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Tarkoitus tänään 26.9.2014
•
•
•
•

Kuvata joitain voimavaraistumista tukevan
potilasohjauksen (PO) piirteitä
analysoida potilasohjauksen (PO) tuloksia erilaisilla
potilasryhmillä
tuottaa yleistä ymmärrystä PO:n tuloksista
kuvata/keskustella tulevaisuuden tarpeita/tarpeista

University of Turku, Department of Nursing Science:
www.med.utu.fi/hoitotiede/en
International programme in Empowering Patient Education (EPE):
www.med.utu.fi/hoitotiede/epe/education/

Eurooppa – yleistä?
•
•
•
•
•

erilaisia PO:n määritelmiä (Deccache & Aujoulat 2001,
Visser et al 2001) – erityisesti liittyen
terveydenedistämiseen (health promotion)
erilaisia ohjelmia, useimmat alueellisia/paikallisia
erilaista julkista tukea
pitkäaikaispotilaiden ohjauksessa pääpaino ↑
viisi erilaista tekijää vaikuttamassa potilasohjaukseen :
1) tutkimus ja näyttöön perustuvat standardit
organisaatiossa
2) hoidon järjestelyt
3) koulutus ja menetelmällinen tuki
4) organisaation arvot
5) ohjauksen tärkeyden tunnustaminen, rahoitus ja
sijoittuminen tärkeysjärjestykseen
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Tieto ja sen merkitys ihmiselle
Tieto ihmisen perusoikeutena
Tieto maailman jäsentäjänä
Tieto päätöksenteon tukena
Tieto toiminnan suunnittelun
tukena
§ Tieto itse toiminnassa
§ Tieto toiminnan arvioinnissa
§
§
§
§
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Tutkimustieto
§ potilaan tietoa/tiedonsaantia tutkittu 1970-luvulta
alkaen Leino-Kilpi H, Iire L, Suominen Tarja, Vuorenheimo Jaana & Välimäki
Maritta 1993 Client and Information: a literature review.J Clin Nurs 2,331–40

↓
ideologinen
§ Terveys pitkäaikaisena

praktinen
* Terveys

liittyneenä tiettyyn
hoitoon
Terveyskasvatus

Hoitotiede
Lääketiede
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Tutkimustieto, jatkuu
Tulokset kahdensuuntaisia:
1) Tieto edistää paranemista,
hoidon onnistumista è
pyrittävä mahdollisimman
kattavaan tiedonsaantiin
2) Tieto tuottaa ahdistusta
(pelkoa, huolta) è
pyrittävä osarajoittamiseen
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Eri potilasohjaustyypit

(Funnell et al 1991

Empowerment: An Idea Whose Time Has Come in Diabetes Education. The Diabetes Educator 17,
37-41.

Perinteinen
ammattilaslähtöinen malli
1. Fyysinen sairaus
2. Suhde autoritaarinen,
asiantuntija-keskeinen
3. Oppimistarpeet/-ongelmat
asiantuntijan toteamat
4.
Asiantuntija
ongelmanratkaisija,
asiantuntijavastuu
5. Tavoitteena sitoutuminen
suosituksiin
6. Käyttäytymismuutokset
ulkoisesti motivoidut
7. Ammattilaisella voima ja
valta päättää

Voimavaraistumista tukeva
yksilökeskeinen malli
1. Biopsykologinen sairaus
2. Suhde tasa-arvoinen, jaettu
kokemus
3. Oppimistarpeet potilaan
toteamat
4. Potilas ongelmanratkaisija,
ammattilainen on
voimavara, jaettu vastuu
5. Tavoitteena potilaan kyky/
mahdollisuus omien
ratkaisujen/päätösten
tekemiseen
6. Toimintamuutokset
sisäisesti motivoidut
7. Potilas ja ammattilainen
omaavat molemmat voimaa

HLK2014
2.10.2014

Voimavaraistumisen ulottuvuudet (esim. Leino-Kilpi et al
1998, 1999)

experiential

cognitive

bio-physiological

functional

economic

social
ethical
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Voima– voimavaraistuminen (Kuokkanen L & Leino-Kilpi
H 2000 Power and empowerment in nursing: three theoretical approaches. JAN 31(1),
235-241); Bradbury-Jones et al 2008

•

Kriittinen yhteiskuntateoria (vapauttava
tavoite)

•

Organisaatioteoria

•

Sosiaalipsykologinen teoria (yksilön kasvu ja kehitys)
• Post-structuralistinen teoria (erityisesti ammatillinen valta, tiedonvalta,
uusi tapa nähdä)

VOIMAVARAISTUMINEN (ENGL EMPOWERMENT)
•
•

Prosessi ja tulos
Prosessi, jonka avulla potilas saavuttaa kontrollin/
hallinnan kokemuksen omassa tilanteessaan
• Lopputulos, jonka potilas itse saavuttaa – toista ei voi
ulkoisesti voimavaraistaa, vaan hoitajan tehtävänä on
voimavaraistumisen tukeminen eri tavoin
• Lopputuloksen avulla potilas saavuttaa myös muita
tuloksia – esim elämänlaadun paraneminen, toipuminen
Eri tasoja: 0) Odotan tietoa (tarvitsen tietoa), 1) Minulle on
kerrottu/välitetty tietoa, 2) Minulla on tietoa, 3)
Ymmärrän tiedon (tiedän, mitä tiedän), 4) Osaan toimia
tiedon avulla, 5) Voin vaikuttaa tietooni
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Ammattilaisen tieto- ja
toimintarakenne
-mitä tietää

Potilaan tieto- ja
toimintarakenne
-mitä tietää

2

-miten käyttää tietoa

- miten käyttää tietoa
3

1
Olemassaoleva tieto ja sen rakenne

- terveydestä/sairaudesta/hoidosta/voimavaraistumisesta
-Näyttöön perustuva tieto

1 = ammattilaisen tiedon ja toimintarakenteen arviointi
2 = opetukselliset menetelmät
3 = potilaan tiedon ja toimintarakenteen arviointi

Leino-Kilpi 1996
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§ Kirurgisten (ml päiväkirurgiset)
tiedontarpeet/tietoon liittyvät odotukset:
* oireet ja niiden muuttuminen
* haavan hoito
* kivun hoito
* liikunta ja sen muuttuminen
* psykologiset kokemukset ja niiden
käsittely
§ * toipumisen odotettu eteneminen
§ * ongelmatilanteissa yhteydenotto
§ * jatkohoitoon varatut voimavarat
§
§
§
§
§
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§ Tiedon tarpeeseen yhteydessä olevia
tekijöitä:
§ ikä, sukupuoli
§
§

koulutustausta
satunnaisia muita (esim. elintaso, työelämän tilanne)

§ Oma aktiivisuus (esim Leino-Kilpi ym 2010)?
§ aktiiviset kokivat saaneensa vähemmän tietoa
(päiväkirurgisia aikuispotilaita, n=145)
↓
§ Osataanko terveydenhuollossa huomioida
palvelujen käyttäjien yksilöllinen tietotaso?
§ Aktiivisen tiedonhankintastrategian omaavat eivät
koe saavansa riittävästi
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Tietoinen suostumus – tietoon
perustuva hoidon edellytys
katso laaja kirjallisuuskatsaus kirurgiseen potilaaseen
(Kanerva A-M 2006 Tietoinen suostumus päiväkirurgisen potilaan hoidossa. Annales
Universitatis Turkuensis C 248, Turun yliopisto, Turku.)

§ sairaanhoitajan rooli: suora/epäsuora
- potilaan edustaja, opettaja, tukija
1)tiedon olemassaolo
2)tiedon varmistus
3)ymmärryksen varmistus
4)muutoksen varmistus
§ Tietoisen suostumuksen kokonaisuus
A. Ennakkoehdot (kompetenssi, vapaaehtoisuus)
B. Tieto (olemassaolo, ymmärrettävyys)
C. Suostumus (päätös, päätöksen ilmaiseminen)
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Tietoisen suostumuksen
tuntemus (Kanerva 2006/Päiväkirurgia)
Potilaat (n = 235)

65 % huonosti

Sairaanhoitajat (n = 118)

35 % huonosti

Lääkärit (n = 47)

40 % huonosti
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Potilasohjauksen tuloksia
(yksityiskohdat, katso lähdeluettelo)

• monidimensionaalinen
• vaikeuksia:
1) määrittää tuloksia (mikä tulos on/mikä on
oppimistulos/kliininen tulos)
2) muodostaa näyttöä tuottavia
randomoituja tutkimuksia
3) määrittää, kenen tuloksesta on kyse
(oppija-ohjaaja)
4) määrittää tuloksia ajassa
5) mitata/mittareiden puute

Tulokset, yleistä

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Tietotaso/Itsehoitoon liittyvä tietotaso
Itsehoitokäyttäytyminen/itsehoitoaktiviteetit
Kliiniset tulokset
Oireiden kokeminen
Elämän laatu/terveyteen liittyvä elämänlaatu
Asenteet
Tyytyväisyys
Kustannukset (hoidon/potilasohjauksen)

A. Tietotaso/Itsehoitoon liittyvä tietotaso
(level of knowledge)

A1 Perioperatiivinen hoito
•
•
•

perioperatiivinen (Lee et al 2003, Johansson et al 2004)
postoperatiivinen(Fredericks et al 2010)
kirurginen hoito (Lee et al 2003, Dwan & Lee 2004, Johansson et al 2004a,b,
Suhonen & Leino-Kilpi 2006, Fredericks et al 2010)

A2 Keuhkopotilaiden hoito (pulmonary diseases)
•
•

astma (mittareita tietotason mittaamiseen, Pink et al 2009)
COPD (Turnock et al 2010)

A3 Sydänpotilaiden hoito (cardiac diseases)
(Fredericks et al 2010)

A4 Syöpäpotilaiden hoito (Zeliadt et al 2006, Ryhänen et al 2009, Sinfield
et al 2009,

B. Itsehoitokäyttäytyminen/itsehoitoaktiviteetit
(self-care activities, self-management)

B1. Itsehoito/oma hoito (Self-management) (Weingarten et al
2008, Jonker et al 2009, Dun & Yan 2010)
* ikääntyneet pitkäaikaispotilaat (Jonker et al 2009, Du et al 2010)
* keuhkopotilaat (pulmonary diseases / asthma, Smith et al 2007)
* diabetes-potilaat (Baradaran et al 2010)
* alaselän kipupotilaat (patients with low back pain, May 2010)

B2. Terveystiedon etsintä
•
•
•

(Anker et al 2011)
itsehoito perioperatiivisessa prosessissa (Johansson et al 2004)
lääkehoitositoutuneisuus/pitkäaikaissairaudet (Dean et al 2010)
päätöksenteko (Jackson et al 2008)

B3. Self-efficacy (ikääntyneet pitkäaikaispotilaat /Jonker et al 2009)
B4. Fyysiset aktiviteetit
•
•
•

postoperatiiviset/päivittäiset (Fredericks et al 2010)
fyysiset/pitkäaikaissairaat aikuiset (Conn et al 2008)
erilaiset kontrollit (Weingarten et al 2002, Wofford et al 2008)
sydänsairauksia omaavat potilaat, seuranta (Dusseldorp et al 1999)

C. Kliiniset tulokset
C1. Kardiovaskulaariset
•verenpaine (Dusseldop et al 1999, Glynn et al 2010)
•sydämen toiminnanvajavuus (heart failure,Fredicks et al 2010)
•riskeistä kertominen (Sheridan et al 2010/cholesterol, eating habits)
•sydäntaudit (coronary hearth disease, Sheridan et al 2010)
•kuolleisuuden aleneminen (Dusseldorp et al 2010)
•diabeettinen haava jalassa (Dorresteijn et al 2010)
•verensokeritasapainon kontrolli (Baradaran et al 2010)

C2. Painon pudotus (Dusseldorp et al 1999, Tsai et al 2005)
OBS! Ei evidenssiä/epäsystemaatisia löydöksiä :
•tietokonepohjaiset ohjelmat (Fox 2009)
•niskasärky (Haines et al 2009)
•verenohennuslääkityksen ylläpito (Newall et al 2005)
• diabeetikon hoito/metaboliset kontrollit ja komplikaatioiden väheneminen
(Loveman et al 2003, Hawthorne et al 2010)
•psyykkiset oireet (Stoltz et al 2009)

D. Oireiden kokeminen
D1. Kipu
•kipu (Johansson et al 2004, Stiles et al 2010)
•niskasärky (Haines et al 2009)
•synnytyskipu (Escott et al 2009)

D2. Ahdistus/stressi
•ahdistus (Lee et al 2003)
•henkinen stressi ; ikääntyneet pitkäaikaissairaat (Jonker et al 2009)

D3. Oireet liittyen sydämen toiminnan vajavuuteen
(Fredericks et al 2010)

D4. Postoperatiiviset (Fredericks et al 2010)

E. Elämänlaatu
F. Asenteet
E1. Elämänlaatu
•

diabetes-potilaat (Debono & Cachia 2007)

F. Asenteet
F1. Mielenterveys/psyykkiset ongelmat (Sakellari, Leino-Kilpi et al
2010)

F2. SYöpä
*syöpähoito, syöpä (Bennett et al 2009)
*syöpään liittyvä kipu (Bennett et al 2009, Stiles et al 2010)

F3. Kirurginen prosessi

(Johansson et al 2004)

G. Tyytyväisyys
G1. Anestesiologia (Lee et al 2003)
G2. Konsultaatioaktiviteetit (Haywood et al 2006)

H. Kustannukset
H1. Diabetes-potilaat (Loveman et al 2003
H2. Ortopediset leikkauspotilaat (Heikkinen et al 2010
H3. Terveyspalvelujen käyttö/COPD (Turnock et al 2010)

H3. Sydänpotilaat

(Fredericks et al 2010/hoitoajan lyheneminen)

Internet-pohjaiset ohjausinterventiot –
tuloksia
Tulokset (e.g. Samoocha et al 2010):
• potilaan voimavaraistuminen

(Hill et al 2006/chronically ill women,
Homko et al 2007/women with diabetes, Heikkinen et al 2009/orthopedic
surgical)

•

self-efficacy:

•

hedelmöityshoidot (Cousineau et al 2008/infertile women, Tuil et al 2007/in vitro
fertilization),
sydänsairaudet (Ross et al 2004/congestive heart failure, Zutz et al 2007/cardiac
rehabilitation)
pitkäaikaissairaudet (Lorig et al 2006/chronic disease, Lorig et al 2008/arthritis)
muut (Hirai et al 2005/traumaattinen tapahtuma, Lorig et al 2002/Selkäkipu, Man
et al 2006/aivovamma)

•
•
•

•

hallinta (mastery; Warmerdam et al 2007/depressiiviset oireet )

§

Heikkinen K 2011: Cognitively empowering Internet-based patient education for ambulatory
orthopaedic surgery patients" (Tiedollista voimavaraistumista tukeva internet-perustainen ohjaus
päiväkirurgisille ortopedisille potilaille). Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos http://www.doria.fi/
bitstream/handle/10024/70744/AnnalesD973Heikkinen.pdf?sequence=1

Joitain kokoavia havaintoja
• Ohjauksen tulokset eivät ole
systemaattisia
• Ohjaus + muu tuki = parempi tulos ?
• Tulosten ja preferenssien suhde (suhde
tarpeeseen) ?
*syöpäpotilaat (Wen et al 2004, Rutten et al 2005,

Sinfield et al 2009)

* kirurgiset potilaat (Suhonen&Leino-Kilpi 2006
* silmäpotilaat (Dawn & Lee 2004)

PO menetelmät
Nykytila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

traditionaalinen kasvoista kasvoihin yksilö/ryhmä)
kirjallinen materiaali (esitteet/ohjeet/protokollat)
audiovisuaalinen materiaali (videot, filmit, pelit)
sähköiset (internet- kohde tutkimuksissa 2000-luvulla)
monimenetelmälliset ohjelmat (ei aina raportoida)
tietotestit/taitotestit (niukasti!)
käsitekartat (niukasti, see Johansson et al 200?)
piirustukset/kuvat/valokuvat/kirjat (niukasti)
voimavaraistumista tukeva keskustelu (niukasti)

Po menetelmät, jatkuu
Kehiteltävää:
•

oppimisprosessin analyysi: potilaan preferenssit,
kognitiiviset strategiat, tulosten arviointi (ikä,
muistihäiriöt, henkilökohtainen kasvu )
• yksilöivät menetelmät (motivational interviewing/Britt et al 2004,
empowering discourse/Virtanen et al 2007)

•
•

monimenetelmät (e.g. van den Berg & Donyai 2010/information leaflets)
tulos-sensitiiviset, kustannus-sensitiiviset, kulttuurisensitiiviset

Tulevaisuuden näkökulmia potilasohjaukseen
Sisältö:
*standardi ↔ yksilöllistetty (e.g. Fredericks et al 2010)
*yleinen –spesifi

Ohjaaja :
*potilas ↔ ammattilainen → voimavaraistumista tukeva PO
*hoitotyöntekijöiden keskeinen rooli (Koutsopoulou et al 2010)
*roolit/velvollisuudet/oikeudet/vastuut

Metodit:
*ihmiskeskeinen ↔ teknologinen
*kognitiiviset rakenteet, prosessit, preferenssit, päätöksenteko (Lin et al 2010)

Konteksti:
*koti ↔ terveydenhuollon organisaatio
*multidimensionaalinen verkosto (organisationaalinen, henkilökohtainen, kliininen,

taloudellinen… )

Kiitos!
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