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Pääkirjoitus
Innovaatiot näkyväksi
hoitotieteellisessä tutkimuksessa
Hyvät hoitotieteen ystävät, näin talven
kynnyksellä ilahdutamme teitä vuoden 2020
Hoitotiede-lehden suplementtinumerolla,
joka perustuu tämän syksyn 16. kansallisen
hoitotieteellisen konferenssin ”Perustutkimuksesta innovaatioihin hoitotieteessä” esityksiin. Konferenssi järjestettiin ensimmäistä kertaa verkkokonferenssina Hoitotieteiden Tutkimusseuran HTTS ry:n ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen yhteistyössä. Konferenssi jo itsessään oli innovatiivinen toteuttamistapansa vuoksi. Konferenssin perinteisiin kuuluu, että korkeatasoisten ja mielenkiintoisten konferenssiesitysten tiivistelmien perusteella pyydetään
joitakin tutkijoita kirjoittamaan aiheesta tieteellinen artikkeli. Covid-19 pandemia vaikutti konferenssin järjestelyihin, kuten myös
suplementtinumeron julkaisun aikatauluun.
Olemme iloisia, että muuttuneista tilanteista huolimatta joukko tutkimusryhmiä innostui kirjoittamaan tähän julkaisuun. Nyt nämä
artikkelit ovat luettavana. Artikkelit ovat
ennen julkaisemista läpikäyneet kahden arvioijan arviointiprosessin Hoitotiede-lehden
käytännön mukaisesti.
Konferenssin teema ”Perustutkimuksesta
innovaatioihin hoitotieteessä” ohjasi myös
artikkeleiden valintaa. Suplementtinumeron
artikkeleiden tavoitteena on jakaa hoitotieteellisiä innovaatioita ja lisäksi erilaisia hoitotieteen tutkimusmenetelmiä lukijoille. Ensimmäinen artikkeli tarkastelee kartoittavassa kirjallisuuskatsauksessa millaisten tutkimusmenetelmien käyttöä tulisi vahvistaa
hoitotieteessä. Toinen menetelmäartikkeli
tutustuttaa meidät rekisteritutkimukseen.
Näin COVID-19 viruksen rasittaessa terveydenhuoltoa ja erityisesti ikääntyneiden hoitoa, on artikkeli Infektioiden torjunnasta
ikääntyneiden ympärivuosikautisessa pitkäaikaishoidossa mitä ajankohtaisin. Innovaa-

tiot näyttäytyvät artikkeleissa simulaatiopelin vaikuttavuudesta hoitotyön opiskelijoiden kliinisiin päätöksentekotaitoihin ja älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden kivunarvioinnissa. Myös moniammatillinen
yhteistyö on tärkeää terveydenhuollossa ja
siitä on hyvä esimerkki lasten tehohoidosta. Työkykyä, työhön sitoutumista ja luottamusta omiin kykyihin tarkastellaan keskiikäisten kotihoidon hoitajien näkökulmasta.
Viisi artikkeleista on suomenkielisiä, yksi
ruotsinkielinen ja samoin yksi on englanninkielinen. Näin tuomme esille lehden monimuotoisuutta julkaisukanavana myös kielen suhteen.
Kiitos käsikirjoitusten kirjoittajille ja niiden arvioijille erinomaisesta yhteistyöstä. Aikataulu oli tiukka, mutta siitä selvittiin hyvällä hengellä hoitotieteen edistämiseksi
näin korona-aikana! Hoitotieteellinen tutkimus ja sen tulosten implementointi hoitotyön käytäntöön on vahvuus poikkeusolojenkin aikana. Yhdessä vahvistamme oman
tieteenalamme tietoperustaa ja Hoitotiede
lehti tarjoaa oivan mahdollisuuden uuden
tutkimustiedon jakamiseen kansallisesti.
Kuopiossa syysauringon viime säteistä iloiten
Tarja Kvist
Professori
Vieraileva päätoimittaja
Marja Härkänen
Yliopistotutkija, Dosentti
Vieraileva toimitussihteeri

S2

HOITOTIEDE 2020, vol 32 suppl

Millaisten tutkimusmenetelmien
käyttöä tulisi vahvistaa hoitotieteessä?
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ABSTRACT

Hoitotieteen tutkimuksen vahvistaminen ja strateginen suuntaaminen sisällöllisesti ja menetelmällisesti ovat painopisteitä hoitotyön tutkimusorganisaatioiden, korkeakoulujen, yhteisöjen ja
verkostojen toiminnassa. Hoitotieteen tutkimusmenetelmien tulevaisuuden kehittämistarpeista
ei juurikaan ole tietoa saatavilla.
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millaisten tutkimusmenetelmien käyttöä hoitotieteessä tulisi vahvistaa. Kartoittavan katsauksen
-menetelmällä arvioitiin 1522 CINAHL Plus
(EBSCO) Full text tietokannasta löytyvää julkaisua vuosilta 2012-2018, joista 18 julkaisua
valikoitui aineistoon.
Julkaisujen tuloksien pohjalta muodostui kolme pääteemaa: (1) menetelmien moninaisuus ja
laadun varmistaminen, (2) erilaisten aineistojen
ja menetelmien monitieteisyyden hyödyntäminen ja (3) tutkimustulosten käytäntöön siirtämisen suunnitelmallisuus.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hoitotieteellisen tutkimuksen tutkimusmenetelmälliseen
laatuun tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Hoitotyön menetelmien vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointiin tarvitaan hyvin suunniteltuja RCT ja kokeellisia tutkimuksia. Lisäksi tarvitaan interventiotutkimuksia löytämään ne hoitotyön keinot, joilla vaikutetaan kansalaisten terveyskäyttäytymiseen. Arviointitutkimuksen käytön lisääminen mahdollistaa näytön hoitotyön
vaikuttavuudesta. Koska näytön vieminen hoitotyön suosituksina käytäntöön on haastavaa,
tulisi implementaatio- ja translaatiotieteitä sovel-

Which research methods to strengthen in
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Strengthening and strategically directing nursing
science research in terms of content and methodology are operational priorities of nursing
research organizations, communities, networks,
and universities. Scarce information is available
on the future development needs of nursing research methods.
The purpose of this study is to describe which
research methods should be strengthened in
nursing science. The scoping review method
was used to evaluate 1522 publications from the
CINAHL Plus (EBSCO) Full text database from
2012-2018, out of which 18 publications were
selected for the material.
Based on the results of the publications, the
following three main themes were formed: (1)
the diversity and quality assurance of research
methods, (2) the utilization of the multidisciplinary nature of different materials and methods,
and (3) the systematic implementation of research results to practice.
In conclusion, more attention should be paid
to the research methodological quality of nursing research. Well-designed RCTs and experimental studies are needed to evaluate the effectiveness and efficiency of nursing methods. In
addition, intervention studies are needed to
identify those nursing methods that influence a
person’s health behavior. Increasing the use of
evaluation research would allow building evidence on the effectiveness of nursing. Due to
the challenge of putting evidence into practice,
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taa huomattavasti enemmän hoitotieteellisessä
tutkimuksessa.
Avainsanat: tutkimus, tutkimusmenetelmät, hoitotiede, kartoittava katsaus
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for example nursing guidelines, implementation and translation sciences should be applied
much more prominently in nursing research.
Key words: research, research methods, nursing
science, scoping review

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?
• Hoitotieteen tutkimusinstituutiot, korkeakoulut, Suomen Akatemia ja alan säätiöt sekä
hoitotyön ammattilaisia edustavat yhdistykset ovat aktiivisesti arvioineet ja priorisoineet
hoitotyön tutkimuksen sisällöllisiä alueita.
• Kuvailevalla tutkimuksella on pitkä traditio hoitotieteessä, mutta satunnaistettuja kokeellisia
(RCT) sekä interventiotutkimuksia tehdään vähemmän.
Mitä uutta tietoa artikkeli tuo?
• Kokoaa tieteelliseen keskusteluun tunnistettuja hoitotieteen metodologisia kehityskohteita.
• Vahvistaa implementaatio- ja translaatiotutkimuksen merkitystä osana hoitotieteen
tutkimusmenetelmä valikoimaa.
Mikä merkitys tutkimuksella on hoitotyölle, hoitotyön koulutukselle ja johtamiselle?
• Hoitotieteen koulutuksessa tulisi entistä enemmän panostaa erilaisten tutkimusmenetelmien
osaamiseen vahvistamiseen sekä vaativien tutkimusasetelmien hallintaan.
• Hoitotyön käytännössä pitäisi pystyä toteuttamaan interventiotutkimusasetelmia sekä
implementaatio- ja translaatiotutkimuksia.
• Myös johtamisella tulisi tukea hoitotiedejohtoisten monitieteisten tutkijaryhmien ja
verkostojen syntymistä hoitotieteen laajemmaksi hyödyntämiseksi.

Tutkimuksen lähtökohdat
Hoitotieteen ja -työn tutkimuksen strategisista prioriteeteista on runsaasti julkaisuja
(esimerkiksi European Nursing Research
Foundation (ENRF), National Institute of Nursing Research (NINR), American Nursing Association), jotka linjaavat sisällöllisiä painopisteitä. Vastaavasti kansallisesti Suomen
Akatemialla on tässä tärkeä rooli yliopistojen omien strategialinjausten rinnalla (Suomen Akatemia 2018, 2012). Tästä huolimatta hoitotieteen tutkimusmenetelmien tulevaisuuden kehittämistarpeita on kirjallisuudessa kuvattu niukasti. Esimerkiksi ENRF:n
(2017) strategisessa tutkimusohjelmassa vuosille 2017-2020 on neljän sisällöllisen prioriteettialueen lisäksi nostettu esille metodisena painopisteenä Big Datan (jatkossa massadata) tunnistaminen ja käyttö. Vastaavasti
Yhdysvalloissa NINR (2016) on nimennyt

hoitotieteen strategiselle kehittämiselle neljä
sisällöllistä painopistealuetta, joiden kuvauksiin liittyy myös innovatiivisten tutkimusmetodologioiden kehittämisen tärkeys.
Viitteitä tutkimusmetodien vahvistamiselle tulevaisuudessa on NINR:n uuden
strategisen tutkimusohjelman taustamateriaaleissa (ORWH 2018). Lisäksi National
League for Nursing (2020) ottaa hoitotyön
koulutuksen tutkimuksen painopisteissään
vuosille 2020-2023 kantaa myös metodologiaan painottamalla luotettavia (sound),
täsmällisiä (rigorous) tutkimusmenetelmiä,
vahvoja tutkimusasetelmia, suuria otoskokoja ja massadatan käyttöä. Näiden ohella
monimenetelmäiset asetelmat, tarkat mittaus- ja arviointitekniikat, meta-analyysit
sekä tutkimuksen tulosten muuntaminen
näyttöön perustuvaksi koulutuskäytännöiksi ovat ko. strategian mukaan tulevaisuudessa tärkeää. (NLN 2020.) Esimerkik-
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si Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hoito- ja terveystieteellisen tutkimuskeskuksen tehtäviksi mainitaan muun muassa implementaatiotutkimuksen lisäämisen, jotta vaikuttavia käytänteitä voidaan
vahvistaa (STM 2020).
Tutkimuksen rahoituskanavat vaihtelevat, ja rahoituksen saaminen näyttää tulevan yhä kilpaillummaksi. Tämä edellyttää
korkeatasoisten tutkimussuunnitelmien
laatimisen osaamista. Tämän lisäksi tutkimusorganisaatioiden ja korkeakoulujen toiminnan laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan tuotettujen julkaisujen
määrän ja laadun perusteella. Suomen Akatemian Tieteen tila 2018 -arvioinnin suosituksissa nostetaan esille muun muassa se,
että monitieteisyyden ja ilmiöpohjaisuuden
merkitys tutkimuksessa kasvaa. Lisäksi arvioinnin mukaan avoin tiede parantaa tutkimuksen laatua sekä laajentaa tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnassa. (Suomen Akatemia 2018.)
Selvää on, että tietoa tarvitaan enemmän
siitä, millaisten tutkimusmenetelmien käyttöä hoitotieteessä tulisi vahvistaa. Tietoa tarvitaan erityisesti uusien, laajojen strategisten tutkimushankkeiden suuntaamisen
apuna, tieteellisten verkostojen kasvattamisessa ja lujittamisessa sekä hoitotyön kehittämisessä kohti vahvaa näyttöä. Hoitotieteen tutkimuksen vahvistaminen ja sen strateginen suuntaaminen sisällöllisesti ja menetelmällisesti ovat hoitotyön tutkimusorganisaatioiden, korkeakoulujen, yhteisöjen ja
verkostojen toiminnan painopisteitä.
Tämä katsaus hyödyntää aikaisemmin julkaistun kartoittavan katsauksen (Scoping review) (Hopia & Heikkilä 2020) aineistoa tarkastellen syvällisemmin ja tarkemmin alkuperäisaineistoa hoitotieteen tutkimusmenetelmien osalta. Alkuperäisen kartoittavan
katsauksen tarkoituksena oli tunnistaa ja
tuottaa synteesi globaaleista hoitotyön tutkimuksen prioriteeteista sekä tutkimuksen
tulevaisuuden suunnista perustuen CINAHLtietokannan tuottamaan tietoon.

Tutkimuksen tarkoitus ja
tutkimuskysymys
Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaisten tutkimusmenetelmien
käyttöä hoitotieteessä tulisi vahvistaa. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa hoitotieteen isojen strategisten tutkimushankkeiden
suuntaamiseen, verkostojen lujittamiseen
sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiseen. Tutkimuskysymys: Millaisten tutkimusmenetelmien käyttöä tulisi vahvistaa
hoitotieteessä?

Menetelmät
Aineisto
Tutkimus toteutettiin kartoittavan katsauksen menetelmällä, koska se soveltuu
hyvin aikaisemmin vähän tutkitun aiheen
kuvaamiseen sekä siihen, että katsauksen
aineisto on heterogeeninen (Arksey &
O'Malley 2005, Peters ym. 2015). Kartoittavan katsauksen tarkoituksena ei ole tuottaa
vastausta spesifiin tutkimuskysymykseen,
vaan ennen kaikkea se on katsaustyyppi,
jossa haetaan tutkimuskohteeseen liittyvää,
olemassa olevaa tietoa laajasti (Munn ym.
2018, Tricco ym. 2018).
Tutkimusaineisto hankittiin CINAHL plus
(EBSCO) with Full Text (The Cumulative
Index to Nursing and Allied Health Literature) tietokannasta, koska se on laajin, kattavin ja käytetyin hoitotieteellisen tutkimuksen kansainvälinen tietokanta (CINAHL Databases 2020). Aineisto kerättiin joulukuussa 2018, ja haku rajattiin vuosiin 2012-2018.
Haussa käytettiin Medical Subject Headings
(MeSH) termejä ja vapaata tekstiä. Alkuperäiseen hakuun hakusanoiksi valikoitiin seuraavat: (MH "National Institute of Nursing
Research (U.S.)") OR (MH "Research Priorities") OR (MH "Research, Nursing") OR (MH
"Nurse Researchers") OR (MH "Nursing Administration Research") OR (MH "Education,
Nursing, Research-Based") OR (MH "Clini-
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cal Nursing Research") OR (MH "Nursing
Practice, Research-Based") OR (MH "Nursing Care Studies") OR "research priorities
AND nursing". Tämä haku tuotti tähän katsaukseen valikoituneet 18 julkaisua.
Ensimmäisessä haussa saatiin yhteensä
1522 julkaisua. Tämän jälkeen kaksi tutkijaa, ensin itsenäisesti ja sen jälkeen yhdessä, arvioivat julkaisujen sopivuuden suhteessa tutkimuskysymykseen. Julkaisuista
1071 hylättiin otsikon perusteella. Seuraavaksi jäljelle jääneiden 451 julkaisun tiivistelmä arvioitiin tutkijoiden toimesta. Tällöin
211 julkaisua hylättiin seuraavien syiden perusteella: duplikaatti (2), kokoteksti julkaisua ei saatavilla (1), ei vastannut tutkimuskysymykseen (208). Tutkijat arvioivat jäljelle jääneet 240 julkaisut suhteessa laajempaan tutkimuskysymykseen yleensä hoitotyön tutkimusprioriteeteista. Yhteensä 144
julkaisua hylättiin, koska ne eivät olleet tutkimuskysymykseen soveltuvia. Tässä vaiheessa aineisto muodostui 96 julkaisusta.
Aineiston laadun arviointi
Jäljelle jääneiden julkaisujen laatu varmistettiin käyttämällä Joanna Briggs Instituutin
( JBI) ( JBI 2020) tutkimuksen kriittisen arvioinnin arviointikriteeristöjä, vaikka kartoittavan katsauksen menetelmällä kerätylle aineistolle ei ole välttämätöntä tehdä kriittistä laadun arviointia (mm. Munn ym. 2018,
Tricco ym. 2018). Ensin valittiin kullekin julkaisulle soveltuva JBI arviointikriteeristö.
Tutkija ja tutkimusassistentti arvioivat itsenäisesti 96 julkaisua. Sen jälkeen tutkijat keskustelivat julkaisuista, joissa heidän arviointinsa poikkesivat toisistaan saavuttaakseen
konsensuksen. Julkaisut, jotka täyttivät yli
puolet kriteeristön pisteistä, hyväksyttiin
mukaan lopulliseen aineistoon. Viisi julkaisua hylättiin heikon laadun vuoksi, jolloin
91 julkaisua jäi aineistoon ja josta tulokset
on julkaistu vuonna 2020 (Hopia & Heikkilä 2020). Tässä kuvattavaan tutkimukseen
rajattiin näistä 91 arvioiduista julkaisuista ne
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18, joissa esitetään kannanottoja hoitotyön
tutkimusmetodien kehittämistarpeista ja priorisoinneista. Kuviossa 1 on kuvattu tiedonhaun eteneminen.
Aineiston analysointi
Aineiston analyysi tehtiin alkuperäisten
91 julkaisun osalta soveltaen Braunin ja Clarkin teema-analyysia (Braun & Clarke 2006).
Alkuperäisen julkaisun yhdeksi pääteemaksi muodostui ”Hoitotieteen metodologia”,
jota syvennettiin ja tarkennettiin käymällä
uudelleen läpi 18 kyseessä olevaan pääteemaan valikoitunutta julkaisua. Vastausta haettiin tässä katsauksessa asetettuun tutkimuskysymykseen (taulukko 1). Aineisto
analysoitiin huolellisesti ja siitä muodostettiin koodeja, joita yhdistettiin alateemoiksi.
Uusia alateemoja yhdistettiin siten, että
uusia sisällöllisiä teemoja muodostui yhteensä kolme. Kaksi tutkijaa työskenteli tiiviisti analyysivaiheen aikana keskustellen
säännöllisesti tulkinnoistaan. Tämä mahdollisti osaltaan sen, että aineiston analyysi toteutui mahdollisimman laadukkaasti ja läpinäkyvästi (Nowell ym. 2017). Aineiston analysoinnin yhteydessä tutkijat kokosivat aineistoon liittyvistä käsitteistä ja niiden määritelmistä taulukon 2.

Tulokset
Aineisto koostui 18 julkaisuista, josta puolet edusti erityyppisiä kirjallisuuskatsauksia
ja loput asiantuntijoiden näkemyksiä. Kirjoittajat olivat amerikkalaisia (n=11), suomalaisia (n=2), ruotsalaisia (n=1), englantilaisia
(n=1), italialaisia (n=1), australialaisia (n=1)
ja kiinalaisia (n=1). Kirjallisuuskatsauksien aineistot vaihtelivat neljästä julkaisusta 9036:en
ja asiantuntija-artikkeleista neljä liittyi hoitotieteen tutkimusstrategiakeskusteluun Yhdysvalloissa. Julkaisuista muodostui kolme
pääteemaa: Menetelmien moninaisuus ja laadun varmistaminen, Erilaisten aineistojen ja

Kelpoisuus

Seulonta

Identifiointi
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Hakutulos
CINAHL (n = 1522)

Otsikoiden perusteella seulotut
julkaisut (n = 1522)

Poissuljetut julkaisut (n = 1071)
• Ei vastaa tutkimuskysymykseen

Abstraktin/julkaisun kelpoisuuden
arviointi (n = 451)

Poissuljetut julkaisut (n = 211)
• Duplikaatti (n = 2)
• Kokotekstiä ei saatavilla (n=1)
• Ei vastaa tutkimuskysymykseen
(n = 208)

Kokotekstin perusteella arvioidut
(n = 240)

Poissuljetut julkaisut (n = 144)
• Ei vastaa tutkimuskysymykseen

Julkaisujen laadun arviointi
(n = 96)

Julkaisut tutkimusprioriteeteista
(n = 91)

Hyväksytyt

Haun rajaukset
• Julkaisuvuosi 2012-2018
• Julkaisukieli englanti
• Abstrakti saatavilla

Poissuljetut julkaisut (n = 5)
• Alle 50 % arviointikriteeristön pisteistä

Poissuljetut julkaisut (n = 73)
• Ei vastaa tutkimuskysymykseen

Hyväksytyt julkaisut
(n = 18)

Kuvio 1. Tiedonhaun eteneminen.

menetelmien monitieteisyyden hyödyntäminen ja Tutkimustulosten käytäntöön siirtämisen suunnitelmallisuus.
Menetelmien moninaisuus ja laadun
varmistaminen
Tulokset osoittavat, että hoitotieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan enemmän satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT),
kokeellisia ja interventiotutkimuksia sekä

metasynteesiä (Baldi ym. 2014, Richards ym.
2014). Mitattaessa hoitotyön interventioiden
vaikuttavuutta edellytetään aikaisempaa
vankempaa (robust) tutkimusta ja metodologista täsmällisyyttä erityisesti taloudellisissa arviointitutkimuksissa (Cook ym. 2017).
Arviointitutkimusta tarvitaan hoitotyön tulosten, potilaiden itsensä raportoimien tulosten sekä hoitotyön taloudellisten vaikutusten tutkimisessa. Lisäksi tarvitaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistäviä ja vah-
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vistavia kvantitatiivisia tutkimuksia, jotka
ovat huolellisesti suunniteltuja, täsmällisesti toteutettuja ja raportoituja (Baldi ym. 2014,
Stolt ym. 2017, Zhao ym. 2018). Cook ym.
(2017) korostavat, että on kriittisen tärkeää
osoittaa hoitotyön arvo korkealaatuisella ja
hyvin suunnitelluilla taloudellisilla arviointitutkimuksilla. Richards ym. (2014) tarkastelivat eurooppalaista hoitotyön tutkimuksen tilaa osoittaen, että johtavissa hoitotieteen julkaisuissa raportoitu tutkimus on suurelta osin kuvailevaa ja lisäksi huonosti raportoitua (Richards ym. 2014). Hoitotyön
tutkimuksen vaikutus jää helposti piiloon,
ja sen asemaa on vahvistettava tekemällä
tieteellisesti luotettavia (sound) tutkimuksia, joiden tulokset ovat yleistettävissä.
(Baldi ym. 2014, Kim ym. 2017, Muntlin Athlin 2018, Richards ym. 2014).
Erilaisten aineistojen ja menetelmien
monitieteisyyden hyödyntäminen
Käyttäytymistieteen, datatieteiden (ml.
massadata), biotieteiden (omiikat) ja terveystaloustieteiden tutkimusmenetelmät ovat soveltuvia myös hoitotieteelliseen tutkimukseen, ja näihin tulisikin kiinnittää enemmän
huomiota (Bates ym. 2014, Brennan & Bakken 2015, Henly ym. 2015a, Henly ym. 2015b,
Westra ym. 2017). Gephart ym. (2018) toteavat, että pysyäkseen nykyaikaisena hoitotyön tutkijoiden on tukeuduttava sekä hoitotieteen teoriaan että massadataan tavoilla,
jotka tekevät hoitotieteestä näkyvämmän ja
paremmin saavutettavissa olevan.
Hoitotyön tutkijoiden tulisi käyttää systemaattisesti suuria terveysrekistereitä sekä
massadataa tutkimuksessaan. Tästä on saatu
kokemusta tutkittaessa esimerkiksi äitiyshuollon tuloksia (Lamminpää ym. 2017) ja
ikääntyneiden hoitotyötä (Stolt ym. 2017).
Massadata ja suurten tietovarantojen analyysi hoitotyön näkökulmasta saattaa tuoda
esille vahvemmin potilasnäkökulman ja auttaa yksilöllistämään potilaalle räätälöityjä interventioita (Brennan & Bakken 2015).
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Tutkimustulosten käytäntöön siirtämisen
suunnitelmallisuus
Implementaatio- ja translaatiotutkimuksen asemaa ja käyttöä tulee vahvistaa hoitotieteessä. Translaatiotieteessä näyttöön
perustuvat käytännöt siirretään kliiniseen
hoitotyöhön. Weiss ym. (2018) ovat sitä mieltä, että yksittäisiä näyttöön perustuvia projekteja tulisi yhdistää osaksi laajempaa translaatiotutkimusta, jolloin tutkimustulokset
saadaan vietyä tehokkaammin ja tuloksekkaammin osaksi hoitotyötä. Hoitotieteen tulisi hyödyntää enemmän implementaatiotutkimusta (Curtis ym. 2017). Käytäntöön soveltaminen tulisi huomioida jo tutkimusasetelmassa, mukaan lukien tutkimuksen toteutuksen arviointi. Toinen perustelu translaatiotutkimuksen määrän lisäämiseen hoitotieteessä on varmistaa, että tutkimusnäyttö otetaan käyttöön uusimpaan tutkimukseen perustuvissa hoitokäytännöissä
(Deutschman ym. 2012, Weiss ym. 2018).
Uudet tutkimusmenetelmät ovat myös tarpeen tutkitun tiedon muuntamiseksi uudenlaisiksi tutkimusasetelmiksi (Curtis ym. 2017,
Weiss ym. 2018). Heitkemper ym. (2015)
esittävät, että erityisesti omiikka tieteiden
tutkimustuloksien soveltamisessa käytäntöön hoitotieteellä on tulevaisuudessa hyviä
mahdollisuuksia.

Katsauksen luotettavuus ja
eettisyys
Katsauksen haun kattavuuden ja osuvuuden varmistamiseksi hyödynnettiin kirjaston terveystieteen informaatikkoa hakusanojen ja hakustrategian suunnittelussa. Saatujen tulosten luotettavuutta vahvistettiin arvioimalla julkaisujen laatua JBI arviointikriteeristöillä (Hotus 2020), joten analyysiin valikoitui vain laatukriteerit täyttäviä. Näin voitiin varmistua siitä, että analysoitavaksi valikoituvat artikkelit olivat laadultaan korkeatasoisia (Porritt ym. 2014). Tulosten luotettavuutta vahvistettiin myös sillä, että katsa-
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Kokeellisista tutkimuksista (n=2284) 1324 voitiin luokitella RCT-tutkimuksiksi. 20-vuoden aikana RCT-tutkimusten määrä oli kasvanut ja osuus vakiintui tutkittavana vuonna
2009 noin 69%:iin. Tutkimusten tuottamisessa on 10 vuoden kuilu Pohjois-Amerikan ja
Euroopan sekä muiden maanosien välillä, joka saattaa olla yhteydessä rahoitusmahdollisuuksiin. RCT-tutkimusten laadun arviointiin tulee kiinnittää huomiota osana vertaisarviointiprosessia.
Kirjoittajat tarkastelevat massadatan käytön kliinistä analytiikkaa, tarvittavan datan luonEnnakoida massadatan hyönetta ja infrastruktuuria. Valtion rahoitusta esitetään ratkaisuksi massadatan ja analytiikan
dyntämisen mahdollisuuksia
kehittämiseksi. Erityisesti räätälöitävä korkeanriskinpotilaille ratkaisuja, joissa yhdistetään
terveydenhuollon kustannusten
useanlaista tietoa sekä hyödynnetään sensoritekniikkaa.
vähentämisessä.
Hoitotiede voi suhteessa massadataan ja datatieteeseen painottua tarjoamaan määritelmiä
Määritellä massadata ja datatiede
ja tietoelementtien kontekstia, asiantuntemusta teorioiden käytöstä muuttujien järjestäkansallisissa ohjelmissa. Laatia
misessä ja analyysitulosten tulkinnassa sekä interventioiden luomisessa. Nämä auttavat
suositukset hoitotyön osaamisen
potilaita tulkitsemaan ja toimimaan tiedon perusteella, joka on saatu datatieteellisten tutkivahvistamiselle.
musten avulla.
Arvioida ja kuvailla Yhdysvalloissa Laadukkaita hoitotyön arviointitutkimuksia löytyi vähän (n=28), eikä niissä huomioi1997-2015 toteutettujen hoitotyön tu kaikkia arviointien tekemiseen liittyviä ohjeistuksia. Niiden määrä on lisääntynyt
taloudellisten arviointitutkimusten vuoden 2005 jälkeen. Taloudellisessa arviointitutkimuksessa kiinnitettävä enemmän
huomiota metodologisten ohjeiden noudattamiseen. Kyseessä on alihyödynnetty
määrää ja laatua
tutkimustyyppi.
Tutkimustiedon siirtämisestä käytäntöön on useita teorioita. Lisäksi tutkimustiedon impleKuvata tutkimustiedon hoitotyön
käytäntöön siirtämisen tärkeyttä ja mentointiin vaikuttavat edistävät ja estävät tekijät tunnetaan. Useita malleja olemassa sen
suunnittelemiseen sekä välineitä toteuttamiseen ja arviointiin. Tutkimustiedon siirtäminen
onnistumisen metodeja.
käytäntöön huomioitava tutkimusta suunniteltaessa, unohtamatta loppukäyttäjiä ja arviointia tutkimuksen implementaatiosta.
Määritellä tulevaisuuden tehohoi- Tehohoidon tutkimuksen parantamiseksi tulee kehittää vahvoja tutkimusympäristöjä,
don tutkimusohjelma moniamma- vahvistaa moniammatillisia tutkijaverkostoja, ja standardoida tutkimusprosesseja. On
uskallettava traditionaalisten tutkimuslähestymistapojen ulkopuolelle yhdistämällä tatillisen työryhmän tuotoksena.
loudellinen tutkimus, virheiden minimointi, implementaatiotutkimus, tietotekniikka ja
bioinsinööritieteet.
Massadataa tulisi tarkastella datatieteenä, jota sovelletaan hoitotyön kontekstiin. DataKuvata massadatan käyttöä aineistona ja miten se tuo lisäarvoa tiede on yksi väline muuttaa terveydenhuoltoa. Hoitotieteellä vastuu tehdä hoitotyön
tiedosta saatavilla olevaa, näkyvää ja datatieteelle tunnistettavaa. Vastuu vaikuttaa sekä
hoitotieteelle.
kerättävän tiedon standardointiin että sen tulkintaan.
Omiikka tieteenä ja sen metodit tulisi sisällyttää hoitotieteen tohtorikoulutukseen.
Tuottaa ehdotuksia siitä, miten
Omiikan lähestymistavat ovat relevantteja hoitotieteen tutkijoille ja tuovat mahdollitieteen osa-alue omics (sisältää
omics päätteiset tieteet) voitaisiin suuden translaatiotutkimukseen. Tarvitaan koulutusta omiikasta, tiedonkeruusta laboratorionäytteistä ja uusista tilastollisista lähestymistavoista.
sisällyttää hoitotieteen tohtorikoulutukseen.
Tulevaisuuden nousevat tutkimusteemat vaativat uusia tutkimusmetodeja. Hoitotieteen
Tuottaa suosituksia siitä, miten
sisällyttää uusia tieteellisiä teemoja translaatiotutkimus sisältää sekä objektiivisia mittareita että potilaan raportoimia terja teknologiaa hoitotieteen tohtori- veysvaikutuksia. Taloustiede on matemaattista painottaen yhä enemmän kvantitatiivisten metodien hallintaa, jotta hoitotieteen kustannustekijöitä voidaan tarkastella osana
koulutukseen.
terveyspolitiikkaa.

Tarkastella hoitotyön maantieteellisiä ja ajallisia trendejä RCT-tutkimuksissa vuosilta 1991-2011.
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Tuottaa suosituksia uusista tieteellisistä teemoista ja teknologioista
tutkimuksen painopisteiksi hoitotieteen tohtorikoulutukseen.
Tarkastella laadullista kuvausta
käyttäneiden hoitotyön tutkimusartikkelien erityispiirteitä.

Erityisesti translaatiotiede, massadata ja omiikka ovat jääneet tohtoriohjelmissa jälkeen.
Lisää vaativan tason koulutusta tarvitaan kvantitatiivisiin metodeihin ja terveyden ekonomiaan, terveysvaikutusten ja terveyskäyttäytymisen biologiseen sekä tiimien tieteen
tutkimusympäristöjen muodostukseen.
Tutkimusartikkeleista (n=55) alle puolet (47,5%) sisälsi tutkimuksen lähestymistavan
Järjestelmällinen
perustelut. 75% ei perustellut tiedonkeruu menetelmän valintaa. Laadullisen kuvauksen
kirjallisuuskatkäyttö tutkimuksen lähestymistapana tulee perustella entistä paremmin. Tutkimusmetodi
saus
tulee kuvailla mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta lukijat pystyvät päättelemään
ovatko metodit tutkimukseen soveltuvia ja hyödyllisiä tuloksia tuottavia.
Maiden ja maanosien välisissä vertailuissa tulee olla varovainen. Rekisteri- ja massadata
KirjallisuuskatTuottaa tiivistettyä tietoa rekistarjoavat mahdollisuuden ajankohtaiseen väestöpohjaiseen tietoon äitien terveyden kansaus
teridatan (massadatan) käytöstä
nalta merkityksellisissä tutkimusaiheissa. Hoitotyön tutkijoiden tulee ymmärtää rekisterisuomalaisessa äitiyshuollon jadatan mahdollisuudet ja rajoitteet äitiyshuollon tutkimukselle. He voivavat olla johtamashoitotyön tutkimuksessa.
sa massadatan käyttöä maailman äitiysterveyden parantamiseksi.
Kartoittava kirjal- Tarkastella ja kartoittaa hoitotyössä Hoitotyössä kerätyn potilastiedon yhteys hoitotyön toimintoihin näyttäytyi puutteellisuuskatsaus
kerätyn, hoitotyön toimintoihin yh- lisena. Tutkimusten päätarkoituksena oli harvoin mitata hoitotyön vaikutuksia. Tarviteydessä olevan potilastiedon tutki- taan lisää vahvoja tutkimuksia, joissa päätarkoituksena hoitokäytäntöjen vaikutusten
musta puutteiden tunnistamiseksi. osoittaminen.
Tutkimukset (n=223) olivat observaatiotutkimuksia (44,8%), laadullisia (39%), kokeellisia
Järjestelmällinen Kartoittaa Euroopan 20 parhaan
(11,7%) ja RCT-tutkimuksia (4,5%). Vain kolmasosa raportoi hoitotyön interventioita.
akateemisen hoitotyön julkaisun
kirjallisuuskatraportoimia tutkimuksia kliinisen Vaaditaan parempaa koulutusta sekä taitoja kehittää, testata, arvioida ja raportoida monisaus
hoitotyön tutkimuksen tilan ana- mutkaisia hoitotyön interventioita. Julkaistaviin tutkimusraportteihin systemaattisempaa
ja tarkempaa raportointia.
lysoimiseksi.
Kartoittava kirjal- Tuottaa tietoa vanhusten hoitotyön Väitöskirjat (n=44) hyödynsivät aineistonkeruussa monia menetelmiä. Yksi oli RCT-tutkilisuuskatsaus
tutkimuksen nykytilasta Suomessa mus ja yksi rekisteridataan perustuvaa tutkimus. Yhtään taloudelliseen vaikuttavuuteen
kohdistuvaa ei ollut. Tutkimusaineistojen edustavuus ja yleistettävyys olivat puutteellisia.
hoitotieteen väitöskirjojen 1990Syiksi tilanteelle esitetään hoitotieteellisen tutkimuksen puutteellista metodologiaa, pai2015 kuvaamana.
nottumista laadulliseen tutkimukseen, puutteellisia taitoja tai rajoittunutta saatavuutta
tilastollisiin menetelmiin ja datan louhintaan.
EBP-projekteja ja translaatiotutkimusta ei tulisi johtaa erillisinä projekteina. Tutkimustieto
AsiantuntijaKuvaa malleja ja metodeja, joita
saadaan tehokkaammin ja tuloksekkaammin vietyä käytäntöön yhdistämällä EBP-projekartikkeli
terveydenhuolto voi käyttää laajentaakseen hoitotyön tutkimusta. tit ja translaatiotutkimus suunnitelluksi ja vaiheittaiseksi lähestymistavaksi kun rakennetaan näyttöä onnistuneelle tutkimuksen soveltamiselle käytäntöön.
KirjallisuuskatTuottaa tiivistettyä tietoa hoitotyön Artikkeleissa (n=18) aineiston päälähteenä oli sähköinen terveyskertomus (n=14) ja
analyysimenetelmänä regressionanalyysi (n=10). Kaikissa julkaisuissa täyttyi jokin massaus
massadata tutkimuksista, joita on
julkaistu keskeisissä hoitotieteen ja sadatan kriteeri. Tarvitaan lisää massadataa hyödyntävää kliinistä hoitotyön tutkimusta ja
tarkempaa määrittelyä analyysimenetelmistä. Haasteena kumppanuuksien rakentaminen
lääketieteen tietotekniikan julkaihoitotieteilijöiden ja datatieteilijöiden välille. Massadatan ja datatieteen näkyvyyttä tulee
suissa 2009-2015.
parantaa sairaanhoitajatutkijoiden tutkimuksissa, sekä tarkastella valtion ja teollisuuden
tietolähteiden saatavuutta ja käytön laajentamista.
Aineisto muodostui 9036 julkaisusta, joista artikkeleita oli 8667, konferenssijulkaisuja 279
Tuottaa tietoa näyttöön perustuBibliometrinen
ja akateemisia opinnäytetöitä 90. 21,1% julkaistiin Kiinan 10:ssä korkeatasoisimmassa
vasta hoidosta Manner-Kiinassa
kirjallisuuskatvuosina 2012-2016, jotta voidaan lehdessä ja vain 7% hoitotyön lehdissä. Julkaisujen määrä on noussut ja julkaiseminen
saus
on siirtynyt hoitotyön lehdistä muihin yleisiin lehtiin. Enemmän huomiota tulisi kiinsuunnitella näyttöön perustuvan
nittää näyttöön perustuvan hoidon tutkimuksen tutkimusasetelmiin, metodologiaan ja
hoitotyön tutkimusta tulevaisuututkimusten laadukkaaseen raportointiin.
dessa.
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Taulukko 2. Käsitteet ja niiden määritelmät
Suomeksi
Implementaatiotiede

Englanniksi
Implementation
Science

Implementaatiotutkimus

Implementation
research

Toimeenpanotutkimus
Translaatiotiede

Translation science

Translaatiotutkimus Translation research

Määritelmä
Tieteenala, jossa tieteellisesti tutkitaan ja tarkastellaan menetelmiä,
joilla tutkimustietoa voidaan viedä käytäntöön erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä tavoitteena parantaa toiminnan
laatua ja tehokkuutta. Intressinä ymmärtää interventiota ja parantaa sitä. Tutkimuksessa yleensä käydään aktiivista vuoropuhelua
tutkijoiden ja käytännön työn edustajien välillä, jotta tutkimustieto
saadaan parhaalla mahdollisella tavalla ammattilaisten ja kansalaisten käyttöön (Eccles & Mittman 2006; Seppänen-Järvelä 2017;
Sipilä ym. 2016; Bauer & Kirchner 2020).
Tieteenalan tutkimusmenetelmä ymmärretään prosessina, jossa tutkimustietoa kootaan, luodaan, adaptoidaan ja sovelletaan
käytäntöön. Translaatiotutkimus nopeuttaa näyttöön perustuvan
käytännön omaksumista ja laajentaa tutkimusprosessin tutkimaan
tekijöitä, jotka vaikuttavat näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamiseen sekä näiden käytäntöjen mukauttamisen erilaisiin olosuhteisiin. Edistää perustutkimuksen, potilaslähtöisen tutkimuksen ja
väestöpohjaisen tutkimuksen monisuuntaista integraatiota pitkän
aikavälin kansanterveyden parantamiseksi. (Rubio ym. 2010; Curtis ym. 2017.)

Käyttöön saattamisen tutkimus

Knowledge
translation

Omiikka

Omics

Omiikka kokoaa yhteen eri tieteenalojen, kuten genomiikka, proteomiikka, olennaiset tunnusmerkit. Omiikka koostaa biologista
tietoa, jota voi reflektoida elävän systeemin kompleksisuuteen ja
moninaisuuteen erilaisissa konteksteissa. Omiikka auttaa tunnistaman tarkemmin molekyylitasolla terveyden ja sairauden vaikutuksia ja tunnistamaan mitkä lääkkeet tai hoidot soveltuvat kullekin
potilaalle. (Pierce & Henly 2017.)

Datatiede

Data science

Datatiede on erilaisten aineistojen analysointimenetelmiä käsittelevä tieteenala, joka kehittää uusia menetelmiä datan analysointiin.
On yleensä poikkitieteellistä. (Blei & Smyth 2017.)

Massadata

Big Data

Data, joka syntyy erilaisista sähköisistä toiminnoista ja koneiden
välisestä kommunikaatiosta. Dataa on hyvin suuri määrä, sen
muoto vaihtelee, voi olla rakenteellista tai ei-rakenteellista, dataa
kertyy, se muuttuu ja tulee nopeasti saataville (Suomen virallinen
tilasto 2018).

Täsmätiede

Precision Science

Tieteenala, jossa keskiössä ovat ihmisten täsmälliset diagnoosit ja
niihin liittyvä yksilöllinen, mahdollisimman täsmällinen ja tarkka
hoito (Dorsey & Pickler 2019).

uksen tekijöinä oli kaksi tutkijaa, jotka suunnitelmallisesti arvioivat edeltä sovittujen periaatteiden mukaisesti julkaisuja ensin itsenäisesti ja sen jälkeen yhdessä konsensusta hakien. Lisäksi julkaisujen laadunarvioinnissa käytettiin tutkimusassistenttia ulkopuolisena arvioitsijana.
Katsauksen luotettavuutta heikentää se,
että aineisto kerättiin vain yhdestä tietokannasta, CINAHLista. Toinen katsauksen laatua heikentäviä tekijöitä oli se, ettei käsin
hakua eri lähteisiin tehty ja että tutkimukseen sisällytettiin ainoastaan englanninkie-

lisiä julkaisuja. Tutkimuksen ajankohtaisuutta heikentää aineiston rajautuminen julkaisuihin vuosilta 2012-2018. Tutkimuksen
suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä (TENK 2012). Aineiston analysointi on
toteutettu objektiivisesti. Tutkimuksen toteutus on kuvattu yksityiskohtaisesti ja raportoinnissa on huomioitu kartoittavien katsauksille luodun PRISMA-ScR tarkistuslistan
ohjeet (Tricco ym. 2018). Muiden tutkijoiden työ on tunnustettu täsmällisin lähdemerkinnöin.
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Pohdinta
Tulosten tarkastelua
Tämän kartoittavan katsauksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa niistä tutkimusmenetelmistä, joiden käyttöä tulisi vahvistaa hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteena
oli tuottaa tietoa, jolla voidaan tukea organisaatioiden strategisia linjauksia tutkimusprioriteeteista. Katsaus ei aseta erilaisia
tutkimusmenetelmiä vastakkain vaan aineistoon perustuen nostaa esille tutkijoiden käsityksiä vahvistettavista menetelmistä. Katsauksen aineistona oli 18 julkaisua CINAHLista hakuperusteena hoitotyön tutkimusprioriteetit. Analysoitu aineisto (18/91) osoitti, että tutkimusmenetelmistä käytävä keskustelu tässä yhteydessä on vähäisempää
kuin keskustelu tutkimuksen sisällön prioriteeteista.
Hoitotieteellisen tutkimuksen tutkimusmenetelmälliseen laatuun tulee kiinnittää
yhä enemmän huomiota niin tutkijauran
alussa kuin postdoc -vaiheessa. Tutkimusasetelma ja tiedonkeruu tulee suunnitella
huolella ja tutkimus toteuttaa täsmällisesti.
Tämä koskee erityisesti RCT-, vaikuttavuustutkimuksia ja meta-analyyseja, joita tarvitaan lisää hoitotieteessä (Baldi ym. 2014,
Muntlin Athlin 2017, Richards ym. 2014, Stolt
ym. 2017, Zhao ym. 2018). Kansainvälisten
tutkimusten tarkistuslistojen (mm. EQUATOR
2020, JBI 2020, PRISMA 2020) tarkoituksena on parantaa tutkimusten raportoinnin
laatua julkaisuvaiheessa, mutta niitä kannattaa hyödyntää jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.
Hoitotieteelle tulisi saada yhä enemmän
vaikuttavuutta ja näkyvyyttä tiedemaailmassa, ja tulevaisuuden tutkimusohjelmissa
huomio tulisikin kiinnittää huolellisesti
suunniteltuun tutkimustulosten käytäntöön
siirtoon. Myös tulosten vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi olisi kytkettävä alusta asti osaksi tutkimusasetelmaa. (Cook ym.
2017, Curtis ym. 2016, Weiss ym. 2018.) Yksittäiset näyttöön perustuvan hoitotyön pro-
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jektit, survey-tutkimukset ja teoriaa testaavat tutkimukset eivät hoitotieteen kehityksen tässä vaiheessa välttämättä edistä tieteen asemaa parhaalla mahdollisella tavalla. McNett ym. (2019) ovatkin sitä mieltä,
että implementaatiotieteen käyttö hoitotieteessä on vielä vähäistä ja sitä tulisi käyttää
huomattavasti aktiivisemmin, jotta näyttöön
perustuva hoitotyö vahvistuisi. Myös Suomen innovaatiopolitiikan OECD-arvioinnissa (TEM 2017) on nostettu esille translaatiotutkimuksen tarve julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyönä.
Uudet tieteenalat kuten omiikka ja datatiede haastavat hoitotieteen. Hoitotieteilijöiden kannattaa pohtia, mitä hoitotiede voi
tarjota ja toisaalta, miten tieteenalamme voisi
hyötyä näistä uusista tieteenaloista. Samalla on pohdittava, miten säilyttää tieteen
omaleimaisuus ja hoitotyön ainutlaatuinen
tietoperusta monitieteisissä tutkimusprojekteissa. Neljä analyysiin nousseista artikkeleista liittyi juuri tähän Yhdysvaltalaiseen
kriittiseen tieteelliseen keskusteluun uusista tieteenaloista (Brennan ym. 2015, Henly
ym. 2015a, Henly ym. 2015b, Heitkemper
ym .2015). Nämä uudet avaukset strategioissa näkyvät jo hoitotietelijöiden julkaisuina muun muassa Nursing Research lehdessä (Dorsey & Pickler 2019, Dorsey ym. 2019).
Hoitotieteen ilmiön tutkimiseen soveltuvista tutkimusmenetelmistä tarvitaan yhä
enemmän keskustelua myös Suomessa. Voidaan olettaa, että tulevaisuudessa yhä useammat hoitotieteilijät johtavat ja ovat mukana monitieteisissä tutkijatiimeissä työskennellen esimerkiksi laboratorioissa. Esimerkiksi omiikkaa hyödyntävissä tutkijaryhmissä heillä on mahdollisuus tuoda tutkimukseen mukaan potilaan kokemus ja varmistaa tulosten implementointi käytäntöön.
Datatieteen keinoin voidaan tutkia entistä
paremmin hoitamisen ilmiöitä, kun hoitotieteilijät ovat mukana tutkimuksissa määrittelemässä tarkemmin hoitotyön toimintoja suunniteltaessa tietojärjestelmiä. Korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille onkin orga-
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nisaatioina haaste rekrytoida enenevässä
määrin hoitotieteilijöitä osaksi monitieteisiä
tutkimustiimejä sekä johtamaan niitä.
Yhdysvalloissa on viitteitä siitä, että hoitotieteen strategioissa määritellään tutkimuskohteiden lisäksi myös tutkimusmenetelmällisiä painopisteitä (NIRN 2020, NLN
2020). Tieteen tila 2018 raportissa nostetaan
esille esimerkkejä tieteen sisäisestä ja menetelmällisestä kehityksestä erityisesti nousevissa ilmiöpohjaisissa tutkimusalueissa,
kuten aivotutkimus, kvanttiteknologia ja
käyttäytyminen (Suomen Akatemia 2018).
Korkeakoulujen tulisikin entistä enemmän
panostaa moninaisten tutkimusmenetelmien opetukseen ja osaamisen hankkimiseen.
Lisäksi tulevaisuuden tutkijoille tulee tarjota mahdollisuus saada tietoa uusista, nousevista tieteenaloista, kuten tässä katsauksessa esille tulleet omiikka ja datatiede. Dorsey ja Pickler (2019) tuovatkin esille omiikan hallitsevien hoitotieteilijöiden vähyyden. Tutkijoiden on jo tutkijanuransa alkuvaiheessa syytä verkostoitua kansainvälisesti. Verkostoitumalla voidaan hankkia asiantuntijuutta sekä tutkimusmenetelmistä että
uusista tieteen osa-alueista, joita meillä ei
välttämättä vielä hyvin tunneta. Gonella ym.
(2019) esittävät, että tulevaisuuden strategioissa tulisi tukea isoja kansainvälisiä konsortioiden muodostamista hoitotyön menetelmien vaikutusten tutkimiseksi.

Johtopäätökset
Hoitotyössä käytetään runsaasti erilaisia
menetelmiä, joiden vaikuttavuudesta tai tehosta emme vielä riittävästi tiedä. Tämän
vuoksi erityisesti RCT, kokeellisia ja interventiotutkimuksia tarvitaan alallemme lisää.
Toisaalta Sipilä ym. (2016) ovat sitä mieltä,
että satunnaistettujen koeasetelmien lisäksi
tutkijoiden kannattaisi kohdentaa mielenkiintonsa myös arkivaikuttavuuteen, jolla he
tarkoittavat terveysvaikutuksia tavanomaisissa terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välisissä kohtaamisissa. Tänä päivänä sairaanhoitaja-vetoisten yksiköiden taloudellisten vaikutusten osoittaminen erilaisten arviointitutkimusten avulla olisi myös
tärkeää. Tästä hyötyisivät niin asiakkaat,
työntekijät kuin hoidon rahoittajatkin.
Uutta hoitotieteellistä tutkimusta julkaistaan aktiivisesti ja tämän vuoksi tarvitsemmekin tieteellistä näyttöä siitä, miten tutkimustieto viedään systemaattisesti ja nopeasti työntekijöiden ja potilaiden käyttöön.
Tutkimusten lisäksi hoitotyön suosituksia
luodaan entistä kiivaammin, ja siksikin
implementaatio- ja translaatiotutkimuksen
käyttöä tulisi hoitotieteessä tehostaa.
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ABSTRACT

Rekisteriaineistojen käyttö hoitotieteen tutkimuksessa mahdollistaa laajojen, koko väestötason kattavien aineistojen hyödyntämisen. Sosiaali- ja terveysrekisteriaineistot koostuvat usein
erilaisista sähköisistä sairaaloiden ja tutkimuslaitosten ylläpitämistä terveys- ja potilasrekistereistä. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata rekisteriaineistojen käyttöä yleensä ja esimerkkinä hoitotieteen tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin raskausdiabetesta sairastavien 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien raskaus- ja synnytystuloksia alle 35-vuotiaisiin synnyttäjiin nähden.
Esimerkkitutkimuksessamme aineisto koostui
vuosina 2004–2008 syntymärekisterin, hoitoilmoitusrekisterin ja epämuodostumarekisterin yhdistetystä aineistosta kattaen synnyttäjien ja heidän
vastasyntyneidensä tiedot (n=283 324). Tässä artikkelissa esitettyjä raskaus- ja synnytystuloksia
olivat: pre-eklampsia, ennenaikaisuus, small for
gestational age, large for gestational age ja sikiökuolleisuus. Aineisto analysoitiin binäärisellä logistisella regressioanalyysillä. Tulosten mukaan
35 vuotta täyttäneillä synnyttäjillä riski pre-eklampsiaan oli korkein insuliinihoitoa saavilla raskausdiabetesta sairastavilla synnyttäjillä.

The utilization of register-based data in
nursing science - an example of women
aged 35 or above with gestational diabetes mellitus
Reeta Lamminpää, PhD, post doctoral researcher
Mika Gissler, PhD, professor
Katri Vehviläinen-Julkunen, PhD, professor
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Hyväksytty julkaistavaksi 26.10.2020

Register-based data provide datasets with good
coverage across a population level. Social welfare and health registers are usually based on
electronic medical and patient/client records.
The aims of this paper were to describe the use
of register-based data and to give an example
of a register-based study in nursing science.
Our study looked at women of maternal age
35 or above with gestational diabetes. The data,
regarding parturients and new-borns between
2004-2008, were obtained from the registers for
Medical Birth, Hospital Discharge, and Congenital Malformations. The data were analysed
with binary logistic regression analysis. The outcomes presented were preeclampsia, preterm
birth, small for gestational age, large for gestational age, and foetal death. Based on the results, an increased risk for preeclampsia was
identified in women aged 35 or above with insulin-treated condition.
National registers are good-quality data sources and offer possibilities for outcomes studies
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Laadukkaat raskauteen, synnytyksiin ja vastasyntyneisiin liittyvät kansalliset rekisterit tarjoavat hyviä mahdollisuuksia tulostutkimukselle
hoitotieteessä. Esimerkkitutkimuksen tulokset
korostivat raskausdiabetesta sairastavien 35
vuotta täyttäneiden hoidon ja raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyn tärkeyttä, jolla pystyttäisiin
estämään mm. pre-eklampsian kehittyminen sen
tuomine lisäriskeineen synnyttävälle äidille ja
vastasyntyneelle.

in nursing science. The results emphasize the
importance of prevention and treatment of gestational diabetes in women aged 35 or above to
prevent possible diabetes-related complications
and risks, such as preeclampsia.
key words: gestational diabetes mellitus, register-based study, maternal age

avainsanat: raskausdiabetes, rekisteritutkimus,
synnyttäjän ikä
Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?
• Erilaisten terveys- ja potilasrekisterien olemassaolo mahdollistaa laajojen ja valmiiden
aineistojen hyödyntämisen tutkimuksessa.
• Raskausdiabetes lisää sekä synnyttäjän että lapsen raskauden ja synnytyksen aikaisia
komplikaatioita.
• 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien määrä on kasvanut niin Suomessa kuin muissakin
länsimaissa.
Mitä uutta käsikirjoitus tuo?
• Esimerkki kansallisten rekisteriaineistojen hyödyntämisestä tulostutkimuksessa hoitotieteessä.
• Uutta tietoa 35 vuotta täyttäneiden raskausdiabetesta sairastavien synnyttäjien raskauteen
ja synnytykseen liittyvistä riskeistä
Mikä merkitys tutkimuksella on hoitotyölle, hoitotyön koulutukselle ja/tai
johtamiselle?
• Rekisteritutkimuksen ja isojen aineiston käytön osaamista olisi vahvistettava hoitotieteen
koulutuksessa.
• Tulosten mukaan vähintään 35 vuoden ikä yhdistettynä raskausdiabetekseen selkeästi lisäsi
riskiä pre-eklampsiaan, joten raskausdiabeteksen ehkäisyyn on panostettava erityisesti 35
vuotta täyttäneillä raskaana olevilla.

Tutkimuksen lähtökohdat
Kansallisten sosiaali- ja terveysrekisterien
käyttö tutkimuksessa
Rekisteritutkimuksessa käytetään terveysja potilasrekisterejä tieteellisen tutkimuksen
aineistona. Eri ilmiöitä voidaan tarkastella
poikittais- tai pitkittäisasetelmin sekä retrospektiivisesti. Rekisteritutkimus mahdollistaa
isojen aineistojen käytön ja sillä voidaan
saada tutkimusnäyttöä koko väestön kattavin aineistoin. Rekisteritutkimuksen yhteydessä puhutaan myös ns. big data -tutkimuksesta, minkä määritelmä on vaihteleva. Käy-

tännössä se kattaa kuitenkin erilaisia massadatoja, jotka on alun perin kerätty johonkin
muuhun kuin tutkimustarkoitukseen. (Sund
2015.) Rekisteritutkimuksen tuloksena saadaan kuvailevaa tai selittävää tietoa erilaisina tunnuslukuina. Etenkin Pohjoismaissa rekisteritutkimus on aktiivista hyvien ja vertailukelpoisten rekisterien vuoksi. Suomessa
erityisesti 1960-luvulla käyttöön otettu henkilötunnus paransi rekisterien laatua ja lisäsi mahdollisuuksia rekisterien tutkimuskäyttöön (Gissler & Haukka 2004).
Suomalaisia terveydenhuoltoon liittyviä
henkilörekisterien pitäjiä ovat esimerkiksi

Lamminpää, Gissler, Vehviläinen-Julkunen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämislaitos FIMEA
sekä Valvira. Terveysrekisterit kattavat niin
palveluiden käytön kuin eri sairauksia, kuten
syöpätaudit. Muita hallinnollisia rekistereitä
ovat esim. THL:n sosiaalirekisterit, Kansaneläkelaitoksen rekisterit liittyen sosiaaliturvan etuisuuksiin ja korvauksiin sekä Eläketurvakeskuksen rekisterit. Myös Työterveyslaitos, Digi- ja väestötietovirasto sekä Tilastokeskus ylläpitävät rekistereitä.
Sosiaali- ja terveysrekisteritietojen käyttöön liittyy vahvasti vuonna 2019 säädetty
toisiolaki, jonka tarkoituksena on turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja
vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä. (Gissler 2020). Vuoden 2020 alusta lähtien Findata on ottanut roolin sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisena toiminnan perustuessa toisiolakiin. Findata myöntää luvat
sosiaali- ja terveysrekisteriaineistojen sekundaarikäyttöön mm. tieteellistä tutkimusta
varten. Findata toimii THL:n yhteydessä,
mutta eriytettynä muusta toiminnasta. (Gissler 2020.) Kansallisesti kiinnostus rekisteritutkimukseen hoitotieteessä käynnistyi 2000
-luvun lopulla, jolloin valmistui muutama
rekisteriaineistoja hyödyntänyt väitöskirja
(mm. Tervo-Heikkinen 2008, Räisänen 2011,
Pitkäaho 2011). Sittemmin rekisteriaineistoja on käytetty hoitotieteen tutkimuksessa
jonkin verran (esim. Lamminpää 2015).
Rekisteriaineistojen käyttö tutkimustarkoituksessa on hyödyllistä ja kannattavaa, sillä
rekisteriaineistolla tai rekistereitä yhdistelemällä voidaan saavuttaa koko väestötason
käsittävä aineisto, mikä olisi muilla keinoin
mahdotonta kerätä. Siihen liittyy myös tiettyjä haasteita, mitkä ovat pitkälti samoja kuin
sekundaariaineistoilla yleensäkin. Alun perin
muuhun kuin tutkimustarkoitukseen kerätty aineisto määrittelee aineiston käyttöä tutkimuksessa siltä osin, millaisia tutkimusongelmia voidaan käyttää ja millä tavalla asiat
ja ilmiöt ovat mitattavissa olemassa olevalla
rekisteriaineistolla (Sund 2003). Isojen aineistojen käytössä joudutaankin tekemään
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kompromisseja, jotta sekundaariaineiston
tarjoamat mahdollisuudet ja tutkimuksen
teoreettinen kysymyksenasettelu saadaan
vastaamaan toisiaan, eli ts. edetään aineiston ehdoilla. (Sund 2015.) Kuitenkin samalla kun rekisterien laatu on parantunut, rekisteröinti laajentunut ja niiden käyttöön saaminen nopeutunut, tiukentunut tietosuojalainsäädäntö voi hankaloittaa aineistojen
käyttöä ja käyttöluvista aiheutuvat kustannukset ovat kasvaneet (Gissler 2020).
Synnyttäjien ikääntyminen ja
raskausdiabetes yleistyvinä ilmiöinä
Tämän artikkelin esimerkki rekisteritutkimuksesta käsittelee ns. iäkkäitä synnyttäjiä ja raskausdiabetesta. Synnyttäjien ikä on
jo kauan ollut noususuuntainen sekä Suomessa että muualla maailmalla ja raskaus
vanhemmalla iällä onkin yleistynyt ilmiö.
Vuonna 2018 Suomessa synnyttäjien keskiikä oli 31 vuotta ja ensisynnyttäjillä puolestaan 29 vuotta. Kaikista synnyttäjistä 35 vuotta täyttäneitä oli 23,7%, kun vuosikymmen
aikaisemmin osuus oli 18,1%. (THL 2020.)
Tiedot synnyttäjistä ja vastasyntyneistä löytyvät vuosittain julkaistavasta perinataalitilastosta, jonka tiedot perustuvat Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämään syntymärekisteriin.
Iäkkääksi synnyttäjäksi on lääketieteessä jo kauan määritelty 35 vuotta täyttänyt
synnyttäjä (Mills & Lavender 2010). Synnyttäjän korkeamman iän on todettu olevan
yhteydessä huonompiin raskaus- ja synnytystuloksiin sekä komplikaatioihin raskauden ja synnytyksen aikana. Synnytys- tai
raskaustuloksilla tarkoitetaan synnyttäjistä
kansallisesti ja kansainvälisesti kerättäviä
tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan
arvioida erilaisia raskauteen, synnytykseen
tai vastasyntyneen terveyteen liittyviä tekijöitä, kuten raskauden sujuvuutta, hoidon
laatua ja synnyttäjän tai vastasyntyneen saamia diagnooseja. Tällaiset huonommat synnytys- tai raskaustulokset, kuten raskaus-
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diabetes, etinen istukka ( Jolly ym. 2000,
Cleary-Goldman 2005, Jacobsson 2004),
pre-eklampsia (Ozalp ym. 2003, Jacobsson
2004), keskenmenot (Cleary-Goldman
2005), korkea verenpaine ( Jacobsson 2004)
ja sektiot, ( Jacobsson 2004, Cleary-Goldman 2005, Joseph ym. 2005, Hsieh ym.
2010) on liitetty synnyttäjän korkeampaan
ikään. Synnyttäjän korkeamman iän on havaittu olevan myös itsenäinen riskejä lisäävä tekijä (Carolan & Frankowska 2011,
Kenny ym. 2013, Lamminpää 2015, Lean
ym. 2019.)
Synnyttäjän korkeampi ikä lisää siis myös
raskausdiabeteksen todennäköisyyttä. Raskausdiabetes on sokeriaineenvaihdunnan
häiriö, joka kehittyy tai diagnosoidaan raskausaikana (Käypä hoito 2013). Raskausdiabetesdiagnoosi perustuu kahden tunnin glukoosirasituskokeen tuloksiin, jossa mitataan
plasman glukoosipitoisuus. Glukoosirasituskoe tehdään lähes kaikille raskaana oleville raskausviikoilla 24–28 tai aikaisemmin,
mikäli odottava äiti kuuluu raskausdiabeteksen riskiryhmään. (International Diabetes Federation 2017.) Suomessa vuonna
2018 noin 19%:lla raskaana olevista naisista todettiin raskausdiabetes ja 35 vuotta täyttäneistä synnyttäjistä se todettiin noin
26%:lla. Myös raskausdiabetesta sairastavien määrä on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana lähes 12 prosenttiyksikköä (THL 2020).
Raskausdiabetes lisää sekä äidin että syntyvän lapsen riskejä erilaisiin komplikaatioihin raskauden ja synnytyksen aikana sekä
sen jälkeen. Riski esimerkiksi pre-eklampsiaan, sektioon sekä sikiön makrosomiaan,
eli liikakasvuun, on todettu lisääntyvän raskausdiabeteksen vuoksi (Tieu ym. 2017).
Myös syntyvän lapsen riski ylipainoisuuteen
ja metaboliseen oireyhtymään lapsuudessa
on todettu liittyvän äidin raskausdiabetekseen (Wang ym. 2018, International Diabetes Federation 2019). Aikaisemmissa tutkimuksissa raskausdiabetes on yhdistetty vahvasti ylipainoon ja pre-eklampsiaan sekä

huonompiin synnytystuloksiin. (Östlund
ym. 2003, Rosenberg ym. 2005, Fan ym.
2006, Bener ym. 2011, Schneider ym. 2012,
Wahabi ym. 2013) Raskausdiabeteksen hoito
tapahtuu ensisijaisesti ruokavaliolla, mutta
mikäli sen avulla riittävän sokeritasapainon
saavuttaminen ei onnistu, aloitetaan lisäksi
lääkehoito, joista vaihtoehdot ovat joko metformiinitablettihoito, insuliinihoito tai molemmat yhdessä. (Terveyskylä 2019.)
Raskausdiabetesta sairastavia naisia on
tutkittu laajalti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin (Chen ym. 2015, Koivusalo
ym. 2016, Zheng ym. 2017, Di Biase ym.
2019, Jokelainen ym. 2020). Synnyttäjän korkeamman iän ja raskausdiabeteksen yhdistelmää suhteessa synnytystuloksiin on sen
sijaan tutkittu vähän. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata rekisteritutkimusta ja
sen käyttöä hoitotieteen tutkimuksessa sekä
esimerkkitutkimuksena raskausdiabetesta
sairastavien 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien synnytystuloksia alle 35-vuotiaisiin
synnyttäjiin nähden. Tämä tutkimus on osa
laajempaa synnyttäjän yli 35 vuoden ikää,
raskautta ja synnytystä käsittelevää rekisteritutkimuskokonaisuutta (Lamminpää 2015).
Tässä artikkelissa esitettävät tulokset ovat
osa kansainvälisessä julkaisussa esitettyjä
tutkimuksen tuloksia, missä tarkasteltiin
erikseen iän ja raskausdiabeteksen yhteyttä synnytystuloksiin 35 vuotta täyttäneillä
raskausdiabetesta sairastavilla synnyttäjillä
(Lamminpää ym. 2016).

Esimerkkitutkimuksen tarkoitus
ja tutkimuskysymykset
Tässä artikkelissa esiteltävän tutkimuksen
tarkoituksena oli tarkastella suomalaisten 35
vuotta täyttäneiden raskausdiabetesta sairastavien synnyttäjien raskaus- ja synnytystuloksia ja vertailla niitä alle 35-vuotiaiden
raskaus- ja synnytystuloksiin. Tavoitteena oli
tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää 35
vuotta täyttäneiden raskausdiabetesta sai-
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rastavien synnyttäjien raskauden- ja synnytyksenaikaisessa hoidossa.
Tutkimuskysymys oli, miten 35 vuotta
täyttäneiden raskausdiabetesta sairastavien
synnyttäjien raskaus- ja synnytystulokset
eroavat alle 35-vuotiaiden raskaus- ja synnytystuloksista?

Aineisto ja menetelmät
Rekisteriaineistot ja niiden käyttö tässä
tutkimuksessa
Tämän rekisteritutkimuksen aineisto
koostui kolmen eri kansallisen rekisterin tiedoista vuosilta 2004–2008, jotka olivat syntymärekisteri, hoitoilmoitusrekisteri (HILMO)
ja epämuodostumarekisteri. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myönsi luvan aineiston
käyttöön syyskuussa 2009. Tutkimuseettisen
toimikunnan lausuntoa ei tarvittu tutkimuksen ollessa puhtaasti rekisteritutkimus.
Edellä mainitut rekisterit valikoituivat tutkimusaineistoksi niiden tietosisällön perusteella, joita yhdistämällä saatiin monipuolisesti tietoa synnyttäjän ja vastasyntyneen tiedoista (syntymärekisteri), sairaalahoidosta
ja diagnooseista (HILMO) sekä sikiön mahdollisesta merkittävästä synnynnäisestä epämuodostumasta (epämuodostumarekisteri).
Eri rekistereiden käyttö paransi aineiston
luotettavuutta, sillä aineistojen tiedot täydensivät toisiaan ja mahdollistivat aiheen
monipuolisemman tarkastelun.
Näiden kolmen eri rekisterin aineistot yhdistettiin yhdeksi tiedostoksi synnyttäjän ja
vastasyntyneen kryptatun henkilötunnuksen perusteella.
Menetelmät
Tutkimusaineisto sisälsi tiedot yhteensä
292 667 synnyttäjästä ja vastasyntyneestä.
Aineistosta poistettiin ne vastasyntyneet,
joilla oli merkittävä synnynnäinen epämuodostuma (n=9343). Jäljelle jäi 283 324 osallistujan aineisto (Kuvio 1.) Tämän tutkimuk-
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sen populaatiossa olivat mukana synnyttäjät, joilla oli raskausdiabetesdiagnoosi. Vertasimme 35 vuotta täyttäneitä synnyttäjiä alle
35-vuotiaisiin. Raskausdiabetes luokiteltiin
dieetti- ja insuliinihoitoisiin, joita verrattiin
ei-sairastaviin. Aineistosta tunnistettiin raskausdiabetesta sairastavat naiset kahdella tavalla: ensiksi mukaan otettiin naiset, joilla
oli ICD-10-tautiluokituksen mukainen diagnoosi (raskausdiabetes: O24.4 ja O24.9).
Toiseksi aineistosta tunnistettiin sellaiset
naiset, joilla oli merkintä ”patologinen glukoosirasitustesti”. Sen jälkeen edellä mainitut ryhmät yhdistettiin ”raskausdiabetesta
sairastaviksi” ja heistä puolestaan oli mahdollista erotella ne, jotka saivat insuliinihoitoa ja jäljelle jääneet luokiteltiin dieettihoitoisiin. Tilastolliset analyysit tehtiin käyttäen R-ohjelmistoa, versio 2.15.2.
Raskaus- ja synnytystuloksia käsittelevät
muuttujat määriteltiin seuraavasti: hyvin ennenaikainen synnytys, ennen raskausviikkoa 28 syntynyt; Small for Gestational Age
(SGA), vastasyntynyttä pidettiin SGA-lapsena, jos sukupuoleen ja ikään suhteutettu
syntymäpaino oli alle viiden persentiilin
suhteessa ikään ja sukupuoleen kaikista
maamme synnytyksistä; Large for Gestational Age (LGA), vastasyntynyttä pidettiin
LGA-lapsena jos sukupuoleen ja ikään suhteutettu syntymäpaino oli yli 95 persentiilin
(Heinonen ym. 2001). Muuttujat, joita käytettiin binäärisessä logistisessa regressioanalyysissä, olivat luokiteltu kaksiluokkaisiksi (0=ei, 1=kyllä), ja havainnot, joissa oli
puuttuvia arvoja, jätettiin pois analyysistä.
Binäärisessä logistisessa regressioanalyysissä huomioitiin seuraavat mahdolliset sekoittavat tekijät: tupakointi raskausaikana,
anemia raskausaikana, etinen istukka, hedelmöityshoito (in vitro fertilization, IVF),
muu lapsettomuushoito, aikaisempi sektio,
sairaalahoito verenvuodon takia, ylipaino
(raskautta edeltävä painoindeksi, BMI, vähintään 25) ja pre-eklampsia.
Ristisuhde (odds ratio, OR) 95%:n luottamusvälillä (LV) laskettiin, jotta voitiin ver-
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Kuvio 1. Tutkimusaineiston muodostuminen.
Syntymärekisteri
2004-2008

Hoitoilmoitusrekisteri
2004-2008

Epämuodostumarekisteri
2004-2008

N=292 667

Merkittävä epämuodostuma
n= 9343

N= 283 324

Alle 35 –vuotiaat synnyttäjät
n= 230 003

35 vuotta täyttäneet synnyttäjät
n= 53 321

raskausdiabetes n=19 422 (8,4%)

raskausdiabetes n=7732 (14,5%)

Insuliinihoito
n=2845

Dieettihoito
n=16577

tailla 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien
synnytystuloksia alle 35-vuotiaiden synnyttäjien vastaaviin kolmessa eri kategoriassa:
ei sairastavat, insuliinihoitoinen ja dieettihoitoinen raskausdiabetesta sairastava. Alle
35-vuotiaita ei-sairastavia naisia käytettiin
vertailuryhmänä.

Tulokset
Kun tarkasteltiin synnyttäjien taustatietoja, 35 vuotta täyttäneillä synnyttäjillä oli
enemmän IVF- ja muita kuin IVF hedelmöityshoitoja, aikaisempia sektioita ja BMI ≥25
ennen raskautta kuin alle 35-vuotiailla synnyttäjillä. 35 vuotta täyttäneillä synnyttäjillä
oli myös enemmän pre-eklampsiaa nuorempiin verrattuna.
Monimuuttujamenetelmin tarkasteltuna
alle 35-vuotiaisiin synnyttäjiin verrattuna

Dieettihoito
n=6272

Insuliinihoito
n=1460

riski pre-eklampsiaan oli korkeampi insuliinihoitoa saavilla 35 vuotta täyttäneillä
synnyttäjillä (OR 1,57 LV 1,30–1,88). LGAlapsen riski oli lisääntynyt sekä nuorempien että iäkkäämpien insuliinihoitoa saavien synnyttäjien ryhmässä saman verran
(alle 35-vuotiaat: OR 2,44 LV 2,17–2,75 ja
35 vuotta täyttäneet OR 2,43 LV 2,07–2,86).
35 vuotta täyttäneillä insuliinihoitoa saavilla riski hyvin ennenaikaiseen synnytykseen
ennen 28. raskausviikkoa oli korkeampi
(OR 1,46 LV 0,75–2,84) alle 35-vuotiaisiin
insuliinihoitoa saaviin synnyttäjiin vertaillessa. (Taulukko 1).

Pohdinta
Tämän artikkelin tarkoituksena oli tarkastella suomalaisia sosiaali- ja terveysrekisteriaineistoja ja niiden käyttöä hoitotie-
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Taulukko 1. Raskaus- ja synnytystulokset 35 vuotta täyttäneillä synnyttäjillä alle 35-vuotiaisiin synnyttäjiin nähden
Raskaus-/synnytystulos

Hyvin ennenaikainen
synnytys <28 raskausviikkoa
ei-sairastava
dieettihoitoinen
insuliinihoitoinen
SGA lapsi (<5 persentiili)
ei-sairastava
dieettihoitoinen
insuliinihoitoinen
Sikiökuolema
ei-sairastava
dieettihoitoinen
insuliinihoitoinen
Pre-eklampsia
ei-sairastava
dieettihoitoinen
insuliinihoitoinen
LGA lapsi (>95 persentiili)
ei-sairastava
dieettihoitoinen
insuliinihoitoinen

vakioitu OR (95% LV)
<35v
(n,%)

≥35v
(n,%)

<35v

750 (0.4)
16 (0.1)
6 (0.2)

261 (0.6)
3 (0.1)
9 (0.6)

1
0.24 (0.14-0.40)
0.50 (0.22-1.13)

1.54 (1.30-1.82)
0.12 (0.04-0.36)
1.46 (0.75-2.84)

10762 (5.1)
581 (3.5)
70 (2.5)

2232 (4.9)
235 (3.7)
43 (2.9)

1
0.72 (0.66-0.79)
0.49 (0.38-0.62)

1.04 (0.99-1.10)
0.81 (0.71-0.93)
0.58 (0.42-0.80)

662 (0.3)
37 (0.2)
4(0.1)

221 (0.5)
11 (0.2)
6 (0.4)

1
0.64 (0.45-0.91)
0.40 (0.15-1.07)

1.51 (1.27-1.80)
0.48 (0.25-0.90)
1.16 (0.52-2.62)

8880 (4.2)
1161 (7.1)
238 (8.4)

2318 (5.1)
536 (8.6)
133 (9.0)

1
1.27 (1.19-1.36)
1.41 (1.22-1.62)

1.11 (1.05-1.17)
1.57 (1.42-1.72)
1.57 (1.30-1.88)

7729 (3.7)
1456 (8.8)
354 (12.4)

2267 (5.0)
592 (9.4)
186 (12.7)

1
1.77 (1.66-1.88)
2.44 (2.17-2.75)

1.28 (1.21-1.34)
1.86 (1.69-2.04)
2.43 (2.07-2.86)

teen tutkimuksessa esimerkkitutkimuksen
avulla. Esimerkkitutkimuksessa käytettiin
kansallisia terveysrekistereitä, joiden on
todettu olevan laadultaan hyviä. Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella suomalaisten
35 vuotta täyttäneiden raskausdiabetesta
sairastavien synnyttäjien raskaus- ja synnytystuloksia ja vertailla niitä alle 35-vuotiaiden synnyttäjien raskaus- ja synnytystuloksiin kolmessa eri kategoriassa: ei-sairastavat, dieettihoitoiset ja insuliinihoitoiset raskausdiabetesta sairastavat kansallisten rekistereiden aineistolla. Tässä artikkelissa esiteltiin vain osa alkuperäisen tutkimuksen tuloksista. Alkuperäisen tutkimuksen kaikki tulokset ovat nähtävissä
kansainvälisessä julkaisussa (Lamminpää
ym. 2016).
Tutkimuksen vahvuuksina voidaan pitää
laajaa rekisteriaineistoa. Suomalaisten terveysrekisterien laatu ja kattavuus on todet-

≥35v

tu hyviksi, joten niiden käyttöä tutkimustarkoitukseen voidaan pitää luotettavana
(Lamminpää ym. 2017). Tutkimuksen kysymyksenasettelu tuki myös rekisteriaineiston käyttöä, jolloin aineistosta saatiin suoraan tunnuslukuja vastauksena asetettuihin
tutkimusongelmiin. Tutkimuksen heikkouksina ovat mahdolliset virheet aineiston käsittelyssä, kuten koodausvirheet,
mutta aineiston suuren koon huomioon ottaen näiden virheiden vaikutus jää todennäköisesti vähäiseksi. Joidenkin tarkastelun kohteena olleiden muuttujien kohdalla myös havaintojen määrä oli verrattain
vähäinen, mikä täytyy huomioida tulosten
tarkastelussa. Lisäksi sekoittavien tekijöiden valinta tehtiin aineiston sallimissa rajoissa perustuen tilastolliseen merkitsevyystasoon (p < 0,001) sekä muuttujien kliiniseen tärkeyteen, mikä on voinut aiheuttaa mahdollista harhaa tuloksissa.
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Tulosten yhteenvetona voidaan todeta,
että 35 vuotta täyttäneillä synnyttäjillä raskausdiabetesta oli enemmän alle 35-vuotiaisiin synnyttäjiin nähden ja samoin myös
insuliinihoitoinen raskausdiabetes oli yleisempää (18,9%) kuin alle 35-vuotiailla synnyttäjillä (14,6%). 35 vuotta täyttäneiden
raskausdiabetesta sairastavien synnyttäjien riskit olivat myös useimpien tässä tutkimuksessa tarkastelujen raskaus- ja synnytystulosten osalta lisääntyneet tätä nuorempiin synnyttäjiin nähden. Esimerkiksi
insuliinihoitoinen raskausdiabetes lisäsi
hyvin ennenaikaisen synnytyksen (alle 28
raskausviikkoa) riskiä kolminkertaisesti 35
vuotta täyttäneillä synnyttäjillä verrattuna
nuorempiin synnyttäjiin. Hyvin ennenaikaisella synnytyksellä on laajalti vaikutuksia niin synnyttävään äitiin kuin vastasyntyneeseenkin. Suomessa hyvin ennenaikaisena syntyy noin prosentti kaikista vastasyntyneistä ja hyvin ennenaikaisena syntyneen lapsen kuolleisuusriski on merkittävä (yli 10%). Hyvin ennenaikaisena syntynyt lapsi joutuu myös viettämään pitkiä
aikoja teho- ja sairaalahoidossa ja lisäksi
näin ennenaikaisena syntyneen lapsen pysyvän vammautumisen riski on suurentunut (Lehtonen ym. 2007.) Synnyttäneelle
äidille hyvin ennenaikaisen lapsen syntymä on myös erityisen stressaava tapahtuma lapsen pitkine sairaalahoitojaksoineen,
mikä voi johtaa myös esimerkiksi synnytyksen jälkeiseen masennukseen (Woodward ym. 2014).
Riippumatta iästä LGA-lapsen syntymisen riski havaittiin kaikilla raskausdiabetesta sairastavilla synnyttäjillä, kun se voitiin
nähdä taas suojaavana tekijänä SGA-lapsen
syntymiselle. LGA -lapseksi luokiteltu vastasyntynyt lisää puolestaan synnytykseen
liittyvien komplikaatioiden, kuten pitkittyneen synnytyksen, synnytyksen jälkeisen
verenvuodon, hartiadystokian ja sikiön hapenpuutteen, riskiä (Said & Manji 2016). Samankaltaisia tuloksia on raportoitu myös

aikaisemmin (Crowther ym. 2005, Schneider ym. 2012, Veeraswamy ym. 2012). Preeklampsian riski niin ikään oli 35 vuotta
täyttäneillä synnyttäjillä lisääntynyt. 35
vuotta täyttäneillä pre-eklampsiaan sairastuneilla synnyttäjillä riski huonompiin raskaustuloksiin sekä sektioihin ja synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon on todettu lisääntyvän nuorempiin synnyttäjiin verrattuna, mikä korostaa erityisesti iäkkäämpien synnyttäjien tarkkaa raskaudenaikaista
seurantaa ja varhaisia toimenpiteitä riskien
vähentämiseksi (Tyas ym. 2019). On myös
todettu, että raskausdiabeteksen hyvällä
hoidolla voidaan ehkäistä pre-eklampsiaa
(Korpi-Hyövälti 2012).
Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 35 vuotta täyttäneen raskausdiabetesta sairastavan synnyttäjän raskaudenaikaisessa hoidossa ja seurannassa. 35 vuotta täyttäneen raskausdiabetesta sairastavan
synnyttäjän lisääntyneiden riskien tiedostaminen voi auttaa ennakoimaan ja ehkäisemään mahdollisesti ilmeneviä komplikaatioita. Riskeistä puhuttaessa on kuitenkin
hyvä muistaa, että nopea diagnosointi ja
ajoissa aloitettu hoito parantavat hoidon tuloksia ja vähentävät näin komplikaatioiden
ilmaantuvuutta.

Johtopäätökset
Laadukkaat rekisterit ovat käyttökelpoisia aineistoja hoitotieteen tutkimuksessa.
Esimerkkitutkimuksessamme käytetyt kansalliset rekisteriaineistot soveltuvat hyvin tämänkaltaisen tutkimusaiheen tarkasteluun.
Tulosten osalta voidaan todeta, että raskausdiabetesta sairastavaa 35 vuotta täyttänyttä
synnyttäjää voidaan pitää riskisynnyttäjänä.
Jatkossa olisi tarpeen arvioida raskaudensuunnittelun mahdollisuutta iäkkäämpien
synnyttäjien kohdalla raskausdiabeteksen
ennaltaehkäisyn ja sen myötä pre-eklampsian välttämisen vuoksi.
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ABSTRACT

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta on tärkeä osa potilas- ja asiakasturvallisuutta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ikääntyneiden
ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä infektioiden torjuntaan osallistuvan
henkilöstön saatavuutta sekä hygieniayhdyshenkilötoiminnan ja infektioiden torjunnan alueellisen yhteistyön toteutumista.
Poikkileikkaustutkimus sisälsi kaksi erillistä kyselyaineistoa Manner-Suomessa sijaitsevista pitkäaikaishoidon toimintayksiköistä. Ensimmäinen
kysely (n=167 toimintayksikköä) toteutettiin syksyllä 2017 osana Euroopan pitkäaikaishoitolaitosten hoitoon liittyvien infektioiden ja mikrobilääkkeiden käytön prevalenssitutkimusta (HALT-3).
Toinen aineisto (n=41) kerättiin syksyllä 2018 ja
2019. Aineistojen analysoinnissa käytettiin kuvailevia tilastollisia menetelmiä.
Toimintayksiköistä valtaosalla oli infektioiden
torjuntakoulutusta saanut työntekijä käytettävissä, ja kaikilla oli mahdollisuus ulkopuoliseen
konsultaatioapuun. Yksiköistä suurimmassa osassa oli vähintään yksi hygieniayhdyshenkilö, joista enemmistö oli osallistunut edeltävän vuoden
aikana infektioiden torjuntakoulutukseen. Harvalla oli kirjallinen työnkuva tai varattu erikseen
työaikaa infektioiden torjunnan tehtäviin. Lähes
kaikki toimintayksiköt tekivät yhteistyötä alueellisten infektioasiantuntijoiden kanssa.
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Prevention and control of healthcare-associated
infections is an important part of patient and
client safety. The purpose of this study was to
describe availability of infection control staff,
link nurses and regional collaboration in longterm care facilities for the older people.
The cross-sectional study included two surveys collected from Finnish long-term care facilities. The first (n=167 facilities) was conducted
in 2017 as a part of European point prevalence
survey of healthcare-associated infections and
antimicrobial use in long-term care facilities
(HALT-3) and the second (n=41) during 2018
and 2019. Descriptive statistics were used for
data analysis.
Vast majority of facilities had a person trained
in infection control at their disposal and external consultation was available for all. Majority
had at least one infection control link nurse,
most of them having had infection control training during the preceding year. Only a few had
a written work tasks or time allocated for infection control activities. Almost all had collaborated with regional infection control professionals.
The job description of link nurses should be
developed in cooperation with regional infecti-
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Toimintayksiköiden tulisi kehittää hygieniayhdyshenkilöiden toimenkuvaa yhteistyössä alueen infektioasiantuntijoiden kanssa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää, kun laaditaan hygieniayhdyshenkilötoimintaa koskevia ohjeistuksia ja suosituksia.

on control professionals. The results can be
used when providing guidelines regarding the
activities of link nurses.
Key words: infection control, link nurse, intersectoral collaboration, long-term care

Avainsanat: infektioiden torjunta, yhdyshenkilöt, alueellinen yhteistyö, pitkäaikaishoito
Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?
• Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa.
• Infektioiden ehkäiseminen edellyttää infektioiden torjuntaan perehtyneiden ammattilaisten
asiantuntemusta.
• Pitkäaikaishoidossa infektioiden torjunnan henkilöstövoimavarat ovat vähäisemmät kuin
akuuttihoidossa.
Mitä uutta tietoa artikkeli tuo?
• Infektioiden torjunnan asiantuntemusta on melko hyvin saatavilla ikääntyneiden
ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköissä.
• Hygieniayhdyshenkilöillä on harvoin kirjallinen työnkuva tai varattu erikseen työaikaa
infektioiden torjunnan tehtäviin.
Mikä merkitys tutkimuksella on hoitotyölle, hoitotyön koulutukselle ja johtamiselle?
• Tietoa infektioiden torjunnan henkilöstövoimavaroista tarvitaan, kun selvitetään henkilöstön
osaamis- ja koulutustarpeita ja kehitetään koulutustarjontaa infektioiden torjunnan
tehostamiseksi.
• Hygieniayhdyshenkilötoiminnan ja alueellisen yhteistyön kehittäminen edellyttää johdon
sitoutumista sekä kansallisen tason suosituksia.

Tutkimuksen lähtökohdat
Hoitoon liittyvällä infektiolla tarkoitetaan
sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana alkanutta infektiota, joka ei ole ollut itämässä hoidon
alkamishetkellä (Tartuntatautilaki 1227/2016,
WHO 2018). Hoitoon liittyvien infektioiden
ehkäisy on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa ja tärkeä osa hoidon turvallisuuden ja laadun kehittämistä (WHO
2018). Myös ikääntyneille pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa tarjoavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä on suunnitelmallisesti torjuttava hoitoon liittyviä infektioita. Vastuu
on toimintayksikön johtajalla, jonka tulee
käyttää apunaan tartuntatautien torjuntaan
perehtyneitä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. (Tartuntatautilaki 1227/2016.)

Vuoden 2018 lopussa 8,5 prosenttia 75
vuotta täyttäneistä suomalaisista oli ympärivuorokautisessa hoidossa. Yhteensä ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon piirissä on hieman yli 50 000 ikääntynyttä, joista valtaosa tehostetun palveluasumisen yksiköissä. (Mielikäinen & Kuronen 2019.) Euroopan pitkäaikaishoitolaitoksissa on noin
3,6 miljoonaa asukasta (ECDC 2014). Arvioiden mukaan asukkailla esiintyy vuosittain
noin 4,4 miljoonaa hoitoon liittyvää infektiota, ja tautitaakka on samaa luokkaa kuin
akuuttisairaaloissa (Suetens ym. 2018). Suomessa hoitoon liittyviä infektioita esiintyy
vuosittain yhteensä noin 100 000, joista arviolta puolet pitkäaikaishoidon yksiköissä
(THL 2019), joissa asukkaat ovat korkean
ikänsä ja muiden riskitekijöiden vuoksi alttiita infektioille (Rummukainen 2013). Ylei-
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simpiä ovat hengitystie-, virtsatie- ja ihoinfektiot (Suetens ym. 2018). Antibiooteille
vastustuskykyiset mikrobit eivät välttämättä aina aiheuta pitkäaikaishoidon asukkaille oireisia infektioita, mutta niiden oireeton
kantajuus ja leviäminen on näissä yksiköissä yleistä. Lisäksi yksiköissä esiintyy epidemioina hengitystie- ja mahasuolikanavan infektioita. (Rummukainen 2013.) Alkuvuodesta 2020 käynnistyneen koronaviruspandemian myötä on havaittu, että iäkkäillä pitkäaikaishoidon asukkailla on suuri riski koronavirusinfektion (COVID-19) vakavalle
taudinkuvalle ja kuolemalle (WHO 2020,
ECDC 2020).
Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyn
ja torjunnan perusta on asianmukaisesti toteutuva käsihygienia ja tavanomaiset varotoimet, joita tulee noudattaa kaikkien asukkaiden hoidossa. Lisäksi yksiköissä on tärkeää seurata infektioiden esiintyvyyttä, havaita ja pysäyttää epidemiat varhain, käyttää mikrobilääkkeitä asianmukaisesti sekä
huolehtia asukkaiden ja henkilöstön rokottamisesta. Henkilökunta tarvitsee koulutusta voidakseen toteuttaa infektioiden torjuntakäytäntöjä oikeaoppisesti. (Smith ym.
2008.) Infektioasiantuntijat, kuten hygieniahoitajat ja infektiolääkärit, ovat infektioiden torjuntatyön keskeinen voimavara
(Zoutman ym. 2009, Landers ym. 2017). Pitkäaikaishoidossa infektioiden torjuntaan
käytettävissä olevat henkilöstövoimavarat
ovat yleensä vähäisemmät kuin akuuttihoidossa ja vaihtelevat toimintayksikön tyypin
mukaan (Smith ym. 2008, Porgorzelska-Maziarz & Kalp 2017). Usein yksiköillä on kuitenkin mahdollisuus saada ulkopuolisen infektiotiimin apua (ECDC 2014). Asiantuntijuutta voidaan jakaa myös toimintayksiköissä työskentelevien hygienia- tai infektioyhdyshenkilöiden avulla (Sopirala ym. 2014).
Yhdyshenkilöt voivat toimia tiedon välittäjinä infektioasiantuntijoiden ja oman toimintaympäristönsä henkilöstön välillä. He tuntevat työympäristönsä toimintatavat ja erityispiirteet, ja voivat olla apuna infektioiden
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torjuntaan liittyvien ongelmien tunnistamisessa. (Peter ym. 2018.) Menestyksekäs hygieniayhdyshenkilötoiminta edellyttää selkeästi määriteltyä työnkuvaa ja tavoitteita,
asianmukaisia resursseja sekä koulutusta
(Lloyd-Smith ym. 2014). Yhdyshenkilöltä
edellytetään motivaatiota ja kiinnostusta infektioiden torjuntatehtäviin. Lisäksi hygieniayhdyshenkilöiden tulee saada tukea johdolta ja infektioasiantuntijoilta sekä vertaistukea muilta hygieniayhdyshenkilöiltä. (Williams ym. 2018.) Infektioiden torjunnan verkoston osapuolten on tärkeää tuntea alueellisen yhteistyön merkitys. Sairaalasta käsin
toimivien infektioasiantuntijoiden on toisaalta ymmärrettävä pitkäaikaishoidon toiminnan erityispiirteitä, jotta he voivat tukea
yksiköitä infektioiden torjuntatyössä. (Kariya ym. 2018.)
Suomessa ikääntyneille ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarjoavien toimintayksiköiden on suositeltu nimeävän hygieniayhdyshenkilöitä, joiden määrä ja tehtävät
voivat vaihdella yksikön toiminnan perusteella (Saarsalmi & Koivula 2017, Ojanperä
& Syrjänen 2018). Hygieniayhdyshenkilöt
ovat tärkeitä infektioiden torjunnan käytännön toteutumisen kannalta. Infektioiden torjunnan henkilöstövoimavaroja ja hygieniayhdyshenkilötoimintaa ei kuitenkaan ole
tutkittu Suomessa pitkäaikaishoidon toimintaympäristössä. Tämä artikkeli perustuu pro
gradu -tutkielmaan (Toura 2019).

Tutkimuksen tarkoitus ja
tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata
ikääntyneiden ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä infektioiden
torjuntaan osallistuvan henkilöstön saatavuutta sekä hygieniayhdyshenkilötoiminnan
ja infektioiden torjunnan alueellisen yhteistyön toteutumista. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää, kun laaditaan
infektioiden torjuntatoimintaa koskevia oh-
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jeistuksia ja suosituksia sekä arvioitaessa henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeita.
Tutkimuskysymykset olivat:
1. Miten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä on saatavilla
infektioiden torjuntaan koulutettua henkilöstöä?
2. Miten hygieniayhdyshenkilötoiminta toteutuu ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä?
3. Minkälaista yhteistyötä ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon toimintayksiköt ja
alueelliset infektioasiantuntijat tekevät?

Menetelmät
Kohderyhmä ja aineistot
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Manner-Suomen alueella toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt, joissa tarjotaan ikääntyneille pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa, ja joissa työskentelee vähintään yksi sairaanhoitaja. Kuvailevassa poikkileikkaustutkimuksessa
käytettiin kahta erillistä kyselyaineistoa, joiden kohderyhmä oli sama.
Ensimmäinen aineisto (n=167 ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon toimintayksikköä) kerättiin syksyllä 2017 osana Euroopan
tautikeskuksen (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) koordinoimaa prevalenssitutkimusta (Healthcareassociated infections and antimicrobial use
in European long-term care facilities, HALT3). Tutkimuksessa selvitettiin hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyyttä ja mikrobilääkkeiden käyttöä pitkäaikaishoitolaitoksissa. Suomessa tutkimuksen toteutuksesta vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Aineistonkeruussa käytettiin validoitua
ECDC:n kehittämää ja THL:n tutkimusryhmän suomentamaa toimintayksikön lomaketta (ECDC 2016, THL 2017). Kyselylomake sisälsi kuusi osaa ja 50 kysymystä, joista
tässä tutkimuksessa käytettiin toimintayksi-

kön taustatietoja sekä infektioiden torjunnan
henkilöstöä ja käytäntöjä koskevia osia (yhteensä 10 kysymystä). Toimintayksikön johtoa pyydettiin osallistumaan lomakkeen täyttämiseen yhdessä henkilökunnan kanssa.
Sairaanhoitopiirien infektioasiantuntijat rekrytoivat koko Manner-Suomen alueella vapaaehtoisia toimintayksiköitä ja koordinoivat aineistonkeruuta omalla alueellaan. Osallistuneita toimintayksiköitä oli 19 sairaanhoitopiirin alueelta.
Toinen aineisto (n=41) kerättiin syksyllä
2018 ja 2019 tätä tutkimusta varten laaditulla uudella sähköisellä Webropol-kyselylomakkeella, joka esitestattiin kahdessa toimintayksikössä. Kyselylomake sisälsi 29 kysymystä, joilla kerättiin täydentäviä tietoja toimintayksiköiden infektioiden torjuntaan osallistuvasta henkilöstöstä, erityisesti hygieniayhdyshenkilötoiminnasta ja alueellisesta yhteistyöstä. Kyselylinkki lähetettiin harkinnanvaraisella otannalla neljän sairaanhoitopiirin
infektioasiantuntijoiden välityksellä toimintayksiköiden esimiehille (n=125), joita pyydettiin vastaamaan kyselyyn itse tai välittämään sen hygieniayhdyshenkilölle. Osallistuminen oli mahdollista riippumatta siitä
oliko yksikkö osallistunut HALT-3 -tutkimukseen. Kyselyyn vastasi syksyllä 2018 kolmen
sairaanhoitopiirin alueelta 35 toimintayksikköä ja syksyllä 2019 yhden sairaanhoitopiirin alueelta 6 toimintayksikköä.
Aineiston analyysi
Tutkimusaineistot analysoitiin SPSS Statistics 25.0 -ohjelmalla kuvailevin tilastollisin menetelmin. Aineiston kuvailuun käytettiin frekvenssejä ja prosenttiosuuksia. Lisäksi numeerisille muuttujille laskettiin keskiarvo, mediaani ja vaihteluväli. Yksittäisten puuttuvien vastauksien kohdalla sovellettiin käytettävissä olevien havaintojen
analyysia. Muuttujien välisten erojen tarkasteluun käytettiin ristiintaulukointia ja
khiin neliötestiä. Tilastollisesti merkitsevänä pidettiin p-arvoa <0,05. Muuttujista toi-
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mintayksikön asukaspaikkojen lukumäärä
ja infektioiden torjuntakoulutusta saaneen
työntekijän työskentely toimintayksikön
sisä- tai ulkopuolella luokiteltiin analyysia
varten uudelleen. Aineistojen yhdistäminen
analyysia varten ei ollut mahdollista ja niitä
käsiteltiin erillisinä.

Tulokset
Toimintayksiköiden taustatiedot
Kaikkiaan toimintayksiköissä oli asukaspaikkoja keskimäärin 41 (mediaani 33, vaihteluväli 10–262). Ensimmäisen aineiston yksiköistä selvä enemmistö (78%) oli julkisen
palveluntuottajan omistamia. Kyselyyn vastasi hoitaja (91%), lääkäri (10%) ja/tai muu
henkilö (13%). Toisessa aineistossa julkisten yksiköiden osuus oli 56% ja yksityisten
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44%. Kyselyyn vastasi useimmiten (78%) toimintayksikön johtaja tai esimies.
Infektioiden torjunnan henkilöstö
Ensimmäisen aineiston mukaan infektioiden torjuntakoulutusta saanut työntekijä oli
käytettävissä valtaosalla (94%) toimintayksiköistä, joista hieman yli puolessa (56%)
sairaanhoitaja ja lopuissa (44%) sairaanhoitaja ja lääkäri. Yksiköistä 59% oli saatavilla
sekä toimintayksikössä että sen ulkopuolella työskentelevä infektioiden torjuntakoulutettu henkilö. Neljänneksellä (26%) oli käytettävissä ainoastaan ulkopuolinen ja 15%
yksikön sisäinen infektioiden torjuntakoulutusta saanut työntekijä. Kaikilla yksiköillä
oli mahdollisuus saada ennalta sovitusti
konsultaatioapua sairaalan tai sairaanhoitopiirin infektiotiimiltä. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Toimintayksiköiden (n=167) infektioiden torjunnan henkilöstö, 2017 (n, %).
Infektioiden torjunnan henkilöstö
Saatavilla henkilö, jolla on koulutusta infektioiden torjunnasta
Kyllä
Ei
Henkilön ammattiryhmä
Sairaanhoitaja
Lääkäri
Sekä sairaanhoitaja että lääkäri
Henkilö/t työskentelee
Toimintayksikössä
Toimintayksikön ulkopuolella
Sekä toimintayksikössä että sen ulkopuolella
Konsultaatioapua saatavilla ennalta sovitusti
Epidemioiden raportointiin ja selvittämiseen nimetty vastuuhenkilö
Sisäinen tai ulkopuolinen infektiotoimikunta

Ristiintaulukoinnin avulla tarkasteltiin infektioiden torjunnan henkilöstövoimavarojen suhdetta toimintayksikön luokiteltuun
kokoon ja omistajuuteen. Tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei havaittu suhteessa infektioiden torjuntakoulutetun henkilön ammattiryhmään, eikä siihen oliko kyseessä
toimintayksikön sisäinen vai ulkopuolinen

n

%

157
10

94
6

86
67

56
44

23
41
93
167
105
57

15
26
59
100
63
34

työntekijä. Julkisilla (39%) toimintayksiköillä oli kuitenkin yksityisiä (17%) useammin
infektiotoimikunta (p=0,015). (Taulukko 2.)
Hygieniayhdyshenkilötoiminta
Toisen aineiston perusteella yksiköistä
suurin osa (83%; julkiset 100% vs. yksityiset
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Taulukko 2. Infektioiden torjunnan henkilöstö toimintayksikön koon ja omistajan mukaan, 2017 (n, %, p).

Infektioidentorjuntakoulutusta
saanut henkilö
Ammattiryhmä
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja ja lääkäri
Saatavuus
Sisäinen
Ulkopuolinen
Sisäinen tai ulkopuolinen
infektiotoimikunta
Kyllä
Ei

< 40
≥ 40
Julkinen
asukaspaikkaa asukaspaikkaa
n
%
n
%
p-arvo n
%

Yksityinen
n

%

p-arvo

54
44

55
45

32
23

58
42

0,713

68
53

56
44

18
14

56
44

0,996

76
29

72
28

40
22

65
35

0,286

87
43

67
33

29
8

78
22

0,182

34
70

33
67

23
38

38
62

0,513

51
79

39
61

6
29

17
83

0,015

Taulukko 3. Hygieniayhdyshenkilötoiminta toimintayksiköissä, joissa nimetty vähintään yksi hygieniayhdyshenkilö (n=34), 2018–2019 (n, %).
Hygieniayhdyshenkilötoiminta
Hygieniayhdyshenkilön ammattiryhmä*
Sairaanhoitaja
Lähi/perushoitaja
Saanut infektioiden torjuntakoulutusta
Osallistunut koulutukseen edeltävän vuoden aikana
Koko henkilökunnan yleinen perehdytyskoulutus
Infektio/hygieniayhdyshenkilöille räätälöity koulutus
Vuosittainen alueellinen koulutustilaisuus
Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät
Valtakunnalliset tartuntatautipäivät
Suorittanut infektioiden torjuntaan liittyvän erikoistumis/täydennyskoulutuksen
Nimeämisestä sovittu johdon kanssa
Kirjallinen työnkuva
Työaikaa varattu infektioiden torjuntatehtäviin
Nimetty varahenkilö

n

%

18
18
31
30
7
17
16
1
1
1
33
10
6
23

50
50
91
88
23
57
53
3
3
3
97
29
18
68

*yhdessä yksikössä sairaanhoitaja ja lähihoitaja

61%) oli nimennyt vähintään yhden hygieniayhdyshenkilön, joista tasan puolet (50%)
oli koulutukseltaan sairaanhoitajia ja puolet lähi- tai perushoitajia. Kyselyyn vastanneista esimiehistä kaksi ilmoitti itse toimivansa hygieniayhdyshenkilönä, vaikka yksikössä ei ollut erikseen tehtävään nimettyä
työntekijää. Enemmistö yhdyshenkilöistä
(88%) oli osallistunut edeltävän vuoden aikana infektioiden torjuntakoulutukseen,
useimmiten hygieniayhdyshenkilöille räätälöityyn koulutukseen (57%) ja/tai vuosittai-

seen alueelliseen tilaisuuteen (53%). Hygieniayhdyshenkilön nimeämisestä oli sovittu
toimintayksikön johdon kanssa lähes aina
(97%) ja yksiköistä 68% oli nimennyt myös
varahenkilön, joka hoitaa tehtäviä esimerkiksi lomien aikana. Alle kolmanneksella
(29%) oli kirjallinen työnkuva ja alle viidenneksellä (18%) erikseen varattu työaikaa infektioiden torjuntatehtäviin. Kahdessa yksikössä aikaa oli varattu kuukausittain tai useammin, neljässä yksikössä muutaman kerran vuodessa. (Taulukko 3.)
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Taulukko 4. Toimintayksiköiden (n=41) ja alueellisten infektioasiantuntijoiden yhteistyö edeltävän vuoden aikana, 2018–2019 (n, %).
Alueellinen yhteistyö
Henkilöstön koulutus esim. infektioiden ehkäisystä ja hoidosta
Kirjalliset ohjeistukset esim. infektioiden ehkäisystä ja hoidosta
Konsultaatioapu esim. epidemioissa tai MRSA-, ESBL-tapauksissa
Käynnit toimintayksikössä esim. hygieniakierrot
Muut yhteiset tapaamiset
Ei yhteistyötä edeltävän vuoden aikana

Alueellinen yhteistyö
Lähes kaikissa (95%) toimintayksiköissä
oli tehty yhteistyötä alueellisten infektioasiantuntijoiden kanssa edeltävän vuoden
aikana. Yhteistyö liittyi useimmiten henkilöstön koulutukseen (71%), kirjallisiin ohjeisiin (66%) ja/tai konsultaatioapuun (59%).
(Taulukko 4.)

Pohdinta
Tulosten tarkastelu
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta on
tärkeä osa asiakasturvallisuuden ja hoidon
laadun kehittämistä ikääntyneille hoivaa tarjoavissa yksiköissä. Infektioiden torjunta
edellyttää alueellista moniammatillista yhteistyötä, ja ulkopuolisten infektioasiantuntijoiden lisäksi tarvitaan toimintayksiköiden
omia hygieniayhdyshenkilöitä. Molempia
vaikuttaisi tämän tutkimuksen perusteella
olevan varsin hyvin yksiköiden saatavilla.
Vuonna 2013 kahdella kolmanneksella Euroopan pitkäaikaishoidon yksiköistä oli saatavilla infektioiden torjunnan asiantuntemusta (ECDC 2014). Suomessa tilanne vaikuttaisi siis olevan hieman parempi kuin
Euroopassa keskimäärin.
Toimintayksikön koko ei ollut yhteydessä tässä tutkimuksessa tarkasteltuihin infektioiden torjunnan henkilöstövoimavaroihin.
Todelliseen infektioiden torjunnan voimavarojen tarpeeseen vaikuttaa vuodepaikkojen lukumäärän lisäksi muun muassa asukkaiden infektioriski ja yksikön toiminnan
luonne (Bartles ym. 2018). Ensimmäisen ai-

n
29
27
24
19
7
2

%
71
66
59
46
17
5

neiston perusteella osalla yksiköistä oli käytettävissään ainoastaan toimintayksikön ulkopuolella työskentelevä infektioiden torjuntakoulutusta saanut henkilö. Heillä on
usein rajallisesti työaikaa käytettävissä yksikön infektioiden torjunnan tehtäviin. Toisaalta ulkopuolisten asiantuntijoiden työpanosta ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan tarkemmin selvitetty. Suomessa sairaaloissa
työskentelevät hygieniahoitajat käyttivät
vuonna 2015 työajastaan keskimäärin alle
viidesosan infektioiden torjuntatyöhön alueen muissa hoitolaitoksissa (Lyytikäinen ym.
2016). Myöskään julkisten ja yksityisten yksiköiden välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja muutoin kuin infektiotoimikuntien osalta, joita oli useammin julkisen
sektorin yksiköissä. Infektiotoimikuntia oli
ylipäätään harvoin pitkäaikaishoidon yksiköissä, kuten muuallakin Euroopassa (ECDC
2014). Niiden sijaan infektioiden torjunta voi
olla osa muiden asiakasturvallisuuden ja
hoidon laadun kehittämiseen tähtäävien työryhmien toimintaa. Tällöinkin infektioiden
torjuntaan koulutettujen henkilöiden hyödyntäminen on tärkeää (Zoutman ym. 2009).
Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatoimet
tuleekin sovittaa yhteen terveydenhuoltolain (1326/2010) edellyttämien potilasturvallisuutta edistävien toimien kanssa.
Toimintayksikössä työskentelevä hygieniayhdyshenkilö tuntee yksikön asukkaat
sekä puitteet ja on läsnä päivittäisessä toiminnassa (Peter ym. 2018). Tämän tutkimuksen mukaan valtaosa yksiköistä oli nimennyt hygieniayhdyshenkilöitä, mutta
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vain harvoilla oli kirjallinen työnkuva tai
varattu työaikaa infektioiden torjunnan tehtäviä varten. Selkeästi määritelty työnkuva
on kuitenkin yksi hygieniayhdyshenkilötoiminnan edellytyksistä (Lloyd-Smith ym.
2014). Toisaalta hygieniayhdyshenkilötoimintaa on aiemmin tutkittu lähinnä akuuttisairaaloissa eikä sairaalassa toimivan hygieniayhdyshenkilön työnkuvaa voi sellaisenaan käyttää pitkäaikaishoidossa. Myös
taloudelliset voimavarat ja toiminnan luonne poikkeavat eri toimintaympäristöissä
(Peter ym. 2018). Koulutus on kuitenkin
aina hygieniayhdyshenkilötoiminnan perusta, vaikka työnkuva voi vaihdella (Dekker ym. 2020). Lähes kaikki yhdyshenkilöt
olivatkin osallistuneet edeltävän vuoden aikana infektioiden torjuntakoulutukseen.
Koulutuksiin osallistuminen vaatii johdolta sitoutumista ja taloudellista tukea (Sopirala ym. 2014, Peter ym. 2018). Hygieniayhdyshenkilöt oli melkein aina nimetty johdon kanssa yhteistyössä, ja useimmissa yksiköissä oli myös varahenkilöitä. Muodollinen nimeäminen voi edistää osapuolten
sitoutumista toimintaan (Zingg ym. 2015).
Alueellista yhteistyötä infektioasiantuntijoiden kanssa oli tehty lähes kaikissa toimintayksiköissä, ja yhteistyö oli usein liittynyt kirjallisiin ohjeisiin tai henkilöstön
koulutukseen. Verkostot ja tiivis yhteistyö
infektioasiantuntijoiden kanssa ovat tärkeitä tekijöitä infektioiden torjunnassa (Peter
ym. 2018). Tämä on tullut hyvin esille nyt
koronaviruspandemian aikana. Iäkkäät pitkäaikaishoidon asukkaat kuuluvat vakavan
koronavirustaudin riskiryhmään, eikä tartunnat ja taudista johtuvat kuolemat yksikössä välttämättä tarkoita, että torjuntatoiminnassa olisi aina tapahtunut laiminlyöntejä. Vähäiset henkilöstövoimavarat ja puutteet infektioiden torjuntakäytännöissä voivat kuitenkin lisätä yksiköiden haavoittuvaisuutta (Harrington ym. 2020), ja henkilöstö- ja suojainpula aiheuttavat huolta
työntekijöissä ( Jones ym. 2020). Sekä kansainvälisissä että kansallisissa koronavirus-

tartuntojen torjuntaohjeissa on korostettu
toimintayksiköiden, viranomaisten ja infektioasiantuntijoiden tiivistä yhteistyötä. Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköitä on muistutettu jälleen nimeämään hygieniayhdyshenkilöitä, jotka voivat toimia
tiedonvälittäjänä ja opastaa muuta henkilöstöä infektioiden torjuntakäytännöissä.
(WHO 2020, ECDC 2020, THL 2020.) Koronavirustartuntojen torjuntaan kohdistuvat ohjeet päivittyvät nopeassa tahdissa ja
yhdyshenkilöt ovat avainasemassa välittämässä tietoa sekä jalkauttamassa käytäntöjä omaan yksikköönsä.
Luotettavuus ja eettisyys
HALT-3 -tutkimuksen aineistonkeruussa
käytettiin kansainvälistä kyselylomaketta,
joka suomennettiin. Edeltävän vastaavanlaisen tutkimuksen (HALT-2) yhteydessä
tehdyn validaation mukaan lomakkeen
spesifisyys oli 85% ja sensitiivisyys 83%
(ECDC 2014). Vastaavaa validointia ei ole
kuitenkaan tehty Suomessa. Toista aineistonkeruuta varten laadittiin uusi kyselylomake kirjallisuuden pohjalta. Tavoitteena
oli kerätä HALT-3 -tutkimuksen aineistoa
täydentävää tietoa. Luotettavuuden lisäämiseksi kyselylomaketta laatiessa pyydettiin kommentteja infektioasiantuntijoilta ja
kysely esitestattiin kahdessa toimintayksikössä. Vastaajat ovat silti voineet tulkita kysymyksiä eri tavoin.
Tässä tutkimuksessa käytettiin harkinnanvaraista otantamenetelmää. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon otantaan liittyvä virheen riski (Burns & Grove 2009). Tuloksia ei välttämättä voida yleistää kaikkiin
ikääntyneiden ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköihin Suomessa. ECDC:n
tekemien laskelmien mukaan edustavan aineiston saavuttamiseksi tavoitteena oli saada
Suomesta mukaan 80 toimintayksikköä
HALT-3 -tutkimukseen (ECDC 2016). Osallistujien määrä oli tavoitteeseen nähden kaksinkertainen, mutta alueellinen vaihtelu oli
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suurta (1–44 yksikköä/sairaanhoitopiiri).
Tutkimuksiin osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen, minkä vuoksi aineisto on voinut valikoitua. Osallistumisen kynnys on
voinut olla matalampi niissä yksiköissä, joissa on infektioasiantuntijoiden tukea hyvin
saatavilla. Lisäksi toisen aineiston vastausprosentti (33%) jäi matalaksi, mikä on yleistä sähköisissä kyselyissä (Burns & Grove
2009). Tulosten luotettavuutta lisäisi suurempi aineisto.
Tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa noudatettiin hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (TENK
2012). Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Sähköistä kyselyä varten haettiin tarvittavat luvat kohdeorganisaatioiden
tutkimuslupakäytäntöjen mukaisesti. Kyselyyn vastaamista pidettiin tietoon perustuvana suostumuksena osallistua tutkimukseen. Tutkimusaineistoa käsiteltiin luottamuksellisesti koko prosessin ajan, eikä yksittäistä vastaajaa tai toimintayksikköä voi
tunnistaa tuloksia raportoitaessa. Nämä seikat tiedotettiin osallistujille saatekirjeessä.
Tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) sekä Suomessa henkilötietojen käsittelyä tieteellisessä tutkimuksessa sääntelevä tietosuojalaki (1050/2018) eikä
vastaajien henkilötietoja tai muita tunnisteita kerätty ollenkaan.

kirjo muuttuvat jatkuvasti. Usein toistettavat kyselyt eivät voi olla sisällöltään kovin
laajoja, jotta ne eivät kuormita liikaa yksiköitä. Infektioiden torjunnan voimavarojen
selvittämiseen ei kuitenkaan riitä ainoastaan henkilökunnan määrän mittaaminen,
vaan tietoa tarvitaan myös henkilöstön koulutuksesta ja muista resursseista. Syvällisemmän kuvan saamiseksi tarvitaan lisäksi laadullista tutkimusta infektioiden torjuntakäytäntöjen toteutumisesta työntekijöiden näkökulmasta.
Toimintayksiköissä on hyvä nimetä hygieniayhdyshenkilöitä, joille tulee järjestää
mahdollisuus kouluttautua ja käyttää työaikaa infektioiden torjuntatehtäviin siten kuin
yksikön toiminnan luonne edellyttää. Hygieniayhdyshenkilön keskeisimmät tehtävät
tulisi listata kirjallisesti yksiköiden ja alueen
infektioasiantuntijoiden yhteistyönä. Hygieniayhdyshenkilöille suunnattua koulutustarjontaa tulee kehittää ja laajentaa, ottamalla
huomioon myös verkko-opiskelun mahdollisuudet. Myös osallistumista valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin tulisi tukea. Koronaviruspandemia on tuonut hyvin esille
alueellisten yhteistyöverkostojen tärkeyden
ja sen, että konsultaatioapua, kirjallisia ohjeita ja koulutusta tulee olla hyvin toimintayksiköiden saatavilla.

Johtopäätökset

THL:n HALT-3 -tutkimusryhmän jäsenet,
tutkimusta alueellisesti koordinoineet infektioasiantuntijat, tutkimuksiin osallistuneet
toimintayksiköt, Euroopan tautikeskus
(ECDC)

Tutkimus tuo uutta tietoa infektioiden
torjuntaan osallistuvasta henkilöstöstä ja
hygieniayhdyshenkilötoiminnasta ikääntyneiden ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköissä. Vaikka tulokset eivät
välttämättä ole yleistettävissä kaikkiin pitkäaikaishoidon yksiköihin, voidaan tietoa
käyttää alueellisten ja kansallisten suositusten pohjana. Osaa selvityksistä on varmasti jatkossa tarpeen toistaa säännöllisesti, sillä toimintaympäristö ja palveluiden
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Tutkimuksen suunnittelu: ST, PP, OL, aineistonkeruu: ST, aineiston analysointi: ST,
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ABSTRACT

TIIVISTELMÄ

Good learning outcomes can be achieved in
clinical reasoning using gamified simulations;
however, research on the effectiveness of learning clinical reasoning skills through simulation
games is still very limited. The purpose of this
study is to evaluate the effectiveness of a simulation game on nursing students’ clinical reasoning skills. This study uses a quasi-experimental,
one group, pre-post-test design with one-week
interventions that consist of playing five surgical patient scenarios in a simulation game. The
data were collected at three universities of applied sciences in Finland (1.3.2018–31.5.2019).
The participants (n=376) filled out the Clinical
Reasoning Skills Scale before and after playing
the game. Descriptive and multivariable analyses were used. Statistically significant differences were found between the background variable categories when examining gaming activity
and self-evaluated clinical reasoning skills. The
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Hyviä oppimistuloksia kliinisen päätöksenteon
osalta on mahdollista saavuttaa käyttämällä simulaatiopelejä hoitotyön koulutuksessa. Tutkimusnäyttö simulaatiopelien vaikuttavuudesta on vielä vähäistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli
arvioida simulaatiopelin vaikuttavuutta hoitotyön
opiskelijoiden kliinisiin päätöksentekotaitoihin.
Tutkimusasetelma oli kvasikokeellinen. Aineisto
kerättiin kolmessa ammattikorkeakoulussa
(1.3.2018–31.5.2019). Tutkimukseen osallistujat (n
= 376) pelasivat simulaatiopeliä yhden viikon ajan
ja täyttivät Clinical Reasoning Skills scale (CRSs)
-mittarin ennen ja jälkeen pelaamisen. Aineisto
analysoitiin monimuuttuja-analyysillä.
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participants rated their clinical reasoning skills
as significantly better after playing than before
playing the simulation game. The evidence
from this study suggests that simulation games
are effective for gaining clinical reasoning skills.
Key Words: Clinical reasoning skills, simulation
game, nursing students, quasi-experimental
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Tulosten mukaan miehet pelasivat enemmän eidigitaalisia ja digitaalisia pelejä kuin naiset ja sairaanhoitajaopiskelijat pelasivat enemmän ei-digitaalisia, digitaalisia pelejä sekä oppimispelejä kuin
kätilöopiskelijat. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Ennen simulaatiopelin pelaamista osallistujat
arvioivat kliiniset päätöksentekotaidot parhaimmaksi hoidon arvioinnissa ja heikoimmaksi tavoitteiden asettamisessa. Pelaamisen jälkeen osallistujat arvioivat kliiniset päätöksentekotaidot parhaimmaksi tiedon keräämisessä ja heikoimmaksi
tavoitteiden asettamisessa. Osallistujat arvioivat
kliiniset päätöksentekotaidot paremmiksi pelaamisen jälkeen kuin ennen pelaamista. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Tulosten mukaan simulaatiopelit ovat tehokkaita kliinisten päätöksentekotaitojen oppimisessa ja niiden hyödyntämistä hoitotyön koulutuksessa voidaan suositella.
Avainsanat: Kliiniset päätöksentekotaidot, simulaatiopeli, hoitotyön opiskelijat, kvasi-kokeellinen

What is already known about the research topic?
• Simulation games provide significant learning experiences for nursing students.
• Clinical reasoning skills can be enhanced by using simulation games in nursing education.
What new information does the article bring?
• Simulation games are effective for gaining clinical reasoning skills.
• Students experienced improved skills, especially in terms of utilising the ‘ABCDE’ approach
to assessing patients’ clinical status.
What is the significance of the research for nursing, nursing education and
management?
• Simulation games are recommended to be used in gaining clinical reasoning skills and in
learning assessment and treatment protocols.
• Simulation games can be utilised in clinical studies in higher education, in vocational
education and in continuing training.
• Simulation games can be used as a part of regular staff education within healthcare
organisations for maintaining and developing clinical reasoning skills.

Introduction
Nursing students should be able to practice clinical reasoning (CR) regularly (Furze
et al. 2015), and good learning outcomes in
CR can be achieved by gamifying simulations
(Koivisto et al. 2018). Educational games are
effective methods to engage students in learning activities since such games promote concentration, interest, motivation, satisfaction

and enjoyment (Hamari et al. 2016). The most
used games in healthcare education are simulation games (Connolly 2012). Simulation
games refer to ‘artefacts (software) that replicate decision making processes in real-world
situations’ (Koivisto 2017). Game elements,
such as goals, feedback, scores, leaderboards,
rewards, and progress (Hamari et al., 2014)
are utilised especially in engaging students in
the learning experience. Simulation games en-
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able nursing students to internalise and automate clinical protocols in order to perform
them in real-life (Koivisto et al. 2017), and
therefore they have been used in nursing education to learn CR (Forsberg et al. 2011; Johnsen et al. 2016). However, incorporating game
elements into nursing games is still limited
(Havola et al. 2020).
Overall, there seems to be some evidence
to indicate that simulation games promote
learning CR skills (Pittiglio et al. 2011, Georg
& Zary 2014). In particular, the utilisation of
previously acquired theoretical knowledge
affects learning by playing (Koivisto et al.
2016a). In simulation games, the CR process
(Levett-Jones et al. 2010) can be integrated
into game mechanics (Koivisto et al. 2018)
enabling the game to guide learners through
the phases of the CR process. For example,
Koivisto et al. (2016b) found that students
improved in terms of collecting information
about the clinical condition of the patient
and taking action in patient care. However,
the game did not support learning to establish goals and evaluate the effectiveness of
interventions as well. Other studies have
shown clear progression in students’ CR abilities, ability to identify the concept of CR
(Forsberg et al. 2016) and ability to make
correct diagnoses and adequate clinical decisions (Forsberg et al. 2011). However, Forsberg et al. (2011) found that students were
not able to explain their CR processes. Previous gaming activity is one factor that has
been shown to affect learning through gaming; students who played digital games frequently, or even infrequently, learned CR
more successfully than those who did not
play at all (Koivisto et al. 2016b). Other factors that affect learning through gaming include the age of the learner, gaming easiness, perceived educational value and transfer of learnt skills (Zhonggen 2019).
Several studies on the use of simulation
games in nursing education have been conducted, but they focus mainly on learning
through gaming (Forsberg et al. 2011, Koivis-

to et al. 2016a) and developing games for
educational purposes ( Johnsen et al. 2016,
Bracq et al. 2019). Research on the effectiveness of learning CR skills through simulation games is still very limited.

Purpose and research questions
The purpose of this study is to evaluate
the effectiveness of a simulation game on
nursing students’ clinical reasoning skills.
Research questions:
1. How were nursing students’ clinical reasoning skills before and after playing the
simulation game?
2. What is the difference between nursing
students’ clinical reasoning skills before
and after playing the simulation game?

Materials and Methods
Description of the simulation game
The three-dimensional (3D) simulation
game used in this study consists of patient
scenarios played on a computer (Koivisto
et al. 2018). The simulation game was developed as part of Koivisto’s (2017) doctoral dissertation and it combines game elements, simulation and learning objectives.
The development of the game used participatory methodologies and user-oriented
game design and thus, it was developed in
collaboration with researchers, programmers, 3D artists, interface designers, nurse
educators and students. The game was developed by using iterative cycles enabling
end-user feedback to be considered in the
development (Koivisto et al. 2018). Thus,
the content and structure of the game were
piloted several times. The game mechanics
were built around the CR process (LevettJones et al. 2010). The Unity development
platform was used to create the game.
Gameplay is non-linear, which allows the
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player to proceed with patient care based
on the patient’s clinical condition.
Direct patient care, including checking
vital signs, is an essential part of surgical
nursing work (van Oostveen et al. 2015). It
is important for nursing students to learn
how to synthesise and analyse facts in order
to identify clinically at-risk patients using the
‘Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure’ (ABCDE) approach (Thim et al.
2012), as well as make nursing diagnoses
and select expedient courses of action (Levett-Jones et al. 2010, Soar et al. 2015). ABCDE
approach refers to a systematic assessment
and treatment of critically ill patients (Thim
et al. 2012). Therefore, five surgical patient
scenarios were used: (1) pre-operative assessment of an orthopaedic surgery patient,
(2) post-operative observation (3) post-operative care after cholecystectomy, (4) blood
transfusion after transurethral resection of
the prostate (TURP) and (5) postoperative
care of a peripheral artery bypass surgery
patient. In order to ensure the validity of the
content, the scenarios were developed based
on the best available research evidence and
clinical expertise ( Jordan et al. 2016) from
an expert group that consisted of a Doctor
of Education, two senior lecturers holding
master’s degrees in nursing science and one
master’s degree student. The scenarios were
developed by using in-game editor, and the
learning goals were translated into mechanical elements of gameplay (Arnab et al. 2015,
Carvalho et al. 2015).

sing, nurse-deaconess, paramedic, midwifery
or public health. The data were collected at
three universities of applied sciences in Finland (1.3.2018–31.5.2019) using self-report
electronic questionnaire in two phases: before (pre-test) and after (post-test) intervention.
The Clinical Reasoning Skills scale (CRSs)
used in this study was a modified version of
a previously developed scale (Koivisto et al.
2016b). The CRSs consists of seven demographic items: age, gender, educational background, study phase, work experience in social and health services, degree programme
and gaming activity. The CRSs consist of six
subscales and 25 items (Cronbach Alpha 0,85–
0,92; Table 2). The items are rated using a
five-point Likert scale where a score of five
indicates a response of ‘very good’, and a score
of one indicates a response of ‘very poorly’.

Research design

Statistical analyses were carried out using
the SAS system for Windows, release 9.4. The
demographics were presented using a descriptive analysis of the background variables. Multivariable analyses (a single multivariate
ANOVA model of each dependent variable
with background variables and time, pre-test
and post-test, as categorical independents)
were conducted to assess the relationships
between dependents (gaming activity and selfevaluated CR skills) and independents.

This study uses a quasi-experimental, one
group, pre-post-test design, and all of the
participants participated in a one-week intervention.
Data collection
The participants (n=376) were enrolled in
one of the following bachelor’s degrees: nur-

Intervention
The duration of the intervention was one
week. The intervention week began with
self-reported CRSs during the pre-test phase.
Then, students were instructed to play each
of the five surgical patient scenarios at least
once, but the number of played scenarios
and the playing time was unlimited. The
students’ work during the intervention week
was not controlled in any way. At the end
of the intervention week, the participants
filled in the CRSs again (post-test).
Data analysis
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Ethical considerations
This research was conducted according to
the guidelines for responsible conduct of research and procedures (Finnish National
Board on Research Integrity 2012). Permission
to conduct the research was granted by the
directors of the higher education organisations. Ethical approval was obtained from the
Ethics Committee of Satakunta Higher Education Institution. Participation in the study was
voluntary and based on informed consent.

Results
Demographics
Less than half of the respondents (44,7%)
were in the 21–25 age group. The majority

were female (85,6%), and approximately
65% had taken The Finnish Matriculation
Examination. The largest group of respondents (67,5%) was enrolled in the nursing
programme, and most of the respondents
(73,3%) were in their first year of study. Furthermore, most of the respondents had less
than one year of work experience in social
and health services.
Statistically significant differences in gaming activity were found between the background variable categories (Table 1). The male
respondents played more non-digital (p=0,042)
and digital (p<0,0001) games than the female
respondents, and the nursing students played
more non-digital (p=0,033) and digital games
(p=0,005), as well as educational games
(p=0,011), than the midwifery students.

Table 1. Differences in gaming activity and independent variables*.
Age
26-30 vs 15-20

Gender
Male vs female

Work experience in social
and health services
1-5 years vs >10 years

> 1 year vs >10 years

Educational background
Matriculation examination** vs
vocational upper secondary
education, practical nurse
Degree programme
Midwife vs nurse

Non-digital games

Digital games

Educational games

p
Difference
between means

0.0385
-0.35 (-0.68, -0.01)

NS

NS

p
Difference
between means

0.0353
0.22 (0.01, 0.42)

<.0001
1.10 (0.73, 1.46)

NS

p
Difference
between means
p
Difference
between means

0.0003
-0.71 (-1.14, -0.26)

NS

NS

0.0007
-0.78 (-1.27, -0.25)

NS

NS

p
Difference
between means

NS

NS

0.0004
0.48 (0.21, 0.74)

p
Difference
between means

0.0331
-0.36 (-0.70, -0.02)

0.0053
-0.77 (-1.38, -0.16)

0.0112
-0.43 (-0.79, -0.07)

*Scale of gaming activity was 5 ‘daily’ – 1 ‘not at all’. Data are presented as differences in means between categories of background variables, 95% confidence intervals in brackets together with p-values. A positive value
indicates higher mean in the first category given in the beginning of each row.
**The Finnish Matriculation Examination is taken at the end of secondary education to qualify for entry into
University. The test also constitutes the final high school exam(s).
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Nursing students self-evaluated clinical
reasoning skills before and after playing
the simulation game
Before playing the simulation game, the
participants rated their CR skills strongest
in evaluating outcomes and weakest in establishing goals (Table 2). After playing the
simulation game, the participants rated
their CR skills best in collecting information strongest and weakest still in establishing goals.
The difference between clinical reasoning
skills before and after playing the
simulation game
The participants rated their CR skills higher after playing the simulation game than
before playing the simulation game (Table
2). The difference was statistically significant for almost all of the items. The largest
difference between the means was observed
for ‘I can utilise the ABCDE approach in the
assessment of a patient’s clinical condition’
and smallest for ‘Evaluate whether a patient's clinical condition has improved, deteriorated or is unchanged’.

Discussion
This study was designed to determine the
effectiveness of a simulation game on nursing students’ self-evaluated CR skills. The
results of this study show that nursing students rated their CR skills to be better after
playing the simulation game compared to
before playing. This result supports the previous finding that gamified simulations lead
to good learning outcomes if the games reflect realistic CR processes (Forsberg et al.
2011, 2016, Koivisto et al. 2016a). A note of
caution is due here since the results may
have been influenced by other formal and
informal learning during the intervention
week. One interesting finding is that the students improved their ability to use the
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‘ABCDE’ approach to assess patients’ clinical status. This could be explained by the
fact that the ‘ABCDE’ approach (Thim et al.
2012) was used in all of the scenarios, thus
enabling the students to practice the protocol repeatedly and helping them to internalise and automate the clinical procedures
(Koivisto et al. 2017). The findings of this
study also support previous research indicating that students' ability to establish goals
does not improve through gaming that effectively (Koivisto et al. 2016b).
The present study also contributes to our
understanding of nursing students’ previous
gaming activities. Interestingly, students
with upper secondary school education levels played more educational games than students with practical nursing backgrounds.
This could indicate that gamification has
been used more in general education than
in vocational training, which may be due to
the limited availability of nursing games.
This study also found that male students
play more games than female students,
which has practical significance because
previous studies have shown that gaming
activity is related to learning CR (Koivisto
et al. 2016a). Therefore, it could be assumed
that male students can especially benefit
from gamified learning methods.
The generalisability of the results could
be undermined because the data were collected using students’ self-reported questionnaires that were collected from only
three universities of applied sciences in one
country. Nevertheless, the internal consistency of the instrument was good (Cronbach
alpha 0.85–0.92). The validity of the study
is enhanced by the fact that almost 400 students participated in the research. Since
there was no control group the validity of
the results may be impaired. On the basis
of this study, it is not possible to argue what
is the most effective way to learn CR skills,
but the results indicate that simulation
games could have their role as one method
alongside others. Moreover, simulation
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Table 2. Nursing students self-reported clinical reasoning skills and
differences in skills before and after playing the simulation game.
Item
I can
Collecting information Cronbach Alpha 0.85
1
Collect information about a patient by interviewing
2

Collect information about a patient by observing

3

Collect information about a patient with different measuring methods

4

Utilise the ABCDE approach in the assessment of a patient’s clinical condition

Processing information Cronbach Alpha 0.90
5
Analyse the information I have collected
6
7

Assess the importance of the information collected about a patient
Distinguish essential information from non-essential

8

Predict the effects of my decisions on a patient's clinical condition

9

Assess the cause and effect relationships related to a patient's clinical condition

Identifying problems/issues Cronbach Alpha 0.86
10 Recognise a patient’s need for care
11

Make a nursing diagnosis

12

Recognise changes in a patient’s clinical condition

13

Prioritise a patient’s nursing needs

Establishing goals Cronbach Alpha 0.90
14 Establish nursing goals
15
16

Plan nursing activities
Make decisions regarding a patient’s care independently

17

Make decisions regarding a patient’s care quickly

Taking action Cronbach Alpha 0.92
18 Provide symptomatic care to a patient
19

Make choices between different care alternatives

20

Choose the nursing interventions required by a patient's clinical condition

21

Care for patient whose clinical condition has deteriorated

22

Prevent the deterioration of a patient's clinical condition

Evaluating outcomes Cronbach Alpha 0.90
23 Evaluate implemented nursing care
24

Evaluate the care outcomes in relation to care needs

25

Evaluate whether a patient's clinical condition has improved, deteriorated or is unchanged

Scale of clinical reasoning skills was 5 ‘very good’ to 1 ‘very poorly’
* Data are presented as differences in means between categories of background variables,
95% confidence intervals in brackets together with p-values. A positive value indicates
higher mean in the first category given in the beginning of each row.
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PRETEST
N
Mean

SD

Min

Max

POSTTEST
N
Mean

SD

Min

Max

372

0.72

2.0

5.0

351

0.59

2.0

5.0

369
369
370

3.81
3.63
3.78
3.50

0.69
0.72
0.77

2.0
2.0
2.0

5.0
5.0
5.0

349
350
348

4.00
3.88
3.94
3.85

0.60
0.61
0.66

2.0
2.0
2.0

5.0
5.0
5.0

373

3.47

0.69

2.0

5.0

351

3.62

0.64

2.0

5.0

372
371

3.62
3.53

0.67
0.73

2.0
2.0

5.0
5.0

351
349

3.72
3.66

0.67
0.68

2.0
2.0

5.0
5.0

372

3.26

0.75

2.0

5.0

348

3.47

0.67

2.0

5.0

370

3.20

0.73

2.0

5.0

350

3.48

0.70

2.0

5.0

372

3.60

0.68

2.0

5.0

350

3.77

0.63

2.0

5.0

367
371
369

2.97
3.67
3.58

0.76
0.68
0.74

2.0
2.0
2.0

5.0
5.0
5.0

348
348
348

3.25
3.85
3.72

0.73
0.64
0.70

2.0
2.0
2.0

5.0
5.0
5.0

369

3.58

0.74

2.0

5.0

350

3.71

0.69

2.0

5.0

366
367

3.49
3.05

0.75
0.82

2.0
2.0

5.0
5.0

351
351

3.58
3.268

0.72
0.81

2.0
2.0

5.0
5.0

366

3.02

0.83

2.0

5.0

348

3.30

0.82

2.0

5.0

374

3.56

0.75

2.0

5.0

350

3.73

0.66

2.0

5.0

373
372
372
371

3.37
3.33
3.39
3.29

0.76
0.74
0.78
0.73

2.0
2.0
2.0
2.0

5.0
5.0
5.0
5.0

349
349
349
347

3.56
3.56
3.61
3.49

0.73
0.71
0.74
0.72

2.0
2.0
2.0
2.0

5.0
5.0
5.0
5.0

372

3.70

0.67

2.0

5.0

351

3.86

0.62

2.0

5.0

371

3.58

0.73

2.0

5.0

350

3.73

0.71

2.0

5.0

373

3.90

0.64

2.0

5.0

348

4.01

0.62

2.0

5.0
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POSTTEST VS PRETEST*
Difference between means p

0.19
(0.09,
0.26
(0.16,
0.14
(0.03,
0.34
(0.23,

0.0003
0.30)
<.0001
0.36)
0.0147
0.24)
<.0001
0.46)

0.15
(0.06, 0.26)
0.16
(0.05, 0.27)
0.18
(0.06, 0.29)
0.24
(0.13, 0.36)
0.16
(0.06,
0.27
(0.15,
0.16
(0.05,
0.14
(0.02,

NS
0.0058
0.0026
<.0001

0.0022
0.27)
<.0001
0.39)
0.0041
0.27)
0.0242
0.25)

0.13
(0.02, 0.24)
0.21
(0.08, 0.33)
0.28
(0.16, 0.41)
0.15
(0.03,
0.19
(0.07,
0.20
(0.08,
0.20
(0.08,
0.14
(0.03,

0.0053

0.0285
NS
0.0012
<.0001

0.0106
0.26)
0.0021
0.30)
0.0010
0.31)
0.0014
0.30)
0.0159
0.26)

0.14
(0.04, 0.25)
0.15
(0.04, 0.27)
0.12
(0.02, 0.22)

0.0053
0.0084
0.0192
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games could replace more traditional ways
of learning, especially now when digital
content is increasingly needed to strengthen nursing students’ clinical competence.

Conclusion
The main result of this study is that students’ self-evaluated CR skills improved after
playing a simulation game. The evidence
from this study suggests that simulation
games are effective, at least to some extent,
for gaining CR skills in nursing education.
Therefore, simulation games are recommended for nursing students to practice the
management of different clinical conditions.
However, to provide stronger evidence of
the effectiveness of the simulation game, the
study should be repeated using a control

group. Additionally, further research should
examine nursing students’ performance in
various scenarios in the simulation game
using data that is stored during gameplay to
model learners’ skill profiles.
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ABSTRACT

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata tehohoidossa työskentelevien sairaanhoitajien kokemia
haasteita kommunikoimaan kykenemättömien
potilaiden kivunarvioinnissa sekä heidän näkemyksiään älyteknologian mahdollisuuksista kivunarvioinnin tukena. Aineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluilla keväällä 2019. Fokusryhmähaastatteluihin (n=5) osallistui 20 yliopistosairaalan teho-osastolla työskentelevää sairaanhoitajaa. Teemahaastatteluissa käsiteltiin kivunarvioinnin haasteita, tulevaisuuden visioita ja älyteknologian käytettävyyttä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, ja aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.
Analyysin tuloksena muodostui neljä pääluokkaa, joista ensimmäinen, kipu on jatkuvasti läsnä hoitotyössä, vastasi ensimmäiseen tutkimustehtävään hoitajien kokemista haasteista kivunarvioinnissa, ja kolme seuraavaa, päätöksenteon
tukeminen, yksilöllisen kivunarvioinnin mahdollistaminen ja teknologiakriittisyys, vastasivat toiseen tutkimustehtävään älyteknologian soveltuvuudesta kivunarviointiin. Suurimpina haasteina hoitajat kokivat kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivunarvioinnissa potilaiden moninaisuuden, kivun sekoittumisen muihin oireisiin sekä kivunarvioinnin käytänteiden
vaihtelun. Näkemykset älyteknologian soveltuvuudesta kivunarvioinnin tukemiseen olivat osin
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The purpose of the study was to describe the
critical care nurses’ perspectives on the experienced challenges in pain assessment of noncommunicative patients and the possibilities of using smart technology to support the pain assessment. The data was collected through thematic
interviews in 2019. The focus group interviews
(n=5) were attended by 20 nurses working in
the intensive care unit of a university hospital.
The topics concerned the challenges of pain assessment, future visions, and the feasibility of
smart technology. The interviews were recorded and transcribed, and the data were analyzed
using inductive content analysis.
Four main categories were formed as a result
of the analysis. The first category, pain is constantly present in nursing, answered to the first
subaim about the challenges experienced by
nurses in pain assessment. The next three categories, decision support, enabling individualized
pain assessment, and technology criticality, answered to the second subaim about the feasibility of the smart technology in nursing. The main
challenges in the pain assessment were the di-
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ristiriitaisia. Positiivisena nähtiin mahdollisuus
automaattiseen tiedon prosessointiin, systemaattisempaan kivunarviointiin, kipulääkityksen optimointiin sekä esitietojen hyödyntämiseen. Toisaalta hoitajat suhtautuivat uusien laitteiden tuomiseen tekniseen hoitoympäristöön kriittisesti.
Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää laitteiden kehittämistutkimuksessa varmistamaan, että teknologia kohtaa käyttäjien tarpeet.
Avainsanat: kivunarviointi, tehohoitotyö, lääkinnällinen laite, terveysteknologia
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versity of patients, mixing pain with other symptoms, and the variation in pain assessment practices. The views on the feasibility of smart technology to support pain assessment were somewhat conflicting. The possibility of automatic
data processing, systematic pain assessment, optimization of pain medication and utilization of
previous patient data were seen as positive.
However, the nurses were critical of bringing
any new devices into the technical care environment. The knowledge of current challenges
and the nurses’ perceptions on feasibility can
be used to ensure that the technology meets the
users’ needs.
Keywords: pain measurement, critical care nursing, medical device, health technology

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?
• Tehohoidossa olevien, kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivunarviointi on
haastavaa, koska kivunarvioinnin tulisi ensisijaisesti perustua potilaan omaan arvioon.
• Tehohoidossa kipua arvioidaan usein fysiologisten muuttujien ja kasvojen ilmeiden
muutoksista, mutta niiden tulkinta on vaikeaa ja subjektiivista.
• Älyteknologian kehittyminen voi mahdollistaa moniulotteisten oireiden automaattisen
tunnistamisen, sillä sen avulla pystytään useiden muuttujien samanaikaiseen automaattiseen
tiedonkäsittelyyn.
Mitä uutta tietoa artikkeli tuo?
• Hoitajat suhtautuvat älyteknologian tuomiin mahdollisuuksiin kivunarvioinnissa pääosin
positiivisesti ja näkevät mahdollisuuden parantaa kivunhoidon laatua monipuolisesti.
• Hoitajilla on tarve pystyä arvioimaan laitteiden luotettavuutta osana potilaan tilanteen
kokonaiskuvaa.
• Sairaanhoitajien näkemykset kehitteillä olevan teknologian soveltuvuudesta muodostavat
perustan kehitystyölle.
Mikä merkitys tutkimuksella on hoitotyölle, hoitotyön koulutukselle ja johtamiselle?
• Tuloksia voidaan hyödyntää osana hoitotyöhön suunnattua teknologian kehittämistä, sillä
käyttäjien tarpeiden, taitojen ja työympäristön tunteminen ovat teknologian kehitystyön
lähtökohtia.
• Nykyisiin haasteisiin ja käytänteisiin liittyviä tuloksia voidaan hyödyntää systemaattisen
kivunarvioinnin kehittämisessä sekä hoitajien kivunhoidon osaamisen parantamisessa
tehohoitotyössä.

Tutkimuksen lähtökohdat
Kriittisesti sairailla, tehohoidossa olevilla
potilailla esiintyy yleisesti sairauteen, toimenpiteisiin ja rutiinihoitoon liittyvää kipua
(Sigakis & Bittner 2015). Inhimillisen kärsimyksen lisäksi hoitamaton kipu tehohoidon
aikana on yhdistetty myös muihin ongel-

miin, kuten pitkittyneeseen hengityslaitehoitoon, aineenvaihdunnan muutoksiin, lisääntyneisiin tulehduksiin, sekavuuteen ja
jopa kuolemaan (Payen ym. 2009). Kivunarvioinnin tulisi perustua potilaan omaan
kokemukseen kivusta aina kuin mahdollista, mutta useat tehohoidossa olevat potilaat
ovat kykenemättömiä ilmaisemaan verbaa-
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lisesti kipuaan. Näissä tilanteissa kivunarviointiin on kehitetty useampia potilaan ilmeisiin, ääntelyyn, liikkeisiin ja lihasjännitykseen perustuvia havainnointimittareita,
kuten jo luotettavaksi todettu Critical-Care
Pain Observation Tool (CPOT) (Barr ym.
2013). Useat epävarmuustekijät, kuten mittaajan ominaisuudet ja se, että työntekijät
kokevat arvioiden tekemisen työlääksi, vaikuttavat kuitenkin objektiivisten mittareiden
hyödynnettävyyteen (Deldar ym. 2018).
Esineiden internet (Internet of Things,
IoT) on esimerkki älyteknologiasta, joka
mahdollistaa fyysisten ja virtuaalisten esineiden yhdistämisen tietoverkkoon ja automatisoidun tiedonkäsittelyn käyttävään
muotoon (Atzori ym. 2010). Älyteknologian
kehitys on mahdollistanut myös hoitotyössä esiintyvien moniulotteisten ilmiöiden ja
oireiden automaattisen tunnistamisen ja seurannan, ja joitakin potentiaalisia innovaatioita on jo suunnitteilla kivunarviointiin (Argüello Prada 2020). Esimerkiksi Sikka ym.
(2015) ovat kehittäneet ja testanneet kliinisessä hoitoympäristössä laitetta, joka tunnistaa lasten leikkauksen jälkeistä kipua videokuvan perusteella. Valmiita innovaatioita kivunarvioinnin tueksi kliiniseen hoitotyöhön ei ole kuitenkaan vielä tarjolla ja älyteknologian kehittäminen on vielä menetelmäkeskeistä (Argüello Prada 2020).
Käyttäjänäkökulman mukaan ottaminen
jo uusia laitteita kehitettäessä on tärkeää,
jotta teknologian tuomat hyödyt saataisiin
mahdollisimman hyvin realisoitua käytäntöön (Mäkelä & Mäkijärvi 2017). Tästä huolimatta hoitajien rooli hoitotyöhön suunnatun teknologian kehitystutkimuksissa on
edelleen vähäinen, ja se on keskittynyt lähinnä koekäytössä olevien laitteiden käytettävyysarviointiin (Matinolli ym. 2019). Tämä
tutkimus on osa älyteknologian kehittämistutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää esineiden internetiä hyödyntävä automaattinen
kipumittari kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivunarvioinnin tueksi.
Kyseessä on kehitysprosessin varhaisessa

vaiheessa toteutettava, kliinisiä tarpeita ja
koettuja haasteita kartoittava tutkimuksen
vaihe.

Tutkimuksen tarkoitus ja
tutkimustehtävät
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata tehohoidossa työskentelevien sairaanhoitajien kokemia haasteita kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivunarvioinnissa sekä heidän näkemyksiään älyteknologian mahdollisuuksista kivunarvioinnin tukena. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää älyteknologian
kehitystyössä ja samalla mahdollistaa älyteknologian käyttäjien osallistuminen kehittämisprosessiin.
Tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimustehtäviin:
1. Mitä ovat hoitajien kokemat kivunarvioinnin haasteet, joihin älyteknologialla
voitaisiin vastata?
2. Millaisia näkemyksiä sairaanhoitajilla on
älyteknologian soveltuvuudesta kivunarvioinnin tukena tehohoitotyössä?

Menetelmät
Asetelma
Tutkimuksessa käytettiin laadullista kuvailevaa tutkimusasetelmaa. Tutkimuksen
aineisto kerättiin keväällä 2019 yhdessä yliopistosairaalassa fokusryhmissä toteutetuilla teemahaastatteluilla.
Kohderyhmä ja rekrytointi
Tutkimukseen valittiin harkinnanvaraisella otannalla teho-osaston sairaanhoitajia,
joilla oli vähintään yhden vuoden kokemus
tehohoitotyöstä sekä kokemusta kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivunhoidosta. Teho-osastolta sovittu yhteys-
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henkilö toimitti tutkimustiedotteen ja osallistumiskutsun osastolla työskenteleville sairaanhoitajille ja suunnitteli alustavat haastatteluryhmät.
Aineistonkeruu
Fokusryhmähaastattelut (n=5) toteutettiin
aamuvuorojen aikana. Jokaiseen fokusryhmään osallistui neljä haastateltavaa (yhteensä n=20) sekä kaksi tutkijaa (RM ja HMM).
Toinen tutkija vastasi haastattelun sisällöstä ja samalla toinen huolehti haastattelun
teknisestä tallennuksesta sekä muistiinpanojen tekemisestä. Haastattelun alussa kerättiin osallistujien taustatiedot (ikä ja työkokemus tehohoitotyössä). Alustava haastattelurunko esitestattiin teho-osastolla työskennelleen sairaanhoitajan kanssa, ja haastattelurunkoa muokattiin saadun palautteen
mukaisesti selkeyttämällä sanamuotoja ja
kysymyksiä. Lopullisen haastattelurungon
mukaisesti fokusryhmissä käsiteltiin kolmea
teemaa: 1) nykyiset kivunarvioinnin menetelmät ja haasteet, joihin teknologia voitaisiin kohdentaa 2) tulevaisuuden visiot kivunarviointiin käytettäviin älylaitteisiin liittyen, sekä 3) käytettävyyttä lisäävät ominaisuudet älyteknologialle. Haastattelun teemat
valittiin siten, että niiden avulla olisi mahdollista saada monipuolista tietoa nykyisistä haasteita ja tarpeista (Castner ym. 2016).
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tuskokonaisuus, jossa ilmeni jotakin merkittävää tutkimustehtävien kannalta, kuten
koettu kivunarvioinnin haaste tai näkemys
teknologian soveltuvuudesta. Yhden analyysiyksikön pituus vaihteli yhdestä sanasta useaan virkkeeseen. Tutkimustehtäviin
liittyvät alkuperäisilmaukset pelkistettiin,
minkä jälkeen niiden samankaltaisuuksia ja
eroavaisuuksia tarkasteltiin suhteessa toisiinsa, tutkimustehtäviin ja alkuperäisaineistoon. Samankaltaiset pelkistykset luokiteltiin yhteen muodostaen näin analyysin alaluokat. Luokittelua jatkettiin siten, että alaluokista (yhteensä 46 kappaletta) muodostettiin käsitteellistämällä yläluokkia (yhteensä 11 kappaletta), ja edelleen pääluokkia,
jotka vastaavat asetettuihin tutkimustehtäviin. (Kyngäs 2020.) Pääluokista yksi, kipu
on jatkuvasti läsnä hoitotyössä, vastasi ensimmäiseen tutkimustehtävään ja kolme
muuta, päätöksenteon tukeminen, yksilöllisen kivunhoidon mahdollistaminen, ja teknologiakriittisyys, vastasivat toiseen tutkimustehtävään. (Kuvio 1.)

Aineiston analyysi
Tutkimusavustaja litteroi nauhoitetut
haastattelut. Haastatteluiden kesto oli keskimäärin 49 minuuttia ja vaihteluväli 42–54
minuuttia. Aineistonkeruu lopetettiin viiden
fokusryhmän jälkeen, jolloin tutkijat arvioivat aineiston saavuttaneen saturaation sekä
analyysin että aineiston kannalta tarkasteltuna (Saunders ym. 2018). Aineiston analyysiin käytettiin induktiivista sisällönanalyysia (Kyngäs 2020). Analyysin aluksi haasteluaineistoon tutustuttiin lukemalla se useaan kertaan. Analyysiyksiköksi valittiin aja-

Kuvio 1. Hoitajien näkemykset kivunarvioinnin haasteista ja älyteknologian soveltuvuudesta sen tueksi
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Tulokset
Osallistujat
Tutkimuksen osallistujat(n=20) olivat 25
−57 -vuotiaita (mediaani 35 vuotta) ja 85 %
(n=17) osallistujista oli naisia. Keskimääräinen työkokemus tehohoidossa oli 10,1 vuotta (vaihteluväli 1−30 vuotta).
Hoitajien kokemat haasteet
kivunarvioinnissa
Hoitajien kuvaamat haasteet muodostivat pääluokan kipu on jatkuvasti läsnä tehohoitotyössä, sillä kivunarviointi on yksi
suurimmistä haasteista potilailla, joiden
kommunikointi on vaikeaa sedaation tai
muun tajunnantason laskun takia. Yläluokissa potilaiden moninaisuus, kivun erottaminen muista oireista, kivun subjektiivinen luonne sekä kivunarvioinnin käytänteet hoitajat kuvasivat haasteita osana jatkuvaa kivunarviointiprosessia. Kivunarviointi ja kivunhoitaminen olivat jatkuvaa,
sillä kivun aiheuttama stressitilanne vaikeuttaa usein potilaan kokonaistilannetta.
Lisäksi hoitajat tiedostivat, että heidän tekemänsä hoitotyön toimet voivat aiheuttaa
kipua potilaille.
”Kun sitä [kivunarviointia] tekee kuitenkin koko ajan sitä, kun siinä nyt potilaan vieres ollaan, niin kyllähän sä sitä
koko ajan niinku havainnoit” (Fokusryhmä 1)
Potilaiden moninaisuus iän, sairauksien, mahdollisten traumojen ja tehtyjen toimenpiteiden suhteen koettiin kivunarvioinnin haasteeksi. Hoitajat kokivat, että
postoperatiivisten potilaiden kivunhoito
ennakoivampaa kuin muiden potilaiden
kohdalla. Potilaan fysiologiset muuttujat
ja kipuun mahdollisesti liittyvä käyttäytyminen olivat hankalammin tulkittavissa
potilailla, joilla ei ollut selkeää kivun aiheuttajaa tiedossa.

”Krooniset vaivat siellä taustalla sotkee
sen [kivunarvion] niinku ihan täysin,
sit taas akuutin kivunarviointikin must
tuntuu vaikeelta just esimerkiksi sisätautipotilalla” (Fokusryhmä 2)
Haasteeksi koettiin myös kivun erottaminen muista oireista, kuten sekavuudesta, levottomuudesta, pahoinvoinnista, ahdistuksesta ja yleisestä tuskaisuudesta. Erityisesti
kipukäyttäytymisen ja yksittäisten fysiologisten muuttujien reagointi kuvattiin samalaiseksi epämukavissa oireissa ja kivussa.
Joissain tapauksissa hoitajat kokivat tekevänsä virhearviointeja potilaan muiden oireiden suhteen, hoitaessaan kipulääkkeellä
myös muita oireita niiden rauhoittavan vaikutuksen takia.
”Erityisesti jos on vielä hengityskoneessa
ja sitten herätellään siinä kohtaa ja on
vähän levoton, niin on aina että ei tiedä,
onko kipee vai pahoinvointia. Ja jos tulkitseekin väärin ja antaa kipulääkettä ja
onkin pahoinvointia.”(Fokusryhmä 5)
Hoitajat kuvasivat, että kivunarviointi toisen ihmisen puolesta on haastavaa. Kivun
subjektiivinen luonne tuli esiin hoitajien
pohdinnoissa kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kohdalla usein hoitotoimenpiteiden tai suurien toimenpiteiden
kohdalla. Vastauksista kuvastui, että mahdollisen kivun äärellä hoitajat reflektoivat
asioita itsensä kautta, koska toisen ihmisen
lopullista kipua ei ole mahdollista tilanteessa tietää.
”…siihen [kivunhoitoon] vaikuttaa tietysti se, et miten me käsiteellään itse sitä
kipua, tai mitä me ajatellaan siitä kivusta, että kun vuoro vaihtuu, nii voi
olla, että toinen hoitaja näkee sen kivun
taas sitten eri tavalla ja antaa sit niiku
eri määrän kipulääkettä tai hoitaa sitä
kipua eri tavalla.”(Fokusryhmä 1)
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Hoitajat kokivat haasteeksi myös sen, että
kivunarvioinnin käytänteet olivat yksilöllisiä. Käytänteet vaihtelivat potilaan, hoitajan
oman osaamisen ja työtavan suhteen. Haasteita koettiin nykyisten havainnointiin perustuvien kipumittareiden valinnassa ja käytössä sekä kirjaamisessa. Kirjaaminen ja kirjausten tulkinta koettiin haasteelliseksi, sillä
nykyisin käytössä olevan kipumittarin pisteytystä ei koettu kovin informatiiviseksi.
Kirjaaminen jäi usein tekemättä, erityisesti
kipulääkityksen jälkeen. Kuitenkin juuri kirjaamisen koettiin tekevän kivunhoidon tuloksen näkyväksi ja helpottavan esimerkiksi tiedonkulkua.
”…tavallaan se meidän [kivunhoidon]
tulos ei nyt näy mitä me ollaan saatu”
(Fokusryhmä 2)
”Kyllä siihen CPOTiin koulutettu on,
ja niitä asioita kyllä tarkkaillaan mitä
siinä on, mut ei me nyt varmaan kovinkaan usein niitä niinku ihan pisteytetä.”
(Fokusryhmä 1)
Hoitajien näkemykset älyteknologian
soveltumisesta hoitotyöhön
kivunarvioinnin tukena
Sairaanhoitajat näkemykset älyteknologian soveltuvuudesta olivat monipuolisia
mutta osin ristiriitaisia. Positiiviset näkemykset soveltuvuudesta muodostivat pääluokan älyteknologia päätöksenteon tukena, ja edelleen pääluokat automaattinen
tiedon prosessointi ja systemaattinen kivunarviointi, sekä pääluokan yksilöllisen kivunarvioinnin mahdollistaminen, joka sisälsi yläluokat kipulääkityksen optimointi
ja esitietojen hyödyntäminen. Lisäksi muodostui pääluokka teknologiakriittisyys ja
sen yläluokat laitteiden priorisointi, käytettävyyden arviointi ja läpinäkyvyyden
vaatimus, jotka kuvasivat hoitajien epäilyksiä soveltuvuudesta ja näkemyksiä vaatimuksista osana soveltuvuutta.
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Hoitajat kokivat, että älyteknologia soveltuisi käytettäväksi kivunarviointiin liittyvän päätöksenteon tukena. Älyteknologia
voisi tehdä päätöksentekoprosessin paremmin näkyväksi jatkuvasti kirjautuvien tulosten kautta. Tällöin myös oman toiminnan
perustelu potilaan kivunhoidossa olisi helpompaa, erityisesti vuoron vaihtuessa ja potilaan hoitoon osallistuvassa moniammatillisessa työryhmässä.
Hoitajien näkemysten mukaan älyteknologian mahdollistama automaattinen tiedon
prosessointi voisi tukea hoitajien tehtävää,
kun he tulkitsevat potilaan fysiologisia
muuttujia ja kipukäyttäytymistä. Älyteknologian avulla tiedon prosessointi olisi jatkuvaa ja monta tietolähdettä automaattisesti
yhdistävää. Älyteknologian käyttö kivunarvioinnissa mahdollistaisi kipuarvioiden kirjautumisen automaattisesti potilaan tietoihin. Lisäksi potilasmonitorissa näkyvä numeraalinen kipuarvio tai kipukäyrä mahdollistaisi systemaattisen kivunarvioinnin. Kivunarvioinnista tulisi objektiivisempaa, ja kipuarvio tallentuisi potilaan tietoihin samalla tavalla kuin mikä tahansa muu mitattu
arvo. Automaattinen kipuarvioiden kirjautumisen potilaan tietoihin voisi edistää tiedonkulkua.
…että sit ku mulla olis se siinä jossain
monitorilla se käyrä tai numero tai mikä
se ikinä sit onkaan niin sit mä vaan
nään sen periattees tekemättä itse mitään.” (Fokusryhmä 3)
Älyteknologian käytön koettiin parantavan kivunhoidon laatua, koska se voisi mahdollistaa yksilöllisen kivunarvioinnin. Älyteknologian avulla kivunarviointi olisi tarkempaa ja tapahtuisi automaattisesti myös
kivunhoitotoimenpiteiden jälkeen. Älyteknologian mahdollistama automaattinen tiedon prosessointi voisi hyödyntää myös aikaisemmat kivunhoidon kannalta merkitykselliset esitiedot. Tällaisia olisivat esimerkiksi tiedot pitkäaikaisesta kivusta ja siihen liittyvästä lääkityksestä. Lisäksi saataisiin tie-
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toa mahdollisesta lääkkeisiin liittyvästä päihdekäytöstä ja aiemmista kipukokemuksista.
Älyteknologia voisi tukea tarvittavan kipulääkityksen määrän arvioinnissa, ja optimoida kipulääkityksen kunkin potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kipulääkityksen
vaikutuksia olisi helpompi seurata ja ennakoida tulevan lääkityksen määrää.

litsee työnsä ydintehtävän. Uusien laitteiden
käyttöönottoon suhtauduttiin varauksella.

”Sitten tulevaisuudessa sinne voisi sit
syöttää sen potilaan henkilökohtaista
historiaa, että millainen kivuntuntija
hän on ja millaisista asioista hän tykkää” (Fokusryhmä 5)

Hoitajat kuvasivat, että älyteknologiaan
perustuvan kipumittarin soveltuminen hoitotyöhön riippuisi sen käytettävyydestä. Käytettävyysvaatimuksia olivat integrointi jo olemassa oleviin tietojärjestelmiin, toimivat
verkkoyhteyden, mahdollinen viive mittauksen tuloksissa, yksilöllinen muunneltavuus
sekä laitteen yksinkertaisuus. Laitteeseen liittyvät mahdolliset potilaaseen kiinnitettävät
elektrodit ja johdot eivät saisi haitata muuta
potilaan hoitoa, kuten asennonvaihtoa, nesteytystä, hapettumista, ihon kunnon arviointia ja ihon hoitoa. Hoitajat kyseenalaistivat
myös laitteen käytettävyyttä ja soveltuvuutta potilaille, joilla oli jo valmiiksi paljon hoitoon liittyviä välineitä kiinnitettynä raajoihin, kasvoihin tai kehoon. Laitteiden käytettävyyttä arvioitiin sen opetteluun ja asentamiseen tarvittavan ajan ja mahdollisten koettujen hyötyjen suhteena. Laitteen tulisi olla
ehdottaman helppokäyttöinen, jotta se
yleensäkään otettaisiin käyttöön.

”itse toivois vähän sellaista jotain, miten
sitä vois vähän yksilöllisemmin hoitaa
sitä kipua. Nyt me annetaan liian pieniä kerta-annoksia esimerkiksi ohitusleikatuille potilaille, kun voi olla ihan hirveä haavakipu ja varmaa sit taas jollekin
80-vuotiaalle, vanhalle naiselle me annetaan se sama määrä, kun me käännetään tai pestään suu.”(Fokusryhmä 4)
Useiden positiivisten käyttömahdollisuuksin lisäksi hoitajien näkemykset yläteknologiasta olivat osin teknologiakriittisiä.
Hoitajat kuvasivat epäilyksiä kivunarviointiin tarkoitettujen älylaitteiden lopullisista
hyödyistä verrattuna niiden vaatimuksiin. Lisäksi he kuvasivat epäilyksiään omasta osaamisesta ja kyvystä oppia uusien laitteiden
käyttöä. Hoitajat olivat tottuneita siihen, että
tehohoitotyöhön liittyy paljon teknisten laitteiden käyttöä ja kehitysvaiheessa olevien
laitteiden koekäyttöä. Uusia laitteita ei välttämättä otettu käyttöön automaattisesti, vaan
koettiin, että monet asiat hoituivat sujuvammin ilman laitteita.
Hoitajat kokivat, että tehohoitoympäristö
on hyvin tekninen ja päivittäiseen hoitotyöhön liittyvien laitteiden määrä on suuri, joka
johtaa laitteiden priorisointiin. Osa laitteista koettiin muita tärkeimmiksi, ja niiden hallinta on välttämättömänä elintoimintojen ylläpitämiseksi. Erityisesti aloitteleva tehohoitaja joutuu priorisoimaan laitteita, jotta hal-

”…lääkintävaksi sano että [täällä on]
kaksataa eri laitetta, että mä opettelen
ne laitteet hyvin, jotka on semmosia elämää ylläpitäviä ja tämmösiä kriittisiä
just mut sit nää muut voi jäädä vähän
vähemmälle.” (Fokusryhmä 4)

”Jos se laite on helppokäyttöinen niin tervetuloa, mutta jos täältä tulee semmoinen 150 sivun ohjekirja ja laite, niin
moimoi, ei tarvi lähestyäkään!” (Fokusryhmä 1)
Hoitajilla oli läpinäkyvyyden vaatimus kipuun liittyvän tiedon käsittelyprosessille,
jotta he voisivat luottaa älyteknologian tekemään kivunarviointiin. Tämä ilmeni haluna tietää, mistä kipuarvio koostuu ja mikä
mahdollisista yhdisteytyistä arvoista olisi aiheuttanut kipuarvion nousun. Hoitajat painottivat, että he arvioivat kaikkien laitteiden
toimivuutta, eivätkä luota niiden tuloksiin,
jos tulokset eivät sovi potilaan kokonaisku-
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vaan. Potilaan koettiin olevan tehohoitotyön
keskiössä; laitteet koettiin ainoastaan hoidon välineinä.
”Laite kävis mut varmaa vain apuvälineenä, ei ehkä suorilta käsiltä pysty sellaiseen luottamaan” (Fokusryhmä 2)
”Hoitajat hoitaa täällä potilasta” (Fokusryhmä 4)

Pohdinta
Tulosten tarkastelua
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa asiantuntijakäyttäjien kokemista
haasteista ja tarpeista kivunarviointiin suunnatun kliinisen laitteen kehittämiseen. Ottamalla teknologian tulevat käyttäjät mukaan kehittämisprosessiin mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa voidaan kehittämistyö kohdistaa vastaamaan olemassa oleviin
tarpeisiin, oikeaan aikaan ja toimivalla tavalla. Tarpeella tarkoitetaan eroa todellisen
ja visioidun tilanteen välillä ja ne voivat kohdistua joko hoitotyön toimiin tai potilaan
tarpeisiin. (Castner ym. 2016.)
Hoitajat kuvasivat runsaasti nykyisiä kivunarvioinnin haasteita kommunikoimaan
kykenemättömien potilaiden kohdalla. Tulosten mukaan haasteet liittyivät potilaiden
ominaisuuksiin ja potilailla esiintyviin muihin oireisiin, kivun subjektiiviseen luonteeseen ja kivunarvioinnin käytänteisiin. Tulokset ovat suurilta osin yhtenäisiä aikaisempien tutkimusten kanssa, sillä systemaattisen kivunarvioinnin toteutumisen esteenä
on koettu olevan nopeasti muuttuvat tilanteet, tekninen hoitoympäristö, hoitajan oma
osaaminen ja kokemus kivunhoidossa
(Shannon & Bucknall 2003). Tehohoidossa
työskentelevien hoitajien kivunarvioinnin
käytänteet eivät ole kaavamaisia, vaan vaihtelevat potilaan, hoitajan ja tilanteiden mukaisesti (Deldar ym. 2018). Kivun lisäksi po-
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tilaat kokevat yleisesti muita epämiellyttäviä oireita, ja on arvioitu, että muiden oireiden kokeminen voi olla jopa yleisempää tehohoidossa olleilla potilailla kuin kivun kokeminen (Berntzen ym. 2018).
Tutkimuksessa kuvatut koetut tarpeet kivunarviointiin käytettävälle älyteknologialle liittyivät realistisiin odotuksiin ja muista yhteyksistä tuttuihin ratkaisuihin. Suhtautuminen älyteknologiaan oli pääosin positiivista ja tulosten mukaan sitä voisi hyödyntää monipuolisesti helpottamaan, tarkentamaan ja varmistamaan kivunarviointiin liittyvää päätöksentekoprosessia sekä
yksilöllisen kivunarvioinnin toteutumista.
Päätöksentekoprosessin tekeminen näkyväksi ja oman toiminnan perustelu moniammatillisessa työryhmässä on nähty tärkeänä osana sairaanhoitajan roolia tehohoitotyössä (Subramanian ym. 2012). Toisaalta kivunarviointiin liittyvä päätöksentekoprosessi on nähty sekä loogisena, analyyttisenä prosessina, että intuitiivista tulkintaa vaativana iteratiivisena prosessina
(Gerber ym. 2015), jotka molemmat näkyivät tuloksissa. Analyyttiseen prosessiin viittasi toive yhdistää tietoja fysiologisista
muuttujista ja kipukäytöksistä yhdeksi numeraaliseksi tiedoksi, joka kirjautuisi automaattisesti potilastietojärjestelmään. Jälkimmäinen, tulkintaa vaativa prosessi, tuli
esiin hoitajien ajatuksina älyteknologian
roolista ainoastaan apuvälineenä oman arvion tekemisessä sekä toive ymmärtää,
mistä kipuarvio koostuu. Hoitajat korostivat luottamusta omaan arviointikykyynsä
ja potilaan asemaa hoitotyön keskiössä.
Hoitajat olivat varovaisia ja kriittisiä esittäessään omia visioitaan kivunarviointiin
liittyvän teknologian soveltuvuudesta hoitotyöhön. Tuloksista ilmeni useita käytettävyyteen liittyviä vaatimuksia sekä epäilyksiä älyteknologian luotettavuudesta ja lopullisesta tarpeesta. Työskentely hoitajana teho-osaston teknisessä ympäristössä vaatii
jatkuvaa oppimista ja digitaalista kompetenssia (Crocker & Timmons 2009), jonka
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koettiin olevan riippuvainen työkokemuksesta ja potilaan hoidossa käytettävästä
muusta teknologiasta ja potilaan kokonaistilanteesta. Ristiriitaisuutta koettiin myös
siinä, voiko älyteknologian antamiin tuloksiin yleensäkään luottaa, mikä on todettu
myös aikaisemmissa tutkimuksissa (NielaVilen ym. 2020).
Kivunarviointi on monimutkainen prosessi ja yksi keskeisistä hoitotyön toimista.
Sairaanhoitajien rooli kivunhoidon asiantuntijoina on ainutlaatuinen ja on perusteltua antaa hoitajille teknologian käyttäjinä
aktiivinen rooli kehittämistyössä sen sijaan,
että he olisivat kehittämistyön kohteina
(Bridgelal Ram ym. 2008). Käyttäjien varhaisen mukaan ottamisen on myös todettu lyhentävän kehitysprosessin kestoa ja
kustannuksia, jolloin teknologian implementointi helpottuu ja nopeutuu (Syed Ghulam & Robinson 2006). Käyttäjien tarpeiden arviointi on yksi varhaisista teknologian kehitystutkimuksen vaiheista mutta
käyttäjänäkökulman huomioiminen edellyttää palveluiden ja menetelmien käyttäjien näkemysten kuulemista läpi koko arviointiprosessin. Teknologia on enemmän
kuin terveydenhuollon väline, sillä jo nyt
teknologia on osa erottamaton hoitotyötä
ja hoitohenkilökuntaa, ja se muokkaa ymmärrystä ja käytöstä jatkuvasti (Archibald
& Barnard 2018).
Tutkimuksen eettiset näkökohdat ja
luotettavuus
Tutkimuksella on vastaavan eettisen toimikunnan puoltava lausunto (Lausunto
nr.7/2019) sekä toteutusorganisaation tutkimuslupa (TP2/002/19). Tutkimuksessa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytänteitä (TENK
2012). Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja tutkittavat saivat tarvittavat
tiedot ja selvitykset tutkimuksesta kirjallisesti ja suullisesti ennen haastattelutilannetta. Yhteyshenkilö tai tutkimuksen tekijät
eivät painostaneet ketään osallistumaan tut-

kimukseen. Tutkittavat osallistuminen tutkimukseen vahvistettiin tietoon perustuvalla suostumuksella, kun tutkittavalle oli tarjottu riittävät tiedot tutkimuksesta. Tutkittavat olivat tietoisia, että he voivat peruuttaa
suostumuksensa milloin tahansa tutkimuksen aikana. Tutkimustilanteessa pyrittiin
huolehtimaan, että jokainen tutkittava tuli
halutessaan kuulluksi ja ilmapiiri olin avoin
myös erilaisten haasteiden ja toimintatapojen kertomiselle. Tutkijat huolehtivat, ettei
tutkimusraporttista pysty tunnistamaan yksittäisiä tutkittavia. Tutkimusaineisto säilytettiin yliopiston verkossa yliopiston tietosuojaohjeistuksen mukaisesti.
Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltiin
sen uskottavuuden, vahvistettavuuden ja sovellettavuuden kautta (Graneheim & Lundman 2004). Tutkimuksen uskottavuutta vahvistaa harkinnanvaraisen otokseen valitut
sairaanhoitajat, sillä osallistujilla oli keskimäärin pitkä kokemus tehohoitotyöstä ja
kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivunarvioinnista. Heiltä ei kuitenkaan edellytetty kokemusta älyteknologian
käytöstä hoitotyössä, mikä on voinut aiheuttaa epävarmuutta esimerkiksi yhteisen
ymmärryksen luomisessa älyteknologiaan
liittyvistä käsitteistä. Lisäksi osallistujat rekrytoitiin vain yhdestä organisaatioista, jolloin mukaan ei saatu esimerkiksi erilaisia
toiminta- ja hoitokulttuureita edustavia näkemyksiä.
Aineiston saturaatiota arvioitiin koko aineistonkeruun sekä alustavan analyysin
ajan. Sovellettavuutta pyrittiin varmistamaan analyysissä tehtyjen valintojen kautta sekä kiinnittämällä huomioita tulosten
selkeään raportointiin. Vahvistettavuuden
lisäämiseksi tutkimusprosessin yksityiskohtaiseen ja tarkkaan kuvaukseen kiinnitettiin huomiota ja raportoinnissa käytettiin
COREQ-tarkistuslistaa (Tong ym. 2007).
Tutkijat pyrkivät tiedostamaan koko tutkimusprosessin ajan oman asenteensa teknologiaa kohtaan ja tulkitsemaan tuloksia
ilman ennakko-oletuksia.
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Johtopäätökset

Kiitokset

Hoitajat kokivat kivunarvioinnin jatkuvana ja haastavana prosessina kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden hoitotyössä. Älyteknologian koettiin soveltuvan
hoitotyöhön päätöksenteon tukemiseen ja
potentiaalisena lisänä helpottamaan systemaattista ja yksilöllistä kivunarviointia.
Uuden teknologian tuominen tehohoitotyöhön koettiin kuitenkin osittain ristiriitaisena. Käyttäjien kokemia haasteita ja tarpeita
kuvaavasta tutkimuksessa saatua tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti teknologian
kehittämisessä. Sairaanhoitajien asemaa hoitotyön asiantuntijoina teknologian kehittämistutkimuksissa tulisi edelleen vahvistaa
kaikissa kehitystyön vaiheissa.

Haluamme kiittää tutkimukseen osallistuneita sairaanhoitajia sekä osaston yhteyshenkilöä. Lisäksi kiitämme Reetta Mustosta
haastatteluiden litteroinnista. Tutkimusta on
rahoittanut Suomen Akatemia osana Personalized Pain Assessment System based on
IoT -projektia (313488).
VASTUUALUEET

Tutkimuksen suunnittelu: RM, HMM, SS,
aineistonkeruu: RM, HMM, aineiston analysointi: RM, HMM, KNV käsikirjoituksen kirjoittaminen: RM, HMM, HNV käsikirjoituksen kommentointi: RM, HMM, HNV, SS

LÄHTEET
Archibald MM. & Barnard A. (2018) Futurism in nursing: Technology, robotics and the fundamentals of
care. Journal of Clinical Nursing 27(11–12), 2473–
2480.
Argüello Prada EJ. (2020) The Internet of Things (IoT)
in pain assessment and management: An overview.
Informatics in Medicine Unlocked 18(2), 100298.
Atzori L., Iera A. & Morabito G. (2010) The Internet
of Things: A survey. Computer Networks 54(15),
2787–2805.
Barr J., Fraser GL., Puntillo K., Ely EW., Gélinas C.,
Dasta JF., Davidson JE., Devlin JW., Kress JP., Jofe
AM., Coursin DB., Herr DL., Tung A., Robinson
BRH., Fontaine DK., Ramsay MA., Riker RR., Sessler
CN., Pun B., Skrobik Y. & Jaeschke R. (2013) Clinical practice guidelines for the management of
pain, agitation, and delirium in adult patients in the
intensive care unit: Executive summary. American
Journal of Health-System Pharmacy 41(1), 263–306.
Berntzen H., Bjørk IT. & Wøien H. (2018) “Pain relieved, but still struggling”—Critically ill patients
experiences of pain and other discomforts during
analgosedation. Journal of Clinical Nursing 27(1–
2), e223–e234.
Bridgelal Ram M., Grocott PR. & Weir HCM. (2008)
Issues and challenges of involving users in medical
device development. Health expectations: an international journal of public participation in health
care and health policy 11(1), 63–71.
Castner J., Sullivan SS., Titus AH. & Klingman KJ.
(2016) Strengthening the Role of Nurses in Medical
Device Development. Journal of Professional Nursing 32(4), 300–305.

Crocker C. & Timmons S. (2009) The role of technology in critical care nursing. Journal of Advanced
Nursing 65(1), 52–61.
Deldar K., Froutan R. & Ebadi A. (2018) Challenges
faced by nurses in using pain assessment scale in
patients unable to communicate: a qualitative study.
BMC Nursing 17(1), 11.
Gagnon M-P., Desmartis M., Lepage-Savary D., Gagnon J., St-Pierre M., Rhainds M., Lemieux R., Gauvin
F-P., Pollender H. & Légaré F. (2011) Introducing
patients’ and the public’s perspectives to health
technology assessment: A systematic review of international experiences. International journal of
technology assessment in health care 27(1), 31–42.
Gerber A., Thevoz AL. & Ramelet AS. (2015) Expert
clinical reasoning and pain assessment in mechanically ventilated patients: A descriptive study. Australian Critical Care 28(1), 2–8.
Graneheim UH. & Lundman B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness.
Nurse Education Today 24(2), 105–112.
Kyngäs H. (2020) Inductive Content Analysis. Teoksessa H. Kyngäs, K. Mikkonen & M. Kääriäinen
(toim.) The Application of Content Analysis in Nursing Science Research. Springer Nature Switzerland
AG, Sweitsi.
Mäkelä M. & Mäkijärvi M. (2017) Teknologia mullistaa
sairaalat ja lääkärintyön - otatko haasteen vastaan?.
Duodecim 133(5), 435–436.
Matinolli HM., Mieronkoski R. & Salanterä S. (2019)
Health and medical device development for fundamental care: Scoping review. Journal of Clinical
Nursing 29, 1822– 1831.

S56

HOITOTIEDE 2020, vol 32 suppl

Niela-Vilen H., Rahmani A., Liljeberg P. & Axelin A.
(2020) Being ‘A Google Mom’ or securely monitored at home: Perceptions of remote monitoring
in maternity care. Journal of Advanced Nursing
76(1), 243–252.
Payen J-F., Bosson J-L., Chanques G., Mantz J. & Labarere J. (2009) Pain Assessment Is Associated with
Decreased Duration of Mechanical Ventilation in
the Intensive Care Unit. Anesthesiology 111(6),
1308–1316.
Saunders B., Sim J., Kingstone T., Baker S., Waterfield
J., Bartlam B., Burroughs H. & Jinks C. (2018) Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. Quality and
Quantity 52(4), 1893–1907.
Shannon K. & Bucknall T. (2003) Pain assessment in
critical care: what have we learnt from research.
Intensive and Critical Care Nursing 19(3), 154–162.
Sigakis MJG. & Bittner EA. (2015) Ten Myths and Misconceptions Regarding Pain Management in the
ICU. Critical Care Medicine 43(11), 2468–2478.

Sikka K., Ahmed AA., Diaz D., Goodwin MS., Craig
KD., Bartlett MS. & Huang JS. (2015) Automated
assessment of children’s postoperative pain uning
computer vision. 136(1).
Subramanian P., Allcock N., James V. & Lathlean J.
(2012) Challenges faced by nurses in managing
pain in a critical care setting. Journal of Clinical
Nursing 21(9–10), 1254–1262.
Syed Ghulam SS. & Robinson I. (2006) User involvement in healthcare technology development and
assessment. International Journal of Health Care
Quality Assurance 19(6), 500–515.
TENK. (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa | Tutkimuseettinen neuvottelukunta. https://tenk.fi/fi/ohjeetja-aineistot/HTK-ohje-2012 (1.9.2020).
Tong A., Sainsbury P. & Craig J. (2007) Consolidated
criteria for reporting qualitative research (COREQ):
A 32-item checklist for interviews and focus groups.
International Journal for Quality in Health Care
19(6), 349–357.

Riitta Mieronkoski, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos, 		
20014 Turun yliopisto, ritemi@utu.fi
Hanna-Maria Matinolli, TtT, erikoistutkija, Turun yliopisto, 		
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, 20014 Turun yliopisto, hanna-maria.matinolli@utu.fi
Hannakaisa Niela-Vilén, TtT, erikoistutkija, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos, 		
20014 Turun yliopisto, hmniel@utu.fi
Sanna Salanterä, TtT, prosessori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos, 			
20014 Turun yliopisto, sansala@utu.fi

S57

HOITOTIEDE 2020, vol 32 suppl

Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen
vastasyntyneiden kivunhoidossa
MARIAANA MÄKI-ASIALA

TARJA PÖLKKI

TtM, sairaanhoitaja

TtT, professori
Oulun yliopisto
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

PIRJO KAAKINEN
TtT, yliopistonlehtori
Oulun yliopisto
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

TIIVISTELMÄ

ABSTRACT

Tarkoituksena oli kuvata moniammatillisen yhteistyön toteutumista vastasyntyneiden kivunhoidossa, kun sitä tarkasteltiin moniammatillisessa tiimissä työskentelevien ammattihenkilöiden arvioimana. Tutkimus oli poikkileikkaustutkimus. Kohdejoukko koostui suomalaisessa
vastasyntyneiden tehohoidossa työskentelevistä ammattihenkilöistä (n=132). Aineisto kerättiin vuonna 2019 kyselylomakkeella (AITCS-II)
ja analysoitiin kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä. Kumppanuuden (AITCS- II pisteet
Ka=3,82; Kh=0,68), yhteistyön (AITCS-II pisteet
Ka=3,95; Kh=0,54) ja koordinoinnin (AITCSII pisteet Ka=3,80; Kh=0,62) arvioitiin olevan
menossa kohti yhteistyötä. Koulutus ja ammattiryhmä olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kumppanuuteen, jolloin ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä
lääkärit ja kätilöt arvioivat kumppanuuden tason paremmaksi kuin muut vastaajat. Miehet arvioivat yhteistyön tason paremmaksi kuin naiset. Ammattiryhmä oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä koordinointiin, jolloin lääkärit ja
kätilöt arvioivat tason paremmaksi kuin muut
ammattiryhmät. Vastaajat arvostivat tiimin muita ammattilaisia ja olivat halukkaita yhteistyöhön, mutta käsitykset vanhempien osallistamisesta poikkesivat toisistaan. Laadukasta hoitotyötä tavoiteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota moniammatilliseen yhteistyöhön rajatuissa

Realisation of interprofessional collaboration in neonatal pain management
Mariaana Mäki-Asiala, RN, MNSc
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This study was aimed to describe interprofessional collaboration in the context of pain management of neonates based on healthcare team
members’ perceptions. A descriptive cross-sectional survey was used. Members of healthcare
teams (n = 132) representing different professional groups in Finnish neonatal intensive care
units participated. Data were gathered in 2019
using a questionnaire (AITCS-II) and analysed using descriptive statistical methods. Participants perceived the level of partnership
(Mean AITCS-II score=3,82; SD: 0,68), cooperation (Mean AITCS-II score=3,95; SD: 0,54) and
coordination (Mean AITCS-II score=3,80; SD:
0,62) for pain management in neonatal intensive care to be moving towards collaboration. Level of education and professional title
were significantly associated with partnership,
which means that master’s or doctoral degree
and professional title as physician or midwife
assessed the level of collaboration to be better
than other participants. Men assessed the level
of cooperation to be better than women. Out of
the background variables the professional title
was significantly associated with coordination,
when physicians and midwives assessed the level to be better than other participants. Participants appreciated each other and were willing
to cooperate, but they had different perceptions
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konteksteissa, kuten vastasyntyneiden kivunhoidossa. Tuloksia voidaan hyödyntää moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvien toimintamallien kehittämisessä sekä vastasyntyneiden kivunhoidon yhtenäistämisessä.
Avainsanat: kivunhoito, moniammatillinen yhteistyö, vastasyntynyt, vastasyntyneiden tehohoito, kyselytutkimus

of parental involvement. When reaching quality of care, attention should be paid to interprofessional collaboration in specific contexts such
as pain management of neonates. The results
of the study can be used to develop interprofessional collaboration approaches and to integrate pain management among neonates.
Keywords: pain management, interprofessional
collaboration, neonate, neonatal intensive care,
questionnaire

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään
• Moniammatillinen yhteistyö parantaa vastasyntyneiden kivunhoidon laatua.
• Moniammatillinen yhteistyö on tiimityötä, joka sisältää sekä ammattihenkilöt että vastasyntyneen
vanhemmat.
• Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsensa kokonaisvaltaisessa hoitamisessa, johon myös
kivunhoito sisältyy.
Mitä uutta tietoa artikkeli tuo
• Käsitykset moniammatillisesta yhteistyöstä eroavat ammattiryhmien, koulutustasojen ja
sukupuolten välillä, vaikka kivunhoidon konteksti on kaikille vastasyntyneiden hoitotyöhön
osallistuville yhteinen.
• Vanhempien osallistaminen moniammatillisen yhteistyön osa-alueisiin, joihin kuuluvat
kumppanuus, yhteistyö ja koordinointi, on puutteellista.
• Kumppanuuden, yhteistyön ja koordinoinnin arvioidaan olevan menossa kohti yhteistyötä,
vaikka kokemus ammattien välisestä tasa-arvosta ei täysin toteudukaan.
Mikä merkitys tutkimuksella on hoitotyölle, hoitotyön koulutukselle ja johtamiselle
• Tuloksia voidaan hyödyntää käytännön toimintamallien yhtenäistämisessä ja kivunarvioinnin
ja -hoidon kehittämisessä vastasyntyneiden kivunhoidossa.
• Koulutusta lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käytöstä on tarpeellista lisätä hoitotyön
lisäksi muille vastasyntyneiden hoitoon osallistuville ammattiryhmille.
• Hoitotyön johtajien on tärkeää tukea ammattihenkilöiden osallistumista täydennyskoulutukseen,
joka käsittelee moniammatillista yhteistyötä kivunhoidossa.

Tutkimuksen lähtökohdat
Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen on sekä hoitotyön laadun että resurssien säästymisen kannalta tärkeää (WHO
2010, Waring ym. 2016, Weinberg ym.
2018). Vastasyntyneiden kivunarviointia ja
-hoitoa on aiemmin tarkasteltu (Pölkki ym.
2014, Roofthooft ym. 2014, Pillai Riddell ym.
2015, Pölkki ym. 2018) sairaiden vastasyntyneiden ja keskosten tehohoidossa. Toiminta, joka aiheuttaa vastasyntyneelle epämiel-

lyttävän aististimulaation, voi aiheuttaa kokonaisvaltaista kipua. Tehohoidossa oleva
vastasyntynyt kokee kipua keskimäärin 11
kertaa päivässä. (Roofthoot ym. 2014, Pillai Riddell ym. 2015.) Kipukokemukset voivat vaikuttaa negatiivisesti moniin neurologisiin toimintoihin ja ilmetä haasteina lapsen elämässä myöhemmin (Kanwaljeet ym.
2018, Ancora ym. 2019). Kivun arviointi on
lähtökohta sen hoitamiselle (Pölkki ym.
2014, Anand ym. 2017, Pölkki ym. 2018), ja
kivun hoitaminen on olennainen osa korkea-
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laatuista vastasyntyneiden hoitoa (Pillai Riddell ym. 2015, Kanwaljeet ym. 2018, Ancora ym. 2019). Sairaalahoidossa olevien lasten
kivunarvioinnin ja -hoidon on osoitettu kuitenkin olevan puutteellista (Pölkki ym.
2014, Anand ym. 2017). Koska vastasyntyneelle kipu on kokonaisvaltainen kokemus,
lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät ovat
tärkeä osa hoitoa. Ne ovat turvallisia ja lapsija perhelähtöisiä menetelmiä, jotka soveltuvat käytettäviksi etenkin lyhytkestoista kipua
aiheuttavissa tilanteissa sekä antavat vanhemmille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti
lapsensa hoitoon. (Pillai Riddell ym. 2015,
Axelin ym. 2018, Ancora ym. 2019.)
Moniammatillinen yhteistyö määritellään
tiimityöskentelyksi, jossa kaikki tiimin jäsenet
toimivat vastuullisesti ja toisiaan tukien. Yhteistyö tiimissä perustuu kunnioitukseen ja
luottamukseen sekä itseä että muita tiimin
jäseniä kohtaan. Tiimillä on kaikissa yhteistyön vaiheissa yhteinen, jaettu tavoite. Moniammatillinen yhteistyö tiimissä sisältää potilaan ja hänen läheisensä, ja siinä korostetaan
yhteistyötä ammatilliseen asiantuntemukseen
perustuen. Toimintaa tukee työntekijän ammatillinen itsetunto ja ammatti-identiteetti.
(WHO 2010, Prentice ym. 2016, Orchard ym.
2018, Waring ym. 2016, Weinberg
ym. 2018.) Tiimin koko ja pysyvyys voivat potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan vaihdella (Orchard ym. 2012, Prentice ym. 2016). Tämä on tärkeää huomioida
myös vastasyntyneiden kivunhoidossa.
Hoitotyön toiminta perustuu yhteistyölle, joka on maailman terveysjärjestön WHO:n
(2010) linjausten mukaisesti yksi keinoista
parantaa hoidon laatua. Toimiva yhteistyö on keskeistä myös kivunhoidossa. Moniammatillisessa yhteistyössä jokainen tiimin jäsen jakaa osaamistaan eikä toimintaa
määritä ainoastaan omalle ammattiryhmälle ominaisen työtehtävän suorittaminen
(WHO 2010, Waring ym. 2016, Espinoza ym.
2018). Aiemmat tutkimukset moniammatillisesta yhteistyöstä osoittavat, että menestyvään yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä ovat
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halukkuus kumppanuuteen, suunnitteluun
sekä päätöksentekoon. Yhteinen lähestymistapa, halu jakaa vastuuta, ilman hierarkiaa olevat suhteet sekä halu ja kyky jakaa
tietämystä ja asiantuntemusta edistävät tiimin toimintaa. (Nancarrow ym. 2013, Orchard ym. 2018, Weinberg ym. 2018.) Tämän
mukaan moniammatillista yhteistyötä on tarkoituksenmukaista tarkastella kumppanuuden, yhteistyön ja koordinoinnin kautta.
(Orchard ym. 2012, Prentice ym. 2016, Orchard ym. 2018, Weinberg ym. 2018). Hoitotyössä on aiemmin tutkittu vanhempien ja sairaanhoitajien sekä vanhempien ja
lääkäreiden välistä yhteistyötä (Axelin ym.
2015, Axelin ym. 2018, Sundal & Lykkeslett 2019), mutta tutkimusta, joka kattaisi
kaikki ammattiryhmät vastasyntyneiden kivunhoidon kontekstissa, puuttuu edelleen. Aiheen rajaaminen vastasyntyneiden
kivunhoitoon tarjoaa mielekkään näkökulman moniammatillisen yhteistyön tarkasteluun, jossa tiimin yhteisenä tavoitteena on
laadukas kivunhoito. Aiheen tarkasteleminen antaa mahdollisuuden jatkotutkimukselle käytännön toimintamallien yhtenäistämisessä ja kehittämisessä.

Tarkoitus ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata moniammatillisen yhteistyön toteutumista vastasyntyneiden kivunhoidossa, kun sitä
tarkasteltiin vastasyntyneiden teho-osastolla moniammatillisessa tiimissä työskentelevien ammattihenkilöiden arvioimana. Tuloksia voidaan hyödyntää toimintamallien
yhtenäistämisessä ja jatkotutkimuksessa.
Tutkimuskysymykset olivat:
1. Millaiseksi vastasyntyneiden tehohoitoon
osallistuvat ammattihenkilöt arvioivat
moniammatillisen yhteistyön osa-alueiden tason kivunhoidossa ja miten osaalueet toteutuvat käytännössä?
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2. Mitkä taustatekijät ovat yhteydessä moniammatillisen yhteistyön osa-alueiden
toteutumiseen tehohoidossa olevien vastasyntyneiden kivunhoidossa?

Aineisto ja menetelmät
Tutkimusasetelma ja kohdejoukko
Tutkimus oli kuvaileva poikkileikkaustutkimus. Aineisto kerättiin kokonaisotantana
ammattihenkilöiltä (N=439), joista 132 osallistui tutkimukseen (vastausprosentti 30%).
Kohdejoukko koostui sairaanhoitajista, kätilöistä, lääkäreistä, röntgenhoitajista, laboratoriohoitajista, puhe- ja fysioterapeuteista sekä osaston- ja apulaisosastonhoitajista, jotka työskentelivät neljässä suomalaisessa yliopistosairaalassa ja osallistuivat tehohoidossa olevien vastasyntyneiden hoitoon ja/tai sen suunnitteluun.
Aineistonkeruu ja mittarin kuvaus
Aineistokeruu toteutettiin Webropol-kyselynä. Kaikille vastasyntyneiden tehohoitoon ja/tai sen suunnitteluun osallistuville
ammattihenkilöille lähetettiin sähköpostitse
linkki kyselylomakkeeseen. Aineistonkeruu
toteutettiin ajanjaksolla 7.–28.10.2019.
Kyselylomakkeessa vastaajat arvioivat
moniammatillista yhteistyötä käyttäen kansainvälistä ja validia tiimiyhteistyön mittaria Assessment of Interprofessional Team
Collaboration Scale (AITCS-II) (Orchard ym.
2018). Mittari muokattiin koskemaan vastasyntyneiden kivunhoitoa. Taustatiedoissa
kysyttiin vastaajien sukupuoli (vapaaehtoinen), koulutustaso, ammattinimike ja työkokemus sekä viimeisimmän tutkinnon jälkeen että nykyisessä työtehtävässä. Mittari
koostuu kolmesta osa-alueesta, joissa on yhteensä 23 väittämää. Näitä ovat: 1. kumppanuus (8 väittämää), 2. yhteistyö (8) ja 3.
koordinointi (7). AITCS-II on diagnostinen
työkalu, joka on suunniteltu mittaamaan
ryhmän toiminnallisuutta sen jäsenten kes-

kuudessa. Vastaaja ilmaisee yleisen käsityksensä 5-portaisella asteikolla. Asteikko vaihtelee välillä 1=ei lainkaan –5=säännöllisesti. (Orchard ym. 2012, Orchard ym. 2018.)
Kyselylomake perustui aikaisempiin tutkimuksiin vastasyntyneiden kivunhoidosta
(Pölkki ym. 2014, Lago ym. 2017) ja validiin
mittariin (Orchard ym. 2012, Orchard ym.
2018) moniammatillisesta yhteistyöstä. Lupa
mittarin muokkaamiseen ja käyttämiseen
saatiin sen alkuperäiseltä kehittäjältä. Mittarin käännös- ja muokkaustyö tehtiin WHO:n
ohjeiden perusteella (World Health Organization. Process to translation and adaptation of instruments. https://www.who.int/
substance_abuse/research_tools/translation/en/). Kyselyn esitestaukseen osallistuivat kaksi sairaanhoitajaa ja yksi kätilö joilla oli kokemusta vastasyntyneiden tehoosastolla työskentelemisestä. He vastasivat
arviointilomakkeeseen, jossa heitä pyydettiin antamaan palautetta vastausohjeiden
selkeydestä, kysymysten ymmärrettävyydestä, kysymysten sisällöllisestä soveltuvuudesta ja vastausvaihtoehtojen selkeydestä. Palautteiden perusteella kyselyn saatekirjettä
täsmennettiin.
Aineiston analyysi
Aineisto analysoitiin IBM SPSS 25.0.1 -tilasto-ohjelmalla mittarin käyttöohjeiden mukaan. Jokaiselle teemalle laskettiin keskiarvot ja keskihajonta. Keskiarvoa tulkittiin seuraavasti: Pisteet 1,0–2,9; tarve keskittyä kehittämään yhteistyötä; 3,0–3,9; siirtymässä
kohti yhteistyötä; >4,0; hyvä yhteistyön taso.
(Orchard ym. 2018.) Likert -asteikon muuttujille laskettiin frekvenssit ja prosentit, ja
ne yhdistettiin viisiluokkaisista kolmeluokkaisiksi. Taustamuuttujista laskettiin frekvenssit, prosentit ja vaihteluväli. Taustatekijöiden yhteyttä muuttujiin tarkasteltiin Kruskall-Wallis H-testillä ja Mann-Whitney U-testillä. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin p≤0,05 (Polit & Beck 2017).
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Tulokset
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Moniammatillisen yhteistyön osa-alueiden
taso vastasyntyneiden kivunhoidossa

Vastaajien taustatiedot
Suurin osa vastaajista (93%) oli naisia. Sairaanhoitajia oli 75%. Puolella vastaajista
(59%) oli ammattikorkeakoulututkinto ja
11%:lla alempi korkeakoulututkinto. Vastaajien keskimääräinen työkokemus viimeisimmän tutkinnon jälkeen oli 13,6 vuotta (keskihajonta 9,8 ja vaihteluväli 0–36) ja nykyisessä työtehtävässä keskimäärin 11,5 vuotta (keskihajonta 10,0 ja vaihteluväli 0,2–40).

Moniammatillisen yhteistyön osa-alueiden kumppanuuden (keskiarvo=3,82; keskihajonta= 0,68), yhteistyön (keskiarvo=3,95;
keskihajonta=0,54).) ja koordinoinnin (keskiarvo=3,80; keskihajonta=0,82) arvioitiin olevan siirtymässä kohti yhteistyötä (taulukko 1).

Taulukko 1. Moniammatillisen yhteistyön osa-alueiden taso vastasyntyneiden kivunarvioinnissa (n=132).
Osa-alue

Tarve kehittää
yhteistyötä

Siirtymässä kohti Hyvä yhteistyön
yhteistyötä
taso
Ka 3,0–3,9

Ka >4,0

-

3,82

-

0,68

0,832

Yhteistyö

-

3,95

-

0,54

0,865

Koordinointi

-

3,80

-

0,62

0,752

Moniammatillisen yhteistyön osa-alueiden
toteutuminen vastasyntyneiden
kivunhoidossa
Kumppanuus: Neljä viidestä (82,6%) otti
vastasyntyneen vanhemmat mukaan hoidon
suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen.
Vastaajista 75,8% kuunteli vanhempien toiveita kivunhoidon toteuttamisesta. Kolme
neljästä kokoontui säännöllisesti keskustelemaan vastasyntyneen hoidosta (73,5%)
sekä pyrki koordinoimaan terveys- ja sosiaalipalveluita (72,0%). Kaksi kolmesta osallistui vastasyntyneen hoitosuunnitelman tavoitteiden asettamiseen (65,9%) sekä kannusti toisiaan ja vastasyntyneen vanhempia
hyödyntämään tietojaan ja osaamistaan kivunhoidon suunnittelussa (62,1%). Vastaajista 59,1% työskenteli säännöllisesti yhdessä vastasyntyneen vanhempien kanssa yksilöllisen hoitosuunnitelman muokkaamisessa, kun 28,0% teki näin satunnaisesti ja
12,0% ei lainkaan.
Yhteistyö: Yhdeksän kymmenestä (88,6%)
vastaajasta koki säännöllisesti jakavansa val-

Kh

α

Ka 1,0–2,9
Kumppanuus

taa ja vastuuta, neljä viidestä (81,8%) kunnioitti ja luotti toisiinsa ja oli avoimia ja rehellisiä toisilleen (81,8%). Vastaajista 78,0%
muutti toimintaansa saamansa palautteen
avulla. Kolme neljästä (75,0%) pyrki saavuttamaan yhteisesti hyväksytyn päätöksen näkemyseroista huolimatta, ymmärsi että jokaista ammattiryhmää koskevat sen omat
lait ja säädökset (73,5%) sekä ymmärsi, että
kaikilla tiimin jäsenillä on jaettua tietotaitoa
(72,7%). Vastaajista 72,0% rakensi säännöllisesti keskinäistä luottamusta joka neljännen (24.2%) tehdessä näin satunnaisesti.
Koordinointi: Kahdeksan kymmenestä
(82,6%) koki ymmärtävänsä, että kaikilla tiimin jäsenillä on oma käsityksensä moniammatillisesta yhteistyöstä. Vastaajista 81,8% oli
tietoisia yhteisistä tavoitteista sekä kannusti toisiaan sekä vastasyntyneen vanhempia
avoimeen keskusteluun (81,8%). Lähes
kolme neljästä (72,7%) sitoutui säännöllisesti sovittuun toimintatapaan ristiriitojen ratkaisussa ja hyväksyi vastuuhenkilön vaihdoksen vastasyntyneen hoitotarpeeseen pe-
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Taulukko 2. Moniammatillisen yhteistyön osa-alueiden toteutuminen vastasyntyneiden kivunhoidossa (n=132).
Osa-alue

Kumppanuus

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Yhteistyö

9.

jakavat valtaa ja vastuuta

10.

kunnioittavat ja luottavat toisiinsa

11.

ovat avoimia ja rehellisiä toisilleen

12.

muuttavat toimintaansa saamansa palautteen ja arvioinnin perusteella
pyrkivät saavuttamaan yhteisesti hyväksytyn päätöksen silloin, kun näkemykset eroavat toisistaan
ymmärtävät, että jokaista tiimin ammattiryhmää koskevat sen omat lait ja säädökset
ymmärtävät, että tiimin eri ammattilaisilla on yhteistä, jaettua tietotaitoa
rakentavat keskinäistä luottamusta

13.
14.
15.
16.
Koordinointi

Väite
Kun työskentelemme moniammatillisessa tiimissä ja
hoidamme vastasyntyneen kipua, kaikki tiimimme
jäsenet…
ottavat vastasyntyneen vanhemmat mukaan hoidon
suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen
kuuntelevat vastasyntyneen vanhempien toiveita
kivunhoidon toteuttamisessa
kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan vastasyntyneen hoidosta
pyrkivät koordinoimaan terveys- ja sosiaalipalveluita
(esim. taloudellisia, työsuhteeseen- tai asumiseen
liittyviä, kunnan terveyspalveluihin liittyviä, hengellisiä) vastasyntyneen hoitotarpeiden perusteella
ylläpitävät johdonmukaista, keskinäistä kommunikaatiota vastasyntyneen hoidosta
osallistuvat kunkin vastasyntyneen hoitosuunnitelman tavoitteiden asettamiseen
rohkaisevat toisiaan ja vastasyntyneen vanhempia
hyödyntämään tietojaan ja osaamistaan suunniteltaessa kivunhoitoa
työskentelevät vastasyntyneen ja hänen vanhempiensa kanssa yksilöllisen hoitosuunnitelman muokkaamisessa

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

tuovat mukanaan oman näkemyksensä moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen sujuvuudesta käytännössä
ovat tietoisia yhteisesti sovituista tavoitteista
kannustavat ja rohkaisevat toisiaan sekä vastasyntyneen vanhempia avoimeen kommunikaatioon
tiimipalavereissa
sitoutuvat sovittuun toimintatapaan, jota käytetään
ristiriitojen ratkaisussa
hyväksyvät, että vetäjä/vastuuhenkilö vaihtuu vastasyntyneen hoitotarpeen mukaan
valitsevat tiimin vetäjän/vastuuhenkilön yhdessä
tukevat avoimesti vanhempien osallistumista tiimin
palavereihin

Säännöllisesti
f
(%)

Satunnaisesti
f
(%)

Ei lainkaan
f
(%)

109
(82,6)
100
(75,8)
97
(73,5)
95
(72,0)

21
(15,9)
19
(14,4)
26
(19,7)
26
(19,7)

2
(1,5)
13
(9,8)
9
(6,8)
11
(8,3)

89
(67,4)
87
(65,9)
82
(62,1)

29
(22,0)
32
(24,2)
29
(22,0)

14
(10,6)
13
(9,8)
21
(15,9)

78
(59,1)

37
(28,0)

17
(12,9)

117
(88,6)
108
(81,8)
108
(81,8)
103
(78,0)
99
(75,0)
97
(73,5)
96
(72,7)
95
(72,0)

11
(8,3)
24
(18,2)
20
(15,2)
29
(22,0)
30
(22,7)
33
(25,0)
32
(24,2)
32
(24,2)

4
(3,0)
4
(3,0)
3
(2,3)
2
(1,5)
4
(3,0)
5
(3,8)

109
(82,6)
105
(81,8)
105
(81,8)

16
(12,1)
23
(17,4)
23
(17,4)

7
(5,3)
4
(3,0)
4
(3,0)

96
(72,7)
96
(72,7)
91
(68,9)
54
(40,9)

26
(19,7)
24
(18,2)
31
(23,5)
40
(30,3)

10
(7,6)
12
(9,1)
10
(7,6)
38
(28,8)

säännöllisesti (=aina/lähes aina), satunnaisesti, ei lainkaan (=harvoin/ei koskaan)
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rustuen (72,7%). Vastaajista 68,9% valitsi vastuuhenkilön säännöllisesti yhdessä joka viidennen (23,5%) tehdessä näin satunnaisesti. Vanhempien osallistumista tiimipalavereihin tuki säännöllisesti kaksi viidestä vastaajasta (40,9%).
Moniammatillisen yhteistyön tasoon
yhteydessä olevat taustatekijät
Koulutus (Kruskall-Wallis p=0,010) ja ammattiryhmä (Kruskall-Wallis p=0,007) olivat
tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kumppanuuteen. Ylemmän (5,3%, n=7) ja alem-
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man korkeakoulututkinnon (10,6%, n=14)
suorittaneet sekä lääkärit (9,1%, n=12) ja kätilöt (9,1%, n=12) arvioivat kumppanuuden
tason paremmaksi kuin muut vastaajat. Vastaajan sukupuoli oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä (Mann-Whitney p=0,028)
yhteistyöhön, jolloin miehet (5,3%, n=7) arvioivat tason paremmaksi kuin naiset (93,2%,
n=123). Lisäksi ammattiryhmä (KruskallWallis p=0,035) oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä koordinointiin; lääkärit
(9,1%, n=12) ja kätilöt (9,1%, n=12) arvioivat tason paremmaksi kuin muut vastaajat.

Taulukko 3. Moniammatillisen yhteistyön osa-alueiden tasoon yhteydessä olevat taustatekijät.
Kumppanuus
n

Ka (Kh)

Sukupuoli
Nainen
Mies

123
7

Työsuhteen muoto
Vakinainen
Sijainen

96
36

3,77 (0,76)
3,83 (0,65)

Koulutus
Ammattitutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto

33
79
14
7

3,74
3,77
4,21
4,27

(0,69)
(0,68)
(0,56)
(0,49)

Ammattiryhmä
Lääkäri
Puheterapeutti
Fysioterapeutti
Laboratoriohoitaja
Sairaanhoitaja
Kätilö
Röntgenhoitaja
Hoitotyön esimies

12
1
1
5
99
12
1
1

4,36
3,81
3,82
3,60
3,74
4,07
3,81
3,82

(0,45)
(0,68)
(0,68)
(1,06)
(0,63)
(0,51)
(0,68)
(0,68)

Työkokemus
Viimeisimän tutkinnon jälkeen
0-5 vuotta
>5-10
>10-20
>20

37
25
32
37

3,79
3,81
3,84
3,82

(0,60)
(0,76)
(0,72)
(0,69)

Nykyisessä työtehtävässä
0-5 vuotta
>5-10
>10-20
>20

52
21
34
24

3,87
3,78
3,88
3,65

(0,68)
(0,64)
(0,73)
(0,65)

Yhteistyö
p

Ka (Kh)

Koordinointi
p
0,0281

0,2471
3,95 (0,52)
4,34 (0,37)

3,81 (0,68)
4,13 (0,65)

Ka (Kh)

0,098
3,79 (0,62)
4,20 (0,56)

0,7801

0,9821
3,97 (0,56)
3.95 (0,53)
0,0102

0,7351
3,83 (0,63)
3,79 (0,62)

0,0802
3,94
3,89
4,10
4,39

(0,42)
(0,58)
(0,43)
(0,44)

4,32
3,95
3,95
3,75
3,90
4,11
3,95
3,95

(0,46)
(0,53)
(0,54)
(0,68)
(0,53)
(0,37)
(0,54)
(0,54)

3,96
3,90
3,94
3,99

(0,47)
(0,73)
(0,56)
(0,45)

4,00
3,90
3,89
3,97

(0,64)
(0,64)
(0,59)
(0,29)

0,0072

0,1232
3,79
3,75
4,03
4,20

(0,67)
(0,62)
(0,54)
(0,45)

4,17
3,79
3,80
3,63
3,77
4,11
3,80
3,81

(0,46)
(0,62)
(0,63)
(0,81)
(0,58)
(0,35)
(0,63)
(0,63)

3,82
3,71
3,85
3,81

(0,53)
(0,67)
(0,66)
(0,67)

3,86
3,75
3,84
3,67

(0,65)
(0,61)
(0,60)
(0,63)

0,0352

0,0752

0,9292

0,9522

0,4932

p

0,8792

0,2472

0,0642

AITCS-II pisteet: 1.0–2,9= tarve kehittää yhteistyötä, 3,0–3,9= siirtymässä kohti yhteistyötä, >4,0= hyvä yhteistyön taso
1Mann-Whitney U-testi, 2Kruskall-Wallis H-testi

S64

HOITOTIEDE 2020, vol 32 suppl

Pohdinta
Tulosten tarkastelu
Tutkimus tuotti uutta tietoa moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta kumppanuuden, yhteistyön ja koordinoinnin osaalueista vastasyntyneiden kivunhoidon kontekstissa. Vaikka osa-alueiden arvioitiin yleisesti olevan menossa kohti yhteistyötä,
on huomionarvoista, että ammattiryhmien
arviot poikkesivat toisistaan. Tuloksissa
nousi esille vanhempien puutteellinen osallistaminen ja toiminnan hierarkkiset suhteet.
Vastaajat toivat esille, että heillä oli pyrkimys ottaa vastasyntyneen vanhemmat mukaan hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden
asettamiseen. Kuitenkin harvempi kuin
kaksi kolmesta rohkaisi toisiaan ja vastasyntyneen vanhempia hyödyntämään tietämystään ja osaamistaan kivunhoidon suunnittelussa sekä otti vanhemmat mukaan vastasyntyneen yksilöllisen hoitosuunnitelman
muokkaamiseen. Valtaosa vastaajista ei
säännöllisesti tukenut vanhempien osallistumista tiimipalavereihin, kuten lääkärinkiertoon. Lisäksi vain kaksi kolmesta vastaajasta hyväksyi, että tiimin vastuuhenkilö
vaihtui vastasyntyneen hoitotarpeen mukaan, ja että vastuuhenkilö valittiin yhdessä. Useat tutkimukset vanhempien roolista
vastasyntyneensä sairaalahoidossa korostavat vanhemmuuden tukemista ja perhelähtöisyyttä (Pillai Riddell ym. 2015, Lago ym.
2017, Axelin ym. 2018). Tällä tarkoitetaan,
että vastuu vastasyntyneen tarpeista ja
hänen viestiensä tulkitsemisesta siirtyy osaamisen ja kokemuksen kautta vanhemmille.
Kun vanhemmat oppivat tulkitsemaan lastaan, on luonnollista, että heidän roolinsa
myös kivunhoidossa kasvaa (Axelin ym.
2015, AAP 2016).
Tulosten mukaan yhteistyöhön oli halukkuutta, mutta se ei käytännössä täysin toteutunut. Vastaajien ilmaisemat arviot yhteistyöstä kuvaavat, että ymmärrys kivunhoidosta vaihtelee huomattavasti. Tulosten
mukaan korkea-asteen koulutuksen saaneet

sekä kätilöt ja lääkärit arvioivat kumppanuuden paremmaksi kuin muut vastaajat.
Miehet arvioivat yhteistyön paremmaksi
kuin naiset, sekä lääkärit ja kätilöt pitivät
koordinoinnin tasoa parempana kuin muut
vastaajat. Syy näihin eroavaisuuksiin voi olla
työyhteisön resursseissa, toimintakulttuurissa (Axelin ym. 2018, Engel ym. 2019, McNair ym. 2020) tai yhtenäisten toimintamallien puutteesssa (Pölkki ym. 2018). On aiheellista huomioida, kuinka hyvin eri ammattiryhmät tuntevat vastasyntyneille soveltuvia lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä ja mahdollisuuksia ottaa vanhemmat
osaksi kivunlievitystä. WHO:n (2010) linjauksen mukaisesti onnistunut yhteistyö vaatii potilaan erityispiirteiden ja tarpeiden
huomioimista sekä moniammatillista osaamisen ja tietämyksen jakamista. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna puutteellinen tuntemus ja hierakkiset suhteet selittävät ammattiryhmien välisiä eroja esimerkiksi kumppanuuden kokemuksessa, ja ovat siten peruste koulutuksen tarpeellisuudelle ja toimintamallien yhtenäistämiselle. Tutkimustulokset ovat yhteneviä kansainvälisten tutkimusten kanssa koskien moniammatillista yhteistyötä (Waring ym. 2016) ja vanhempien osallistamista (Pillai Riddell ym. 2015, Axelin ym.
2015, Marfurt-Russenberger ym. 2016, Axelin ym. 2018, Kanwaljeet ym. 2018, McNair
ym. 2020).
Tulosten mukaan asenteet ovat siirtymässä kohti lapsen yksilöllisyyden huomioivaa
tavoitteellista yhteistyötä, ja viittaavat siksi
tarpeeseen toimintamallien yhtenäisyydestä vastasyntyneiden kivunhoidossa. Yhtenäinen toimintamalli edellyttää kuitenkin kaikkien lapsen hoitoon ja hoidon suunnitteluun osallistuvien halukkuutta yhteistyöhön sekä kaikille yhteistä tavoitetta.
Koska moniammatillisessa yhteistyössä korostuu toisten arvostaminen sekä avoin ja
kunnioittava kommunikaatio (Prentice ym.
2016, Espinoza ym. 2018, Engel ym.
2019), voidaan tuloksia pitää rohkaisevina. Moniammatillisen yhteistyön toteutumi-
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sesta ja keinoista sen edistämiseksi tarvitaan
kuitenkin lisää tutkimustietoa vastasyntyneiden kivunhoidon kontekstissa.
Eettiset näkökohdat ja tutkimuksen
luotettavuus
Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä (TENK 2019), ja sen toteuttamiseen saatiin organisaatioiden tutkimuslupa. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä, jonka saatekirjeessä korostettiin vastaamisen vapaaehtoisuutta ja mahdollisuutta
keskeytykseen vastaajan niin halutessa, sekä
kerrottiin tietojen säilyttämisestä ja niiden
luottamuksellisuudesta tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkimus toteutettiin kansainväliseen tietosuojalakiin (GDPR) sekä Helsingin julistukseen perustuen (EU 2016/679
the General Data Protection Regulation,
World Medical Association).
Vastaajilla oli mahdollisuus arvioida moniammatillisen yhteistyön toteutumista vastasyntyneiden kivunhoidon kontekstissa.
Vastasyntyneen vanhempien arvioita moniammatillisesta yhteistyön osa-alueista ei
tässä tutkimuksessa kysytty, joten vastaukset edustavat vain ammattihenkilöiden arviota moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta.
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Kyselylomakkeen validiteettia ja reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä, koska sen sisältö perustui aikaisempiin aihetta käsitteleviin tutkimuksiin ja luotettavaan mittariin.
Myös mittarin esitestaus paransi luotettavuutta. Tutkimustulosten yleistettävyyttä arvioitaessa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon tutkimuksen vastausprosentti (30%),
joka jäi melko alhaiseksi.

Päätelmät
Vastasyntyneiden kivunhoidon kehittämisessä on tärkeää huomioida yhteistyön hierarkia ja vanhempien osallistaminen kaikilla moniammatillisen yhteistyön osa-alueilla. Tulokset kuvaavat myönteistä suhtautumista moniammatillista yhteistyötä kohtaan.
Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää toimintamallien yhtenäistämisessä ja kehittämisessä vastasyntyneiden kivunhoidon kontekstissa.
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ABSTRAKT

ABSTRACT

Syftet var att undersöka sambandet mellan arbetsförmåga, arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang hos medelålders hemvårdare.
Ett delmål var att undersöka om det finns skillnader mellan olika åldersgrupper och hemvårdare med bra respektive dålig arbetsförmåga. En
enkät innehållande Arbetsförmågeindex, Occupational Self-Efficacy Scale och Utrecht Work
Engagement Scale sändes 2018 till 45 år och äldre hemvårdare i en region i västra Finland. Totalt 234 hemvårdare besvarade enkäten (svarsprocent 51%). Resultatet visade signifikanta samband mellan arbetsförmåga och arbetsrelaterad
self-efficacy (r= ,356, p<0,001, n=234), mellan
arbetsförmåga och arbetsengagemang (r= ,440,
p<0,001, n=234) och mellan arbetsrelaterad
self-efficacy och arbetsengagemang (r= ,354,
p<0,001, n=234). Hemvårdare med bättre arbetsförmåga hade signifikant bättre arbetsrelaterad
self-efficacy och arbetsengagemang. Resultaten
indikerar att arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang kan ha en positiv effekt på arbetsförmågan hos medelålders hemvårdare.
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The study aimed to examine the association between work ability, occupational self-efficacy
and work engagement among middle-aged
home care workers (HCWs). An additional aim
was to examine differences between age-groups
and between HCWs with good versus poor work
ability. The data was collected from middle-aged
HCWs in Western Finland during 2018, using a
questionnaire including Work Ability Index, Occupational Self-Efficacy Scale and Utrecht Work
Engagement Scale. A total of 234 HCWs completed the questionnaire (response rate 51%).
The results showed significant relationships between work ability and occupational self-efficacy (r= .356, p< .01, n=234), between work ability and work engagement (r= .440, p< .001,
n=234), and between occupational self-efficacy
and work engagement (r= .354, p< .001, n=234).
HCWs with higher work ability had significant
higher occupational self-efficacy and work engagement. The results indicate that occupation-
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al self-efficacy and work engagement may positively support middle-aged home care workers’
work ability.
Key words: home care worker, work, self-efficacy, work engagement, quantitative research
Vad vet man redan om forskningsämnet?

• Efterfrågan på hemvård ökar
• Det är angeläget att det görs möjligt för äldre hemvårdare att stanna kvar i arbetslivet
• Personliga och arbetsrelaterade faktorer har betydelse när arbetstagare besluter om de ska
stanna kvar i arbetslivet
Vilken ny information tillför artikeln?

• Studien visar signifikanta samband mellan medelålders hemvårdares Arbetsförmågeindex
och arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang
• Personer med bättre arbetsförmåga har bättre arbetsrelaterad self-efficacy och
arbetsengagemang
• Äldre hemvårdare har bättre arbetsrelaterad self-efficacy
Vilken betydelse har undersökningen för vårdarbete, vårdutbildning och arbetsledning?

• Interventioner för att stödja medelålders hemvårdares arbetsförmåga bör vid sidan av
arbetsresurser och krav fokusera på arbetsrelaterad self-efficacy

Studiens utgångspunkter
Inom hemvården är arbetstagarna den
största resursen, eftersom brist på arbetstagare innebär bristfällig service (Rest m.fl.
2012). Hemvårdarna är dock en yrkeskår
med många äldre arbetstagare (Kröger
m.fl. 2018). Stödåtgärder för åldrande arbetstagare eftersträvar vanligen att minska arbetskrav och öka arbetets resurser
och mera sällan till att stödja personliga
resurser (Cloostermans m.fl. 2015). Ändå
är personliga resurser viktiga för arbetsförmågan och välbefinnandet genom hela
arbetskarriären (Converso m.fl. 2018). Personliga resurser kan i kombination med
arbetsresurser moderera negativa effekter
av åldrande på arbetsförmågan. En kombination av personliga och arbetsrelaterade faktorer har också betydelse när arbetstagare besluter om de ska stanna kvar i arbetslivet eller inte (de Wind m.fl. 2014).
En viktig personlig resurs relaterad till mo-

tivation och välmående i arbetet är tilltron
till den egna förmågan (self-efficacy)
(Paggi & Jopp 2015, Salanova m.fl. 2011,
Bakker & Demerouti 2017). Tidigare forskning har visat att arbetsrelaterad self-efficacy (ASE), dvs. tilltron till den egna förmågan att klara av arbetsrelaterade uppgifter (Rigotti m.fl. 2008), är positivt associerad med äldre arbetstagares inre motivation (Paggi & Jopp 2015). Forskning med
blandade åldersgrupper har visat en positiv association mellan ASE och arbetsengagemang (Guarnaccia m.fl 2018, Bakker
m.fl. 2011), speciellt vid höga arbetskrav
(Xanthopoulou m.fl. 2013). Arbetsengagemang avser arbetstagarens upplevelse av
att vara energisk, motiverad och kunna
hantera arbetsrelaterade krav (Schaufeli
m.fl. 2002). Arbetstagare med högt arbetsengagemang är både kapabla och har en
inre motivation att göra ett bra arbete (Reijseger m.fl. 2017). Arbetstagare med högt
arbetsengagemang kan dock misslyckas på
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arbetet om deras self-efficacy är lågt (Alessandri m.fl. 2015). Samband mellan ASE
och bättre arbetsförmåga har också påvisats bland hemvårdare (Larsson m.fl. 2012).
ASE är därför betydelsefull för att förebygga hemvårdares arbetsförmåga och hälsa.
Trots mycket forskning om self-efficacy,
finns det mindre kunskap om äldre arbetstagares ASE (Paggi & Jopp 2015).

Studiens syfte
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan upplevd arbetsförmåga, arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang hos medelålders hemvårdare. Ett
delmål var att undersöka om det finns skillnader mellan olika åldersgrupper och mellan hemvårdare med bra respektive dålig
arbetsförmåga.
Målet med studien är att få kunskap om
arbetsrelaterad self-efficacy kan fungera
som stöd för arbetsförmågan hos medelålders hemvårdare och betydelsen av arbetsengagemang för deras arbetsförmåga.

Material och metod
Studiedesign och datamaterial
Studien var en empirisk tvärsnittsstudie
(Cummings 2017). Medelålders hemvårdare, 45 år och äldre, med ett befintligt arbetsavtal rekryterades från en region i västra
Finland för att besvara en anonym enkät.
Det finns ingen entydig definition för arbetstagare med högre ålder (Bohlinger &
Loo 2010), men en vanlig indelning är ”ageing workers” och ”older workers”, vilka även
används i denna studie. Från 45 års ålder
betraktas arbetstagare vanligen som ”ageing” (”åldrande” i denna studie) (Ilmarinen
2006). Då sker i regel förändringar i funktionsförmågan som kan påverka personliga
resurser och arbetsförmågan, men det är
ännu möjligt att förbättra funktionsförmå-
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gan. Från 55 års ålder betraktas arbetstagaren vanligen som ”older” (”äldre”), eftersom
flertalet i den åldersgruppen har diagnosticerade långvariga symtom, vilka kan påverka deras arbetsförmåga och ge upphov till
tankar om pensionering. Funktionsförmåga
avser människans generella fysiska, mentala och sociala hälsoresurser, vilka är nödvändiga för att leva ett aktivt liv och som
kombinerar omgivningens krav och personliga mål (Ilmarinen 2006). En dålig självupplevd hälsa är en avgörande faktor då äldre
arbetstagare besluter om de ska stanna kvar
i arbetslivet. För att främja ett längre arbetsliv bör därför stöd ges till arbetstagare med
nedsatt hälsa, oberoende av orsaken till den
nedsatta hälsan (Crawford m.fl. 2016).
Alla hemvårdare som fyllde inklusionskriterierna och arbetade inom kommunal
hälso- och socialvård, oberoende av utbildningsnivå, inbjöds att delta i studien. Deras
närmaste förman förmedlade information
om studien och tillgång till endera papperseller webenkät utifrån kutymen på respektive arbetsplats och förmannens kännedom
om sin personal. Sjuttioen procent besvarade enkäten i pappersformat. Datainsamlingen skedde under maj till september 2018.
Enkäten fanns tillgänglig på både svenska
och finska.
Mätinstrument
Upplevd arbetsförmåga definieras som balansen mellan personliga resurser och arbetets krav (Gould m.fl. 2008). Arbetsförmågan
utvärderades med Arbetsförmågeindex
(AFM) (Tuomi m.fl. 1998), som har uppvisat
god reliabilitet och validitet (Radkiewicz &
Widerszal-Bazyl 2005). Det mäter sju aspekter av arbetsförmåga, såsom nuvarande arbetsförmåga jämfört med när den var som
bäst, arbetsförmågan i relation till fysiska och
psykiska arbetskrav, antalet diagnosticerade
sjukdomar, sjukdomarnas uppskattade hinder i arbetet, sjukfrånvaro under det senaste året, egen uppskattning att arbeta efter två
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år och psykiska resurser (Tuomi m.fl. 1998).
Svaren summeras till ett indexvärde från 7-49
poäng och klassificeras som utmärkt (44-49),
god (37-43), medelmåttlig (28-36) eller dålig
(7-27) arbetsförmåga.
Arbetsrelaterad self-efficacy utvärderades
med domänspecifika Occupational Self-Efficacy Scale – Short Form (OSS-SF) (Rigotti
m.fl. 2008). OSS-SF har konstaterats ha god
reliabilitet och validitet. Påståenden (t.ex.
”När jag möter problem i arbetet kan jag oftast hitta flera olika lösningar”) skattas på
en sjugradig Likert-skala från 1 (instämmer
inte alls) till 7 (instämmer helt). Högre värden indikerar en bättre ASE.
Arbetsengagemang utvärderades med
den korta versionen av Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9), som har konstaterats ha god reliabilitet (Schaufeli m.fl. 2006)
och validitet (Seppälä m.fl. 2009). UWES-9
består av nio påståenden (t.ex. ”Jag känner
mig full av energi när jag utför mitt arbete”)
som utvärderar nivåer av energi, entusiasm
och hängivenhet i arbetet skattade på en
sjugradig Likert-skala från 0 (aldrig) till 6
(varje dag). Högre värden indikerar bättre
arbetsengagemang.
Statistiska analyser
Deskriptiv statistik med medelvärden,
medianer, standardavvikelser och procentenheter beräknades. Spearmans rangkorrelation användes för att beräkna korrelation
för variabler på ordinalskalenivå. Som determinationskoefficient användes Spearmans r2. Skillnader mellan grupperna beräknades med Mann-Whitney U test. Effektstorlek beräknades enligt Rosenthal’s
formula (Rosenthal 1994). Enligt bortfallsanalys varierade bortfallet mellan 0 och 4,7%.
Little’s Missing Completely at Random
(MCAR) test bekräftade att databortfallet var
slumpmässigt (p= 0,084). I alla statistiska
tester sattes signifikansnivån till p< 0,05.
Data analyserades med SPSS Statistics 24.0
(IBM Corporation, Armonk, NY, USA).

Etiska aspekter
Studien genomfördes i enlighet med
forskningsetiska delegationens (TENKs)
etiska principer. Etiskt forskningslov beviljades av Forskningsetiska nämnden vid Åbo
Akademi (12.4.2018). Alla deltagare erhöll
skriftlig information om att en besvarad
enkät innebar deltagarens godtagande till i
att medverka i enkätstudien. De besvarade
frågeformulären förmedlades direkt till forskaren, varför förmannen inte kände till vilka
som svarat.

Resultat
Totalt besvarade 234 av 460 hemvårdare
enkäten (svarsprocent 51%). Deltagarna var
45-66 år gamla (medelvärde 55, median 55
år) och 99% var kvinnor. Utbildningsnivån
hos 68% var yrkesskola eller lägre nivå
medan 32% hade institut eller högre utbildningsnivå. Tre fjärdedelar arbetade heltid
och 88% hade fast anställning. Femtiosju
procent hade svenska som modersmål. Den
vanligaste av läkare diagnosticerade sjukdomen var besvär i stöd- och rörelseorganen (45%), följt av kardiovaskulära besvär
(25%). Tre fjärdedelar upplevde att deras arbete till största delen var både fysiskt och
psykiskt krävande. Sex procent upplevde
arbetet som mest fysiskt krävande och 19%
som mest psykiskt krävande. Den nuvarande arbetsförmågan i förhållande till arbetets
fysiska krav upplevdes av 74% som ganska
eller mycket god. I förhållande till arbetets
psykiska krav upplevde 80% arbetsförmågan som ganska eller mycket god. Resultatet visade att 64% hade god-utmärkt AFM
medan den hos 36% var dålig-medelmåttlig. Medelvärdet för OSS-SF var 5,9 (median 6,0) och för UWES-9 5,1 (median 5,3).
Spearmans rangkorrelation visade moderata, positiva och signifikanta korrelationer
mellan samtliga variabler. Korrelationen
mellan AFM och OSS-SF var r= ,356, p<0,001,
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Tabell 1. Jämförelse av arbetsförmåga, arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang mellan grupper

AFM (n=234)

Medelvärde

Median

SD

38,0

40,0

6,8

Ålder 45-54-år (n=106)

38,2

40,0

6,5

Ålder ≥55-år (n=128)

37,8

38,5

7,0

OSS-SF (n=234)

5,9

6,0

0,8

AFM Dålig-medelmåttlig (n=84)

5,6

5,8

0,9

AFM God-utmärkt (n=150)

6,0

6,1

0,7

Ålder 45-54-år (n=106)

5,8

5,8

0,8

Ålder ≥55-år (n=128)

5,9

6,0

0,9

UWES-9 (n=234)

5,1

5,3

0,9

AFM Dålig-medelmåttlig (n=84)

4,8

5,0

0,8

AFM God-utmärkt (n=150)

5,3

5,4

0,8

Ålder 45-54-år (n=106)

5,1

5,3

0,9

Ålder ≥55-år (n=128)

5,2

5,3

0,8

Z-värde P-värde

Effektstorlek

-0,611

NS 0,541 0,04

-3,186

0,001

0,21

-2,071

0,038

0,14

-5,436

0,000

0,36

-0,821

NS 0,411 0,05

AFM=Arbetsförmågeindex, OSS-SF=Occupational Self-efficacy-Short Form, UWES-9=Utrecht Work Engagement Scale.
SD=Standard deviation. P-värde för skillnader mellan åldersgrupper och grupperna med dålig-medelmåttlig och
god-utmärkt AFM. P-värdena analyserades med Mann-Whitney U Test och effektstorlek enligt Rosenthal’s formula.

n=234, mellan AFM och UWES-9 r= ,440,
p<0,001, n=234 och mellan OSS-SF och
UWES-9 r= ,354, p<0,001, n=234. Determinationskoefficienten visade att 13% av variationen i AFM kunde förklaras av variationen i OSS-SF (r2 = ,13), medan 19% av variationen i AFM kunde förklaras av variationen i UWES-9 (r2 = ,19). Av variationen i
OSS-SF kunde 13% förklaras av variationen
i UWES-9 (r2 = ,13).
Äldre hemvårdare, ≥55 år, hade signifikant bättre OSS-SF än 45-54-åriga hemvårdare. Effektstorleken, dvs. storleken på skillnaden mellan grupperna, visade sig dock
vara låg. Detta indikerar att även om de
äldre hemvårdarna hade bättre self-efficacy
var skillnaden till den yngre åldersgruppen
liten. För AFM och UWES-9 fanns inga signifikanta skillnader mellan de båda åldersgrupperna. (Tabell 1)
Gruppen med god-utmärkt AFM hade signifikant högre OSS-SF och UWES-9 än gruppen med dålig-medelmåttlig AFM. För OSSSF var effektstorleken dock låg medan den
för UWES-9 var moderat. Resultatet indike-

rar att äldre hemvårdare med god-utmärkt
AFM hade en bättre self-efficacy men att
skillnaden till de med låg-medelmåttlig AFM
endast var liten. För UWES-9 var skillnaden
större mellan grupperna. (Tabell 1)

Reflektion
Resultatet i studien visar ett positivt samband mellan AFM och ASE hos medelålders
hemvårdare. Personer med bättre AFM hade
också bättre ASE. Likaså hade ≥55-åriga
hemvårdare bättre ASE än de yngre hemvårdarna. Detta indikerar att ASE kan vara
viktig som stöd för arbetsförmågan hos medelålders hemvårdare. Resultatet stöds av tidigare forskning som har visat ett positivt
samband mellan ASE och bättre arbetsförmåga bland hemvårdspersonal i olika åldrar (Larsson m.fl. 2012). För äldre arbetstagare har ASE predicerat både arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse, medierade
av inre arbetsmotivation (Paggi & Jopp
2015). Positiva samband mellan self-effica-
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cy och motivation och välmående i arbetet
har också framkommit i blandade åldersgrupper (Salanova m.fl. 2011; Bakker & Demerouti 2017). I interventioner med syfte
att stärka ASE förbättrades också arbetsmotivationen hos vårdare (Gupta 2019). Arbetsmotivation försämras inte generellt med åldern, vilket tidigare stereotypa uppfattningar låtit påskina (Boumans m.fl. 2011). Inre
motivation, dvs. att en aktivitet i sig själv
ger tillfredsställelse och drivkraft, är däremot en avgörande faktor för att fortsätta arbeta till förväntad pensionsålder (van den
Berg 2011). Hemvårdarnas motivation har
likaså lyfts fram som väsentlig för att upprätthålla hemvårdsservicen (Rest m.fl. 2012).
Personer med ett starkt arbetsengagemang
drivs vanligen av en inre motivation (van
Beek m.fl. 2012) och är kapabla att göra ett
bra arbete (Reijseger m.fl. 2017). Vår studie
visar ett positivt samband mellan AFM och
arbetsengagemang och mellan ASE och arbetsengagemang. Personer med god AFM
hade likaså bättre arbetsengagemang. I tidigare forskning har det likaledes framkommit
ett positivt samband mellan ASE och arbetsengagemang i blandade åldersgrupper (Guarnaccia m.fl. 2018, Bakker m.fl. 2011), speciellt vid höga arbetskrav (Xanthopoulou
m.fl. 2013). Finländska hemvårdare upplever
att deras fysiska och mentala arbetsbelastning har ökat de senaste åren (Kröger m.fl.
2018). De upplever sin nuvarande arbetsbelastning som alltför hög och 40% har övervägt att byta arbete. Vårdbehovet förväntas
emellertid att öka, eftersom antalet äldre personer ökar (Alzheimer’s Disease International 2013) och många länder har för avsikt att
öka utbudet av hemvårdsservice (Rest m.fl.
2012, Genet m.fl. 2012, Bureau of Labor Statistics 2019). En utmaning är dock att tillhandahålla tillräckligt med personal (Genet m.
fl. 2012, Arbets- och näringsministeriet 2020).
Hemvårdare upplever redan nu att bristen
på arbetskraft utgör en risk för klienterna
(Kröger m.fl. 2018). Det är därför angeläget
att hålla kvar hemvårdarna i sitt yrke.

Trots att hemvårdarnas medelålder sjunkit, är flertalet hemvårdare medelålders
(Kröger m.fl. 2018). I ett åldrande samhälle
med hotande brist på arbetskraft (Crawford
m.fl. 2016) och planerad utvidgning av hemvårdsservice (Genet m.fl. 2012, Rest m.fl.
2012) är det viktigt att även äldre hemvårdare stannar kvar i arbetslivet. För ett fortsatt arbetsliv behövs en god växelverkan
mellan arbetstagare och arbetsmilö, där arbetstagarens personliga resurser och arbetets krav tas i beaktande så att en god balans mellan dessa kan uppnås (Oakman m.fl.
2018). Hittills har tillämpningar för medelålders arbetstagare främst fokuserat på att
reducera arbetskrav och förbättra arbetsresurser och mer sällan på att förbättra personliga resurser (Cloostermans m.fl. 2015).
Forskning har framhållit att arbetsresurser
stärker personliga resurser, men också omvänt att personliga resurser kan ha liknande positiv inverkan på arbetsresurser och
hjälper att hantera arbetskrav (Bakker & Demerouti 2017). Personliga resurser kan också
moderera åldrandets negativa effekter på
arbetsförmågan (Converso m.fl. 2018). Tidigare studier har visat relativt lite uppmärksamhet för äldre arbetstagares ASE (Paggi
& Jopp 2015). Med en stark ASE kan arbetstagare känna kontroll över och påverka sin
arbetsmiljö (Bakker m.fl. 2008). I proaktiva
interventioner med syfte att främja arbetsförmågan för hemvårdare rekommenderades därför fokus på ASE tillsammans med
arbetsresurser och arbetskrav (Larsson m.fl.
2012). HR-interventioner för att stödja vårdpersonals self-efficacy har också rekommenderats som ett steg för att förbättra deras arbetsmotivation (Gupta 2019). ASE har likaså ansetts vara viktig i interventioner för åldrande arbetstagare (Paggi m.fl. 2015, Fullemann m.fl. 2015). ASE kan stärkas genom
upplevd framgång, modellering av andra
med samma förutsättningar, verbal övertygelse av andra och genom att hantera fysiologiska tillstånd vid utmaningar (Bandura
1997). Riktade åtgärder för att tillfredsställa
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medelålders arbetstagares behov kan hjälpa arbetsgivare att hantera bristen på kunniga vårdare och i gengäld få vårdare med
bättre välmående, bättre arbetsförmåga och
möjligtvis längre arbetskarriärer (Merkel
m.fl. 2019).

Studiens tillförlitlighet
En styrka i studien var att alla medelålders
hemvårdare i regionen inbjöds att delta. Likaså användes valida, reliabla och ofta använda mätinstrument. En tvärsnittsstudie
innebär dock vissa begränsningar. Mätningen görs vid ett tillfälle och beskriver således
fenomenet vid en given tidpunkt, varför det
är svårt att påvisa orsakssamband (Cummings
2017). Enkätstudier medför också risk för ett
stort bortfall. Svarsprocenten i vår studie var
51%, och kan därför ha orsakat en viss snedvridning av resultaten. Svarsprocenten var
också något lägre bland dem som använde
webenkät. Därför kan vi inte utesluta att
några av de som inte svarade skulle ha besvarat en pappersenkät. Vi kan inte heller
utesluta att de som besvarade enkäten representerade hemvårdare med bättre arbetsförmåga. Eftersom deras AFM ändå inte skilde
sig från ett tidigare finländskt urval (Gould
m.fl. 2008), bedöms det ändå vara representativt. Mätinstrumenten var självskattningsfrågor, vilket kan ha orsakat ett visst svars-
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bias. Användning av kronologisk ålder som
inklusionskriterium kan också ifrågasättas,
pga. det förekommer stora variationer i åldersrelaterade funktionsnedsättningar (Yeomans 2011). Utgångsåldern 45 år utgör ändå
den ålder då funktionella försämringar som
påverkar arbetsförmågan och personliga resurser generellt uppträder, men då funktionen ännu kan förbättras (Ilmarinen 2006) och
initierande av preventiva insatser är viktiga
(Ilmarinen 2001).

Konklusion
Resultatet från studien visar positiva samband mellan AFM och ASE och arbetsengagemang hos medelålders hemvårdare. Personer med bättre AFM hade dock bättre ASE
och arbetsengagemang. Således indikerar
resultaten att ASE och arbetsengagemang
kan ha en positiv effekt för att stödja arbetsförmågan hos medelålders hemvårdare. I
fortsatt forskning rekommenderas därför interventioner för att stärka medelålders hemvårdares personliga resurser.
ANSVARSOMRÅDEN
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