
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus 
Avosairaanhoito 5 / 2018 

Haluamme auttaa sinua kohonneen verenpaineesi hoidossa. Täyttämällä tämän lomakkeen valmistaudut 
vastaanottokäyntiin terveysasemalla sekä terveys- ja hoitosuunnitelmasi tekoon. Terveys- ja 
hoitosuunnitelman teet yhdessä hoitajan tai lääkärin kanssa. Antamasi tiedot ja omat mielipiteesi hoidosta 
ovat oleellisen tärkeitä hoidon onnistumiseksi! 

Sinulle on varattu aika seurantakäynnille: 

Sairaanhoitajan ______________________________ vastaanotolle _____/____20____ klo ____________ 

 Lääkärin ___________________________________ vastaanotolle _____/____20____ klo ____________ 

Paikka: ____________________________________ terveysasema , huone ______________ 

1. Täytä lomake etukäteen ja ota mukaasi vastaanotolle.

2. Käy liitteenä oleva lääkelista läpi. Yliviivaa lääkkeet, jotka eivät ole käytössä. Korjaa annostus
tarvittaessa. Kirjaa lomakkeen Lääkehoito-kohtaan lääkkeet, jotka 
puuttuivat listasta. 

3. Ota vastaanotolle myös käyttämäsi verenpainemittari.

Nimi _______________________________________________________  

Täyttöpäivämäärä ______ /_______ 20_______ 

Perussairaudet (merkitse KYLLÄ, jos sinulla on lääkärin toteama sairaus) 

KYLLÄ EI 

Kohonnut 
verenpaine 

Munuaissairaus 

Diabetes   

X Onko sinulla muita pitkäaikaissairauksia? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

VERENPAINEEN OMAHOIDON KARTOITUS 

HOITOSUUNNITELMA 

 Perussairaudet 

Hoidon tarve 
   Verenpainetaso  
   Alkoholi, tupakka  
   Muu hoidon tarve 

Hoidon tavoitteet 
   Verenpainetaso 
   Kolesterolitaso 
   Muut tavoitteet, aikataulu 

Hoito 
   Elintapahoito  
   Lääkehoito 

Suunnitelma/pohdinta 

Kysymykset  
hoitosuunnitelmassa 
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 Verenpaineen kotiseuranta 

Mittaa verenpaine aamuin illoin 4 päivän ajan (= yksi mittausjakso). 
Päivien ei tarvitse olla peräkkäisiä. 

Päivämäärä Aamu (klo 6–9) 
ennen lääkettä 

Aamu (klo 6–9) 
ennen lääkettä 

Ilta (klo 18–21)  Ilta (klo 18–21) 

 /    p.  /    p.  /    p.  /    p. 

 /    p.  /    p.  /    p.  /    p. 

 /    p.  /    p.  /    p.  /    p. 

 /    p.  /    p.  /    p.  /    p. 

Seurantajakson aamumittausten keskiarvo: ____  / ____ 

Seurantajakson iltamittausten keskiarvo: ____  / ____ 

Näin lasket keskiarvon  
Esimerkkinä aamun yläpaineiden keskiarvo neljästä mittauspäivästä:  
Laske yhteen kaikki aamulla mitatut yläpainelukemat (8 kpl) ja jaa mittausten lukumäärällä (8).  
Nyt sinulla on luku, joka on kaikkien aamulla mitattujen yläpainearvojen keskiarvo. 
Toimi samoin aamulla mitattujen alapainelukemien kanssa. 
Laske sitten myös iltamittausten yläpaineiden keskiarvo ja iltamittausten alapaineiden keskiarvo. 

Seurantajakson kaikkien mittausten keskiarvo: ____  / ____ 
(laske yllä olevat keskiarvolukemat yhteen ja jaa kahdella = kaikkien mittausten keskiarvo) 

OLETKO YLI 75-VUOTIAS?  
Mittaa verenpaineesi ainakin kerran myös seisten (päivällä, vähintään 10 min levon jälkeen) 

Tulos maaten:  ______/______  pulssi _______  

Tulos heti seisten:  ______/______  pulssi _______ 

Tulos 2 minuutin seisomisen jälkeen:   ______/______  pulssi _______ 

Tuliko seisomaan noustessa voimakasta huimausta, kaaduitko tai lysähditkö? □ kyllä

□ ei

HOITOSUUNNITELMA 

 Perussairaudet 

Hoidon tarve 

Verenpainetaso 
Alkoholi, tupakka 
Muu hoidon tarve 

Hoidon tavoitteet 
   Verenpainetaso 
   Kolesterolitaso 
   Muut tavoitteet, aikataulu 

Hoito 
   Elintapahoito  
   Lääkehoito 

Suunnitelma/pohdinta 
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 Alkoholin käyttö 

 Jos käytät alkoholia, vastaa alla oleviin kysymyksiin (suluissa pistemäärä): 

1. Miten usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Huomioi  mukaan 
myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim.     pullon 
keskiolutta tai tilkan viiniä.

 ei koskaan (0)  

 noin kerran kuussa tai harvemmin (1)

 2–4 kertaa kuussa (2) 

 2–3 kertaa viikossa (3) 

 4 kertaa viikossa tai useammin (4) 

2. Miten monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?

 1–2 annosta (0) 

 3–4 annosta (1) 

 5–6 annosta (2) 

 7–9 annosta (3) 

 10 tai enemmän (4) 

3. Miten usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?

 en koskaan (0) 

 harvemmin kuin kerran kuussa (1) 

 kerran kuussa (2) 

 kerran viikossa (3) 

 päivittäin tai lähes päivittäin (4)  

Pisteet yhteensä: 

Onko sinulla mielestäsi tarvetta vähentää alkoholin käyttöä? □ kyllä □ ei □ harkitsen

Jos vastasit kyllä, kirjaa konkreettiset tavoitteesi:  

Tarvitsetko apua tai ohjausta tavoitteiden saavuttamisessa?  □ kyllä □ en

 Tupakointi

Käytätkö tupakkatuotteita (savukkeet, sähkötupakka, nuuska)? □ kyllä □ en

Jos vastasit kyllä, ympyröi käyttötapasi:       päivittäin    satunnaisesti 

Altistutko muutoin säännöllisesti tupakansavulle ?      □ kyllä □ en

Jos käytät tupakkatuotteita, onko sinulla tarvetta vähentää/lopettaa  ?      □  kyllä    □  ei     □  harkitsen 

Jos vastasit kyllä, kirjaa konkreettiset tavoitteesi:  

Tarvitsetko apua tai ohjausta tavoitteiden saavuttamisessa?  □ kyllä □ en

YKSI ALKOHOLIANNOS ON  
pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä 
lasi (12 cl) mietoa viiniä  
pieni lasi (8 cl) väkevää viiniä  
ravintola-annos (4 cl) väkeviä  

Esimerkkejä  
0,5 l tölkki tai tuoppi keskiolutta 
 tai mietoa siideriä             = 1,5 annosta 

0,5 l tuoppi A-olutta tai 
vahvaa siideriä    = 2 annosta 

0,75 l pullo mietoa (12cl) viiniä      = 6 annosta 

0,5 l pullo väkeviä      = 13 annosta 

HOITOSUUNNITELMA 

 Perussairaudet 

Hoidon tarve 

  Verenpainetaso  

Alkoholi, tupakka
   Muu hoidon tarve 

Hoidon tavoitteet 
   Verenpainetaso 
   Kolesterolitaso 
   Muut tavoitteet, aikataulu 

Hoito 
   Elintapahoito  
   Lääkehoito 

Suunnitelma/pohdinta 
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   Onko sinulla ollut viime aikoina joku seuraavista oireista? 

kyllä ei 

Rintakipu 

Suorituskyvyn heikkeneminen 

Poikkeava hengenahdistus 

Tiheästi toistuva päänsärky 

Rytmihäiriötuntemukset 

Pitkittynyt yskä 

Usein toistuva huimaus, erityisesti ylösnousun jälkeen 

Suun ja nielun alueen kohtauksellisia turvotuksia 

    Lisätietoja em. oireesta: 

    Onko sinulla muuta oiretta tai vaivaa, johon koet tarvitsevasi apua?

 Liikunta 

Liikun kohtuullisen kuormittavasti vähintään 2,5 tuntia viikossa  
(esim. reipasta kävelyä 30 minuuttia kerrallaan viitenä päivänä viikossa). 
Laske mukaan myös liikunnalliset kotiaskareet ja työmatkat.       □ kyllä     □  ei

Pitäisikö sinun mielestäsi lisätä liikkumista?       □ kyllä     □  ei      □  harkitsen

Jos vastasit kyllä, kirjaa konkreettiset tavoitteesi : 

Tarvitsetko apua tai ohjausta tavoitteen saavuttamisessa?  □ kyllä □ en

 Painonhallinta 

Painoni on __________ kg  Pituuteni on ________ cm 

Pitäisikö painoasi mielestäsi pudottaa?      □ kyllä □ en

Jos vastasit kyllä, kirjaa konkreettiset tavoitteesi: 

Tarvitsetko apua tai ohjausta tavoitteen saavuttamisessa?  □ kyllä □ en 

HOITOSUUNNITELMA 

 Perussairaudet 

Hoidon tarve 
Verenpainetaso 

   Alkoholi, tupakka  

Muu hoidon tarve 

Hoidon tavoitteet 
   Verenpainetaso 
   Kolesterolitaso 
   Muut tavoitteet, aikataulu 

Hoito 
   Elintapahoito  
   Lääkehoito 

Suunnitelma/pohdinta 
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 Ravitsemus ja itsehoitolääkkeet kyllä en 

Syön runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä (n. 6 kourallista päivittäin) 

Syön päivittäin kuitupitoisia ruokia (esim. ruisleipää, kaurapuuroa) 

Käytän pääosin vähärasvaisia tuotteita 

Käytän vähäsuolaisia elintarvikkeita (pakkausmerkintä "vähemmän suolaa" 

tai "suolaa vähennetty" tai Sydänmerkki )  

Vältän suolan lisäämistä ruokaan 

Syön kalaa ainakin kahdesti viikossa 

Syön useita kertoja viikossa makeita välipaloja 

Käytän lakritsi- tai salmiakkituotteita viikoittain 

Käytän viikoittain tulehduskipulääkkeitä (esim. ibuprofeenia ) 

Tarvitsetko mielestäsi muutoksia ruokatottumuksiin tai itsehoitolääkkeiden käyttöön?    kyllä        □ en

Jos vastasit kyllä, kirjaa konkreettiset tavoitteesi: 

Tarvitsetko apua tai ohjausta muutoksessa?  □ kyllä □ en

  Mitkä asiat estävät tai haittaavat omahoitoasi?   
  Rastita vaihtoehdoista tilannettasi parhaiten kuvaava kohta. 

Ei haittaa juuri nyt mikään. Pystyn hoitamaan itseäni hyvin. 

Jaksamisen puute, mielialaan liittyvät seikat (esim. stressi, hoitoväsymys). 

Yksinäisyys ja läheisten tuen puute, perhetilanne. 

Tietojen ja taitojen puute. 

Jokin muu syy, mikä: 

□ kyllä

□ en
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  HOIDON TAVOITTEET 

    Yleinen verenpainetavoite kotimittauksissa on alle 135/85 mmHg. 

    Yleinen tavoite kokonaiskolesterolin (KOL) osalta on alle 5 ja 
    huonon kolesterolin (LDL) osalta alle 3. 

    Miksi tavoitteeseen pääseminen on tärkeää? 

 Korkea verenpaine voi aiheuttaa mm. sydäninfarktin ja aivohalvauksen.

 Riski puolittuu, kun verenpaine laskee -20/-10 mmHg, esim. 150/90 → 130/80 mmHg.

 Verenpaineen ja veren kolesterolitason seuranta 
kyllä ei 

Omistan verenpainemittarin.

Verenpainemittarini tarkkuus on tarkistettu viimeisen 2 vuoden aikana. 

Milloin tarkistettu?    _________________________

Seuraan verenpainettani säännöllisesti saamieni ohjeiden mukaan. 

 Verenpaineeni on omalla tavoitetasollani: alle  _____/______ mmHg  

     Veren kolesteroliarvoni on omalla tavoitetasollani: LDL alle _______  

Muu asettamani tavoite (esim. paino, tupakointi, alkoholi, liikunta, lakritsi/salmiakki): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Aikataulu tavoitteeseen pääsyyn: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

HOITOSUUNNITELMA 

 Perussairaudet 

Hoidon tarve 
   Verenpainetaso  
   Alkoholi, tupakka  
   Muu hoidon tarve 

Hoidon tavoitteet 

 Verenpainetaso 
Kolesterolitaso 
Muut tavoitteet, aikataulu 

Hoito 
   Elintapahoito  
   Lääkehoito 

Suunnitelma/pohdinta 
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 Valitut elintapamuutokset 

Kirjaa tähän valitsemasi elintapamuutokset, joita lähdet toteuttamaan. 

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

 Lääkkeiden käyttö 

Otan minulle määrätyt reseptilääkkeet säännöllisesti  □ kyllä □ en 

TARKISTA LIITTEENÄ OLEVA LÄÄKELISTASI. YLIVIIVAA LÄÄKKEET, JOTKA EIVÄT OLE KÄYTÖSSÄ. 
Kirjoita alla olevaan taulukkoon, jos käytät myös lääkkeitä, joita ei listassa ole (esim. luontaistuotteet ja 
usein käyttämäsi käsikauppalääkkeet). 

Käyttötarkoitus Lääkkeen nimi Vahvuus Annostus 

Minulle sopimattomat lääkkeet:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Onko lääkityksen kanssa ollut ongelmia? Millaisia? (Haittavaikutukset, vaikeus sovittaa lääkehoito omaan 
arkeen tms.)  

_______________________________________________________________________________________ 

HOITOSUUNNITELMA 

 Perussairaudet 

Hoidon tarve 
   Verenpainetaso  
   Alkoholi, tupakka  
   Muu hoidon tarve 

Hoidon tavoitteet 
   Verenpainetaso 
   Kolesterolitaso 
   Muut tavoitteet, aikataulu 

Hoito 

Elintapahoito

Lääkehoito 

Suunnitelma/pohdinta 
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YLEINEN KOHONNEEN VERENPAINEEN HOIDON 
SEURANTASUUNNITELMA  

Jos verenpaine on tavoitteessa: 

 Vuosittain yhteydenotto terveydenhuoltoon sovitulla tavalla,
esimerkiksi soittoaika tai käynti sairaanhoitajan vastaanotolla.

 Lääkärin vastaanottokäynti 3 vuoden välein.

Jos verenpaine ei ole tavoitteessa: 

 Ensisijaisesti elämäntapojen tarkistaminen ja tarvittaessa lääkityksen tehostaminen

suunnitelman mukaisesti.

 Uusi verenpaineen mittausjakso (4 vrk) n. 1 kk kuluttua, tehtyjen muutosten jälkeen.

 Ellei verenpaine ole edelleenkään tavoitteessa, varaa soittoaika sairaanhoitajalle.

Tarvittavat laboratoriokokeet: 

 Joka vuosi lääketurvakokeet: natrium, kalium, munuaiskoe.

 Joka 3. vuosi: sydänfilmi, kolesterolit, paastosokeri, virtsan valkuainen (sekä
sokerirasitus/pitkäsokeri, jos keskivartalolihavuutta, painon nousua tai suvussa paljon diabetesta).

Pelkkää kalsiumin estäjälääkitystä käyttävä ei välttämättä tarvitse vuosittaista laboratorioseurantaa. 

Hoitava lääkärisi voi tarvittaessa ehdottaa myös yksilöllisesti muokattua suunnitelmaa. 

Muuta: 

 Verenpainemittarin kalibrointi tai tuloksen vertaaminen terveysaseman mittarin tulokseen
2 vuoden välein.

Tämä seurantaohje löytyy myös verkkosivuilta osoitteesta:  
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/omahoito/ennen_kayntia 

HOITOSUUNNITELMA 

 Perussairaudet 

Hoidon tarve 
   Verenpainetaso  
   Alkoholi, tupakka  
   Muu hoidon tarve 

Hoidon tavoitteet 
   Verenpainetaso 
   Kolesterolitaso 
   Muut tavoitteet, aikataulu 

Hoito 
   Elintapahoito  
   Lääkehoito 

Suunnitelma/pohdinta 




