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Sairauteen liittyvä vajaaravitsemus on hyvin yleistä ja se jää usein huomaamatta. Vajaaravit-
semuksen yleisyys kehittyneissä maissa on 20-60 %. Vajaaravitsemus aiheuttaa suuria kustan-
nuksia, lisää potilaiden sairaalassaolo päiviä ja komplikaatioita. Tämän takia vajaaravitse-
muksen seulonta ja hoitaminen on erityisen tärkeää. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimintaohje maksansiirtopotilaan vajaaravitsemuk-
sen hoidosta sairaanhoitajille. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää maksansiirtopotilaan 
vajaaravitsemuksen hoitoa. Työ tehtiin yhteistyössä HUS:in maksansiirto-osasto K5B:n kanssa. 
Osasto K5B:n toiveena oli saada yhtenäinen toimintaohje maksansiirtopotilaan vajaaravitse-
muksen hoidosta.  

Tietoperustana käytettiin aiempia tutkimuksia maksansiirtopotilaan vajaaravitsemuksesta ja 
sen esiintyvyydestä. Vajaaravitsemus, sen seulonta ja hoito olivat iso osa teoriapohjaa. Tieto-
perustaan kuului osittain myös maksansiirto ja sen hoito. Työssä hyödynnettiin kansainvälisiä 
julkaisuja sekä yhteistyökumppanin sisäistä tietokantaa. Opinnäytetyö on toiminnallinen 
opinnäytetyö, jonka tuotoksena tehtiin toimintaohje. Maksansiirtopotilaan vajaaravitsemuk-
sen hoitoa ohjaava toimintaohje annettiin suoraan osasto K5B:n käyttöön.  

Opinnäytetyön tuotosta arvioivat osasto K5B:n sairaanhoitajat. Arviointi toteutettiin kysely-
lomakkeen muodossa. Kyselylomakkeen kysymykset liittyivät toimintaohjeen sisältöön ja ul-
koasuun.  Kyselylomakkeiden vastausten perusteella toimintaohje muokattiin ja korjattiin 
vastaamaan osaston sairaanhoitajien toiveita. Opinnäytetyön tuotoksesta voisi kehittää jat-
kossa sähköisen version, joka olisi integroituna potilastietojärjestelmään. Jatkotutkimusai-
heena opinnäytetyöhön liittyen voisi tutkia NRS-2002- mittarin käytettävyyttä ja sen käytön 
hyötyjä.  
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Malnutrition related to a serious illness is a common occurrence and often remains unrecog-
nized. The prevalence of malnutrition in developed countries is 20-60 %. Malnutrition causes 
higher expenses, lengthens the number of days patients are hospitalized and increases the 
risk of complications. This is why the screening and treatment of malnutrition is important. 

The purpose of this thesis was to produce operating guidelines for nurses on the treatment of 
malnutrition in liver transplant patients. The objective was to develop the treatment of mal-
nutrition in liver transplant patients. The thesis process was carried out in co-operation with 
HUS liver transplant ward K5B. The ward requested a coherent operating guideline on the 
treatment of malnutrition in liver transplant patients. 

The information used for the thesis was gathered from previous studies on liver transplant 
patients’ malnutrition and its prevalence. Malnutrition, the screening of malnutrition and the 
treatment were a large part of the theoretical basis used for the thesis. The liver transplant 
process and the treatment were also topics utilized in the theoretical framework. Interna-
tional publications were used in addition to national publications and also the internal data-
base of the ward K5B was used to gather information. The thesis is a functional thesis in 
which the final outcome was the operating guidelines. The operating guidelines on the treat-
ment of malnutrition in liver transplant patients were released to the use of the ward K5B.  

The assessment of the outcome of the thesis was carried out by the nurses of the ward. The 
assessment was carried out by using questionnaires that had questions regarding the content 
and layout of the operating guidelines. By using the feedback from the questionnaires, the 
operating guidelines were modified to fulfill the requests of the nurses. The final product of 
the thesis could be further developed into an electrical format which would be integrated 
into the patient information system. As a continuation of this thesis the usage and benefits of 
the NRS 2002 scale could be further researched. 
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1 Johdanto 

 

Sairauteen liittyvä vajaaravitsemus on hyvin yleistä ja se jää usein huomaamatta. Vajaaravit-

semuksen yleisyys kehittyneissä maissa on 20-60 %. Vajaaravitsemus aiheuttaa suuria kustan-

nuksia, lisää potilaiden sairaalassaolo päiviä ja komplikaatioita. Tämän takia vajaaravitse-

muksen seulonta ja hoitaminen on erityisen tärkeää. (Orell-Kotikangas, Antikainen & Pihlaja-

mäki, 2014.) Vajaaravitsemus on erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe, sillä va-

jaaravitsemusta esiintyy paljon maksansiirtopotilailla. Maksansiirtopotilaat tuovat haastetta 

tutkimukseen, koska he kuuluvat erikoissairaanhoitoon ja vaativat näin spesifioitua hoitoa. 

(Iqbal, Iqbal & Bahari 2016.) Maksalla on suuri rooli aineenvaihdunnassa ja sen toiminnan on-

gelmat liitetään usein vajaaravitsemukseen, etenkin proteiinien osalta. Maksansiirtopotilaan 

vajaaravitsemuksen hoitaminen on tärkeää, jotta vältytään siirron jälkeisiltä infektioilta ja 

ennenaikaiselta kuolemalta. Vajaaravitsemuksen hoito myös nostaa elämänlaatua. (Hyung-

Chul, Yoon-Hyung & Soon-Kyung 2015.) 

Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotoksena on yhteistyökumppanin toi-

voma toimintaohje maksansiirtopotilaan vajaaravitsemuksen hoidosta sairaanhoitajille. Työ 

tehdään yhteistyössä HUS:in Kolmiosairaalan osaston K5B:n kanssa. K5B on elinsiirto- ja mak-

sakirurginen sekä gastroenterologinen osasto. Elinsiirto ja maksakirurgisella vuodeosastolla 

hoidetaan maksansiirto- ja suolensiirto potilaita, muita maksakirurgisia potilaita sekä gast-

roenterologian erikoisalanpotilaita. Toive tällaisesta toimintaohjeesta on tullut suoraan yh-

teistyökumppanilta. Yhdessä yhteistyökumppanin kanssa tapaamisten myötä aihe on rajattu 

osaston tarpeita vastaavaksi ja mahdollisimman käyttökelpoiseksi. Mahdollisimman hyvä toi-

mintaohje saavutetaan tuottamalla hyödyllinen, selkeä ja ajankohtainen toimintaohje, jonka 

edellytyksenä on uusien ja luotettavien lähteiden käyttö sekä sujuva yhteistyö yhteistyö-

kumppanin kanssa.  

Opinnäytetyö on osa Ohjaus hoitotyössä- hanketta, jonka tarkoituksen on tuottaa opinnäyte-

töitä potilasohjauksesta ja hoitotyön opiskelijoiden ohjauksesta. Hankkeen tavoitteena on 

kehittää potilas- ja opiskelijaohjausta. (Opinnäytetorit ja ohjaukseen hakeutuminen 2018.)  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimintaohje maksansiirtopotilaan vajaaravitsemuk-

sen hoidosta sairaanhoitajille. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää maksansiirtopotilaan 

vajaaravitsemuksen hoitoa 
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2 Maksansiirtopotilaan hoito 

Maksansiirrolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa potilaan sairas maksa poistetaan ja tilalle 

laitetaan uusi maksa. (Maksansiirto. Munuais-ja maksaliitto.) Maksansiirrolla on jo pysyvä 

asema maksasairauksien hoidossa ja maailmassa tehdään yli 20 000 maksansiirtoa vuosittain. 

Maksansiirtoja tehdään Euroopassa noin 6500 ja pohjoismaissa 300 vuosittain. Pohjoismaissa 

siirrot ovat nousussa ja kaikista maksansiirroista pohjoismaissa noin 10 % on uusintasiirtoja. 

Pohjoismaiden ensimmäinen maksansiirto tehtiin Suomessa vuonna 1982 Helsingin Kirurgisessa 

sairaalassa ja nykyään Suomessa suoritetaan vuosittain 50-55 transplantaatiota. Tällä hetkellä 

maksansiirrot ovat keskitetty Meilahden sairaalan vatsakeskukseen. (Färkkilä, Isoniemi, Kau-

kinen & Puolakkainen 2013, 880-895.) 

Ruuansulatuselimistöön kuuluva suurin rauhanen maksa, toimii suuressa roolissa energian, 

proteiinien ja lipidien metaboliassa sekä biokemiallisissa rasva-aineenvaihdunnan integraati-

oissa. Vakava maksan sairaus tai vamma voi johtaa merkittävään aineenvaihdunnalliseen häi-

riöön, joka vaikuttaa potilaan elämään kokonaisvaltaisesti. (Zhang & Wang 2015.) Maksansiir-

ron tavoitteena on pyrkiä pidentämään potilaan elinaikaa ja parantamaan elämänlaatua. Siir-

ron indikaationa voi olla maksakasvain, krooninen maksasairaus tai äkillinen maksan toimin-

nan loppuminen. Käytännössä jokainen, jonka maksasairaus on henkeä uhkaava tai ei tavan-

omaisin keinoin hoidettavissa on elinsiirtoehdokas maksansiirrolle. Siirrolle ei ole varsinaisesti 

ala-tai yläikärajaa, mutta iäkkäämmät potilaat eivät kestä leikkausta, jos heillä on muita 

merkittäviä sairauksia. Lapsien kohdalla pyritään odottamaan, kunnes lapsi on kolmen kuu-

kauden ikäinen. (Färkkilä ym. 2013, 880.) 

Potilaalle harkitaan maksansiirtoa siinä vaiheessa, kun arvioidaan hänen elinikänsä kestävän 

korkeintaan yhden vuoden. Maksansiirtoa harkittaessa on myös perusteltava olettamus sille, 

että maksansiirto tulee antaa potilaalle reilusti enemmän elinvuosia. Nämä toimenpiteet voi-

vat vaikeuttaa maksansiirron oikean ajankohdan määrittämistä. (Färkkilä ym. 2013, 880.) 

Suurimmat syyt maksansiirrolle ovat krooninen maksasairaus ja kirroosi. Pitkälle edenneen 

maksasairauden vuoksi ilmenevät komplikaatiot ja oireet ovat indikaatio maksansiirron selvi-

tyksiin. Muun muassa maksaan virtaavan veren virtauksen ja vastuksen lisääntymisen aiheut-

tama hoitoresistentti nesteen kertyminen vatsaonteloon eli askites tai toistuvat vuodot. Lisäk-

si maksavaurion yhteydessä esiintyvä aivosairaus eli enkefalopatia, sapenerityksen este eli 

kolestaasi ja hepatorenaalinen oireyhtymä, jossa munuaiset pettävät äkisti maksavaurion 

vuoksi ovat kaikki syitä lähettää potilas maksansiirtoselvityksiin. Näiden oireiden ja kompli-

kaation vuoksi yleistilan muutokset ilmenevät nopeasti sekä sietämättömät oireet kuten vai-

kea kutina sekä syvä uupumus huonontavat potilaan elämänlaatua huomattavasti. Myös mak-

santoiminnan pettämisen aiheuttamat lihasatrofiat eli surkastumiset ja luukato vaikuttavat 

negatiivisesti maksansiirrosta toipumiseen, jonka vuoksi nykyisin maksansiirto tulisi tehdä 
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kroonisissa sairauksissa varhaisemmassa vaiheessa jo ennen yleiskunnon romahtamista. (Färk-

kilä ym. 2013, 701-883.) 

Maksansiirtojen määrän suurin este on luovuttajien puute. Yleinen turvallisuus on parantunut 

huomattavasti ja myös jatkuvasti kehittyvä terveydenhuolto pystyy hoitamaan ihmisiä tulok-

sellisemmin ja näin luovuttajien määrä on jatkuvasti laskussa. Luovuttajat ovat äkillisesti 

aivovaurioon menehtyneitä henkilöitä, joilla tulee olla terve maksa eikä tarttuvia tauteja. 

Potilaita kuolee vuosittain uutta maksaa odottaessa sekä maksaa odottaessa komplikaatiot 

lisääntyvät, jotka voivat estää siirron. (Färkkilä ym. 2013, 893.) 

Maksansiirron jälkeisiä komplikaatioita esiintyy usein potilailla. Nämä komplikaatiot voidaan 

jakaa kahteen ryhmään; varhaisvaiheen komplikaatioihin ja myöhempiin komplikaatioihin. 

Varhaisvaiheella tarkoitetaan leikkauksesta yhteen vuoteen ja myöhäisvaihe käsittää yhden 

vuoden jälkeen tapahtuvia komplikaatioita. Varhaisvaiheen komplikaatioihin kuuluvat vuodot, 

verisuonitukokset eli tromboosit, munuaisten vajaatoiminta, sappinestevuoto eli sappilekaasi, 

bakteeri-infektiot, hylkiminen, diabetes, haavatyrä, luukato, korkea verenpaine tai muut 

veren virtaukseen liittyvät ongelmat. Mahdollisia komplikaatioita ovat myös toimimaton siir-

rännäinen tai siirrännäisen huono toiminta sekä neurologiset komplikaatiot. Suuri osa varhais-

vaiheen komplikaatioista ovat yleisesti leikkauksen mahdollistamia komplikaatioita, mutta 

myös lääkehoito on suuri komplikaatioiden aiheuttaja. Lääkehoito voi aiheuttaa sivuvaikutuk-

sia ja usein hylkimisenestolääkitystä joudutaan kokeilemaan eri yhdistein ennen kuin sopiva 

lääkitys löytyy. Alkuvaiheessa potilailla esiintyy runsaasti psyykkisiä ongelmia kuten masentu-

neisuutta, ahdistuneisuutta, pelkoa, mielialanvaihteluja ja unettomuutta. On kuitenkin tut-

kittu, että nämä tuntemukset ovat vähäisempiä siirron jälkeen kuin ennen siirtoa maksasai-

rauden aikana. (Färkkilä ym. 2013, 897-899.) 

Myöhäisvaiheen komplikaatioita ovat harvinainen akuutti hylkiminen, krooninen hylkiminen, 

infektiot, perustaudin uusiminen, sappitiestruktuurat ja sekundaarinen sklerosoiva kolangiitti 

eli tulehduksellinen sappitiesairaus. Lisäksi voi esiintyä kroonista munuaisten vajaatoimintaa, 

diabetesta, kihtiä, verenkiertoelimistö komplikaatioita sekä voimakkaan lääkityksen vuoksi 

maligniteetti riski voi lisääntyä. (Färkkilä ym. 2013, 897-899.)  

Suuri komplikaatioiden mahdollistaja on vajaaravitsemus ja lihaskato, jotka pidentävät hoito-

aikaa ja lisäävät edellä mainittujen komplikaatioiden riskiä. (Kalafateli ym. 2016.) Vajaaravit-

semuksen vuoksi toipuminen hidastuu, hengitys-ja verenkiertoelimistön toiminta heikkenee ja 

näin altistaa infektioille sekä muille komplikaatioille. (Alahuhta, Ala-Kokko, Kiviluoma, Ruo-

konen & Silfvast 2016, 300.) 

Potilasta hoidetaan leikkauksen jälkeen teho-osastolla 1-4 vuorokautta ja sen jälkeen vuode-

osastolle 2-3 viikkoa jos leikkaus sekä jälkihoito ovat sujuneet hyvin. Kotiutus tapahtuu poti-

laan oman keskussairaalan kautta. Elinsiirtoyksikkö ja potilaan oma keskussairaala tekevät 
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tiivistä yhteistyötä potilaan jatkohoidon ja seurannan suhteen koko prosessin alusta loppuun 

asti. Potilas tulee kontrolleihin elinsiirtoyksikköön säännöllisin väliajoin, mutta esimerkiksi 

lääkepitoisuuksien seuranta tehdään omassa sairaalassa. Varsinkin ensimmäisten vuosien ai-

kana siirron jälkeen kontrolleja on useasti, jonka jälkeen kontrolliväli pitenee. Kontrollikäyn-

nit ovat elintärkeitä potilaalle lääkehoidon turvaamiseksi sekä komplikaatioiden ehkäise-

miseksi ja niiden seurausten minimoimiseksi. (Färkkilä ym. 2013, 895.) 

Sairaanhoitajalla on suuri rooli potilaan hoidossa. ”Sairaanhoitaja on ensisijaisesti vastuussa 

potilaille, joita hän hoitaa. Hän suojelee ihmiselämää ja edistää yksilöllistä hyvää oloa.” (Put-

tonen, 2017.) 

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat potilaan tarkkailu, tutkimuksiin lähettäminen tai niiden 

tilaaminen, potilaan hoito ja ohjaus. Maksasairasta potilasta hoidetaan tarkkailemalla poti-

laan yleiskuntoa, mahdollista keltaisuutta ihossa ja silmänvalkuaisissa sekä kutinaa. Potilaan 

kipua seurataan eri mittareiden avulla ja hoidetaan tilanteen mukaan esimerkiksi lääkkeelli-

sesti. Sairaanhoitaja tarkkailee potilaan ruokailua, ruokahalua, pahoinvointia, painoa sekä 

eritystä eli ulostetta ja virtsaa, niiden väriä, koostumusta ja määrää. Yleisen kunnon seuran-

taan kuuluvat muun muassa väsymys, mielialan vaihtelut ja muutokset potilaan toimintaky-

vyssä. (Tiusanen, 2017.) 

Yleisesti leikkauksen jälkeen alkaa postperatiivinen hoito vuodeosastolla. Postoperatiivinen 

hoito määritellään alkavaksi siitä, kun potilas siirretään leikkaussalista heräämöön sekä lop-

puu siihen, kun potilas toipuu tai kotiutuu. Leikkauksesta tulleen potilaan tarkkailutiheys 

riippuu leikkauksen laajuudesta sekä potilaan voinnista. Potilaan ollessa vuodeosastolla, hoi-

don tavoitteena on peruselintoimintojen vakauttaminen sekä leikkauskomplikaatioiden ehkäi-

sy. On myös tärkeää tukea potilasta kuntoutumaan heti alusta asti. (Erämies 2017.) 

 

3 Vajaaravitsemus 

Sairauden yhteydessä ilmenevä vajaaravitsemus on hyvin yleistä, mutta silti se jää usein huo-

maamatta.  Sairaalapotilaista 20-60 %, kriittisesti sairaista 50 % ja syöpäpotilaista jopa 80 % 

ovat vajaaravittuja. Mitä pidemmälle tauti etenee, sitä suuremmaksi vajaaravitsemuksen 

yleisyys kasvaa. (Orell-Kotikangas ym. 2014.)  

Vajaaravitsemus määritellään tilana, jossa puutteellisen ravitsemuksen vuoksi ihmisen kehon-

koostumus ja -toiminta muuttuu niin, että fyysinen ja psyykkinen toimintakyky heikkenee. 

(Cederholm 2016, 51.) Vajaaravitsemuksessa ihminen ei saa tarpeeksi ravintoaineita kehon 

fysiologista tarvetta vastaamaan. Vajaaravitsemustilassa olevan potilaan sairauksista ja leik-

kauksista toipuminen hidastuu, sekä komplikaatio ja kuoleman riski suurenee. Tämän vuoksi 

sairaalassa onkin ensiarvoisen tärkeää tunnistaa nämä vajaaravitsemusriski potilaat. Noin joka 
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kolmas potilas sairaalassa on riskipotilas. Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hyvä ravitse-

mushoito kuuluvat potilasturvallisuuteen ja hyviin hoitokäytänteisiin. (Orell-Kotikangas ym. 

2014.)  

Ei ole olemassa yksiselitteistä kriteeriä tai diagnoosia vajaaravitsemukselle, mutta nykyään 

vajaaravitsemus voidaan lajitella kolmeen alaryhmään kehon tulehdustilan perusteella.  Näl-

kiintymiseen liittyvä vajaaravitsemustila johtuu puhtaasti syömättömyydestä ja nälkiintymi-

sestä, toisin kuin sairaudesta johtuva vajaaravitsemustila. Nälkiintyminen on kroonista ravin-

toaineiden puutetta ja aliravitsemusta. Krooniseen sairauteen liittyvä vajaaravitsemustila 

taas liittyy erilaisiin kroonisiin sairauksiin, kuten syöpään tai reumaan. Kroonisessa sairaudes-

sa keho kuluttaa enemmän energiaa ja tulehdus lisää kehon typen tarvetta. (Orell-Kotikangas 

ym. 2014.) Valtaosa ihmisen ruoan sisältämästä typestä on proteiineina. (Aro 2015.) Krooni-

seen sairauteen liittyvä vajaaravitsemus voi olla lievää tai keskivaikeaa. Sairauden aiheuttava 

tulehdusaste vaikuttaa kehon typen tarpeeseen ja lihaskudoksen menetyksen nopeuteen. 

Akuuttiin sairauteen tai traumaan liittyvä vajaaravitsemustila liittyy johonkin vakavaan infek-

tioon, traumaan, palovammaan tai päävammaan. Kuvan kaaviossa näkyy kuinka vajaravitse-

muksen ja sen riskin syyt jakautuvat. (Orell-Kotikangas ym. 2014.) 

 

 

 

Kuva 1 Vajaaravitsemus ja sen riskin syyt (Orell-Kotikangas ym. 2014.) 

 

Erilaiset sairaudet aiheuttavat kudostuhoa ja kiihtynyttä aineenvaihduntaa, näin altistaen 

suoraan vajaaravitsemukselle. Esimerkiksi munuais-, maksa- ja keuhkosairaudet, HIV, syöpä-

sairaudet, sydämen vajaatoiminta ja krooniset haavat. Erilaiset leikkaukset ja vammat muut-

tavat myös tilapäisesti aineenvaihduntaa. Vajaaravitsemukselle voi altistua myös imeytymis-

häiriöiden takia. Haiman vajaatoiminnasta, entsyymipuutoksista ja sädehoidosta johtuva hei-
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kentynyt ruoansulatus aiheuttavat imeytymishäiriöitä. Erilaiset suolistoleikkaukset ja suolis-

ton tulehdussairaudet heikentävät ravintoaineiden imeytymistä. Ravintoaineita voidaan myös 

menettää esimerkiksi fisteleiden ja lyhytsuolioireyhtymän takia. (Nuutinen ym. 2010, 24-25.) 

Vajaaravitsemukselle voi altistaa monet eri tekijät. Ruokamäärä voi vähentyä sairauden ja 

siihen liittyvien tutkimusten, hoitojen ja lääkitysten vuoksi. Ruokahaluttomuutta voi aiheut-

taa pahoinvointi, oksentelu, mielialan lasku, masennus, lääkitys, vähäinen fyysinen aktiivi-

suus, ruoan epämiellyttävyys tai epäviihtyisä ruokailuympäristö. Myös erilaiset fysiologiset 

tekijät kuten hammasongelmat, maku-ja hajuaistin muutokset, ummetus, ripuli, kipu, allergi-

at, syömis-ja nielemisongelmat vaikuttavat ruokamäärän nauttimiseen. (Nuutinen ym. 2010, 

25.) 

Sairauteen liittyvät vajaaravitsemustilat eivät hoidu pelkästään ravinnonsaantia parantamal-

la, vaan myös sairaudentila vaikuttaa oleellisesti ravitsemustilan korjaantumiseen. Sairauteen 

liittyvä katabolinen tila eli lisääntyneen energian kulutuksen tila, lieventyy vasta kun potilas 

parantuu kroonisesta sairaudesta tai vammautumisesta aiheutunut tila stabiloituu. Kuitenkin 

hyvällä ja riittävällä ravitsemushoidolla edistetään kroonisesti tai kriittisesti sairaan potilaan 

toipumista, lisätään hoitojen sietoa ja hidastetaan lihaskatoa. (Orell-Kotikangas ym. 2014.) 

 

3.1 Vajaaravitsemusriskin seulonta ja ravitsemustilan arviointi 

Vajaaravitsemusriskin seulonnalla saadaan selville ne potilaat, joilla on jo vajaaravitsemustila 

tai sen kehittymisen riski. Seulonnassa selvitetään potilaan nykyinen tila ja sairauden mahdol-

linen vaikutus ravitsemustilaan tulevaisuudessa. Vajaaravitsemuksen seulonta auttaa löytä-

mään ne potilaat, jotka muuten jäisivät toteamatta ja hoitamatta. Komplikaatioita ja sairaa-

lassaoloaikaa vähentäisi se, että riskipotilaat löydettäisiin ja hoidettaisiin mahdollisimman 

varhain. (Orell-Kotikangas ym. 2014.) 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimassa ravitsemussuosituksessa vuodelta 2010, suosi-

tellaan vajaaravitsemusriskin seulontaa viimeistään toisena hoitopäivänä NRS-2002- menetel-

mällä (Nutritional Risk Screening 2002). Perusterveydenhuollossa voidaan käyttää lisäksi myös 

MUST- menetelmää (Malnutrition Universal Screening Tool) ja iäkkäille tarkoitettua MNA- me-

netelmää (Mini Nutritional Assesment). Vajaaravitsemuksen seulontamenetelmänä NRS-2002 

on helppokäyttöinen ja luotettava. NRS-2002 soveltuu niin ikäihmisille kuin kirurgisillekin 

potilaille. (Orell-Kotikangas ym. 2014.)  

NRS-2002-menetelmässä arvioidaan ravitsemustilan heikkenemistä, sairauden vaikutusta ai-

neenvaihduntaan sekä potilaan iän vaikutusta. NRS-2002-menetelmässä voi saada enimmillään 

7 pistettä näistä arviointikohteista. Ravitsemustilan heikkenemistä määritellään ravinnon-

saannin vähenemisen, painonlaskun ja painoindeksin perusteella. Sairauden vaikutus aineen-
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vaihduntaan kuvastaa sitä, kuinka potilaan fysiologinen tila lisää typen ja usein myös energian 

kulutusta. Ikä vaikuttaa myös vajaaravitsemusriskiin, joten menetelmä antaa yhden lisäpis-

teen, jos potilas on 70 vuotias tai vanhempi. Kun NRS-2002-menetelmästä tulee pisteitä kol-

me tai enemmän, on kyseessä riskipotilas. (Orell-Kotikangas ym. 2014.) Liitteessä yksi on 

esitettynä NRS-2002 lomakkeen pohja. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.) 

Ravitsemustilan arvioinnissa pyritään saamaan tietoa kehon koostumuksesta ja sen mahdolli-

sista muutoksista. Lihasmassan ja rasvakudoksen muutokset liittyvät vajaaravitsemukseen. 

Kun vajaaravitsemus on akuuttia, menetetään rasvakudosta. Vajaaravitsemuksen kroonistues-

sa lihaskato kiihtyy. Vammasta tai sairaudesta riippuen myös typen tarve lisääntyy. (Orell-

Kotikangas ym. 2014.) 

Potilaan esitiedot ovat ravitsemustilan arvioinnin pohja, jolla kartoitetaan potilaan sen het-

kistä terveydentilaa.  Keskeisimpiä esitiedoissa ovat potilaan sairaudet ja niiden hoito sekä 

erilaiset syömiseen vaikuttavat tekijät.  Erilaiset leikkaukset ja sädehoidot vaikuttavat suo-

raan ravitsemustilaan. Syömisongelmat, ruokahaluttomuus, ummetus, nielemisvaikeudet, 

oksentelu ja ripuli vaikuttavat ravinnonsaantiin ja heikentävät sitä. (Nuutinen ym. 2010, 30.) 

Erilaiset lääkkeet voivat vaikuttaa ravintoaineiden imeytymiseen ja hyväksikäyttöön. Iäkkäi-

den ja yksin asuvien miesten ravitsemus voi usein olla yksipuolista. Myös potilaan toimintaky-

ky ja sen muutokset ovat painon muutosten ohella tärkeimpiä taustatietoja. (Aro, Mutanen & 

Uusitupa 2012, 205.) 

Ravinnonsaantia arvioimalla saadaan tietoa potilaan eri ravintoaineiden saannista ja niiden 

muutoksista. Energia, proteiinien ja muiden ravintoaineiden saanti tulee olla riittävää ja siksi 

etenkin riskipotilaiden syömistä tulee seurata. Näin saadaan selville, miten ravitsemushoitoa 

tulee tehostaa. Ravitsemushoitosuunnitelman tulee olla tarkka ja kirjattu sairauskertomuk-

seen. (Orell-Kotikangas ym. 2014.) 

Ravitsemustilan tutkimiseksi tehdään kliinisiä tutkimuksia, jotka antavat viitteitä potilaan 

ravitsemustilasta. Nestevajauksen merkkejä ovat muun muassa kuiva kieli ja suu, janontunne 

ja väsymys. Vajaaravitsemuksesta voi kertoa kuiva iho, hauraat kynnet ja elottomat hiukset. 

Ihopoimun paksuutta tunnustelemalla saadaan tietoa rasvakudoksesta ja sen määrästä. Va-

jaaravitsemuksen aiheuttama lihaskudoksen menetys näkyy lihasten tavallista pienempänä 

kokona sekä puuttuvana kiinteytenä. Arvioinnissa huomioidaan mahdolliset turvotukset. (Nuu-

tinen ym. 2010, 30.) 

Kehonkoostumuksen ja painon muutoksia selvitetään ravitsemustilan arvioinnissa. Jos potilaan 

paino on laskenut puolessa vuodessa yli 10 %, on painonlasku merkittävää. Jos painonlaskua 

on yli 30 %, on tila jo vakava ja henkeä uhkaava. Kuitenkin tulee muistaa, että nestetasapai-

non vaihtelut ja nesteen kertyminen kehoon vaikuttavat painonmuutoksien luotettavuuteen 

ravitsemustilaa arvioitaessa. Etenkin kriittisesti sairaalla tai munuaistenvajatoimintaa sairas-
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tavalla nestetasapaino vaihtelee. Kroonisesti sairaalla potilaalla painonmuutokset ja niiden 

seuraaminen kertovat paremmin ravitsemustilasta. Painonmuutokset eivät kuitenkaan kerro 

menettääkö potilas rasva- vai lihaskudosta. Kehon koostumusta voidaan tutkia antropometri-

silla mittauksilla kuten ihopoimujen ja olkavarren ympäryksen mittauksilla sekä bioimpedans-

silla.  (Orell-Kotikangas ym. 2014.) Olkavarren ympärysmitta on helposti mitattavissa ja sillä 

voidaan täydentää ravitsemustilan arviointia. Jos ympärysmitta on alle 23,5 senttiä aikuisella 

potilaalla, on vajaaravitsemus oletettavaa. (Voutilainen, Fogelholm & Mutanen 2015, 165.) 

Painoindeksi lasketaan kevyissä sisävaatteissa ilman kenkiä mitattujen painon ja pituuden 

mukaan. Jos mittaaminen ei onnistu, voidaan harkiten käyttää potilaan ilmoittamia tuloksia. 

(Nuutinen ym. 2010, 28.) 

Ravitsemustilaa voidaan arvioida myös käden puristusvoiman mittauksilla. Käden puristusvoi-

maa tutkittaessa saadaan tietoa lihasten toimintakyvystä. Puristusvoima antaa tietoa suoraan 

ravitsemustilasta ja lihasmassasta. (Orell-Kotikangas ym. 2014.) Myös hengityslihasten voiman 

mittaamista voidaan käyttää leikkauksen jälkeiseen ravitsemustilan arviointiin. (Voutilainen 

ym. 2015, 165.) 

Albumiini- ja prealbumiinipitoisuudet eli veren plasman proteiinipitoisuudet laskevat infekti-

oissa ja tulehdustiloissa. (Sneck, 2018.) Albumiini ja prealbumiini pitoisuuksien vähänemiset 

kertovat usein ravitsemuksen muutoksesta, etenkin vähäisestä proteiinien saannista. Vajaara-

vitsemus, maksavaurio ja imeytymishäiriö voivat juuri muuttaa albumiinipitoisuuksia. (Aro, 

Mutanen & Uusitupa 2012.) Kuitenkaan nämä verikokeet eivät yksin kerro ravitsemustilasta, 

vaan voivat tukea arviointia potilaan kokonaistilan lisäksi. (Orell-Kotikangas ym. 2014.) Näitä 

tutkimuksia käytetään siis proteiinien määrityksessä.  Muista biokemiallisista määrityksistä on 

vain rajallista hyötyä ravitsemustilan arvioinnissa ja seurannassa. Niistä voi saada kuitenkin 

tietoa tiettyjen ravintoaineiden puutoksista. Perusverenkuvasta näkee anemian merkit ja 

plasman elektrolyyttien määrittäminen voi antaa viitteitä esimerkiksi hypokalemiasta eli alen-

tuneesta kaliumtasosta. Nestetasapainoa arvioidaan verikokeilla seerumin natriumin, hemo-

globiinin, kaliumin, kreatiniinin ja albumiinin avulla. Biokemiallisia määritysmenetelmiä käy-

tetään kliinisen tutkimuksen ja ravintoanamneesin lisäksi täydentämään ravitsemustilan arvi-

ointia. Biokemiallisten tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon mahdolliset tuloksiin vaikut-

tavat tekijät kuten sairaudet, niiden hoito, infektiot ja nestetasapaino. (Nuutinen ym. 2010, 

32.) 

NRS-2002-menetelmässä arvioidaan ravitsemustilan heikkenemistä, sairauden vaikutusta ai-

neenvaihduntaan sekä potilaan iän vaikutusta. NRS-2002-menetelmässä voi saada enimmillään 

seitsemän pistettä näistä arviointikohteista. Ravitsemustilan heikkenemistä määritellään ra-

vinnonsaannin vähenemisen, painonlaskun ja painoindeksin perusteella. Sairauden vaikutus 

aineenvaihduntaan kuvastaa sitä, kuinka potilaan fysiologinen tila lisää typen ja usein myös 

energian kulutusta. Ikä vaikuttaa myös vajaaravitsemusriskiin, joten menetelmä antaa yhden 
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lisäpisteen, jos potilas on 70-vuotias tai vanhempi. Kun NRS-2002-menetelmästä tulee pisteitä 

3 tai enemmän, on kyseessä riskipotilas. (Orell-Kotikangas ym. 2014.)   

 

3.2 Vajaaravitsemuksen seuraukset ja hoito 

Vajaaravitsemus on suuri kliininen ja taloudellinen ongelma. Vajaaravitut potilaat ovat usein 

voimattomia, väsyneitä ja ruokahaluttomia. Puutokset ravitsemuksessa altistavat potilaat 

infektioille, painehaavoille sekä leikkauksen jälkitaudeille. Vajaaravitsemuksen aiheuttamien 

kehon toiminnan muutosten vuoksi lääkeaineiden imeytyminen ja jakautuminen elimistössä 

voi myös muuttua. Yleisellä tasolla vajaaravitsemus lisää hoitoaikaa, työmäärää, kuolleisuutta 

ja kustannuksia. (Nuutinen ym. 2010, 24.) Kuviossa 2 näkyy kaavion muodossa vajaaravitse-

muksen vaikutus ennusteeseen. (Bäcklund & Mäkisalo 2014.) 

 

 

Kuva 2 Vajaaravitsemuksen vaikutus ennusteeseen (Bäcklund & Mäkisalo 2014) 

 

Vajaaravitsemuksella on vakavia seuraukset, se lisää sairastumisen ja kuoleman riskiä. Va-

jaaravitsemus lisää potilaiden hoidon tarvetta ja heikentää yleisesti elämänlaatua. Kansainvä-
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lisen monikeskustutkimuksen mukaan NRS-2002-seulan perusteella todetuilla vajaaravitsemus-

riskipotilailla oli enemmän komplikaatioita (30,6 vs 11,3 %) ja pidempi sairaalassaoloaika. 

Tutkimuksessa oli yli 5000 potilaan aineisto. Suurimmiksi komplikaatioiksi nousivat keuhko-

kuume, sydämen rytmihäiriöt, sepsis ja maha-suolikanavan verenvuodot. Useiden tutkimusten 

mukaan vajaaravittujen potilaiden sairaalassaoloaika on keskimäärin 3-6 vuorokautta pidempi 

ja kustannukset sairaalahoidossa jopa kolminkertaiset verrattuna hyvän ravitsemustilan 

omaaviin potilaisiin. Alla olevassa kuvion kaaviossa näkyy vajaaravitsemus riskin aiheuttamien 

infektioiden ja muiden komplikaatioiden määrä verrattuna riskittömiin potilaisiin. (Orell-

Kotikangas ym. 2014.)  

 

 

Kuva 3  Infektiot ja muut komplikaatiot NRS-2002- vajaaravitsemusseulalla todetuilla riskipo-
tilailla. (Vajaravitsemuksen riski vs ei riskiä, % tutkittavista) (Orell-Kotikangas ym. 2014.) 

 

Kun aletaan suunnitella ravitsemushoitoa, tulee ottaa huomioon potilaan ravitsemustila, lää-

ketieteelliset ja eettiset tekijät sekä potilaan oma tahto. Ravitsemushoidon suunnitteluun ja 

toteutukseen vaikuttaa sairauteen liittyvät vaatimukset, erityisruokavaliot, rakennemuutetut 

ruokavaliot, uskonto ja eettiset vaatimukset sekä tietenkin ravitsemushoidon tehostamistar-

peet. (Nuutinen ym. 2010, 27.)  
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Vajaaravitsemuksen hoidossa on tärkeää huomioida sille altistavat tekijät ja syömistä vaikeut-

tavat tekijät, kuten pahoinvointi, ripuli, ummetus, suuongelmat, mieliala, lääkitys, sairauden 

tila, kipu ja allergiat. (Nuutinen ym. 2010, 25.) Vajaaravitsemukselle altistavia tekijöitä tulee 

tutkia ja hoitaa mahdollisimman hyvin. Jokaisen potilasta hoitavan henkilön tulee kannustaa 

syömisessä ja parantaa ravitsemusta parhaansa mukaan. Ruokailuympäristön ja sosiaalisten 

tekijöiden vaikutusta ei pidä myöskään aliarvioida, vaan ne tulee ottaa huomioon. (Schneyder 

2014.) 

Vajaaravitsemustilassa tai sen riskissä olevien potilaiden ravitsemushoidon suunnitteluun kuu-

luu ravinnontarpeen arviointi, eli selvitys tiettyjen ravintoaineiden puutoksista. Energian, 

proteiinien, nesteiden ja suojaravintoaineiden saanti selvitetään ja pyritään saamaan kaikkien 

ravintoaineiden saanti tarvittavalle tasolle. Ravitsemushoidossa arvioidaan myös tarkoituk-

senmukainen ravinnonantoreitti joko, suun kautta, enteraalisesti tai parenteraalisesti. (Orell-

Kotikangas ym. 2014.) Enteraalisessa ravitsemuksessa annetaan täydennysravintovalmisteita 

tai letkuruokintaa maha-suolikanavaan. Letkuravitsemuksella ohjataan ravinto nenämahalet-

kun kautta vatsaan tai suoraan ohutsuoleen. Pitkäaikaisesti letkuravitsemusta voidaan toteut-

taa PEG-napin kautta. Tällöin vatsapeitteiden läpi on viety letku suoraan maha-suolikanavaan. 

(Saarnio, Pohju & Ahtola 2014.) Parenteraalisessa ravitsemuksessa ravitsemus toteutetaan 

suoraan verenkierron kautta. (Bäcklund & Mäkisalo 2014.) Ravinnonantoreitin ja ravitsemus-

hoidon tehostamistarpeen mukaan valitaan sopivat ravintovalmisteet. Refeeding-oireyhtymän 

riski tulee arvioida, vaikka oireyhtymä onkin harvinainen. Refeeding-oireyhtymällä tarkoite-

taan nopeaan energian saantiin liittyviä elektrolyytti- ja nestetasapaino häiriöitä. (Orell-

Kotikangas ym. 2014.) 

Vajaaravitsemuksessa tai sen riskissä oleville potilaille suunnitellaan tehostettu ravitsemus-

hoito. Tavoitteena on juuri kaikkien ravintoaineiden riittävä saanti. Ensisijaisena vaihtoehto-

na käytetään toimivaa ruoansulatuskanavaa. On tärkeää, että vajaaravittu syö usein ja sään-

nöllisesti 2-3 tunnin välein. Iltapalan ja aamupalan väliin ei saisi tulla taukoa yli 11 tuntia. 

(Nuutinen ym. 2010, 36-37.) 

Pyritään tekemään ravitsemushoito mahdollisimman paljon potilaan toiveita huomioiden. 

Suunnitellaan ravitsemukseen mieluisia ruokia ja välipaloja. Käytetään erilaisia täydennysra-

vintovalmisteita. Vain tarvittaessa siirrytään letkuravitsemukseen tai suonensisäisesti toteu-

tettuun ravitsemukseen. Jos potilaan syömä ruokamäärä on hyvin pieni, lisätään syömiskerto-

ja ja välipaloja. Runsaasti energiaa ja proteiinia sisältävä tehostettu ruokavalio on suositelta-

va vajaaravitulle potilaalle. (Nuutinen ym. 2010, 37.) 

Elektrolyytit tarkistetaan ennen ravitsemushoidon aloitusta. Elektrolyyteistä etenkin fosforiin, 

magnesiumiin ja kaliumiin kiinnitetään huomiota. Jos arvot ovat alle viitearvojen, ne korja-

taan ja niitä seurataan päivittäin. Energian tarve arvioidaan potilaalle yksilöllisesti. Alkuun 
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energiansaanti aloitetaan varovasti, enintään 10kcal/kg/vrk. Energiansaantia nostetaan hi-

taasti seuraavan viikon ajan. Tavoitteena on päästä yleisiin ihannepainokilojen (BMI 23) mu-

kaan laskettaviin proteiinin 1,2-1,5g/kg ja energiaa 30 kcal/kg tavoiteisiin. (Orell-Kotikangas 

ym. 2014.) BMI eli painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä ((pituus x pituus) 

: paino). Paino ei pelkästään kerro ihmisen yli- tai alipinoisuudesta, vaan paino tulee suhteut-

taa pituuteen. Normaalipaino on määritelty painoindeksin avulla sellaiselle alueelle missä 

ihmisen terveys on parhaimmillaan (18,5-25). (Mustajoki, 2018.) 

 

3.3 Ravitsemushoito 

Elimistön sisäinen tasapainoa ja elinjärjestelmien toimintaa pidetään yllä energialla. Ihmisen 

perusaineenvaihduntaan tarvittavan energian lisäksi energian kulutus lisääntyy aterioiden 

hyödyntämiseen ja liikuntaan. Energia-aineenvaihdunnalla on tärkeä rooli hengitys-ja veren-

kiertoelimistön toiminnassa sillä verenkierto ja hengitys varmistavat riittävän hapensaannin ja 

energiansaannin kudoksiin sekä poistavat aineenvaihdunnan seurauksena syntyneen lämmön, 

hiilidioksidin ja energia metabolian jäänteet. Solujen energiatasojen ylläpitäminen mahdollis-

taa elämän kannalta elintärkeät toiminnot. Normaalissa tilassa elimistö saa energiaa ruokava-

liosta proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen muodossa, jolloin elimistössä on tasapaino 

energian saannin ja kulutuksen välillä. Jos energiansaanti jää liian vähäiseksi esimerkiksi sai-

rauden vuoksi, niin loppuenergia otetaan elimistön varastoista. (Alahuhta ym.  2016, 300.) 

Energiantarve on jokaisella ihmisellä yksilöllinen sairaudentilasta ja energian kulutuksesta 

riippuen. Yleisesti energiantarvetta voidaan arvioida aikuisilla seuraavasti: 30kcal/kg/vrk 

vuodepotilaille tai vähän liikkuville ja 35kcal/kg/vrk alipainoisille. Tavoitemäärät lasketaan 

tavoitepainokiloja kohden (BMI 21-23). Sairaudentilasta johtuva stressi ja kiihtynyt aineen-

vaihdunta nostavat energiatarvetta 10-30 %. Kuume, leikkaus, vamma tai tulehdus ovat esi-

merkiksi tällaisia energiantarvetta lisääviä tiloja. (Nuutinen ym. 2010, 33.)  

Proteiini on kudosten rakennusaine, joka edistää niiden uusiutumista sekä entsyymien ja hor-

monien toimintaa. Proteiinit osallistuvat nestetasapainon ja happo-emästasapainon säätelyyn, 

puolustusjärjestelmän ylläpitoon. Niillä on myös merkitys ravintoaineiden kuljetuksessa. Jotta 

proteiinin voi osallistua näihin tehtäviin, tulee muutenkin energiaa ja vitamiineja saada tar-

peeksi. Jos energian saanti on liian vähäistä, myös proteiinia käytetään energian lähteenä. 

(Nuutinen ym. 2010, 33.)  

Sairaus ja erilaiset tilanteet vaikuttavat potilaan proteiinin tarpeeseen. Vajaaravitsemus ja 

toipilasvaihe lisäävät proteiinin tarvetta. Myös kuume, tulehdukset ja leikkaukset, suuret 

luunmurtumat ja palovammat lisäävät proteiinin tarvetta typen suuren kulutuksen vuoksi. 

Katabolisen aineenvaihdunnan myötä proteiininmenetys aiheuttaa lihaskatoa. Vajaaravitse-
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muksessa proteiinin tarve lasketaan tavoitepainokiloja kohti seuraavasti: 1-2g/kg. (Nuutinen 

ym., 2010.)  

Nesteiden saanti on elimistölle välttämätöntä, jotta ruoansulatus, ravintoaineiden imeytymi-

nen, aineenvaihdunta ja sen lopputuotteiden erittäminen sekä kehon lämpötilan säätely on-

nistuisi. Nestetasapaino on elintärkeä munuaisille, verenkierrolle, sydämelle ja keuhkoille. 

Aikuisten normaalitilanteessa tarvittava nestemäärä lasketaan tavoitepainokilojen mukaan 

seuraavasti: 30-35ml/kg. (Nuutinen ym. 2010, 34.)  

Vajaaravitsemuksen riskipotilailla suunnitellaan runsaasti energiaa ja mahdollisesti myös run-

saasti proteiinia sisältävä tehostettu ruokavalio. Tehostetut ruoka-annokset ovat tavanomai-

sesti pienempiä sen sisältämiin ravintoainepitoisuuksiin nähden. (Nuutinen ym. 2010, 37) Te-

hostetut eli runsasenergiset ruokavaliot sisältävät enemmän energia- ja proteiinipitoisia raa-

ka-aineita ja ruokia. Ruoka-annokset ovat myös pienempiä kuin normaalit ruoka-annokset. 

Näin tehostettu pienempi annos houkuttelee syömään paremmin kuin normaali ruoka-annos. 

(Potilasruokavalioiden käytännön toteutus Raviolissa 2016, 28.) 

Täydennysvalmisteiden käytöstä tehostetun ruokavalion lisäksi on hyötyä tietyille potilasryh-

mille. Useissa tutkimuksissa niiden käytön on todettu lisäävän energian, proteiinin ja muiden 

ravintoaineiden saantia. Täydennysvalmisteet myös parantavat ja ylläpitävät potilaiden ravit-

semustilaa, toimintakykyä, vastustuskykyä, lihasvoimaa ja elämänlaatua. Niiden on myös to-

dettu vaikuttaneen myönteisesti potilaan kliiniseen hoitotulokseen. (Aro ym.  2012, 548.) 

Tutkimuksissa, systemaattisissa katsauksissa ja meta-analyyseissa on osoitettu, että täyden-

nysravintovalmisteiden käytöllä sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen hoidossa on merkittä-

viä hyötyjä. Täydennysravintovalmisteet vähentävät infektioita, lyhentävät sairaalajaksoja, 

vähentävät uusintahoitojaksoja, lisäävät hyvinvointia ja omatoimisuutta, vähentävät pai-

nehaavoja, huonosti paranevia haavoja ja muita komplikaatioita. (Täydennysravintovalmistei-

den merkitys 2018.)  

Hoitotyön näkökulmasta on tärkeää kertoa potilaalle miksi täydennysravintovalmisteiden 

käyttö olisi hyödyllistä. Motivaatiota käyttöön lisää myös potilaan valinnan lisääminen esimer-

kiksi valittaessa mieleistä maku – ja tuotevaihtoehtoa. Valmisteiden tarjoamisen ajankohta 

kannattaa valita mahdollisimman potilaalle mieluisaksi. Käytännössä on todettu, että varhai-

nen aamu ja myöhäinen ilta ovat hyviä aikoja täydennysravintovalmisteen tarjoamiseen. Tällä 

tavoin ehkäistään myös lihaskatoa lisäävää yöllistä paastoa. Potilaan ravitsemustilan, muun 

ravinnonsaannin sekä ravinnontarpeen mukaan juotavia ja lusikoitavia täydennysravintoval-

misteita on suositeltavaa käyttää 1-3 pakkausta päivässä muun ruoan lisäksi.  (Aro ym. 2012, 

548-549.)  
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4 Maksansiirtopotilaan vajaaravitsemus 

Kroonista maksasairautta sairastavat potilaat usein kärsivät vajaaravitsemuksesta ja yleisestä 

elämänlaadun huononemisesta. Vajaaravitsemusta on etenkin energian ja proteiinien riittä-

mättömässä saannissa. Nämä vajaaravitsemustilat johtuvat usein eri tekijöistä, kuten riittä-

mättömästä ruuan saannista, epänormaalista ravintoaineiden metaboliasta sekä muuttuneesta 

ruuansulatuksesta ja ravintoaineiden imeytymisestä. Nämä tekijät yhdistettynä maksasairau-

desta johtuvaan suurentuneeseen proteiinien tarpeeseen ja kataboliaan aiheuttavat proteii-

nien ja energian vajaaravitsemusta. (Carcia-Rodriquez ym. 2015.) Yleinen maksansiirtoon 

johtava sairaus kuten maksakirroosi aiheuttaa huomattavan maksan vajaatoiminnan ja sen 

seurauksena merkittävän luustolihaksen menetyksen, lihastoiminnan heikkenemisen sekä lii-

kuntakyvyn huononemisen. Nämä toimintakyvyn muutokset ja lihaksiston heikentyminen ovat 

tunnettuja tekijöitä maksansiirtoleikkauksen jälkeiseen sairaalloisuuteen ja kuolevuuteen. 

(Ney ym. 2015.) 

Potilaan ravitsemustila voi huonontua äkillisesti leikkauksen jälkeen preoperatiivisen eli en-

nen leikkausta esiintyvän vajaaravitsemuksen vuoksi tai leikkausstressin vuoksi. Ravitsemusti-

laan vaikuttavat myös hylkimisenestolääkitys, komplikaatiot, kataboliset tilat ja paastot. 

(Hammad ym. 2017.) Maksansiirtopotilaan vajaaravitsemus lisää huomattavasti tehohoidon ja 

sairaalahoitojakson pituutta ja lisää infektioriskiä. Vajaaravitsemuksesta kärsiville, etenkin 

sarkopeniapotilaille eli lihaskatopotilaille on tärkeämpää löytää optimaali maksasiirre, kuin 

niille potilaille, joilla ei ole sarkopeniaa. Tämä johtuu leikkauksen jälkeisestä parantumises-

ta, johon sarkopenia vaikuttaa negatiivisesti. On tärkeää tunnistaa vajaaravitsemus ja sarko-

peniapotilaat jo ennen leikkausta, jotta leikkauksen jälkeisiä riskejä pystytään minimoimaan. 

(Kalafateli ym.  2016.) 

 

4.1 Maksansiirtopotilaan vajaaravitsemuksen hoito 

Perioperatiiviset potilaat hyötyvät ravitsemushoidosta, etenkin elektiiviseen isoon leikkauk-

seen tulevat potilaat. Perioperatiiviseen ravitsemushoitoon kuuluu vajaaravitsemusriskin seu-

lonta ja riskipotilaiden ravitsemushoidon tehostaminen. Suurella leikkauksella on metabolinen 

vaikutus kehoon, joka vastaa laajojen palovammojen aiheuttamaa vaikutusta. Jos on lääke-

tieteellisesti mahdollista, tulisi vajaaravitsemustilassa olevien potilaiden leikkausta siirtää 2-3 

viikolla ravitsemustilan korjaamiseksi. Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ennen leikkausta ja 

sen hoito varmistavat hyvän hoitotuloksen. (Orell-Kotikangas ym. 2014.)  

Maksan häiriintyneen toiminnan vuoksi on hyvä huomioida muuttunut aineenvaihdunta, jolloin 

yön aikainen paasto aiheuttaa lihasten hajoamista. Arthur McCullough (2000) mainitsee artik-

kelissaan, että maksasairaan potilaan luustolihaksen hajoaminen yöllisen paaston aikana ei 

vähene aterioiden jälkeen. Tämän vuoksi välipalat pitkin päivää ja iltaa ovat tärkeitä. Suosi-
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teltava pisin paastoaika päivällä on kolmesta kuuteen tuntiin sekä myöhäiseksi iltapalaksi 

suositellaan esimerkiksi 50 grammaa hillihydraatteja. (Anastácio & Correia 2016, Zhang & 

Wang 2015.) Ennen leikkausta tapahtuva ravinnon tukeminen joko enteraalisesti tai parente-

raalisesti vaikuttaa suoraan potilaan tehohoitojakson pituuteen ja ravitsemusta tulisikin tukea 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Zhang & Wang 2015.) 

Yleisesti kajoavien leikkausten jälkeen aineenvaihdunta kiihtyy ja näin ravinnon tarve lisään-

tyy, mutta erityisesti maksansiirtopotilaan postoperatiivisessa hoidossa tulisi huomioida riittä-

vä ravinnon saanti siirteen toimivuuden ja toipumisen vuoksi. Ravinnon arvioimiseksi voidaan 

käyttää yleistä kaavaa 25kcal/kg, jonka avulla voidaan ideaalitilanteessa laskea päivittäinen 

ravinnon tarve. Suuren leikkauksen kuten maksansiirron jälkeen tarve voi olla lähempänä 

30kcal/kg ja nämä kaavat lasketaan tavoitepainosta. (Zhang & Wang 2015.) 

Proteiinisuositukset ovat muuttuneet 1970-1980 luvulta merkittävästi, jolloin vielä luultiin 

proteiinin lisäävän maksasairauden yhteydessä esiintyvää aivosairautta. Myöhemmin kuitenkin 

huomattiin, ettei yhteyttä proteiinin ja aivosairauden välillä ole sekä huomioitiin jopa 0,5 

gramman proteiinin määrän rajoittaminen per painokilo per päivä aiheutti lihaskudoksen ha-

joamista. European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) on uusimissa suosi-

tuksissaan linjannut kirroosipotilaiden proteiinin tarpeeksi 1,2-1,5g per painokilo, per päivä. 

On tutkittu, että potilaiden, joiden proteiinin saanti oli alle 0,8g per painokilogramma per 

päivä, kuolevaisuus oli 27,8 % kun taas 0,8g-1,2g per painokilogramma per päivä oli vain 15,9 

% ja yli 1,2g saannin potilailla kuolevaisuus oli 17,2 %. Alhainen proteiininsaanti lisää maksa-

sairauden vakavuutta sekä erittäin alhainen proteiininsaanti (alle 0,8g/kg/päivä) on selvässä 

yhteydessä huonoihin kliinisiin tuloksiin. Erittäin alhainen proteiinin saanti (alle 

0,8g/kg/päivä) kaksinkertaistaa kuoleman riskiä. (Ney, ym. 2015.) 

Suun kautta otettavat täydennysravintovalmisteet tasapainoisen ruokavalion lisänä ovat tuot-

taneet hyviä tuloksia maksakirroosipotilaiden ravitsemuksessa verrattuna ilman niiden käyt-

töä. (Anastácio & Correia 2016.) 

On huomattu, että leikkauksen jälkeinen sarkopenia ei vähene, vaikka potilaan paino nousee. 

On siis mahdollista, että sarkopeniaa ja ylipainoisuutta esiintyy yhtä aikaa. Tämän vuoksi on 

tärkeää tukea proteiinin saantia sarkopenian vähentämiseksi myös painon nousun yhteydessä 

sekä kannustaa terveellisiin elämätapoihin ja liikuntaan. (Anastácio & Correia 2016.) 

 

4.2 Ravitsemus maksansiirron jälkeen 

Maksansiirron jälkeen on tärkeää huolehtia monipuolisesta ja riittävästä ravitsemuksesta. 

Ruokaa tulee syödä monipuolisesti, mutta kuitenkin pyrkien tekemään terveellisiä valintoja. 

(Kylliäinen 2013.) Siirteen toimintakyvyn ja sen säilyttämisen, verenpaineen, verenrasvojen ja 
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painon hallinnan sekä lääkkeiden sivuvaikutusten vähentämisen kannalta terveelliset ja hyvät 

ruokatottumukset ovat tärkeitä. (Ruokavalio elinsiirron jälkeen.) 

Maksansiirron jälkeen voinnin kohentuessa ja ruokavalio rajoitteiden poistuessa monesti ruo-

kahalu paranee ja näin nautittu ruokamäärä kasvaa. Tämän vuoksi on kuitenkin tärkeää tark-

kailla painoa niin, ettei se pääse nousemaan liikaa. Täydennysravintovalmisteet ovatkin vain 

väliaikainen tuki riittävän ravitsemuksen saamiseksi. Lääkitys siirron jälkeen myös lisää turvo-

tusta ja ravinnontarvetta, joten painonnousun kanssa tulee olla tarkka. Uudelle maksalla run-

sas painonnousu voi olla liian kuormittavaa ja alttius diabetekselle, sydän- ja verisuonisai-

rauksille sekä muille sairauksille kasvaa. Normaalin painon ylläpitämiseksi säännöllinen ruoka-

rytmi ja terveellinen ruokavalio ovat tärkeitä. Myös kohtuullisuus annoskoossa ja ruoan moni-

puolistaminen auttavat. Ruokailussa myös hygienia on varsinkin alkuun tärkeää, koska hyljin-

nänestolääkitys altistaa ruokaperäisille infektioille. (Kylliäinen 2013.) 

Elinsiirron jälkeen voi fosfori pitoisuus veressä laskea huomattavasti. Tämän takia käytetään 

alkuun fosforipitoista lääkitystä. Myös ruokavaliossa on siksi hyvä suosia fosforipitoisia ruoka-

aineita kuten maitovalmisteita, kalaa, munia ja lihaa. (Kylliäinen 2013.) Siirron jälkeinen 

hyljinnänestolääkitys kerryttää nestettä ja natriumia kehoon aiheuttaen turvotusta. Tämän 

vuoksi suolan käytössä kannattaa olla kohtuullinen.  (Ruokavalio elinsiirron jälkeen.) Ruoassa 

kannattaa suosia vähäsuolaisia tuotteita ja ruokaan ei kannata lisätä suolaa. Myös verenpai-

neelle suolan vähentäminen tekee hyvää. Alkoholin käytön kanssa tulee olla kohtuullinen. 

Maksa on suuressa roolissa alkoholin käsittelyssä kehossa ja siksi sen käyttöä tulee vähentää. 

(Kylliäinen 2013.) 

Runsas proteiinien nauttiminen on suositeltavaa elinsiirron jälkeen. Myös mahdollisesti huo-

nontuneen ravitsemustilan ja kortisoni lääkityksen vuoksi. Hyljinnänestolääkityksen vuoksi 

myös hiilihydraattien nauttiminen hitaina on suositeltavaa. Lääkkeet estävä kehoa käyttämäs-

tä kaikkia hiilihydraatteja hyödykseen ja tämän vuoksi verensokeri voi nousta ja näin aiheut-

taa riskiä diabetekselle. Siksi nopeasti imeytyviä ja runsaasi hiilihydraatteja sisältäviä ruokia 

tulee välttää. Marjat, hedelmät, täysjyvävilja, kasvikset ja palkokasvit sisältävät juuri näitä 

hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja. Lääkityksen vuoksi myös greippi ja erilaiset luontaistuot-

teet on syytä jättää pois ruokavaliosta. Greippi muuttaa lääkkeiden vaikutusta ja imeytymis-

tä. Erilaisten luontaistuotteiden vaikutuksesta lääkkeisiin ei tiedetä hyvin ja niillä voi olla 

haitallisia vaikutuksia maksan toimintaan. (Kylliäinen 2013.) 

Siirron jälkeen hyljinnänestolääkitys, huonot ruokatottumukset ja kasvanut ruokahalu kohot-

tavat veren rasva-arvoja. Tämän vuoksi rasvaa tulee myös syödä kohtuudella ja suosia peh-

meitä rasvoja. Suositeltavaa on käyttää vähärasvaisia tuotteita ja mahdollisimman paljon 

öljyä sekä öljypohjaisia levitteitä. Kortisoni lääkitys heikentää luustoa ja vaikuttaa kalsiumin 
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imeytymiseen, siksi riittävästä D-vitamiinin ja kalsiumin saannista tulee pitää huolta. (Kylliäi-

nen 2013.) 

 

5 Työelämänkumppani 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii HUS:n Meilahden kolmiosairaalan osasto K5B. K5B 

on elinsiirto- ja maksakirurginen sekä gastroenterologinen osasto. (Osasto 5B Elinsiirrot ja 

maksakirurgia, gastroenterologia, HUS. 2017.) Elinsiirto ja maksakirurgisella vuodeosastolla 

hoidetaan maksansiirto- ja suolensiirto potilaita, muita maksakirurgisia potilaita sekä gast-

roenterologian erikoisalanpotilaita. Osasto toimii Suomen ainoana maksakirurgisena yksikkö-

nä, osastolle on keskitetty suurin osa maksan ja sapen alueen vaativimmista kirurgisista hoi-

doista. Maksansiirtopotilaiden jonoon asettaminen ja esitutkimukset hoidetaan osastolta kä-

sin. Suurin osan potilaista tulee HUS alueen ulkopuolelta. Elinsiirtokoordinointi tehdään elin-

siirtotoimiston kautta. HUS tekee aktiivisesti yhteistyötä Suomen muiden yliopisto – ja keskus-

sairaaloiden kanssa ja tämä toimii edellytyksenä toimivalle elinsiirto toiminnalle. Elinsiirtoja 

tehtiin vuonna 2017 374, joista 63 oli maksansiirtoja. (Elinsiirrot, HUS 2018.) 

HUS tarjoaa potilailleen viisi maistuvaa ateriaa päivässä, jotka ovat aamiainen, lounas iltapäi-

vän välipala, päivällinen ja iltapala. Perusruokavalion lisäksi potilaille tehdään heidän ruoka-

valion mukaiset annokset turvallisilla raaka-aineilla. Ruuan korkea laatu varmistetaan moni-

puolisuudella ja sairaalan ruokasuositusten mukaisesti. Perusruokavalion päivän ateriat sisäl-

tävät yhteensä noin 1800 Kcal ja ruuan saa myös potilaalle sopivassa muodossa kuten peh-

meänä, sosemaisena tai nestemäisenä. (Potilasruokapalvelut, HUS 2017.) 

HUS:in ruokapalvelusta Raviolista hoitajat voivat tilata myös runsasenergistä ja -proteiinista 

ruokaa potilaille Webmysli tilausohjelmasta. Tehostettu ruokavalio eli runsasenerginen ruoka-

valio tarkoittaa energiatiheäksi suunniteltua ruokavaliota, jossa annoskoot ovat perusruokava-

liota pienemmät. Potilaat, joilla on vajaaravitsemus tai sen riski, tarvitsevat juuri tätä tehos-

tettua ruokavaliota. Tehostetulla ruokavaliolla saadaan turvattua vajaaravitun tai sen riskissä 

olevan potilaan riittävä energian ja proteiinien saanti. Tehostettu ruokavalio sisältää 2500 

kcal/vrk ja proteiinia 15-20 %. Tehostettuun ruokavalioon lisätään energia- ja proteiinipitoisia 

raaka-aineita ja ruokia. Ruokia täydennetään esimerkiksi rasva- ja kermalisillä. Kalan ja lihan 

määrä on suurempi kuin normaalissa ruoka-annoksessa. Tehostetussa ruokavaliossa maku on 

tärkeä, jotta huonosti syöville potilaille ruoka maistuisi mahdollisimman hyvin. Myös pieni 

annos houkuttelee syömään paremmin kuin iso annos. (Potilasruokavalioiden käytännön toteu-

tus Raviolissa 2016, 28.) 
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HUS:issa on potilaille mahdollista tilata täydennysravintovalmisteita kuten juomien, vanuk-

kaiden ja keittojen muodossa. On olemassa erilaisia proteiini- ja energiapitoisia täydennysra-

vintovalmisteita potilaan tarpeen mukaan. (Ravitsemushoito kirurgisella vuodeosastolla.) 

Hoitavalla osastolla ollessa potilasta hoidetaan hyljinnänestolääkityksen avulla, seurataan 

leikkauksen jälkeisiä tuloksia sekä annetaan oireenmukaista hoitoa. (Färkkilä ym. 2013, 895.) 

HUS:issa potilaan saapuessa leikkauksen jälkeen osastolla hoitajat varmistavat hoito-ohjeet ja 

hylkimisenestolääkityksen sekä toimivat lääkärien ohjeiden mukaisesti. Potilaan vitaaleja, 

diureesia ja verensokeria seurataan säännöllisesti sekä paino otetaan päivittäin. Hoitotyöhön 

kuuluvat myös tehokas kivun hoito, haavojen seuranta ja hoito sekä kuntoutus potilaan voin-

nin mukaan. Hoitajat tilaavat yksikön ohjeiden mukaisia laboratoriokokeita säännöllisesti sekä 

seuraavat potilaan ravitsemustilaa NRS 2002-vajaaravitsemusriskin seulontamittarin avulla. 

Osastolla hoitajat täyttävät myös riskimittarin painehaavariskin selvittämiseksi ja IKINÄ-

kaatumisriskimittarin. Potilaan kanssa valitaan kipuasteikko, joka pidetään koko hoitojakson 

ajan. Yleisimmin kipuasteikoksi valitaan numeric rating scale (NRS) eli numeraalinen kipumit-

tari tai visual analog scale (VAS) kipujana. (Hoitohenkilökunnan toimintaohjeet, 2018.) 

 

6 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimintaohje maksansiirtopotilaan vajaaravitsemuk-

sen hoidosta sairaanhoitajille. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää maksansiirtopotilaan 

vajaaravitsemuksen hoitoa. 

 

7 Opinnäytetyöprosessi 

Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe on suunnittelu. Suunnittelu alkaa mielenkiintoisten aihei-

den pohdinnalla ja sen perusteella pyritään kartoittamaan aihealue. On myös tärkeää päättää 

prosessin alussa, mitä opinnäytetyöltä haluaa ja tutustua arviointikriteereihin. Suunnittelu-

vaiheessa tehdään opinnäytetyön aiheesta aiheanalyysi, jossa kerrotaan lyhyesti työn nimi, 

työelämänedustaja ja toimiala, hanke, opinnäytetyön tavoitteet, suunniteltu tietoperusta, 

toteutustapa, tutkimusmenetelmät ja alustava aikataulu. Suunnitteluvaiheessa tehdään sopi-

mus työelämänedustajan kanssa, esitellään suunnitelma ja hankitaan mahdolliset tutkimuslu-

vat. (Opintojen kulku, Laurea 2018, Opinnäytetyötorit ja ohjaukseen hakeutuminen, Laurea 

2018.) 

Seuraava vaihe opinnäytetyöprosessissa on toteutus. Toteutusvaiheessa osallistutaan tarvitta-

viin seminaariesityksiin ja ohjaustapaamisiin. Tässä vaiheessa tehdään myös tiivistä yhteistyö-
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tä työelämänedustajan ja ohjaajan kanssa. Tässä vaiheessa opponoidaan toisen ryhmän opin-

näytetyö. (Opintojen kulku, Laurea 2018.) 

Viimeinen vaihe opinnäytetyöprosessissa on julkaisuvaihe. Julkaisuvaiheessa opinnäytetyö 

esitellään joko seminaarissa, työyhteisössä tai hankkeen kokouksessa. Samalla opinnäytetyös-

tä saadaan palaute opponenteilta, ohjaavalta opettajalta ja mahdollisesti työelämän edusta-

jilta. Julkaisuvaiheen esityksessä opinnäytetyön ei tarvitse olla vielä täysin valmis, vaan sitä 

voi vielä muokata saadun palautteen avulla. Loppuvaiheessa annetaan opinnäytetyöstä kyp-

syysnäyte valitussa muodossa. (Opintojen kulku, Laurea 2018.) 

 

7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle ja on tärkeää, 

että toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi. Ta-

voitteena toiminnallisessa opinnäytetyössä on osoittaa opiskelijan kyky yhdistää ammatillinen 

tietopohja ja käytännön toteutus sekä raportoida työn tuloksia oikeita viestintäkeinoja käyt-

täen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehdään kehittämistyötä työelämään, tavoitellen käy-

tännön toiminnan ohjeistamista, kehittämistä, järjestämistä ja järkeistämistä. Toiminnallises-

sa opinnäytetyössä tulee näkyä työtä pohjustava teoreettinen viitekehys ja opiskelijan oman 

alan tietotaito sekä työn tulee olla työelämälähtöinen. Työelämälähtöisyys tukee ammatillista 

kasvua ja on opiskelijalle hyödyllinen valmistumisen jälkeen. (Vilkka & Airaksinen, 2013, 9-16, 

82.) Toiminnallisella opinnäytetyöllä on yleensä toimeksiantaja. Tässä opinnäytetyössä toi-

meksiantaja ja yhteistyökumppani on HUS:in elinsiirtoyksikön osasto 5. Toteutustapana voi 

toiminnallisessa opinnäytetyössä olla toimeksiantajan toiveen mukaan esimerkiksi kirja, opas 

tai kehittämissuunnitelma. (Lumme, Leinonen, Leino, Falenius, Sundqvist 2006.) 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena tulee toiminnallisen osuuden tuotos sekä itse opin-

näytetyön raportti. Opinnäytetyön raportissa tulee olla itse opinnäytetyön tuotokseen tarvit-

tava teoreettinen viitekehys sekä opinnäytetyöprosessin dokumentointi. Raportissa avataan 

myös se, kuinka toiminnallista työtä on arvioitu. (Lumme ym. 2006.) 

 

7.2 Toimintaohjeen suunnittelu ja toteutus 

Opinnäytetyön suunnittelu ja idea lähti käyntiin yhdessä toimeksiantajan toiveesta ja tekijöi-

den kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Osaston toiveena oli saada toimintaohje, joka kehittäisi 

osaston hoitotyötä. Toimintaohje keskittyy osaston yhteen potilasryhmään eli maksansiirtopo-

tilaisiin. Toimintaohjeessa pureudutaan näiden potilaiden vajaaravitsemuksen hoitoon ja sen 

kehittämiseen. Aiheen rajaamisen jälkeen alettiin kerätä teoriatietoa maksansiirtopotilaan 
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hoidosta ja vajaaravitsemuksesta. Tavoitteena oli kerätä laajalti tietoa aiheista, jotta toimin-

taohjeesta tulisi mahdollisimman asiantunteva sekä laajalla tiedolla pystytään paremmin vas-

taamaan osaston toiveisiin. Tiedonhankinnan jälkeen alettiin suunnitella toimintaohjetta ja 

rakennetta sekä hahmoteltiin tärkeimmät asiat, jotka haluttiin ohjeeseen. Osaston toiveen 

mukaan päätettiin luoda ohje vuokaaviomuotoon, jotta toimintaohje olisi mahdollisimman 

selkeä, helppolukuinen ja helposti käyttöön otettava. Toimintaohjeen tekoon käytettiin läh-

detietoja erilaisten ohjeiden tekemisestä ja teoriatiedon havainnollistamisen periaatteista.  

Hoitotyön toimintaohje on määritykseltään valtuutetun henkilön kirjoittama ohje, jonka teh-

tävänä on ohjata terveydenhuollon ammattilaisten hoitotyötä tietyn potilasryhmän kohdalla. 

Toimintaohje otetaan käyttöön, kun potilaalla tunnistetaan tietty terveydentila tai terveydel-

linen tarve siihen. Näissä tilanteissa toimintaohjeen käyttöönotolla pystytään puuttumaan 

terveydentilaan tai hoidon tarpeeseen systemaattisesti. Hoitotyön toimintaohjeen tarkoituk-

sena on antaa turvallista, ajankohtaista, tehokasta ja asiakaslähtöistä hoitoa. Sen tavoitteena 

on antaa tasavertaista ja korkealaatuista hoitoa sekä vähentää ajankäyttöä hoitotyössä. Toi-

mintaohjeessa yhdistyy ohjeen laatijan ja sitä toteuttava terveydenhuollon ammattilaisen 

ammattitaito sen laatimisessa ja käyttöön ottamisessa. (College of Registered Nurses of Nova 

Scotia 2012, 2.) 

Toimintaohjeen ominaisuuksiin kuuluu, että se noudattaa yleisiä hoitotyön ohjeita ja lakeja. 

Toimintaohjeen tulee olla potilaan parasta etua tavoitteleva ja toteutettavissa oleva. Toimin-

taohjeen tarkoituksena on myös edesauttaa hoitajia toteuttamaan parasta mahdollista hoitoa 

heidän ammattitaitonsa rajoissa. Toimintaohjeen tulee sisältää selkeästi mille potilasryhmälle 

ja toteuttavalle henkilökunnalle se on tarkoitettu. (College of Registered Nurses of Nova Sco-

tia 2012, 2.) 

Toimintaohje on vuokaavion muodossa sen selkeyden ja helppolukuisuuden vuoksi. Vuokaavio 

kuvaa prosessia kohtakohdalta ja ohjaa siirtymään kohdista eteenpäin yksinkertaisten viivojen 

tai symbolien avulla (Merriam-Webster 2018). Vuokaavio on hyödyllinen kuvaustapa, kun pro-

sessin yksityiskohtainen jaottelu työvaiheisiin on tarpeellista. (Toimintaprosessien kuvaami-

nen.) 

Toimintaohjeeseen (liite 3) on koottu tiedot opinnäytetyön teoriaosuudesta löytyvistä tiedois-

ta niin, että ne ovat sairaanhoitajille suunnitellussa toimintaohjeen muodossa. Yhteistyö-

kumppani on halunnut mahdollisimman selkeän ja konkreettisen toimintaohjeen ja siihen on 

pyritty. Toimintaohje keskittyy vain sairaanhoitajan vain sairaanhoitajan osuuteen vajaaravit-

semuksen hoidossa. 
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7.3 Toimintaohjeen arviointi 

Opinnäytetyön toimintaohjeen arviointi tapahtui yhteistyökumppanin toimesta. Toimintaoh-

jeesta pyydettiin palautetta yhteistyökumppani osaston henkilökunnalta arviointilomakkeen 

muodossa (liite 2). Arviointilomakkeiden vastausten perusteella tehtiin viimeisiä muutoksia 

toimintaohjeen sisältöön. 

Lomakkeen suunnittelussa tuli ottaa huomioon monia asioita. Lomakkeen pituudella oli väliä, 

koska liian pitkä lomake karkottaa vastaamishalun. Kohtuullinen pituus ja lomakkeen selkeys 

ovat tärkeitä asioita vastaajalle. Kysymyksien tulee olla kohtuullisen tarkkoja. (Kyselylomak-

keen laatiminen 2010.) 

Toimintaohjeen arviointi tehtiin osaston sairaanhoitajien toimesta osaston osastotunnilla. 

Osastotunnille osallistuivat sen päivän vuoroon tulleet sairaanhoitajat ja osastonhoitajan si-

jainen, yhteensä 9 henkilöä. Ensin kerroimme yleisesti opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoit-

teesta sekä prosessin etenemisestä ja yhteistyökumppanin osallisuudesta siihen. Tämän jäl-

keen näytimme osallistujille toimintaohjeen (liite 3) ja kävimme sen yhdessä läpi. Annoimme 

sairaanhoitajien itse tutustua ohjeeseen rauhassa ennen vastaamista. Arviointilomakkeen 

kysymykset käsittelivät toimintaohjeen käyttökelpoisuutta, sisältöä ja ulkoasua. Kun sairaan-

hoitajat olivat täyttäneet arviointilomakkeet nimettöminä, ne kerättiin ja vastaukset analy-

soitiin kokoamalla yhteenveto arvionitilomakkeiden vastauksista. Paransimme toimintaohjetta 

sairaanhoitajien antaman palautteen mukaan mahdollisimman hyvin, ottamalla huomioon 

kaikki vastaukset. Kun arviointilomakkeet olivat analysoitu, ne hävitettiin asianmukaisesti. 

Arvioinnin tehneet sairaanhoitajat ovat toimintaohjeen käyttäjiä, joten sairaanhoitajien an-

tama arviointi oli tärkeää toimintaohjeen viimeistelyä varten. Näin saimme toimintaohjeesta 

mahdollisimman käytännönläheisen ja toimivan.  

Arviointilomakkeen (Liite 2) ensimmäiseen kysymykseen ’’Mitä lisäisit toimintaohjeen sisäl-

töön? Täydennyksiä?’’ sairaanhoitajat antoivat melko yksiselitteisiä vastauksia toimintaohjeen 

sisällöstä. Sairaanhoitajista suurin osa olivat tyytyväisiä toimintaohjeen sisältöön, mutta yksi-

vastaajista kaipasi lisää konkreettisia esimerkkejä. Tarkoitus oli kuitenkin tehdä selkeä ja 

sovellettava toimintaohje, joten liian yksityiskohtaisia esimerkkejä ei voitu työhön lisätä. 

Suurin osa vastaajista oli siis tyytyväisiä toimintaohjeen sisältöön. Hoitajien tyytyväisyyden ja 

toimintaohjeen selkeyden säilyttämisen vuoksi sisältöä ei muokattu. 

Toisessa kysymyksessä pyydettiin vastauksia toimintaohjeen sisällön muokkaamiseen sen osal-

ta, mikä sisältö oli turhaa tai epäolennaista. Vastaukset olivat selkeät, vastaajien mukaan 

turhaa tietoa ei ollut ja osa olikin jättänyt kohdan tyhjäksi tai vastannut ’’turhaa tietoa ei 

ole’’. 
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Kolmas kysymys arviointilomakkeessa koski toimintaohjeen ulkoasua. Tässä kysymyksessä vas-

taukset jakautuivat kolmeen osaan. Yksi kolmasosa ei vastannut mitään, toinen kolmasosa piti 

ulkoasua selkeänä ja loput kaipasivat muutosta ulkoasuun selkeyden parantamiseksi. Vastaa-

jat kokivat toimintaohjeen luettavuuden selkeydessä puutteita kuvioiden ja nuolten asette-

luiden vuoksi. Toimintaohjeen selkeyttä ja luettavuutta parannettiin juuri näiden vastausten 

pohjalta. Vaihdoimme vuokaavion järjestystä loogisemmaksi ja niin, että kaavio etenee vaihe 

vaiheelta eteenpäin. Aiemmin kaaviossa eteneminen oli epäselvää. Väritys muutettiin myös 

yksiväriseksi, koska vastauksissa eri väriset laatikot koettiin harhaanjohtavina. Vastaajat koki-

vat, että tietyn väriset laatikot olivat tärkeämpiä kuin toiset. Tämän vuoksi samanväriset 

laatikot tekivät kaikista laatikoista yhdenvertaiset.  

Viimeinen kysymys arviointilomakkeessa käsitteli toimintaohjeen hyödynnettävyyttä käytän-

nön työssä. Kaikki vastanneet sairaanhoitajat kokivat vastausten perusteella toimintaohjeen 

hyödylliseksi työssään. Kuitenkin kaksi vastaajaa antoi kehitysehdotuksen toimintaohjeen 

hyödynnettävyydestä. Nämä vastaajat toivoivat toimintaohjeen liittämistä potilastietojärjes-

telmään. Otimme huomioon kehitysehdotuksen opinnäytetyön mahdollisena jatkoaiheena, 

mutta tässä työssä ehdotus rajattiin opinnäytetyön ulkopuolelle. Toimintaohje tulee kuitenkin 

sähköisenä versiona osastolle ja osasto voi hyödyntää sitä tarvitsemallaan tavalla. 

 

8 Pohdinta 

Opinnäytetyön pohdintaan kuuluu työn eettisyyden ja luotettavuuden pohtiminen, tuotoksen 

eli toimintaohjeen tarkastelu sekä kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet. Kokonaisuu-

dessa pohdittuna opinnäytetyön teko oli mielenkiintoista ja antoisaa aikaa. Yhteistyökumppa-

nin kanssa tekeminen oli erilaista ja uutta. Yhteistyökumppanin kanssa yhdessä tekeminen 

antoi enemmän mahdollisuuksia ja näkökulmia opinnäytetyön tekoon. Opinnäytetyön tuotok-

sen eli toimintaohjeen tekeminen tuntui tärkeältä ja ajankohtaiselta, koska pyyntö tuli itse 

yhteistyökumppanilta. Oli siis tärkeää saada työstä mahdollisimman hyödyllinen ja käytännön-

läheinen, jotta se palvelisi sairaanhoitajia käytännön työssä. Yhteistyö sujui hyvin ja jousta-

vasti. Yhteistyökumppani oli erittäin aktiivinen ja tuki opinnäytetyön teossa hienosti. Molem-

pien osapuolien ideat ja ajatukset tulivat kuuluviin.  

Opinnäytetyöprosessi jakautui ensin tiedon etsimiseen ja yhteistyökumppanin kanssa aiheen 

muokkaamiseen sekä tarkentamiseen. Kirjoitustyötä tehtiin yhdessä ja erikseen sekä prosessi 

sujui hyvin omalla painollaan eteenpäin, aikataulussa pysyen.  

Lopullisen opinnäytetyön esittelytilaisuudessa aihe aiheutti paljon positiivista keskustelua ja 

pohdintaa siitä, kuinka toimintaohjetta voisi jatkossa käyttää ja hyödyntää. Osallistuneet 

nostivat myös esille vajaaravitsemushoidon kehittämisehdotuksia toimintaohjeen pohjalta. 
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Keskustelussa kävi ilmi, kuinka potilasohjeet ovat hieman vajaita ravitsemuksen suhteen sekä 

kuinka vajaaravitsemusriskiä voisi arvioida enemmän jo ennen maksansiirtoa kontrollikäyntien 

yhteydessä. Keskustelujen syntyminen kuvaa sitä kuinka tärkeä aihe on ja kuinka paljon siinä 

on vielä kehitettävää. Ilmeni myös, että osaston hoitohenkilökunta on tunnistanut vajaaravit-

semuksen ja sen hoidon kehittämisen tarpeen sekä keskustelusta huomasi, että sairaanhoita-

jat ovat innokkaasti mukana hoitotyön kehittämisessä vajaaravitsemuksen osalta. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimintaohje maksansiirtopotilaan vajaaravitsemuk-

sen hoidosta sairaanhoitajille. Opinnäytetyön tarkoitus onnistui ja tuotoksena tuotettiin toi-

mintaohje sairaanhoitajien käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää maksansiirtopo-

tilaan vajaaravitsemuksen hoitoa. Opinnäytetyön tavoitteen saavuttamista on vielä vaikea 

arvioida, mutta alustavasti osaston vastaanoton perusteella opinnäytetyön tuotos oli hyödylli-

nen. Tavoitteen saavuttaminen on siis osittain myös osaston hoitohenkilökunnan vastuulla 

riippuen toimintaohjeen käytöstä käytännön hoitotyössä.  

 

8.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Eettisyydessä pohditaan oikean ja väärän välillä sekä mietitään erilaisia näkökulmia, jotka 

muuttavat käsitystä aiheesta. Näihin eettisiin kysymyksiin ei voida löytää yhtä oikeaa vastaus-

ta, vaan nimenomaan näkökulmat haastavat näiden kysymyksien vastauksia. Tämän vuoksi 

eettisten kysymysten esiintyessä ratkaisut tulee löytää eettistä ajattelua hyödyntäen, mutta 

sen kyseisen tilanteen mukaan. Eettisyys ja sen tärkeys huomioidaan etenkin, kun kyseessä on 

inhimillinen toiminta. Ihmisiin liittyvät asiat tai nimenomaan inhimillinen toiminta saavat 

ihmisten huomion ja eettisyyden tärkeys on tätä kautta helpompi nostaa esille. Tieteessä 

tutkimusta voidaan pitää luotettavana ja eettisesti hyväksyttävänä, kun tekijä on tietoinen 

tutkimusetiikan perusteista sekä ymmärtää etiikan tärkeyden ja sen vaikutuksen. (Leino-Kilpi 

& Välimäki 2014, 21-24, 360-363.) Opinnäytetyötä tehdessä toimitaan kahdeksan eettisen 

vaatimuksen mukaisesti, joihin kuuluvat älyllinen kiinnostus, tunnollisuus, rehellisyys, vaaran 

eliminointi, ihmisarvon kunnioittaminen, sosiaalinen vastuu, ammatinharjoituksen edistämi-

nen ja kollegiaalinen arvostus. Tämä edellä mainittu lista koskee tutkimuksen tekijöitä. Opin-

näytetyön eettisyys varmistetaan toimimalla Helsingin julistuksen mukaisesti. Helsingin julis-

tus on tutkimusetiikan ohjeistus, joka on kansainvälisesti hyväksytty ja määrittää tutkimuksen 

prosessia. Opinnäytetyön tekijät sitoutuvat tekemään opinnäytetyötä ohjeiden mukaisesti ja 

raportoimaan työn tulokset rehellisesti. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211-220.) 

Työn luotettavuuden varmistamiseksi lähteet ovat luotettavia ja tieteellisiä julkaisuja sekä ne 

ovat ohjeiden mukaan viitattu ja merkitty. Opinnäytetyön tulokset selvitetään tutkimuksiin 

perustuen ja tutkimuksen kulku ja tarkoitus kerrotaan totuudenmukaisesti. (Hirsijärvi, Remes 

& Sajavaara 2013, 231-233.) 
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Opinnäytetyön tutkimuksen tarve on perusteltua ja yhteistyökumppanin tarpeita kunnioittava. 

Luotettavan tutkimusprosessin ja tuloksen saamiseksi tutkimussuunnitelma laadittiin ohjeiden 

mukaisesti ja se arvioitiin ennen prosessin jatkamista. Opinnäytetyössä käytettyä arviointilo-

maketta hyödynnettiin keräämällä anonyymisti ja vapaaehtoisesti tietoa yhteistyökumppanin 

tarpeista. Nämä lomakkeet hävitettiin yksityisyyden suojaamiseksi. 

8.2 Toimintaohjeen tarkastelu 

Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt toimintaohje on laadittu College of Registered Nurses of 

Nova Scotia (2012) esittämien toimintaohjeen tuottamiseen vaadittavien perusteiden mukaan. 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tuotettua toimintaohjetta viitaten aiemmin käytettyihin toi-

mintaohjeen laatimista ohjaaviin lähteisiin. 

Toimintaohje on valtuutettujen ammattihenkilöiden hyväksymä. Osaston sairaanhoitajat, 

osastonhoitaja sekä ravitsemusterapeutti ovat olleet mukana toimintaohjeen arvioinnissa. 

Toimintaohje oli onnistuneesti suunniteltu tietylle ammattiryhmälle eli tässä tilanteessa sai-

raanhoitajille. Toimintaohje tukee sairaanhoitajien hoitotyötä ja ohjaustyötä tietyn potilas-

ryhmän kohdalla. Toimintaohje on suunniteltu otettavaksi käyttöön, kun potilaalla todetaan 

tietty terveystila tai terveydellinen tarve. Näin siis toimintaohje auttaa puuttumaan tervey-

dentilaan ja sen aiheuttamaan hoidon tarpeeseen systemaattisesti ja tasavertaisesti. Opin-

näytetyön toimintaohjeessa puututaan juuri vajaaravitsemuksen seulonnan jälkeiseen riskipo-

tilaiden hoitoon. Toimintaohje kannustaa turvalliseen ja tasavartaiseen hoitoon. Se myös 

tehostaa hoitoa ja tukee asiakaslähtöisyyttä. Toimintaohjeen käyttö takaa sen, että kaikille 

potilaille tehdään riskiarvio vajaaravitsemuksen osalta ja sen jälkeen huomioidaan sen hoito 

ja siihen vaadittavat asiat kohta kohdalta. Toimintaohjeessa huomioidaan potilaan yksilölli-

syys ja potilaskohtainen tilanteen arviointi sekä hoitaminen. Ohje on laadittu ajankohtaisen 

tiedon perusteella. Toimintaohjeen joustavuus ja sovellettavuus antaa sairaanhoitajalla poh-

jan kyseisen terveydentilan hoitamiseen, mutta samalla mahdollistaa sairaanhoitajan käyttää 

omaa ammattitaitoista arvionitikykyään. (College of Registered Nurses of Nova Scotia 2012, 1-

3.) Toimintaohjeella ja sairaanhoitajan ammattitaidolla yhdessä pyritään tukemaan vajaara-

vitsemusriskissä olevien potilaiden löytämistä ja korkealaatuista hoitoa mahdollisimman hy-

vin.  

Toimintaohjeen selkeä ulkoasu ja helppo luettavuus lisäävät tehokkuutta hoitotyössä ja näin 

vähentävät ajankäyttöä. Toimintaohjeessa on aseteltu tärkeät kohdat ja hoitovaiheet selkeäs-

ti ja tiivistetysti. Toimintaohje noudattaa yleisiä hoitotyön ohjeita valtakunnallisella tasolla 

sekä yhteistyökumppanin sisäisiä ohjeita. (College of Registered Nurses of Nova Scotia 2012) 

Lähteissä on käytetty Ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia sekä HUS:in sisäisiä ohjeita 

ajankohtaisen ja luotettavan tiedon saamiseksi. Potilaan etu on toimintaohjeen keskiössä 

tavoittelemalla potilaan vajaaravitsemustilan parantumista ja tukemalla sairaanhoitajien 

hoitotyötä.  
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Toimintaohje on toteutettu vuokaavion muodossa, joka on kuvattu Merriam-Webster (2018) 

toimesta. Vuokaavion avulla kuvataan hoitotoimet sekä huomiotavat asiat vajaaravitsemuspo-

tilaan hoidossa kohta kohdalta. Toimintaohjeessa tekstit ovat jaoteltu laatikoihin, joiden 

seuraamisjärjestystä ohjaavat ja havainnollistavat nuolet. Toimintaprosessin kuvaamisen mu-

kaan vuokaavio on hyödyllinen toteutustapa toimintaohjeelle, kun halutaan jaotella työvai-

heet yksityiskohtaisesti. (Merriam-Webster 2018.) 

 

8.3 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyön tuotoksesta voisi kehittää jatkossa sähköisen version, joka olisi integroituna 

potilastietojärjestelmään. Tässä opinnäytetyössä tuotoksena syntynyt toimintaohje on myös 

sähköinen, mutta vain tiedostoversiona. Toimintaohje on kuitenkin osaston käytössä heidän 

tarvitsemallaan tavalla. Itse osaston työntekijät myös ehdottivat toimintaohjeen käyttöä poti-

lastietojärjestelmän yhteydessä tulevaisuutta ajatellen. Toimintaohje vajaaravitsemuksen 

hoidosta potilasversiona olisi myös tarpeellinen idea. Tämä idea tuli esiin myös sairaanhoita-

jilta pohtiessa kokonaisvaltaista ravitsemushoitoa. Tällä hetkellä potilasohjauksen tukena 

oleva kirjallinen materiaali ravitsemushoidon osalta on niukkaa ja siksi tällaisen potilasohjeen 

tuottaminen tukisi hyvin potilaan omahoitoa.  

Jatkotutkimusaiheena opinnäytetyöhön liittyen voisi tutkia NRS-2002- mittarin käytettävyyttä 

ja sen käytön hyötyjä. Tällä hetkellä mittarin käyttö osastoilla on hyvin vaihtelevaa ja siksi 

käytön hyötyjen esille tuominen voisi motivoida käyttämään mittaria ahkerammin.  
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