
Kun potilas tuntee, että häntä 
tutkiva lääkäri on perusteel-
lisen pohdinnan perusteella 
päätynyt juuri hänelle ja tähän 

tilanteeseen parhaiten sopivaan hoi-
toon, tukee se hoitoon sitoutumista, 
todennäköisesti vähentää haittoja ja voi 
jopa osaltaan parantaa hoitovastetta (1). 
Potilaan hyvinvoinnin parantuminen 
ei siis ole erilaisten hoitotoimenpi-
teiden tai lääkityksen seurausta, vaan 
taustalla on myös potilaan omien tun-
temusten, erityisesti uskon ja luotta-
muksen, vahva rooli. Potilaan tilanteen 
positiivinen kehystäminen näyttäisikin 
lisäävän terveellisiä elintapoja. Näin esi-
merkiksi toimintakyvyn säilyttämiseen 
liittyvien hyötynäkökohtien painotus 
toimii menetystä korostavia uhkakuvia 
paremmin (2).

Jos vuorovaikutus epäonnistuu, voi 
hoitotoimien vaikutus olla kaukana 
toivotusta. Potilas voi kokea olonsa 
hoidon myötä jopa huonommaksi (ns. 
nosebo-vaikutus). 

Hoivavaikutus ei ole lumetta
Lääkehoidossa plasebovaikutus tun-

netaan hyvin. Jotta uusi lääke jotain 
tiettyä sairautta kohtaan voidaan ottaa 
laajamittaiseen ja viranomaisten hyväk-
symään käyttöön, on sen osoitettava 
parempaa tehoa satunnaistetussa kak-
soissokkoasetelmassa tehdyssä potilas-
tutkimuksessa kuin tarkoituksellisesti 
tehottomaksi tehty hoitovaihtoehto. 
Siitä käytetään termiä ”plasebo”, joka 
taas tulee suoraan latinankielen sanas-
ta ”miellyttää”. ”Plasebo” puolestaan 
suomennettiin 1980-luvun lopulla ter-
miksi ”lume”. Käännöstä on arvosteltu 
arvottavaksi, koska ”lume” käsitetään 
usein puhtaasti epätodelliseksi, kun 
taas alkuperäiseen termiin liittyy oleel-
lisena osana hoivavaikutus. Tämä ilmiö 
havaitaan niin lääketutkimuksissa kuin 
muissakin lääketieteellisissä hoitotutki-
muksissa. Niinpä nykyisin mieluummin 
puhutaan hoivavaikutuksesta.

Hoivavaikutus syntyy kohtaamisessa 
ja kokemuksessa hoidetuksi tulemises-
ta eikä siis pohjaa annettavan aineen 
tai tehtävän toimenpiteen suoraan bio-
logiseen vaikutukseen. Se  sisältää vai-
keammin lähestyttäviä epäsuoria psy-
kologisia ja neurobiologisia yksilöllisiä 

Juha Multanen 
Kristiina Patja 
Leena Kämppi 
Elina Järvinen 

Hoivavaikutus syntyy lääkärin 
ja potilaan kohtaamisessa

Lääkärin tehtävä on kuunnella po-
tilasta, tutkia hänet ja ohjelmoida 
sen jälkeen tarvittavat tutkimukset. 
Niiden pohjalta muodostetaan 
diagnoosi ja tehdään hoitopää-
tökset. Onnistunut lopputulos 
edellyttää yleensä myös hyviä 
vuorovaikutustaitoja. Lääkärin tulisi 
hoitotapaamisen aikana vakuut-
taa potilas siitä, että diagnostiset 
johtopäätökset ovat perusteltuja ja 
valittu hoito tilanteeseen paras ja 
sopivin. 

KATSAUS

Juha Multanen, 
neurologian el, Neuropiste

     Kristiina Patja, el, dos,        
     yliopistolehtori, HY

      Leena Kämppi, LT,     
      neurologian el, HUS  
      neurokeskus

Elina Järvinen, FT, dos, 
Merck Oy, HY

Erikoislääkäri 3/2019 • 29 vsk 91



vaikutusmekanismeja. Hoivavaikutusta 
muovaavat myös ihmisen omat koke-
muspohjaiset taustatekijät. Ilmiö on 
kuitenkin tätä nykyä hyvin tunnistettu 
ja sitä on tutkittu tieteellisesti. 

Keskushermoston tasolla hoivavai-
kutus on yhdistetty paitsi oppimiseen ja 
muistiin, myös tunto- ja liikehermora-
dastojen sekä autonomisen hermoston 
toimintaan. Tähän sopien tutkimuksis-
sa on havaittu aivojen toiminnanoh-
jausyksikön (otsalohkon etuosa), aivo-
puoliskoja yhdistävän aivokurkiaisen 
läheisyydessä sijaitsevan etummaisen 
pihtipoimun ja edelleen liikesuorituksia 
kontrolloivien tyvitumakkeiden aktivoi-
tumista plasebo-valmistetta annostelta-
essa (3).Potilaan koskettaminen status-
ta tehtäessä on merkittävä hoidollinen 
tapahtuma, vaikka tutkimusta aiheesta 
on yllättävän vähän (4).  

Empatia on osa hoivavaikutusta (5). 
Randomoidussa tutkimuksessa 293 
kuukautiskivuista kärsivää lääkärin 
hoitoon tulevaa naista satunnaistettiin 
arvioimaan yhtä neljästä potilasvideos-
ta. Näissä vuorovaikutus oli lämmintä 
tai muodollista ja tilanne oli joko kan-
nustava tai neutraali.  Tilanne, jossa 
vuorovaikutus oli lämmintä ja jossa 
korostettiin hoidon myönteisiä vaiku-
tuksia, vähensi eniten potilaan kokemaa 
stressiä, lisäsi luottamusta hoidon te-
hoon ja paransi hoitokokemusta. Pelkkä 
luottamus hoidon vaikuttavuuteen voi 
jo riittää. 

Hoivavaikutuksen taustalla 
monimutkaisia yhteyksiä
Tiedetään, että tunteita ja erityisesti eri-
laisia pelkoja ja huolia säätelevä mante-
litumake linkittyy vahvasti otsalohkojen 
etuosan toimintaan. Mantelitumakkeen 
toiminta muokkaa siten sekä toimin-
nanohjausta että edelleen laajemmin 
koko hermoverkkoa. Vuonna 2008 teh-

dyssä kiinalaistutkimuksessa osoitettiin 
aivojen toiminnallisen magneettikuva-
uksen avulla, että akupunktioon yhdis-
tyvä kipujärjestelmän modulaatio liittyi 
mantelitumakkeen muuttuneeseen ak-
tiivisuuteen. Ja mikä mielenkiintoisinta, 
ilmiö oli havaittavissa myös akupunk-
tiota simuloineessa toimenpiteessä (6). 
Hyvä kokemus hoivasta on sellaisenaan 
hoitava. 

Myös erilaisten her-
movälittäjäaineiden, eri-
tyisesti dopamiinin ja eli-
mistön omien opiaattien 
eli endorfiinien, tiedetään 
muokkaavan erityisesti 
koettua kipua. Erilaisten 
välittäjäaineiden on osoitettu liittyvän 
puolestaan kivunhoitomenetelmien 
hoivavaikutuksiin. Keskushermostos-
sa on mukana joukko muitakin edellä 
mainittuja monimutkaisempia tunteita 
ja kognitiivisia toimintoja ohjaavia eri 
mekanismein ketjuuntuvia vaikutuksia, 
jotka voivat muokata aivojen toimintaa 
ja kohentaa siten toimintakykyä ja hy-
vinvointia (7). Myönteinen ajattelu ja 

kokemus eivät sellaisenaan ehkä vie 
kipua pois, mutta ne voivat helpottaa 
kivun kanssa selviämistä (resilienssi). 
Tästä on saatu viitteitä mm. MS-poti-
lailla, joilla positiivisen asenteen vah-
vistaminen ei suoraan vähentänyt erik-
seen kipua eikä masennusta, vaan toimi 
epäsuorasti näiden yhteisvaikutuksen 
kautta lisäämällä resilienssiä (7).

Hoivavaikutukseen on yhdistetty 
myös hormonaalisia ja 
immunologisia taustate-
kijöitä. Erityisen tärkeä 
rooli on aivojen pohja-
osassa sijaitsevalla hypo-
talamuksen, aivolisäkkeen 
ja lisämunuaiskuoren väli-

sellä toiminnallisella kokonaisuudella. 
Tämä järjestelmä säätelee kehon stres-
sihormoniksi nimetyn kortisolin tasoja.  
Nämä puolestaan linkittyvät edelleen 
immuunijärjestelmän toimintaan (3).

Hoivavaikutus neurologisissa 
sairauksissa
Hoivavaikutuksesta on saatu arvokasta 
tietoa plasebo-kontrolloiduista lääke-
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tutkimuksista neurologisissa sairauk-
sissa. Parkinsonin tautia sairastavilla 
on todettu sekä lääke- että syväaivosti-
mulaatiotutkimuksissa selvää oireiden 
lievittymistä myös ilman vaikuttavaa 
hoitoa jääneiden ryhmissä. Havaitut 
hyödyt ovat olleet yleensä selvimpiä 
niillä, joilla sairaus on aiheuttanut jo 
keskimääräistä enemmän haittaa ja 
joilla esiintyy vaihtelua oireissa päivän 
kuluessa. Lisäksi kajoavien toimenpitei-
den seurauksena syntyvät hyödyt näyt-
tävät ylittävän lääkkeellisten hoitokei-
nojen aikaansaamat vaikutukset (8). 

Lukuisissa migreenikohtaushoitoa 
arvioivissa tutkimuksissa ja näistä teh-
dyissä yhteenvedoissa plasebo-ryhmän 
hoitovasteet ovat puolestaan olleet kes-
kimäärin 30 %:n luokkaa, kun kriteerinä 
on pidetty kliinisesti merkittävää kivun 
lievitystä kahden tunnin 
kuluttua tutkittavan val-
misteen annostelusta (8).

MS-taudin osalta hoi-
vavaikutuksen arviointia 
vaikeuttaa itse sairau-
den luonnollisen kulun 
ajallinen ja yksilöllinen vaihtelevuus. 
1990-luvulla tehdyissä beetainterferoni-
tutkimuksissa tehtiin kuitenkin mielen-
kiintoisia havaintoja aivojen magneet-
tikuvausseurantaan liittyen. Yhdessä 
tutkimuksessa havaittiin, että aivojen 
tulehdusmuutokset vähenivät plasebo-
ryhmässä hoitojakson aikana keskimää-
rin viidenneksellä lähtötasoon nähden 
(9).Vastaava havainto tehtiin myös 
toisessa tutkimuksessa varjoaineella 
tehostuvien muutosten osalta (10). Yk-
sittäinen muutaman vuoden takainen 
tutkimus osoittaa myös, että hyödyn-
tämällä stressin hallinnan keinoja voi-
daan hillitä aivojen tulehdusmuutosten 
ilmaantumista MS-potilailla (8).

Kaikkiaan 54 epilepsiatutkimusta 
niputtanut selvitys totesi puolestaan, 

että vaikeahoitoista epilepsiaa sairasta-
villa saavutettiin plasebo-ryhmissä koh-
tausfrekvenssin puolittuminen 6 %:lla 
aikuispotilaista ja jopa 21 %:lla lapsipo-
tilaista. Useissa muissa tutkimuksissa 
vastaava hoivavaikutus on saavutettu 
vaihdellen kymmenen prosenttiyksikön 
molemmin puolin (8).

Vuorovaikutustaidot paranemisen 
edellytyksenä
Hoivavaikutuksen taustalla on psykolo-
gisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka välit-
tyvät fysiologisten mekanismien kautta. 
Vaikutus syntyy kahden ihmisen koh-
taamisessa, jossa rakennetaan yhteistä 
ymmärrystä potilaan hyväksi. Se ei ole 
suoraviivainen eikä ennustettavissa, 
vaan vaihtelee potilasryhmästä ja yksi-
löstä toiseen. Ilmiö on silti useimmiten 

hyödynnettävissä, kun po-
tilaan tunteet ja käsitykset 
hoidettavasta ongelmasta 
huomioidaan.

Kuten länsimaisen lää-
ketieteen isä ja lääkärin-
valan kirjoittaja Hippo-

krates jo yli 2000 vuotta sitten totesi: 
”On tärkeämpää tietää minkälainen on 
se henkilö, joka tautia sairastaa kuin 
se, minkälainen sairaus tällä henkilöllä 
on” (11). Henkilökohtainen toipuminen 
on epälineaarista ”matkaa parempaan 
elämään”, vetäytymistä kohti suurem-
paa sosiaalisuutta ja kasvua sairaudesta 
huolimatta (12). Lääkärien ja hoitotyön-
tekijöiden kyky parantaa ei voi tukeutua 
pelkkään farmakologiaan tai yhä lisään-
tyvään sinänsä arvokkaan teknologisen 
kehityksen mukanaan tuomiin keinoi-
hin. Nämä eivät korvaa vuorovaikutus-
taitoja eivätkä potilaan kunnolliseen 
kohtaamiseen käytettyä aikaa.    
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