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Väittämä
Ohjattu omahoito parantanee
aikusastmaatikon elämänlaatua
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Ohjattu omahoito vähentänee
aikuisastmaatikkojen päivystyskäyntejä.
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Ohjattu omahoito, erityisesti kirjallisine
ohjeineen, vähentää aikuisten astman
pahenemisvaiheiden sairaalahoidon
tarvetta.
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Laihtuminen saattaa parantaa
astmapotilaiden keuhkojen toimintaa,
vähentää astmaoireita ja
astmalääkityksen tarvetta.
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Yhteenveto
Systemoidussa katsauksessa
omahoitoryhmässä oli merkittävä
elämänlaatupisteiden paraneminen
(SMD 0.29; 95 % luottamusväli 0.11–
0.47).
Suomalaisessa RCT-tutkimuksessa
kahdentoista kuukauden seurantaaikana elämänlaatupisteet (quality of
life score) paranivat huomattavasti
(16.6 vs 8.4).
Vuonna 2009 julkaistussa Cochranekatsauksessa omahoito vähensi
päivystyskäyntejä: RR 0.82; 95 %
luottamusväli 0.73–0.94.
Optimaalinen omahoito johti
mahdollisesti merkittävämpään
päivystyskäyntien vähenemiseen: RR
0.78; 95 % luottamusväli 0.67–0.91.
Ohjatussa omahoitoryhmässä,
erityisesti jos oli annettu kirjallinen
suunnitelma, väheni sairaalahoito
astman pahenemisvaiheiden takia
11.4 %:sta 7.1 %:iin. RR oli 0.64 ja
luottamusväli 0.50–0.82.
Yksi RCT, jossa 38 lihavaa
astmapotilasta. Seuranta 1 vusi.
Erittäin hyvä laihdutustulos.
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Elämäntapaohjaus, varsinkin jos siihen
liittyy aktiivinen laihdutusohjelma,
saattaa parantaa uniapneapotilaan
elämänlaatua.
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Elintapamuutokset ehkäisevät tyypin 2
diabetesta henkilöillä, joilla on
heikentynyt glukoosinsieto tai kohonnut
paastoglukoosi.
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Elämäntapaohjaus, johon sisältyy
neuvontaa ja ohjausta ravitsemuksen,
liikunnan, unen huollon,
nukkumisasennon ja laihdutuksen
osalta sekä kehotus välttää
uniapneaa lisääviä lääkkeitä ja
alkoholia ennen nukkumaanmenoa
kuuluu rutiinisti jokaisen
uniapneapotilaan hoitoon sairauden
vaikeusasteesta riippumatta. Näiden
neuvojen vaikutusta on tutkittu
vähän, eikä kunnollista näyttöä
elämäntapaohjauksen merkityksestä
ole.

Näyttö siitä, että suuressa riskissä
olevat henkilöt (heikentynyt
glukoosinsieto ja koholla oleva
verenglukoosi) hyötyvät
elämäntapainterventiosta, on
kiistaton perustuen useaan
korkealaatuiseen tutkimukseen.
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Laihduttamiseen pyrkivillä
elintapainterventioilla voidaan
vähentää diabeteksen ilmaantumista
korkean riskin potilailla (joilla
heikentynyt glukoosinsieto).

Laihduttamiseen tähtävällä
elintapaohjeuksella voidaan alentaa

triglyseridien pitoisuuksia ja lisää veren
HDL-kolesterolipitoisuutta.
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Laihtumiseen tähtäävillä
ruokavaliopainotteisilla
elintapamuutoksilla (mukana myös
liikuntaa) saavutetaan
pitkäaikaisseurannassa (2–3 vuotta)
pienehköjä edullisia muutoksia veren
triglyserideissä ja HDL-kolesterolissa
ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä.
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Suuren riskin potilailla kliiniset
tapahtumat ovat vähentyneet
merkitsevästi moneen elämäntapaan
kohdistetulla hoidolla.
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Moneen elämäntapaan kohdistuvalla
hoidolla on saatu primaaripreventiossa
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dyslipidemia potilaiden triglyseridi- ja
LDL-pitoisuutta ja suurentaa HDLpitoisuutta.

Kaksi meta-analyysiä, joissa vähintään
38 viikon seuranta.
Lopputulosmuuttujat epäsuoria.

Cochrane katsaukseen valittiin ne
satunnaistetut ja kontrolloidut
tutkimukset, joissa oli käytetty
neuvontaa tai opetusta vähintään
kahteen vaaratekijään
aikuisväestössä (työssäkäyvillä tai
ryhmillä), joilla oli suuri
sairastumisvaara.
Epäsuorat lopputulosmittarit. Koviin
mittareihin ei vaikutusta ollut.

edullinen, joskin vähäinen vaikutus
kolesterolin pitoisuuteen.
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Itsehoidon ohjauksella ei ilmeisesti ole
vaikutusta kipuun tai toimintakykyyn
nivelrikon hoidossa.
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Itsehoidon ohjaus ilmeisesti vähentää
ahdistusta ja lisää minäpystyvyyttä (selfefficacy) oireiden hallinnassa polvi- ja
lonkkanivelrikkopotilailla.
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perusterveydenhuollon lääkärikäynteihin
polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla.
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Kolme RCT tutkimusta, joiden
tuloksissa vähäistä ristiriitaa.

Vuoden seurannassa ohjausryhmään
osallistuvilla oli merkitsevästi
vähemmän ahdistusta ja
merkitsevästi lisääntynyt
minäpystyvyys kivun ja muiden
nivelrikko-oireiden suhteen.
Kolme RCT tutkimusta, joiden
tuloksissa vähäistä ristiriitaa.
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Keski-ikäisillä polvinivelrikkopotilailla
liikuntaharjoittelu tai itsehoidon ohjaus
tai näiden yhdistelmä ilmeisesti parantaa
toimintakykyä ja vähentää kipua.
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Kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan
(KBT) pohjautuva itsenäinen tai ohjattu
itsehoito saattaa vähentää toistuvaa
ahmintaa aikuisilla verrattuna
tavanomaiseen hoitoon tai hoitoa
saamattomiin.
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Kaikissa kolmessa ryhmässä
objektiiviset toimintakykytestit
(muun muassa porraskävely, get up
and go -testi, jalkaprässi -testi)
paranivat merkitsevästi.
Itseraportoitu (WOMAC) kipu ja
toimintahaitta pienenivät kaikissa
ryhmissä kliinisesti merkittävästi: kipu
pieneni vähintään 26 %
lähtötilanteesta 62.2 %:lla ja
toimintahaitta vähintään 40 %
lähtötilanteesta 67.0 %:lla. Ryhmien
välillä ei ollut tilastollisesti
merkitseviä eroja toimintakyvyn tai
kivun mittareissa.
Cochrane katsaus ja kolme RCTtutkimusta, joissa KBT-perusteista
ohjattua itsehoitoa on verrattu
muihin hoitomuotoihin tai
odotuslistalla oleviin.
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Kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan
perustuva itsenäinen tai ohjattu
itsehoito ilmeisesti vähentää ahmimista
ja muita syömishäiriöoireita verrattuna
tavanomaiseen hoitoon, hoitoa
saamattomiin tai
painonhallintaohjelmaan osallistuneisiin.
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Yksi meta-analyysi ja kolme RCTtutkimusta.

Liikunnanohjaus, valsottu liikunta ja
ryhmäliikunta tukevat depression
hoitoa. Vankkaa näyttöpohjaa
liikunnan vaikuttavuudesta
yksinomaisena hoitokeinona
diagnosoidussa kliinisessä
depressiossa ei ole olemassa.
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Perusteellinen biofilmin häirinnän
opettaminen ja sen harjoittelu sekä
kontrollointi ilmeisesti ehkäisevät
hampaiden reikiintymistä, kun käytetään
fluorihammastahnaa.
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Koululaisia, N=222. Ryhmän T1 lapset
saivat hampaiden puhdistamisessa
yksilöllistä opetusta, mitä he myös
harjoittelivat. Kolmen kuukauden
välein toistuvissa kontrolleissa
keskityttiin omahoidon laadun
parantamiseen. Ryhmän T2 lapset
kutsuttiin tavanomaiseen
harjausopetukseen kolmen
kuukauden välein. Ryhmän K lapset
eivät saaneet mitään opetusta.

nak08038

B

Aktiivinen ohjeistettu omahoito
ilmeisesti vähentää TMD:n oireita.

Medlicott MS, Harris SR. A systematic review
of the effectiveness of exercise, manual
therapy, electrotherapy, relaxation training,
and biofeedback in the management of
temporomandibular disorder. Phys Ther
2006;86:955-73 PubMed
Craane B, Dijkstra PU, Stappaerts K ym. Oneyear evaluation of the effect of physical
therapy for masticatory muscle pain: a
randomized controlled trial. Eur J Pain
2012;16:737-47 PubMed
Dworkin SF, Huggins KH, Wilson L ym. A
randomized clinical trial using research
diagnostic criteria for temporomandibular
disorders-axis II to target clinic cases for a
tailored self-care TMD treatment program. J
Orofac Pain 2002;16:48-63 PubMed
Michelotti A, Iodice G, Vollaro S ym. Evaluation
of the short-term effectiveness of education
versus an occlusal splint for the treatment of
myofascial pain of the jaw muscles. J Am Dent
Assoc 2012;143:47-53 PubMed
Niemelä K, Korpela M, Raustia A ym. Efficacy
of stabilisation splint treatment on
temporomandibular disorders. J Oral Rehabil
2012;39:799-804 PubMed
Truelove E, Huggins KH, Mancl L ym. The
efficacy of traditional, low-cost and nonsplint
therapies for temporomandibular disorder: a
randomized controlled trial. J Am Dent Assoc
2006;137:1099-107; quiz 1169 PubMed

9

Jo neuvonta ja omahoidon ohjeistus
ovat ilmeisesti tehokkaita
vähentämään oireiden voimakkuutta
ja potilaan ahdistuneisuutta.

