5. Tutkimusaineistot, aineistojen keruu, analyysimenetelmät ja raporto
tutkimuksen ongelma-alueitten mukaan.

4.2.1.2. Mittarit

Tutkimuksessa käytettiin seuraavia mittareita: taustatietoja kartoittavia mittareita kai
kolmella mittauskerralla (liite 1a, 1b, ja 1c), elämänlaadun kartoittamisessa ja muuto
seuraamisessa Nottingham Health Profile, NHP-mittaria kaikilla kolmella mittauskerr
(liite 2) sekä itsehoitovalmiuden mittaamisessa Self-As-Carer Inventory, SCI-itseho
mittaria tutkimuksen alussa (liite 4).

Taustatietoja kartoittavat mittarit. Tutkimuksessa selvitettiin seuraavat taustatekijä
ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, sosioekonominen asema, työllisyys/eläke, taloud
nen tilanne, asumismuoto ja perhe, sosiaalinen osallistuminen ja harrastukset, ter
käyttäytyminen, lihavuus, mieliala ja traumaattiset kokemukset elämässä. 6 ja 12 kuu
den kuluttua tehdyissä taustatekijöitä selvittävissä kyselyissä (liite 1b ja 1c) seura

Ongelma-alue 1:
Elämänlaadun
muutokset ryhmätasolla

Ongelma-alue 2:
Elämänlaadun uutokset
yksilötasolla
Elämäntilanteen yhteys
selviytymiseen

Ongelma-alue 3:
Elämänlaatu yksilön
elämäntilanteessa ja
elämänkulussa
Yksilön selviytyminen

Aineistot ja
aineistojen ker-
uumenetelmät
ongelma-alueit-
tain

1. Mittaus:
Lääkehoito n=80
Pallolaajennus n=100
Ohitusleikkaus n=100
2. Mittaus:
Lääkehoito n=74
Pallolaajennus n=86
Ohitusleikkausn=93
3. Mittaus:
Lääkehoito n=61
Pallolaajennus n=74
Ohitusleikkaus n=82

Kvantitatiivinen:
Kyselylomake
NHP-mittari

Kuten ongelma-alue 1.

Itsehoidon kartoittaminen
1.mittauksen yhteydessä.

Kvantitatiivinen:
Kyselylomake
NHP-mittari
SCI-mittari

Pallolaajennus n=10
Ohitusleikkaus n=9

Kvalitatiivinen:
Teemahaastattelu

Aineistojen
keruun ajan-
kohta

Lääkehoito:
Helmikuu – huhtikuu 1995
Pallolaajennus:
Helmikuu 1995 – tammikuu
1996
Ohitusleikkaus:
Helmikuu – toukokuu 1995

Kuten ongelma-alue 1. Maaliskuu – joulukuu 1996

Analyysi-
menetelmät

Ristiintaulukointi
Khiin neliötesti
95 % LV
Wilcoxon-testi

Faktorianalyysi
Ristiintaulukointi
Khiin neliötesti
AUC-käyrät

Fenomenologisen psykolo-
gian metodi (Giorgi)
Merkitysverkostojen
analyysi (Layder)

Väitöskirjan
raportointi

I, II ja III
Väitöskirjan yhteenveto-osa

Väitöskirjan yhteenveto-osa
IV

V ja VI
Väitöskirjan yhteenveto-osa
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edellä mainituissa tekijöissä tapahtuneita muutoksia, mutta tulokset julkaistaan tois
yhteydessä. Taudin vaikeusastetta koskevat tiedot tutkija keräsi taustatietoja selvittä
lomakkeelle potilasasiakirjoista ja niitä olivat seuraavat: sairastetut infarktit, NYHA-lu
kitus, ahtautuneiden tai tukkeutuneiden suonien lukumäärä, sydämen vasemman p
pumppausvoimaa kuvaava ejektiofraktio, kolesteroliarvot ja lääkitys.

Nottingham Health Profile, NHP-mittari (I, II, III).Tutkittavien terveyteen liittyvän
elämänlaadun mittaamiseen valittiin Suomessa testattu ja arvotettu (liite 3) Notting
Health Profile, NHP-mittari (Koivukangas & Koivukangas 1988, Koivukangaset al.
1992, Koivukangas 1993, Koivukangaset al. 1995). Mittari soveltuu suomalaiseen kult
tuuriin ja se on arvotettu suomalaisessa väestössä, joten sitä voidaan käyttää sekä s
laisen normaaliväestön että erilaisten potilasryhmien vertailuun. Mittarin on lisä
todettu olevan herkkä muutoksille.

Nottingham Health Profile, NHP-mittarin kehittäminen aloitettiin Englannissa vuon
1975 ja nykyinen muoto esitettiin 1981 (Huntet al. 1981a). Se on maallikoiden terveys
käsitykseen perustuva ja kuvaa siis mieluummin maallikoiden kuin ammattihenkilöi
käsityksiä terveydestä ja sairauden vaikutuksista käyttäytymiseen. NHP:n reliabilit
on testattu Englannissa (Huntet al. 1981a ja b, Hunt & Wiklund 1987). NHP on kään
netty vastaavan maan kielelle ja sen osioille on laskettu painoarvot ainakin Ruot
(Hunt ja Wiklund 1987), Ranskassa (Bucquetet al. 1990), Italiassa (Bertin 1991), Espan
jassa (Alonsoet al.1990, Prietoet al.1996) ja Suomessa (Koivukangaset al.1995). Suo-
malainen väittämäsarja ja osioihin liitetyt painot on hyväksytty Neljännessä Euroopp
sessa NHP-kokouksessa Göteborgissa vuonna 1991 (Koivukangaset al. 1995). Painoar-
vot laskettiin Thurstonen parivertailumenetelmällä.

NHP-mittarissa voidaan erottaa selkeästi terveyden neljä ulottuvuutta: fyysin
psyykkinen, sosiaalinen ja funktionaalinen (Huntet al. 1981a, Koivukangaset al. 1995).
NHP:n ensimmäinen osa sisältää 38 terveysongelmia koskevaa väittämää. Väit
muodostavat kuusi koetun terveydentilan ulottuvuutta: liikkuminen, kipu, uni, tarm
kuus, tunnereaktiot ja sosiaalinen eristäytyminen. Kuhunkin väittämään tutkittavaa
detään vastaamaankyllä, jos väittämä vastaa hänen senhetkistä tilaansa jaei, mikäli näin
ei ole. Jokaisenkyllä-vastauksen lopullinen painokerroin määräytyy kussakin maassa s
ritetun arvostusmenettelyn perusteella. Potilas, jolla ei ole minkäänlaisia terveysonge
esim. kipu-ulottuvuudella, saa tällä ulottuvuudella indeksi-arvon 0 ja potilas, jolla
kaikki ulottuvuudella esitetyt terveysongelmat, saa indeksiarvon 100. Eri ulottuvuuk
suhteellista paremmuutta ei mittarissa ole määritelty, joten kustakin dimensiosta rake
taan terveysprofiili (esim. pylväsdiagrammit). Mittarista ei voi muodostaa yhtä kaik
informaation kattavaa indeksiä (Bowling 1991, McEwen 1993).

Toinen osa käsittelee terveydentilan yhteyttä elämäntoimintoihin jokapäiväisessä
mässä. Siinä mitataan terveysongelmien vaikutuksia työssäkäyntiin, kodin hoitamis
sosiaaliseen elämään kodin ulkopuolella ja kotona, sukupuolielämään, harrastuks
lomanviettoon. Kuhunkin kysymykseen vastataan samoin kuin ensimmäisessä o
kyllä tai ei vastauksia käyttäen. Vastauksia ei painoteta, vaankyllä-vastauksia tutkitaan
erikseen tai niistä muodostetaan summaindeksi (Koivukangaset al. 1995). Toista osaa ei
käytetty tässä tutkimuksessa, koska taustatietoja selvittävä kyselylomake sisälsi sa
jokapäiväiseen elämään liittyviä alueita.
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Sairauskohtaisissa tutkimuksissa NHP-mittarilla saadaan monipuolinen kuva po
den terveysongelmista niin sanottuun keskimääräiseen väestöön verrattuna. Ver
avulla nähdään, millä ulottuvuuksilla kyseisillä potilailla on eniten terveysongelmia ja
kittäistutkimuksessa saadaan selville, kuinka paljon niitä on voitu vähentää käytet
hoitomenetelmillä. Käytettäessä NHP:a pitkittäistutkimuksissa voidaan piirtää tervey
tilan muutosta kuvaava pylväsdiagrammi, jolloin yhden indeksin sijasta saadaan kuu
osa-aluetta kuvaavaa indeksiä (Koivukangaset al. 1992, Ohinmaaet al. 1993, Koivukan-
gaset al. 1995). NHP-mittarin eri ulottuvuuksien suhteellista järjestystä toisiinsa ei
määritelty, joten NHP-mittarin tulosten arvioiminen tapahtuu jokaisella ulottuvuude
erikseen. (Bowling 1991, Koivukangaset al. 1992, Ohinmaaet al. 1993, Walker & Ros-
ser 1993.)

Suomessa NHP-mittaria on käytetty mm. aivokasvainpotilaiden hoidon seurann
(Koivukangas 1993, Ohinmaaet al. 1993), vanhus- ja diabetestutkimuksessa (Keinäne
Kiukaanniemiet al. 1994), tekonivelkirurgian arvioinnissa (Rissanenet al. 1993) sekä
arvioitaessa eräiden lääkkeiden vaikutuksia (Nissinenet al. 1993). Tulosten perusteella
NHP-mittaria voidaan pitää reliaabelina terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarina m
suomalaisessa väestössä (Koivukangaset al. 1992). Taulukossa 6 on esitetty NHP-mitta
rin kuuden eri ulottuvuuden sisäistä johdonmukaisuutta esittävät Cronbachin alpha
abiliteettikertoimet suomalaisissa tutkimuksissa (Koivukangaset al. 1995, Koivukangas
& Koivukangas 1988, III osatyö 1997).

Taulukko 6. NHP-mittarin ulottuvuuksien reliabiliteettikertoimet (Cronbachin alph
tässä tutkimuksessa sepelvaltimotautipotilailla (N=280), suomalaisessa väestöotok
(N=2597) ja aivokasvainpotilailla (N=81).

Self-As-Carer (SCI) -itsehoitomittari (IV). Tässä tutkimuksessa käytetty itsehoitomi
tari "Self-As-Carer Inventory" (SCI-mittari) perustuu amerikkalaiseen Oremin itseho
teoriaan (Orem 1985 ja 1991). Kyseinen yleisteoria käsittää kolme rinnakkaista teo
1) teoria hoitotyön järjestelmistä, 2) teoria itsehoitovajauksesta ja 3) teoria itsehoid
Näiden kolmen teorian ydinkäsitteet ovat seuraavat: itsehoito, terapeuttinen itseho
vaatimus, itsehoitovalmius, itsehoitovajaus, hoitotyön toiminta ja hoitamisen toimin
SCI-mittari perustuu teoriaan itsehoitovajauksesta ja sen keskeinen käsite on itsehoi
mius. SCI-mittarin kehittäjältä professori Elizabeth Gedeniltä saatiin lupa mittarin käy
miseen Oulun yliopistossa. Geden ja Taylor (1991) ovat käyttäneet kehittämänsä SC
tarin lähtökohtana Hansonin ja Bickelin vuonna 1985 suunnittelemaa itsehoitovalmiu

NHP–mittarin ulottuvuus Sepelvaltimotautipoti-
laat tässä tutkimuksessa

Suomalainen väestöotos Aivokasvainpotilaat

Tarmokkuus 0.58 0.70 0.70

Uni 0.70 0.76 0.68

Kipu 0.78 0.88 0.89

Sosiaalinen eristäytyminen 0.62 0.73 0.69

Tunnereaktiot 0.81 0.85 0.81

Liikkuminen 0.67 0.82 0.85
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kartoittavaa mittaria. He ovat kehittäneet SCI-mittaria kahden lisätutkimuksen ja O
milta saadun palautteen perusteella paremmin kuvaamaan nimenomaan itsehoidoss
ritettavaa toimintaa. Itsehoitovalmius on dynaaminen käsite, jonka muutoksiin voivat
kuttaa esimerkiksi yksilön ikä, sukupuoli, terveydentila, terveydenhuoltopalvelut, perh
rakenne, elämäntapa sekä yksilön kehitysaste ja sosiokulttuurinen orientaatio (O
1991, Senten 1991). Itsehoitovalmius-käsitteen keskeiset ja toisiinsa yhteydessä
alakäsitteet ovat seuraavat: 1) toiminnan mahdollistavat perusvalmiudet, 2) voimako
nentit eli itsehoidon mahdollistavat valmiudet ja 3) itsehoitotoiminnot (N.D.C.G. 19
Orem 1985 ja 1991). Toiminnan mahdollistavat perusvalmiudet ovat itsehoitovalmiu
perustana. Varsinainen itsehoitovalmius-käsite muodostuu seuraavista tekijöistä: 1
makomponenteista ja 2) arvioivista sekä 3) tuottavista toimintokomponenteista. Nä
kolmen alakäsitteen välillä on jatkuva yhteys. (N.D.C.G. 1979, Weaver 1987, Gastet al.
1989, Evers 1989, Orem 1985 ja 1991). SCI-mittarin perustana on 10 voimakompone
ja mittarin faktorirakenteen on todettu vastaavan sekä arvioivia että tuottavia itsehoit
mintoja (Geden & Taylor 1991). Tässä tutkimuksessa käytetyn SCI-mittarin sisällön v
diteetin arviointi perustuu Gedenin ja Taylorin tutkimuksiin, joissa sisällön validitee
kuvaava indeksi oli 94 % (Geden & Taylor 1991).

Itsehoitoa ja itsehoitovalmiutta käsittelevää hoitotieteellistä tutkimusta on Suom
jonkin verran (Hentinen 1979, Meriläinen 1981 ja 1986, Pelkonen 1989, Erjanti 19
Raatikainen 1992, Lukkarinen 1993, Lukkarinen & Hentinen 1994a ja 1994b, Backm
1997, Sonninen 1997). Kansainvälinen hoitotieteellinen itsehoitotutkimus on pääas
keskittynyt Oremin itsehoitoteorian hyödyntämiseen ja kliinisen hoitotyön validin mit
rin kehittämiseen (Weaver 1987, Bottorf 1988, Gaut & Kiechefer 1988, Riesch & Ha
1988, Evers 1989, Geden & Taylor 1991, Van Achtenberget al.1991, Senten 1991, Evers
et al.1993, Lorensenet al.1993, Söderhamnet al.1996).

SCI-mittari on suunniteltu mittaamaan väestön itsehoitovalmiutta. Tässä tutkim
sessa mitattiin sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden itsehoitovalmiutta. Muuta t
tarkoitukseen kehitettyä mittaria ei ollut saatavilla, joten päätettiin kokeilla, miten S
mittari soveltuu näiden potilaiden itsehoitovalmiuden mittaamiseen. Mittaria käytet
ensimmäisen kerran ohitusleikkaukseen tulevien potilaiden (N=100) itsehoitovalm
sien selvittämiseen (Lukkarinen 1993, Lukkarinen & Hentinen 1994a ja 1994b). Tätä
kimusta varten suoritettiin mittarin kääntämisprosessi Suomessa. Ennen kuin Suom
voidaan ottaa käyttöön jossakin muussa maassa kehitetty mittari, se on ensin saatav
taamaan oman maamme kulttuurisia, kielellisiä ja sosiaalisia oloja. SCI-mittarin osio
suomentaminen suoritettiin ryhmätyönä ja se on kuvattu IV osatyössä. SCI-mittari ote
tämän jälkeen käyttöön. Mittarin viimeinen versio käsittää 40 osiota. Mittari on Like
tyyppinen kuusiportainen asteikko. Paras mahdollinen pistemäärä on 40 ja huonoin
Mitä pienempi pistemäärä on, sitä suurempi on arvioitu itsehoitovalmius.

4.2.1.3. Kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmät ( I – IV)

Elämänlaadun sekä itsehoidon tutkimuksissa NHP- ja SCI-mittareilla kerätty tieto ta
nettiin ja analysoitiin SPSS for Windows 6.0 software package -ohjelmalla (SPSS, Inc
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NHP-mittarista on tehty aikaisemmissa tutkimuksissa satunnaistettuun väestön
seen (N=3600) perustuvanormitus suomalaisessa aikuisväestössä (Koivukangaset al.
1995). Siinä on tutkittu mittarin ulottuvuuksien (liikkuminen, kipu, uni, tarmokkuus, tu
nereaktiot ja sosiaalinen eristäytyminen) indeksien keskiarvoja ja keskihajontoja mm
ja sukupuolen mukaan. Tässä tutkimuksessa sepelvaltimotautipotilaiden NHP-mit
ulottuvuuksien indeksiarvojen vertailu muuhun väestöön tehtiin valikoimalla normaal
estön indeksiarvot sepelvaltimopotilaiden ikä- ja sukupuolijakaumaa vastaavaksi. T
tollisessa päättelyssä käytettiin keskiarvoihin perustuvaa 95 %:n luottamusväliä vert
essa eri potilasryhmien NHP-mittarin koetun terveydentilan ulottuvuuksien indeksiar
suhteessa normaaliväestöön ja keskenään (I ja II). Ryhmien saamat mittarien ulottu
sien indeksiarvot poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p<0.05) mikäli luo
musvälit eivät saa yhteisiä arvoja (Gardner & Altman 1986). Aineisto ei ollut normaa
jakautunut, minkä vuoksi vertailu perustui 95 %:n luottamusvälien antamiin tuloksiin k
kiarvojen sijaan. Aineisto oli oikealle vino, jolloin hyvää elämänlaatua kuvaavia pie
pistemääriä oli aineistossa enemmän kuin huonoa elämänlaatua kuvaavia suuria pist
riä. Luottamusvälien käyttöä suositellaan täydentämään p-arvojen antamaa informa
tai käytettäväksi p-arvojen sijasta (Gardner & Altman 1986, Läärä 1988 ja 1994). Luo
musväli on kahden luvun rajaama väli, joka peittää tässä tutkimuksessa 95 %:n tod
köisyydellä parametrina käytetyn keskiarvon oikean arvon. Mitä kapeampi luottamus
on, sitä vähemmän on epävarmuutta esitetyn parametrin suhteen.

Sepelvaltimopotilaiden terveyteen liittyvän elämänlaadun ja taustamuuttujien vä
tarkastelua varten NHP-mittarin ulottuvuuksista ja taustamuuttujista muodostettiin e
luokitteluasteikollisia muuttujia (I ja II). Tutkimukseen osallistuneiden NHP-mittar
kuuden eri ulottuvuuden pistemäärät jaettiin kvartiilien mukaan kolmeen luokkaan
raavasti: ensimmäinen kvartiili (25 %) muodostui tutkimukseen osallistuneiden mata
mista pistemääristä kyseisellä ulottuvuudella ja edustaa hyvää terveyteen liittyvää
mänlaatua, toinen ja kolmas kvartiili (50 %) edustaa keskinkertaista terveyteen liitty
elämänlaatua, neljäs kvartiili (25 %) muodostui tutkimukseen osallistuneiden korke
mista pistemääristä kyseisellä ulottuvuudella ja edustaa huonoa terveyteen liittyvää
mänlaatua. Tämän jälkeen sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaadun NHP–m
ulottuvuuksien ja taustatekijöitä sekä sairauden vaikeusastetta kuvaavien muut
yhteyttä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin avulla, tilastollista yhteyttä tarkasteltiin konti
genssikertoimen ja parametrittoman khiin neliötestin avulla. Tilastollisen yhteyden
kasteluun valittiin parametriton khiin neliötesti, koska aineisto ei ole normaalisti jakau
nut, vaan oikealle vino. Hyvää elämänlaatua kuvaavia pieniä pistemääriä on aineis
enemmän kuin huonoa elämänlaatua kuvaavia suuria pistemääriä.

Elämänlaadun muutoksien tarkastelussa 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoitomen
mistä käytettiin myös parametritonta testiä aineiston vinon jakautuman vuoksi. Kolm
eri ryhmän (lääkehoito, pallolaajennus ja ohitusleikkaus) ennen ja jälkeen hoitomen
miä elämänlaadun vertailussa käytettiin Wilcoxonin testiä (III). Wilcoxonin te
(Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test) soveltuu käytettäväksi, koska aineis
vertailu ei perustu itsenäisten aineistojen vertailuun (Polit & Hungler 1995). Vertai
lähtökohtana on saman henkilön elämänlaadun eri ulottuvuuksien kahden pistem
vertailu. Vertailun tulos voi olla joko huonontunut eli negatiivinen pistemäärä, parantu
eli positiivinen pistemäärä tai 0-pistemäärä, mikäli elämänlaatu on säilynyt samana. T
tollinen päättely perustuu Wilcoxonin testiin yhteydessä suoritettuun Z–merkitsevyys
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tiin, jolla mitataan muutosten tilastollinen merkitsevyys. Wilcoxonin testin osoittam
tilastollisesti merkitseviä NHP-mittarin elämänlaadun muutoksia eri hoitoryhmillä vu
den kuluttua hoitomenetelmistä ja tutkimuksen aloittamisesta kuvataan graafisella
olla. Muutoksen kuvaamisen graafinen esitys perustuu laskutoimitukseen, jossa on
sen potilaan kohdalla laskettu NHP-mittarin kyseisen ulottuvuuden lähtöarvon ja vuo
kuluttua olevan arvon erotus ja edelleen eri ulottuvuuksien erotusten keskiarvot. Saa
erotusten keskiarvoilla esitetään graafisesti esimerkiksi pylväillä Wilcoxonin testin os
tamat tilastollisesti merkitsevät muutokset tietyillä ulottuvuuksilla hoitoryhmittäin.

Tutkimukseen osallistuneiden yksilöllisiä NHP-mittarin terveyteen liittyvän elämä
laadun ulottuvuuksien muutoksia tarkastellaan graafisten AUC (area under curve)-kä
(Matthews et al. 1990) avulla ikäryhmittäin sekä naisilla että miehillä (väitöskirja
yhteenveto-osa). Toistuvien mittauksien metodia käytettäessä tarkastelun kohtee
yksilö ja yksilön muutokset ajan kuluessa vastakohtana sijainnin tunnuslukujen ilma
miselle, kuten aritmeettiselle keskiarvolle tai mediaanille. Informatiivisin tapa esit
yksilöiden vastetta hoitomenetelmiin ovat yksilöitä kuvaavat erilliset graafiset käyrät s
teessa aikaan (Bland & Altman 1986, Matthewset al.1990).

SCI-mittarin sisällön kuvaamisessa käytettiin faktorianalyysiä (IV). SCI–mittarin its
hoitopistemääriä ja faktorisummamuuttujien pistemääriä kuvaavat aineistot eivät ole
maalisti jakautuneita, vaan ne ovat positiivisesti vinoja ts. itsehoitovalmiutta kuvaa
pistemäärät ja faktorisummamuuttujien pistemäärät painottuvat hyvää itsehoitovalm
kuvaaviin pisteisiin. Itsehoitovalmiutta kuvaavat alkuperäiset pistemäärät ja alkuper
summapisteet, jotka oli muodostettu faktoreiden mukaan, jaettiin kvartiilimäärityk
perusteella kolmeen luokkaan. Näin erotettiin neljännes parhaimpia ja neljännes
noimpia pistemääriä. Ristiintaulukoinnilla saatiin yksityiskohtaisempaa tietoa taustam
tujien jakautumisesta kolmeen itsehoitovalmiutta kuvaavaan luokkaan (hyvä, keskin
tainen ja huono itsehoitovalmius). Taustamuuttujat ja alkuperäiset itsehoitopistem
ristiintaulukoitiin ja niiden välistä yhteyttä sekä tilastollista merkitsevyyttä testattiin kh
neliötestin, korrelaatiokertoimen ja p-arvon avulla IV osatyössä (Burns & Grove 19
Polit & Hungler 1995, Waltzet al.1991).

4.2.2. Kvalitatitiiviset menetelmät (V, VI)

4.2.2.1. Fenomenologisen psykologian tutkimusmetodin valinnan taus

Elämänlaatua yksilön elämäntilanteessa ja yksilön elämänkulkua (ongelma-alue 3) l
tytään fenomenologian näkökulmasta. Fenomenologinen tutkimus hoitotieteessä tu
tietoa hoidettavana olevien kokemuksista siinä elämäntilanteessa, jossa ne ilmenev
tuottaa tietoa hoitamisen perusteista. (Omery 1983.) Hoitotieteellisten teorioiden ydi
sitteenä on ihminen (Fawcett 1995). Hoitotieteellisten teorioiden ja mallien taustalla
yleensä holistinen, kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, joka perustuu humanistiseen m
mankatsomukseen. Tämän mukaan ihmistä pidetään biopsykososiaalisena kokona
na.

Tämä tutkimus fokusoituu yleisestä sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaadu
kastelusta yksilöiden kokemuksien ja toiminnan kuvaamiseen ja analysoimiseen, jo
ihmiskäsitys perustuu Rauhalan (1989, 1993 ja 1995) eksistentiaalisen fenomenol
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holistiseen ihmiskäsitykseen. Sen mukaan ihminen todellistuu kolmessa olemisen p
muodossa, jotka ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Pitkäaikaissair
sairastavalle kehollisuuden viestit ovat tärkeitä. Kehollisuuden viestit välittyvät tajun
kautta kokemuksina; se on kehon toimintojen tajunnallista ymmärtämistä. Situation
suus, eli elämäntilanteisuus merkitsee olemassaoloa suhteessa elämäntilanteesee
mäntilanteisuudella viitataan kaikkeen siihen, mihin ihminen kehollisena ja tajunn
sena olentona on suhteessa. Elämäntilanteisuus on ihmisen kietoutuneisuutta oma
mäntilanteensa rakennetekijöihin. Situaatio ei siten ole mitään ihmisen elämässä ulko
lelta vaikuttavaa. Hoitotieteen näkökulmasta fenomenologinen tutkimusmetodi on h
perusteltu. Hoitotieteessä fenomenologista tutkimusotetta on käytetty etupäässä Y
valloissa, mutta se on tunnettu myös suomalaisessa hoitotieteellisessä tutkimuk
Suomalaisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa fenomenologialla on tarkoitettu joko
sofista traditiota, fenomenologista metodologiaa (Åstedt-Kurki 1992 ja 1994, Lind
1997) tai sitä on käytetty tutkimusmenetelmänä, fenomenologisena metodina (Ås
Kurki & Nieminen 1997, Lindvall 1997).

Fenomenologian keskeinen käsite on intentionaalisuus, tietoisuuden tai tajunnan
tautuneisuus tiettyyn kohteeseen (Saarinen 1989). Husserlin fenomenologiassa taj
rakenteen muodostavat merkitykset ovat keskeinen tutkimuskohde (Husserl 1
Perttula 1998). Merkitysrakennetta ei Husserlin mukaan voi tutkia sellaisenaan,
ainoastaan tietoisuuden suorittamien toimintojen eli ihmisen kokemusten kautta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ihmisten kokemuksia. Tällöin ei lähd
liikkeelle tiukasti operationalisoiduista käsitteistä, vaan pyritään ensisijaisesti selkiy
mään ja vapauttamaan tieteelliset käsitteet niiden esiteoreettisesta painolastista. Hu
lause "Zu den Sachen selbst" (paluu asioihin itseensä) viittaa juuri tähän tavoittee
kuvata asioita ilman teoreettisia käsitteitä tai tutkijan luonnollista asennetta. Asio
ymmärtämisen katsotaan syntyvän intuitiosta, jolloin kokemuksia kuvatessa ilmi
kuvataan se, minkä siitä varmalla selkeyden asteella eli evidenssillä intuition avulla
daan havaita.

Tulkinta ei kuulu fenomenologiaan, jos tulkintana pidetään asioiden mieltämistä
reettisen tai metafyysisen käsitejärjestelmän välittämänä. Edellisestä poiketen tätä
musta suuntaa etukäteen pohdittu eksistentiaalisen fenomenologian holistinen ihmi
tys, ontologinen sitoumus eli metafyysinen oletus ihmisestä. Puhdas fenomenologia
filosofiseen tutkimukseen, mutta kun tutkitaan yksilöitä, silloin on etukäten päätett
ihmiskäsityksestä. Tämä on ero puhtaan fenemenologian (Husserl 1989, Giorgi 199
1994b) ja eksistentiaalisen fenomenologian välillä (Rauhala 1989, 1993 ja 1995).

Deskriptio fenomenologisessa tutkimuksessa viittaa tutkijan pyrkimykseen kuvata
kittavien kokemus mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. Tällöin deskriptiosta
daan puhua tutkittavan kokemuksen ilmaisun ja tutkijan siitä muodostaman kuvau
vastaavuutena. Siihen pyritään fenomenologisen reduktion avulla. Reduktion en
mäistä vaihetta, luonnollisen asenteen reflektiota ja mielessä tapahtuvaa syrjään
mistä kutsutaan fenomenologiassa sulkeistamiseksi (Juntunen 1986). Reduktion to
vaiheessa tutkittavasta ilmiöstä etsitään olennainen, ilmiön olemus tai rakenne, joka
tutkimuksessa merkitsee tutkimukseen osallistuneiden merkitysverkoston muodostam
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4.2.2.2. Haastatteluun osallistuneiden valinta ja teemahaastattelut

Pitkittäistutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa sairaalassa tutkija tapasi jokaisen o
leikkaus- (N=100) ja pallolaajennuspotilaan (n=100) ja kysyi heidän halukkuuttaan v
den kuluttua kotona tehtävään haastatteluun ja pyysi heiltä myös kirjallisen suostu
sen erilliselle lomakkeelle. Kaikista potilaista (N=200) kotona tehtävään haastatte
suostui 174 (87 %). Tutkimukseen osallistuneet olivat vilpittömästi iloisia ajatukse
että vuoden kuluttua tutkija tulisi heidän kotiinsa tekemään haastattelun. Tutkimuk
osallistuville kerrottiin rehellisesti siitä, että vain osalle voidaan tehdä haastattelu. Lo
lisen haastatteluun osallistuvien valinnan tutkija teki palautettujen päiväkirjojen pe
teella. Päiväkirja oli rakenteeltaan strukturoitu. Ensimmäisen puolen vuoden aikana
väkirjan kirjoittamiseen osallistui yhteensä 70 ihmistä, joille oli tehty ohitusleikkaus
pallolaajennus. Tutkija valitsi seuraavan puolen vuoden ajaksi jatkoon 40 henkilöä
olivat päiväkirjassa tuottaneet informatiivista tekstiä, eivät ainoastaan yksisanaisest
tanneet kysymyksiin. Tästä joukosta tutkija valitsi haastatteluun 10 miestä ja 10 na
Tutkimukseen valittiin yhtä paljon pallolaajennuksella ja ohitusleikkauksella hoidettu
molempia sukupuolia edustavia, eri-ikäisiä ja perheellisiä sekä yksinäisiä ihmisiä. Oh
leikatuista miehistä yksi sairastui vakavasti uudelleen vuoden kuluttua juuri haastat
aikaan, joten tutkija haastatteli 19 ihmistä. Teemahaastattelut aloitettiin maalisku
1996 ja viimeiset haastattelut tehtiin joulukuussa 1996. Teemahaastatteluun osallistu
ta oli ohitusleikattuja miehiä 4 ja naisia 6. Pallolaajennuksella hoidettuja miehiä oli v
ja naisia neljä.

Ennen haastatteluita tutkija soitti valitsemilleen ihmisille ja kysyi, olivatko he ed
leen halukkaita kotihaastatteluun. Kukaan ei kieltäytynyt, joten puhelimessa sov
haastatteluiden ajankohdat. Lähes kaikkia ihmisiä haastateltiin heidän kotonaan joko
vällä tai illalla töiden jälkeen. Vain yksi haastattelu tehtiin työpaikalla haastatellun oma
toivomuksesta. Tutkija kävi jokaisen haastateltavan luona yhden kerran ja hän nau
kaikki haastattelut. Haastattelujen pituus oli 90 – 120 minuuttia. Haastatteluista k
aukikirjoitettua materiaalia 421 sivua kirjasinkoolla 12 ja rivivälillä 1 kirjoitettuna.

Tutkija oli laatinut haastattelua varten teemarungon (liite 5), joka noudatti toisa
hoitoprosessin etenemistä ja toisaalta arkielämään liittyviä tapahtumia sairastamis
hoidon aikana. Teemat käsittelivät oireiden alkamista ennen diagnosointia, sairastum
aikaa ja hoitoa sairaalassa sekä jälkihoitoa vuoden aikana hoidon jälkeen. Tutkija
haastatteluissa antamaan ensisijaisesti tilaa tutkimukseen osallistuvien omille koke
sille kuitenkin ohjaamalla heitä kertomaan haastattelurungon teemoista, mutta varo
kuttamasta ilmaisun sisältöön. Haastattelujen ilmapiiri oli poikkeuksetta vapautunu
luottamuksellinen. Missään vaiheessa tutkija ei epäillyt haastattelujen autenttisu
kokemusten aitoa välittymistä ja rehellisyyttä. Haastattelun loputtua sovittiin, että jos
kimukseen osallistuneilla tai tutkijalla tulee myöhemmin lisättävää tai kysyttäv
molemmat voivat vapaasti ottaa yhteyttä toisiinsa.
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4.2.2.3. Empiirisen analyysin eteneminen

Tässä tutkimuksessa laadullinen analyysi on kolmivaiheinen. Analyysin ensimmäis
vaiheessa teemahaastatteluista muodostuneen aineiston analyysi etenee yksilöl
idiografisella tasolla siten, että jokaisen haastatellun kohdalla tutkittavan ilmiön kann
tärkeistä merkityssuhteista muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto. Yksilö
kokemusten kuvaamisessa käytetään Husserlin kuvailevaan fenomenologiaan (H
1989) perustuvaa fenomenologisen psykologian tutkimusmetodia (Giorgi 1994a ja 19
Perttula 1995 ja 1998). Näin saadut merkitysverkostot (n=19) muodostavat analy
ensimmäisen vaiheen tulokset. Analyysin toisen vaiheen tavoitteena on muodostaa
tavasta ilmiöstä käsitteellisesti yleistä, nomoteettista tietoa, joka esitetään tyyppien
dossa. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset ovat toisen ja kolmannen va
aineistona. Kolmannessa vaiheessa keskitytään neljän henkilön merkitysverkoston a
analysoimaan yksilön toimintaa ja selviytymistä. Analyysin kolmas vaihe perustuu
mänkulkututkimukseen, jossa yksilön toimintaa ja selviytymistä omassa elämäntilan
saan analysoidaan Layderin (1993 ja 1997) teoreettisen tulkintakehikon avulla.

Analyysin ensimmäinen vaihe.Analyysin ensimmäisessä vaiheessa edettiin yksilöl
sellä, idiografisella tasolla ja analyysin tuloksena muodostettiin jokaisen haastate
yksilökohtainen tarina. Giorgi (1994b) on esittänyt analyysin sisältävän neljä osavaih
seuraavasti: 1) tutkimusaineiston avoin lukeminen kokonaisnäkemyksen hahmot
seksi, 2) tutkimusaineiston uudelleen lukeminen psykologian ja tutkittavan ilmiön k
nalta relevanttien merkityksen sisältävien ("meaning units") yksiköiden hahmotta
seksi, 3) merkityksen sisältävien yksiköiden muuntaminen tutkittavan kieleltä psyk
gian kielelle, 4) muunnettujen merkitysten yhdistäminen yksilöllisiä kokemuksia kuva
vaksi yleiseksi rakenteeksi. Perttula (1995) on kehittänyt Giorgin esittämiä vaiheita
jentamalla analyysia käsittämään useampia vaiheita, mikä lisää luotettavuutta laajan
musaineiston analysointiin. Tässä tutkimuksessa käytetty analyysi on mukaelma P
lan analyysimetodista. Analyysin etenemistä kuvaava esimerkki on liitteenä (liite
Aineiston analyysi eteni seuraavalla tavalla:
1. Tutkija litteroi aineiston ja tutustui aineistoon lukemalla sitä avoimesti. Analyy

ensimmäisessä vaiheessa hän pyrki tietoisesti sulkeistamaan omat ennakkokä
sensä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija oli saanut useampien kontaktien kautta (alk
astattelu ja postikyselyt) tutkimukseen osallistuvista tietyn käsityksen, mu
haastattelutilanteessa hän pyrki kohtaamaan heidät kuin uudessa tilanteessa luk
aikaisemmin kerättyä aineistoa ennen haastattelua tai aineiston analyysia. Tutk
kuitenkaan kysellyt tutkimukseen osallistuneilta uudelleen aikaisemmin saam
tietoja. Analyysia varten säilytettiin ääninauhat, joita tutkija kuunteli samaan aika
kun hän luki aukikirjoitettua tekstiä. Haastatteluissa sekä tutkimusaineistoa luki
tutkija pyrki eläytymään tutkittavien kokemuksiin ilman omaan luonnolliseen as
teeseen sisältyviä ennakkokäsityksiä ilmiöistä. Tutkijalla on pitkä kokemus saira
hoitajana sepelvaltimotautiin sairastuneiden hoitamisesta ohitusleikkauksissa, m
sairastuneiden jatkohoidosta ja kuntoutumisesta ei ole aikaisempaa kokemusta. S
valtimotautiin sairastuneen arkea, elämänlaatua ja elämänkulun muutoksia tutki
seurannut isänsä kohdalla vuosikymmenien ajan.
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2. Keskeiset aineistoa jäsentävät sisältöalueet nousivat tutkimukseen osallistun
situaation rakennetekijöistä, joihin suhteessa heidän kokemuksensa muodost
Giorgin analyysissa ei ole tätä sisältöalueisiin muodostamisen vaihetta, vaikk
helpottaa huomattavasti laajan aineiston jäsentämistä (Perttula 1995). Sisältöalu
muotoutuivat tutkimukseen osallistuneiden elämäntilanteen faktuaaliset tekijät, se
valtimotauti, virallinen ja epävirallinen hoito, elämän aineelliset puitteet, oma elä
ja minuus, perhe- ja sosiaaliset suhteet sekä harrastukset. Elämäntilanteen faktu
tekijät kuvaavat tutkimukseen osallistuneiden situaation tosiasiallisuutta. Kokem
set sepelvaltimotaudista liittyvät sairauden syntymiseen, sairauden kulkuun ja
tykseen sepelvaltimotaudista sairautena ja käsitykseen sen hoitamis
Kokemuksiin virallisesta ja epävirallisesta hoidosta liittyvät kaikki interventiot (sa
aalahoito, terveyskeskus, yksityislääkärit) sekä itsehoito, vapaaehtoinen hoito ja
vien antama hoito. Elämän aineellisten puitteiden kokemista kuvaavat koulu
palkkatyö, työkyvyttömyyteen liittyvät tuet, taloudellinen tilanne ja toimeentul
Oman elämän ja minuuden kokemiseen liittyvät elämäntavoitteet, elämänla
elämänhallinta ja erilaisuus. Perhe- ja sosiaalisten suhteiden sekä harrastusten
minen sisältyy osaltaan elämän faktuaalisiin tekijöihin, mutta kuvastaa myös s
auden aiheuttamia muutoksia näissä suhteissa.

3. Tutkija jakoi jokaisen tutkimukseen osallistuneen haastatteluaineiston merkityk
sisältäviin yksiköihin (meaning units). Merkityksen sisältävät yksiköt muodostava
ehjän asia- sekä kokemussisällön. Tutkija jätti ne mahdollisimman laajoiksi, j
kokemuksen ehyt merkityssisältö ei pirstoutuisi. Tämän intuitioon perustuva va
tapahtui nopeasti siten, että mielessä pidettiin tutkimuksen tarkoitus ja tutkitt
ilmiö hoitotieteen näkökulmasta.

4. Merkityksen sisältävät yksiköt käännettiin tutkijan kielelle välittömästi alkuperäis
tekstin jälkeen kursiivilla kirjoitettuna omana kappaleenaan. Tämä vaihe oli huom
tavasti vaikeampi ja työllistävämpi kuin edellinen vaihe. Tämä vaihe antaa peru
yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamiselle, koska merkitysverko
pohjautuvat merkityksen sisältävien yksiköiden antamaan informaatioon. Tutkim
seen osallistuvien kieleltä kääntäminen tutkijan tieteenalan yleiselle kielelle on m
vaativa, koska tutkimukseen osallistuneen kokemuksen keskeinen sisältö on
lytettävä ja toisaalta tutkijan tieteenalan kielen on oltava yksiselitteistä ja teoreett
käsitteisiin sitoutumatonta. Tutkimukseen osallistuneen kuvaus välittömistä ko
muksistaan on fenomenaalisella tasolla (Bullington & Karlsson 1984). Tutkija py
fenomenaaliselta tasolta fenomenologiselle tasolle, jolloin hän eteni kohti tutkim
seen osallistuneen yksilökohtaista merkitysverkostoa. Mielikuvatasolla tapah
muuntelu ja sulkeistaminen muodostavat yhdessä fenomenologisen reduktion,
avulla tutkija käänsi tutkimukseen osallistuneiden ilmaiseman fenomenaalisen t
musaineiston fenomenologiselle tasolle eli tutkijan kielelle.

5. Merkityksen sisältävät yksiköt ja niistä tehdyt muunnokset sijoitettiin tutkim
saineistoa jäsentäviin sisältöalueisiin. Tämä vaihe oli tutkimuksen analyysin et
misen kannalta mekaaninen. Tässä metodin vaiheessa tutkija käytti apuna
sairaalassa ennen toimenpidettä tehtyä haastattelua, koska olisi tuntunut vä
kysellä toiseen kertaan asioita, joista tutkija jo oli tietoinen.
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6. Tutkija laati sisältöalueista riippumattoman yksilökohtaisen merkitysverkoston se
valtimotautiin sairastuneen elämänkulusta. Yksilökohtaisen merkitysverkos
tavoittamiseksi hän asetti tutkijan kielelle käännetyt merkityksen sisältävät yks
sisällöllisesti toistensa yhteyteen, koska kokemukset eivät holistisen ihmiskäsity
mukaan muodostu toisistaan erillisistä merkityssuhteista, vaan niiden monimu
sista mielellisistä kietoutumista (Perttula 1995). Tutkija pitää merkitysverkoston in
groimisen ja asiasisällön tiivistämisen vaihetta onnistuneena, koska ainei
autenttisuutta tuki tutkijan syvällinen suhde tutkimukseen osallituneisiin ja käs
heidän elämäntilanteestaan. Näin ollen merkitysverkosto ei sisällä epäjohdonm
sia oletuksia sairastuneiden elämismaailmasta.

Analyysin toinen vaihe (V). Analyysin toisen vaiheen tavoitteena oli muodostaa tutk
tavasta ilmiöstä käsitteellisesti yleistä, nomoteettista tietoa (Giorgi 1994b, Perttula 1
ja 1998). Tällöin tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset olivat toisen vaiheen ain
tona. Analyysin toinen vaihe ei vastaa eksistentiaalisen fenomenologian ihmiskäs
seen perustuvaa ajattelua, jonka mukaan kokemukset ovat yksilöllisiä ja muotou
yksilön koetuksi maailmaksi, eivätkä ole irrotettavissa sieltä. Perttulan (1995 ja 19
mukaan on kuitenkin mahdollista, että yhden yleisen merkitysverkoston muodostam
sijasta muodostettaisiin merkitysverkoston tyyppejä. Sairastuneiden elämäntilanteet
erilaisia, elämä ei moninaisuudessaan ollut kaikille sepelvaltimotautipotilaille saman
nen, minkä vuoksi muodostui erilaisien kokemuksien perusteella erilaisia merkitys
kostoja. Erilaiset merkitysverkostot mahdollistivat kuitenkin sekä erilaisten että sam
laisten kokemusten pohjalta tyyppien muodostamisen. Tyypittely oli karkea, koska ih
ten koetut elämäntilanteet ja sairaus olivat erilaisia. Vaikka ei olekaan olemassa k
identtistä merkitysverkostoa, niin eri merkitysverkostot toistaessaan tiettyjä sisältöjä,
positiivisesti tai negatiivisesti koettuja, voivat antaa yleisiä viitteitä näiden ihmisten ko
muksista ja mahdollisuuden muodostaa tyyppejä. Tyyppien muodostaminen aineisto
19 merkitysverkostoa eteni seuraavalla tavalla:
1. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkija tutustui uudelleen aineistona olevi

merkitysverkostoon lukemalla niitä selvittääkseen, millaisia kokemuksia sepelval
otautiin sairastuneilla oli. Tutkija jakoi merkitysverkostot merkityksen sisältäv
yksiköihin.

2. Analyysin toisessa vaiheessa tutkija nimesi jokaisesta 19 merkitysverkostosta n
vat ihmisten kokemuksia kuvaavat laajat sisältöalueet: sairauden merkitys, eläm
lanne ennen ja jälkeen hoitomenetelmien ja ihmisten arjen kokeminen.

3. Analyysin kolmannessa vaiheessa tutkija sijoitti merkityksen sisältävät yks
sisältöalueisiin.

4. Tutkimusaineistosta oli mahdotonta muodostaa yhtä yleistä merkitysverkostoa.
lyysin tuloksena muodostui kaksi erilaista yleistä merkitysverkostoa eli tyyppiä, jo
kuvasivat tutkimukseen osallistuvien suhdetta sairauteen, elämäntilanteen faktu
uutta ja arjen kokemista sepelvaltimotautiin sairastumisen jälkeen. Tyypit eros
sisältöalueiden perusteella toisistaan.

5. Tutkija nimesi merkitysverkostot kuvaamaan kahta erilaista tyyppiä seuraavasti: “
ivisesti hoitoon suhtautuva, elämänkulun uudistamiseen suuntautuva tyyppi” ja “p
ivisesti hoitoon suhtautuva, elämänkulussaan aikaisemmat periaatteet säily
tyyppi”.
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Analyysin kolmas vaihe (VI)

Analyysin kolmannessa vaiheessa korostuivat yksilön rooli ja elämänkulku sepelvalt
tautiin sairastumisen jälkeen. Yksilön toimintaa ja selviytymistä omassa elämäntilan
saan analysoitiin ja tulkittiin Layderin (1993 ja 1997) teoreettisen tulkintakehikon avu
(kuvio 5). Kolmannessa vaiheessa aineistona olivat edelleen Giorgin metodin ensim
sen vaiheen tulokset, yksilökohtaiset merkitysverkostot, joista tutkija keskittyi ne
merkitysverkoston avulla kuvaamaan, analysoimaan ja tulkitsemaan yksilön elämä
kua. Elämänkulkua ei tarkasteltu elämäkerrallisena biografiatutkimuksena, vaan pros
na, johon ihminen sairauden myötä joutui; kokemuksina sairastumisen alkuvaiheessa
raalahoidosta ja jälkihoidosta ensimmäisen vuoden aikana pallolaajennuksen tai o
leikkauksen jälkeen.

Layderin (1993 ja 1997) teoreettisen tulkintakehikon perusideana on yksilön ja yh
kunnan välinen dialektinen suhde. Analyysissä korostui sepelvaltimotautia sairastav
mijana suhteessa hoitojärjestelmään ja arkeen. Teoreettisen tulkintakehikon avulla t
pyrki kuvaamaan ja tulkitsemaan sairastuneen toimintaa ja toiminnan taustalla o
tekijöitä mahdollisuuksina tai rajoituksina elämäntilanteissa. Tulkinta ohitti ihmisen si
sen todellisuuden kuvaamisen, se ei ollut mahdollista ainoastaan tutkimusaineistost
tevän yksilön toiminnan kuvaamisena.

Kuvio 5. Sepelvaltimotautia sairastavien elämänkulun analysoiminen Layderin (1993 ja 1997)
tulkintakehikkoa soveltaen.

TOIMIJAN ELÄMÄNKULUN MUOTOU-
TUMINEN

Sydänyhdistys

Sopeutumisvalmennus-kurssit

Yksityissektori

AIKA
12 kk

6 kk

Harrastukset

Sosiaaliset verkostot

Perhe

Keskussairaala

Terveyskeskus

Työterveyshuolto

Tilanteiden jäsentäminen,
määrittely ja merkitykset

Toiminta elämäntilanteissa

Taloudellinen tilanne

Työyhteisö

Hoito: PTCA/CABS
Oireet 0–5 vuotta

Hoitojärjestelmät Toimijan elämäntilanne Yksityisyys, vapaa-aika, työ

ELÄMÄNTILANTEEN PAIKALLISET TEKIJÄT

YHTEISKUNNALLINEN KONTEKSTI
– sepelvaltimotauti suomalaisten sairautena – asenteet sepelvaltimotautia kohtaan
– sepelvaltimotaudin etiologia – laki potilaan oikeuksista, kuntoutuslaki
– sepelvaltimotaudin hoitomahdollisuudet – suositus sepelvaltimotaudin hoidosta
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4.3. Tutkimuksen eettiset näkökohdat

Tutkimuksessa on noudatettu Helsingin julistuksen (1964) eettisiä näkökohtia, joita
täydennetty Hong Kongin kokouksessa 1989. Tutkimuksen toteuttamiseen on saatu
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eettiseltä toimikunnalta 19.12.1994 t
mussuunnitelman perusteella. Lisäksi tutkimuksen toteuttamiseen ja aineiston keru
haettiin lupa Oulun yliopistollisen sairaalan kirurgian ja sisätautien klinikoiden ylihoi
jilta ja ylilääkäreiltä. Tutkija on tavannut henkilökohtaisesti sairaalassa jokaisen pallo
jennukseen tai ohitusleikkaukseen tulleen potilaan (N=200) ja tällöin selostanut heille
kimuksen kulun suullisesti ja antanut myös kirjallisen kuvauksen tutkimuksen tarkoi
sesta ja kestosta. Tutkija on korostanut tutkimukseen osallistumisen vapaaehtois
koska tutkimus pitkittäistutkimusasetelmana ja useita erilaisia aineiston hankintamen
miä sisältävänä oli pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista vaativa. Selostamisen jälkeen tu
on pyytänyt tutkimukseen osallistuvia allekirjoittamaan suostumuksensa erilliselle lom
keelle. Samassa yhteydessä tutkija on kertonut vuoden kuluttua kotona tehtävästä h
telusta ja pyytänyt siihen suostuvilta allekirjoituksen. Haastattelun ajankohtana tu
varmisti puhelimitse valitsemiensa haastateltavien suostumuksen ja haastattelun aja
dan. Lääkehoitoryhmälle postitettiin samat tutkimuksen kuvailua ja tutkimukseen suo
mista koskevat lomakkeet, mutta haastatteluun osallistumista ei heiltä kysytty. Tiet
luottamuksellisuus varmistettiin tutkimukseen osallistuville, kunkin tutkimukseen osa
tuvan tiedot on varustettu koodein ja heidän omia nimiään ei ole käytetty tutkimukses

Elämänkulkututkimuksessa tutkijan vastuu on merkittävä, koska hänen on määrite
oma paikkansa suhteessa tutkimuskohteeseen ja ihmisiin, joiden elämästä hän h
aineistonsa. Saman henkilön elämänkulku voi saada erilaisia muotoja ja tulkintoja
puen siitä, kuka ja millaisesta viitekehyksestä ja mitä varten kerää tutkimustiedot. Tu
haastatteli lähes kaikkia ihmisiä heidän kotonaan ja pyrki haastattelussa antamaan e
jaisesti tilaa haastateltavan omalle kokemukselle. Haastattelujen ilmapiiri oli luottam
sellinen, mikä auttoi tutkimukseen osallistuvia kertomaan rehellisesti kokemuksist
Haastattelujen tuottama aineisto on autenttinen. Naistutkimuksessa korostuva vast
roinen kommunikaatio, kokemusten jakaminen ja solidaarinen haastattelu jäävät he
ohuiksi toisen osapuolen yksityisyyttä koskevassa vaihtosuhteessa. Tutkija piti haas
tavia enemmän ihmisinä arkielämässään kuin potilaina. Tutkijan suhde haastateltavi
myös vuorovaikutuksellinen, tutkija antoi tietoa ihmisille mm. kuntoutukseen liittyvis
asioista eikä ainoastaan hankkinut heiltä tietoa. Haastattelun loputtua sovittiin, että
mukseen osallistuvat tai tutkija voivat ottaa vapaasti yhteyttä toisiinsa, jos myöhem
ilmenee lisättävää tai kysyttävää.
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5. Tulokset

Tutkimustulokset esitetään samassa järjestyksessä kuin tutkimuksen etenemine
kuvattu (kuvio 4) elämänlaadun laajasta ryhmätasolla tapahtuvasta kvantitatiivis
lähestymistavasta edeten sepelvaltimotautia sairastavan elämänlaadun ja elämä
kvalitatiiviseen tarkasteluun.

5.1. Elämänlaadun muutokset ryhmätasolla (I, II, III)

Elämänlaadun tarkastelu aloitetaan kuvaamalla sepelvaltimotautia sairastavien elä
laatua suhteessa samanikäisten terveiden henkilöiden elämänlaatuun. Sepelvaltim
sairastavien elämänlaadun yhteyttä taustatekijöihin kuvataan aluksi ryhmätasolla e
hoitomenetelmiä. Tulosten tarkastelu etenee sepelvaltimotautia sairastavien naiste
mänlaadun kuvailuun suhteessa samanikäisten terveiden naisten ja samaa tautia s
vien miesten elämänlaatuun. Tutkimuksessa tuodaan esille sepelvaltimotautia sai
vien naisten elämänlaadun muutoksia, jotka ovat uusi haaste aikaisemmin miesten s
tena pidetylle taudille. Sepelvaltimotaudin eri hoitomenetelmien aiheuttamaa muu
sairastuneiden elämänlaatuun kuvataan pitkittäistutkimuksena. Kuvauksen tarkoituk
on antaa hoitojärjestelmälle tietoa eri hoitomuotojen yhteydestä sairastuneiden elä
laatuun ja elämänlaadun muutoksista vuoden kuluessa.

5.1.1. Elämänlaatu suhteessa suomalaisen normaaliväestön
elämänlaatuun ennen hoitomenetelmiä (I)

Tutkimustulosten mukaan sepelvaltimotautia sairastavien (N=280) terveyteen liittyvä
mänlaatu oli ennen hoitomenetelmiä kaikilla kuudella NHP-mittarin osa-alueella me
sevästi huonompi kuin vastaavanikäisellä suomalaisella väestöllä (N=2597) keskia
hin perustuvien 95 %:n luottamusvälien avulla arvioituna (I). Selvimmin erot näkyi
seuraavissa ulottuvuuksissa: tarmokkuus, kipu, tunnereaktiot, uni sekä liikkumine
vähiten sosiaalisessa eristäytymisessä. Eri ulottuvuuksien yksittäisistä väittämistä s
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viin elämänlaadun eri ulottuvuuksien väittämiin (taulukko 7).

Taulukko 7. NHP-mittarin väittämien kyllä-vastausten prosentuaalinen os
sepelvaltimotautia sairastavilla (N=280) ja normaaliväestöllä (N=2597).

5.1.2. Taustatekijöiden yhteydet elämänlaatuun ennen
hoitomenetelmiä (I, II)

Seuraavaksi lähestytään tarkemmin sepelvaltimotautia sairastavien kontekstuaalist
mäntilanteisiin liittyvää taustaa, selvittämällä elämänlaadun ja taustatekijöiden yht
siä. Taustamuuttujat olivat useimmin yhteydessä NHP-mittarin tunnereaktiot ja sosi
nen eristäytyminen ulottuvuuksiin (taulukko 8). Siviilisääty, taloudellinen tilanne, mie
ala, traumaattiset elämänkokemukset ja tupakointi olivat yhteydessä tunnereaktio
Eronneilla ja leskillä, heikossa taloudellisessa asemassa olevilla, usein masentunei
kokeneilla, traumaattisia kokemuksia elämässään kokeneilla ja tupakoivilla oli tunner
tioissa keskimääräistä enemmän vaikeuksia. Iällä, työssäkäynnillä, taloudellisella t
teella, mielialalla, tupakoinnilla ja liikunnalla oli yhteys sosiaaliseen eristäytymise
Työikäiset (alle 65-vuotiaat), määräaikais- tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, heiko
taloudellisessa asemassa olevat ja usein itsensä masentuneiksi tunteneet kokivat
sosiaalisesti eristäytyneimmiksi. Sosiaalisesti eristäytyneimmiksi itsensä kokeneet
koivat muita useammin ja harrastivat liikuntaa muita harvemmin.

NHP-mittarin väittämä Sepelvaltimotautia
sairastavat

%

Normaali väestö
%

Tarmokkuus
Voimani loppuvat nopeasti.
Olen koko ajan väsynyt.

48.2
28.9

25.7
19.9

Uni
Herään hyvin aikaisin aamulla.
Nukun huonosti öisin.
Minun on vaikea päästä uneen.

56.8
38.9
36.1

39.4
26.7
25.0

Kipu
Minulla on kipuja kävellessäni.
Tunnen kipua kulkiessani ylös ja alas portaita tai askelmia.
Minulla on kipuja öisin.

67.9
59.6
38.6

30.9
30.1
25.2

Tunnereaktiot
Asiat masentavat minua.
Menetän nykyään malttini herkästi.
Huolet pitävät minut valveilla öisin.
Hermoni ovat kireällä.

51.8
34.3
32.5
28.9

30.9
15.8
19.9
14.1

Liikkuminen
Minun on vaikea nousta ja laskeutua portaita tai askelmia.
Minun on vaikea seistä pitkään.
Minun on vaikea kurottaa esineitä.

49.3
47.1
31.4

28
30.6
22.5
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Ylipaino, aikaisempi liikunnan harrastaminen, alkoholin käyttö, ammatti ja ikä oliv
yhteydessä liikkumiseen. Eniten vaikeuksia liikkumisessa oli ylipainoisilla (B.M.I. > 2
ja lihavilla (B.M.I. > 31), liikuntaa harrastamattomilla, ammatiltaan työntekijöillä ja va
himpaan ikäryhmän (65 – 74 v) kuuluvilla ihmisillä. Ylipainolla, lihavuudella ja taloude
lisella tilanteella oli yhteys myös tarmokkuuteen. Ylipainoisilla, lihavilla ja heikossa ta
udellisessa asemassa olevilla oli tarmokkuus keskimääräistä huonompi. Ammatti ja m
ala korreloivat uni-ulottuvuuteen. Työntekijöihin kuuluvilla ja usein itsensä masen
neiksi kokeneilla oli unen alueella vaikeuksia. Sepelvaltimotaudin vaikeusastetta ku
villa taustamuuttujilla ei ollut yhteyttä terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Yli puolet t
kimukseen osallistuneista (65 %) sairasti vaikeaa sepelvaltimotautia (NYHA-luokka I
IV).

Taulukko 8. Sepelvaltimotautia sairastavien taustamuuttujien yhteydet NHP-mitt
terveyteen liittyvän elämänlaadun ulottuvuuksiin (kontingenssikerroin/p-arvo).

5.1.3. Naisten kokema elämänlaatu (II)

Sepelvaltimotautia sairastavien nuorimman ikäryhmän (34–54 v) naisten elämänlaa
merkitsevästi huonompi kuin vastaavanikäisten terveiden naisten elämänlaatu v
NHP-mittarin elämänlaatua kuvaavan ulottuvuuden kohdalla: tarmokkuus, uni, kipu,
nereaktiot ja liikkuminen (taulukko 9). Ainoastaan sosiaalisen eristäytymisen ulottuv
della sepelvaltimotautia sairastavien naisten elämänlaatu ei ollut merkitsevästi huon
terveiden naisten elämänlaatuun verrattuna. Nuorimman ikäryhmän naisista kaikki o
kodin ulkopuolella töissä ja useimmilla (61 %) heistä oli enemmän kuin kaksi lasta. Av
mies saattoi olla työkyvyttömyyseläkkeellä tai työtön, tai naiset olivat leskiä tai eronn
(70 %). Näillä perheillä oli sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, mm. miehen alkoho

NHP-mittarin
ulottuvuus

Ikä Siviili-
sääty

Am-
matti

Työ/
Eläke

Tal.
tilanne

Tupa-
kointi

Alko-
holi

Lii-
kunta

*
B.M.I.

Ikävät
koke-

mukset

Mieli-
ala

Tarmokkuus 0.19/
0.030

0.21/
0.012

Uni 0.23/
0.053

0.26/
0.001

Kipu 0.19/
0.044

Tunnereaktiot 0.22/
0.026

0.32/
0.000

0.25/
0.003

0.28/
0.004

0.39/
0.000

Sosiaalinen
eristäytyminen

0.20/
0.013

0.29/
0.001

0.33/
0.000

0.23/
0.008

0.19/
0.029

0.28/
0.000

Liikkuminen 0.18/
0.054

0.23/
0.046

0.16/
0.043

0.25/
0.001

0.25/
0.001

* B.M.I. (Body mass index).
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ja usein myös sairaasta aviomiehestä.

Vanhemmissa ikäryhmissä sepelvaltimotautia sairastavien naisten erot normaali
töön verrattuna tasoittuivat, mutta edelleen ikäryhmään 55 – 64-vuotiaat kuuluvilla
silla oli tilastollisesti merkitsevästi huonompi terveyteen liittyvä elämänlaatu kuin vas
vanikäisen normaaliväestön naisilla unen, tunnereaktioiden ja liikkumisen ulottuvu
silla. Vanhimmassa ikäryhmässä (65 – 74 v) ero oli sepelvaltimotautia sairastavien
ten ja normaaliväestön välillä tilastollisesti merkitsevä ainoastaan liikkumisen ulottuv
della.

Sepelvaltimotautia sairastavien naisten terveyteen liittyvä elämänlaatu ei eronnut
tollisesti merkitsevästi vastaavanikäisten sepelvaltimotautia sairastavien miesten elä
laadusta (taulukko 9). Naisten pistemäärät olivat kuitenkin miesten pistemääriä kork
mat, eli ilmaisivat huonompaa koettua terveyteen liittyvää elämänlaatua kuin miesten
mokkuuden, unen, tunnereaktioiden ja liikkumisen ulottuvuuksilla etenkin nuorimma
ikäryhmässä (35–54 v). Myös nuorimman ikäryhmän miehillä oli tarmokkuus huono
verrattuna vanhempien ikäryhmien miehiin. Sosiaalisen eristäytymisen ulottuvuud
nuorimman ikäryhmän miehillä ja naisilla oli myös huonoimmat arvot.

Taulukko 9. Sepelvaltimotautia sairastavien naisten (N) ja miesten (M) NHP-mitta
ulottuvuuksien keskiarvot ja 95 %:n luottamusvälit eri ikäryhmissä ja ikävakioid
vastaavat arvot normaaliväestön naisilla (NN).

Sepelvaltimotautia sairastavien naisten ja miesten tärkeimpien taustamuuttujien v
lussa (taulukko 10) ilmeni, että naisilla oli miehiä useammin henkisiä harrastu
(p=0.00), kun taas miesten harrastukset olivat fyysisiä (p=0.000). Naiset ilmoittivat m
hiä useammin kokeneensa ennen sepelvaltimotautiin sairastumista traumaattisia el

NHP-mit-
tarin ulottuv-
uudet

34–54 v
keskiarvo

95 %:n luottamusväli

55–64 v
keskiarvo

95 %:n luottamusväli

65–74
keskiarvo

95 %:n luottamusväli

N
N=23

NN
n=442

M
N=57

N
n=35

NN
n=198

M
n=79

N
n=32

NN
n=350

M
n=51

Tarmokkuus 52
39.8–64.3

11.9
9.5–14.3

36
26.2–45.9

34.4
22–47

18.9
14.2–23.6

29.7
22.5–36.9

22.9
11.4–34.4

18.9
15.4–22.4

27.6
18.1–37.7

Uni 31.5
18.4–44.1

9.6
7.7–11.5

25.1
17.2–33

38
25.8–50.2

20.7
16.5–24.9

25.7
18.5–33

31.5
19.7–43.4

25
21.6–28.4

34.3
25–43.6

Kipu 28.1
15.6–40.7

6.7
5.1–8.3

27.3
20.5–34.2

30.3
20.9–40

21
16.7–25.3

25
19.3–30.7

9.8
21.5–38.1

18.8
15.5–22.1

29.5
22.2–36.8

Tunnereak-
tiot

32
19.8–44.1

10.8
8.9–12.7

26.9
19.6–34.2

25.5
17.1–33.9

12.9
9.7–16.1

21.5
15.4–27.7

20.5
11.6–29.4

12.4
10–14.8

21
15.2–26.8

Sosiaalinen
eristäytym-
inen

18.6
6.9–30.4

6.1
4.7–7.6

16.5
10.5–22.5

7.4
2.1–12.7

6
3.7–8.3

9.9
5.2–14.6

10.1
5.8–14.4

8
6.1–10

8.5
4.6–12.4

Liikkuminen 20.6
13.4–27.9

3.2
2.4–4

14.7
9.7–19.8

22.8
15.9–29.6

11.7
8.9–14.5

20.3
16.4–24.3

27.5
19.2–35.7

16.3
13.7–18.9

26.2
19.932.5

Rajatut alueet osoittavat, että 95 %:n LV:t eivät saa yhteisiä arvoja, jolloin ryhmien saamat NHP-mittarin ul
vuuksien indeksien keskiarvot poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p<0.05).
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kokemuksia (p=0.001). Miesten terveyskäyttäytyminen poikkesi naisista siten, että
ammat miehet kuin naiset ilmoittivat käyttävänsä alkoholia (p=0.00) ja tupakoiva
(p=0.000). Miehillä oli enemmän seksuaalisia ongelmia kuin naisilla (p=0.000). Mie
kokivat naisia useammin taloudellisen tilanteensa heikoksi (p=0.04). (II).

Taulukko 10. Sepelvaltimotautia sairastavien naisten ja miesten taustatekijöiden vert

5.1.4. Elämänlaadun muutokset hoitomenetelmien jälkeen (III)

Kolmen eri ryhmän (lääkehoito, pallolaajennus ja ohitusleikkaus) terveyteen liittyvän
mänlaadun muutoksen vertailussa ennen ja jälkeen hoitomenetelmiä käytettiin Wilc
nin testiä. Tämän testin perustana ovat jokaisen tutkimukseen osallistuneen NHP-m
rin kyseisen ulottuvuuden lähtöarvon ja puolen vuoden sekä vuoden kuluttua ol

Taustamuuttujat Naiset (n=91) Miehet (n=189) Merkitsevyy
Khiin neliö-

testiN % N %

Taloudellinen tilanne
Hyvä
Kohtalainen
Huono

44
40
7

48
44

8

98
59
32

52
31
17

0.041

Harrastukset
Ei mitään
Fyysisiä
Henkisiä

4
40
47

4
44
52

22
125
42

12
66
22

0.000

Terveyskäyttäytyminen
Tupakointi

Ei
Kyllä

Alkoholin käyttö
Ei
Kyllä

Liikunnan harrastaminen
Ei
Harrastanut ennen sairastumista
Kyllä

Ruokavalio
Ei erikoista
Rasvaton ruokavalio

67
24

49
42

6
12
73

28
63

74
26

54
46

7
13
80

31
69

96
93

47
142

22
29

138

66
123

51
49

25
75

12
15
73

35
65

0.000

0.000

0.326

0.472

Mieliala
Ei masentunut
Usein masentunut

44
47

48
52

116
73

61
39

0.101

Sukupuolielämä
Ei ongelmia
Ongelmia

68
23

75
25

99
90

52
48

0.000

Traumaattiset elämänkokemukset
Ei
Kyllä

26
65

28
72

91
98

48
52

0.001
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arvon erotus. Eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden erotuksista on laskettu keskiarvot. M
tos voi olla joko huonontunut eli negatiivinen pistemäärä, parantunut eli positiivinen
temäärä tai 0-pistemäärä, mikäli elämänlaatu on säilynyt samana (taulukko 11).

Ohitusleikkauspotilailla elämänlaatu parani tilastollisesti merkitsevästi puolen vuo
kuluttua ohitusleikkauksesta tarmokkuuden (p=0.003), kivun (p=0.000), liikkumis
(p=0.000) ja unen (p=0.032) ulottuvuuksilla. Vuoden kuluttua paraneminen oli tilasto
sesti merkitsevä edelleen tarmokkuuden (p=0.000), kivun (p=0.000) ja liikkumi
(p=0.000) ulottuvuuksilla, mutta ei unen ulottuvuudella, mikä huononi vuoden kulut
ohitusleikkauksesta. Ohistusleikkauspotilaiden sosiaalinen eristäytyminen ja tunnere
oiden vaikeudet lisääntyivät leikkauksen jälkeisen vuoden aikana.

Pallolaajennuspotilailla elämänlaatu parani puolen vuoden kuluttua tarmokkuu
(p=0.000), kivun (p=0.001) ja liikkumisen (p=0.000) ulottuvuuksilla tilastollisesti merk
sevästi. Vuoden kuluttua pallolaajennuksesta paraneminen oli tilastollisesti merkits
edelleen tarmokkuuden (p=0.002), kivun (p=0.007) ja liikkumisen (p=0.000) ulottuvu
silla ja näiden lisäksi unen (p=0.000) ulottuvuudella.

Lääkehoitoryhmällä paranemista ei tapahtunut puolen vuoden eikä vuoden kul
millään muulla kuin sosiaalisen eristäytymisen (p=0.024) ulottuvuudella, mutta sen s
huononemista tarmokkuuden ja liikkumisen ulottuvuuksilla.

Taulukko 11. Eri hoitoryhmien yksilöllisten muutosten mukaan lasketut ryhmien keskia
(ka) NHP-mittarin eri ulottuvuuksien perusteella tutkimuksen alussa ja 6 sekä
kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä.

5.2. Elämänlaadun yksilölliset muutokset

Sepelvaltimotautia sairastavien naisten ja miesten yksilöllisiä elämänlaadun muut
NHP-mittarin eri ulottuvuuksien perusteella tarkastellaan ikä- ja hoitoryhmittäin (kuvio
– 10). Elämänlaadun yksilöllisiä muutoksia analysoitiin kvantitatiivisilla metodeil
Tulokset esitetään yksilöllisinä AUC-käyrinä kolmen mittausajankohdan mukaan: tu
muksen alussa sekä puolen vuoden ja vuoden kuluttua. Koska kaikkia tuloksia e
mahdollista eikä hyödyllistä lukumäärän (32 kuvioita) vuoksi esittää, niin valituissa ku
oissa esitetään mielenkiintoisimmat tulokset. Ne paljastavat yksinomaan keskiarv
perustuvan kuvauksen heikkouksia ja antavat selkeän kuvan yksilöllisten variaatio
määrästä, suunnasta ja huomioonottamisen tärkeydestä. Ne paljastavat myös hoito

Hoito-muoto Aika N Tarmokkuus
ka

Kipu
ka

Liikkuminen
ka

Uni
ka

Sos.eristäy-
tyminen

ka

Tunne-
reaktiot

ka

Ohitusleik-
kaus

6 92 10.9 14.9 11.1 4.6 –3.6 –0.1

12 81 15.1 17.3 11.8 0.3 –2.9 2.2

Pallolaajen-
nus

6 86 15.2 8.9 8.8 5.2 1.1 4.4

12 74 13.1 5.8 9.3 11.4 –0.8 4.8

Lääkehoito 6 76 –0.3 6.2 –0.6 0.9 5.4 3.4

12 64 0.6 19.8 –0.9 3.5 5.3 4.4
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telmien välisiä eroja ajan kuluessa. Sepelvaltimotautia sairastavien ikä- ja sukupu
kaumaa vastaavat normaaliväestön elämänlaatua kuvaavat keskiarvot esitetään k
kuvioissa yhtenäisellä katkoviivalla.

Nuorimman ikäryhmän naisten ja miesten elämänlaadun muutoksia tarkastellaan
toryhmittäin tarmokkuuden ja tunnereaktioiden ulottuvuuksilla (kuviot 6 – 8) sekä ikä
män 55 – 64-vuotiaiden naisten ja miesten elämänlaadun muutoksia liikkumisen (kuv
– 10) ulottuvuudella. Ohitusleikkauksen jälkeen naisilla tarmokkuus huononi, kun
miehillä se parani. Sen sijaan tunnereaktioissa ohitusleikkauksen jälkeen miehillä tap
huononemista. Ohitusleikkaus paransi sekä naisten että miesten liikkumista. Pallola
nuksen jälkeen ensimmäisen puolen vuoden aikana oli selvää paranemista tarmo
den, liikkumisen ja tunnereaktioiden ulottuvuuksilla, kuitenkin tilanne huononi seur
van vuoden aikana pallolaajennuksesta. Lääkehoitoryhmän elämänlaadun muutoks
ole havaittavissa selvää suuntaa, sillä yksilöiden välistä vaihtelua esiintyy runsaasti.

Nuorimpaan ikäryhmään kuuluvilla kolmella ohitusleikatulla naisella elämänlaatu
samanlainen tai huonontunut leikkauksen jälkeen tarmokkuuden ulottuvuudella (kuvi
Kahdella naisella tarmokkuus lisääntyi puolen vuoden kuluttua, toisella heistä eläm
laatu pysyi samanlaisena vuoden kuluttua, toinen naisista ei osallistunut tutkimuk
enää vuoden kuluttua. Useimmilla nuorimman ikäryhmän pallolaajennuksella hoidet
naisilla tarmokkuus parani ensimmäisen puolen vuoden aikana, mutta huononi jä
seuraavan vuoden aikana. Lääkehoitoryhmän naisista vain kaksi oli enää mukana v
kuluttua ja heillä elämänlaatu oli hyvä tarmokkuuden ulottuvuudella.
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Kuvio 6. Ohitusleikkauksella (n=6), pallolaajennuksella (n=13) ja lääkkeillä (n=4) hoidettujen
naisten (35 – 54 v) tarmokkuutta kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna NHP-mittarilla
tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä.

Nuorimman ikäryhmän miehillä tarmokkuus oli ohitusleikkauksen jälkeen normaali
estöä parempi (kuvio 7). Pallolaajennuksen jälkeen miehillä oli yksilöiden välistä vai
lua huomattavasti enemmän kuin naisilla. Tilanne oli puolen vuoden kuluttua pallolaa
nuksesta parempi kuin vuoden kuluttua, jolloin monilla tarmokkuus uudelleen väh
Lääkehoitoryhmässä ei ollut yhtä selkeää suuntaa: osalla tutkimukseen osallistuneis
mänlaatu oli hyvä tarmokkuuden ulottuvuudella, osalla tilanne parani ensimmäisen
len aikana, mutta huononi jälleen seuraavan puolen vuoden kuluessa. Osa lääkeho
mään osallistuneista koki elämänlaatunsa tarmokkuuden ulottuvuudella kaiken aikaa
noksi.
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Kuvio 7. Ohitusleikkauksella (n=11), pallolaajennuksella (n=24) ja lääkkeillä (n=22)
hoidettujen miesten (35 – 54 v) tarmokkuutta kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna
NHP-mittarilla tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä.

Nuorimman ikäryhmän miehillä oli tunnereaktioita kuvaavan elämänlaadun ulottuv
della normaaliväestöä huonompi elämänlaatu kaikilla hoitoryhmillä (kuvio 8), vaik
osalla tapahtui paranemista niin toisten kohdalla tilanne huononi. Etenkin pallolaajen
potilailla oli tunnereaktioiden ulottuvuudella runsaasti vaihtelua.
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Kuvio 8. Ohitusleikkauksella (n=11), pallolaajennuksella (n=24) ja lääkkeillä (n=22)
hoidettujen miesten (35 – 54 v) tunnereaktioita kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna
NHP-mittarilla tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä.

Liikkumisen ulottuvuudella (kuvio 9) sekä ohitusleikkauksella että pallolaajenn
sella hoidetuilla naisilla oli ensimmäisen puolen vuoden aikana selvää paranemista
taas muutamilla pallolaajennuksella hoidetuilla miehillä liikkuminen (kuvio 10) huono
ensimmäisen puolen vuoden aikana.
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Kuvio 9. Ohitusleikkauksella (n=7), pallolaajennuksella (n=12) ja lääkkeillä (n=16) hoidettujen
naisten (55 – 64 v) liikkumista kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna NHP-mittarilla
tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä.
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Kuvio 10. Ohitusleikkauksella (n=36), pallolaajennuksella (n=25) ja lääkkeillä (n=18)
hoidettujen miesten (55 – 64 v) liikkumista kuvaavat yksilölliset pistemäärät mitattuna NHP-
mittarilla tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoitomenetelmistä.

5.3. Itsehoitovalmiuksien suhde elämäntilanteeseen (IV)

Tutkimukseen osallistuneiden elämäntilanteen ja itsehoidon yhteyden kuvaaminen p
telee siirtymistä kohti tutkimukseen osallistuneiden eriytyvää elämänkulun tarkaste
Taustamuuttujien ja itsehoitovalmiuden sekä taustamuuttujien ja itsehoitovalmiude
faktoreiden yhteyttä tarkastellaan taulukossa 12. Iällä oli tilastollisesti erittäin merkits
yhteys SCI-mittarin itsehoitovalmiutta kuvaaviin pistemääriin. Sen mukaan vanhemm
ihmisillä oli parempi itsehoitovalmius kuin nuoremmilla. Ikäryhmään 30 – 49-vuotia
kuuluvilla oli huonoimmat itsehoitopistemäärät. Edellistä tukee myös se, että työeläm
sä olevat ja työttömät hoitivat itseään huonommin kuin vanhuus- tai työkyvyttömyyse
keellä olevat. Alkoholin käytöllä oli myös merkitsevä yhteys itsehoitopistemääriin. Alk
holin käyttäjillä oli huonommat itsehoitopistemäärät.

Itsensä tarkkailua ennen itsehoidon aloittamista kuvaavan faktorin (F.1) ja tyytyväi
den sukupuolielämään välillä oli merkitsevä yhteys (taulukko 12). Niillä ihmisillä, jot
määrittelivät sukupuolielämänsä hyväksi, oli korkeat faktorisummamuuttujan pistem
rät. Faktori 1:n ja ammatin välillä oli myös yhteys siten, että erikoistumattomat työnte
jät ja alemmat toimihenkilöt tarkkailivat itseään ennen itsehoidon aloittamista enem
kuin ylemmät toimihenkilöt ja maanviljelijät. Tosin ylempien toimihenkilöiden osuus ka
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kista tutkimukseen osallistuneista oli pieni (7 %). Itsehoidon arviointia ja päätöksente
kuvaavan faktorin (F.2) ja iän välillä oli merkitsevä yhteys. Vanhimman ikäryhmän ihm
sillä (66 – 79-vuotiaat) oli huonoimmat pistemäärät päätöksentekoa kuvaavassa f
rissa. Heikoimmat fyysiset itsehoitovalmiudet (F.4) olivat 50 – 65-vuotiailla.

Taulukko 12. Sepelvaltimotautia sairastavien (N=250) taustamuuttujien yhtey
itsehoitopistemääriin ja faktoripistemääriin (kontingenssikerroin, r).

Useilla taustamuuttujilla oli yhteyksiä itsehoidon arvostamista ja motivaatiota kuv
vaan faktoriin (taulukko 13). Alkoholia käyttävät ja tupakoivat arvostivat itsehoitoa mu
vähemmän. Tutkimukseen osallistuneista vanhimmilla (66 – 79-vuotiaat) itseho
arvostamista ja motivaatiota kuvaavat valmiudet olivat parhaimmat, kun taas nuo
milla (30 – 49-vuotiaat) ne olivat huonoimmat. Eläkkeellä olevat arvostivat itsehoi
työssä käyviä enemmän ja samoin naiset miehiä enemmän. Sepelvaltimotaudin l
diabetesta sairastavat potilaat arvostivat itsehoitoa muita enemmän. Ne ihmiset,
eivät olleet tyytyväisiä sukupuolielämäänsä, olivat motivoituneet muita huonommin
tamaan itseään.

Taustamuuttujat Itsehoito Faktori 1* Faktori 2* Faktori3* Faktori 4*

r p r p r p r p r p

Ikä .27 0.000 .24 0.003 .25 0.001 .19 0.03

Sukupuoli .16 0.03

Sosioekonominen asema .24 0.04

Työssäkäynti .26 0.01 .25 0.03 .28 0.004

Alkoholin käyttö .18 0.01 .22 0.001 .24 0.000

Tupakointi .25 0.01

Diabetes .24 0.003

Tyytyväisyys sukupuolielä-
mään

.15 0.04 .15 0.03

*F 1: Itsensä tarkkailu ennen itsehoidon aloittamista. *F 2: Itsehoidon arviointi ja päätöksenteko. *F 3: Itse
don arvostaminen ja motivaatio. *F 4: Fyysiset itsehoitovalmiudet.
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Taulukko 13. Faktori 3:n itsehoitopisteiden ja taustamuuttujien ristiintaulukointi.

5.4. Elämänlaatu elämäntilanteessa ja elämänkulussa (V, VI)

Elämänkulun tarkastelussa painottuvat sepelvaltimotautiin sairastuneen kokemukse
minta ja selviytyminen arkielämässä ja suhteessa hoitojärjestelmään. Kvalitatiivisten
kimustuloksien kuvaaminen aloitetaan sepelvaltimotautiin sairastuneiden yksilökoh
ten merkitysverkostojen esittämisellä. Seuraavaksi kuvataan analyysin toisen va
tuloksena muodostuneiden kahden erilaisen tyypin suhdetta sairauteen ja arkeen. L
si kuvataan ja analysoidaan Layderin teoreettisen tulkintakehikon avulla yksilön vu
vaikutuksellista suhdetta arkeen ja hoitojärjestelmään, jolloin yksilön rooli toimija
korostuu.

Taustamuuttujat Hyvä Kohtalainen Huono

% N % N % N N yht.

Ikä
30 – 49
50 – 65
66 – 79

16
22
39

6
32
26

39
50
47

39
50
47

45
28
14

17
41

9

38
145
67

Sukupuoli
Mies
Nainen

22
32

38
25

46
52

79
41

32
16

54
16 13

171
79

Työssäkäynti
Työ
Sairasloma
Työtön
Työkyvyttömyyseläke
Eläke

16
11
–

33
31

4
5
–

13
41

40
59
29
37
50

10
26
2

15
67

44
30
71
30
19

4411
3013
71 5

30 12
19 25

25
44

7
40

133

Tyytyväisyys sukupuolielämään
Ei ongelmia
Ongelmia

30
18

45
17

48
48

72
46

22
34

34
33

151
96

Terveyskäyttäytyminen
Alkoholin käyttö

Ei
Kyllä

Tupakointi
Ei
Kyllä

34
21

27
11

29
34

52
3

55
44

50
26

47
72

96
7

11
35

23
63

10
57

44
17

86
163

192
27

Muut sairaudet
Diabetes
Ei
Kyllä

18
46

27
10

52
50

76
11

30
4

44
1

147
22
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5.4.1. “Yksilöllinen arki” . Yksilökohtaiset merkitysverkostot, analyysin
ensimmäisen vaiheen tulokset (V, VI)

Jokaiselle haastatteluun osallistuneelle muodostettiin tutkittavan ilmiön kannalta tär
tä merkityssuhteista yksilökohtainen merkitysverkosto (n=19) fenomenologisen psyk
gian tutkimusmetodia käyttäen. Merkitysverkostot muodostavat analyysin ensimmä
vaiheen tulokset, joissa Lauri Rauhalan eksistentiaaliseen fenomenologiaan perus
holistisen ihmiskäsityksen mukaan korostuu kokemuksien yksilökohtaisuus ja kokem
sien syntyminen elämäntilanteessa. Merkitysverkostojen kautta sepelvaltimotautia s
tavien arki avautuu tarkasteltavaksi.

Merkitysverkosto 1: Meerin elämänkulku

Meeri on 54-vuotias nainen, joka on suorittanut keskikoulun ja opistotasoisen laboranttikoulu
sen. Hän on toiminut kemianteollisuuden palveluksessa. Hänen miehensä kuoli 12 vuotta sit
hän asuu omakotitalossa 18- vuotiaan poikansa ja 20-vuotiaan tyttärensä kanssa.

Meerin sepelvaltimotauti alkoi rajulla infarktilla ilman ennakoivia oireita. Hän ehti pyytää p
kansa tilaamaan ambulanssin ennen tajuntansa menettämistä, muista tapahtumista hän ei
mitään. Meerille kerrottiin sydänlihasvaurion infarktin jälkeen olleen laajan, muuta tietoa hänel
ole sairaudestaan. Hänelle tehtiin pallolaajennus viiden kuukauden kuluttua infarktista. Hoid
päättivät lääkärit ja Meeri luotti lääkäreiden taitoon hoitaa hänen asioitaan. Hän haluaa itse
sairaudestaan vain tärkeimmiksi kokemansa, taudin ehkäisyyn liittyvät asiat.

Infarkti sai Meerin ajattelemaan elämäänsä ja sairastumistaan syvällisemmin. Hän kokee s
tumisensa syyksi henkisen ja fyysisen rasituksen, minkä aiheutti 12 vuotta aikaisemmin tapah
miehen kuolema. Meeri ei kohdannut miehensä kuolemaa, vaan purki surunsa toimintaan. V
aikanaan hän osallistui aktiivisesti sydänyhdistyksen toimintaan. Työssä häneltä odotettiin uu
monimutkaisten tietokone-ohjelmien suunnittelua, mikä vaati luovuutta ja asioiden laaja-alaista
lintaa. Hän oli ns. vanha työntekijä, joka hallitsi työn kaikki puolet. Meeri suostui työpaikallaan v
tuuhenkilöksi, jonka tehtävänä oli muiden työntekijöiden ohjaaminen. Vuoden kuluttua hän
täysin uupunut, sairastui reumaan ja pian sen jälkeen sai infarktin.

Jälkitarkastuksessa keskussairaalassa puolen vuoden kuluttua pallolaajennuksesta todettiin
valtimotaudin olevan tasapainossa. Meeri tuntee kuitenkin itse, että hän ei ole työkykyinen. Hä
tulee toisinaan selittämättömän huono olo, jolloin on pakko ottaa useampia nitroja ja levätä tila
rauhoittamiseksi. Meeri on alkanut pohtia syitä kohtauksiin ja ajattelee väärän ruokavalion
edelleen liiallisen fyysisen ja henkisen rasituksen aiheuttavan niitä. Sairastuminen muutti h
ruokailutapojaan. Meeri tuntee syyllisyyttä tupakoinnistaan, mutta ei pysty lopettamaan sitä. Hä
osallistunut ohjattuun vesivoimisteluun infarktin jälkeen. Lisäksi hän aloitti varovasti kuntoi
sairaalasta lainatulla kuntopyörällä ja aloitti myöhemmin pyöräilyn ulkona. Meeri oli kuullut infa
tin jälkeisestä masennuksesta, mutta ei pitänyt sitä omalle kohdalleen mahdollisena, koska h
aina ollut avoin, energinen ja sosiaalinen ihminen. Hän oli yllättynyt, kun hän huomasi olev
puolen kuluttua pallolaajennuksesta täysin masentunut ja tunsi, että hänen elämällään ei ollut m
tarkoitusta. Masennus kesti muutamia kuukausia. Hän ei puhunut masennuksestaan läheisille
työtovereilleen, vaikka he ottivat usein yhteyttä häneen.

Meeri on tyytyväinen tämänhetkiseen terveyteensä, eikä odota parempaa terveyttä. Toisina
huonoja päiviä, jolloin on kipuja, mutta ne menevät ohi nitroilla. Hän tuntee työelämän olevan s
uhka terveydelleen. Häntä hoitanut reumalääkäri kehotti olemaan sairaslomalla ja suunnitteli
keelle jääntiä, mutta kardiologi kehotti häntä menemään töihin. Meeri itse piti tilannetta rist
taisena, koska hoidossa ei otettu huomioon hänen elämänsä kokonaistilannetta. Hänellä on
vakavaa pitkäaikaissairautta ja lisäksi hän on kykenemätön työpaikalla vaadittavaan työpano
Meeri kokee epämääräisyyden töihin menon ja määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen
pumisen suhteen rasittavana. Hän haluaa eläkkeelle ja on sanonut sen lääkäreille, mutt
tymävaihe on epäselvä ja rasittava.
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Yksinhuoltajaksi jäätyään Meerin elämäntavoitteena on ollut lastensa kouluttaminen ja opi
emaan saattaminen. Molemmat lapset ovat opiskelijoita ja tarvitsevat edelleen taloudellista
kotoaan. Lapset eivät olleet sairaalassa mukana hoidossa eikä heille annettu mitään ohjausta
joutuu pyytämään lastensa apua, koska hän ei selviä yksin lumitöistä, nurmikon leikkaamisest
kodin siivoamisesta. Lapset ja hänen sukulaisensa ovat auttaneet kotitöissä. Yksinäisyy
nauttiminen on uusi asia Meerin elämässä. Hän ei enää kaipaa sosiaalisia suhteita ja tapa
elämäänsä. Työpaikan ihmiset pitävät jatkuvasti yhteyttä häneen, mutta hän itse ei jaksa
yhteyttä muihin.

Meeri määrittelee elämänlaatunsa heikentyneen sairastumisen jälkeen ja tuntee itsensä to
hyvin voimattomaksi. Hän kokee antaneensa periksi elämälle monessa suhteessa, mutta tun
myöntämisen parantaneen hänen elämänlaatuaan. Kokemus sepelvaltimotaudista on saanut
ajattelemaan kuolemaa ja elämän rajallisuutta, vaikka hän ei ole vielä tasapainossa suh
elämänsä rajallisuuteen. Hän haluaa elää tasaista elämää, jossa ei ole poikkeamia mihinkää
taan. Tulevaisuuden suunnitelmia hänellä ei ole, eikä hän halua sitoa itseään mihinkään yhdis
mintaan. Hän ei myöskään halua olla taakkana lapsilleen, vaan toivoo selviytyvänsä mahdol
man itsenäisesti elämässään.

Merkitysverkosto 2: Sakarin elämänkulku

Sakari on 60-vuotias mies, joka on suorittanut kansakoulun ja erilaisia ammatillisia kursseja.
on toiminut aluemyyntipäällikkönä noin kolmekymmentä vuotta ja jäänyt varhennetulle eläkke
neljä vuotta ennen sairastumistaan. Hän asuu yhdessä vaimonsa kanssa omakotitalossa. H
neljä aikuista lasta.

Sakarilla oli ollut jo kolmekymmentä vuotta sitten sepelvaltimotaudin oireita, jotka liittyivät ty
paineisiin. Infarktia edeltävän vuoden aikana hänellä oli ollut jatkuvaa rasitusta perheasioihin ja
rastustoimintaan liittyen. Infarkti oli hänelle suuri yllätys, vaikka hänelle oli aloitettu lääkeho
sepelvaltimotautiin muutamaa vuotta aikaisemmin. Äkillinen infarkti ei parantunut jälkiä jättämä
vaan johti nopeaan ohitusleikkaukseen. Sakari suhtautui omaan sairastumiseensa tyynesti ja
että hoidosta vastaavat ihmiset tekevät parhaansa.

Sakari toipui infarktista ja ohitusleikkauksesta hitaasti. Sakari sai sairaalassa tietoa sepelva
taudista, mutta sen lisäksi hän itse luki aktiivisesti kirjallisuutta. Sakari pitää sepelvaltimota
salakavalana tautina, joka kehittyy pitkän ajan kuluessa ja puhkeaa yllättäen. Tämän vuoks
näkee välttämättömäksi varhain aloitetun tiedottamisen sepelvaltimotaudista. Sakari hoitaa its
auttaan ruokailutottumuksilla ja liikunnalla. Hän seuraa tarkoin kolesteroliarvojaan sekä rasitu
ja liikunnan yhteyttä terveyteensä. Sairastumiseensa johtaneiksi tekijöiksi hän näkee pitkää
kuneen epäterveellisen ja satunnaisen ruokavalion ja liian rasittavan työn.

Jälkitarkastukset ovat olleet terveyskeskuksessa. Hänen mielestään keskussairaalan ja
skeskuksen välillä on selvä katkos. Hän koki kolmen ja kuuden kuukauden välisenä ai
leikkauksen jälkeen jäävänsä ilman hoitoa ja ohjeita. Hän olisi toivonut perusteellisempia tutkim
sia fyysisestä kunnostaan ja niiden mukaan konkreettisia ohjeita, miten paljon saa rasittaa it
Hänen mielestään kalliin leikkauksen jälkeen hoito jätetään kesken, jolloin asiallinen jälkiseu
on mahdollista vain yksityissektorilla ja silloinkin potilaan vaatiessa tiettyjä testejä. Jälkihoido
pitäisi olla yhtenäiset linjat.

Perhe on kokenut hänen persoonallisuutensa muuttuneen ärtyisemmäksi, mutta itse hän
muutoksen johtuvan omasta tietoisesta päätöksestä elää haluamallaan tavalla. Hän ei ol
masentunut leikkauksen jälkeen, päinvastoin hän on iloinen jokaisesta uudesta päivästä. Suh
vaimoonsa hän ei tunne tapahtuneen muutosta, mutta vaimolle on jäänyt pelkotila infarktin jäl
joka vaikuttaa mm. heidän sukupuolielämäänsä, mutta myös muuhun toimintaan, missä joutuu
tamaan itseään. Hän kokee elämänlaatunsa parantuneen eläkkeelle jäätyään, koska hän
tavoitteisiin liittyvää stressiä eikä aineellista puutetta ja lasten elämä on järjestyksessä. Yht
ulkomaailmaan ja entiseen työnantajaan antavat sisältöä hänen elämäänsä. Aikaisemmin
elämäntavoitteensa keskittyivät aineellisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Nyt hän haluaa pa
elämänlaatua luopumalla aineellisesta omaisuudesta ja pyrkimällä seestyneenpään elämänt
seen. Hän ajattelee tulevaisuudestaan, että ohitusleikkaus antaa hänelle 10 vuotta jatkoaikaa.
ajan hän haluaa vaimonsa kanssa käyttää itsensä hoitamiseen ja matkustamiseen.
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Merkitysverkosto 3: Raimon elämänkulku

Raimo on 57-vuotias mies. Hän on suorittanut kansakoulun ja toimii huoltamon esimiehenä. H
vaimonsa on kuollut vuosi sitten. Hän asuu rivitalo-osakkeessa yhdessä aikuisen poikansa kan

Raimon sepelvaltimotauti oireili ensimmäisen kerran hiihtämisen yhteydessä lähes kymm
vuotta sitten. Hänen vaimonsa sairastui samoihin aikoihin vakavasti. Raimolle tehtiin neljä k
rasitussydänfilmi, mutta koskaan ei havaittu merkkejä sepelvaltimotaudista. Hänen sanottiin o
luulosairas. Raimo hakeutui yksityissektorin kautta varjoainetutkimukseen, jossa todettiin sep
timoissa pahoja ahtaumia. Ahtaumat hoidettiin pallolaajennuksella. Sen jälkeen Raimon eläm
oli useita raskaita kokemuksia vaimon vakavan sairauden ja oman työn suhteen. Vaimoa ho
lääkäri lähetti hänet uudelleen tutkimuksiin sepelvaltimotaudin etenemisen vuoksi. Varjoain
vauksen perusteella päädyttiin leikkaukseen. Raimo häpeää sairastumistaan sepelvaltimo
koska näkee henkiset paineet suurimpana syynä sairastumiseensa ja syyttää itseään
sietokyvyn puutteesta. Raimo kokee, että hänen vaimonsa on rasittanut yhteiskunnan varoja p
sairasajallaan, joten hän hakeutuu mieluummin yksityislääkärille hoitoon. Hän pelkäsi leikkausta,
mutta suostui siihen. Raimo halusi ehdottomasti palata työelämään ja leikkaus antaisi siihen
dollisuuden hänen kohdallaan selvemmin kuin lääkehoito tai pallolaajennus.

Raimo oli viikon sairaalassa leikkauksen jälkeen. Leikkaus hoidettiin hänen mielestään kork
soisesti ja hoito osastolla oli asiallista ja täsmällistä. Leikkaus oli onnistunut teknisesti hyvin ja
toipui nopeasti vastaamaan itse omista asioistaan. Hänen naisystävänsä oli muutamana p
häntä auttamassa kotona. Isän sairastuminen vaikutti pojan elämänvalintoihin ratkaisevasti,
hän ei halunnut jättää isäänsä yksin. Poika pääsi YK-joukkoihin, mutta hän jäi kotiin isänsä lu
teki toisenlaiset valinnat ammattinsa suhteen. Raimolla ei heti leikkauksen jälkeen ollut m
ongelmia, mutta seuraavan puolen vuoden aikana hänellä oli suuria vaikeuksia toipumisessaa

Raimolla oli neljän kuukauden kuluttua leikkauksesta keskussairaalassa jälkitarkastus,
todettiin, että hän oli parantunut hyvin. Raimon valittaessa hengenahdistustaan lääkärille täm
josi hänelle mahdollisuutta psykiatrin vastaanotolle. Raimon annettiin ymmärtää, että jos kork
pana pidetty tieto, kuten fysiologiset testit ja kokeet, osoittavat kaiken olevan kunnossa, niin s
asia on hyväksyttävä. Henkilökohtaisesti hän ei ajattele näin, koska hän kävi neljä kertaa rasi
dänfilmissä ja mitään sepelvaltimosairautta ei voitu osoittaa. Sen vuoksi Raimo oli mieluum
keskustelematta asiasta ja yritti selvitä työssään. Hän oli kuitenkin niin väsynyt työstään, ettei j
nut tehdä mitään muuta kuin levätä työpäivän jälkeen. Kaiken aikaa hänellä oli paha olla. Raim
pettynyt tulokseen, koska leikkauksella lähdettiin hakemaan apua vaikeisiin oireisiin, mutta ne
poistuneetkaan. Hän ei kuitenkaan tuntenut olevansa psykiatrisen hoidon tarpeessa, koska h
vaivansa täysin fyysisinä ja ilmoitti hakeutuvansa yksityislääkärille. Raimo halusi tulla terveek
työkuntoiseksi, mutta hänestä tuntui, että terveydenhuoltohenkilöstö ei ymmärtänyt h
pyrkimyksiään. Hän piti itseään ruikuttajana ja yritti olla töissä kaikesta huolimatta. Raimo koki
keenpäin tehneensä virheen, kun meni puolikuntoisena töihin. Hän ei halunnut luovuttaa työn
teen, työ oli tärkein asia hänen elämässään.

Raimo kaipasi ohjeita rasittamisen ja liikkumisen määrästä. Hän tunsi avuttomuutta ja yks
syyttä itsensä hoitamisessa. Hän ei uskaltanut käyttää käsiään ollenkaan, ainoa liikuntamu
kuntoutus oli kävely. Hänen ylävartalonsa, rintakehänsä ja hartiansa jäykistyivät. Lopulta Raim
niin huonossa kunnossa, että ei enää päässyt liikkeelle. Hän soitti työterveyshoitajalle, joka o
hänet työterveyslääkärille. Hän oli aivan ymmällään siitä, että mistä hänen olisi pitänyt hakea
jatkohoidossa. Hän mietti, olisiko sydänyhdistys ollut mahdollisesti se instituutio, mikä olisi aja
hänen asioitaan. Raimo hakeutui hengenahdistuksen ja pahoinvoinnin vuoksi terveyskeskuslä
hoitoon. Terveyskeskuslääkäri sanoi hänen rasittaneen liikkumisella liikaa itseään ja määräsi
sairaslomalle. Hän oli henkisesti väsynyt ja kärttyisä. Hän pelkäsi mennä työpaikalle, koska hä
tomattaan loukkasi alaisiaan. Lääkäri määräsi hänelle ahdistus- ja masennuslääkkeitä ja pyy
tamaan muutaman päivän kuluttua tutkimustuloksista. Kun hän soitti, niin sairaanhoitajat vasta
että on varattava aika soittamista varten ja hän sai sen kuukauden kuluttua. Raimo totesi j
menevänsä yksityislääkärille. Toisen jälkitarkastuksen yhteydessä keskussairaalassa lääkäri
että hän oli parantunut normaalisti, mutta ei ollut vielä työkykyinen. Sairasloman aikana hän
kuntoutuvansa henkisesti ja ruumiillisesti.
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Jatkohoito on Raimon mielestä huonosti järjestetty, koska keskussairaalan ja terveyskesk
välinen yhteys ei toimi. Hän näkee terveyskeskuksen toiminnan täysin passiivisena. Terveyske
selle pitäisi antaa tieto ohitusleikatuista potilaista, jotta heille järjestettäisiin kuntoutusta. Lis
ihmisille pitäisi tiedottaa kuntoutuksesta. Taloudellisestikin hän näkee säännöllisen ja kaikille
luvan kuntoutuksen yhteiskunnalle halvempana ratkaisuna kuin pitkät sairaslomat. H
mielestään jatkohoidon tehtävänä on rasituksen siedon arviointi ja kuntoutuksen oikea valinta
tuissa olosuhteissa hyvän leikkaustuloksen saavuttamiseksi. Raimo kaipasi kuntoutusryhmää
olisi ollut samanlaisia ohitusleikattuja ihmisiä kuin hän. Vuoden kuluttua leikkauksesta hänen t
teensa ei ole vielä normalisoitunut.

Elämänlaatu on merkinnyt Raimolle aikaisemmin työtekoa, mistä hän on saanut tyydytystä
työ on menettänyt merkitystään, koska hänellä on jatkuvasti paha olla. Elämänlaatu leikkaukse
keen ei yllä leikkausta edeltävään tilanteeseen. Hän ei ole antanut elämän tavoitteidensa m
leikkauksen jälkeen, mutta kokee, että vasta vuoden kuluttua leikkauksesta tilanne on alkanut
tua jonkin verran. Hänellä on nyt voimia myös muuhun kuin työhön. Henkinen väsymys
väistymässä. Raimo ei pelkää tulevaisuutta ja kokee olevansa menossa parempaan suuntaan
vielä halua eläkkeelle, mutta epäilee, onko hän työelämässä eläkeikään asti. Aikaisemmin h
on ollut tärkeää olla työssä ja tehdä työ parhaalla mahdollisella tavalla, nyt on tullut tärkeäksi h
myös omia asioita vapaa-aikana. Sairastuminen muutti ratkaisevalla tavalla hänen sosia
suhteitaan ja harrastuksiaan. Vuoden kuluttua leikkauksesta Raimo on vähitellen hakeutunut
leen mukaan entisiin harrastuksiin.

Merkitysverkosto 4: Mikon elämänkulku

Mikko on 43-vuotias ammattikoulun suorittanut maalari. Hän asuu omakotitalossa vaimonsa
kahdeksantoista ja kaksitoista vuotiaiden tyttäriensä kanssa. Mikolla oli oma yritys, jonka konk
aiheutti useiksi vuosiksi eteenpäin taloudellisen ahdingon. Hän joutui olemaan monta vuotta
ulkomailla, jotta sai maksettua konkurssista aiheutuneet verovelat. Samanaikaisesti Mikko ra
kesälomiensa aikana Suomessa omakotitaloaan. Ulkomailta kotiuduttuaan hän on ollut töissä
kymmenen vuotta ennen sairastumistaan. Vaimon työpaikka on vakaa.

Mikko koki elämänsä erittäin rasittavana ennen sairastumistaan pitkään jatkuneiden rahah
vuoksi. Hän käytti runsaasti alkoholia sairastumistaan edeltävinä vuosina. Hänen ensimm
tuntemuksensa sepelvaltimotaudista ilmenivät nopeana pulssina ja puristuksena kaulalla. T
skeskuksen kautta Mikko pääsi jatkotutkimuksiin, joissa varjoainekuvauksen perusteella tod
sepelvaltimotauti. Mikolle yritettiin tehdä ensin pallolaajennusta, mutta se ei täysin tukkeutun
sepelvaltimon vuoksi onnistunut. Mikko suostui heti ohitusleikkaukseen ja pääsi siihen noin pu
vuoden kuluttua. Hänen mielestään ohitusleikkaukset ovat sepelvaltimotaudin hoitomuotona v
tuneessa asemassa ja turvallisia.

Sairaalassa ohitusleikkauksen jälkeen Mikko koki, että kaikki ei ole kunnossa. Rintalastasta
tiin röntgenkuvat ja hänelle puhuttiin jotain tulehduksesta. Hänellä ei ollut tarkkaa kuvaa, m
hänelle tehtiin uusi leikkaus. Toisen leikkauksen jälkeen Mikko koki suuren yllätyksen kuntoho
jan kertoessa, että hänen rintalastansa on poistettu leikkauksessa lähes kokonaan. Leikkaava
vahvisti hänelle asian olevan totta. Mikko sai leikkauksen jälkeen sairaalabakteerin, mikä
uuteen leikkaukseen. Toinen leikkaus vaikutti hänen mielialaansa sairaalassa. Sairaalahoito p
kuukaudella tulehduksen vuoksi.

Mikko arvosti sairaalassa lääkäreiden ammattitaitoa ja työtä. Tiedon saannin omasta tilan
taan ennen toista leikkausta hän koki riittämättömänä. Mikko pitää tärkeänä, että potilaalle k
taan tarkasti, jos hoito ei mene suunnitelmien mukaan ja siinä tulee tavallisuudesta poikkeavaa
iaalihoitajan opastuksen sairaalassa potilasvahinkoasian korvauksien hakemisessa hän koki tä
ja hyvänä. Hoito kokonaisuudessaan oli Mikon mielestä välinpitämätöntä ja ylimielistä, hän ei p
erittelemään sitä tarkemmin ja hänen mielestään siihen vaikuttivat monet tekijät sairaalassa ja
toipumisessaan. Antibioottihoidossa oli katkoksia, joihin hänen itsensä piti puuttua ja kipulää
hän koki saaneensa liian vähän. Hän epäilee mielialojensa ja tunteidensa vaikuttaneen
käytökseensä ja sitä kautta myös henkilökunnan käytöksen muuttuneen itseensä. Mikko tunte
lisyyttä siitä, että hän oli sairaalassa ollessaan kokenut itsensä rauhattomaksi ja pahantuu
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Hän pystyi puhumaan asiasta vain vaimolleen, joka on myös myöntänyt hänen olleen hyvin he
tunut ja hätäinen sairaalassa.

Mikko ei ole osallistunut leikkauksen jälkeen minkäänlaiseen kuntoutukseen eikä hänellä
tietoa, miten kuntoutukseen voi päästä. Hän sai sairaalasta kotiin päästessään ohjeet antibio
don jatkamisesta. Omaisille ei annettu mitään neuvontaa. Mikko kokee, että jatkohoito on su
omalla painollaan ja säännölliset kontrollit, 3 kuukauden välein otettavat röntgenkuvat rintalas
puolen vuoden kuluttua tehty rasitussydänfilmi ja kolesteroliarvojen seuraaminen, ovat ant
varmuutta paranemisen suunnasta. Mikko on tehostanut itsensä hoitamista muuttamalla ruok
taan kevyemmäksi, lopettamalla alkoholin käytön kokonaan ja yrittämällä monin tavoin pä
eroon tupakoinnista.

Leikkauksen jälkeen hän ei ole ollut töissä. Määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen pian ja
tua vuoden hän menee kuntoutustutkimuskeskukseen työkuntonsa selvittämistä varten. Mikk
haluaa olla työelämässä mieluummin kuin eläkkeellä, koska työkyvyttömyytensä aikana hä
kokenut kotona olemisen pitkäveteiseksi. Parempi vaihtoehto hänen mielestään on kuitenkin
eläkkeelle kuin uudelleen koulutuksen jälkeen työttömäksi siinä tapauksessa, että hän ei pyst
aikaisempaan työhönsä. Asuntolainan maksaminen ja aikuistuvien lasten lisääntynyt rahan
aiheuttavat taloudellisia huolia, koska hänen ansiotulonsa ovat pudonneet puolella sairastu
edeltävään aikaan verrattuna. Sairaalavakuutus on korvannut potilasvahingon aiheuttamia k
nuksia, mutta ansiotulon menetystä ei sairaalavakuutus korvaa. Asian käsittely on vielä ke
Mikko on kokenut epämiellyttävänä omien asioidensa hoidon hitauden, varsinkin potilasvahi
asian hoitamisen yhteydessä hänen on ollut pakko olla itse aktiivinen.

Mikon arvomaailma ei ole muuttunut sairastumisen jälkeen. Hänelle elämänlaatu merkitsee
eellista vaurautta. Hänen mielestään elämänlaatua voi muuttaa paremmaksi nimenomaan r
Hänen mielestään hyvää elämänlaatua on myös lasten hyvät harrastukset ja koulunkäynti sek
painoinen perhe-elämä, joita kaikkia voidaan parantaa hänen mielestään paremmalla ansiotas

Asioiden keskeneräisyys estää tulevaisuuden suunnitelmien tekoa. Mikko kokee omien elä
tavoitteidensa muuttuneen sairastumisen jälkeen, koska sepelvaltimotauti pakottaa elä
voimiensa mukaan. Hän haluaisi olla edelleen samassa työssä kuin aikaisemmin, mutta
itsensä kykenemättömäksi siihen. Hän toivoo edelleen paranevansa ennalleen, vaikka siinä
kauan aikaa. Sairastumisen jälkeen vaimo on joutunut osallistumaan enemmän raskaisiin töihi
aikaisemmin. Perheenjäsenten huolehtimisen Mikko on kokenut hyvänä, mutta kiusallista itse
se, ettei pysty kaikkia töitä tekemään. Mikko hoitaa vaimon töissä ollessa päivittäiset kotityöt.
tapaa vanhempiaan ja tuttaviaan lähes päivittäin. Sosiaalisissa suhteissa Mikko on kokenut e
uutta sairastumisen jälkeen. Hän ei enää pysty harrastamaan entisiä liikuntamuotoja, ja var
aluksi sairastumisen jälkeen hän koki muiden ihmisten suhtautumisen itseensä uteliaa
tungettelevana. Mikko tunsi, että ihmiset eivät olleet aidosti kiinnostuneita hänestä, vaan hänen
audestaan. Hän ajattelee sen johtuvan omasta iästään, koska hän on vielä suhteellisen nuori
amaan sepelvaltimotautia.

Merkitysverkosto 5: Liisan elämänkulku

Liisa on 51-vuotias nainen, joka on suorittanut keskikoulun ja toiminut kirjastovirkailijana. Hän
naimisissa ja asuu miehensä kanssa rivitalo-osakkeessa. Mies on työkyvyttömyyseläkkeellä.
on neljä lasta, joista nuorimmainen, 13-vuotias poika on enää kotona.

Liisan sepelvaltimotaudin tutkimukset aloitettiin kuntoutustutkimuspoliklinikalla, jossa hän
ollut pitkään selän vuoksi hoidettavana. Rasitussydänfilmin ja varjoainekuvauksen jälkeen pä
tiin sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen. Liisa oli sairaalassa viikon leikkauksen jälkeen. Sair
hoidosta hänelle jäi ikäviä kokemuksia. Hän tunsi intimiteettinsä loukatuksi pienessä val
tahuoneessa, missä hän joutui jakamaan yhteisen tilan miesten kanssa. Liisa oli hyvin
leikkauksen jälkeen ja kipulääkkeiden pyytäminen oma-aloitteisesti oli hänestä ikävää. Lää
iden antamaa tietoa leikkauksesta hän piti asiallisena ja hyvänä. Kotiuduttuaan hänen ei tar
olla yksin, koska mies on työkyvyttömyyseläkkeellä.

Vuoden kuluttua leikkauksesta Liisa kokee jatkohoidon edenneen hitaasti. Hoidosta pu
joustavuus, saumattomuus, eri hoitojärjestelmien ja työntekijöiden keskinäinen yhteydenpito.
kokee, ettei kukaan kokonaisvaltaisesti vastaa asioista, koska monet tahot hoitavat niitä. Häne
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auspäivärahansa loppuivat ja KELAlta tuli kehotus eläkehakemuksesta yllätyksenä sekä häne
lääkäreille. Hän ei useaan kuukauteen saanut mitään rahallista tukea. Liisa on kokenut leikka
jälkeiset lääkärintarkastukset hyvin turhauttavina. Asiat eivät etene joustavasti, koska lääkärit
tuvat lähes joka kerta. Ensimmäisellä käynnillä kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta lä
kehotti häntä menemään töihin, vaikka hän ei mielestään ollut työkykyinen. Hän itse vaati rasit
dänfilmiin, mikä tehtiin puolen vuoden kuluttua leikkauksesta ja sen mukaan hänellä oli ede
sepelvaltimoissa tukoksia. Viimeinen lääkärissä käynti kesti viisi minuuttia ja se oli hä
mielestään sekä lääkärin että hänen aikansa tuhlaamista. Lääkäri oli tiedustellut kuntoutustutk
poliklinikan työkykytutkimuksista, joita hänelle on tehty selkävaivojen vuoksi, mutta ei puhu
mitään sepelvaltimotaudin hoitamisesta. Liisa kaipasi ohjeita sepelvaltimotaudin suhteen ja
jääneensä yksin sairautensa kanssa. Hän on edelleen hoidossa kuntoutustutkimuspoliklinik
kuntoutustukihakemus on vireillä, mutta asioiden etenemistä hidastaa keskeneräiset sepelva
audin tutkimukset. Tutkimuksista on kulunut lähes puoli vuotta eikä hänelle vielä ole tullut ku
kardiologille. Kuntoutustutkimuspuolen lausunnot ovat yhteydessä kardiologien lausuntoihin, m
koska asiat eivät etene, niin viivästyy myös kuntoutusrahan saaminen.

Itsehoitonsa tueksi Liisa sai sairaalasta kirjalliset kotihoito-ohjeet. Omaisille ei annettu ohja
sairaalassa. Lisää tietoa jatkohoidosta hän sai sopeutumisvalmennuskursseilla. Sopeutumisv
nuskurssille hän ei halunnut miestä mukaan. Hän halusi olla rauhassa ja myös antaa miehelle
han, koska koki olevansa silloin masentunut ja helposti suuttuva. Itsehoidossa hän kokee
tuneensa varsinkin ravinnon suhteen, koska hän sai kolesterolin laskemaan ruokavaliolla. Tup
nin lopettaminen on Liisalle vaikeaa ja hän kokee epätyydyttävän elämäntilanteensa olevan
lopettamisen vaikeuteen. Oman vaikuttamisen sairauteensa hän kokee lähinnä st
vähentämisenä. Liisan mielestä sepelvaltimotaudin hoidossa olisi pyrittävä sekä henkiseen et
siseen rauhallisuuteen ja tasapainoon.

Liisa on ollut ennen sairastumistaan osa-aikatyössä kirjastossa. Hän on osa-aikatyöstä t
korvauksen lisäksi saanut osan ansiostaan työttömyyskorvauksena, mikä nyt on loppunut. Ku
kuukauden aikana hän ei ole saanut vielä mistään korvauksia. Säännöllisten tulojen puuttu
rasittaa häntä kovasti. Miehensä kanssa heitä molempia rasittavat isot lääkekulut. Elämänlaat
kitsee Liisalle rauhaa ja tasapainoa, jolloin oma terveys ja perheen talous ovat vakaita. H
nykyisessä elämässään kumpikaan ei ole tasapainossa. Muutaman kuukauden kuluttua leikka
hän tunsi voimakasta masennusta ja koki, että elämä oli pettänyt hänet. Hän oli vihainen o
kohtalolleen, ei kenellekään ihmiselle. Vuoden kuluttua masennus ja katkeruus ovat vähentyn
hän elää päivän kerrallaan. Hänen odotuksensa elämän suhteen ovat realisoituneet, hän
odota kuten nuorempana tulevaisuudelta ihmeitä. Liisa kokee kuitenkin keskeneräisten terveyt
talouteen liittyvien asioiden estävän mm. harrastuksiin osallistumista.

Liisan ja hänen miehensä suhtautuminen perheenjäsenten sairastumiseen ovat täysin e
Kun hänen miehensä sairastui, hän kantoi huolta ja vastuuta miehestään. Mutta itse sairastu
hänen täytyi olla omatoiminen ja pyytää apua tarvittaessa, koska mies ei huomaa tarjota ap
Tämä johtuu hänen mielestään miehen kasvatuksesta, jossa miestä ei arvosteta huoleht
hoivaajan roolissa. Mies on sulkeutunut ja pitää varsinkin negatiivisten tunteiden näyttämistä m
kiellettynä. Tästä syystä Liisa on kokenut yksinäisyyttä aviosuhteessaan sairastumisensa jä
Mies osallistuu kuitenkin enemmän kotitöihin kuin aikaisemmin. Nuorin lapsista on enää kot
mutta he joutuvat tukemaan taloudellisesti vielä myös muita lapsiaan. Liisa kokee murrosikä
pojan kasvattamisen toisaalta rasittavana, mutta toisaalta ymmärtää hänen käytöstään.

Liisaa katkeroittavat sairauden aiheuttamat rajoitukset sosiaaliseen elämään osallistum
sekä miehen erilaiset harrastukset. Hän haluaisi käydä ystävien luona ja ravintolassa, mutta m
halua lähteä. Miehen harrastukset ovat metsästys ja kalastus, eikä hän ole kiinnostunut sosia
suhteista. Liisa on suunnitellut liittyvänsä yhdistystoimintaan, kuten sydänyhdistykseen, mutta
terveyden ja taloudellisen tilanteen on oltava vakaita. Sairauden alkuaikoina ihmisten ihmett
suhtautuminen ja se, että sairaalassa hän näki vain leikattuja miehiä sai hänet tuntemaan
erilaiseksi suhteessa muihin naisiin. Hän kokee myös leikkauksen jälkeisen arven rajoittava
joutuu pukeutumisella peittämään sitä. Sopeutumisvalmennuskursseilla hän kohtasi myös na
tunsi, ettei hän naisena ole erikoisuus sairastuttuaan sepelvaltimotautiin. Hän halusi leikkauks
keen ollessaan yksin, ahdistunut ja masentunut keskustella muiden ohitusleikattujen ihm
kanssa.
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Tulevaisuuden Liisa haluaisi olevan vakaan ja tasaisen terveyden ja talouden suhteen. Hä
päivän kerrallaan rauhallisesti suunnittelematta tulevaisuutta. Terveenä ollessaan Liisa ei os
edes kuvitella, miten paljon sairaus voi rajoittaa elämää.

Merkitysverkosto 6: Kaijan elämänkulku

Kaija on 53-vuotias nainen, joka on suorittanut kansakoulun ja toiminut siivoojana. Hän on ero
noin 10 vuotta sitten. Hänellä on kolme aikuista lasta. Hän asuu avomiehensä kanssa kerro
osakkeessa.

Ennen sairastumistaan Kaija on ollut fyysisesti hyväkuntoinen. Sepelvaltimotauti ilmeni hän
ensimmäisen kerran vasemman käden kipeytymisenä kuntosalilla. Hän hakeutui työterveysh
kautta tutkimuksiin ja sai fysikaalista hoitoa, mikä auttoi välittömästi. Tilanne oli kuitenkin vu
rokauden kuluttua vielä huonompi, hänellä oli kokonaisvaltaisesti tuskainen, väsynyt ja voim
olo. Oireet lisääntyivät liikkuessa, varsinkin pyöräillessä, ja uusina oireina tulivat polte rintaa
hengenahdistus. Lopulta hän oli niin huonossa kunnossa, että joutui kesken työpäivän turvautu
työterveyslääkärin apuun. Siitä alkoi hänen sepelvaltimotautinsa hoito aluksi lääkehoitona. O
sekoittuivat vatsavaivoihin ja mahalaukun tähystyksen yhteydessä lääkäri kehotti häntä hak
maan jatkotutkimuksiin sydämen suhteen. Lopulta Kaija sai työterveyslääkäriltä lähetteen rasit
dänfilmiin, minkä perusteella hänellä todettiin sepelvaltimotauti. Lääkitystä lisättiin ja häntä ke
tettiin käyttämään nitroja. Hänellä oli ollut epäilevä suhtautuminen yleensä lääkkeisiin ja hä
pelännyt käyttää nitroja. Tämän jälkeen käyttäessään nitroja hän koki niiden auttavan ei ainoa
kovaan käsivarren särkyyn vaan myös närästykseen ja alahampaiden vihlomiseen. Odot
varjoainekuvaukseen ja ohitusleikkaukseen Kaija selviytyi kohtalaisesti lääkkeidensä ja h
kimiensa verisuonia laajentavien luontaistuotteiden avulla. Varjoainekuvauksen perusteella lä
päätyivät leikkaukseen. Kaija koki päätöksen leikkauksesta helpottavana monien oireidensa vu

Kaija oli leikkauksen jälkeen sairaalassa kymmenen vuorokautta, minkä jälkeen hän s
kotiin. Hänellä ei ole mitään valittamista sairaalahoidosta. Hän sai riittävästi tietoa sekä e
leikkausta että kotiin lähtiessä. Tytär kävi hänen luonaan sairaalassa, mutta hänelle ei a
ohjausta. Työkaveri haki hänet kotiin. Kotona Kaija vastasi itse heti kaikesta, ruuanlaitos
siivouksesta, mutta avopuoliso auttaa raskaammissa töissä. Hän kokee selviytyneensä hyvin
hänellä on hyvä peruskunto.

Epävarmuutta jatkohoidossa Kaijalle aiheutti lääkäreiden vaihtuminen. Hänelle oli yllätys
että hän ei voinut käydä työterveyslääkärillä, koska hän oli määräaikaisella työkyvyttömyyse
keellä. Hän onnistui kuitenkin pääsemään keskussairaalan potilaaksi ja tunsi turvallisuutta siitä
hänen asioitaan hoidettiin siellä. Leikkauksen jälkeen hän osallistui 3-päiväiselle sopeutum
mennuskurssille ja koki sen hyvänä. Kurssilla tuli esille paljon sellaista tietoa, mitä olisi hyvä ti
jo ennen leikkausta. Hänen mielestään leikattaville potilaille olisi syytä järjestää ennen leikka
parin päivän kurssi. Tällöin olisi mahdollisuus keskustella asioista lääkäreiden ja hoitajien kans
tiedonsaanti ei olisi ainoastaan sen varassa, miten aktiivisesti potilas lukee kirjallisia ohjeita.

Kaija oli säännöllisesti työssä sairastumiseensa saakka. Sairastuminen ei ole vaikuttanut
taloudelliseen tilanteeseensa, vaikka hän on ollut lähes kaksi vuotta pois työelämästä. Hän o
tutkimuksissa työkuntonsa selvittämiseksi, mutta tutkimukset ovat vielä kesken. Hän pelkää ty
paluuta ja haluaisi eläkkeelle koska kokee työnsä fyysisesti liian rasittavana ja kiristyneen työta
liian stressaavana. Asioiden keskeneräisyys hermostuttaa häntä, koska eläkepäätöstä ei ole
määräaikaiseläke loppuu kahden viikon kuluttua.

Oman terveyden hoitamiseen Kaija on kiinnittänyt huomiota lopettamalla tupakoinnin ja a
holin käytön. Tupakoinnin lopettaminen oli hänen ja avopuolisonsa yhteispäätös, jossa he tu
toisiaan. Hän harrastaa edelleen ulkoilua ja liikuntaa kävelemällä päivittäin noin 10 kilometriä.
pitää sepelvaltimotautia sairautena, johon voi kuolla ja jota on koko ajan hoidettava. Saira
kanssa eläminen on jatkuvaa itsensä kanssa taistelua, että siirrännäissuonet pysyvät auk
huolimatta on odotettavissa että 8–10 vuoden kuluttua ilmaantuu uusia tukoksia.

Kaija kokee olevansa yksin sairautensa kanssa, koska hän ei voi keskustella kokemuksist
sairaudestaan kenenkään kanssa. Sairaalassa lääkäreillä on liian kiire, heidän kanssaan
keskustella. Jatkuvuutta hoitosuhteeseen ja luottamuksellista keskustelua ei voi syntyä,
lääkäri vaihtuu lähes joka kerta. Hän ei voi myöskään perheenjäsenille puhua sairaudestaan.
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mielestään avopuoliso ei voi käsittää tilannetta ollenkaan. Kaija ajattelee avopuolison kylläst
hänen valituksiinsa ja ajattelevan hänen haluavan enemmän huomiota. Hän on mieluummin
koko asiasta. Lasten kanssa ei voi myöskään keskustella, koska lapset eivät jaksa kuunnella
kokee, että sairautta ymmärtää vain sellainen ihminen, joka on kokenut saman. Sairastuminen
vaikuttanut hänen ystävyyssuhteisiinsa, koska hän on ollut aina yksinviihtyvä.

Kaija on pohtinut persoonallisuutensa muutosta leikkauksen jälkeen, mutta ei pysty sitä
telemään selkeästi. Hän kokee itsensä erilaiseksi muihin ihmisiin verrattuna, ei huonommaks
paremmaksi, mutta lähinnä persoonallisuudeltaan muuttuneeksi. Hän tuntee, että hänen sisim
on kajottu liian syvälle. Kaija koki pahana sen, että jalasta oli otettu suonta ja liitetty se sydäm
Jälkeenpäin hän on ajatellut, että hän ei olisi mennyt leikkaukseen, jos olisi tiennyt siitä enem
Tämä kokemus saa aikaan hänessä lisääntyneen itsemääräämistarpeen ja autonomian, mikä
omapäisyytenä ja korostuneena herkkyytenä alistamiselle ja määräämiselle. Kaiken kokeman
keen hänellä on mielestään oikeus omiin elämänvalintoihin.

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat Kaijan kohdalla muuttuneet. Hänen aikaisempia elämänt
teitaan olivat terveenä pysyminen, työn hoitaminen eläkeikään saakka ja sen jälkeen matkus
inen. Nyt hän ei osaa määritellä tavoitteitaan. Hänestä tuntuu, että hänellä ei ole mitään tul
uutta, vaikka hän kokee elämänlaatunsa suhteellisen hyväksi terveyden ja taloudellisen tila
suhteen. Kaija ajattelee realistisesti elävänsä noin kymmenen vuotta. Hänen on ollut pakko
elämälle periksi, hän elää päivän kerrallaan. Toisaalta hän yhä tietoisemmin päättää siitä,
haluaa ja tekee, mutta elämän edessä on ollut pakko nöyrtyä.

Merkitysverkosto 7: Leon elämänkulku

Leo on 39-vuotias mies, joka on suorittanut ammattikoulun ja toiminut muurarin työssä. Hän on
misissa ja asuu vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa omakotitalossa. Vaimo on perhepäiväho
heillä on kotona päivähoidossa neljä alle kouluikäistä lasta.

Sepelvaltimotaudin ensimmäiset oireet liittyivät Leolla runsas vuosi sitten fyysiseen rasituk
nurmikkoa leikatessa. Hän aavisti heti, että rintakivut merkitsivät sepelvaltimotautia, koska sitä
intyy hänen lähisukulaisillaan. Hän hakeutui muutaman kuukauden kuluttua syksyllä tutkimuk
ja vuoden kuluttua hänelle luvattiin tehdä pallolaajennus. Hänestä vuoden odotusaika ennen
laajennusta oli liian pitkä ja hän valitti siitä lääkäreille. Lääkäri kehotti häntä ajoittain kyselemää
kiirehtimään pallolaajennusta. Leo joutui kuitenkin päivystyksenä sairaalaan rintakipujen vu
tehtyään moottorisahalla puita kotona, mikä joudutti pallolaajennusta muutamalla kuukaud
Hänen vaimonsa kävi sairaalassa katsomassa häntä, mutta omaisille ei ollut järjestetty ohjaus
aalassa. Leolle oli sairaalassa pallolaajennuksen jälkeen sanottu, että ahtaumat on hoidettu. H
itseään terveenä ihmisenä. Leo yritti myöhemmin hakea itselleen henkivakuutusta, mutta yll
kun hänelle ei myönnetty sitä lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistuksen mukaan h
oli edelleen yhdessä sepelvaltimossa ahtauma, josta hän ei itse tiennyt mitään. Leo ei ole
selvillä pallolaajennuksen jälkeen tehdyn rasitussydänfilmin tuloksista, mutta ei usko siinä ol
mitään hälyttävää.

Leo ei halunnut osallistua ohjattuun kuntoutukseen pallolaajennuksen jälkeen, vaikka häne
KELAlta lähetetty esitteitä sopeutumisvalmennuskursseista. Hän on saanut tietoa sepelvaltim
ista lähinnä itse lukemalla lehtiä ja seuraamalla televisio-ohjelmia. Hän tarkkailee itse omaa ter
tään nykyään enemmän kuin aikaisemmin. Leo pitää sepelvaltimotautia enemmän perinnö
tekijöiden säätelemänä kuin elintavoista johtuvana sairautena. Mielestään hän pystyy vaikutta
sairautensa etenemiseen lähinnä terveellistä ruokavaliota noudattamalla. Kävelyä ja pyöräily
harrastaa kuten aikaisemminkin, mutta juoksemaan hän ei pysty. Hän ei ole koskaan tupakoin

Leo on urakoinut useiden vuosien aikana kesällä ylipitkiä keskimäärin 13 tunnin työpäivi
talvella ollut työttömänä, koska muurarin työ on kausiluontoista. Ennen pallolaajennusta hä
suurimman osan vuodesta sairaslomalla ja työttömänä. Sairastuminen heikensi ratkaisevasti p
taloudellista tilannetta. Siitä huolimatta Leo on kieltäytynyt ottamasta ylimääräisiä urakoita,
hänelle on tarjottu. Elämänlaatu ei merkitse enää hänelle aineellista hyvinvointia, sillä hä
mielestään saavuttanut jo elämässään materiaaliset tavoitteet, joita olivat omakotitalo, au
kesämökki. Elämänlaatu merkitsee hänelle nykyään arkielämän pieniä iloja.
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Sairastuminen ei ole vaikuttanut perheen rooleihin lisäämällä vaimon töitä. Leo viettää
enemmän aikaa kotonaan ja huolehtii edelleen perheessä samoista töistä kuin aikaisemm
kuten lumi- ja puutöistä. Hän kokee kuitenkin, että yhä pienempi rasitus aiheuttaa hänelle oi
esimerkiksi moottorisahalla työskentely aiheuttaa herkästi rintakipuja. Leo kokee vaimon lis
tyneen tarkkailemisen ja huolehtimisen hänen terveydestään hyvänä asiana. Hänellä on kok
pelko sairauden etenemisestä. Hän on mielestään hyväksynyt sairauden, mutta sen aihe
rajoitukset normaalissa elämässä pakottavat hänet ajattelemaan sairauttaan päivittäin. Hän ei
esimerkiksi kävellä yksin liian kauas metsään, koska pelkää rintakipuja ja sairauskohtausta, v
hänellä onkin aina nitrot mukanaan.

Leo on kokenut ihmisten suhtautumisen itseensä hyvin negatiivisena sairastumisen jä
koska entiset ystävät alkoivat kartella häntä. Työkaverit olivat puhuneet hänen olevan eläkk
vaikka hän oli sairaslomalla. Hänen mielestään muut ihmiset paisuttelevat hänen sairauttaan,
sen vuoksi halua enää puhua kenellekään sairaudestaan. Leo kokee myös, että työnsa
vaikeampaa, jos ihmiset tietävät hänen sairastavan sepelvaltimotautia. Hän kokee, että
lähisukulaiset ymmärtävät hänen sairauttaan. Leon käsitys elämästä ja terveydestä on mu
sairastumisen jälkeen. Hän kokee nyt, että ihminen ei voi itse määrätä omasta elämästään ja
destään. Hänen mielestään on tärkeää, että ihmistä, joka sairastuu sepelvaltimotautiin, ei syy
itse aiheutetusta sairaudesta.

Merkitysverkosto 8: Maijan elämänkulku

Maija on 43-vuotias nainen, joka on suorittanut kansakoulun ja lastenhoitajakoulutuksen.
toimii lastenhoitajana tarhassa. Hän asuu avoliitossa ja hänellä on kaksi lasta, 7-vuotias tyttö
vuotias poika. Hän asuu lastensa kanssa suurimmaksi osaksi yksin kerrostalokaksiossa, a
asuu työnsä vuoksi mökillä. Mies on metsäurakoitsija.

Sepelvaltimotauti yllätti Maijan ilman ennakoivia oireita rajuna sairauskohtauksena mök
Hän hakeutui hoitoon työterveyslääkärille, joka lähetti hänet ensiapupoliklinikalle. Maija koki o
vansa täysin terve ihminen sairastuessaan. Maijalle tehtiin heti sepelvaltimoiden varjoaineku
Tukkeutuneiden sepelvaltimoiden avaaminen pallolaajennuksella ei onnistunut, vaan vuoden
tua hänelle jouduttiin tekemään ohitusleikkaus. Hän oli ollut töissä vain pari kuukautta leikka
edeltävän vuoden aikana.

Maija oli viikon leikkauksen jälkeen sairaalassa, minkä jälkeen hän lähti lastensa ja avomieh
kanssa mökille. Maijalle tuli uusia rintakipuja saman kesän aikana. Hän ajatteli ensin kuvittelev
näitä oireita, mutta syksyllä lääkärit totesivat rasitussydänfilmien perusteella oireiden johtuvan
pivajauksesta. Maija oli pettynyt. Hän toivoo, että paranemisesta ei anneta liian hyvää kuvaa
laille etukäteen. Hän koki sekä kirjallisuuden että henkilökunnan antaman kuvan paranem
liian optimistisena. Puolentoista vuoden kuluttua leikkauksesta hänellä on rinnassa usein pur
tunne, vaikka hänellä on ollut maksimaalinen lääkitys sepelvaltimotautiin leikkauksen jälkeen
Maija ei halua mennä kolmen kuukauden välein tarkastuksiin, koska ei koe niistä olevan apua
een. Hän ei pidä siitä, että joka kerta jälkitarkastuksissa on ollut eri lääkäri. Hänestä on turhau
yhä uudestaan selostaa sairauteensa liittyvät asiat. Maija on tyytyväinen siitä, että häntä ei ole
aan syyllistetty hoidossa, vaikka syitä sairastumiseen on etsitty. Hänen kohdallaan on päädyt
hen, että sukurasitus on pääasiallinen syy sairastumiseen.

Sairastumisen jälkeen Maija muutti elintapojaan lopettamalla tupakoinnin, koska hänel
mielestään ollut muuta vaihtoehtoa selviytyä eteenpäin elämässä. Hän suunnittelee pudott
painoa laskemalla ravinnon kaloripitoisuutta, koska hän ei kipujen vuoksi pysty liikuntaa har
amaan eikä myöskään jaksa työpäivän jälkeen sitä tehdä. Naisen elämän monet roolit, kuten
työ, kotityöt ja lasten kanssa oleminen ovat ristiriidassa hänen elämässään. Taustalla on kok
pelko sairauden pahenemisesta ja huoli siitä, että ei ehdi tarpeeksi kauan kasvattaa lapsiaan
huolet ja masennus aiheuttavat rintakipuja, mutta niiden välttäminen on vaikeaa.

Sairastumisen jälkeen Maija ei pidä elämää itsestään selvänä, vaan on alkanut ajatella kuo
elämään liittyvänä. Hän sanoo elävänsä eteenpäin, mutta hän tuntee voimakasta ahdistusta p
saan lastensa tulevaisuudesta. Hänen elämäänsä määrittävä tavoite on ollut ennen sairastum
ten kasvattaminen, eikä se ole muuttunut sairastumisen jälkeen. Hänen on pakko asettaa asio
keysjärjestykseen. Työasiat on huolehdittava toimeentulon vuoksi, vaikka lapset ovat etus
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hänen elämässään. Kotityöt hän on päättänyt jättää vähemmälle. Elämänlaatu merkitsee h
yhdessäoloa lastensa kanssa. Hänelle elämänlaatu ei merkitse korkeaa elintasoa ja aineellista

Sairastuminen ei ole vaikuttanut ystävyyssuhteisiin eikä puolisoiden välisiin suhteisiin; m
asuu enimmäkseen mökillä työnsä vuoksi, ja Maija itse kaupungissa lasten kanssa. Lapset ov
toisia äidin sairaudesta. He tietävät mistä löytävät kotona äidin lääkkeet ja osaavat toimia
tävissä tilanteissa. He ovat oppineet selviytymään keskenään ja ottamaan vastuuta toisistaan
rempi lapsista ei reagoinut äidin sairastumiseen. Vanhemmalle lapselle, 9-vuotiaalle pojalle
vakava paikka, koska häneltä oli vasta kuollut mummo ja hän ymmärsi kuoleman peruutta
tomuuden. Maija kokee poikansa surun ahdistavana, mutta toisaalta on iloinen myös lasten re
esta suhtautumisesta sairauteensa. Hänen tulevaisuuttaan varjostaa pelko sairauden pahen
ja siivittää toivo siitä ajasta, minkä hän saa olla lastensa kanssa.

Merkitysverkosto 9: Eskon elämänkulku

Esko on 35-vuotias mies, joka on suorittanut kansakoulun ja työskennellyt rakennustyömailla a
tisaneerajana. Esko on eronnut viisi vuotta sitten. Hänellä on kaksi- ja yksitoista vuotiaat la
jotka asuvat entisen vaimon luona. Tällä hetkellä Esko asuu avoliitossa. Avovaimolla on kaksi
joista vanhempi ei enää asu kotona.

Ennen sairastumistaan äkilliseen infarktiin Esko oli ollut mielestään täysin terve ihmin
Ensimmäiset sepelvaltimotaudin oireet olivat ilmaantuneet kotona voimakkaana hikoil
kurkkukipuna ja hengenahdistuksena. Esko oli itse soittanut ambulanssin, mutta ei muista se
sairauskohtauksen ensihoitoa. Hoitoa sairaalassa hän piti asiallisena ja nopeana ja oli kokenu
laajennuksen helppona. Esko oli ajatellut pallolaajennushoidon jälkeen, että kaikki oli tehty ja
jatkaa samanlaista elämää kuin aikaisemminkin. Oma vastuu ja itsehoidon merkitys olivat alk
hahmottua vähitellen. Pitkäaikaissairauden kohtaamisessa, hyväksymisessä ja psyykkisen
inon löytämisessä hän olisi tarvinnut sekä tukea että myös rehellistä tilanteen vakavuuden ja s
elämänmuutoksen korostamista heti sairastumisen jälkeen. Esko oli kokenut vaikeana
puelämäksi tulevan lääkehoidon, mutta terveyskeskuslääkärin havainnollinen selvitys lääkk
merkityksestä oli saanut hänet ymmärtämään niiden välttämättömyyden. Esko koki sairastu
työpainotteisen elämänsä pakottavana pysähtymisenä. Uusiutuneet oireet ja neljän kuukauden
tua tehty uusi pallolaajennus olivat vahvistaneet ajatusta stressin vähentämisestä. Esko oli m
yrityksensä ja kokenut, että huolien poistumisella oli ollut merkittävä vaikutus kuntoutumise
Vuoden kuluttua sairastumisestaan hän on vakuuttunut psyykkisesti rasittavien elämänolosuh
yhteydestä sairastumiseensa.

Esko tietää suurin piirtein, mistä sepelvaltimotaudissa on kyse ja se riittää hänelle. Sopeut
valmennuskurssi oli ollut hyvä, mutta liian nopeasti sairastumisen jälkeen. Hän ei vielä silloin o
nut keskustella sairauden aiheuttamista vaikutuksista omalla kohdallaan. Perheen sisäisiin ro
sairaus ei hänen mielestään ole vaikuttanut. Omaisten huolen ja hoivan Esko oli kokenut it
alentavana. Sosiaaliset suhteet muihin ihmisiin sairastumisen jälkeisen vuoden aikana eivät
hänen mielestään muuttuneet. Aikaisemmin materiaaliset arvot olivat luoneet elämänlaatua h
ja ohjanneet hänen elämäntavoitteitaan. Nykyisessä elämässään Esko ei ole varma, mitä e
laatu hänelle merkitsee. Esko oli pohtinut aikaisempaa elämänasennettaan, etenkin suhdetta
mutta arveli jatkossakin palaavansa samaan uraputkeen. Hän näkee rahan ansaitsemisen vä
tömänä. Vuoden kuluttua sairastumisesta hänen taloudellinen tilanteensa on ratkaisevasti huo
nut. Hän koki turvallisuutta vaimon vakaasta työpaikasta. Sairauden aiheuttama erilaisuuden
minen oli ollut suuri. Työkuntoiseksi ja täysipainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi palaaminen ei
kuitenkaan ollut hänestä itsestään kiinni, vaan se oli tapahtunut työpaikoista määräävien ihm
ehdoilla. Hänen työttömyytensä johtuu nimenomaan sairastumisesta. Esko ajattelee ihmisten o
van hänen kuolemaansa, mutta hän odottaa heidän suhtautumisensa muuttumista myöhe
koska hän ei itse koe olevansa kuolemansairas.

Suhtautuminen sepelvaltimotaudin ehkäisyyn ja hoitoon on hänen mielestään syyllistävä
kuin syövän tai AIDSin. Hän toivoo, että ihmisiä valistettaisiin sepelvaltimotaudin hoidon m
dollisuuksista ja kuntoutumisesta. Esko kokee syyllistävänä keskustelun sairaskulujen vähen
estä ja hoidon priorisoinnista. Sydäntautien tutkimus- ja valistustyö on hänen mieles
näkymätöntä. Eskon tulevaisuus on epävarma. Hän tuntee vanhentuneensa henkisesti 50
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yhdessä vuodessa. Hänellä ei ole enää kiirettä mihinkään. Eskosta tuntuu, että vasta vuoden k
sairauden alkamisesta hän alkaa uudelleen suunnitella elämäänsä. Hänellä on ollut aikais
mahdollisuudet tehdä monia valintoja, hän on kokenut voivansa itse suunnitella ja hallita o
elämäänsä. Nyt hän kokee omat hallintamahdollisuutensa olemattomiksi. Hänen on tyydy
elämän kutistuneisiin mahdollisuuksiin.

Merkitysverkosto 10: Aunen elämänkulku

Aune on 71-vuotias nainen. Hän on suorittanut keskikoulun ja toiminut nuorena jonkin aikaa ka
koulun opettajana. Hän asuu miehensä ja nuorimman lapsensa kanssa omakotitalossa. He
kahdeksan lasta. Suurimman osan elämästään hän on ollut kotiäitinä, mutta myöhemmällä iäl
on toiminut hoitoapulaisena kehitysvammaisten hoitokodissa. Nuorin lapsista on vammaisena
tynyt ja asuu sen vuoksi edelleen heidän kanssaan. Vammainen lapsi saa työkyvyttömyyselä
mutta pystyy käymään aputöissä kodin ulkopuolella.

Sepelvaltimotaudin myöntäminen oli Aunelle vaikeaa. Hän koki sairastumisensa heikkou
merkkinä ja yritti kaikin tavoin salata ja kieltää sen olemassaolon. Hän halusi ajatella sen ol
jotain muuta kuin sepelvaltimotautia. Yhä lisääntyvä rasitukseen liittyvä voimien menetys ja
genahdistus pakottivat hänet suhtautumaan oireisiin vakavasti. Hän ei kuitenkaan halunnut
perheelleen huonosta kunnostaan. Hänen mielestään äiti perheessä ei saa valittaa, vaan ä
oltava vahva. Toisaalta hän ei halunnut mennä lääkäriin, koska pelkäsi että häntä pidetään luu
aana. Lääkäri oli aikaisemmin sanonut kaiken johtuvan huonosta kunnosta ja kehot
kävelemään enemmän, mikä taas vain pahensi oireita. Aune hakeutui yksityislääkärille. Lääke
aloitettiin ja hän selviytyi pitkiä aikoja hyvin, mutta oireet pahenivat kaiken aikaa, kunnes hän
pahemman kohtauksen.

Kun Aunelle ensimmäisen kerran ehdotettiin ohitusleikkausta, hän kieltäytyi ehdottom
Kuunneltuaan radiosta terveydenhuollon vallitsevista toimintavoista, joiden mukaan ihmise
hoidettava itseään kotona mahdollisimman pitkään ennen sairaalahoitoa ja toimenpiteitä
ymmärsi oman aktiivisen roolinsa hoitoon hakeutumisessa. Hyvän naisystävänsä ja perheens
mana hän hakeutui tutkimuksiin leikkauksen arvioimiseksi. Lääkärin todetessa leikkauksen ki
liseksi hän oli itse henkisesti valmis leikkaukseen.

Aunen mielestä alkuhoito keskussairaalassa oli hyvä, mutta jatkohoitoon hän ei ollut
tyväinen. Hänen leikkaushaavansa tulehtuivat ja alkoivat märkiä. Tulehtuneet haavat aukes
hän hoiti niitä kotona suihkuttamalla ja antibiooteilla. Hänen jatkohoitonsa poikkesi siitä mitä
oli odottanut. Aune oli luullut, että leikkauksen jälkeen on yksi jälkitarkastus noin puolen vuo
kuluttua, mutta hän joutui käymään paljon useammin tarkastuksissa. Aune kuntoutui leikkau
jälkeen hitaasti. Liikkuessaan hän hengästyi ja hänelle tuli uutena oireena voimakas jalkojen
Lääkäri totesi jalkasäryt katkokävelyksi, mikä hoidettiin jalan suonien pallolaajennuksella. Hän
koi sinnikkäästi kävelyä, kunto koheni ja jalat parantuivat. Aune kaipasi fyysistä kuntoutusta
kuukauden kuluttua leikkauksesta, kun rintalastan haava alkoi kiristää ja estää liikkumista. Hän
terveyskeskuksesta apua, mutta siellä ei osattu antaa ohjeita suuren ja erikoispätevyyttä va
leikkauksen jälkeen. Aune halusi sopeutumisvalmennuskursseille leikkauksen jälkeen, mutt
ajatteli niiden olevan vain työikäistä väestöä varten. Sydänyhdistyksen tilaisuudessa oli sanott
kaikkiin ohitusleikattuihin potilaisiin otetaan yhteyttä leikkauksen jälkeen, mutta häneen ei
otettu yhteyttä.

Aunen elämä ennen leikkausta oli selviytymistä päivästä toiseen. Hän ei uskaltanut as
mitään tavoitteita tai suunnitelmia elämässään. Leikkauksen jälkeen hän pystyy suunnittele
tulevaisuuttaan erilailla kuin aikaisemmin. Hänen unelmanaan on ollut patikointi Lapin tunture
ja nyt hän on päättänyt sen toteuttaa. Aunella on elämässään vahva kristillinen näkemys ja el
laatu merkitsee lähinnä henkistä hyvinvointia, se on toivoa antava elämänasenne. Elämän
merkitsevät elämän voimavarana olevat hyvät ystävät, joilla on samanlaisia elämänkokem
Hänen mielestään kukaan muu ei ymmärrä sairauteen ja leikkaukseen liittyviä asioita sa
tavalla kuin se, joka on itse kokenut sen. Aunen ja hänen aviopuolisonsa välisiä suhteita lähe
suuret vastoinkäymiset. Samoin kuin vammaisen lapsen syntyminen aikoinaan lähensi heidän
jään on sairaus nyt lähentänyt aviopuolisoiden välisiä suhteita. Mies on ymmärtänyt vaistoma
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alkaa osallistua kotitöihin. Heille vammainen lapsi on suuri voimavara elämässä, vaikka ka
lapset ja lastenlapset ovat heille hyvin läheisiä.

Tulevaisuus ei Aunea pelota. Hän ei koe sairauttaan elämäänsä rasittavana, vaan hän on op
inen sen suhteen. Hänellä on voimavaroja myös aviopuolisonsa tukemiseen. Hän ei tunne
syyttä mistään asioista elämässään, hän tuntee tehneensä parhaansa, sen mihin hän on pyst
asiat, missä hän ei ole onnistunut, kuuluvat ihmisen osaan hänen kohdallaan ja hän hyväksyy

Merkitysverkosto 11: Paavon elämänkulku

Paavo on 56-vuotias mies, joka on suorittanut kansakoulun ja toiminut autonkuljettajan amma
Hän on osallistunut aktiivisesti kunnallispolitiikkaan ja hänellä on ollut useita luottamustehtä
Hän asuu vaimonsa kanssa rivitalo-osakkeessa. Perheen kaksi aikuista lasta eivät enää asu k

Ennen sepelvaltimotaudin toteamista Paavo kävi läpi monimutkaisen terveyteen ja toime
loon liittyvän prosessin. Hän oli selkävaivojen vuoksi vuoden 1991 sairaslomalla. Selkä leika
1992, minkä jälkeen hän oli vuoden 1993 helmikuun loppuun määräaikaisella työkyvyttömyyse
keellä kuusi kuukautta. Tämän jälkeen eläkelaitos määritteli hänet työkykyiseksi, mutta yr
sistään huolimatta hän ei pystynyt työhönsä. Täytettyään 55 vuotta Paavo anoi varhaiseläkettä
koi hakemusta sitä edeltävän ajan työkyvyttömyyseläkkeestä. Hän ei saanut mistään tuloja pu
toista vuoteen ja häntä kehotettiin hakemaan toimeentulotukea. Toimeentulotuen hakemise
koki hyvin nöyryyttävänä. Päätöksen mukaan hän sai myöhemmin taannehtivasti työkyvyttö
seläkettä vuoden ajalta, mutta puolen vuoden ajalta ei myönnetty työkyvyttömyyseläkettä.
punki maksoi hänelle silloin harkinnanvaraista sairasajan palkkaa, mikä oli noin puolet hänen
maaliansioistaan. Taloudellisessa ahdingossa Paavo joutui myymään omakotitalonsa ja hankk
pienemmän rivitaloasunnon. Samaan aikaa perheen kaksi lasta muuttivat kotoa. Vuoden 1996
hänelle myönnettiin työkyvyttömyyseläke.

Sepelvaltimotaudin oireet sekoittuivat aluksi selkä- ja vatsavaivoihin. 1993 kesällä Paa
tehtiin rasitussydänfilmi, mutta tulokset eivät olleet varmoja. Häntä rasitti jatkuva taloudelline
terveyteen liittyvä epävarmuus sekä asioiden keskeneräisyys. Paavo sai infarktin syksyllä 19
hänen oli hakeuduttava kiireellisesti hoitoon. Puolen vuoden jälkeen hänelle tehtiin ohitusleikk
Paavo oli koko ajan tilanteen tasalla oman terveytensä ja hoitonsa suhteen, mutta ihmettelee
laitoksen kielteistä suhtautumista työkyvyttömyyseläkkeeseen infarktin jälkeenkin.

Paavo oli leikkauksen jälkeen keskussairaalassa viikon ja aluesairaalassa kaksi viikkoa. H
leikkauksen jälkeen sydänpussin tulehduksen, mikä hoidettiin kortisoni lääkityksellä. Leikk
jälkivaivoineen oli niin rasittava, että diabetes huononi ja hänelle jouduttiin aloittamaan insul
hoito. Hän on hyvin tyytyväinen sepelvaltimotautinsa hoitoon keskussairaalassa sekä jatkoho
aluesairaalatasolla, koska jatkohoidossa on ollut aina sama lääkäri. Hän on itse saanut hyvä
hoito-ohjeet, mutta omaisille ei annettu ohjausta.

Paavo hakeutui oma-aloitteisesti ohitusleikattujen sopeutumisvalmennuskursseille saa
tutultaan tietoa kursseista. Hän kysyi menettelyn KELAlta ja pyysi sen jälkeen lääkäriltä lähet
Häntä ihmetyttää, että asiasta ei tiedoteta potilaille enemmän, hän itsekin sai sen sattumalta
Sopeutumisvalmennuskurssit antoivat hänelle paljon asiallista tietoa. Hän koki ohjelman mon
lisena ja hyvänä, varsinkin allasvoimistelut ja luennot eri aiheista sekä keskustelut sairaudesta

Paavon elämän perusarvot eivät ole muuttuneet sairastamisen aikana, mutta hän on alkan
nittää enemmän huomiota terveellisiin elintapoihin. Hän hoitaa itseään päivittäin kävelem
vähintään kaksi tuntia, hän on muuttanut ruokavaliotaan terveellisemmäksi ja lopettanut tupa
nin. Sairaus ei ole vaikuttanut aviopuolisoiden välisiin suhteisiin eikä perheen rooleihin. Vaimo
edelleen töissä ja hän huolehtii kotiaskareista.

Sairastumisen negatiivista kokemusta varjostivat samanaikaisesti taloudelliset huolet ja toim
tulon epävarmuus. Paavo ei ollut ainoastaan masentunut sairastumisestaan, vaan eläkeasioid
käsittely ja epäoikeudenmukainen kohtelu ovat rasittaneet häntä. Hän koki toimeentulonsa
vaamiseksi käydyn prosessin kovana ja tunteettomana. Terveyden pettäessä hän tunsi, että ih
ei pidetä huolta. Ihminen voi joutua terveyden menettäessään taistelemaan toimeentulostaa
on tyytyväinen, että enää ei puhuta ainoastaan määräaikaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä
kuntoutusjaksosta. Hän mielestään asian selvittely on perusteltua, kun työkyky arvioidaan ihm
mukaan, eikä keskitetysti Helsingistä papereiden mukaan ihmistä näkemättä. Hänestä
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Elämänlaatu merkitsee Paavolle aineellista turvaa, kohtuullista asuntoa ja toimeentuloa. R
voidaan hänen mielestään parantaa elämänlaatua. Omalla käyttäytymisellään hän ei mie
pysty parantamaan elämänlaatuaan, mutta huonontamaan kylläkin. Elämänlaatu merkitsee P
myös terveyttä, jolloin hän pystyy mahdollisimman pitkään olemaan omatoiminen. Myös sos
linen kanssakäyminen ihmisten kanssa merkitsee hänelle elämänlaatua. Sairastumisen jälke
on karsinut monia harrastuksiaan ja luottamustehtäviään. Hän ei enää halua osallistua aktii
kunnallispolitiikkaan, mutta urheiluseurojen toimintaa kyllä. Paavo näkee tulevaisuutensa va
ana. Eläkeasiat on taisteltu kuntoon ja terveys on tällä hetkellä kohtalainen.

Merkitysverkosto 12: Tertun elämänkulku

Terttu on 54-vuotias nainen, joka on suorittanut kansakoulun ja työpaikkakoulutuksena eri
kursseja. Hän on toiminut vastuullisena toimistosihteerinä katsastuskonttorilla. Hän on eronnu
kymmenen vuotta sitten, heillä on kolme aikuista lasta. Hän on mennyt uusiin naimisiin ja a
omakotitalossa miehensä kanssa.

Sepelvaltimotaudin tunnistaminen oli vaikea ja pitkä prosessi Tertun kohdalla. Oireet alko
voimakkaina käsi ja hartiakipuina. Hän oli KELAn kuntoutuksessa käsi- ja hartiasärkyjen vuo
mutta joutui keskeyttämään kuntoutuksen yltyvien kipujen vuoksi. Hänelle määrättiin runsa
erilaisia särkylääkkeitä. Lopulta käsikivut esiintyivät vähäisessäkin fyysisessä suorituksessa
hakeutui hoitoon työterveyslääkärille, jonka mielestä syy särkyihin johtui liian vähäisestä kä
käyttämisestä ja liikunnan puutteesta. Hän koki työterveyslääkärin kiireisenä ja hänen asi
vähättelevänä. Hän oli hyvin pahoillaan, koska koki olevansa todella sairas, mutta ei tiennyt,
kivut johtuivat. Tertun miehen veli sairastaa sepelvaltimotautia ja hän kehotti kokeilemaan nit
Nitrot auttoivat kipuihin. Sen jälkeen Terttu hakeutui uudelleen työterveyslääkärille ja päätti,
hänen vaivansa on tutkittava kunnolla. Häneltä kartoitettiin keuhkojen ja sydämen toimi
monilla tutkimuksilla, ainoastaan rasitussydänfilmin ottaminen siirtyi kuukaudella. Tänä aik
Terttu turvautui yksityislääkärin tutkimuksiin, joka totesi, että hänellä ei ole sydämessä vikaa
hän välttämättä vaatii rasitussydänfilmin ottamista, se voidaan hänelle tehdä. Rasitussydänfilm
maksanut hänelle 1300 mk muiden kulujen lisäksi. Terttu päätti, että rasitussydänfilmi tehdään
sairaalassa kuukauden kuluttua. Odotusajan hän selviytyi tutuilta saamillaan nitroilla. Kun
tussydänfilmin tulokset saatiin, niin sepelvaltimotauti varmistui ja hänen todettiin olevan tod
sairas. Terttu sai lääkkeet sepelvaltimotautiin ja ajan varjoainekuvaukseen nopeasti. Henk
häntä helpotti sairauden toteaminen, koska pitkään jatkuneille epämääräisille kivuille löytyi se
Hän oli kuitenkin yllättynyt taudistaan, koska ei uskonut sen olevan sepelvaltimotauti. Varjoain
vauksen jälkeen pitkän pohdinnan tuloksena lääkärit päätyivät pallolaajennukseen, mikä on
hänelle kahden vuoden aikana kolme kertaa.

Terttu sairastaa sepelvaltimotaudin lisäksi reumaa ja monien vaivojen vuoksi sairauden
ovat vaikeasti erotettavissa toisistaan. Hän on oppinut tunnistamaan sepelvaltimotaudista jo
oireet kirvelynä harteissa. Hän tarkkailee ruokavaliotaan, koska kokee sillä olevan suuren mer
sen sekä reuman että sepelvaltimotaudin hoidossa.

Terttu kokee sairautensa hoitamisessa lääkärintarkastukset rutiinitoimenpiteinä, koska ajan
on suunniteltu tiettyjen normien toteuttamiseksi. Hän kokee joka tapauksessa turvallisena s
lääkärin, jolle ei tarvitse joka kerta kertoa tarinaansa alusta. Terttu tuntee olevansa yksin saira
kanssa ja kokee oman osallistumisensa tutkimus- ja hoitopäätöksien tekoon olemattomaksi. H
saanut eniten tietoa sairaudesta miehensä veljeltä ja kirjallisuudesta. Hän liittyi sydänyhdist
jäseneksi vain saadakseen kirjallisuutta ja tietoa sairauksista, mutta toiminta ei kiinnosta h
Sydänyhdistyksen toiminta ei vastaa hänen tarpeitaan, koska siihen osallistuvat ovat 70–80
aita. Hän olisi halunnut osallistua sopeutumisvalmennuskursseille yhdessä miehensä kanssa
kokee miehensä liiallisen varoittelun ja huolehtimisen ahdistavana. Terttu haluaa unohtaa
auttaan, mutta mies varoittelullaan muistuttaa häntä siitä. Hänen itsetuntonsa on heikentynyt s
tumisen jälkeen, koska hän pelkää tulevansa riippuvaiseksi muista ihmisistä ja menettä
itsenäisyyttään. Terttu asettaa itselleen usein liian suuria tavoitteita, joista selviytyminen tai n
ylittäminen tuottaa hänelle tyydytystä. Liian vaativat tehtävät kostautuvat muutaman päivän k
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tua väsymyksenä, mutta hänen on vaikea hyväksyä väsymistään. Hänelle elämänlaatu me
sitä, että hän pystyisi myöntämään rajoituksensa ja nauttimaan tasapainoisesta elämästä siitä
matta.

Terttu käy edelleen tiliä elämästään ja miettii, mitä eläkkeelle siirtyminen merkitsee. Onko v
uus seuraava elämänvaihe, mihin hän valmistautuu? Myönteinen eläkepäätös tukisi hänen
suhtautumistaan sairauden ja sen rajoituksien hyväksymiseen, vaikka hän on kokenut
poisjäämisen raskaana elämänmuutoksena. Häntä vaivaa tunne siitä, että hänen ajatellaan
tomasti haluavan eläkkeelle. Terttu ei kuitenkaan enää pysty samaan työhön. Hänen eläkep
sensä oli kielteinen, koska vuosiloma oli keskeyttänyt hänen sairaslomansa. Koska hänen
aspäivänsä oli käytetty ja eläkepäätös oli kielteinen, hän ei saanut toimeentuloaan mistään. Hä
tui turvautumaan oikeusaputoimiston tukeen ja valitti päätöksestä. Terttu kokee eläkeratkai
viivästymisen epäoikeudenmukaisena. Koko sairauden kulun toteamiseen liittyvien vaikeuksi
40 vuotta kestäneen työuran jälkeen hän on vakuuttunut myönteisen eläkeratkaisun oikeudenm
suudesta itselleen. Hän kokee oman elämänhallintansa mahdollisuudet pieninä, koska juuri u
hänestä riippumattomat tekijät säätelevät niitä. Hänen mielestään toimeentulon ja perustur
uuden takaaminen on asia, joka mahdollistaa sellaisen hyvän olon tunteen, mikä vähentää
sydämeen liittyviä pahanolon tunteita.

Tertun mieliala vaihtelee sairauden mukaan. Hän suojelee itseään ikäviltä asioilta, kosk
väsyttävät häntä henkisesti ja aiheuttavat rintakipuja. Terttu häpeää sairauttaan, eikä halua
siitä muille. Hänellä ei ole luottamuksellisia ihmissuhteita itsensä ikäisten ihmisten kanssa. Ihm
luulevat hänen jäävän lähes terveenä eläkkeelle. Hän toivoo terveytensä pysyvän enn
lääkkeillä ja pallolaajennuksella, jotta ohitusleikkausta ei tarvitsisi tehdä.

Merkitysverkosto 13: Eevan elämänkulku

Eeva on 47-vuotias nainen, joka on suorittanut kansa- ja ammattikoulun lisäksi erilaisia kurs
Hän on toiminut laitosapulaisena ja yksityisyrittäjänä ravintola-alalla. Hän on eronnut ensimm
estä miehestään ja asuu uuden avomiehensä kanssa rivitalo-osakkeessa. Lapset ovat aikuisia
enää asu kotona.

Sepelvaltimotaudin puhkeaminen oli Eevalle suuri järkytys. Saadessaan infarktin hän ei os
ajatella sen johtuvan sydämestä. Hän oli edellisellä viikolla käynyt lääkärissä närästykse
mahavaivojen vuoksi ja hänellä oli ollut päivällä töissä ohimenevää rintakipua. Lisäksi hän oli
lla hyvin väsynyt. Yöllä herätessään Eeva tunsi olevansa hyvin sairas. Hän oli yksin kotona ja j
useamman kerran soittamaan ambulanssia pahoinvoinnin ja huimauksen vuoksi. Eeva ym
tilanteen vakavuuden vasta jälkeenpäin. Hän arvosti ambulanssin asiantuntevaa henkilökunta
välittömästi ymmärsi sydänkohtauksen olevan kyseessä. Hän oli sairaalassa noin viikon ja h
tehtiin varjoainekuvaus, mutta pallolaajennusta hän joutui odottamaan kolme viikkoa. Eeva kok
ajan elämänsä tuskallisimpana vaiheena. Hänen mielestään pallolaajennus olisi pitänyt
samalla kertaa, kun hän oli infarktin vuoksi hoidettavana. Sairaalasta lähtiessään infarktin jä
hän ei ymmärtänyt olevansa fyysisesti lähes täysin toimintakyvytön. Pienikin liike ja käsillä te
minen aiheutti kipuja ja hän joutui käyttämään paljon nitroja odotusaikana. Lisäksi äkillinen infa
järkyttävänä kokemuksena oli jättänyt voimakkaan pelkotilan, hän pelkäsi koko ajan u
kohtausta.

Pallolaajennuksen jälkeen Eeva ei pystynyt vastaanottamaan sairaalassa saamaansa o
koska hän ei ymmärtänyt sairautensa vakavuutta ja pysyvyyttä. Hän ei pystynyt hyväksymään
auttaan heti. Hän alkoi vasta kolmen kuukauden kuluttua sopeutumisvalmennuskurs
ymmärtää, mitä sepelvaltimotauti merkitsee ja miten hänen on elettävä sairautensa kanssa. E
oli virheellisiä käsityksiä sairaudesta, hän luuli esimerkiksi monien rajoituksien infarktin jälke
jäävän loppuelämäksi. Hän olisi kaivannut useammin jälkitarkastuksia ja yksityiskohtaista ti
kolesterolia laskevasta ravinnosta. Korkea kolesteroli on hänen suvussaan perinnöllinen ja
hänen vanhimmalle pojalleen on aloitettu kolesterolilääkitys. Hän haki itse kirjallisuutta ja terv
skeskuksesta julkaisuja sepelvaltimotaudista. Eevan mielestä sepelvaltimotautiin sairas
ihminen pitäisi ottaa pallolaajennuksen jälkeen uudelleen sairaalaan ja keskustella hänen ka
sairauteen liittyvistä asioista. Hän itse koki jääneensä epätietoiseksi omasta tilanteestaan ja
sairautensa kanssa, mikä aiheutti hänelle pelkotiloja myös muista vakavista sairauksista. Hä
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käyneensä liian usein terveyskeskuksessa vaivojensa vuoksi, koska lääkäri määräsi h
psyykken lääkkeitä. Hän ei mielestään niitä tarvinnut, hänen vaivansa olivat erilaisia, sik
myöskään niitä hankkinut.

Eeva tupakoi runsaasti ennen sairastumistaan, mutta lopetti kokonaan tupakoinnin infarkti
keen. Ruokavalion hän muutti kevyeksi ja rasvattomaksi, mutta kolesteroli ei ole vahvasta lääk
sestä huolimatta laskenut. Hän ei pysty ajamaan pyörällä ollenkaan voimakkaan hengästy
vuoksi. Hän pystyy vain kävelemällä hoitamaan kuntoaan ja tuntee fyysisen kuntonsa olevan
leen heikko.

Eeva on tehnyt itseään säästämättä koko elämänsä raskasta työtä enimmäkseen yksit
täjänä. Sairaus asetti hänet paikoilleen, mutta hänen on vaikea kestää suurta elämänmuutos
menetti työpaikkansa, koska ei uskaltanut tehdä uutta työsopimusta epäillessään omia voim
jaan muutaman kuukauden kuluttua infarktista. Hän hoitaa väliaikaisesti lyhyitä lomituksia sam
työpaikassa, mutta kokee siivoustyön liian rasittavana. Hän on käynyt työvoimatoimistossa am
invalinnanohjaajan kanssa keskustelemassa uudelleenkoulutuksesta, mutta käynti oli
mielestään turha. Hän ei halua jäädä vielä eläkkeelle, koska eläkeansiot ovat hyvin pienet.
luonne on muuttunut sairastumisen jälkeen kärsimättömämmäksi. Osaltaan siihen vaikuttaa t
ellisen tilanteen heikentyminen. Hän purki aluksi epätoivoaan ja pahaa mieltään lähimpiin ihm
insä, mikä on aiheuttanut ristiriitoja hänen ja miehensä välisiin suhteisiin. Hän ei halua mieh
kuullen puhua sairaudestaan. Mies osallistuu kodin töihin, mutta hän ei halua sitä, koska kotit
tekeminen ja hallitseminen nostaa hänen itsetuntoaan. Hän haluaa jatkuvasti toimintaa,
hänellä ei ole töitä, hän masentuu.

Eeva liittyi sydänyhdistykseen, mutta ei osallistu sen toimintaan, koska siellä on häntä huo
tavasti vanhempia ihmisiä. Hän ei halua liittyä mihinkään yhdistystoimintaan, mutta ha
mielellään tukea ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin hän infarktin jälkeen. Hänen ystä
suhteensa ovat lujittuneet sairastumisen jälkeen, ystävät soittelevat ja pitävät häneen jatk
yhteyttä. Hän on keskustellut muiden sepelvaltimotautia sairastavien ihmisten kanssa, jotka
olleet iäkkäämpiä miehiä, mutta ei ikäistensä naisten kanssa. Eevan elämä on muuttunut sä
lisemmäksi sairastumisen jälkeen ja hän viihtyy kotona. Hänelle elämänlaatu merkitsee tasa
oista elämää ilman järkyttäviä terveyteen liittyviä kokemuksia. Hän on edelleen elämänhalu
Hän haluaisi täyttää nykyisen tyhjiön ja yksinäisyyden muutoksella. Hän haluaisi matkustella, m
sairaus on vaikuttanut taloudelliseen tilanteeseen niin, että hänellä ei ole mahdollisuutta raha
tiviin harrastuksiin. Eevalla ei ole selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia, koska hänen terveyten
ole vielä vakiintunut.

Merkitysverkosto 14: Yrjön elämänkulku

Yrjö on 65-vuotias mies, joka on suorittanut kansakoulun. Hän on asunut koko ikänsä yksinä
maaseudulla järven rannalla. Hän on tehnyt monenlaista työtä, mutta pääasiallisen elantonsa
saanut maanviljelystä, karjanhoidosta ja kalastuksesta. Hänellä on kolme aikuista poikaa,
kaksi asuu edelleen hänen ja vaimonsa kanssa kotona.

Sepelvaltimotaudin oireet alkoivat Yrjöllä poltteena keskellä rintaa ja kovana väsymyksenä
selitti ylirasituksella voimakkaita oireitaan. Hän hakeutui terveyskeskuslääkärille, joka to
hänellä verenpainetaudin. Terveyskeskuslääkäri lähetti hänet keskussairaalaan tutkimuksiin
nean vuoksi ja rasitussydänfilmin ottamista varten. Yrjöllä todettiin sepelvaltimotauti
varjoainekuvaus tehtiin saman käynnin yhteydessä. Yhdessä sepelvaltimossa oleva paha tuko
tiin parin kuukauden päästä varjoainekuvauksesta pallolaajennuksella. Hänelle tuli uusia o
kuukauden kuluttua ja kolmen kuukauden kuluttua oli pakko tehdä uusi pallolaajennus. En
mäinen pallolaajennus oli hyvin kivulias toimenpide, mutta toisen yhteydessä hän ei tuntenut k
Yrjö selittää omaa sairastumistaan voimakkaalla elämänmuutoksella jäädessään eläkkeelle. H
koko ikänsä tehnyt raskasta ruumiillista työtä ja lopetettuaan maanviljelyn ja karjanhoidon hä
ei enää ollut fyysistä rasitusta vaativaa työtä. Yrjö söi edelleen yhtä paljon kuin aikaisemmink
lihoi lyhyessä ajassa huomattavan paljon. Pian sen jälkeen hän alkoi sairastella vakavasti.

Yrjö on hyvin kiitollinen saamastaan hoidosta, mikä on ollut järjestelmällistä, oikeaa
kohdalleen sattuvaa. Mitään ei olisi hänen mielestään voitu tehdä toisella tavoin. Hän oli
huonossa kunnossa, että luuli kuolevansa, mutta on yllättynyt että näinkin vähäisillä toimenpi
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hänet on voitu pelastaa elämään. Sepelvaltimo on pysynyt auki yli vuoden antamatta pahempi
ita. Hänelle oli yllätys, että kunto palautui ennalleen tai vielä paremmaksi kuin mitä se oli sa
tumisen aikoihin. Ohjeiden puute sairaalasta lähdettyä oli ainut negatiivisesti koettu asia hoid
Ollessaan epätietoinen liikunnan ja itsensä rasittamisen määrästä hän ryhtyi mäkeä ylös juoks
testaamaan kuntoaan. Sydän ei oireillut, mutta hän pelästyi kovasti huomatessaan
nivustaipeesta alkoi vuotaa verta. Valtimo, josta katetri oli viety sisään, aukesi uudelleen. Hä
yhteyttä sairaalaan ja selvisi tilanteesta hyvin. Itseään tarkkailemalla hän on oppinut huomaa
että kova pakkanen, saunominen ja henkinen jännitystila aiheuttavat edelleen poltteen ja
puutteen tunnetta rintaan.

Yrjö on tyytyväinen sopeutumisvalmennuskursseihin, joilla hän sai paljon tarpeellista tietoa
audesta. Terveenä ja vahvana ollessaan ihminen ei ajattele elämän tärkeimpiä asioita, kut
veyttä ja sen vaalimista, niihin havahtuu vasta sairastuttuaan. Hän pitää terveyttään tärkeänä
telee, että jos hän olisi aikaisemmin tiennyt sairastuvansa sepelvaltimotautiin, hän olisi muut
elintapojaan. Mielestään hän pystyy itse hoitamaan sairauttaan noudattamalla annettuja ohjeit
kokee turvallisuutta siitä, että annetut ohjeet ovat olleet yhtäpitäviä, vaikka hän on ollut hoid
monessa eri paikassa. Hän punnitsee kaikki työnsä eri tavoin kuin ennen ja on oppinut järjestä
ne rasittamatta itseään liikaa. Alussa vallannut pessimismi on muuttunut optimismiksi ja perää
tamattomuudeksi. Hän uskoo että luottamus paranemiseen auttaa osaltaan terveyden saavut
Sairaus on hallinnassa hoidon jälkeen ja jos se pahenee, niin apua on saatavilla välittömästi
sairauden hoidon mahdollisuuksiin luo turvallisuutta hänelle. Yrjö ihailee sydänsairauksien ho
kehittymistä niin lääkehoidon kuin teknisten pallolaajennus- ja ohitusleikkaushoidon osalta.

Sairaus ei ole muuttanut Yrjön taloudellista tilannetta, siihen on vaikuttanut enemmän yhteis
nan rakenteelliset muutokset. Hän on elänyt ympäröivän luonnon keskellä ja saanut siitä elan
maataloudesta, karjanhoidosta, metsätöistä, kalastuksesta, marjastuksesta ja jäkälänn
Kaikilla aloilla tapahtuneet muutokset ovat pudottaneet hänen ansiomahdollisuuksiaan. S
tuminen ei ole vaikuttanut myöskään hänen ja vaimonsa välisiin suhteisiin. Vaimon työt eivä
olennaisesti lisääntyneet, koska kotona asuvista aikamiespojista on apua ja turvaa vanhemm
Sairastuminen hidasti väliaikaisesti politiikkaan ja eläkeläisten toimintaan osallistumista.

Elämänlaatua ei voi Yrjön mielestä itse ratkaista, koska ihminen on elämässään väistä
monenlaisista asioista riippuvainen. Hänelle elämänlaatua merkitsevät turvallisuus, rauhallisu
terveys. Elämänlaatua merkitsevät myös ihmissuhteet, joissa hän pystyy auttamaan ja olemaa
muille ihmisille. Hän pystyy mielestään hallitsemaan omaa elämäänsä vain tietyissä rajoissa.
elämänhallintaa rajoittavat yhteiskunnassa vallitsevat lait ja säädökset. Myöskään terveys ei
mielestä ole ainoastaan omassa hallinnassa oleva asia. Terveyteen pystyy kuitenkin tietyssä
itse vaikuttamaan. Yrjöä ei ole syyllistetty sepelvaltimotaudista, mutta varsinkin ohjeita annetta
hän kokee syyllisyyttä väärin eletystä elämästä. Totuuden kuuleminen omasta elämästä
raskasta, mutta siitä ei voi syyttää muita kuin itseään. Hän suhtautuu optimistisesti tulevaisuut
uskoo elävänsä vielä pitkään. Hän olettaa kuitenkin joutuvansa jälleen uuteen pallolaajennuks

Merkitysverkosto 15: Einin elämänkulku

Eini on 61-vuotias nainen, joka on suorittanut kansakoulun. Hän on työskennellyt laitoshoitaja
jäänyt eläkkeelle vuosi sitten. Hän eronnut 20 vuotta sitten ja asuu yksin omakotitalossa. Häne
neljä aikuista lasta.

Jäätyään eläkkeelle 60-vuotiaana Eini tunsi itsensä hyvin väsyneeksi ja huomasi hengästy
pienessäkin fyysisessä rasituksessa. Hän hakeutui terveyskeskukseen tutkimuksiin ja yllättäe
iden sanottiin johtuvan sepelvaltimotaudista. Tieto järkytti häntä, vaikka hän tiesi lähiomaiste
useiden sukulaisten sairastaneen sepelvaltimotautia. Eini selviytyi lääkityksellä noin puoli vu
mutta sai infarktin raskaan fyysisen rasituksen jälkeen tehdessään pihatöitä omakotitalos
Varjoainekuvauksen mukaan hänellä oli useissa sepelvaltimoissa tukoksia. Hän soitti itse sair
ja kiirehti pääsyään pallolaajennukseen, jota hänelle yritettiin tehdä puolen vuoden kuluttua in
tista. Pallolaajennus ei onnistunut ja hänelle ehdotettiin lääkehoitoa. Eini halusi ehdottomasti o
sleikkaukseen ja oli valmis ottamaan leikkauksen tuoman riskin. Sairauden rajoittama elämä
kuva varuillaan oleminen ei tyydyttänyt häntä. Ohitusleikkaukseen hakeutumalla hän halusi
itselleen aktiivista toimintaa sisältävän elämän.
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Ohitusleikkaus tehtiin kahden kuukauden kuluttua. Eini oli leikkauksen jälkeen viikon sair-
aalassa ja sisarensa luona pari päivää, minkä jälkeen hän selviytyi yksin kotonaan. Kesku
aalassa hän koki hoidon enemmän koneiden kuin ihmisen hoitamisena, mutta hän oli tyytyv
teknisesti korkeatasoiseen hoitoon. Hän oli tyytyväinen myös kotipaikkansa terveyskesku
hoitoon. Eini kuntoutui kuuntelemalla omaa elimistöään, mitään tarkkoja ohjeita tekemisen raj
hänellä ei ollut. Hän palautui muutamassa kuukaudessa leikkauksesta hyvään kuntoon. Hän
että ohitettujen suonien oletetaan pysyvän auki noin kymmenen vuotta. Eini on kuitenkin valmi
tunut mahdollisuuteen, että suonet eivät pysy auki kymmentä vuotta. Hän hoitaa itseään liikun
ja rasvattomalla ruokavaliolla, mutta uskoo kuitenkin kovan sukurasituksen aiheuttavan suo
uudelleen rasvoittumista. Einillä ei ole elintavoistaan mitään syyllisyyden taakkaa, koska hän e
koskaan tupakoinut ja ruokavalion rasvaisuus juontaa juurensa pitkältä ajalta lapsuudesta saa

Eini on koko elämänsä ajan ollut hyvin energinen ja monenlaiseen toimintaa osallistuva.
hänen on ollut pakko hidastaa toimintaansa. Kova väsymys pakottaa hänet lepäämään ke
päivää. Hän on tyytyväinen siitä, että pystyy edelleen asumaan omakotitalossaan yksin ja hoita
taloon liittyvät työt. Hänellä ei ole enää tavoitteita työelämän eikä perheen suhteen, sen sijaa
osallistuu eläkkeellä ollessaan aktiivisesti kunnallispolitiikkaan. Eini haluaa kunnallispolitiika
vaikuttaa ihmisten perusturvaan takaamalla jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet päästä ho
vaikka terveyspolitiikassa keskustellaan hoidon priorisoinnista ja hoidettavien valikoinnista. Hä
halua, että varakkaat voivat hakeutua yksityissektorille hoitoon, mutta varattomat jäävät epäti
uuteen hoidon suhteen. Eini kehottaa ihmisiä itse aktiivisesti hakeutumaan hoitoon, koska
aloitteisuus hoitoon hakeutumisessa nopeuttaa vaikeasti sairaan potilaan hoitoon pääsemist
päämäärä hoidosta valmentaa myös henkisesti hoitoon. Eini korostaa ihmisen vastuuta itse
ihmisen rohkeutta päättää omasta hoidostaan ja olla aktiivinen vaikuttaja terveydenhuoltojä
elmän puitteissa.

Elämänlaatu merkitsee Einille terveyttä, ei absoluuttista vaan sellaista fyysistä kuntoa, ett
voi osallistua ja vaikuttaa elämässään. Hänen mielestään sairauden yllättäessä ihminen ei voi
omaa elämäänsä, mutta hänen pitäisi varautua sairauden tuomiin yllätyksiin. Eini itse valmis
ennen leikkausta mahdolliseen kuolemaan tekemällä testamentin ja antamalla ohjeet hauta
järjestämisestä. Hän kokee, että suurimman hädän tullessa jokaisella ihmisellä on yhteys Jum
tai korkeampaan voimaan, johon turvaudutaan. Hänen mielestään mm. sydänyhdistyksen t
nassa pitäisi enemmän puhua kuolemasta. Sydänyhdistyksen toimintaan osallistuessaan hä
itsensä muita toimintaan osallistuvia ihmisiä nuoremmaksi ja terveemmäksi.

Luonteeltaan Eini on muuttunut välinpitämättömämmäksi sairastumisensa jälkeen, mutt
optimistinen edelleen. Hän luopui kielten opiskelusta ja tanssiharrastuksestaan. Sen sijaan h
aktiivisesti mukana teatteriyhdistyksen toiminnassa kirjoittamalla näytelmiä ja osallistumalla n
telemiseen. Hän ei koe enää merkityksellisenä vastakkaisen sukupuolen kanssa seurustelua, m
aikaisemmin sisältöä hänen elämäänsä. Hänellä on miesystävä, joka asuu omassa asunnoss
asuu mielellään yksin. Eini on tyytyväinen itsenäisyydestään ja vapaudestaan, koska kukaan
häntä mihinkään pakottamassa.

Ehdottomuus päämäärien asettamisessa ja toteuttamisessa on väistynyt ja mukaan on tullu
jaksamisen ehto. Einin tulevaisuus näyttää kuitenkin kiireiseltä, neljä seuraavaa vuotta kuluva
nanvaltuustossa aktiivisesti toimien. Hän ei tee suunnitelmia kymmeneksi vuodeksi eteenpäin
myöntää näyttävänsä itsenäisemmältä kuin todellisuudessa on, sairaus on ehdottomasti lyöny
van leiman hänen elämäänsä. Hän ei sure sairautta etukäteen, mutta ottaa realistisena ma
uutena infarktin uusimisen tai sairauden pahenemisen mahdollisuuden milloin tahansa.

Merkitysverkosto 16: Pasin elämänkulku

Pasi on 45-vuotias mies, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon ja sen jälkeen valmistunut tekn
estä koulusta rakennusmestariksi. Hän asuu vaimonsa kanssa omakotitalossa. Heillä on kaks
jotka molemmat ovat muuttaneet toiselle paikkakunnalle opiskelemaan.

Ensimmäisen kerran rintakipua tuntiessaan Pasi oli työnsä vuoksi toisella paikkakunnalla
vottelupäivillä. Neuvottelupäiviä edeltävän parin viikon aikana monenlaiset työhuolet olivat aih
taneet hänelle unettomuutta. Rintakipujen ilmaannuttua hän hakeutui välittömästi terveyske
seen hoitoon. Sydänfilmin perusteella oireiden tulkittiin johtuvan ylirasituksesta ja kipujen ole
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lihasperäisiä. Puolentoista viikon sairasloman jälkeen hän palasi töihin, mutta oireet eivät hävin
Työterveyslääkäri otti sydänfilmin uudelleen ja epäillessään lievää infarktia lähetti hänet keskus
aalaan jatkotutkimuksiin. Keskussairaalassa Pasille tehtiin rasitussydänfilmi, jonka perus
lääkäri oli varma, ettei hänellä ole sepelvaltimotautia ja kehotti hävittämään työterveyslääk
määräämät nitrot. Syytä vaivoihin tutkittiin tuloksetta mahalaukun tähystyksellä. Voimakkaan k
tilan yllättäessä kotona Pasi turvautui jälleen terveyskeskukseen, missä otettiin sydänfilmi. Lä
tiedusteli hänen kestävyyttään urheiluharrastuksissa ja totesi hänellä olevan erinomaisen fy
kunnon, minkä perusteella hänellä ei voi olla sepelvaltimotautia. Muutaman kuukauden kul
Pasi sai infarktin aamulla herätessään. Kipu oli kovempi kuin koskaan aikaisemmin ja hän h
voimakkaasti. Terveyskeskuksessa otettu sydänfilmi osoitti selvän infarktin. Kuukauden kulu
tehtiin varjoainekuvaus ja kahden kuukauden kuluttua ensimmäinen pallolaajennus. Puolen v
kuluttua pallolaajennuksesta hänelle alkoi tulla uusia tuntemuksia. Pasille tehtiin toinen pallola
nus vuoden kuluttua ensimmäisestä, mutta kysymyksessä oli eri suoni kuin ensimmäisellä ke
Toinen pallolaajennus paransi hänen kuntoaan enemmän kuin ensimmäinen.

Tutkimuksissa ja toimenpiteissä ollessaan Pasille tuli väistämättä epätoivon tunteet. Hän
syvällisesti omaan kehoonsa kajoamisen ja hänelle tuli voimakkaana ihmisen esineellistä
tunne. Pasi hyväksyy sen, että psykosomatiikkaa ja ihmisen kohtaamista ei voinut yhdistää n
tarkkuutta, keskittymistä ja hoitohenkilökunnan ammattitaitoa vaativiin tutkimuksiin. Sen sij
muussa hoidossa sairaalassa hänen henkilökohtaiseen vapauteensa kajoaminen ei tuntunut
oikeudenmukaiselta. Hän koki itsenäisyyttään ja ihmisarvoaan loukkaavana kehotuksen pys
vuoteessa, vaikka hänellä oli lupa liikkua osastolla ja hän oli tietoinen omasta voinnistaan ja
itse vastuussa siitä. Toisten käsiin ja toisten armoille kokonaan antautuminen oli vaikeaa, kosk
on elämässä tottunut päättämään omista asioistaan ja työssään ollut työnjohtotehtävissä päät
myös muiden asioista. Myös perheessään Pasi tottunut huolehtimaan muista, avuttomuus oli h
uusi asia. Omista tunteistaan huolimatta hän on hoitoon tyytyväinen ja kokee aina päässeensä
mukaisiin tutkimuksiin. Pasi tuntee itsensä nuoreksi ja hyväkuntoiseksi sairastamaan sepelval
autia ja ajattelee sen olevan eräs syy, miksi hänen hoitoonsa sairauden toteamisen jälkeen o
tauduttu hyvin vakavasti ja nopeasti.

Pasi ei ole missään vaiheessa kieltänyt sairauttaan. Avoimen suhtautumisensa ja oman a
uutensa ansiosta hän on pystynyt vastaanottamaan sairautta koskevaa tietoa ja on selvillä h
päämääristä. Hän on oppinut kuuntelemaan elimistöään ja oireiden ilmaantuessa heti vähent
rasitusta ja ottamaan nitroja. Hän käy säännöllisesti miesten kuntovoimistelussa, harrastaa k
ja talvisin hiihtoa. UKK-kuntotestin mukaan hänellä on edelleen ikäistään huomattavasti par
fyysinen kunto.

Sairaus on lähentänyt Pasin ja hänen vaimonsa välisiä suhteita. Perheen molemmat laps
lähteneet eri paikkakunnille opiskelemaan. Hän kokee vaimonsa kanssa haikeutta ja ikävää
lähtemisestä, mutta on myös tyytyväinen lasten selviytymisestä elämässä. Varsinkin vaimolle
olivat korvaamaton tuki hänen sairastuessaan. Sairauden pahimpina aikoina hän koki vaim
keskustelun pinnallisena, eikä jaksanut osallistua siihen. Myöhemmin Pasi on keskustellut va
kokemuksista hänen sairastuessaan ja ymmärtää vaimon yksinäisyyden ja huolen. Vaimo oli k
sukulaisille ja ystäville hänen vointinsa selittämisessä, mutta kukaan ei ole osannut tukea va
jaksamista. Vaimo on jaksanut kantaa vastuuta pitkään, mutta nyt kun hän itse on voimistun
uskaltavat käsitellä sairauden tuomia kipeitä kokemuksia ja pelkoja elämässään. Pasi ei halua
sta asioista sairaudessaan puhua vaimolleen, koska sairauden kokemus on hyvin henkilökoh
Hänellä on ollut huoli perheensä selviytymisestä, jos hänen terveytensä huononee tai jos hän
sepelvaltimotautiin. Hänellä oli aluksi infarktin jälkeen yöllä herätessä epätoivon ja kauhun tu
muksia, mutta ne ovat väistyneet myöhemmin. Vaikka viime vuosien tapahtumat ovat koete
hänen ja vaimonsa voimavaroja, niin heidän aviosuhteensa on jalostunut näiden kokemusten
He eivät enää takerru pikkuseikkoihin ja osaavat iloita elämästä.

Pasi on sairastumisen jälkeen kokenut voimakkaana elämisen halun ja ymmärtänyt elämän
laatuisuuden ja katoavaisuuden. Hän tuntee, että on elettävä joka päivä eikä odotettava elämä
van tulevaisuudessa. Pasi on varautunut sairautensa huononemiseen ja myös kuolemaan. E
sitä taustaa vasten ei tarkoita asioiden laiminlyöntiä tai välinpitämättömyyttä. Se merkitsee el
tavoitteiden kohtaamista päivittäin, ei tulevaisuudessa. Pasi haluaa elää jokaisen p
kokonaisena ihmisenä, tunteen ja järjen tasapainoisena yhdistelmänä.
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Elämänlaatu merkitsee Pasille kohtuullista taloudellista toimeentuloa ja hyviä ihmissuh
etenkin perheenjäsenten kesken, mutta myös työtovereiden ja muiden ihmisten kesken. El
laatua kuvaa rauhallinen, lievästi onnellinen olotila hänen mielestään. Muutamia vuosia s
hänellä oli taloudellisia huolia, mutta nyt hän päässyt tasapainoon eikä halua enää muistella
aikoja. Pasi katsoo tällä hetkellä pystyvänsä paremmin hallitsemaan omaa elämäänsä, kuin ky
nen vuotta sitten, jolloin hänellä oli alkoholiongelma. Hän tunnistaa nyt alkoholin käytön pao
todellisuudesta, jonka hän pystyy nyt kohtaamaan ja hyväksymään sellaisena kuin se on.

Pasi suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti, vaikka siihen liittyy edelleen pelkoja, jotka pur
tuvat sairautta koskevina unina. Hän kokee unet terapeuttisena. Hän hyväksyy lääkkeet, sään
tarkastukset ja hoidot ja tietää, että sairauden pahentuessa on apua saatavilla. Hän on sel
sairautensa itselleen ja on tasapainossa sen kanssa.

Merkitysverkosto 17: Teuvon elämänkulku

Teuvo on 56-vuotias mies, joka on suorittanut kansakoulun ja toiminut huonekaluliikkeessä tav
lähettäjänä. Hän on reuman vuoksi eläkkeellä. Hän asuu vaimonsa kanssa kerrostaloasun
Heillä on yksi aikuinen poika.

Sepelvaltimotaudin oireet alkoivat Teuvolla liikkumisen yhteydessä. Hän pystyi kävelem
vain lyhyitä matkoja, kun rintakipu ja hengenahdistus pakottivat pysähtymään. Hänellä oli vuo
verran oireita, kunnes hän vaimon kehotuksesta hakeutui terveyskeskukseen hoitoon. H
tehtiin rasitussydänfilmi ja hän sai nitrot. Teuvo joutui edelleen käymään useampia kertoja rin
ipujen vuoksi terveyskeskuksessa. Lääkitystä lisättiin, mutta siitä huolimatta liikkuminen vaike
kaiken aikaa, kunnes hän suoraan kadulta käveli yksityislääkärin vastaanotolle otettuaan use
nitroja. Lääkäri lähetti hänet keskussairaalaan päivystyksenä, jolloin hänelle tehtiin varjoaineku
ja pallolaajennus muutaman viikon kuluttua. Sen jälkeen Teuvo ei ole enää tarvinnut sy
lääkkeitä, vaikka rasittaa itseään kävelemällä, jopa juoksemalla, ja tekemällä maatöitä. Hän
onnistuneen pallolaajennuksen jälkeen itsensä hyvin onnelliseksi ja optimistiseksi elämän su
Alkuaikoina sairaalasta kotiin pääsyn jälkeen hänellä oli joskus alitajuisesti pelko sairauden pa
misesta, tunne epävakaasta olotilasta terveyden suhteen. Mitä pidemmän aikaa tilanne on p
vakaana, sitä vähemmän hän enää pelkää.

Teuvo on ollut tyytyväinen hoitoonsa muuten, mutta terveyskeskuksessa hän odotti peru
lisempia tutkimuksia ja vakavampaa suhtautumista oireisiinsa. Terveyskeskuslääkärin su
tuminen sai hänet vähättelemään sairauttaan. Yksityislääkärille hakeutuminen oli pakon sane
muuta vaihtoehtoa ei ollut sillä hetkellä. Teuvo oli hyvin tyytyväinen sairaalassa saamaansa ho
Ymmärtääkseen tarpeeksi selkeästi sairautensa ja hoitonsa hän pyysi kotiin lähtiessä lääkärilt
tyiskohtaista selostusta, jonka hän voi välittää myös vaimolleen. Lääkäri teki hänelle piirustu
sepelvaltimoiden tilanteesta. Hänen mielestään sairaalassa pitäisi potilaille selostaa tarke
mikä heitä vaivaa. Teuvo koki mielenkiintoisina tilanteet, jolloin kuusihenkisen huoneen poti
yhdessä pohtivat lääkärinkierron jälkeen, mikä vaiva kenelläkin oli. Potilashuoneessa oli tov
linen henki, jota höystettiin huumorilla ja jossa kukaan ei jäänyt sivulliseksi. Hän koki vapauttav
potilassuhteet sairaalassa, hän koki olevansa yhteisessä veljespiirissä muiden miesten kanssa
ei halunnut surra sairaalassa, vaan halusi mahdollisimman positiivisesti ja huumorintaju
kohdata asiat. Hän on pitänyt yhteyttä sairaalassa tapaamiinsa potilastovereihin myöhemmink

Sairaalassa järjestettyyn paikallisen sydänyhdistyksen järjestämään tilaisuuteen Teuvo o
tynyt. Tilaisuudessa annettiin epäasiallinen ja negatiivinen kuva hoitohenkilökunnan toiminn
sairaalassa sydänpotilaiden hoidossa. Hänen omat kokemuksensa olivat erilaisia. Hänen mie
hoitohenkilökunnan pitäisi seurata tilaisuuksien järjestämistä, jotta niissä annettava tieto on
lista ja asenne hoitoa kohtaan positiivinen.

Teuvolla on vaimon kanssa hyvä yhteisymmärrys. Vaimo on ollut hänen paras tukensa s
tumisen jälkeen, hän on hyvin kiitollinen vaimolleen. Vaimo oli sairauden alussa huolissaa
varoitteli häntä liialta itsensä rasittamiselta. Teuvo on kuitenkin sitä mieltä, että hän itse tietää
haiten omat rasittamisen rajansa. Vaimo ei saanut sairaalassa ohjausta. Vaimo luotti hänen ky
ottaa asioita selville sairaalassa. Hän sai sairaalasta ruokavaliota käsittelevän oppaan, jon
antoi vaimolleen. Hän saa tietoa sepelvaltimotaudista myös seuraamalla televisiota ja lehtiä.
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Teuvo tiedostaa oman vastuunsa sairauden etenemisessä olennaisen tärkeänä. Sepelvalt
on hänen mielestään niin vakava tauti, että se on syytä pitää mielessä koko loppuelämänsä
sairastuttuaan. Hän ymmärtää myös, että oireiden ilmaantuessa on välittömästi haettava
Aluksi sairastuttuaan hän oli masentunut, mutta myöhemmin huomatessaan kuntonsa ke
myös mieliala on koko ajan kohentunut. Sepelvaltimotauti ei ole vaikuttanut hänen harrastuks
vaan reuma lopetti hänen aktiivisen osallistumisensa jääkiekkovalmentajana. Reuma on ope
häntä kestämään kovaa särkyä ja sietämään pitkäaikaissairautta. Hän pystyy nyt rasittamaan
fyysisesti, mutta varautuu aina pitämällä lääkkeet mukanaan.

Elämänlaatu merkitsee Teuvolle henkilökohtaisten asioiden kunnossa olemista. Se mer
taloudellista vakautta, minkä he ovat elämänsä aikana saavuttaneet. Hänen mielestään taloud
ja henkinen tasapaino liittyvät yhteen. Sairastuminen on muuttanut Teuvon suhdetta elämää
on iloinen ja kiitollinen monien pienten asioiden kokemisesta, saadusta postikortista tai ystä
syyden osoituksesta. Tavoitteet eivät ole enää suuria. Teuvo haluaa katsella elämää avoim
monesta eri näkökulmasta ja hän nauttii matkustelusta. He käyvät noin kerran vuodessa v
kanssa jossain kauempana ulkomailla tutustuen uusiin maihin. Hän on tyytyväinen elämäänsä
odota mitään ihmeitä. Hän elää päivän kerrallaan tavallista elämää.

Merkitysverkosto 18: Martan elämänkulku

Martta on 58-vuotias nainen, joka on käynyt kansakoulun ja työskennellyt ikänsä siivoojana.
on eronnut neljä vuotta sitten oltuaan naimisissa yli kolmekymmentä vuotta. Martalla on viisi la
jotka olivat erotessa jo lähteneet kotoa. Kaikki asuvat samalla paikkakunnalla kuin hän. Hä
ollut eläkkeellä viisi vuotta.

Martta hakeutui lääkäriin jalkasärkyjen vuoksi ja valitti samalla muitakin oireita, joita hänellä
ollut usean vuoden ajan raskaina työpäivinä. Hän ei yhdistänyt oireitaan sepelvaltimotautiin.
kimuksien jälkeen hänellä todettiin astma ja sepelvaltimotauti. Hänellä oli useita vuosia lääke
sepelvaltimotautiin, mutta oireet pahenivat kunnes hän ei pystynyt enää kävelemään hengen
tuksen vuoksi. Hänelle tehtiin varjoainetutkimus ja pian sen jälkeen ohitusleikkaus. Martta
leikkauksen jälkeen kaksi viikkoa sairaalassa ja oli erittäin tyytyväinen saamaansa hoitoo
kohteluun. Ennen leikkausta hänelle selvitettiin tarkoin, mitä leikkauksessa tehdään, m
leikkauksen jälkeen hän koki henkilökunnan niin kiireisenä, että heillä ei ollut aikaa paneutua
hoitoasioihin. Martta olisi halunnut konkreettisia ohjeita siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Kotiu
tuaan Martta koki turvattomuutta ja pelkoa yksin jäämisestä ja oli tyytyväinen, kun hänen poik
asui kaksi viikkoa hänen luonaan leikkauksen jälkeen. Jälkitarkastuksessa terveyskesku
lääkärillä oli aikaa antaa tarkempia hoito-ohjeita. Sen lisäksi hän on saanut tietoa sairaudesta
hoitamisesta televisio-ohjelmista ja lehdistä. Martta on keskustellut sairauteen liittyvistä asi
siskonsa kanssa, sisarelle on tehty ohitusleikkaus kymmenen vuotta sitten.

Martta oli vuoden ajan hyvässä kunnossa ohitusleikkauksen jälkeen, kunnes hän ei taaska
sanut kävellä. Hänellä todettiin molemmilla puolin kaulavaltimoissa pahat tukokset, jotka ava
leikkauksella. Martta ei ole ollut masentunut ohitusleikkauksen jälkeen. Hänen mielialansa
ennen leikkausta paljon pessimistisempi kuin leikkauksen jälkeen. Kaulavaltimoiden tukoksien
kaaminen aiheutti hänelle pelkoja ja masennusta, mutta kuukauden kuluttua leikkauksesta h
erittäin hyvin parantunut.

Sairastuminen muutti Martan elintapoja; hän lopetti pitkään jatkuneen tupakoinnin, mu
ruokavaliotaan kevyemmäksi ja alkoi liikkua säännöllisesti. Hän olisi halunnut osallistua ohjat
kuntoutukseen, mutta hän ei ole ollut tietoinen, miten kuntoutukseen hakeudutaan. Hän ha
vielä osallistua ohjattuun kuntoutukseen.

Sairastaminen on heikentänyt Martan taloudellista tilannetta huomattavasti, koska lääkkee
hyvin kalliita. Sairauden toteamisen jälkeen hänelle myönnettiin eläke. Hän myös itse halusi
eläkkeelle, koska tunsi, että ei pysty enää siivoojan työhön. Avioliitossa ollessaan he huoleh
kaikista asioista yhdessä miehensä kanssa. Nyt hän vastaa kaikesta yksin. Lisäksi mies jä
kansa, joiden takaajana hän on, maksamatta. Nyt taloudellisesti tiukassa asemassa hän
monen vuoden ajan miehensä velkoja. Mies on oikeudessa tuomittu maksamaan velkansa h
takaisin, mutta hän on saanut ulosottomiehen turvin vain muutamia satasia takaisin.
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Vaikka Martta itse halusi eroa miehensä uskottomuuden vuoksi, hän on kokenut eron hyvin
kaana. Aviopuolison uskottomuus oli hänelle yllätys. Mies ei olisi halunnut erota, mutta hänel
ollut muuta vaihtoehtoa. Avioero oli myös heidän tutuilleen yllätys. Hänen sairautensa paheni
hen käyttäytymisen vuoksi. Avioeropäätöksen jälkeen mies jätti kaikista asioista vastuun hä
eikä osallistunut edes oikeudenkäyntiin. Jälkeenpäin Martta on tyytyväinen omaan valintaan
omaan elämäänsä, hän ei enää vaihtaisi sitä entiseen olotilaan. Hän haluaa elää yksin, hän e
enää puolisoa. Lapset ovat hänen elämänsä tärkein asia, ilman heidän tukeaan hän ei olisi se
erosta. Joka päivä joku lapsista käy hänen luonaan. Hän kokee kuitenkin lastensa liiallisen va
lun häiritsevänä ja haluaa itse tehdä valintansa.

Avioliiton aikana hänellä ei ollut ystäviä, mutta nyt eron jälkeen hänen ystävänsä ovat palan
Martta on serkkunsa kanssa osallistunut eläkeläisten harrastustoimintaan ja lisäksi hän ha
ulkoilua, mitään käsillä tehtäviä töitä hän ei ole pystynyt harrastamaan. Hyvää elämänlaatua
talle merkitsevät terveys ja taloudellinen turvallisuus. Hän antaa elämälleen suuremman
leikkauksen jälkeen kuin aikaisemmin. Terveyden suhteen hänen elämänlaatunsa on para
mutta taloudellisista asioista yksin vastuussa olemisen hän kokee raskaana. Sairastumi
elämänkokemusten myötä hänen suhtautumisensa miehiin on muuttunut, hän ei enää luota m
Martalla ei ole ketään, johon hän voisi turvautua taloudellisissa huolissa. Hän pystyy kuite
mielestään hallitsemaan omaa elämäänsä tällä hetkellä. Martta ei koe leikkauksen ja sairastu
jälkeen itseään erilaiseksi kuin muut ihmiset, vaikka leikkausarvet rinnassa ovat hänen miele
rumat ja rajoittavat pukeutumista.

Martta on muuttunut mielestään itsenäisemmäksi sairauden ja avioeron myötä. Vaikka e
raskas, se kasvatti häntä ihmisenä paljon. Tulevaisuudelta Martta odottaa kuntonsa kohentu
Hänen mielestään sepelvaltimotauti on vakava sairaus. Martta ei kuitenkaan pelkää sairautt
ymmärtää, että sen kanssa on tultava toimeen. Hän uskoo, että kaikki mahdollinen on tehty
suhteensa ja hän on siihen tyytyväinen.

Merkitysverkosto 19: Siirin elämänkulku

Siiri on 51-vuotias nainen, joka on suorittanut keskikoulun. Hän työskentelee lastenohjaajan
hassa. Hän asuu miehensä kanssa omakotitalossa. Heillä on 5 aikuista lasta, jotka eivät as
kotona, mutta käyvät usein vanhempiensa luona.

Siirin sepelvaltimotauti oli alkanut oireilla noin kymmenen vuotta sitten rintakipuina yöllä. H
oli hakeutunut terveyskeskukseen hoitoon, missä sydänfilmin mukaan sepelvaltimotautia ei
todettu. Lääkäri oli sanonut kipujen johtuneen kylkivälilihasten tulehduksesta, jota hän oli hoit
kipua poistavalla pistoksella. Muutaman päivän kuluttua tilanne ja hoito olivat uusiutuneet sa
laisina. Myöhemmin Siiri lääkitsi itse toistuvia rintakipuja särkylääkkeillä tai hakeutui kovemp
kohtauksien yllättäessä terveyskeskukseen, mutta sydänfilmissä ei koskaan todettu sepelvalti
tiin viittaavaa. Lopulta oireet haittasivat jokapäiväisen elämän toimintoja; Siiri ei pystynyt ajam
pyörällä eikä kävelemään mäkiä ylös, työssä häntä ahdisti voimakkaasti pienissäkin ponnistuk
Hänen oli vaikeaa selvitä lastenohjaajana tarhassa. Hän hakeutui työterveyslääkärille, mutta
valtimotautia ei todettu. Sen sijaan Siirillä todettiin korkea verenpaine ja sydämen rytmihäiri
Hänellä oli lisäksi kilpirauhasessa kasvain ja huimausta. Kilpirauhasen kasvain leikattiin, m
huimaukseen ei löydetty syytä.

Siiri hakeutui jälleen työterveyslääkärille kovan rintakipukohtauksen vuoksi. Työterveyslää
määräsi Siirille ensimmäisen kerran sydänlääkkeet ja lähetti jatkotutkimuksiin keskussaira
kiireellisenä. Keskussairaalassa hänen ei todettu sairastavan sepelvaltimotautia. Siiri oli
masentunut ja pettynyt ei ainoastaan tuloksiin, vaan kohteluun sairaalassa. Hän koki kohtelun
kaavana ja epäluuloisena hänen todellisia vaivojaan kohtaan. Työterveyslääkäri ei antanut p
vaan lähetti hänet vielä kaksi kertaa uudelleen keskussairaalaan. Hänelle tehtiin ensin tulo
mahalaukun tähystys. Seuraavalla kerralla Siiri itse esitti haluavansa päästä varjoainetutkimu
Varjoainekuvauksessa vika lopulta löytyi. Siiri itki helpotuksesta kuullessaan sairaudestaan, v
hän ymmärsi sairauden vakavuuden. Hän pääsi nopeasti pallolaajennukseen.

Siiri sai ruokavalio-ohjeet sairaalasta, mutta hän ei keskustellut sairaudestaan hoitohenkil
nan kanssa. Hän olisi kaivannut enemmän omakohtaista ohjausta sairauden hallinasta. Siir
sukulaisensa hoidon yksityissektorilla edenneen paljon nopeammin ja asiallisemmin kuin o
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hoitonsa. Siirin mielestä hänen oireitaan yhdistettiin liikaa kilpirauhasesta ja vaihdevuosista j
viin oireisiin. Siiri häpesi itseään, koska hänen olisi pitänyt olla terve, mutta hän ei jaksanut te
töitä. Siirin tilanteen ristiriitaisuudesta kärsi koko perhe.

Vuoden kuluttua pallolaajennuksesta Siirillä on edelleen oireita. Kuitenkin hänen elämänlaa
on huomattavasti parantunut pallolaajennuksen jälkeen. Hän on oppinut elämään sairautensa
ja säästämään itseään. Siirin on pakko hoitaa rasittava työnsä, mutta työpäivän jälkeen hän
säännöllisesti ennen kuin aloittaa kotitöiden tekemisen. Mies on työkyvyttömyyseläkkeellä ja a
paljon kotitöissä. Vuoden aikana pallolaajennuksen jälkeen Siiri ei ole ollut sairaslomalla
käynyt kertaakaan jälkitarkastuksissa. Hän haluaisi säännöllisiä tarkistuksia pallolaajennukse
keen. Se antaisi turvallisuuden tunnetta ja yöllisten rintakipujen syitä ei tarvitsisi yksin pohtia.

Siiri kokee käyneensä läpi suuren kasvuprosessin. Oireiden helpottaessa hän tunsi syvän
tunteen, minkä jälkeen hän arvostaa jokaista uutta päivää. Hän on perillä sepelvaltimotaudin v
uudesta, koska neljä hänen lähisukulaistaan on kuollut nuorena sepelvaltimotautiin. Siirille elä
laatua merkitsevät terveys ja kiireettömyys. Hän on tyytyväinen tämänhetkiseen elämänlaatu
Hän kokee elämän syvällisemmin ja monipuolisemmin kuin aikaisemmin. Hänen mielestään el
ei pysty hallitsemaan, mutta itseään kuuntelemalla voi yrittää elää oikein. Hän odottaa tule
uudelta, että pysyisi samanlaisessa kunnossa kuin nyt on ja että hän jaksaisi tehdä työtä.
pelkää tulevaisuutta. Hän toivoo, että kukaan ei joutuisi kokemaan samanlaista pitkää pro
ennen kuin sairaus todetaan.

5.4.2. “Kokemuksien yhteisiä säikeitä”. Tyypit, analyysin toisen vaihee
tulokset (V)

Sairastuminen sepelvaltimotautiin muutti ihmisten elämänkulkua, mutta muutos ei jo
nut kaikilla samanlaiseen toimintaan. Analyysin tuloksena muodostui sepelvaltimota
sairastumisen jälkeen tutkimukseen osallistuneiden suhtautumisesta sairauteen ja a
mään kaksi erilaista tyyppiä: 1) aktiivisesti hoitoon suhtautuva, elämänkulun uudista
seen suuntautuva tyyppi ja 2) passiivisesti hoitoon suhtautuva, elämänkulussaan
semmat periaatteet säilyttävä tyyppi. Tyyppien kuvauksien lisäksi esitetään yhteenv
tyyppejä kuvaavat taustatekijät, elämäntilanne ennen ja jälkeen hoitomenetelmiä, s
den merkitys ja arjen kokeminen (kuviot 11 ja 13). Elämänkulkua ei nähdä kausaali
syy-seuraussuhteena, vaan monien tekijöiden rinnakkaisesti ja samanaikaisesti va
vana, hitaasti muuttuvana prosessina, minkä vuoksi kuvioissa (11 ja 13) esitettyjen n
en suunnat ovat molemminpuolisia.

5.4.2.1. Aktiivisesti hoitoon suhtautuva, elämänkulun uudistamiseen
suuntautuva tyyppi

Aktiivisesti hoitoon suhtautuvan, elämänkulun uudistamiseen suuntautuvan tyypin muo
tumista edelsi tutkimukseen osallistuneiden arvomaailman ja elämäntavoitteiden m
aineellisen hyvinvoinnin tavoittelusta elämäntavaksi, jossa korostuivat henkiset a
ympäristön ja luonnon arvostaminen, ihmissuhteet ja terveys. Henkilökohtainen perso
lisuuden kasvu kohti autonomiaa ja omaa elämää koskevaa päätöksentekoa johti a
seen ja vastuulliseen itsensä hoitamiseen. Tutkimukseen osallistuneiden sairauskä
hallitsi näkemys monien tekijöiden yhteisvaikutuksena pitkän ajan kuluessa kehittyne
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taudista. He korostivat sepelvaltimotaudin sekä subjektiivista että kollektiivista varh
aloitettua preventiota. Iältään tähän ryhmään kuuluvat olivat suhteellisen vanhoja, s
osa heistä oli vuoden kuluttua sairastumisesta eläkkeellä joko ikänsä tai työkyvyttömy
vuoksi. Pitkään oireilleen sepelvaltimotaudin toteaminen oli heille vapauttava kokem
mikä legitimoi heidän eläkeratkaisuunsa ja toimeentuloonsa liittyvät asiat. Heidän suh
saan sepelvaltimotaudin hoitoon korostuivat aktiivisuus, oma vastuu ja positiivinen ase
Suhdetta työhön kuvasi realistinen luopuminen palkkatyöstä luomalla uusia yhteiskun
sia osallistumismahdollisuuksia. Perheestä muodostui sosiaalisen ankkuroitumisen ty
yhdessä eletty sairaus lähensi perheenjäseniä. Tulevaisuudelle antoi luottamusta usko
valtimotaudin teknisesti korkeatasoiseen hoitoon. Elämä kohdattiin realistisesti arvo
jokaista päivää. Tavoitteita ei siirretty tulevaisuuteen, elämä oli tässä ja nyt.

Kuvio 11. Aktiivisesti hoitoon suhtautuvan, elämänkulun uudistamiseen suuntautuvan tyypin
suhde arkeen, sairauden merkitys ja elämäntilanne ennen hoitomenetelmiä ja vuoden kuluttua
hoitomenetelmistä.

ELÄMÄNTILANNE ENNEN
HOITOMENETELMIÄ
– 45 – 71-vuotiaita (n=10)
– työssä (3), työkyvyttömyyseläkkeellä

(3), eläkkeellä (4)
– Tutkimukseeen osallistuneet määritte-

livät taloudellisen tilanteensa hyväksi.
– Tutkimukseen osallistuneilla oli ollut

oireita pitkään ennen sepelvaltimotau-
din toteamista.

SAIRAUDEN MERKITYS
– Tutkimukseen osallistuneet määrittelivät

sairauden syyksi monien tekijöiden
kombinaation (fyysinen ja psyykkinen
rasitus, epäterveelliset elintavat, perimä).

– Sairaus muutti tutkimukseen osallistu-
neiden arvoja ja elämän tavoitteita.

– Tutkimukseen osallistuneille oli luon-
teenominaista henkilökohtainen autono-
mia, päättäväisyys, aktiivisuus ja vastuu
itsestään.

ELÄMÄNTILANNE VUODEN KULUTTUA
HOITOMENETELMISTÄ
– työssä (2), sairaslomalla(1), työkyvyt-

tömyyseläkkeellä (3), vanhuuseläk-
keellä (4)

– Hoidon jälkeen ei ole ilmennyt uusia
sepelvaltimotaudin oireita.

– Tutkimukseen osallistuneille palkkatyö
ei ollut tärkein asia elämässä.

– Taloudellisessa tilanteessa ei ollut muu-
tosta vuoden kuluessa.

SUHDE ARKEEN
– Terveydenhuoltojärjestelmä tarjoaa

korkeatasoisia palveluja.
– Aktiivinen asiakas valitsee oikeat palve-

lut.
– Tutkimukseen osallistuneet pystyivät

luopumaan palkkatyöstä.
– Sairaus yhdisti perheenjäseniä.
– Tutkimukseen osallistuneet suhtautuiva

optimistisesti tulevaisuuteen.
– “Elämä on tässä ja nyt”, jokainen päivä

koettiin arvokkaana.
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Kuvio 12. ”Kesäyö veneessä. Oi Suomen suvi!” (Erään tutkimukseen osallistuneen postikyselyn
yhteydessä lähettämä valokuva ja kirjoitus kuvan takana heijastavat arvomaailman muutosta.)

5.4.2.2. Passiivisesti hoitoon suhtautuva, elämänkulussaan aikaisemm
periaatteet säilyttävä tyyppi

Arvomaailma ei muuttunut niillä tutkimukseen osallistuneilla, joille muodostui passii
nen suhde hoitoon ja pyrkimys säilyttää elämässään aikaisemmat periaatteet. Odo
tonta elämänmuutosta ei hyväksytty eikä käsitelty, vaan materiaalisia elämäntavoi
siirrettiin väliaikaisesti ajassa eteenpäin. Keskeneräiset terveyteen ja toimeentuloon
vät asiat johtivat henkilökohtaiseen kriisiin. Tutkimukseen osallistuneiden persoon
suutta luonnehtivat ristiriitaisuus, vieraantuminen, passiivinen alistuminen tai sopeut
nen oleviin oloihin. He uskoivat perimän ja henkisten paineiden aiheuttaneen sairau
mikä oli oman hallinnan ulottumattomissa. Sairastuessaan tutkimukseen osallistunee
vat suhteellisen nuoria ja he olivat kaikki aktiivisesti mukana työelämässä. Hoito au
heidän kohdallaan odotettua heikommin: heille ilmaantui uusia oireita hoidon jälke
Tämä kokemus saa vahvistusta myös objektiivisten tulosten perusteella, sillä lähes k
la oli vuoden kuluttua hoitomenetelmistä uusia oireita (kuvio 13). Suhteellisen nuor
vakavan sairauden uusiutuminen, jota hoidolla ei voitu riittävästi auttaa, on mahdolli
ratkaiseva tekijä tämän tyypin sairauden ja arjen kokemiseen. Halu olla terve ja halu
ta entiseen elämään johti sairauden merkityksen kieltämiseen. Omaksi syyksi koetut
kiset paineet aiheuttivat voimakkaita syyllisyydentunteita ja häpeää. Tähän ryhmään
luvien suhteessa hoitoon korostuivat tyytymättömyys ja passiivinen sopeutuminen b



98

rjes-
sivat
oi-

ville
ottelu
ris-

sen
ippu-
heeltä
syy-
emis-
päivä
kraattiseksi, jäykäksi ja rutiininomaiseksi koettua hoitojärjestelmää kohtaan. Hoitojä
telmä ei vastannut ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin. Tutkimukseen osallistuneet halu
jatkohoitoon säännöllisyyttä ja järjestelmällisyyttä, mikä takaisi selkeän tutkimus- ja h
to-ohjelman sekä kuntoutuksen. Työstä luopuminen merkitsi tähän ryhmään kuulu
lähes samaa kuin elämästä luopuminen. Työttömyys ja tukien sekä päätösten od
johtivat taloudellisiin ongelmiin. Tutkimukseen osallistuneiden pyrkimys luoda ympä
tölle uutta käsitystä sairaudesta sai muotoja, joissa sairautta väheksyttiin ja torjuttiin
vakavuutta. Sairaus koettiin perheenjäseniä erottavana tekijänä. Yhtäältä pelko ri
vuussuhteesta johti huolenpidon kieltämiseen, toisaalta sairastunut ei saanut per
tukea. Etenkin naiset tunsivat jäävänsä vaille aviopuolison tukea, mikä johti yksinäi
den, turvattomuuden, vihan ja masennuksen tuntemuksiin. Tulevaisuuden suunnittel
ta esti elämän epämääräisyys. Lohduttoman perusvireen sävyttämää elämää elettiin
kerrallaan.

Kuvio 13. Passiivisesti hoitoon suhtautuvan, elämänkulussaan aikaisemmat periaatteet
säilyttävän tyypin suhde arkeen, sairauden merkitys ja elämäntilanne ennen ja jälkeen
hoitomenetelmiä.

ELÄMÄNTILANNE ENNEN
HOITOMENETELMIÄ
– 35 – 57-vuotiaita (n=9)
– Kaikki olivat työssä.
– Työn merkitystä korostetiin: ”Elämä on

työtä”.
– Taloudellinen tilanne oli hyvä.
– Kaikki olivat suhteellisen terveitä ennen

sepelvaltimotautiin sairastumista.
– Useilla tauti alkoi äkillisellä sydän-

infarktilla.

SAIRAUDEN MERKITYS
– Tutkimukseen osallistuneet määrittelivät

sairauden syiksi perimän sekä työhön ja
henkisiin paineisiin liittyneen rasituksen.

– Elämänkulun muutosta ei käsitelty eikä
hyväksytty.

– Tutkimukseen osallistuneiden
arvomaailma ei muuttunut.

– Materiaalisia elämäntavoitteita siirrettiin
ajallisesti eteenpäin.

– Tutkimukseen osallistuneiden suhtau-
tumista hallitsi alistuvuus, passiivisuus,
ristiriitaisuus ja tyytymättömyys.

ELÄMÄNTILANNE VUODEN
KULUTTUA HOITO-
MENETELMISTÄ
– työssä (2), työttömänä (4), työkyvyt-

tömyyseläkkeellä(3)
– Uusia oireita sepelvaltimotaudin hoi-

don jälkeen ilmaantui 8:lle tutkimuk-
seen osallistuneista.

– Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden
taloudellinen tilanne oli huonompi kuin
ennen sairastumista.

SUHDE ARKEEN
– Tutkimukseen osallistuneet olivat

tyytymättömiä jatkohoitoon.
– Terveydenhuoltohenkilöstö ei kyennyt

kohtaamaan tutkimukseen osallistu-
neiden ongelmia.

– Työ hallitsi suhdetta arkeen.
– Sairaus erotti perheenjäseniä toisistaan.
– Tulevaisuus oli synkkä ja lohduton.
– Tutkimukseen osallistuneet elivät

”päivän kerrallaan”.
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Kuvio 14. ”Minä & ??? 11.12.95” (Erään tutkimukseen osallistuneen lähettämä kuva
postikyselyn yhteydessä. Kuva heijastaa tutkimukseen osallistuneen kokemusta
sepelvaltimotaudista jatkuvana uhkana, jonka kanssa ei ole vielä opittu elämään.)

5.4.3. ”Monikasvoisen ainutkertaisen elämän tavoittaminen”.
Sepelvaltimotautiin sairastuneen elämänkulku (VI)

Tutkimus fokusoitui Rauhalan eksistentiaalisen fenomenologian holistisen ihmiskäs
sen mukaan neljän haastatteluun osallistuneen yksilökohtaisten merkitysverkostojen
lysointiin ja tulkintaan. Merkitysverkostojen välittämää elämänkulkua analysoitiin ja t
kittiin Layderin tulkintakehikon avulla, jolloin korostui sairastuneen suhde arkeen ja h
tojärjestelmään. Layderin tulkintakehikon avulla oli tarkoituksena tehdä näkyväksi y
lö ja yksilön mahdollisuudet ja rajoitukset hoidon ja kuntoutumisen aikana. Tässä yht
veto-osassa esitetään neljän haastatteluun osallistuneen merkitysverkostoista ke
tuloksia.

Sepelvaltimotautiin sairastuminen oli tutkimukseen osallistuneille sokki, se merk
rajua siirtymää entiseen elämänkulkuun. Sairastuneet tunsivat, että heiltä odotettiin
rauden hyväksymistä, mikä merkitsi toiminnan tasolla elämäntapojen muutosta yh
kunnan hyväksymien arvojen mukaan ja uutta suhdetta työhön sekä vapaa-aikaan. S
tuneet ajattelivat, että heiltä vaadittiin sairauden hyväksymisen konkreetteina toimint
säännöllisen lääkityksen aloittamista, suostumista vaativiin hoitomenetelmiin, epäter
listen elämäntapojen muutosta, säännöllistä elämänrytmiä, työstressin vähentämi
tyytymistä elämään, vaikka hoito ei olisi tuottanut toivottua tulosta. He totesivat,
elämä oli rakennettava uudelleen: elämän rajallisuus ja kuoleman todellisuus oli tiedo
tava, mikä merkitsi myös uutta suhdetta työhön, perheeseen ja vapaa-aikaan. Tutk
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seen osallistuneiden välillä oli suuria eroja sairauden hyväksymisessä, mikä johti e
siin selviytymisstrategioihin.

Palvelutapahtuman avainhetkeä, jolloin palvelun antaja ja asiakas kohtaavat ja
dostavat sosiaalisen systeemin tuottaen palvelun yhdessä, on kuvattu metaforalla tot
hetki (Norman 1984). Tutkimukseen osallistuneille totuuden hetki ei ollut vain yksi ko
mus, vaan sairauden luonteen vuoksi erilaisten keskeisten, elämänkulun käänne
merkitsevien totuuden hetkien sarja. Ensimmäinen totuuden hetki tutkimukseen osal
neille oli sairauden diagnosointi. Se oli joko äkillinen infarkti, asiallisilla testeill
kokeilla ja tutkimuksilla varmistettu sepelvaltimotauti tai pitkään jatkunut tutkimu
kierre. Sairauden toteamisprosessi paljasti palveluiden laadun heikkouksia, jotka k
noituivat suhteessa yksilön oireiden uskottavuuteen ja epäinhimilliseen kohteluun.
asiassa hoidon intensiivivaihe, pallolaajennus tai ohitusleikkaus, oli kohokohta, “kym
nen pistettä“, teknisesti onnistuneena ja elämään pelastavana menetelmänä.

Kontrasti täydellisen sairaalahoidon ja jatkohoidon välillä oli dramaattinen. Kaikk
tutkimukseen osallistuneiden mielipiteet jatkohoidosta olivat samansuuntaisia. He p
yhteyksiä keskussairaalan ja terveyskeskuksen välillä olemattomina. Jatkuvuutta ja lu
muksellista hoitosuhdetta ei syntynyt, toipumisvaiheessa olevat ihmiset määrittelivät
taleisen hoidon ja lääkäreiden jatkuvan vaihtumisen henkisesti rasittavaksi. Negatiiv
koetut totuuden hetket toistuessaan vahvistivat tunnetta terveydenhuoltojärjeste
heikkoudesta kohdata apua tarvitseva. Irrottautumisvaihe sairauden intensiivivaihee
keen ei tapahtunut vaiheittaisesti sairastuneiden oman kunnon mukaan. Sairastun
hoitojärjestelmän välistä suhdetta hallitsi toisaalta yksilön tragedian näkökulma ja
saalta kliiniseen malliin perustuva hoitojärjestelmän asiantuntijavalta, jota sairastu
pitivät yksisuuntaisena, etäisenä ja kylmän asiallisena. Ekologisen tai kuntoutujake
sen mallin mukaiseen yksilön elämän rakenteellisten tekijöiden muutokseen ei hoid
pyritty.

Kuntoutumista edisti sairauden hyväksyminen ja sitä kautta yksilön uusi suhde yh
kuntaan, jolloin hän luopui yhteiskunnan paineista palkkatyössä, harrastuksissa ja s
lisissa pakoissa. Kuntoutumista edisti myös hoidosta vastaavien asiallinen perusteltu
sekundaaripreventiosta, kuten lääkehoidon ehkäisevästä merkityksestä. Sairastu
kuntoutumista estivät sairauden kieltäminen ja kiinnittyminen entiseen elämäntap
Yksilön suhdetta arkeen luonnehti selviytymisen pakko, jolloin sairastuneen oli hoi
tava työnsä taloudellisten paineiden vuoksi. Työstä selviytyminen kulutti voimava
sosiaalisten suhteiden ja vapaa-ajan kustannuksella. Osalle omakohtaisten päät
tekeminen ja vastuun ottaminen elämästä oli rajoittunutta, koska heidän arjen koke
taan hallitsivat epätietoisuus, odottelu ja elämä terveydenhuoltojärjestelmän ehdoilla

Sairauden tunnettiin joko lähentävän tai erottavan perheenjäseniä toisistaan,
osalle tutkimukseen osallistuneista myös muuttumattomuus perhesuhteissa oli tärkeä
eivät halunneet tulla riippuvaiseksi toisista ihmisistä. Miehet pitivät naisia useam
aviopuolisoiden tukea myönteisenä ja sairautta yhteisenä asiana. Sepelvaltimotautii
rastuneet naiset taas kärsivät miehiä useammin sosiaalisen tuen, varsinkin emotiona
tuen, puutteesta. Naisten oli selviydyttävä yksin ilman psykososiaalista tukea ty
kodinhoidosta ja lasten kasvattamisesta. Sosiaalisen tuen ja kuntoutumisen uutena
dollisuutena sairastuneet pitivät sepelvaltimotautia sairastavien vertaisryhmän tukea
kimukseen osallistuneet korostivat yhteiskunnan vastuuta jo peruskoulussa aloitetus
maaripreventiosta.
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6. Pohdinta

Pohdinnassa tarkastellaan ensin tutkimuksen luotettavuutta, sen jälkeen tutkimustu
ja niiden merkitystä ja lopuksi kokonaisuutena tutkimuksen merkitystä sepelvaltimo
tia sairastavien hoidolle ja hoitotieteelle.

6.1. Tutkimuksen luotettavuus

Luotettavuuden lähtökohtana on tutkittavan ilmiön tematisointi (Varto 1992, Pert
1995), joka ohjasi myös tässä tutkimuksessa ontologisten ja epistemologisten valin
kohdentumista. Tutkittavan ilmiön perusrakenteen ja tutkimusmenetelmän vastaav
kutsutaan tutkimuksenadekvaattisuudeksi(Rauhala 1989 ja 1993) taiontologiseksi rele-
vanttiudeksi(Perttula 1995). Tutkimuskohdetta eri näkökulmilta lähestyvän triangulaat
tarkoituksena ei ollut lisätä tutkimuksen luotettavuutta, vaan tarkoituksena oli saad
näkökulmien välittämää tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Näin mahdollistui kvantitatiivisen
kvalitatiivisen aineiston käyttäminen samanvertaisina aineistoina tutkimuksessa. Te
soinnin seurauksena kvantitatiivisilla metodeilla haettiin vastausta erilaisiin tutkimus
symyksiin kuin kvalitatiivisilla metodeilla.

Tutkimusprosessia kokonaisuutena arvioitaessa kvantitatiivisen ja kvalitatiiv
menetelmän luotettavuuden arvioinnissa on yhtäläisyyksiä, vaikka ontologinen relev
tius edellyttää kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden omaa poh
taa. Luotettavuudella tarkoitetaan tutkimustulosten ja tutkittavan todellisuuden mahd
simman hyvää vastaavuutta. Luotettavuutta huonontavia virhetekijöitä liittyy sekä kva
tatiivisen että kvalitatiivisen tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin: tutkimuksen suunnitteluu
tutkijaan, mittareiden laadintaan, aineiston keruuseen, aineiston laatuun, aineiston an
siin, tulosten esittämiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Luotettavuus koostuu kah
osatekijästä: pätevyydestä eli validiteetista ja reliabiliteetista eli täsmällisyydestä. N
luotettavuuden osatekijöitä arvioitaessa kriteerinä ovat sisäinen validiteetti, ulkoinen
diteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuus (Lincoln & Cuba 1985, Polit & Hungler 1995). N
tulevat eri tavoin esille kvantitatiivisessa ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa.
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa sisäinen luotettavuus liittyy siihen, miten luotetta
ja tutkittavan ilmiön kannalta keskeisiä tietoja tutkimukseen osallistuvilta saadaa
miten luotettavia johtopäätöksiä tehdään. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa sisäisestä v
teetista käytetään käsitettäuskottavuus(credibility), joka kuvaa sitä, miten hyvin tutkija
on pystynyt tavoittamaan tutkittavan todellisuuden eli miten tutkimusprosessin aik
tehdyt havainnot vastaavat todellisuutta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ulkoinen va
teetti on perusta sille, miten tutkimustulokset ovat yleistettävissä tutkimusjoukon u
puolelle. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään vastaavasti termiätulosten sovellutta-
vuus, jonka kriteerinä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on siirrettävyys (Lincoln & Cu
1985, Miles & Huberman 1994, Sandelowski 1995). Kvalitatiivisessa tutkimukse
korostuu subjektiivisuus, mikä rajoittaa tulosten siirrettävyyttä toisiin olosuhteisiin. T
löin tutkimustuloksissa keskeistä on tulosten sidonnaisuus tutkimukseen osallistu
ainutkertaiseen koettuun maailmaan.

Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, miten täsmällisesti pystytään mittaamaan sitä,
on tarkoituskin mitata. Reliabiliteetti on ennen kaikkea kvantitatiivisessa tutkimukse
käytetyn mittarin ominaisuus, mutta siihen vaikuttavat myös monet tekijät, kuten tu
tava henkilö, tutkimustilanne ja tutkimuksen järjestelyt. Reliabiliteettivirheet ovat sat
naisia. Ne eivät vääristä tuloksia tiettyyn suuntaan systemaattisesti, vaan virheet v
jopa kumota toisensa. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tematisointi ja me
dit ovat erilaisia. Tästä johtuen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luotettav
den yksityiskohtaisempi pohdinta myös esitetään erikseen.

6.1.1. Kvantitatiivisten metodien luotettavuus

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus perustuu ensisijaisesti tutkittavan ilmiön m
taamisen onnistumiseen, mikä tarkoittaa luotettavan mittarin, sopivien tutkimusmen
mien ja aineiston käsittelytapojen valintaa. Tässä tutkimuksessa valituilla mittareill
analyysimenetelmillä saatiin johdonmukaisesti vastaukset tutkimusongelmiin, joten
tettavuutta tältä osin voidaan pitää hyvänä. Tutkija on ottanut huomioon analyysimen
miä valitessaan tilastollisten menetelmien asettamat vaatimukset mm. jakaumien mu
sa ja muuttujien mittaustasossa. Sekä NHP-mittarin elämänlaatua kuvaavien että SC
tarin itsehoitovalmiutta kuvaavien pistemäärien jakaumat olivat molemmat vinoja, m
otettiin huomioon analyysimenetelmiä valittaessa. Jakaumat ovat oikealle vinoja, j
hyvää elämänlaatua tai itsehoitovalmiutta kuvaavia pistemääriä on aineistossa ene
kuin huonoa elämänlaatua tai itsehoitovalmiutta kuvaavia pistemääriä. Aineiston vi
den vuoksi elämänlaadun vertailu normaaliväestöön ja eri sukupuolien elämänlaadun
tailu perustuu 95 %:n luottamusvälien antamiin tuloksiin keskiarvojen sijaan (I ja II). P
kittäistutkimusasetelmana elämänlaadun muutoksien tarkastelussa 6 ja 12 kuuk
kuluttua hoitomenetelmistä käytettiin parametritonta Wilcoxonin testiä myös aineis
vinon jakauman vuoksi (III). Wilcoxonin testi muutoksen seurannassa on sopiva, ko
se perustuu jokaisen tutkimukseen osallistuneen pistemäärien muutoksen seurantaa
kiarvojen sijaan.
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Tutkimukseen osallistuneiden yksilöllisiä NHP-mittarin ulottuvuuksien muutoksia t
kasteltiin graafisten AUC-käyrien avulla (Matthewset al. 1990) ikäryhmittäin sekä nai-
silla että miehillä (väitöskirjan yhteenveto-osa). Toistuvien mittauksien metodi palja
luotettavasti yksilön muutokset ajan kuluessa vastakohtana sijainnin tunnuslukujen i
semiselle, kuten aritmeettiselle keskiarvolle tai mediaanille (Bland & Altman 1986, M
hewset al.1990).

Mittareiden luotettavuus. Nottingham Health Profile, NHP-mittari.Sepelvaltimotautia
sairastavien terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaria valittaessa päädyttiin yleise
sairauspesifin NHP-mittarin valintaan. Mittari on useiden ominaisuuksien vuoksi hy
sopiva tähän tutkimukseen. Sisällöllisesti se kattaa sepelvaltimotaudin aiheuttamat
keiset muutokset ihmisten terveyteen liittyvän elämänlaadun suhteen, kuten muut
tarmokkuudessa, liikkumisessa, kivussa, tunnereaktioissa, unessa ja sosiaalisessa
tymisessä. NHP-mittarin näennäis- ja kriteerivaliditeetti sekä sisällön validiteetti on
tattu lukuisissa tutkimuksissa Englannissa vuosina 1978 - 1981 (Huntet al. 1981a). Vie-
raan mittarin tuominen toiseen kulttuuriin on vaativa prosessi. NHP-mittarin luote
vuutta lisää asianmukainen mittarin arvottamis- ja käännösprosessi, joka on hyväk
Neljännessä Eurooppalaisessa NHP-kokouksessa Göteborgissa vuonna 1991 (Koiv
gaset al. 1995). NHP-mittarin luotettavuutta osoittaa myös sen käyttö monissa mai
kuten Ruotsissa (Hunt & Wiklund 1987), Ranskassa (Bucquetet al. 1990), Italiassa (Ber-
tin 1991), Espanjassa (Alonsoet al. 1990) ja Suomessa (Koivukangaset al. 1995). Mitta-
rin testaus Suomessa ja sen soveltuvuus suomalaiseen kulttuuriin (Koivukangas & K
kangas 1988, Koivukangaset al.1992, Koivukangas 1993, Koivukangaset al.1995) lisää
tutkimustulosten luotettavuutta ja mahdollistaa monipuolisen kuvan saamisen sepel
motautia sairastavien ihmisten terveysongelmista niin sanottuun keskimääräiseen
töön verrattuna. NHP-mittarin osioiden ymmärrettävyys ja dikotominenkyllä - ei-vas-
tausmahdollisuus lisää luotettavuutta pitkittäistutkimuksessa, mikä näkyy mittarin kyk
osoittaa elämänlaadun muutokset hoitomenetelmien jälkeen. Alkuperäinen NHP-mit
validiteetin arviointi perustuu maallikoille tehtyyn kyselyyn terveydestä ja sairauden
kutuksista terveyteen (Huntet al. 1981a) ja näin ollen kuvaa ihmisten koettua terveyte
liittyvää elämänlaatua. NHP-mittarin sisällön validiteettia tässä tutkimuksessa void
pitää hyvänä. Näennäisvaliditeetin (face validity) arviointiin osallistui ainoastaan tutki

Reliabiliteettia voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta: reliabiliteetti mittaus
pysyvyytenä, reliabiliteetti mittarin osioiden sisäisenä kiinteytenä tai johdonmukaisuu
ja reliabiliteetti mittaustulosten vastaavuutena. NHP-mittarin reliabiliteetti on testa
Englannissa mittausten (Hunt & Wiklund 1987). Tulosten perusteella NHP-mittaria v
daan pitää reliaabelina terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarina myös suomalai
väestössä (Koivukangas & Koivukangas 1988, Koivukangaset al. 1992, Koivukangaset
al. 1995). Sepelvaltimotautia sairastavien ihmisten elämänlaadun tutkimisessa (II) N
mittarin kuuden eri ulottuvuuden sisäistä johdonmukaisuutta esittävät Cronbachin a
reliabiliteettikertoimet ylittivät hyväksyttävänä pidetyn 0.70 arvon (Ferketich 199
Knapp 1991, Waltzet al. 1991, Polit & Hungler 1995) unen, kivun ja tunnereaktioide
ulottuvuuksilla ja olivat lähellä hyväksyttävää rajaa myös liikkumisen 0(.67), sosiaali
eristäytymisen (0.62) ja tarmokkuuden 0(.58) ulottuvuuksilla.

Self-As Carer Inventory, SCI-mittari.SCI-mittarin käyttöönotto ei ollut yhtä helppoa
kuin NHP-mittarin, koska sitä ei ollut aikaisemmin käytetty Suomessa. Maailmanlaaj
ten mittareiden kehittäminen ja vieraasta kulttuurista tuodun mittarin soveltaminen



104

tuvat
ei-

&
sti ja

iu-
riana-
sen

nne-
pys-
essa
hoi-
e-

llön
n

tes-
).
li-

e
aan,
stalla
hypo-
s
tta-

i 30
klii-
n &

tä

tau-
utui

etel-
kseen
llis-

ysy-
lisi
ei
sen
oska
ylo-
aksi
rk-
seen kulttuuriin on vaativa prosessi. On otettava huomioon toisaalta seikat, jotka joh
kulttuurieroista (Leininger 1992) ja toisaalta mittarin kääntämiseen liittyvät kielelliset s
kat sekä pyrittävä erottamaan nämä toisistaan (Kim E 1993, Kim MJ 1993, White
Gunnel 1992). Tässä tutkimuksessa mittarin kääntämisprosessi suoritettiin huolellise
asianmukaisesti (IV).

Validiteettia arvioitiin rakenteen ja sisällön validiteetin näkökulmista. Itsehoitovalm
den sisällöllisen rakenteen kuvaamisessa suhteessa Oremin teoriaan käytettiin fakto
lyysiä (IV), jota pidetään luotettavimpana abstraktin käsitteen validiteetin testauk
muotona. Jos faktorianalyysin avulla muodostetut faktorit sopivat teoriaan, niin rake
validiteeti on hyvä. Rakennevaliditeetti ilmaisee sen, miten hyvin abstrakti käsite on
tytty muuttamaan mitattavaksi eli operationalisoimaan. Rakennevaliditeetti suhte
Oremin teoriaan on hyvä, sillä analyysissä syntynyt faktoriratkaisu kuvaa Oremin itse
toteorian voima- ja toimintokomponentteja. Sisällön validiteetin arviointi perustuu am
rikkalaisten SCI-mittarin kehittäjien Gedenin ja Taylorin (1991) suorittamaan sisä
arviointiin (IV). Reliabiliteetin arvioimiseksi kunkin neljän eri ominaisuutta mittaava
faktorin sisäistä johdonmukaisuutta arvioitiin käyttäen Cronbachin alfa -reliabiliteetti
tiä. Koko mittarin reliabiliteetin testaamiseen käytettiin theta-reliabiliteettikerrointa (IV
SCI-mittarin sisäinen kiinteys oli hyvä Cronbachin alfa - reliabiliteettitestin ja theta-re
abiliteettikertoimen mukaan.

Mittari voi olla validi ja reliaabeli ja siitä huolimatta sen antamilla tuloksilla ei ol
käytännön merkitystä. Mittari voi olla validi suhteessa sen taustalla olevaan teori
mutta on otettava huomioon, että rakennevaliditeetin testaus voi myös johtaa tau
olevan teorian muuttamiseen, mittarin parantamiseen ja tarkentamiseen sekä uusien
teesien testaamiseen (Waltzet al. 1991). Mittarin luotettavuuden ensimmäinen edellyty
on tutkittavan ilmiön ja sitä edustavan käsitteen operationalisointi luotettavasti mita
vaan muotoon (Burns & Grove 1987, Waltzet al. 1991, Polit & Hungler 1995). Oremin
teoriaan perustuvia itsehoitovalmiutta selvittäviä mittareita on kehitelty ja testattu yl
vuotta eri puolilla maailmaa ja aina tultu samaan lopputulokseen, että mittarilla ei ole
nistä arvoa (Weaver 1987, Bottorf 1988, Riesch & Hauck 1988, Evers 1989, Gede
Taylor 1991, Van Achtenberget al. 1991, Everset al. 1993, Lorensenet al. 1993,
Söderhamnet al. 1996). SCI-mittarin korkea abstraktiotaso ja heikko tutkittavaa ilmiö
vastaavien käsitteiden operationalisointi rajoittavat sen kliinistä käyttöä.

Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan oli tarkoituksena tutkia sepelvaltimo
tia sairastavien ihmisten itsehoitovalmiutta ja sen muutoksia ajan kuluessa. Tutkija jo
perustellun pohdinnan jälkeen hylkäämään SCI-mittarin käytön pitkittäistutkimusas
massa. Aineistoa kerätessä sairaalassa tutkijalla oli mahdollisuus saada tutkimu
osallistuvien välittömiä kommentteja SCI-mittarista ja sen täytöstä. Tutkimukseen osa
tuvat kommentoivat lomaketta mm. seuraavasti: kysymyksiin on vaikea vastata, k
myksiä ei ymmärrä ja kysymykset toistavat itseään. Kysymyksiin vastattiin niin kuin o
pitänyt toimia, eikä niin kuin tutkimukseen osallistuvat itse toimivat. Kysymyksiä
pidetty omakohtaisina, koska niitä saattoi tulkita monella eri tavalla. Tämän tutkimuk
kokonaisuuden luotettavuutta lisää se, että SCI-mittari hylättiin jatkoanalyyseistä, k
se mahdollisesti olisi häirinnyt tutkimukseen osallistuvien vastaamista muihin kysel
makkeisiin. Todennäköisesti pitkittäistutkimuksessa olisi myös muodostunut ongelm
itsehoitovalmius käsitteen puutteellinen operationalisointi, minkä vuoksi mittarin he
kyyttä todellisille itsehoitovalmiuden muutoksille olisi ollut vaikea arvioida.
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Koska itsehoitovalmius on hyvin kompleksinen ja monidimensionaalinen käsite,
validi ja reliaabeli mittaaminen globaalina käsitteenä voi olla mahdotonta. Se olisi j
tava pienempiin mitattaviin käsitteisiin, jolloin operationalisointi olisi helpompa
(Grypdonck 1990). Tällöin mittari palvelisi paremmin myös kliinistä käyttöä. Kysee
alaista on, voidaanko sepelvaltimotautia sairastavien itsehoitovalmiutta mitata Ore
teorian mittarilla, koska itsehoito on kulttuurisidonnainen ja on yhteydessä ihmisten k
tekstuaaliseen elinympäristöön, johon liittyvät mm. taloudelliset, sosiaaliset ja fyys
tekijät. Ne ovat tavoitettavissa paremmin kvalitatiivisten tutkimusmetodien avulla.

6.1.2. Kvalitatiivisen metodin luotettavuus

Fenomenologisessa tutkimuksessa yleiset kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuusk
rit, jotka koskevat tutkimuksen totuusarvoa, sovellettavuutta, pysyvyyttä ja vahviste
vuutta (Lincoln & Cuba 1985, Sandelowski 1995), eivät sellaisenaan sovellu luotetta
den arviointiin, vaan ne on suhteutettava tutkittavaan ilmiöön. Tässä tutkimuksessa
sen ihmisen kokemuksen konstruktion ja tutkijan siitä tekemän rekonstruktion luote
vuutta arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan: tutkimusprosessin aineistolähtöi
tutkimusprosessin johdonmukaisuus, tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuus, tavo
van tiedon laatu, tutkimusprosessin reflektointi ja tutkijan vastuullisuus sekä subjekt
suus (Varto 1992, Giorgi 1994a ja 1994b, Perttula 1995 ja 1998).

Tutkittavien valinta haastatteluun tehtiin etukäteen suunniteltujen kriteerien muk
se ei perustunut aineiston kylläisyyden tavoittelemiseen. Kvalitatiivisessa tutkimuks
kylläisyyden (saturation) periaateella tarkoitetaan sitä, että aineiston kerääminen vo
lopettaa, kun uudet tapaukset eivät enää tuo esiin uusia piirteitä (Strauss 1988). Satu
liittyi tässä tutkimusprosessissa tutkimukseen osallistuneiden koettujen merkity
tavoittamiseen ja yhteisten kokemussisältöjen löytämiseen (Perttula 1995 ja 1998).
roinnilla tarkoitetaan tässä sitä, että hankitaan niin paljon tietoa yhdestä ihmisestä ja
lysoidaan hänen kokemustaan niin perusteellisesti, ettei uutta tietoa enää muodostu.

Tutkimusprosessin aineistolähtöisyydellä (data approach) tarkoitetaan sitä, että
musaineisto on keskeisimmässä asemassa kvalitatiivisen tutkimusprosessin kokon
dessa ja etenemisessä. Tässä tutkimuksessa keskeistä on subjektiivinen tieto, ti
ihmisten kokemukset ja kokemusten tajunnalliset merkitykset.

Tutkimusprosessin johdonmukaisuus (consistency of the research process) ede
loogista yhteyttä tutkittavan ilmiön perusrakenteen, tutkimuksen aineiston hankintata
teoreettisen lähestymistavan, analyysimenetelmän ja tutkimuksen raportointitavan v
Näin ollen tutkimusprosessin johdonmukaisuus ja aineistolähtöisyys edellyttävät t
muksen etenemiseltä samoja asioita. Koska tutkimuskohteena olivat tutkimukseen os
tuneiden kokemukset eikä teorialähtöinen kokemustieto, tutkimusaineiston keruu ja
lyysi toteutettiin ilman ennakkoon asetettuja teoreettisia sitoumuksia. Tutkimuksen lu
tavuutta lisäsi tässä tutkimuksessa tutkijan ja haastatteluun osallistuneiden luottamuk
set suhteet sekä tutkimukseen osallistuneiden kotona suoritetut haastattelut, joissa
piiri oli läheinen ja avoin. Se mahdollisti luotettavuuden lähtökohtana olevan aineis
keruussa saadun autenttisen tiedon. Aineiston analyysissä sepelvaltimotautia sairas
kokemuksien perustan muodostivat yksilökohtaiset merkitysverkostot. Tutkittavan ilm
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yhteisten piirteiden avulla muodostettiin tyyppejä, joiden välittämää tietoa on mah
lista ottaa huomioon hoidossa. Merkitysverkostoja tarkasteltiin Layderin tulkintakehi
avulla ja edettiin kokemuksien kuvaamisesta osittaiseen kokemuksien ymmärtämise
tulkintaan. Tämän tutkimuksen tuloksilla on merkitystä sepelvaltimotautia sairasta
hoidon ja käytännön toiminnan kehittämisessä entistä paremmin vastaamaan asiakk
tarpeita, mihin laadullisen tutkimuksen tuloksien on todettu pyrkivän (Morse & Fie
1995).

Tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuus (meaning in context of the research pro
viittaa tutkimusprosessin sidonnaisuuteen tutkimustilanteesta ja toiseksi tutkimuspr
sin sidonnaisuuteen haastateltavien koettuihin maailmoihin. Tutkimustilanne haasta
jen kotona auttoi autenttisen tiedon saantia. Lisäksi paikan ja ajan etäisyys sairaala
hoitomenetelmistä antoi väljyyttä tutkimukseen osallistuneiden kokemuksien kuva
seen. Haastattelutilanne ja ajankohta antoivat mahdollisuuden tavoittaa toisen ihm
koetun maailman kokonaisuuden, jossa toisen ihmisen merkityssuhteet ovat mielekk
tutkittavissa. Kontekstisidonnaisuus luonnollisesti rajoittaa tutkimustulosten siirre
vyyttä (transfeability) toisiin olosuhteisiin. Situaation rakennetekijät kuuluvat sekä yk
lön ulkoiseen että sisäiseen todellisuuteen; ne ovat merkittäviä mielellisiä ilmiöitä ih
sen ainutkertaisessa koetussa maailmassa (Perttula 1995 ja 1998, Rauhala 1993, L
& Cuba 1985).

Tavoiteltavan tiedon laatu (quality of data) kokemuksen tutkimuksessa on kielellis
ilmaistavaa essentiaalista, käsitteellistä, ja persoonakohtaista yleistä tietoa. Essen
nen tieto merkitsee tässä tutkimuksessa tietoa holistisesta ihmiskäsityksestä. P
nakohtainen yleinen tieto tarkoittaa kuvausta yhden ihmisen merkityssuhteiden ve
tosta. Analyysin ensimmäisen vaiheen osuus tuotti persoonakohtaista yleistä tietoa m
tysverkostojen muodossa. Analyysin toisessa vaiheessa kuvaillaan tyyppejä, jotka p
tuvat useamman ihmisen merkitysverkostoihin; tieto ilmaistaan silloin käsitteellisen y
sen tasolla. Analyysin kolmannessa vaiheessa tarinoiden kuvaamisen lisäksi edetää
kityksien ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen.

Tutkimusprosessin reflektoinnilla (reflecting of the research process) tarkoitetaan
että tutkijan on kyettävä perustelemaan tutkimukselliset valintansa kaikissa tutkimus
sessin vaiheissa. Lukijoiden mahdollisuuteen hahmottaa tutkimusprosessin kulku ja k
naisuus tutkija pyrki lisäämällä yhden merkitysverkoston analyysin etenemisen liitte
(Sandelowski 1995) ja tuloksissa esittämällä kaikkien tutkimukseen osallistuneiden
kitysverkostot. Tulosten esittämisessä pidettiin tärkeänä kaikkien merkitysverkost
esittämistä, jotta kokemusten perusolemus, yksilöllisen koetun maailman kokona
välittyisi tutkimuksesta. Fenomenologisen kokemuksen tutkimuksessa erityisiä luot
vuuden arviointikriteerejä ovat sulkeistaminen ja mielikuvatasolla tapahtuva muun
(Varto 1992, Perttula 1995). Tutkija pyrki tietoisesti sulkeistamaan omat ennakkokäs
sensä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija kuului tutkimukseen osallistuvien kanssa sam
todellisuuteen osana sitä merkitysyhteyttä, jota hän tutki. Tutkijan tapa ymmärtää tutk
aan ilmiöitä vaikuttaa koko ajan tutkimuksessa. Sulkeistaminen ja empaattinen suhd
toivat tutkijaa ymmärtämään tutkimukseen osallistuvia. Tutkimuskohteena olevan to
ihmisen, persoonan, tutkimisessa vaikeuksien ytimenä on toiseuden ongelma. Ky
siitä, mitä mahdollisuuksia tutkijalla on ymmärtää toista ihmistä ja miten ymmärre
vyys olisi parhaiten saavutettavissa. Kysymys liittyy tutkijan vastuullisuuteen.
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Tutkijan vastuullisuus (responsibility of the researcher) ja subjektiivisuus (subjecti
of the researcher) antavat perustan tutkimuksen suorittamiselle. Vain tutkija itse voi v
kädessä arvioida vastuullisuutensa toteutumisen. Tutkimuksen uskottavuutta eli tutki
tulosten vastaavuutta tutkittavien käsitysten kanssa vahvistettiin palaamalla alkuper
haastatteluihin. Luotettavuutta lisäävänä tekijänä tutkimustuloksia ei kuitenkaan an
haastatteluun osallistuneiden luettaviksi lähinnä eettisistä syistä. Haastatteluista ol
lyysivaiheessa kulunut aikaa keskimäärin kaksi vuotta, joten niiden lukeminen olisi m
dollisesti palauttanut ikävien kokemusten muistoja haastatteluun osallistuneiden mie

6.2. Tulosten ja niiden merkityksen tarkastelua

Sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaatu. Suomessa ei ole aikaisemmin tutkittu sepe
valtimotautia sairastavien elämänlaatua NHP-mittarilla arvioituna. Tämän tutkimuk
mukaan sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaatu oli ennen hoitomenetelmiä m
sevästi huonompi kuin vastaavanikäisellä suomalaisella väestöllä mitattuna tarm
uuden, kivun, tunnereaktioiden, unen ja liikkumisen ulottuvuuksilla. Sairastun
vaikeudet lisääntyivät ja kasaantuivat: ensin vaikeutui liikkuminen kipujen vuoksi, sit
häiriintyi yöuni, tunnereaktiot käynnistyivät, tarmokkuus väheni ja liikkuminen vaikeu
edelleen. Ihminen joutui noidankehään, josta hänen omilla avuillaan oli hyvin vaike
selviytyä. Asianmukaisen hoidon lisäksi läheisten ymmärrys ja sosiaalinen tuki muo
tuivat olennaisen tärkeiksi.

Tunnereaktiot ja sosiaalinen eristäytyminen eivät johtuneet ainoastaan sepelval
taudin puhkeamisesta, vaan sairastumisen ja elämänlaadun taustalla olleet monimu
ihmisten elämäntilanteisiin liittyneet prosessit olivat sekä päällekkäisiä että limittäi
Tässä tutkimuksessa sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaadun ja taustamuu
välillä oli eniten yhteyksiä tunnereaktioilla ja sosiaalisella eristäytymisellä. Siviilisää
taloudellinen tilanne, mieliala sekä traumaattiset elämänkokemukset ja tupakointi o
yhteydessä tunnereaktioihin. Eronneilla ja leskillä, heikossa taloudellisessa asemass
villa, usein masentuneisuutta kokeneilla, traumaattisia kokemuksia elämässään
neilla ja tupakoivilla oli tunnereaktioissa keskimääräistä enemmän vaikeuksia. M
muissa tutkimuksissa on todettu sepelvaltimotautiin sairastumisen taustalla esiinty
jatkuvia huolia sekä traumaattisia elämänkokemuksia (Fielding 1991, Denollet 1
Kawachi et al. 1994, Julkunen 1996, Orth-Gomeret al. 1997, Hemingway & Marmot
1999) tai tiettyjä persoonallisuuden piirteitä (Friedman & Rosenman 1959).

Tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli kansakoulun käyneitä ja heidän amma
nen koulutustasonsa oli alhainen, suurin osa oli työntekijöitä ja maanviljelijöitä. Hei
taloudellinen tilanteensa heidän itsensä määrittelemänä oli kohtalainen tai heikko. N
tutkimustuloksia tukevat monet aikaisemmat tutkimustulokset, joilla on osoitettu al
sen sosioekonomisen tason olevan yksi riskitekijä sepelvaltimotautiin sairastumis
(Hebert et al. 1992, Lahelmaet al. 1993, Kaplan & Keil 1993, Luepkeret al. 1993,
Pekkanenet al.1995), sepelvaltimotaudin ja sosioekonomisen aseman yhteyttä (Valko
& Martikainen 1990) ja alhaisimman sosioekonomisen aseman ja sepelvaltimotautiin
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rastuvuuden yhteyttä Suomessa (Lahelma 1991, Aroet al. 1992, Häkkinen 1993),
Pohjoismaissa (Valkonen 1988, Lahelmaet al. 1993) ja Englannissa (Valkonen 1988
Häkkinen 1993).

Sairaus johti kokonaisvaltaisen huonon olon ohella keskimääräistä suomalaista vä
suurempaan sosiaaliseen eristäytymiseen. Työikäiset (alle 65-vuotiaat), määräaika
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, heikossa taloudellisessa asemassa olevat ja
masentuneet tunsivat itsensä sosiaalisesti eristäytyneimmiksi. Ennen hoitotoimenp
pysyvästi työelämässä mukana oli noin kolmasosa tutkimukseen osallistuneista ja h
kin yli puolet oli sairaslomalla. Sosiaalisesti eristäytyneimmiksi itsensä tunteneet tupa
vat muita useammin ja harrastivat liikuntaa muita harvemmin. Useissa tutkimuksiss
todettu sairauteen ja huono-osaisuuteen liittyneiden ongelmien kasaantuneen (Esc
et al.1997, Langet al.1997).

Sepelvaltimotautiin sairastuminen pysäytti tutkimukseen osallistuneet sekä henk
että fyysisesti. Se merkitsi fyysisesti liikuntakyvyn heikkenemistä. Tässä tutkimuks
eniten vaikeuksia liikkumisessa oli ylipainoisilla ja lihavilla, liikuntaa harrastamat
milla, ammatiltaan työntekijöillä ja vanhimpaan ikäryhmään (65 - 74 v) kuuluneilla ihm
sillä. Tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli ylipainoisia, mikä muodostaa riskit
jän sepelvaltimotaudille (Willet 1995, Gensiniet al. 1998). Hoitomenetelmiä tarkastelta
essa kävi ilmi, että mitä korkeampi oli potilaiden kehon painoarvoa osoittava inde
(B.M.I.), sitä invasiivisempi hoitomenetelmä valittiin. Korkea kolesterolipitoisuus on yk
sepelvaltimotaudin riskitekijöistä. Tässä tutkimuksessa vain noin kolmasosalla potil
oli kokonaiskolesteroliarvo huomattavasti koholla. Tulos poikkeaa muiden suomalai
tutkijoiden tuloksista, joissa seerumin kolesterolipitoisuus on sepelvaltimotautia saira
villa todettu korkeaksi (Maatelaet al. 1994). Poikkeava tulos aikaisempiin tutkimuksiin
saattaa selittyä sillä, että viime vuosina Suomessa on ollut voimakas kampanja kole
lipitoisuuksien laskemiseksi (Jousilahtiet al.1994, Miettinenet al.1995).

Sepelvaltimotaudin vaikeusastetta kuvaavilla taustamuuttujilla ei ollut yhteyttä
mänlaatuun. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista (65 %) sairasti vaikeaa sepelvalt
tautia, kolmen tai useamman suonen tukkeumia oli lähes puolella potilaista sekä ta
vaikeusastetta kuvaava NYHA-luokitus oli III- ja IV-luokkaa yli puolella potilaista
Sepelvaltimotaudin puhkeamisella ja diagnosoimisella on merkitsevä vaikutus ihm
elämänlaatuun. Sen sijaan taudin erilaisilla vaikeusasteilla ei eroja havaita elämänl
arvioitaessa. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista eivät olleet sairastaneet infar
Tämä merkinnee sitä, että nykyisin ihmiset hakeutuvat herkästi erilaisten oireiden vu
tutkimuksiin.

Sepelvaltimotautia sairastavien naisten elämänlaatu. Käsitykset sepelvaltimotaudista
yleensä miesten sairautena ovat muuttumassa, mutta tämän tutkimuksen tulosten m
on edelleen viitteitä siitä, että suhtautumistavoissa ja käytännöissä naisten sepelva
taudin toteamisessa ja hoitomenetelmien valinnassa on edelleen parantamisen
Tuloksista ilmeni, että miehet ohjautuivat ohitusleikkaukseen naisia useammin, va
elämänlaatututkimus osoitti varsinkin nuorimman ikäryhmän naisilla tilanteen ole
huonomman kuin miehillä. Naiset kokivat lyhyen ajan kuluessa ilmaantuneen vaka
sairauden elämänlaatua rajoittavana esimerkiksi liikkumisessa ja työnteossa. Objek
sesti tutkittuna nuorimman ikäryhmän naisilla taudin vaikeusaste ei ollut vanhempien
ryhmien tai miesten tilannetta heikompi. Myös muissa tutkimuksissa on todettu, että
ten sepelvaltimotaudin aiheuttamia fyysisiä oireita tulkitaan usein psyykkisiksi ja nais
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lähetetä jatkotutkimuksiin yhtä helposti kuin miehiä (Tobinet al. 1987, Wengeret al.
1993). Miesten kokemiin oireisiin suhtaudutaan vakavammin ja hoito on tehokkaam
kuin naisten, vaikka naisten oireet ovat yhtä vaikeita (Tobinet al.1987, Kitler 1992, Wik-
lund et al. 1993). Tutkimustulos antaa selvän viitteen siitä, että hoitoratkaisua tehtä
tulisi ottaa huomioon taudin vaikeusasteen lisäksi entistä tehokkaammin etenkin nuo
sairastuneiden naisten kuvaukset terveyteen liittyvistä ongelmista ja mielipide hoidos

Naisten ja miesten kokemukset erosivat myös perheen kyvyssä toimia sairastu
tukena ja osoittaa sosiaalisuutta, välittämistä ja jakamista korostavia arvoja. Sosiaa
tuen on todettu useissa tutkimuksissa edistävän selviytymistä (Kulik & Mahler 19
Andersonet al. 1996, Holahanet al. 1997). Miehet pitivät poikkeuksetta aviopuolisoide
antamaa hoitoa ja tukea myönteisenä. Naisten kokemuksissa korostui eläminen yks
rauden kanssa, vailla läheisten tukea. Aikaisempien tutkimuksien perusteella sepe
motautiin sairastuneen itsehoidon tukemisen kannalta muodostui keskeiseksi koko
heen ohjaus (Hentinen 1984, Beckie 1989, Waitkoff & Imburgia 1990) ja erityisesti v
mojen ohjaus ja tukeminen miestensä hoitajina (Hentinen 1983, Artinian 1991). Uu
näkökulmana on otettava huomioon naiset itse sepelvaltimotautia sairastavina, ei ai
taan miestensä hoitajina.

Elämänlaadun muutokset hoitomenetelmien jälkeen. Tutkimukseen osallistuneiden
elämänlaatu parani pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen jälkeen tarmokkuuden,
ja liikkumisen ulottuvuuksilla, ero lääkehoitoryhmään oli selvä. Kipu, estynyt liikkum
nen ja tarmokkuuden puute ovat juuri ne huomattavimmat vaivat, joita sepelvaltimo
invasiivisilla hoidoilla voidaan parantaa. Kuitenkin tutkimukseen osallistuneilla oli h
don jälkeen edelleen ongelmia. Heidän ongelmansa esiintyivät sosiaalisen eristäytym
ja tunnereaktioiden alueilla. Vaikka ihminen tuntee onnistuneen ohitusleikkauksen jäl
oireiden helpottumisen ja fyysisen toipumisen, voi sepelvaltimotauti ja ohitusleikk
itsessään uhata elämän kokonaisuutta, jolloin fyysisten oireiden helpottaessa voi es
muutoksia psykososiaalisissa tekijöissä (Steineet al. 1996). Tämän tutkimuksen tulokse
ovat samansuuntaisia kuin kansainvälisten tutkimusten tulokset (Simet al. 1995); erot
invasiivisten hoitomenetelmien välillä ovat vähäisiä. Sekä pallolaajennus että ohitus
kaus johtavat molemmat erinomaiseen eloonjäämiseen ja toimintakykyyn sekä hy
elämänlaatuun, vaikka pallolaajennus joudutaan tekemään useamman kerran enn
vottua tulosta (Cameronet al. 1994). Elämänlaadun arvioinnista ja sairastuneen oma
mielipiteestä on tulossa yhä tärkeämpi kliininen arviointimenetelmä, koska monet tu
mustulokset eivät osoita mitään eroa näiden kahden hoitomuodon välillä prognoosin
teen (CABRI Trial Participants 1995, Kinget al. 1994, Pococket al. 1996, The Writing
Group for the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation Investigators 1997

Kuolleisuuslukujen käyttö johtaa tietynsuuntaiseen palveluiden orientoitumiseen
eloonjääminen ei ole ainoa kriteeri hoitomuodon valinnassa, vaan muita kriteerejä
oireiden lievittäminen, potilaan elämänlaadun parantaminen ja potilaan omat vali
(Mark et al. 1994, Neaseet al. 1995). On tärkeää muistaa, että terveyden ja sairaud
määritelmät ovat sosiaalisesti rakentuneita ja sen vuoksi läheisesti sidoksissa lääket
valtaan “sosiaalisen kontrollin instituutiona” (Beery 1995). Elämänlaadun käyttö erä
hoidon kriteerinä rohkaisee aikaisempaa kokonaisvaltaisempaan palvelujen suunt
seen. Tällöin paternalistisesta lääkäri/hoitaja-potilassuhteesta ollaan siirtymässä va
seen, jolloin potilaan voimaantuminen (empowerment) (Siitonen 1999) omaa hoito
koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon lisääntyy ja jolloin potilaan oma vastuu
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veydestään ja elämänlaadustaan nousee keskeiseksi (Jones & Meleis 1993, Ro
1996). Myöskään taloudelliset tekijät eivät estä potilasta valitsemasta hoitomuotoa; s
valtimoiden ohitusleikkaus on pallolaajennushoitoa kalliimpi hoitomuoto, mutta näid
kustannuksien hyöty tasoittuu suurimmaksi osaksi noin kolmen vuoden kuluessa, k
pallolaajennuspotilaille joudutaan tekemään uusia toimenpiteitä alkuperäisen revask
saation jälkeen (Weintraubet al.1995).

Hoitomenetelmien arviointi suhteessa tutkimukseen osallistuneiden elämänlaa
sisältää arviointitutkimuksen piirteitä, vaikka tutkimusta ei ole varsinaisesti suunnit
arviointitutkimukseksi. Tässä tutkimuksessa arviointi ei jäänyt vain hoitomenetelm
aiheuttaman elämänlaadun muutoksen arvioinniksi, vaan kvalitatiivisen metodin av
pystyttiin ihmisten kokemusten perusteella analysoimaan, miksi ongelmia esiintyi so
lisessa eristäytymisessä ja tunnereaktioissa. Arviointitutkimuksen haasteena onkin s
minen hallintokeskeisestä tarkastelutavasta kansalaiskeskeisyyteen, jolloin pyritään
pumaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen arviointitutkimuksen ja mittaamisen vastakka
asettelusta. Sairastuneen ihmisen omien kokemuksien, osallistumisen ja vaikutta
kvalitatiivisen tutkimuksen perusteella mahdollistuu terveydenhuoltojärjestelmän keh
minen yhä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Yksilön kokemukset. Graafisilla esityksillä kuvatut yksilölliset muutokset ja erot hoito
menetelmien jälkeen puoltavat kvalitatiivisen tutkimusmetodin käyttöä sepelvaltimota
sairastavien elämänlaadun arvioinnissa. Kvalitatiivisen analyysin perustan muodos
haastatteluun osallistuneiden yksilökohtaiset merkitysverkostot. Ne muodostettiin k
täen fenomenologisen psykologian tutkimusmetodia, jonka Perttula on kehittänyt alk
räisestä Giorgin metodista. Elämänkulkuun liittyvä asioiden mielellinen ja merkitykse
nen kokonaisuus voidaan kuvata uskottavasti vain yksilön kokemuksien muodosta
merkitysverkoston sisällä. Kvalitatiivinen tutkimus paljasti kvantitatiivista tarkemm
hoitomenetelmien jälkeen ilmaantuneiden tunnereaktioiden ja sosiaalisen eristäytym
yksilöllisiä syitä, jolloin tutkimuksessa välittyi aito ihmisen ääni. Se luo perustan saira
neiden hoidon kehittämiselle.

Yksilöllisten merkitysverkostojen perusteella ei muodostunut yhtä yleistä merkitys
kostoa sepelvaltimotautiin sairastuneen elämänkulusta. Tyyppien muodostamisen o
tumista tuki tutkijan syvällinen tutkimukseen osallistuneiden tuntemus ja käsitys he
elämäntilanteestaan. Tällöin tyyppien kuvaus ei sisällä epäjohdonmukaisia oletuksia
rastuneiden elämismaailmasta. Passiivisesti hoitoon suhtautuvaa, elämänkulussaan
semmat periaatteet säilyttävää tyyppiä luonnehtivat sairauden kieltäminen, masenn
pyrkimys entiseen elämään. Passiivisesti hoitoon suhtautuvan tyypin käyttäytymistä
täviä tekijöitä olivat mahdollisesti sairauden yllätyksellinen puhkeaminen elämän
heessa, jolloin sitä ei osattu odottaa, ja sepelvaltimotaudin oireiden uusiutuminen
doista huolimatta. Aktiivisesti hoitoon suhtautuvaa, elämänkulun uudistamiseen suu
tuvaa tyyppiä luonnehti sairastuminen keski-iässä ja myöhäisessä aikuisiässä, j
vakavasta sairaudesta selviytyminen koettiin uutena elämän mahdollisuutena. Us
tutkimusten mukaan (Ring 1980, Atwater 1988, Harris & Bascom 1990, Orne 1995) k
leman läheisyyden kokeneiden ihmisten maailmankuvan ja arvomaailman muuto
ollut dramaattinen ja johtanut uuteen pysyvään elämäntapaan. Oliko myöhäis
aikuisiässä olevien haastateltujen arvomaailman muutos mahdollinen, koska yksilö
tyi luopumaan yhteiskunnallisesti ”arvostetuista pakoista”, työstä, kilpailusta ja osit
terveydestään? Kahden tyypin muodostumista tukevat useat tutkimustulokset (Joh



111

on
elä-

lku-
elli-
iag-
on

autia
&

yistä
oke-
ksiä
uivat

lliin
yt-
(Oli-
kkein
seen
o-

ulmaa
tena
ukea.
ra

sina
emmin
hoit-
asta
t anta-
ter-

lisäksi
avista
alo-
estä
eiden
eistä
1991, Orne 1995, Spezialeet al. 1996), joiden mukaan sepelvaltimotautia sairastavien
todettu kuntoutuvan kahdella tavalla. Toiset ovat kokeneet sairastumisensa jälkeen
mänsä arvokkaana, toiset taas raskaana ponnisteluna.

Sairastuminen oli tutkimukseen osallistuneille sokki ja muutti heidän elämänku
aan. Hoitoprosessi kulminoitui sepelvaltimotaudin toteamisen vaikeuteen ja puutte
seksi koettuun jatkohoitoon. Monissa tutkimuksissa on todettu sepelvaltimotaudin d
nosoinnin vaikeus (Hartikainen & Hirvonen 1995, Curzen 1996). Tutkimuksissa
todettu, että lievätkään oireet eivät välttämättä sulje pois merkittävää sepelvaltimot
(Miettinen et al. 1996, Tapanainen & Airaksinen 1995), tämän vuoksi Tapanaisen
Airaksisen (1995) mielestä diagnostisia varjoainekuvauksia pitäisi lisätä ja tehdä nyk
aikaisemmassa vaiheessa. Molemmilla tyypeillä eroista huolimatta oli samanlaisia k
muksia jatkohoidosta ja kuntoutumisesta. Haastatteluun osallistuneet pitivät yhtey
keskussairaalan ja terveyskeskuksen välillä olemattomina. Ongelmaksi muodost
puutteellinen tieto omasta kunnosta ja riittämättömät hoito-ohjeet.

Tutkimukseen osallistuneiden mielestä järjestelmällinen kuntoutus vaativan ja ka
hoidon jälkeen olisi yhteiskunnalle halvempi ratkaisu kuin pitkät sairaslomat ja työkyv
tömyyseläke. Kuntoumisen kehittäminen on haaste, jossa ei riitä yksilön tragediaan
ver 1996), elämäntapametaforaan (Valkonen 1998), elämäntapamuutoksin ja lää
toteutettuun sekundaaripreventioon (Hämäläinen 1998) tai kliiniseen lääketieteelli
hoidon malliin (Stubbins & Albee 1984, Oliver 1996) perustuva toiminta. Sepelvaltim
tautia sairastavien kuntoutuksessa tarvitaan kuntoutujakeskeistä, ekologista näkök
(Stubbins & Albee 1984, Järvikoski 1994). Sosiaalisen tuen ja kuntoutumisen uu
mahdollisuutena sairastuneet pitivät sepelvaltimotautia sairastavien vertaisryhmän t
Myös Hildingh et al. (1995) osoittivat, että vertaisryhmän tuki on merkitsevä voimava
sepelvaltimotautia sairastavien kuntoutumisessa.

6.3. Tutkimuksen merkitys sepelvaltimotautia sairastavien hoidolle ja
hoitotieteelle

Merkitys sepelvaltimotautia sairastavien hoidolle.Pallolaajennuksella ja ohitusleikkauk-
sella hoidettujen sepelvaltimotautia sairastavien määrä on lisääntynyt viime vuo
nopeasti, mutta heidän elämänlaatuaan ja elämänkulkuaan ei ole Suomessa aikais
tutkittu. Tämä tutkimus tuotti uutta tietoa sairastuneiden elämänlaadun muutoksista
omenetelmien jälkeen, pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella hoidettujen kokem
elämänlaadusta ja elämänkulusta sekä psykososiaalisesta kuntoutumisesta. Tulokse
vat uusia näkökulmia sepelvaltimotautiin sairastuneiden hoidon kehittämiseen useille
veydenhuollon ammattiryhmille.

Sairastuneiden elämänmuutokset jo sinänsä antavat haasteita hoidolle, ja sen
haasteita antaa sairastuneiden selviytyminen sekä henkisesti että fyysisesti rasitt
hoidoista. Annetun hoidon tuloksia voidaan tarkastella kliinisestä, hallinnollisesta tai t
udellisesta näkökulmasta. Hoidon tuloksia tarkasteltiin tässä tutkimuksessa kliinis
näkökulmasta, sairastuneiden kokemuksina. Hoitotieteen näkökulmasta sairastun
kokemukset ovat oleellisia tuloksia, koska hoitotieteellisessä ajattelussa on kesk
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kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä ja hänen tarpeistaan. Hoitaminen ei ole vain s
den hoitamista, vaan se merkitsee ihmisen sekä biofyysisten että psykososiaalisten
den huomioon ottamista.

Tutkimustulosten perusteella nykyinen hoidon ja kuntoutuksen malli ei ole riittävä k
kille sepelvaltimotautia sairastaville. Vaikka tutkimukseen osallistuneiden fyysinen te
ydentila parani teknisesti korkeatasoisilla hoidoilla tarmokkuuden, kivun ja liikkumis
suhteen, heidän elämänlaatunsa huononi kuitenkin tunnereaktioiden ja sosiaalisen e
tymisen ulottuvuuksilla. Teknisillä hoidoilla ei voida poistaa psykososiaalisia tekijö
jotka liittyvät sepelvaltimotautia sairastavien elämäntilanteeseen. Ne tulisi kuntoutuks
ottaa huomioon.

Sepelvaltimotautia sairastavat jäivät yksin jatkohoidon ja kuntoutumisen aikana.
kososiaalisen tuen lisääntynyttä tarvetta esiintyi varsinkin naisilla, hoitomenetelmien
keen uudelleen sairastuneilla ja nuorimman ikäryhmän naisilla ja miehillä. Sepelvalti
tautia sairastavien naisten kokemukset sosiaalisen tuen puutteesta antavat haastei
ten emotionaalisen tuen tarpeen huomioon ottamiseen. Hoitotyön haasteena on
ottaa huomioon, miten yhteiskunnan järjestämä kuntoutus voisi tukea ja helpottaa n
ihmisten elämää, joilla ei ole mahdollisuutta luopua vastuusta työssään ja uuden suk
ven kasvattamisessa tai joiden sairautta ei voida hoidoilla helpottaa. Myös saira
uusiutuminen hoidoista huolimatta johti voimakkaaseen psykososiaalisen tuen tarpee
jolloin koko perhe on otettava mukaan kuntoutumiseen. Psykososiaalisten tekijöide
todettu olevan yhteydessä sepelvaltimotautiin sairastumiseen. Ovatko ne yhteydess
tomenetelmien jälkeen myös prognoosiin, on tärkeä kysymys.

Sepelvaltimotautia sairastavien kuntoutusta tulisi edelleen kehittää järjestelmälli
kehittämiskokeilujen ja tutkimusten avulla. Kuntoutusta ei voi liittää yksinomaan eriko
sairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon tai johonkin muuhun instituutioon (Takkune
Romo 1998). Hoitoa ja kuntoutusta on tarpeetonta erottaa toisistaan. Nykyään pyr
yhä lyhyempiin hoitojaksoihin sairaalassa ja varhaiseen kotiuttamiseen, joten hoido
kuntoutumisen jatkuvuuden takaamiseksi pitäisi sairaalavaiheen aikana identifioida
laiden ongelmat (Jones & West 1996) ja laatia yhdessä potilaan kanssa kirjallinen ku
tussuunnitelma. Kuntoutumisen jatkuvuuden onnistumiseksi avoterveydenhuollon
raanhoitajien valmiuksia voitaisiin kehittää muodostamalla yhteisiä työryhmiä avoterv
denhuollossa ja erikoissairaanhoidossa toimiville sairaanhoitajille (Wiles 1997). Ter
denhuoltohenkilöstön haasteena on kuunnella sepelvaltimotautiin sairastuneiden
muksia, oppia tuntemaan heidän ongelmiaan ja auttaa heitä yksilöllisellä, “räätälöid
kuntoutuksen suunnittelulla vaikean sairauden aiheuttaman elämänkulun siirtymän y
Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma mahdollistaisi kuntoutuksen ekologisen ma
mukaan psykososiaalisen tuen ja yksilön elämäntilanteen rakenteellisen muuttam
Yksinomaan työllistyminen ei enää riitä kuntoutumisen tai selviytymisen operationa
sena mittana, vaan arvioinnissa tarvitaan yhä enemmän elämäntapaan ja tyytyväisy
liittyviä ulottuvuuksia. Parhaimmillaan kuntoutumisen prosessi muotoutuu yksilön ky
jen, hoitojärjestelmän mahdollisuuksien sekä yksilön ja terveydenhuoltohenkilö
onnistuneen vuorovaikutuksen tuloksena.

Merkitys hoitotieteelle.Tämä tutkimus perustui triangulaation käyttöön, jolloin sek
kvantitatiivinen että kvalitatiivinen metodi ovat samanarvoisia. Tutkimus noudatti järj
tystä, jossa kvantitatiivinen tutkimus edelsi kvalitatiivista haastattelua. Tällainen tu
musasetelma mahdollistaa kvalitatiivisen tutkimuksen käytön kvantitatiivisten tuloks
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tulkitsemisessa ja ymmärtämisesä (Morgan 1998). Käytetty tutkimusasetelma toimi h
ja sitä voitaneen käyttää myös muissa kliinisissä hoitotieteellisissä tutkimuksissa. H
tieteen lyhyen historian aikana on edetty hoitotieteen teoreettisten mallien ja käsitte
(Fawcett 1995) luomasta jäykästä teoreettisesta monismista teoreettiseen pluralis
mikä on merkinnyt hoitotieteellisessä tutkimuksessa muutosta metodologisesta m
mista kohti metodologista pluralismia ja triangulaatiota (Fealy 1997, Bakeret al.1998).

Useat tutkijat ovat todenneet, että akateemisen tutkimuksen ja hoitotyön käytä
välillä vallitsee edelleen syvä kuilu (Mulhall 1997, Boothet al.1997, Fealy 1997). Kliini-
senä pitkittäistutkimuksena tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa kliinistä ho
työtä hyödyntävää tietoa. Hoitotyön vaikuttavuuden arviointi on yksi tämän päivän h
teita. Hoitotieteen haasteena on integroida irralliset tutkimustulokset tieteenalan teor
sen perustan ja substanssin vahvistamiseksi, jotta sitä voitaisiin hyödyntää kliinisess
totyössä (Kirkevold 1997). Tällöin tehtävänä on organisoida abstrakti hoitamisen il
ymmärrettäväksi ja palvelemaan hoitotyön käytäntöä. Ongelmaksi voi kuitenkin muo
tua se, ettei tutkimuksien tekemistä tai hyödyntämistä pidetä kliinisen hoitotyön leg
minä alueena (Edwards-Beckett 1990, Hicks 1996).

Terveydenhuollon ammattilaiset pyrkivät nykyään kehittämään näyttöön perust
hoitokäytäntöjä (Boothet al. 1997, Mulhall 1997). Tämän tutkimuksen tuottaman tiedo
avulla on mahdollista kehittää sepelvaltimotautia sairastavien näyttöön perustuvia h
käytäntöjä. Vain murto-osa vakiintuneista terveydenhuollon hoitokäytännöistä n
empiirisesti tutkittuun tietoon. Näyttöön perustuva hoitotyö on korkeatasoista ajan ta
olevan tiedon arviointia ja punnittua käyttöä yksittäisen potilaan hoidossa sekä potilas
mien tai väestön hoitoa koskevassa päätöksenteossa (Partanen & Perälä 1997).

Suomalaisen hoitotieteellisen tutkimuksen kohteena on ollut tavallisimmin poti
Tutkimus on ollut sisällöltään kirjavaa sekä luonteeltaan kvantitatiivista ja kuvaile
(Leino-Kilpi & Suominen 1997), tosin viime vuosina muutosta on ollut kvalitatiivise
tutkimuksen ja metodologisen triangulaation suuntaan (Vehviläinen-Julkunen 1999).
teessa suomalaiseen hoitotieteen tutkimukseen tämä tutkimus kohdistuu myös potila
mutta eri metodologioita yhdistävänä tutkimus edustaa uutta näkökulmaa suomal
hoitotieteellisen tutkimuksen perinteessä.
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7. Johtopäätökset

Tutkimuksen tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat johtopäätökset:
1. Sepelvaltimotautia sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu oli ennen hoitom

telmiä merkitsevästi huonompi kuin vastaavanikäisellä muulla väestöllä. Erot ol
selvimmät tarmokkuuden, kivun, tunnereaktioiden, unen ja liikkuvuuden ulottuvu
silla.

2. Sepelvaltimotautiin sairastuneiden taustamuuttujat olivat useimmin yhteydessä N
mittarin tunnereaktioiden ja sosiaalisen eristäytymisen ulottuvuuksiin. Siviilisä
taloudellinen tilanne, mieliala, traumaattiset elämänkokemukset ja tupakointi ol
yhteydessä tunnereaktioihin. Iällä, työssäkäynnillä, taloudellisella tilanteella, mie
lalla, tupakoinnilla ja liikunnalla oli yhteys sosiaaliseen eristäytymiseen.

3. Sepelvaltimotautia sairastavien, nuorimpaan ikäryhmän kuuluvien naisten tervey
liittyvä elämänlaatu oli merkitsevästi huonompi kuin vastaavanikäisten terveiden
sten elämänlaatu tarmokkuuden, unen, kivun, tunnereaktioiden ja liikkumisen ulo
vuuksilla. Vanhemmissa ikäryhmissä erot tasoittuivat. Sepelvaltimotautia sairasta
naisten terveyteen liittyvä elämänlaatu ei eronnut merkitsevästi vastaavanikä
sepelvaltimotautia sairastavien miesten elämänlaadusta.

4. Ohitusleikkauspotilailla elämänlaatu parani vuoden kuluessa ohitusleikkauksest
mokkuuden, kivun ja liikkumisen ulottuvuuksilla. Heidän elämänlaatunsa kuiten
huononi unen, sosiaalinen eristäytymisen ja tunnereaktioiden ulottuvuuksilla. Pal
ajennuspotilailla elämänlaatu parani vuoden kuluessa tarmokkuuden, kivun, liikku
sen ja unen ulottuvuuksilla. Pallolaajennuspotilailla paraneminen kiv
ulottuvuudella tapahtui puolen vuoden kuluessa ja vuoden kuluttua osalle heistä
uudelleen kipuja. Lääkehoitoryhmään osallistuneilla elämänlaatu parani ainoas
sosiaalisen eristäytymisen ulottuvuudella, mutta sen sijaan huononemista ilma
tarmokkuuden ja liikkumisen ulottuvuuksilla. NHP-mittari erotteli sepelvaltimota
din eri hoitomenetelmien vaikutuksia elämänlaatuun ja oli herkkä muutoksille, m
merkitsee sitä, että NHP-mittaria voidaan käyttää pitkittäistutkimuksessa mittaam
sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaadun muutoksia. NHP-mittari soveltuu m
sisällöllisesti sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaadun arviointiin.
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5. Elämänlaadun yksilöllisten muutoksien kuvaaminen osoitti merkittävää yksilöi
välistä vaihtelua. Etenkin pallolaajennuksen jälkeen vaihtelua esiintyi tarmokkuu
liikkumisen ja tunnereaktioiden ulottuvuuksilla. Yleisenä trendinä pallolaajennuk
jälkeen ensimmäisen puolen aikana elämänlaatu parani mainituilla ulottuvuuks
kun taas seuraavan puolen kuluessa elämänlaatu jälleen huononi näillä ulottuv
silla. Ohitusleikkauksen jälkeen yksilöiden välistä vaihtelua oli huomattava
vähemmän ja muutokset olivat pysyvämpiä etenkin tarmokkuuden ja liikkumi
ulottuvuuksilla. Lääkehoitoryhmään osallistuneilla ei muutoksissa ollut selkeää su
taa.

6. Vanhemmilla ihmisillä oli parempi itsehoitovalmius kuin nuoremmilla. Työelämäs
olevat ja työttömät hoitivat itseään huonommin kuin ikänsä vuoksi tai työkyvyt
myyseläkkeellä olevat. Niillä ihmisillä, jotka määrittelivät sukupuolielämän
hyväksi, oli korkeat itsehoitopistemäärät. Alkoholia käyttävät ja tupakoivat henk
arvostivat itsehoitoa muita vähemmän. Eläkkeellä olevat arvostivat itsehoitoa ty
käyviä enemmän ja samoin naiset miehiä enemmän.

7. Sepelvaltimotautiin sairastuneiden kokemuksissa korostui yksilökohtaisuus ja k
muksien syntyminen elämäntilanteessa. Yksilöllisten merkitysverkostojen ka
sepelvaltimotautia sairastavien arki avautui tarkasteltavaksi. Elämänkulun logi
noudatti järjestystä sairastuminen, muutos ja elämänkulun yksilöllinen muotoutu
nen.

8. Sepelvaltimotautiin sairastumisen jälkeen osa tutkimukseen osallistuneista käv
syvällisen kasvuprosessin, mikä aiheutti heille elämäntavan muutoksen. Tätä ak
sesti hoitoon suhtautuvaa, elämänkulun uudistamiseen suuntautuvaa tyyppiä luo
tivat sairastuminen keski-iässä, jolloin vakavasta sairaudesta selviytyminen koe
uutena elämän mahdollisuutena. Passiivisesti hoitoon suhtautuvaa, elämänkulu
aikaisemmat periaatteet säilyttävää tyyppiä luonnehtii sairauden kieltäminen, ma
nus ja pyrkimys entiseen elämään. He sairastuivat varhaisessa aikuisiässä. Sair
yllätyksellinen puhkeaminen elämänvaiheessa, jolloin sitä ei osattu odottaa, ja o
den uusiutuminen hoidoista huolimatta olivat mahdollisesti selittäviä tekijöitä tyy
passiiviseen suhtautumiseen ja sairauden merkityksen kieltämiseen.

9. Sairastuminen merkitsi kaikille tutkimukseen osallistuneille elämänkulun merkittä
siirtymää. Sairastamisprosessissa elämänkulun käännekohtia merkitsivät saira
diagnosointi, hoito ja jatkohoito. Sairauden diagnosointi oli osalle tutkimukseen o
listuneista pitkä ja raskas prosessi. Pallolaajennusta tai ohitusleikkausta pidettiin
kkeuksetta onnistuneena. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden mielipi
jatkohoidosta olivat samansuuntaisia: he pitivät yhteyksiä keskussairaalan ja te
skeskuksen välillä olemattomina, jatkuvuutta ja luottamuksellista hoitosuhdett
syntynyt. Sairastuneet tunsivat jatkohoidossa jäävänsä yksin tai he kokivat tervey
huoltojärjestelmän toiminnan yksisuuntaisena, etäisenä ja kylmän asiallisena. S
stuminen merkitsi myös uutta suhdetta työhön, perheeseen ja vapaa-aikaan. M
pitivät naisia useammin aviopuolisoiden tukea myönteisenä ja sairautta yhtei
asiana, naiset taas kärsivät miehiä useammin emotionaalisen tuen puutteesta. O
mat ilmenivät hoidon jälkeen psykososiaalisessa selviytymisessä. Tämän vuoksi
toutus pallolaajennuksen ja ohitusleikkauksen jälkeen on tarpeen.
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10. Tutkimuksessa käytetyn metodologisen triangulaation kvantitatiivinen ja kvalitati
nen metodi täydensivät toisiaan. Kvantitatiivinen metodi paljasti tunnereaktioihin
sosiaalisiin suhteisiin liittyvän elämänlaadun heikentyneen hoitomenetelmien jälk
Kvalitatiivisella metodilla voitiin tavoittaa tunnereaktioihin ja sosiaalisiin suhteisi
yhteydessä olevia tekijöitä ihmisten elämäntilanteessa. Sekä kvantitatiivisen että
litatiivisen metodin mukaan nuorimpaan ikäryhmään kuuluneiden sepelvaltimota
sairastavien naisten ja miesten elämänlaatu oli heikoin.
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8. Jatkotutkimushaasteet

Tutkimustulokset antavat aihetta ja motivoivat moniin uusiin jatkotutkimushaasteis
Tulosten perusteella voidaan esittää seuraavia jatkotutkimushaasteita:
1. Tutkimustulosten perusteella keskeisen ja tutkimukseen osallistuneiden kokem

perusteella tärkeän tutkimusaiheen muodostaa sepelvaltimotautia sairastavien
hoidon perusteellinen tutkiminen.

2. Sepelvaltimotautia sairastavien kuntoutumista olisi käytännön kehittämisen kan
aiheellista tutkia arviointitutkimuksena. Olennaista arviointitutkimuksessa on se,
jo arvioinnin kuluessa pystytään vaikuttamaan hoitokäytäntöjä koskevan politiika
toimeenpanon uudelleenjärjestämiseen.

3. Sepelvaltimotautia sairastavien elämänkulku ja siihen yhteydessä olevien tekijö
tutkiminen on moniulotteinen ja vaikeasti tavoitettavissa oleva ilmiö, minkä vuo
poikkitieteellinen tutkimus esimerkiksi hoitotieteen, lääketieteen, yhteiskuntatie
den ja psykologian tutkijoiden kesken antaisi mahdollisuuden sisällöllisesti ja met
sesti tarkoituksenmukaiseen tutkimushankkeeseen.

4. Naisten sepelvaltimotaudin tutkiminen avaa mielenkiintoisia tutkimushaaste
aiheina esimerkiksi sairauden toteaminen, hoitoon hakeutuminen ja hoitoon valik
vuus. Sairastuneiden naisten selviytyminen sosiaalisista rooleista ja naisten s
sosiaalinen tuki ovat mielenkiintoisia kvalitatiivisen tutkimuksen kohteita.

5. Tutkimustulosten perusteella sepelvaltimotautiin sairastuminen työiässä aih
monia tunnereaktioihin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia. Sepelvaltimotau
sairastavien psykososiaalisten ongelmien esiintymisen eroja sukupuolten välillä
mielenkiintoista selvittää näyttöön perustuvan (evidence based nursing) hoidon k
tämiseksi.

6. Tutkimukseen osallistuneiden elämänkulkua seurattiin tässä tutkimuksessa suh
sen lyhyen ajan. Tarpeellinen tutkimuskohde olisi sepelvaltimotautia sairastavien
mänlaadun ja elämänkulun seuraaminen esimerkiksi kymmenen vuoden
Useamman vuoden pitkittäistutkimus mahdollisesti paljastaisi, miten pysyviä
muuttuvia haastatteluun osallistuneiden kokemuksista muodostuneet tyypit ovat.

7. Sairastuneen voimaantumista (empowerment) omaa hoitoaan koskeviin valintoih
päätöksentekoon korostetaan terveydenhuollossa yhä enemmän. Hoidon vuorov
tuksellisen suhteen tutkiminen on aiheellista.
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8. Sepelvaltimotautiin sairastumisen tutkiminen koko perheen näkökulmasta on laa
vielä suhteellisen vähän tutkittu alue. Tämän tutkimuksen yhteydessä on kerätty
tikyselynä sepelvaltimotautia sairastavien omaisten kokemuksista tutkimusaine
joka julkaistaan myöhemmin toisessa yhteydessä.
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9. English summary

The purpose of this study was to describe, explain and understand the quality of life
the life course of coronary artery disease patients and thereby to produce knowledg
could be used to develop their treatment. The research questions pertained to three
lem areas. The first set of questions sought to elucidate the changes that had taken
in the patients’ quality of life at the group level during the six and twelve months follo
ing the treatment. Another aim of the analysis of the first problem area was to com
the quality of life of coronary artery disease patients to the quality of life of a normal p
ulation. The second set of questions focused on the connections between each pa
individual life situation on the one hand and self-care and post-treatment quality of life
the other. The third set of questions aimed to illuminate the informants’ attitude towa
treatment and everyday life and the evolution of each individual’s life course.

Altogether 280 patients participated, of whom 80 were treated with medication,
with transluminal angioplasty and 100 with bypass surgery. The study population
sisted of 189 men and 91 women. The patients with bypass surgery or angioplasty
interviewed for the first time and filled in their first questionnaire in hospital one d
before the procedure. The follow-up data were collected by mailing them questionn
at 6 and 12 months after the procedure. In the medication group, the data were coll
using mailed questionnaires. The response percentage 12 months after the baselin
81 % among the bypass surgery and angioplasty patients and 79 % in the medic
group, which can be considered a good response in a longitudinal study. One year
the treatment, 19 patients who had undergone either bypass surgery or angiop
attended thematic interviews at their homes.

The frame of reference of the study presented coronary artery disease as a ty
Finnish disease and outlined its incidence, risk factors, symptoms, treatment and reh
tation. Health-related quality of life and life course were also evaluated, and the qu
of life and life course of the coronary artery disease patients were analysed based o
research findings. Triangulation of methodologies, methods and data collection was
in the study. The quantitative analysis was based on cross-tabulation, Wilcoxon’s tes
% confidence interval based on means and theχ2 test. The qualitative analysis of per-
sonal experiences was carried out using the method of phenomenological psych
described by Amedeo Giorgi based on Husserl’s descriptive phenomenology. At the b
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. The
line, the study subjects’ self-care agency was measured with the Self-As-Carer Inve
(SCI). The subjects’ health-related quality of life was assessed with the Nottingh
Health Profile (NHP). The quality of life of the coronary artery disease patients was c
pared to the quality of life of an age- and sex-matched Finnish adult population (N=36
by using a previous standardisation of the NHP instrument.

According to the findings, the quality of life of the coronary artery disease patients
significantly poorer before the treatment than the quality of life an age-matched Fin
population when estimated in terms of 95 % confidence intervals based on means.
differences were most distinct on the dimensions of energy, pain, emotional react
sleep and mobility. The correlations between the quality of life of the coronary artery
ease patients and the variables reflecting background factors and the severity of d
were analysed in terms of cross-tabulation, and the statistical connections were t
with contingency coefficients and theχ2 test. The background factors of the coronar
patients correlated most strongly with the dimensions of emotional reactions and s
isolation in the NHP instrument. Marital status, financial status, mood, traumatic
experiences and smoking were related to emotional reactions, while age, employm
financial status, mood, smoking and physical exercise were related to social isola
The female coronary artery disease patients in the youngest age group had a signifi
poorer health-related quality of life on the dimensions of energy, sleep, pain, emoti
reactions and mobility than age-matched healthy women. The differences levelled o
the older age groups.

Wilcoxon’s test (Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test) was used to com
the three treatment groups (medication, angioplasty and bypass surgery) for chang
the quality of life. The two scores gained by each person on the different dimension
quality of life were compared first. The quality of life of bypass surgery patien
improved during the first postoperative year on the dimensions of energy, pain and m
ity, but deteriorated on the dimensions of sleep, social isolation and emotional react
The quality of life of angioplasty patients improved during the first year on the dim
sions of energy, pain, mobility and sleep. The improvement on the dimension of p
however, took place during the first six months, and in some patients the pain recurre
the end of the year. In the medication group, quality of life only improved on the dim
sion of social isolation, but deteriorated on the dimensions of energy and mobility.
NHP instrument differentiated between the impacts of the different modes of treatmen
the quality of life and was sensitive to changes, which means that the NHP scale ca
used in longitudinal studies to assess the quality of life of coronary artery patients.
contents of the NHP instrument were also well suited to the evaluation of the qualit
life of coronary artery disease patients.

The individual changes in the study subjects’ quality of life were examined on
basis of graphical AUC (area under curve) curves in the different age groups of males
females, and significant interindividual variation was seen. Especially after angiopla
there was notable variation on the dimensions of energy, mobility and emotional r
tions. The general trend after angioplasty was that the quality of life improved during
first six months on these dimensions, but deteriorated again over the following
months. There was clearly less interindividual variation after bypass surgery, and
changes were more permanent, especially on the dimensions of energy and mobility
changes in the medication group showed no clear trend.
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The connections between self-care and the background variables were explore
cross-tabulating the background variables and the self-care scores obtained with th
instrument, and by testing the statistical significance of these correlations with thχ2

test, correlation coefficients and p-value. Older people had better self-care agency
the younger age groups. Employed and unemployed people showed less good se
than those on old-age or disability pension. The people who evaluated their sex li
good had high self-care scores. The people who used alcohol and smoked appre
self-care less than the others. Self-care was appreciated more by retired than wo
people and more by women than men.

The thematic interviews were analysed with the method of phenomenological psyc
ogy. The first-stage analyses yielded meaning networks, which, according to the ho
view of the human being outlined by Lauri Rauhala in his existential phenomenolo
highlighted the individuality of experiences and the emergence of experiences out o
contemporary life situation. The individual meaning networks allowed the researche
analyse the coronary artery disease patients’ everyday life. The second stage of an
revealed two different attitudes towards illness and everyday life among the subjects
coronary artery disease: 1) an active attitude towards treatment and a re-orientation
course and 2) a passive attitude towards treatment and a maintenance of the old p
ples in one’s life course. After the onset of coronary artery disease, part of the sub
underwent a profound process of growth, which caused them to modify their life st
The people who had an active attitude towards treatment and wanted to re-orient the
course had typically suffered the onset of coronary artery disease in middle age, an
their recovery to be a new opportunity in life. The people with a passive attitude w
maintained their old life style typically denied the illness, were depressed and trie
resume their old life style. The onset of illness in them had occurred in early adulth
The unexpected manifestation of a serious illness at a stage of life when it could no
be expected and the recurrence of symptoms after the treatment were possibly facto
explain these patients’ passive attitude and tendency to deny the severity of their illne

At the third stage of analysis, the life course that emerged from the meaning netw
was analysed and interpreted using Layder’s interpretation framework. The aim wa
elicit all the individual opportunities and limitations during the treatment and rehabil
tion. For all informants, the onset of coronary artery disease had constituted a major
of life course. The turning-points during the process of illness consisted of the diagn
the treatment and the after-care. For some informants, the process of diagnosis had
long and heavy. All patients considered their bypass surgery or angioplasty succe
All informants also basically agreed about the after-care: the connections betwee
central hospital and the health centre were non-existent and there was no continuit
no confidential therapeutic relationships. The patients felt that they were left alone
their after-care, or felt that the health care system operated in only one direction and
distant, cool and matter-of-fact. The illness also caused the patients to review their
tionship with work, family and leisure time. Men reported more often having receiv
support from their spouses and feeling that the illness was a shared concern, while w
often suffered from a lack of emotional support.

The study yielded new knowledge about the health-related quality of life of coron
artery disease patients, the connections between the treatment methods and the cha
the patients’ quality of life during one year and the patients’ experiences at the time o
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diagnosis and during the periods of treatment and after-care. Based on these res
seems that the current model of treatment and rehabilitation is not sufficient for all c
nary artery disease patients. Although the technically high-standard treatment impr
the physical health of the informants on the dimensions of energy, pain and mobility,
quality of life deteriorated on the dimensions of emotional reactions and isolation. Te
nical treatment is unable to eliminate the psychosocial problems implicit in the life si
tion of coronary disease patients. These problems should, however, be recognis
rehabilitation. This evidence-based knowledge can be used to develop the treatmen
rehabilitation of coronary artery disease patients and to plan further research. The
ings open up new perspectives towards the development of the care of coronary a
patients for several groups of health care professionals.
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______
______
______

______
______

tävät,
LIITE 1 a.
Tiedonkeruulomake

Sepelvaltimopotilaiden itsehoito ja elämänkulku
Täytetään sairauskertomusten perusteella ja osittain haastattelemalla potilasta

TAUSTATIEDOT

1. Potilaan nimi, ht. (tarra),
osoite, puh.:

2. Syntymäpaikka:_________________________
3. Siviilisääty: _________________________
4. Lasten lukumäärä:_________
5. Koulutus:___________________________________
6. Ammatti:____________________________________

LÄÄKETIETEELLISET TAUDIN VAIKEUSASTETTA KUVAAVAT MUUTTUJAT

7. Perinnölliset seikat (Sukuanamneesi: isä, äiti, sisarukset):
8. Pituus: ___________ Paino:_________ BMI:_____________
9. Aikaisempi infarkti: Kyllä ________ Ei __________
10.Kuinka monen suonen tauti: _______________________
11.NYHA-luokka:______________
12.Vasemman kammion ejektiofraktio: ________________
13.Totaali kolesteroli:______________ / HDL: ___________
14. Lääkitys:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
15. Muut sairaudet:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

YHTEISKUNNALLISTA JA SOSIAALISTA TILANNETTA KUVAAVAT MUUTTUJAT

16. Millainen on työuranne ollut viimeisten 5 vuoden aikana (1990-95):
(Töissä/eläkkeellä/työkyvyttömyyseläkkeellä/lyhytaikaisia työsuhteita)

17. Millainen on tällä hetkellä:
- työtilantenne (minkälaista työtä viime aikoina tehnyt)
- taloudellinen tilanteenne

18. Millainen on asuintilanteenne (asunto-olot ja asuinympäristö):
19. Millaista on osallistumisenne sosiaaliseen elämään: (Osallistuminen yhdistystoimintaan, luottamusteh

matkustelut, kyläilyt)
20. Mitä harrastatte:
21. Millainen on tällä hetkellä perhetilanteenne?
22. Millainen on sukupuolielämänne: Onko ongelmia? (suhde vaimoon/mieheen, pelot)

ITSEHOITOA KUVAAVAT JA SIIHEN YHTEYDESSÄ OLEVAT MUUTTUJAT

Itsehoito sairauden toteamisvaiheessa

23. Milloin sairautenne on todettu:
24. Miten hakeuduitte hoitoon:
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25. Millainen on suhtautumisenne toimenpiteeseen (itse aktiivinen, lääkärin suositus ja itse myöntyi,
ambivalentti, vastahakoinen):

Kokemukset sairaudesta

26. Miten sairautenne on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana:
(traumaattiset kokemukset):

Mieliala sairauden aikana

27. Millainen on mielialanne ollut viimeisten 5 vuoden aikana:
(masennusvaiheet)

28. Millainen on tällä hetkellä henkinen tasapainonne:

Kokemukset ja odotukset hoidon suhteen

29. Kuinka kauan olette ollut sairaslomalla (pv.) viimeisen vuoden aikana:
30. Onko teillä ollut ongelmia sairautenne hoitamisessa: kyllä ____ Ei _____
31. Jos on, millaisia:
32. Oletteko saanut riittävästi sairautta koskevia tietoja, ohjausta ja neuvontaa itsehoitoa varten?
33. Mistä asioista olisitte halunnut saada enemmän tietoa?
34. Miten odotatte toimenpiteen vaikuttavan?

Itsehoidon ilmeneminen elintavoissa

35. Tupakoitteko: Kyllä _______ Ei _________
36. Jos kyllä, miten usein (savukemäärä/päivä): _________________________
37. Harrastatteko liikuntaa: Kyllä _______ Ei _________
38. Jos kyllä, millaista liikuntaa:______________________________________
39. Jos kyllä, miten usein: ____________________________________________
40. Käytättekö alkoholia: Kyllä __________ Ei _________
41. Jos käytätte, miten usein ja paljon: _____________________________
42. Millainen on tavanomainen ruokavalionne:__________________________

(Rasvaton ruokavalio/vähäkolesterolinen)_________________________________
43. Muuta mainittavaa:
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ito-

______
______
______

______
______
______
LIITE 1 b.
Tiedonkeruulomake (6kk)

Sepelvaltimopotilaiden itsehoito, elämänlaatu ja elämänkulku -tutkimus. II kysely, ho
toimenpiteestä (pallolaajennus tai ohitusleikkaus) on kulunut n. 6 kuukautta.

1. Nimi: _________________________________________________________
Henkilötunnus: ________________________________________________

2. Oletteko tällä hetkellä työssä __________
sairaslomalla __________
tilapäisessä työssä __________
työtön __________
eläkkeellä (ikä) __________
työkyvyttömyyseläkkeellä__________
määräaikaiseläkkeellä __________
uudelleen koulutettavana __________

3. Onko taloudellinen tilanteenne muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana

1. paljon paremmaksi
2. jonkin verran paremmaksi
3. ei ole muuttunut
4. jonkin verran huonommaksi
5. paljon huonommaksi

4. Minkälaista työtä tai fyysistä rasitusta olette viimeisen kahden (2) viikon aikana tehnyt?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Mitkä ovat harrastuksenne nykyisin?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Kuinka paljon osallistutte sosiaaliseen elämään?

Osallistutteko yhdistystoimintaan Kyllä ___ En ___
Onko teillä luottamustehtäviä Kyllä ___ Ei ___
Matkusteletteko ulkomailla Kyllä ___ En ___
Matkusteletteko kotimaassa Kyllä ___ En ___
Kyläilettekö ystävien, sukulaisten
ja naapureiden luona Kyllä ___ En ___
Osallistutteko johonkin muuhun Kyllä ___ En ___
Mihin?_____________________________________________________
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______
______
______

______
______
______
7. Arvioikaa millainen on oma tilanteenne tällä hetkellä verrattuna pallolaajennusta tai ohi-
tusleikkausta edeltävään tilanteeseen:

Fyysinen kuntonne

1. paljon parempi
2. jonkin verran parempi
3. ei eroa
4. jonkin verran huonompi
5. paljon huonompi

Mielentilanne ja henkinen tasapainonne

1. paljon parempi
2. jonkin verran parempi
3. ei eroa
4. jonkin verran huonompi
5. paljon huonompi

Perhe-elämänne

1. paljon parempi
2. jonkin verran parempi
3. ei eroa
4. jonkin verran huonompi
5. paljon huonompi

Sosiaalinen osallistumisenne ja kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa

1. paljon parempi
2. jonkin verran parempi
3. ei eroa
4. jonkin verran huonompi
5. paljon huonompi

8. Onko elämänne muuttunut viimeisten puolen vuoden aikana:

1. paljon paremmaksi
2. jonkin verran paremmaksi
3. ei ole muuttunut
4. jonkin verran huonommaksi
5. paljon huonommaksi

9. Kertokaa miten hoitotoimenpide omasta mielestänne on muuttanut elämäänne:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Oletteko tyytyväinen sukupuolielämäänne?

Kyllä ___ En ___ Jos ette, mihin vaikeudet liittyvät:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. Oletteko tuntenut masennusta viimeisen kahden (2) viikon aikana:
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______
______
______

______
______
______

______
______
______

______
______
______

______
______
______
Kyllä _________ En _________ Jos kyllä, mihin se liittyi
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

12. Oletteko tuntenut rintakipua viimeisten kahden viikon aikana?

Rasituksen yhteydessä Kyllä ___ En ___
Levossa Kyllä ___ En ___

13. Oletteko tarvinnut nitroja viimeisten kahden viikon aikana?

Kyllä ____ En ____ Jos kyllä, kuinka paljon tai usein?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

14. Tuntuuko teistä, että pystytte itse vaikuttamaan omaan terveyteenne?

Kyllä ___ Ei ____ Jos kyllä, millä tavoin
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

15. Mikä saamanne ohje (ohjeet) on mielestänne parhaiten auttanut Teitä kuntoutumaan
toimenpiteen jälkeen?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

16. Keneltä tai mistä olette saanut ohjausta ja neuvontaa sairaalahoidon jälkeen?

Lääkäriltä ___
Sairaanhoitajalta/terveydenhoitajalta ___
Muilta henkilöiltä sairaalassa tai terveyskeskuksessa ___
Kirjoista ja lehdistä itse lukemalla ____
Kursseilta ___
Televisiosta ___
Omaisilta ja/tai tuttavilta ___
Jostain muualta ___ Mistä? ________________________________________

17. Oletteko toimenpiteen jälkeen saanut ohjattua kuntoutusta terveyskeskuksessa tai
muualla?

Kyllä ___ En ____
Jos kyllä, millaista?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

18. Olisitteko halunnut toimenpiteen jälkeen ohjattua kuntoutusta?

Kyllä ___ En ____
Jos kyllä, millaista?
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______
______
______

______

______
19. Miten arvioitte saamaanne hoitoa kokonaisuutena (sairaalassa ja 6 kk ajalta toimenpi-
teen jälkeen)?

________________________________________________________________________

20. Mikä on painonne tällä hetkellä? ___________

21. Mitä lääkkeitä syötte nykyisin?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

22. Tupakoitteko? Kyllä ___ En ___

Jos kyllä, montako savuketta päivässä: ____________________

23. Käytättekö alkoholia? Kyllä ___ En ___

Jos kyllä, kuinka paljon keskimäärin kuukaudessa:
____________________________________________________________________________________

24. Harrastatteko liikuntaa? Kyllä ___ En ____

Jos kyllä, kuinka usein ja paljon viikossa:_______________________________

25. Onko Teillä erityisruokavaliota? Kyllä ___ Ei ___

Jos kyllä, millainen:
____________________________________________________________________________________

Kirjoittakaa vapaasti, jos Teillä on jotain muuta mainittavaa:

Kiitos vaivannäöstä!
Oulussa 15.7.1996

Hannele Lukkarinen
Terveydenhuollon kandidaatti
Hoitotieteen laitos, Oulun yliopisto
Puh. 981-3152199
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sim-
LIITE 1c.
Tiedonkeruulomake (12 kk)

Sepelvaltimopotilaiden itsehoito, elämänlaatu ja elämänkulku -tutkimus. III kysely, en
mäisestä kyselystä on kulunut n. yksi vuosi.

1. Nimi: _________________________________________________________

Henkilötunnus: ________________________________________________

2. Oletteko tällä hetkellä: työssä __________
sairaslomalla __________
tilapäisessä työssä __________
työtön __________
eläkkeellä (ikä) __________
työkyvyttömyyseläkkeellä __________
määräaikaiseläkkeellä __________
uudelleen koulutettavana __________

3. Onko taloudellinen tilanteenne muuttunut vuoden aikana:

1. paljon paremmaksi
2. jonkin verran paremmaksi
3. ei ole muuttunut
4. jonkin verran huonommaksi
5. paljon huonommaksi

4. Minkälaista työtä tai muuta fyysistä rasitusta aiheuttavia toimintoja tai tehtäviä olette teh-
nyt viimeisen kahden (2) viikon aikana?

5. Mitkä ovat harrastuksenne nykyisin?

6. Mihin sosiaaliseen toimintaan osallistutte nykyään ?

Yhdistystoiminta Kyllä ___ Ei ___
Luottamustehtävien hoito Kyllä ___ Ei ___
Matkustelu ulkomailla Kyllä ___ Ei ___
Matkustelu kotimaassa Kyllä ___ Ei ___
Kyläilyt ystävien, sukulaisten
ja naapureiden luona Kyllä ___ Ei ___
Jokin muu Kyllä ___ Ei ___
Mikä?_____________________________________________________

7. Arvioikaa millainen on oma tilanteenne tällä hetkellä verrattuna yhtä vuotta edeltävään
tilanteeseen:

Fyysinen kuntonne

1. paljon parempi
2. jonkin verran parempi
3. ei eroa
4. jonkin verran huonompi
5. paljon huonompi
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______
______
______

______
______
______

______
______
______
Mielentilanne ja henkinen tasapainonne

1. paljon parempi
2. jonkin verran parempi
3. ei eroa
4. jonkin verran huonompi
5. paljon huonompi

Perhe-elämänne

1. paljon parempi
2. jonkin verran parempi
3. ei eroa
4. jonkin verran huonompi
5. paljon huonompi

Sosiaalinen osallistumisenne ja kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa

1. paljon parempi
2. jonkin verran parempi
3. ei eroa
4. jonkin verran huonompi
5. paljon huonompi

8. Onko elämänne muuttunut vuoden aikana:

1. paljon paremmaksi
2. jonkin verran paremmaksi
3. ei ole muuttunut
4. jonkin verran huonommaksi
5. paljon huonommaksi

9. Kertokaa miten mielestänne elämänne on muuttunut:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Oletteko tyytyväinen sukupuolielämäänne?

Kyllä ___ En ___ Jos ette, mihin vaikeudet liittyvät:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. Oletteko tuntenut masennusta viimeisen kahden (2) viikon aikana?

Kyllä _________ En _________ Jos kyllä, mihin se liittyi
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

12. Oletteko tuntenut rintakipua viimeisten kahden viikon aikana?

Rasituksen yhteydessä Kyllä ___ En ___
Levossa Kyllä ___ En ___
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______
______

______
______

______
______

______
______
13. Oletteko tarvinnut nitroja viimeisten kahden viikon aikana?

Kyllä ____ En ____ Jos kyllä, kuinka paljon tai usein?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

14. Tuntuuko teistä, että pystytte itse vaikuttamaan omaan terveyteenne?

Kylllä ___ Ei ____ Jos kyllä, millä tavoin
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

15. Oletteko saanut viimeisen vuoden aikana ohjattua kuntoutusta?

Kyllä ___ En ____
Jos kyllä, millaista?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

16. Miten arvioitte saamaanne hoitoa kokonaisuutena?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

17. Mikä on tällä hetkellä painonne _________ ja pituutenne? ___________

18. Mitä lääkkeitä syötte nykyisin?

_____________________________________________________________________________

Kirjoittakaa vapaasti elämästänne (voitte tarvittaessa jatkaa takasivulle):

Kiitos vaivannäöstä!

Oulussa ___________ Hannele Lukkarinen,Terveydenhuollon kandidaatti,Hoitotieteen laitos,

Oulun yliopisto,Puh. 981-5375615
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i,
LIITE 2.
NHP – TERVEYSPROFIILI
Alla on lueteltu joitakin vaivoja, joita ihmisillä voi olla päivittäisessä elämässään.
Käykää luettelo läpi ja merkitkää rasti kyllä–ruutuun kaikkien niiden vaivojen kohdalle, joita teillä tällä hetkel
lä on.
Merkitkää rasti ei–ruutuun aina kun teillä ei ole kyseistä vaivaa.
Olkaa hyväja vastatkaa jokaiseen kysymykseen. Mikäli olette epävarma siitä, onko vastauksenne kyllä vai e
merkitkää se vaihtoehto, joka mielestänne on tällä hetkellä totuudenmukaisempi.

Kyllä Ei
Olen koko ajan väsynyt. ______ ______
Minulla on kipuja öisin. ______ ______
Käytän lääkkeitä päästäkseni uneen. ______ ______
Asiat masentavat minua. ______ ______
Asennon vaihtaminen on minulle tuskallista. ______ ______
Hermoni ovat kireällä. ______ ______
Tunne itseni yksinäiseksi. ______ ______
Pystyn kävelemään vain sisätiloissa. ______ ______
Minulla on sietämättömiä kipuja. ______ ______
Minun on vaikea kumartua. ______ ______
Kaikki asiat vaativat ponnistelua. ______ ______
En pysty lainkaan kävelemään. ______ ______
Herään hyvin aikaisin aamulla. ______ ______
Olen unohtanut, millaista on nauttia elämästä. ______ ______
Minun on vaikea lähestyä ihmisiä. ______ ______
C PJK (1991) Suomi.
Minulla on kipuja kävellessäni. ______ ______
Päivät tuntuvat matelevan. ______ ______
Minun on vaikea nousta ja laskeutua portaita tai askelmia.______ ______
Minun on vaikea kurottaa esineitä. ______ ______
Menetän nykyään malttini herkästi. ______ ______
Makaan valveilla suurimman osan yötä. ______ ______
Minusta tuntuu kuin olisin menettämässä hallintan. ______ ______
Minulla on kipuja seistessäni. ______ ______
Minusta tuntuu, että en ole kenellekään läheinen. ______ ______
Minun on vaikea pukea itseäni. ______ ______
Voimani loppuvat nopeasti. ______ ______
Minun on vaikea seistä pitkään ______ ______
(esim. tiskipöydän ääressä, linja-autoa odotellessa).
Minulla on jatkuvia kipuja. ______ ______
Minun on vaikea päästä uneen. ______ ______
Minusta tuntuu, että olen vaivaksi ihmisille. ______ ______
Huolet pitävät minut valveilla öisin. ______ ______
Minusta tuntuu, että elämä ei ole elämisen arvoista. ______ ______
C PJK (1991) Suomi.

Nukun huonosti öisin. ______ ______
Tarvitsen apua kävellessäni ulkon ______ ______
(esim. kävelykeppiä tai taluttajaa).
Tunnen kipua kulkiessani ylös ja alas portaita tai askelmia.____________
Herään masentuneena. ______ ______
Minun on vaikea tulla toimeen ihmisten kanssa. ______ ______
Tunnen kipua istuessani. ______ ______
C PJK (1991) Suomi.
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LIITE 3.
NHP-mittarin väittämien suomalaiset painoarvot

NHP OSIOT Painokerroin

Tarmokkuus
1. Olen koko ajan väsynyt.
11. Kaikki asiat vaativat ponnistelua.
26. Voimani loppuvat nopeasti.

45.6
29.6
24.8

Uni
3. Käytän lääkkeitä päästäkseni uneen.
21. Makaan valveilla suurimman osan yöstä.
33. Nukun huonosti öisin.
29. Minun on vaikea päästä uneen.
13. Herään hyvin aikaisin aamulla.

28.9
26.0
20.1
18.1
6.9

Kipu
9. Minulla on sietämättömiä kipuja.
28. Minulla on jatkuvia kipuja.
2. Minulla on kipuja öisin.
16. Minulla on kipuja kävellessäni.
38. Tunnen kipua istuessani.
5. Asennon vaihtaminen on minulle tuskallista.
23. Minulla on kipuja seistessäni.
35. Tunnen kipuja kulkiessani ylös ja alas portaita tai askelmia

21.1
19.9
15.6
10.6
9.1
9.1
8.8
6.1

Tunnereaktiot
32. Minusta tuntuu, että elämä ei ole elämisen arvoista.
31. Huolet pitävät minut valveilla öisin.
22. Minusta tuntuu kuin olisin menettämässä hallintani.
14. Olen unohtanut millaista on nauttia elämästä.
36. Herään masentuneena.
4. Asiat masentavat minua.
6. Hermoni ovat kireällä.
20. Menetän nykyään malttini herkästi.
17. Päivät tuntuvat matelevan.

17.4
14.2
13.8
12.1
10.1
9.2
9.0
8.0
6.2

Sosiaalinen eristäytyminen
24. Minusta tuntuu, että en ole kenellekään läheinen.
37. Minun on vaikea tulla toimeen toisten ihmisten kanssa.
30. Minusta tuntuu, että olen vaivaksi ihmisille.
15. Minun on vaikea lähestyä ihmisiä.
7. Tunnen itseni yksinäiseksi.

23.4
21.6
21.5
17.1
16.4

Liikkuminen
12. En pysty lainkaan kävelemään.
8. Pystyn kävelemään vain sisätiloissa.
25. Minun on vaikea pukea itseäni.
18. Minun on vaikea nousta tai laskeutua portaita tai askelmia.
34. Tarvitsen apua kävellessäni ulkona (esim. kävelykeppiä tai taluttajaa).
27. Minun on vaikea seistä pitkään.
10. Minun on vaikea kumartua.
19. Minun on vaikea kurottaa esineitä.

23.4
15.6
14.8
11.5
11.1
9.0
8.2
6.4
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LIITE 4.
ITSEHOITOKYSELY
Täyttöohjeet: Alla on esitetty väittämiä itsehoidosta. Sillä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joita teette yll
tääksenne elämäänne, terveyttänne ja hyvinvointianne.
Merkitse kunkin väittämän kohdalta numero, joka parhaiten kuvaa sitä, miten pidät itsestäsi huolta. Numero "
koittaa, että väittämä vastaa täysin tilannettasi ja numero "6" tarkoittaa, että väittämä ei lainkaan vastaa tilanne
Muista siis: 1 = täysin samaa mieltä; 6 = täysin eri mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Täysin
eri

mieltä

Niveleni toimivat niin hyvin, että pystyn hoitamaan itseäni. 1 2 3 4 5 6

Jos kohtaan itsehoidossani ongelmia, haen ratkaisua terveystiedosta . 1 2 3 4 5

Tapa jolla hoidan itseäni on sopusoinnussa perhe-elämäni kanssa. 1 2 3 4 5

Kokeilen uusia tapoja itsehoidossani asiantuntijoilta saamani tiedon perusteella. 1 2 3 4 5

Itsehoitotapani ovat sopusoinnussa muun elämäni kanssa. 1 2 3 4 5 6

Etsin itsestäni merkkejä, jotka osoittavat hoidanko itseäni hyvin. 1 2 3 4 5 6

Suhtaudun itsehoito-ongelmiini eri tavoin sen mukaisesti millainen ongelma on
kyseessä.

1 2 3 4 5 6

Otan huomioon ympärilläni olevia asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten hoidan itseäni. 1 2 3 4 5 6

Ruumiilliset voimani riittävät hoitamaan itseäni. 1 2 3 4 5 6

Kiinnitän huomiota merkkeihin tai oireisiin, joiden perusteella minun on syytä muut-
taa itsehoitoani.

1 2 3 4 5 6

Suunnittelen itsehoitoni voimieni mukaan. 1 2 3 4 5 6

Tunnistan ne ympärillä olevat asiat, jotka vaikuttavat kykyyni hoitaa itseäni. 1 2 3 4 5 6

Taitoni riittävät itseni hoitamiseen. 1 2 3 4 5 6

Jatkan itsehoitoani päätösteni mukaisesti silloinkin, kun kohtaan vastoinkäymisiä. 1 2 3 4 5

Tiedän mitä itseni hoitaminen minulta vaatii. 1 2 3 4 5 6

Noudatan minulle määrättyjä terveydenhoito-ohjeita. 1 2 3 4 5 6

Pidän huolta itsestäni, koska terveyteni on minulle tärkeä. 1 2 3 4 5 6

Muistelen terveydenhoitoa koskevaa tietoa, kun mietin, mitä minun pitäisi tehdä itseni
hyväksi.

1 2 3 4 5 6

Arvioin kuinka paljon voimia tarvitsen itseni hoitamiseen. 1 2 3 4 5 6

Ennen kuin teen itseni hoitamista koskevan päätöksen, harkitsen sen hyviä ja huonoja
puolia.

1 2 3 4 5 6

Minulle on tärkeää, että hoidan itseäni. 1 2 3 4 5 6

Tiedän, milloin voimani riittävät itseni hoitamiseen. 1 2 3 4 5 6

Tiedän mistä löydän hyödyllistä tietoa, jota tarvitsen itsehoitoni tueksi. 1 2 3 4 5 6

Hoidan itseäni niin, että saavutan terveydelliset tavoitteeni. 1 2 3 4 5 6

Tasapainoaistini on niin hyvä, että pystyn hoitamaan itseäni. 1 2 3 4 5 6

Sopeutan uudet itsehoitotoimet olemassa oleviin toimintoihin. 1 2 3 4 5 6

Kuuloni ja näköni ovat riittävän hyvät, jotta voin hoitaa itseäni. 1 2 3 4 5 6

Tapa jolla hoidan itseäni on sopusoinnussa sen kanssa, mitä pidän tärkeänä elämässäni. 1 2 3 4 5

Hoidan itseäni parhaalla tietämälläni tavalla, vaikka en pitäisikään siitä. 1 2 3 4 5 6

Hoidan itseäni monin eri tavoin. 1 2 3 4 5 6

Noudatan itsehoidosta tekemiäni päätöksiä. 1 2 3 4 5 6

Minulla on vakiintuneet tavat hoitaa itseäni. 1 2 3 4 5 6

Mietin miten päätökseni vaikuttavat terveyteeni ja itsehoitooni. 1 2 3 4 5 6

Suuntaan voimani/tarmokkuuteni tietoisesti tärkeimpiin itsehoitotoimintoihin. 1 2 3 4 5 6

Käytän hyväkseni asiantuntijoilta saamaani tietoa, jotta voin hoitaa itseäni paremmin. 1 2 3 4 5

Minulla on riittävästi lihasvoimaa, jotta voin hoitaa itseäni. 1 2 3 4 5 6

Punnitsen useita vaihtoehtoja ennen kuin teen päätöksen itsehoidostani. 1 2 3 4 5

Tiedän miksi teen ne valinnat, jotka teen hoitaessani itseäni. 1 2 3 4 5 6

Tiedän mitkä asiat pitää tehdä ensin, jotta hoitaisin itseäni parhaalla mahdollisella tavalla. 1 2 3 4 5

Kun alan hoitaa itseäni jollakin tavalla, seuraan tehoaako hoito. 1 2 3 4 5 6

copyright HL/MH (1995) Suomi
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LIITE 5.
Haastattelun teema-alueet

1. Aika ennen sairastumista

Terveys: millainen oli tilanne ennen sairastumista sepelvaltimotautiin?
Itsehoito, elintavat (tupakka, alkoholi, liikunta, ruokavalio): mitä itsehoito sinulle merkitsee?
Työ: viimeiset 5 vuotta ennen sairastumista
Taloudellinen tilanne
Traumaattiset kokemukset, kriisit: onko elämässäsi ollut ikäviä tai kovia kokemuksia, jotka mielest
Olisivat voineet vaikuttaa sairastumiseen?
Perhesuhteet, asema perheessä
Sosiaaliset suhteet: ystävät, ryhmät
Harrastukset
Mieliala
Tavoitteet elämässä: millaisia tavoitteita asetit itsellesi elämässä ennen sairastumista
sepelvaltimotatiin?

2. Oireet, sairastumisen aika

Terveys: oireiden vaikutukset, käsitys sairaudesta
Hoitoon hakeutuminen: miten? oma vaikuttaminen? tieto? tyytyväisyys?
Työ, miten sairastuminen vaikutti työhösi?
Taloudellinen tilanne, muuttuiko taloudellinen tilanne sairastumisen jälkeen, miten?
Perhesuhteet, asema perheessä, potilaan rooli? perheen reagointi? omat kokemukset?
Sosiaaliset suhteet: ystävät, ryhmät, oma suhde ystäviisi?
Harrastukset
Mieliala, stigma, erilaisuuden kokeminen
Itsehoito, elintavat (tupakka, alkoholi, liikunta, ruokavalio), muutos?
Tavoitteet elämässä, muutos?

3. Hoito, sairaalassa oloaika

Vuorovaikutus, tieto hoidosta ja sairaudesta? Vastaukset kysymyksiin? Kuka päätti hoidosta? O
lukenut omat potilasasiakirjasi?
Omat tavoitteet hoidolle
Tyytyväisyys hoitoon, henkilökohtaisuus
Omaisten neuvonta

3. Jälkihoito

Elämänlaatu: mitä elämänlaatu mielestäsi oli hoidon jälkeen (1-2 kk, 3kk, 6 kk, 12 kk)? mitä tapah
jos ei hoidollisia elementtejä?
Terveys, käsitys sairaudesta, muutos?
Työ, muutos?
Taloudellinen tilanne, muutos?
Perhesuhteet, sosiaalisten roolien muutokset? Huolto- ja hoivavelvollisuudet muuttuneet?
Sosiaaliset suhteet: ystävät, ryhmät, sosiaalinen järjestys: yksilön arkipäivän järjestys?
(harrastukset, toimeentulo, asuminen, siviilisääty, työttömyysturva yms. tuet)
Mieliala, pelot
Itsehoito, elintavat (tupakka, alkoholi, liikunta, ruokavalio), itsensä tarkkailu? tilanteen hallinta?
Tavoitteet elämässä, elämän muuttunut tavoitetaso?
Kuntoutus vuoden aikana toimenpiteen jälkeen, oma-aloitteisuus? Sairaala/terveyskeskuskäynnit
Hoidon arviointi kokonaisuutena, omat tavoitteet hoidolle? Tyytyväisyys hoitoon?
Omaisten neuvonta
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Millai-
4. Nykytilanne

Elämänkulku sairauden jälkeen, minkälaisena näet sen sairautta edeltävään aikaan verrattuna?
seksi koet elämänlaatusi nyt?
Terveys, käsitys sairaudesta tällä hetkellä?
Työ, kompensoivat toiminnot
Taloudellinen tilanne
Perhesuhteet, asema perheessä, tuki, huolet
Sosiaaliset suhteet: ystävät, ryhmät
Harrastukset, muutos?
Mieliala, masennukset?
Itsehoito, elintapojen muutoksien pysyvyys?
Elämän arvostaminen, muutos?
Elämänhallinta: omat mahdollisuudet sairauteen tai terveyteen vaikuttamisessa?
Tapahtumien ennustettavuus, tiedätkö omasta mielestäsi sairaudesta tarpeeksi?
Itsemäärääminen, koetko että voit tällä hetkellä itse vaikuttaa terveyteesi?
Itsenäisyys, tunnetko olevasi riittävän itsenäinen elämään omaa elämääsi?

5. Tulevaisuus

Odotukset: tulevaisuuden päämäärät ja tavoitteet?
Mieliala, pelot, mihin liittyvät?
Elämän arvostaminen, muutokset?
Hoitoon liittyvät parannusehdotukset oman elämän tueksi?
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LIITE 6.

Esimerkki Giorgin fenomenologisen psykologian metodin ensimmäisen vaiheen an
sistä.

Esimerkki analyysin I vaiheen etenemisestä

Tutkija (T) ajoi aurinkoisena pakkasaamuna lokakuussa 1996 haastateltavan (H) Eskon kotia kohti. Ovi
soittaessaan tutkija huomasi ikkunalaudalla tuhkakupin täynnä poltettuja tupakantumppeja. Esko oli yksin
na, rivitaloasunnossaan, vaimo oli töissä ja lapsi koulussa. Esimerkissä esitetään vain osa haastattelun s
sen pituuden vuoksi. Kuitenkin kaikista sisältöalueista esitetään katkelma.

Analyysi muodostui kuudesta osavaiheesta:
1. Ensimmäisessä osavaiheessa tutkija tutustui aineistoon.
2. Toisessa osavaiheessa tutkija muodosti aineistosta nousevat ja aineistoa jäsentävät sisältö

elämäntilanteen faktuaaliset tekijät, sepelvaltimotautiin liitetyt merkitykset ja kokemukset, kokemu
virallisesta ja epävirallisesta hoidosta, elämän aineellisten puitteiden kokeminen, oman elämänsä ja
kokeminen, perhe- ja sosiaalisten suhteiden sekä harrastusten kokeminen.

3. Kolmannessa osavaiheessa tutkija jakoi jokaisen tutkimukseen osallistuvan haastatteluain
merkityksen sisältäviin yksiköihin tutkittavan ilmiön kannalta ja hoitotieteellisestä näkökulmasta.

4. Neljännessä osavaiheessa tutkija käänsi tutkijan kielelle merkitykset sisältävät yksiköt. Esimerkki
vaiheesta on kuvattu taulukossa 1.
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Taulukko 1. Merkityksen sisältävät yksiköt haastateltava Eskon puheissa ja tutk
kielelle muunnetut merkitykset.

5. Viides osavaihe oli mekaaninen, merkityksen sisältävät yksiköt ja niistä tehdyt muunnokset sijoite
tutkimusaineistoa jäsentäviin sisältöalueisiin.

6. Kuudennessa osavaiheessa tutkija laati sisältöalueista riippumattoman yksilökohtaisen merkitysver
sepelvaltimotautiin sairastuneen ihmisen elämänkulusta. (Katso mertkitysverkosto 9: Eskon elämän
sivut 86-87.)

Merkityksen sisältävät yksiköt Muunnetut merkitykset

Elämäntilanteen faktuaaliset tekijät
H: Eikä meillä oo ku yks täällä kotona toinen on..no se nyt lähtee varmasti
maailmalle se ei käy ku kerran kuuauessa käy kotona. T: joo joo, että avovai-
molla on niinku yks lapsi. Niin sää oot pitäny kuitenki niihin ommiinki
ihan..minkä ikäisiä ne sinun lapset on? H: Kakstoista ja ykstoista....oon minä
pitäny.
2. Sepelvaltimotautiin liitetyt merkitykset ja kokemukset
T: Mitä sää ajattelet tästä sepelvaltimotaudista, minkäleinen se on ? H: No
musta tuntuu että se on päästä kiinni tuo tautiki ku en minä tiiä oikein että se
on tuurilla ko laivat seilaa. T: Päästä kiinni? H: Niiiihhh..(nauraa)...seoli heti
kato ko tuota siinä oli paljo vastoinkäymisiä, siinähä emännältä kuoli äiti
sinä vuonna ja se oli sekaisi koko kesän ja sitte tuota se firma homma oli
siinä ja siinä oli piti paimentaa vähän kahta huolta. T: Joo.H: ..nin nin tuota
sitte se firma homma siinä piti olla vähän joka suuntaan menossa.
3. kokemukset virallisesta ja epävirallisesta hoidosta
H: ..ja tuota sitte tuli sairaanhoitaja se kysy että ....että onko mittään hät-
tää...mää että on kai tässä sama hätä mikä mulla tänne tullessaki on ollu että
kurkku on niin juuttaan kipiä ja niitä on ..tuota noin, happea ei pysty vetä-
mään ...niin niin se sitte käski jonku lääkärin, lääkäri tuli sinne ja ...se siinä
jotaki teki ja sano että nyt lähetään teholle ja lujjaa ja sitte lähettiin vetämään
täysillä, työnsi niitä ...kärryjä, että kolina kuulu ...sitte ne vissiin hoksas mää
tiiä ko tuli älyttömän kiire sitte yhtääkkiä. T: Joo, sut vietiin sit teholle,
sydänteholle, ..H: Niin niin sinne pallolaajennushommaan. T: Niin ja sitte
suoraan pallolaajennukseen. H: Eikö ne suoraan vei sinne pallolaajennus-
hommaan ihan suoraan siitä tarkkailusta veivät sinne pallolaajennukseen,
nakkasivat siihen pöyälle ja rupesivat laittaan niitä konneita.
4. Elämän aineellisten puitteiden kokeminen
T: Onko tää vaikuttanu taloudelliseen tilanteeseen? H: No on veikkosten hir-
veen paljon ...ihan, ihan kyllä saa sanoa että monta tonnia. T: Monta tonnia
kuukauessa? H: Niin, vaikka kuinka huono työtilanne oli aikasemmin, niin
näin huonoa tilannetta ei siitä huolimatta ollu.
5. Oman elämänsä ja itsensä kokeminen
H: No, kato mää oon tuota miettiny just näitä asioita kato ko nuissa asbesti
hommissa aina samat ukot mennee mihin työmaalle vaan ja kuka firma
hyvänsä saa sen niin siellä on yleensä aina ne samat miehet töissä niin niin
ennen se oli että mut otettiin ensimmäisenä ja viimesenä pantiin poies mutta
nyt mut otetaan viimesenä ja ensimmäisenä pannaan poies...jos työmaan
joku saa.
T: Niin sää oot niinku ite huomannu tämmösen?
H: Niin, kyllä sen huomaa ihan selevästi että sehän ennen on ollu että ku sää
oot ensimmäisenä menny sinne työmaalle… niin sitte kato joutuu lissäämään
monesti jos isompi työmaa on ja välissä porukkaa niin otetaan semmosia
vähem..niinsanotusti vähempiarvoisia työntekijöitä..niin niin nyt sitä on ite
tipahtanu semmoseksi niinsanotuksi vähempiarvoseksi .
6. Sosiaaliten suhteiden ja harrastusten kokeminen
H: Niin, niin, että se ei oo, elämä ei oo ennää sitä sammaa mitä se on ollu.
Vaikka sen ite luulis, että tämähän ei oo mittään muuta ko on tämä pallolaa-
jennus tehty, niin tästähän lähetään jatkamaan, mutta ne toiset ihmiset tip-
pauttaa sitte sen sinne takasi, että eihän sitä ennää noustakaan niin äkkiä. T:
Niin, että siinä tullee semmoset paineet ympäristöstä, että vaikka sää kuinka
ite yrittäisit nousta siitä ja ajatella, että mää tästä selviän...H: Niin niin, että
tässä ei oo mittään, niin ne toiset tiputtaa alas, no niin, eläpä, eläpä änkeä
tänne..(nauraa). Niin joo, jos aatellaan että ois tämmönen , vaikka vanaha
lumivuori semmonen nin, jos tänne kato..ollaan täällä huipulla sillon ku
ollaan hyvässä kunnossa ja muuta, nin nin se sama asia että sitten ku ollaan
täällä reunalla niin, niin sitä täältä ku yritettään taas nousta sinne takasi niin
ei sitä pääse, ne tippauttaa alas.

1. Elämäntilanteen faktuaaliset tekijät
Hänellä on aikaisemmasta avioliitostaan kaksi-
toista ja yksitoistavuotiaat lapset. Avovaimolla on
myös kaksi lasta, joista vanhempi asuu jo muu-
alla. Kotona on yksi lapsi.

2. Sepelvaltimotautiin liitetyt merkitykset ja
kokemukset
Hänen mielestään sepelvaltimotautiin sairastumi
seen ovat hänen kohdallaan vaikuttaneet psyykki
sesti rasittavat elämänolosuhteet sekä kotona et
työssä.

3. kokemukset virallisesta ja epävirallisesta
hoidosta
Tarkkailuosastolla sairaanhoitaja tiedusteli
hänen vointiaan ja hän sanoi voinnin olevan yhtä
huono kuin osastolle tullessa. Kurkku oli kovasti
kipeä eikä hän pystynyt kunnolla hengittämään.
Sairaanhoitaja kutsui lääkäriun paikalle ja hänet
siirrettiin välittömästi suoraan pallolaajennuk-
seen.

4. Elämän aineellisten puitteiden kokeminen
Sairastumisen jälkeen taloudellinen tilanne on
ratkaisevasti huonontunut, useita tuhansia mark
koja kuukaudessa.

5. Oman elämänsä ja itsensä kokeminen
Hän kokee sairastumisen jälkeen itsensä suh
teessa muihin ihmisiin vammaiseksi. Erilaisuu-
den kokeminen tulee esille muiden ihmisten
suhtautumisessa hänen työkelpoisuuteensa. Hä
oli aikaisemmin rakennustyömailla arvostettu
työntekijä, mutta nyt tilanne on muuttunut niin,
että hänet otetaan töihin vasta silloin kun työvoi-
maa joudutaan tilapäisesti lisäämään. Hän koke
itsensä vähempiarvoiseksi työntekijäksi.

6. Sosiaaliten suhteiden ja harrastusten koke-
minen
Hänen mielestään ympäristön paineet sairau
desta toipumisessa ovat ratkaiseva este paranem
selle ja työhön palaamiselle. Hän oli tuntenut
itsensä pallolaajennuksen jälkeen työkuntoiseksi
mutta koki että muut työntekijät eivät hyväksynyt
enää häntä ns. terveiden työntekijöiden joukkoon
Hän kokee ympäristön asenteiden ja toiminnan
vuoksi olevansa tuomittu työttömäksi.
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