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There´s a bit of
magic in everything
and then some loss
to even things out

Lou Reed

Äidille ja isälle
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Abstract

Minor and major forms of depression are the most common mental disorders seen in primary health
care. The number of disability pensions granted for major depression multiplied in Finland during
the years 1987 and 1995. Over half of the client visits in health care centres are conducted by
nurses. In most cases, practice nurses, health visitors, midwifes and school nurses are the first con-
tact the patient or client has in a primary health care. However, there is no published literature in
Finland concerning the role of primary care nurses in the recognition and treatment of depression.

The purpose of this study was to describe and analyse the notions of primary care nurses con-
cerning the recognition and treatment of depression in primary health care.

The first phase of the study was part of a primary health care depression project organized by the
National Research and Development Center for Welfare and Health (STAKES). The data was col-
lected with three questionnaires from the nurses in four health care centers (n 281). The data were
partly compared with the data from 58 doctors working in same health care centres. The intervention
was a three-day training program on depression held in four health care centres. The fi rst questionnair
was fill ed by 68 % of the nurses, thesecond by 48 % of thenurses and thethird by 30 % of the nurses.
In the second phase of the study 13 nurses from five health care centres were interviewed. The inter-
view material was analysed using a phenomenographic method. The most essential themes in the
study were: Prevalence and recognition of depression in primary health care patients, symptoms of
depression, abilities and resources of nurses and their co-workers in treating depressive patients, man-
agement of depression, multiprofessional co-operation and nursespersonal experiences of depression.

The nurses felt that depression is most common in the working aged population and the frequent
attenders, but most difficult to recognize in children and elderly people. The most essential symp-
toms they mentioned were sleeping disturbances, thoughts of death, sadness , lack of pleasure and
physical symptoms. In the nurses opinion, the most common reasons for depression were concrete
or emotional losses and the female predisposition to depressiveness. They found it very diff icult to
arrange psychotherapy for their depressive patients and to get the patients families involved in the
treatment. All of the interviewed nurses considered the doctors are too busy and drug-centred in
their management of depression but yet doctors were the most important co-workers for nurses.
Af ter the training program the nurses opinions of the possibilities to treat depressive patients in
health centres were more positive than before the training- program. On the basis of the notions of
the interviewed nurses five different treatment orientations emerged. The treatment orientations
reflect different attitudes in the willingness to treat depressive patients and to ask direct questions
with psychological content, in assessing oné s own ability to treat depressive patients and in assess-
ing oné s own tendency to get depressed. All of the interviewed nurses felt it their duty to help
depressive patients, but most of them mentioned a lack of time, a lack of confidence in oné s own
abilities and a fear of responsibility asrestraints to do more in helping depressive people.

Nursing education should give morepractical and theoretical knowledge and encouragement in the
recognition and treatment of mental disorders, especially mild mood disorders. The multiprofessional
co-operation and intervention models in in the treatment of depressive disorders at the primary health
care level should be improved and the possibilities to preventive work increased. Preventive interven-
tionsshould also includetherecognition of nursesexhaustion before it develops into depression.

Keywords: mood disorder, health care centres, nurses, treatment orientation
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Tiivistelmä

Eriasteiset depressiot ovat yleisimpiä perusterveydenhuollon potilailla kohdattavia mielentervey-
den häiriöitä. Vakavan masennuksen takia myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on
nelinkertaistunut Suomessa vuosien 1987 ja 1995 välil lä. Yl i puolet terveyskeskuskäynneistä on
hoitajien toteuttamaa terveyden- ja sairaanhoitoa ja hoitaja on useimmiten potilaan ensimmäinen
kontakti terveyskeskuksessa. Tutkimuksia depression hoidosta perusterveydenhuollossa ei hoitajien
osalta ole kuitenkaan aiemmin Suomessa julkaistu.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida terveyskeskuksen hoitajien käsityk-
siä omista ja työyhteisönsä valmiuksista ja kokemuksista depression tunnistamiseen ja hoitoon liit-
tyen. Tutkimus koostuu kahdesta osatutkimuksesta, joista ensimmäinen toteutetti in osana Stakesin
perusterveydenhuollon depressioprojektia kolmivaiheisena kyselytutkimuksena. Ai neisto kerättiin
neljän terveyskeskuksen hoitajista (n 281) ja vertailuryhmänä olivat samojen terveyskeskusten
lääkärit (n 58). Tutkimusinterventiona oli kolmipäiväinen depressiokoulutus. Ensimmäiseen, ennen
koulutusta tehtyyn alkumittaukseen vastasi 68 % hoitajista ja loppumittaukseen puoli vuotta koulu-
tuksen jälkeen 30 % hoitajista. Koulutuspalautekyselyyn vastasi 48 % hoitajista.

Toinen osatutkimus oli haastattelututkimus, johon osallistui 13 erityyppistä hoitotyötä tekevää
hoitajaa viidestä terveyskeskuksesta. Teemahaastatteluaineisto analysointiin fenomenografista ana-
lyysimenetelmää käyttäen.

Keskeisinä teemoina tässä tutkimuksessa olivat depression yleisyys ja tunnistaminen potilail la,
depression oireet, omat ja työyhteisön edellytykset hoitaa depressiivisiä potilaita, depression hoidon
sisällöt, yhteistyö hoidossa sekä hoitajien oma kokemus depressiosta. Hoitajien mielestä eniten
masennusta esiintyi työterveyshuollon sekä päivystysvastaanoton asiakkailla. Lasten ja nuorten
sekä vanhusten depressioita he pitivät vaikeimpina tunnistaa. Hoitajien mielestä depression
keskeisiä oireita olivat unihäiriöt, kuolemaan li ittyvät ajatukset, mielialan ja elämänilon lasku sekä
epämääräiset somaattiset oireet. Depression syynä he pitivät konkreettisia tai henkisiä menetyksiä
sekä naisten alttiutta reagoida stressiin mielialan laskulla. Ongelmallisinta hoidossa oli hoitajien
mielestä psykoterapian järjestyminen sekä potilaan perheen saaminen mukaan hoitoon. Lääkärit he
kokivat li ian kiireisiksi ja lääkehoitokeskeisiksi, muttapitivät heitäsilti tärkeimpinä yhteistyökump-
paneinaan depressiopotilaiden hoidossa. Koulutuksen jälkeen hoitajien käsitys sekä omista että
työyhteisön valmiuksista auttaa masentuneita muuttui aikaisempaa myönteisemmäksi.

Haastatteluaineiston perusteella muodostui viisi erilaista hoito-orientaatiotyyppiä: Järkevä
hoitoonmotivoija, kuunteleva korva, tunnollinen delegoija, itsenäinen tarttuja sekä eläytyvä rinnal-
lakulkija. Ne erosivat toisistaan halukkuudessa hoitaa itse depressiopotilaita, suhteessa omaan
masennusalttiuteen, aktiivisuudessa ottaa depressioepäily puheeksi potilaan kanssa, koetussa
omassa valmiudessa auttaa masentuneita sekä käsityksissä työyhteisön valmiuksista hoitaa masen-
tuneita. Kaikki hoitajat pitivät velvoll isuutenaan auttaa masentuneita asiakkaita, mutta kokivat
kiireen, epävarmuuden omista mahdollisuuksista auttaa sekä vastuunpelon auttamisen esteinä.

Hoitajien tulisi jo peruskoulutusvaiheessa saada enemmän mielenterveyden häiriöihin liitty vää
tietoa ja hoidollisia valmiuksia. Terveyskeskuksissa tulisi kehittää eriasteisten depressioiden hoidossa
moniammatillista yhteistyötä ja hoidon porrastusta. Siellä pitäisi lisätä mahdollisuuksia ennaltaeh-
käisevään työhön. Myöshoitajien omauupumustulisi havaitaennen sen muuttumistamasennukseksi.

Asiasanat: masennus, terveyskeskus, hoitotyöntekijät, hoito-orientaatio
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Kiitokset

Aloittaessani työni Iin terveyskeskuksessa syksyllä 1992 ennakoin työni olevan kiire
ja yksinäistä potilastyötä, jossa ennaltaehkäisevälle mielenterveystyölle ja omalle ko
tautumiselle tuskin jäisi aikaa. Kuinka kävikään: Vuotta myöhemmin olin potilasty
ohella kouluttajana ja tutkijana mukana aloittamassa Stakesin nelivuotista depre
projektia. Vuonna 1995 aloitin erityistason perheterapiakoulutuksen, ja saman vu
lopulla väitöskirjaan tähtäävän jatko-opiskelun. Mikään näistä elämässäni hyvin me
tyksellisistä projekteista tuskin olisi toteutunut ilman LT Jorma Kiuttua, joka tuolloin o
esimieheni ja perhelääkärinä myös työparini perhetapaamisissa. Häntä kiitän luotta
sesta, kannustuksesta, antoisasta työtoveruudesta ja hauskoista, mutta syvä
keskusteluista. Jormalla on syntymälahjana saatu kyky innostua ja nauttia pienis
asioista elämässään. Tätä aitoutta hänessä arvostan ja ihailen.

Työni ohjaaja, professori Maija Hentinen otti vuoden 1995 syksyllä jatko-opiske
suunnitelmiaan varovasti esittelevän psykologin lämpimästi ja rohkaisevasti vast
Koko tutkimusprosessin ajan hän on hämmästyttävällä huolellisuudella ja kärsivälli
dellä jaksanut kerta toisensa jälkeen lukea tuotoksiani, ja löytää niistä aina jotain po
vista sanottavaa. Hänen antamansa palaute on ollut oikeaan osuvaa ja asiallista, ja h
tanut ratkaisevasti työn loppuunsaattamista etenkin sen raskailla viime metreillä. T
hänelle kunnioittava, lämmin kiitos.

Työni toinen ohjaaja, tutkimusprofessori Ville Lehtinen on ollut Stakesin Mie
Maasta! -perusterveydenhuollon depressioprojektin kannustava ja innostava "isä",
sai maalaistytön heti tuntemaan olonsa kotoisaksi ja tervetulleeksi niin Hakanie
ympyrätalon kokoushuoneissa, kuin muissa yhteyksissä projektia toteuttaessa
Hänen erinomainen perehtyneisyytensä depressioon ja sen hoitoon, sekä kyky
uskoa nuoreen tutkijaan on ollut minulle korvaamaton apu tutkimusprojektin eri v
heissa. Kiitän tutkimusprofessori Ville Lehtistä näistä nuorelle terapeutille ja tutkija
arvokkaista ja opettavaisista monimuotoisen yhteistyön vuosista.

Työni esitarkastajia professori Marita Paunosta ja dosentti Pekka Larivaaraa k
asiantuntevasta ja empaattisesta paneutumisesta työhöni, sekä arvokkaista neu
jotka ovat ratkaisevasti parantaneet työtäni. Moniammatillisten ja -tieteellisten näkem
ten yhteensovittaminen onnistui esitarkastusvaiheessa tavalla, jonka toivon yhä
nevästi toteutuvan myös käytännön hoitotyössä.
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Professori Erkki Väisäseltä ja LT Leena Väisäseltä olen oppinut, että hyvän hoito
teen perusedellytys on asiakkaan kunnioittaminen ja läsnäoleva kuuleminen. Miele
veystyössäkin voi olla oma itsensä menettämättä silti uskottavuutta asiakkaiden silm
Sydämellinen kiitos heille sekä sihteeri Helena Vörlinille kannustuksesta, koulutuks
ja empaattisuudesta. Professori Matti Isohannia, professori Matti Joukamaata
dosentti Juha Moringia kiitän arvokkaista neuvoista ja tuesta työn eri vaiheissa.

Oulun yliopiston Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen henkilökuntaa ja eten
yliassistentti Merja Nikkosta kiitän kiinnostuksesta, kommenteista ja ennen kaikkea s
että "muukalainen" otettiin alusta asti lämpimästi vastaan laitokselle, jossa psykolo
jatko-opiskelijoina ei ole aiemmin nähty.

Oysin Psykiatrian klinikka on apurahoin tukenut työtäni sen loppuvaiheessa. Tu
mukseni taloudellisesta tuesta, sekä depressioprojektiin liittyneistä kahdeksasta erin
sesta koulutusseminaarista kiitän myös lääketehdas Orionia.

KM Marja Puirava-Hanhela on asiantuntevuudellaan ratkaisevasti vaikuttanut ty
kieliasun parantumiseen, ja FM Sirkka-Liisa Leinonen englanninkielisten osioiden
mistumiseen. Siitä heille kiitokseni.

Erikoissuunnittelijoille Hannu Kantolalle, Tarja Koffertille ja Brita Sohlmanille, sek
ylilääkäri Timo Tuorille Stakesin palvelut ja laatu -yksiköstä esitän lämpimät ja haik
kiitokset ystävyydestä, yhteistyöstä ja avunannosta Mieli Maasta!-projektin aika
Älköön Tuohilammen henki ja hetket unohtuko jatkossakaan. Kiitän myös koko M
Maasta! -projektiin osallistunutta aktiivista ja innovatiivista porukkaa tietotaitoa, optim
mia ja motivaatiota lisänneistä tilaisuuksista ja tilanteista sekä keskusteluista eri yht
sissä. Erityiskiitos Terhi Arolle ilojen ja surujen jakamisesta sekä hetkistä pianon ym
rillä. Samoin kiitos "yhtäköyttä" vetämisestä positiivista naisenergiaa säteileville psyk
sien hoidon ammattilaisille Riitta Södervallille, Raija Piuvalle ja Birgitta Alakarel
Kemin ja Keroputaan suunnalta.

Oma mieleni on tämän tieteenteon mutkikkaan matkan varrella ollut välillä maass
maan alla, ja joskus korkealla pilvissä. Omat käsitykseni depressiosta ja sen hoidosta
kokeneet myllerryksen, joka toivottavasti on auttanut minua kehittymään depress
kärsivien rinnalla kulkijana ja auttajana työssäni. Myllerrys olisi varmasti päättynyt m
koiseen kaaokseen ilman antoisia ja selventäviä keskusteluja työtovereitteni kanssa
tänkin Iin terveyskeskuksen työntekijöitä, ja erityisesti Anneli Hannusta sekä Maisa P
höstä avusta tutkimukseni alkuvaiheissa. Psykiatrian klinikan psykoosityöryhmälä
Ailaa, Anua, Caritaa, Helenaa, Aria, Jarnoa, Petteriä ja Pirkkoa kiitän siitä, että depre
teorioiden surratessa päässäni piditte minut maanpinnalla ja autoitte paitsi oppimaan
koosien hoitoa, myös opettelemaan hoitotyön tekemistä tiimissä. Tätä tiimityötä on
hienoa jatkaa työssäni Kiimingissä. Kiitos Anja, Marit, Marja ja Paavo sekä muut Kiim
gin terveyskeskuksen osaavat ja mukavat työkaverini teoriatiedon muuttamisesta
väksi juttutuokioissa ja yhteisessä asiakastyössä. Kiitos myös esimiehelleni, LT H. T
Hanhelalle joustavuudesta ja neuvoista työn loppuvaiheessa. Psykologi, VEP Pirjo K
taloa arvostan suuresti edelläkävijänä ja näkijänä sekä mielenterveystyössä että kou
jana. Kiitos siitä, että olet antanut meille perässätuleville kollegoillesi rohkeutta toim
työssämme tavalla, johon itse uskomme ja jossa asiakas on aina ykkönen.
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Tutkimukseni ei olisi tässä muodossaan toteutunut ilman haastateltaviani. Kiitos t
valmiudesta kertoa tutkijalle näkemyksiänne. Muistan lämmöllä myös niitä vaike
masennuksen läpikäyneitä asiakkaitani, jotka ovat auttaneet minua oivaltamaan j
siitä tuskasta ja ahdistukesta, jonka vallassa depressioon sairastunut elää.

Työn rankimmat vaiheet; hajanaisten osioiden koostamisen kokonaisuudeksi olen
meisen puolentoista vuoden aikana tehnyt yksin kotonani Oulun Raksilassa. Yhte
asiakkaiden ja työtovereiden kanssa päivällä on ollut huomattavasti mukavampaa
pompaa ja hermoja säästävämpää kuin jokailtainen taisteluni tietokoneen kanssa. U
miten se on uhkailuistani tai lepertelyistäni piittaamatta toiminut juuri päinvastoin k
olen halunnut. Työni tuskin olisi valmistunut tällä vuosituhannella ilman psykiatrian e
koislääkäri Jari Lehtosen kärsivällistä, altruistista ja ammattitaitoista "help deskinä"
mimista ja avunantoa kaikissa työn tekniseen toteuttamiseen liittyvissä pulmissa. Nii
ole ollut vähän! Ensimmäisenä puhelimessa saatu neuvo "kato onko töpseli seinäss
toki auttanut joskus, mutta useimmiten ongelmat ovat olleet huomattavasti monimu
sempia. Jari on myös jaksanut ystävänäni kannustaa ja rohkaista minua hetkinä, j
olen uupunut tiiviiseen seurusteluuni tietokoneen ja väitöskirjan raakileen kanssa. Lä
mät kiitokseni hänelle kaikesta.

Perusterveydenhuollon depressioprojektin lopputyönä työstimme Iissä hoito-opp
jonka kannessa luki: "Joskus tuntuu niin vaikealta löytää sellainen, joka suhtautuu lä
mästi". Minulla on ollut suuri onni ja ilo elämässäni löytää ympärilleni ystäviä, jotka ov
työntäneet eteenpäin vastamäessä ja iloinneet kanssani myötämäessä. Sielunsiskon
ja Kaija sekä ystäväni Marja & Paavo, Päivi, Vuokko ja Katja: Sydämestäni kiitän m
kanteosta kanssani. Sinikka, Ulla, Teija, Tuula A., Reija & Rauli, Matti ja Tarja: Toivo
että yhdessä vietetty aika taas lisääntyy.

Työni motto on omistettu Marko Kokolle. Ansaitset kiitoksista kauneimmat.
Juureni ovat syvällä Siuruanjokivarren metsissä ja hillasoilla. Lapsuuden ja nuo

den vuodet Ahosen katraan kuopuksena ja kyläyhteisömme kasvattina ovat luja kivij
jolle elämää on ollut turvallista itsenäisesti rakentaa. Rakkaimmat kiitokset kuuluva
perheelleni. Siskoni Paula, Inkeri veljeni Juhani ja Markku kumppaneineen ovat ku
omalla tavallaan pönkänneet pikkusiskoa eteenpäin ja eläneet mukana työn eri va
Tädin silmin on ollut ilo seurata Anun, Villen, Jannen, kummipoikani Mikon ja Sall
Marin kasvua persooniksi, joilla on hyvin erilaisia harrastuksia ja intressejä elämäss
mutta kaikissa heissä silti jotain kumman tuttua. Varsinkin sinussa runotyttö Salla! K
mityttöni Anni ja "adoptiokummityttöni" Aino ovat tuoneet elämääni henkistä rikkautta
rakkautta, josta olen kiitollinen ja ylpeä. Moninaiset yhteiset hetket ja retket, puhelu
postit ovat muuttaneet tiiviin sukulaisuussuhteen lujaksi ystävyydeksi ja huolenpid
toinen toisistamme. Thanks! Ja kiitos Inkeri, että olet äitinä ymmärtänyt haluni lainata
töjäsi sangen usein. Viisain tuntemani ihminen on äitini Bertta, jonka viimeisiä elinpä
sain hyvin läheltä seurata työni alkuvaiheissa. Sanojasi kannan aina sydämessäni.
läni ja isälläni Yrjöllä on ollut kyky nähdä, kuulla, ymmärtää ja rakastaa toisiaan ja lap
aan tavalla, joka on antanut sydämiimme luottamuksen omaan selviytymiseemme ja
keuden seurata unelmiamme. Kiitos kaikesta, isä: Joko nyt tanssitaan sitä polkkaa!

Oulussa 28.2.1999 Marjo Kokko
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1. Johdanto

Lapsuuteni kasvuympäristönä oli vanhempieni pitämä kyläkauppa syrjäseudulla. Mo
kirjava asiakaskunta oli hyvä kouluttaja kliinisen psykologin työhöni. Joidenkin mu
vien, mutta joskus hieman omituisina pidettyjen kyläläisten tiedettiin sairastavan "kits
niaa" eli jakomielitautia. Itsetiputetun pontikan liikakäyttö teki rauhallisistakin isänni
joskus "vainohulluja" ja väkivaltaisia. Mystisimpiä ja pelottavimpia olivat ne kylän asu
kaat, joiden olemus oli usein synkkä ja totinen - "Siellä se taas kotona makkaa eikä
mittään" saattoivat perheenjäsenet sanoa kaupassa käydessään. Väisäsen (1975
muksen mukaan näitä depressiosta kärsiviä aikuisia oli tuohon aikaan 7,6 % väes
Myös uudemmissa koti- ja ulkomaalaisissa tutkimuksissa vakavan depression preva
aikuisväestössä on ollut keskimäärin 6 % (Lehtinen 1995). Kaupan tiskin takana koh
depressiivisiä asiakkaita vain harvoin, mutta myöhemmin terveyskeskuspsykologin t
säni enemmistö asiakkaistani on ollut naisia, jotka kärsivät toimintakykyä lamaav
masentuneisuudesta ja elämänhalun puutteesta. Perusterveydenhuollon potilaista
%:n on arvioitu kärsivän kliinisestä depressiosta, joka myös on diagnostisoitavista
lenterveyden häiriöistä yleisin (Väisänen 1975, Lehtinen 1994) ja kymmenen yleisim
sairauden joukossa terveyskeskusvastaanotolla (Poutanen 1996). Lisäksi 18-34 %
sista ja 10-19 % miehistä kärsii lievistä masennustiloista ja -oireista (Boyd ja Weiss
1992, Lehtinen 1995). Depressiota esiintyy melko tasaisesti koko väestössä pitkään
neiden elämänvaikeuksien ja konkreettisten tai henkisten menetysten yhteydessä.
sintä se on naisilla, yli 40-vuotiailla, eronneilla tai leskillä, alimmassa sosiaaliryhmä
sekä fyysisesti sairailla (Lehtinen 1995, Poutanen 1996)

Depression hoito on Mini-Suomi -terveystutkimuksen mukaan toteutunut vain kolm
osalla sitä tarvitsevista (Lehtinen ym.1991). Syynä voi olla depression heikko tunnist
nen, jota on suomalaisessa perusterveydenhuollossa tutkittu vain lääkäreiden osa
asiakkaiden oma vaikeus ja haluttomuus tunnistaa masennustaan (Joukamaa ym.
Poutanen 1996). Depression oireita hoidetaankin joskus tunnistamatta syyksi depre
(Koskinen 1992). Richman ja Barry (1985) ovat esittäneet, että psykiatristen yksikö
tulisi keskittyä hoitamaan psykiatrisia sairauksia (joihin vakava depressio kuuluu) ja
vempien häiriöiden auttamiseksi tarvittava hoito ja huolenpito voisi usein järjestyä
haiten muualla. Tämä "muu" on, ja voisi Suomessa vielä enemmän olla perustervey
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huolto, hakeutuuhan valtaosa depressiota sairastavista joka tapauksessa alunperin t
keskukseen hoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Kansanterveyslaki (1972) velvoittaa kunnat järjestämään kaikenikäisille asukkail
erilaisia terveyden- ja sairaudenhoitoon liittyviä tarkastus-, neuvonta-, sairaanhoito
kuntoutuspalveluja. Hoitajien rooli näiden palvelujen tuottajina on hyvin keskein
Perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä yli puolet tapahtuu työterveyshuollon, ä
ja lastenneuvolan, kotisairaanhoidon tai päivystyksen hoitajien vastaanotoilla tai
käynteinä. Lisäksi vuodeosastoilla hoidetaan potilaita vuosittain yli kahdeksan miljoo
hoitopäivän verran (Perusterveydenhuollon toimintatilastot 1996, STAKES 1998). On
todennäköistä, että hoitajat tapaavat viikoittain, jopa päivittäin masentuneita tai sair
misriskissä olevia asiakkaita. Terveyskeskuksessa vastaanotollani käyneistä depre
sistä asiakkaista huomattava osa onkin varannut ajan terveyskeskuksessa työsken
hoitajan kehoituksesta tai yhdessä hoitajan kanssa. Hoitajat ovat siis reagoineet a
kaan depressioon tai sitä ennakoiviin oireisiin, vaikka käynnin alkuperäinen syy
yleensä ollut muu kuin psyykkiseen terveyden- tai sairaanhoitoon liittyvä.

Työskennellessäni terveyskeskuksissa yhteistyössä hoitajien kanssa ja seuratessa
dän laaja-alaista ja usein yksin tapahtuvaa työskentelyään kaikenikäisten asiakk
kanssa olen pohtinut seuraavia kysymyksiä löytämättä niihin vastausta tieteellisestä
jallisuudesta:

–Kuinka herkästi, kuinka usein ja millä perusteilla hoitajat tunnistavat depression
depressiivisiä oireita asiakkaillaan ja mitä sitten tapahtuu?

–Kuinka usein pelkkä hoitajan antama tuki riittää tyydyttämään masentun
asiakkaan hoidontarpeen ilman, että hoitoa koskaan tilastoidaan mielenterv
styöksi?

–Onko hoitajien suhtautumisessa depressioon ja sen hoitoon eroja ja jos on, ovatk
työtehtävistä, työkokemuksesta, koulutuksesta vai persoonakohtaisista tekij
johtuvia?

–Tekevätkö ja tarvitsevatko hoitajat moniammatillista yhteistyötä masennusasiak
den hoidossa?

–Onko hoitajilla omasta mielestään aikaa ja edellytyksiä hoitaa depressiopotilaita?
Iin terveyskeskus, jossa työskentelin terveyskeskuspsykologina 1990-luvun al

pääsi vuonna 1993 Halikon, Nurmijärven sekä Kirkkonummen Masalan terveyskes
sen ohella mukaan Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKESin
takunnallisen Mieli Maasta!- depressioprojektin (1994-1998) pilottiprojektiin, jon
tavoitteena oli tutkia ja kehittää depression tunnistamis- ja hoitokäytäntöjä peruster
denhuollossa. Interventiona projektissa oli kolmipäiväinen depressiokoulutus, johon
listui terveyskeskusten koko hoitohenkilökunta. Kyselytutkimuksena selvitettiin kaikk
hoitotyöhön osallistuvien työntekijöiden käsityksiä depressiosta ja sen hoidosta enn
jälkeen koulutuksen, sekä kokemuksia itse koulutuksesta. Kyselyillä kartoitettiin m
lääkäreiden hoitokäytäntöjä depressiivisiksi arvioimiensa potilaiden kohdalla sekä
ression esiintyvyyttä terveyskeskusasiakkailla.

Kyseessä oli ensimmäinen lääkäreiden ja hoitajien yhteinen depressioaiheinen p
terveydenhuollon tutkimus-ja koulutushanke Suomessa. Lisäksi mukana oli pieni jou
"sekalaisia" työntekijöitä, joihin myös psykologit kuuluivat. Osallistuin projektiin yhtey
henkilönä, kouluttajana ja tutkimusryhmän jäsenenä ja sain palautetta projektista
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Valtaosa hoitajista suhtautui projektiin myönteisesti, koska heillä oli vain vähän pe
koulutuksessa saatua tietoa depressiosta, mutta masennus oli kuitenkin yleinen on
heidän asiakkaillaan. Projekti herätti myös kriittisiä kannaottoja: "Nämä hommat kuu
mielenterveysyksikköön eikä meille" tai "Pitääkö meidän depressiotkin hoitaa vaik
ehdi omaakaan työtä tekemään kunnolla". Hoitajat kertoivat hyviä kokemuksiaan, m
myös karvaita pettymyksiään lääkäreille ohjaamiensa asiakkaiden hoidosta. Kuulin m
miten vaikeaa asiakkaiden jatkohoidon järjestyminen meille mielenterveystyöntekijö
usein oli: Meitä ei tavoitettu, terapia-aikoja ei ollut, tai asiakas käskettiin ohjata muua
Psykologin työstä tai eri psykoterapiamuotojen sisällöistä hoitajilla oli usein vain ha
ja jopa mystinen käsitys. Tajusin, että yhteistyönä pitämäni kanssakäyminen hoit
kanssa olikin useimmiten ollut vain ajan varaamista asiakkaalle, tai lyhyitä asiakk
koskevia viestejä. Oivalsin myös, että tiedän yhtä vähän hoitajien ammatillisista valm
sista ja työn sisällöistä kuin he minun työstäni.

Projektin kyselyaineistoon perehtyessäni huomasin aineiston vastaavan yle
tasolla moniin edellä luettelemistani hoitajia sekä depression hoitoa koskevista kysym
sistäni. Päätin sukeltaa aiheeseen syvemmälle haastattelemalla joitakin terveyske
sissa työskenteleviä hoitajia. Tässä vaiheessa pidin enemmän etuna kuin haittan
etten todellisuudessa tiennyt hoitajien työstä paljoakaan. Näin lähtisin puhtaalta pöy
vailla ennakko-oletuksia tai kokemukseen perustuvia käsityksiä siitä, miten depre
ilmiönä elää hoitajien mielessä ja käytännön työssä. Tutkimusmatkan varrella huom
että myös oma lapsuudenaikainen käsitykseni depressiosta synkkien ja totisten ihm
parantumattomana tautina tuli muuttumaan vielä monta kertaa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on, paitsi toimia Stakesin perusterveydenhu
pilottiprojektin yhtenä loppuraporttina, myös kuvailla hoitajien käsityksiä siitä, mitä de
ressio on ja miten se heidän työssään näkyy.
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2. Tutkimuksen tausta

Terveydenhuollon tutkimus on matkalla yhä monitieteellisempään ja erilaisista viite
hyksistä asioita tarkastelevaan suuntaan. Valtaosa perusterveydenhuollossa tehdyis
kimuksista on kuitenkin edelleen oire-, sairaus- tai lääkärikeskeisiä biolääketieteelli
tutkimustraditioon perustuvia kvantitatiivisia tutkimuksia tai potilasepidemiologisia k
toituksia. Olen pyrkinyt laajentamaan lääketieteellistä näkemystä yleisimmästä peru
veydenhuollon mielenterveysongelmasta, depressiosta ns. toisen asteen näköku
(Marton 1981), jossa depressiota ja sen hoitoa tarkastellaan hoitavien henkilöiden,
tapauksessa perusterveydenhuollon hoitajien omiin kokemuksiin perustuvina käsityk
Koska aiemmat depression hoitoa perusterveydenhuollossa koskevat tutkimukset
olleet epidemiologisia tai yleislääkärien työtä koskevia, on tämänkin tutkimuksen teo
tausta lääketieteellisesti painottunut.

2.1. Tutkimuksen peruskäsitteitä

Depressiovoidaan tiivistetysti määritellä joko psyykkisen kivun aiheuttamaksi perusre
tioksi tai kliinisesti diagnostisoitavaksi oireeksi, oireyhtymäksi tai psyykkiseksi saira
deksi (Konsensuslausuma 1995). Tarkemmin eri määritelmiä tarkastellaan luvussa
Rinnakkain depressio-käsitteen kanssa käytetään tässäkin tutkimuksessa käsitettämasen-
nus.

Perusterveydenhuoltoon vuonna 1972 voimaan tulleen kansanterveyslain mukai
julkisen tai yksityisen sektorin toimintaa terveyden edistämiseksi, sairauksien ehkäis
sekä sairaanhoidon ja kuntoutuksen järjestämiseksi kaikille kuntalaisille. Useimm
kunnissa tai kuntainliitoissa toiminta on keskitetty terveyskeskuksiin (Mattila 198
Käsitteitäperusterveydenhuoltoja terveyskeskustyökäytetään jatkossa rinnakkain tarkoit
tamassa kunnallisia, terveyskeskuksissa toteutettavia moniammatillisia avo- tai sair
hoidon palveluja.
Asiakas tai potilasovat terveyskeskuksen tuottamia palveluja käyttäviä henkilöi
Nimikkeitä käytetään tutkimuksessa rinnakkain. Yleensä puhutaan asiakkaasta,
kyseessä on terveydenhoitoon liittyvä käynti terveyskeskuksessa ja potilaasta, kun k
on sairauden tutkimiseen tai hoitoon liittyvää (esim. Aro 1991, Simoila 1994).
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Hoitajat, hoitohenkilöstö tai hoitotyön tekijätovat tässä tutkimuksessa perusterveyde
huollossa työskenteleviä perushoitajan, sairaanhoitajan tai erikoissairaanhoitajan k
tuksen saaneita työntekijöitä. Ammattinimikkeiltään he ovat perushoitajia, vastaan
avustajia, sairaanhoitajia, erikoissairaanhoitajia ja terveydenhoitajia.

Hoitotyö käsittää kaikki ne ennaltaehkäisevät, sairaanhoidolliset tai kuntouttavat te
vät, joita hoitohenkilöstön työhön terveyskeskuksessa kuuluu.

Hoito-orientaatio eli hoitohenkilöstön työorientaatio tarkoittaa työryhmän tai, kute
tässä tutkimuksessa, yksittäisen työntekijän tapaa tarkastella asiakkaiden ongelmia
rovaikutuksen luonnetta suhteessa asiakkaisiin sekä toiminnan tavoitteita (Koponen
1991). Orientaatio on keino sopeutua uusiin tilanteisiin ja se käsittää tilanteen selvitt
sen, työn kohteen valinnan, keinon tai toimintatavan valinnan, sekä suorituksen sää
(Galperin 1979). Hoito-orientaatiosta käytetään tutkimuksessa myös ilmaisuahoitokäy-
täntö, joka kuvaa ennenkaikkea sitä, miten hoitaja määrittelee työnsä kohteen ja mill
vuorovaikutus työn kohteen kanssa on.

2.2. Mitä depressio on

2.2.1. Depressio-käsitteen määrittely eri teoreettisissa viitekehyksiss

Depressio-sana on johdettu latinankielen verbistä "deprimere", jonka suomennoksia
tukahduttaa, painaa alas, lamauttaa ja sortaa (Vauhkonen 1993). Näissä merkity
depressio on käytössä taloustieteessä, maantieteessä ja lääketieteessä (esim. Man
Leikola 1983). Hoitoalan sanastossa depressio on määritelty alakuloisuudeksi tai m
masennukseksi, mutta myös painaumaksi tai laskeumaksi, joka voi viitata esim. pain
murtumaan kallossa tai hoitoyhteisön lamaantuneeseen toimintavalmiuteen (Hervon
Nienstedt 1992). Tässä tutkimuksessa depressio-käsitettä käytetään yksinomaan ni
senä psyykkiselle masennuksen tilalle, joka voi ilmetä eri tavoin ja eriasteisena kull
yksilöllä. Depressio voi psykiatrisessa merkityksessä olla lyhytkestoinen alakuloisuu
tunne, psyykkinen oire, oireyhtymä tai sairaus (Freeling ja Tylee 1992, Konsensus
suma 1995). Depressiokäsitteen määrittely on tässäkin mielessä aina sopimuksenva
koska yhtä oikeaa ja ehdotonta määrittelyä ei ole. Virallisesti kliinisessä psykiatris
diagnostiikassa käytetään Suomessa 1.1.1996 alkaen käytössä olleen ICD-10 -taut
tuksen määrittelyä. Muut määritelmät ja käsitykset depression etiologiasta vaihte
lähinnä depression hoidossa sovellettavien erilaisten hoitomuotojen teoreettisten vii
hysten mukaisesti.

Psykodynaamisessa, ihmisen psyykkisiä rakenteita tarkastelevassa ajattelumalli
depressiota ei käsitetä sairaudeksi vaan affektiksi (Aalberg ja Toskala 1995). Se on
tio yksilön kokemaan todelliseen tai mielikuvatasolla tapahtuneeseen menetykseen
tämä ei kykene käsittelemään suremalla (Vauhkonen 1987). Suru korvaantuu mase
sella ja sisäänpäin kääntyneellä aggressiivisuudella, joka ilmenee itsesyytöksinä ja
murha-alttiutena (Vauhkonen 1993, Aalberg ja Toskala 1995). Depressiivisyys e
rakentavampien ajattelutapojen käyttöönoton ja uusien korjaavien kokemusten hank
sen (Arieti ja Bemporad 1980).
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Kognitiivisen teorianmukaan masennustiloista kärsivän henkilön itseään ja muita k
kevat käsitykset ja odotukset ovat hänen sisäisissä mielikuvissaan pessimistisiä ja ne
visesti värittyneitä (Calarco ja Krone 1991, Virkkunen 1995). Depressio kehittyy, k
ihminen toistuvasti prosessoi ulkoapäin tulevan informaation itselleen kielteisellä tav
Seurauksena tästä on itsesyytöksiä, positiivisten tekijöiden kieltämistä, toivottomu
sekä alttiutta depressioon ja itsetuhoisuuteen (Nekanda-Trepka ym. 1983, Blackbu
Eunson 1989, Beck ym. 1993).Interpersoonallisessalähestymistavassa depressio määr
tellään reaktioksi yksilön tämänhetkisten vuorovaikutussuhteiden ongelmiin (Klerm
ym.1984, Weissman ja Markowitz 1994). Ongelmat voivat ilmetä tärkeisiin ihmissuh
siin liittyvissä rooliodotuksissa, vuorovaikutussuhteiden vähäisyytenä tai pitkittyne
surureaktiona menetyksiin (Klerman ym.1984). Depressiivisyydelle alttiilla henkilö
nämä ongelmat voivat laukaista depression tai vaikeuttaa jo olevaa depressiotilaa.Biolo-
gisesti depressio voidaan määritellä sairautena, johon on olemassa perinnöllinen a
sekä oireyhtymänä, johon liittyy biokemiallisia ja/tai neurofysiologisia muutoksia (Syv
lahti 1987, Tienari 1987, Huttunen 1995). Depressiota ei kuitenkaan biologisissa
selitysmalleissa määritellä pelkästään geneettiseksi tai hermostolliseksi sairaudeksi
mukana on aina psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä (Syvälahti 1987, Huttunen 19
Depressio-käsitteen biologisesti määrittelevät pitävät lääkehoidon tuloksellisuutta ma
nustilojen hoidossa osoituksena biologisten tekijöiden merkittävyydestä depressiolle
tumisessa ja depressioon sairastumisessa.

Nykyisen tutkimustiedon perusteella on syytä tarkastella depressiota kaikkien e
kuvattujen määritelmien yhteis- ja vuorovaikutuksena (Konsensuslausuma 1995). Ca
ja Krone (1991) ovat nimenneethoitotyön lähestymistavan depressioon ja depressiiv
seen käyttäytymiseenintegroiduksi malliksi. Mallissa yksilön reagointi akuutteihin ja
kroonisiin sisäisiin tai ulkoisiin stressitekijöihin on kognitiivisten, interpersoonallisten
biologisten tekijöiden yhteisvaikutusta, ja depressio voi olla seurausta stressistä tai
sen aiheuttaja. Siksi depressioon liittyvät taustatekijät tulee kunkin asiakkaan koh
kartoittaa yksilöllisesti, ja hoito suunnitella sen mukaisesti. Myös psykiatriassa depres
kliininen määrittely ja diagnostisointi perustuu biologisten, sosiaalisten, psykologiste
kulttuuristen tekijöiden ja niiden vuorovaikutuksen tarkasteluun (Paykel ja Priest 19
Konsensuslausuma1995). Poutanen (1996) on tarkastellut perusterveydenhuollon lä
mistapaa depressioon useasta näkökulmasta ja todennut, että käytännön hoitotyöss
tökelpoisin on kliininen oirekeskeinen määrittely, jossa depressiodiagnoosi kertoo o
den taustalla olevasta ilmiöstä ja toimii välineenä tiedon siirrolle hoitoprosessissa. D
ression määrittelyn viitekehyksenä tässä tutkimuksessa on Calarcon ja Kronen (1
integroitu malli, joka mielestäni parhaiten soveltuu terveyskeskuksen hoitotyöntekijöi
asiakkaillaan kohtaamien monentyyppisten ja vaikeusasteeltaan erilaisten depressio
tunnistamiseen ja hoitoon.

2.2.2. Depressio ja depressiivisyys

Depressiivinen ihminen ei välttämättä sairasta depressiota. Depressiivinen tunne ja
tila liittyy kokemiimme pettymyksiin, murheellisuuteen, tuskaan ja suruun, ja on ohim
nevänä tilana normaali osa elämäämme (Kerr 1987/88). Ihminen, joka on jollain hetk
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depressiivinen, mutta ei kärsi depressiosta, voi kokea olonsa paremmaksi hyvinkin n
asti ulkoapäin tai sisäisestä ajatusmaailmastaan saamiensa positiivisten ärsykkeiden
osta. Depressiossa oleva ihminen ei kykene vastaamaan näihin ärsykkeisiin, tai ne v
pahentaa hänen oloaan ja toivottomuuttaan (Kerr 1987/88). Depressiivinen ihm
ilmentää kuitenkin samoja oireita, joita depressiotilassa esiintyy ja depressiivisyys
muuttua kliiniseksi depressioksi. Depressiivisyys tai depressio voi esiintyä primaarin
olla sekundaari oire, joka liittyy muuhun psyykkiseen tai somaattiseen sairastami
(Tamminen 1993, Saarinen 1995).

Depressio ja depressiivisyys voidaan nähdä jatkumona, jossa mieliala voi vaihd
samallakin henkilöllä tilapäisestä mielialan laskusta vaikeaan, kliinisesti diagnostiso
vaan häiriötilaan (Lehtinen ym. 1991, Paykel ja Priest 1992). Normaalin alakuloisuu
ja mielialan laskun erottaminen depressiosta on hoitotyössä ja diagnostiikassa va
depressiokäsitteen selkiintymättömyyden takia (Hughes 1992, Lehtinen 1994, Pou
1996). Arkikielessä sekä terveydenhuollon asiakkaat että työntekijät käyttävät usein
ressio-sanaa vain puhuessaan vakavasta, hoitoa vaativasta mielialan laskusta. Liev
ohimenevää alakuloisuutta kuvataan useimmiten sanalla masentuneisuus ja pitem
toista sanalla masennus. Depressio ja masennus ovat kuitenkin synonyymejä, joita k
lisuudessa ja virallisessa ammatillisessa kielenkäytössä käytetään rinnasteisina
Konsensuslausuma 1995). Depressio voidaan todeta terveydenhuollon asiakkailla s
kisiä oireita ja niiden syytä arvioimalla tai asiakkaan sairaushistoriaa tarkastelem
(Hughes 1992, Salokangas 1995). Keskeistä kaikissa depressiotiloissa on mielialan
ja psyykkisen energian vähentyminen (Paykel ja Priest 1992, Lehtonen 1995). Depr
visen ihmisen kuva ihmissuhteistaan ja itsestään on usein negatiivinen ja pessim
värittämä. Kerr (1987/88) on määritellyt depressiopotilaan ihmiseksi, joka on menett
uskonsa itseensä, toisiin ihmisiin, korkeampiin voimiin ja elämään yleensä. Eriaste
depressioihin liittyy usein unihäiriöitä, syyllisyydentunteita, itsetuhoisuutta, pelk
somaattisista sairauksista, psykomotorista estyneisyyttä tai kiihtyneisyyttä ja keskitty
kyvyn puutetta (Achte 1991, Lehtinen ym. 1991, Paykel ja Priest 1992, Priest 1994). D
ressio voi ilmetä myös epämääräisinä somaattisina tuntemuksina eli ns. maskeera
depressiona (Watts 1970, Escobar & Tuason 1983, Frank ym. 1988, Smith 1992,
vaara ja Isohanni 1996). Poutasen (1996) tutkimuksessa depressiivisten terveyskesk
tilaiden yleisimpiä somaattisia oireita olivat päänsärky, selkäkivut, rintakivut, ruoans
tuskanavan oireet sekä kiputilat vartalolla. Abraham ym. (1991) kuvaavatkin depres
"sateenvarjodiagnoosiksi", jonka alle sijoittuu usein vaikeasti tunnistettavia fyysis
psyykkisiin tai sosiaalisiin ongelmiin liittyviä oireita tai oireyhtymiä.

Eksistentiaalisesti tarkasteltuna masennus ja masentuneisuus ovat inhimillisen ole
saolon muotoja tai ilmiöitä, joilla on monta ulottuvuutta. Kiikkala (1995) on kuvann
masennuksen keskeisen merkityksen olevan kaikille ihmiselämän ulottuvuuksille yl
kärsimys. Se on tiedon, tahdon ja tuntemisen alueiden sisäistä ristiriitaa, jossa ihm
haluaisi tulla autetuksi ja rakastetuksi muttei usko, että kukaan todella välittää. Durkh
on jo vuonna 1897 (suomennos 1985) kuvannut masennusta liioitellun surumielisy
tilana, jonka aikana potilas ei enää tajua terveesti suhteitaan ympäröiviin ihmisiin ja
neisiin, nautinnot eivät houkuttele ja elämä vaikuttaa tuskalliselta. Olennaista depre
ymmärtämisen kannalta onkin masentuneen ihmisen oma tulkinta ja havainnot mase
sestaan ja sen vaikutuksesta elämäänsä (Abrahamin ym.1991) Depression läpikä
ihmiset ovat kuvanneet näitä havaintojaan ja kokemuksiaan masennustilasta. Harri S
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(1996) kuvaa omaa sairastumisestaan seuraavasti: "Tuska-depressioon sairastuminen o
kuin siirtyminen maanpäällisestä elämästä vedenalaiseen. Paine on veden alla kova.
vat paukkuvat. Keuhkot eivät saa happea. Ja niin jonkin ajan kuluttua kaikki elintoim
not pysähtyvät, tai paremminkin sanottuna: Lähes pysähtyvät. Jommoinenkin olka
johtaa kauas pinnalle. Pysyt vaivalloisesti hengissä, ilma virtaa pillin läpi katkonaise
mutta virtaa sittenkin - ja juuri kun kuvittelet hapen loppuvan pillistä tuhahtaa sen verr
mädänhajuista ilmaa, että kykenet tuntemaan kivun."Englantilaisen koomikon Spike
Milliganin (1994) kokemus vakavasta depressiosta on samantyyppinen (suomenno
joittajan): "On kamalan tyhjää. Haluan vain mennä pois, kadota, peittää itseni kunne
katoaa. Se(depressio)on kuin kipu, vaikkakaan ei fyysinen kipu. En osaa kuvailla sit
On kuin jokainen solu ruumiissa huutaisi helpotusta jota ei tule."

Depressio on siis siihen sairastuneen kokemuksena jotain muuta, kuin normaali oh
nevä reaktio elämän kriiseihin ja menetyksiin. Neesen (1991) mukaan hoitotyönte
ylläpitävät depressioon liittyviä myyttejä, jotka saattavat heikentää potilaan mahd
suuksia saada asianmukaista hoitoa etenkin jos potilaan oma kokemus masennukse
kuulematta. Myyteistä keskeisin on käsitys siitä, että depressio on jokaisen ihmisen l
nollinen reaktio vakaviin menetyksiin ja sen ei tällöin katsota vaativan spesifiä hoitoa
sinkaan, jos potilas on myös somaattisesti sairas. Toinen perusterveydenhuollossa
tyvä myytti on, että depressio kuuluu ikääntymiseen ja liittyy yleensä dementoitumis
(Neese 1991).

Viime vuosina ihmisten yksilöllinen haavoittuvuusalttius sekä geneettisten, kemia
ten, sosiaalisten ja persoonakohtaisten tekijöiden yhteisvaikutus depressioon sairas
sessa on kuitenkin tiedostettu ja depression määrittely siirtynyt sen yksilölliset ilme
mismuodot paremmin huomioivaan suuntaan (Rogers & Ulsafer-Van Lanen 1985).

2.3. Depression epidemiologia

Depression esiintyvyyslukuihin vaikuttavat depressio-käsitteen määrittelyyn liitty
näkemyserot sekä ne tutkimusmenetelmät, joihin depression tunnistaminen per
(Lehtinen 1995). Epidemiologisia tutkimusmenetelmiä ovat kyselyt, arviointiasteiko
haastattelut (Lehtinen 1987). Niillä voidaan arvioida depression esiintyvyyttä, mutta
nisen depressiodiagnoosin teko edellyttää aina potilaan tapaamista ja kokeneen klii
tai tutkijan tekemää haastattelua (Salokangas 1995). Tautiluokituksissa depression
den edellytetään kestäneen vähintään kaksi viikkoa ennen kuin depressiodiagnoos
daan tehdä. Laajojen epidemiologisten tutkimusten perusaineistona on yleensä
aikuisväestö, josta valtaosa on perusterveydenhuollon asiakkaina jossain elämäns
heessa. Siksi on perusteltua tarkastella tässä yhteydessä myös koko väestöä koskev
ression esiintyvyystutkimuksia. Depressiohäiriöitä ei kaikissa tutkimuksissa ole ja
diagnostisiin alaryhmiin. Osassa tutkimuksista alaryhminä ovat vakavat masennus
pitkäaikainen masennus, lievemmät masennustilat ja depressiivinen oireilu.
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2.3.1. Depressio ja depressiivisyys koko väestössä

Depressiivisyyden esiintyvyysluvut suomalaisissa laajoissa väestöotoksissa eivät p
lenssin osalta merkittävästi poikkea ulkomailla saaduista tutkimustuloksista. Leht
(1995) kokoamien edustavien suomalaisten ja kansainvälisten väestötutkimusten de
sion esiintyvyyslukujen keskiarvo oli 6 % (naisilla 7,8 % ja miehillä 4,1 %). Depressi
esiintyvyysluvut Suomessa ovat jonkin verran vaihdelleet eri vuosikymmeninä tehdy
tutkimuksissa. Kahden paikkakunnan yli 16-vuotiasta aikuisväestöä koskeneessa ky
tutkimuksessa 1970-luvun alussa depression esiintyvyys oli 7,6 % (Väisänen 19
Mini-Suomi-tutkimuksessa 1980-luvun lopulla aineistona oli 8000 henkilön otos yli 3
vuotiaita suomalaisia ja prevalenssi miesten osalta 3,6 % sekä naisilla 5,5 % (Leh
ym. 1991). UKKI-seurantatutkimuksen viimeisessä vaiheessa 1990-luvun alussa de
sion esiintyvyys oli miehillä 3,2 % ja naisilla 7,3 % (Lehtinen ym. 1993). Satunnaisot
nalla väestörekisteristä poimituille yli kahdelletuhannelle 25-79-vuotiaalle suomalais
tehdyssä diagnostisessa puhelinhaastattelussa vuonna 1994 depression prevalenss
vuoden tutkimusajalla vakavien depressioiden ja pitkäkestoisen masennuksen osa
5.8 %. Vastanneista 17 %:lla oli ollut depressiivinen mieliala edeltävänä kuukautena
metsä ym. 1997). Vastaaviin lukuihin päädyttiin yhteiseurooppalaisessa ODIN-pro
tissa, jossa depressio todettiin 5 %:lla suomalaisista ja depressiivisiä oireita 15 %
(Lehtinen 1999). Yhteiskunnallisten tekijöiden, kuten taloudellisen laman ja työttöm
den vaikutus näkyy tutkijoiden mukaan väestön mielenterveysongelmien esiintyvyy
vuissa (Lehtinen ym. 1994).

Ulkomaalaisissa tutkimuksissa depression prevalenssi koko väestössä on vaih
käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja diagnostisista kriteereistä riippuen jopa 3-50 %.
nisesti diagnostisoidun depression esiintyvyys tietyllä hetkellä on miehillä ollut 3-14 %
naisilla 5-24 % (Lehtinen 1986, Helgason 1990). Elinaikainen esiintyvyys on ollut m
hillä 6-12 % ja naisilla 11-24 % (Blazer ym. 1994, Lehtinen 1995). Yhdysvalloissa ko
väestöä koskevassa laajassa epidemiologisessa ECA-tutkimuksessa elinaikainen ris
rastua vakavaan masennukseen oli 5,8 % ja pitkäaikaiseen vakavaan masennuks
dystymiaan 3,3 % (Regier ym. 1988, Weissman ym. 1988). Samassa tutkimuksessa
van depression vuotuinen insidenssi oli miehillä 1,1 % ja naisilla 2 % (Eaton ym. 19
Ruotsissa Lundbyssä vuosina 1957-1972 toteutetussa pitkittäistutkimuksessa vuot
insidenssi oli miehillä 0,4 % ja naisilla 0,7 % ja elinikäinen riski sairastua depressi
miehillä ennen 70. ikävuotta 27 % ja naisilla 45 % (Rorsman ym. 1990). Diagnostiset
teerit olivat tutkimuksissa erilaiset. Englantilaiset tutkijat Paykel ja Priest (1992) o
päätyneet 13 %:n elinikäiseen riskiin sairastaa jonkinasteinen kliininen depressio jo
elämän vaiheessa.
Prevalenssiluvut ovat huomattavasti alhaisemmat, jos depression esiintyvyys lask
siitä osasta väestöä, joka jo on hoidossa masennuksen takia. Mini-Suomi -tutkimu
sekä ODIN-tutkimusprojektin mukaan vain kolmasosa depressiodiagnoosin saaneis
hoidossa masennuksen takia (Lehtinen ym. 1991, Lehtinen 1999). Mini-Suomi -tutkim
sessa hieman yli puolet hoidossa olleista käytti perusterveydenhuollon mielentervey
veluja. Samoin amerikkalaisessa ECA-tutkimuksessa todettiin vain neljäsosan mas
neista olleen hoidossa (Regier ym. 1988). Isometsän ym. (1997) tutkimuksessa p
vakavan depression kriteerit täyttäneistä haastateltavista koki tarvitsevansa miele
veyspalveluja. Fombonnen (1994) 89:ään tutkimukseen perustuvan katsausartik
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mukaan depressio ja depressiivinen mieliala ovat lisääntyneet väestössä. Tutkimuks
kuitenkaan todettu, että depression esiintyvyys olisi kasvanut voimakkaammin kuin m
mielenterveyden häiriöt, eikä kyetty osoittamaan syitä depression lisääntymis
WHO:n maailmanlaajuisen depressiotutkimuksen mukaan depressioiden määrä ei
kaan ole noussut, vaan niiden todellinen prevalenssi on aiemmin ollut korkeampi kuin
kimuksissa on kyetty osoittamaan (Simon ym. 1995).

2.3.2. Depression esiintyvyys eri väestöryhmissä

2.3.2.1. Depression esiintyvyys ja sukupuoli

Useimmissa tutkimuksissa on todettu depression olevan naisilla jopa kaksi kertaa
sempää kuin miehillä. Ero naisten ja miesten välillä on todellinen riippumatta siitä, o
kyseessä jo hoidossa olevien vertailu tai satunnaisotos väestöstä (Weissman ja Kle
1977, Lehtinen ym. 1991, Paykel ja Priest 1992, Nazroo ym. 1997). Toisensuunta
arvion tekivät Freeling ja Tylee (1992), joiden referoimien tutkimusten mukaan dep
sion esiintyvyys perusterveydenhuollon asiakkailla vaihteli 12-48 %, mutta esiintyv
dessä ei ollut eroja miesten ja naisten välillä. Sukupuolten välisiä eroja prevalenssis
selitetty mm. naisten runsaammalla hakeutumisella hoitoon, biologisilla eroavaisuuk
sekä miesten depressioiden peittymisellä alkoholiongelmiin ja epäsosiaalisuuteen (T
1993). Tutkimuksissa, joissa persoonallisuuden häiriöt tai alkoholismi on luokiteltu e
suoriksi depressiivisyyden ilmenemismuodoiksi erot sukupuolten välillä tasoittuva
huomattavasti (Lehtinen ym. 1991). Suhdeluku on vaihdellut eri tutkimuksissa 1:1,
1:3,8 välillä, mutta keskimäärin depression esiintyvyys on naisilla 50-100 % suure
kuin miehillä. Samassa sosiaalisessa asemassa olevilla erot sukupuolten välillä ova
tenkin olleet pieniä. Esimerkiksi Poutasen (1996) tutkimuksessa vakavan depression
valenssi oli työikäisillä terveyskeskuspotilailla yhtä suuri miehillä ja naisilla, ja depres
oli molemmilla sukupuolilla yhteydessä taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Tutkimuksessa, jossa aineistona oli sata yhteisen vaikean menetyksen tai muun k
kokenutta pariskuntaa, depressio oli naisilla selvästi yleisempää kuin miehillä (Na
ym. 1997). Tutkijat selittivät eroa ympäristön rooliodotuksilla ja -paineilla, jotka naisi
ovat suuremmat ja aiheuttavat helpommin syyllistymistä ja vastuunottamista perh
kohdanneista vaikeuksista. Jo todettujen depressioiden hoidon onnistumisessa suk
lella ei amerikkalaisen pitkittäistutkimuksen mukaan ole todettu olevan merkitystä (Z
nick ym. 1996).

2.3.2.2. Depressio eri ikäryhmissä

Ikä on molemmilla sukupuolilla yhteydessä depression esiintyvyyteen. Eläkeiässä
vien depressio näyttäisi tutkimusten mukaan olevan työikäisten depressioita yleisem
Pahkalan (1995) vertailemissa koti- ja ulkomaalaisissa tutkimuksissa iäkkäiden depr
oiden esiintyvyys on kliinisten haastatteluiden perusteella vaihdellut 1,5 %:sta 38 %
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Alle 65-vuotiasta aikuisväestöä koskeneessa Mini-Suomi-tutkimuksessa depression
valenssi kasvoi naisilla jyrkästi 40 ja 50 ikävuoden välillä, ja oli sekä miehillä että nais
huipussaan 60-64-vuotiailla (Lehtinen ym. 1991). Depression esiintyvyys 65 vuotta t
täneillä on ollut 17 %:n luokkaa (Pahkala ym.1993, van Marwijk ym. 1994). Yli 70-vuo
aista jo 23- 26 %:lla on tutkimusten mukaan ollut depressio (Stenbäck 1979, Kiv
ym.1986). Yli 75-vuotiaista oli Heikkisen (1997) tutkimuksessa jo yli puolella depres
visiä oireita, ja viiden vuoden seurantatutkimuksessa kuolleisuus oli depressiivis
arvioiduilla muita samanikäisiä suurempaa (Heikkinen 1997). Vastaavassa Englan
tehdyssä yli 77-vuotiaiden haastattelu- ja kyselytutkimuksessa vakavan depression p
lenssi oli kuitenkin vain 2,4 %, ja lievempien depressioiden 13 % (Girling ym. 199
Merkittävä osa vanhusten depressioista saattaa jäädä huomaamatta, naamioitua so
siin oireisiin tai potilas häpeää masennustaan ja kieltää sen (Achte 1987, Pahkala
Heikkinen 1997). Vanhuusiän depressio on muita yleisempää laitoshoidossa olevilla
huksilla. Suomalaisen tutkimuksen mukaan joka kolmannella ei-dementoituneella la
sessa asuvalla vanhuksella on depressio (Windblad ja Hiltunen 1996). Monet vanh
ovat depressiivisiä jo laitoshoitoon tullessaan (Abrams ym. 1992). Toiminnallisuude
oman autonomian väheneminen, sekä sairauden ja kuoleman läheisyys lisäävät
kroonisen depression kehittymiselle.

Depressio on yleistä myös eläkeikää lähestyvillä. Depression prevalenssi oli suom
sessa 55-vuotiaita kaupunkilaisia koskeneessa kyselytutkimuksessa naisilla 12 % ja
hillä 7 % (Rajala ym. 1994). Naisilla depressio oli yhteydessä työttömyyteen, leskey
tai avioeroon ja miehillä lähivuosien elämänmuutoksiin sekä "jämähtäneeseen" elä
tyyliin. Depression arvioidaan myös nuorilla aikuisilla olevan yleisempää kuin on olete
tai tutkimuksissa on tullut esille (Paykel ja Priest 1992, Poutanen 1996). Adamsin
(1978-79) tutkimuksessa depressiota sairastavien perusterveydenhuollon asiakk
keski-ikä oli vain 37 vuotta. Samoin yhteiseurooppalaisessa depressiotutkimuksessa
ressio oli suomalaisista yleisintä 35-49-vuotiailla (Lehtinen 1999).

Lapsilla ja nuorilla depression esiintyvyys vaihtelee Moilasen (1995) kokoamien tu
mustulosten mukaan ennen murrosikää 0,5-2,5 % molemmilla sukupuolilla ja nouse
jälkeen voimakkaasti etenkin tytöillä. Perusterveydenhuollossa asiakkaina olevista le
ja kouluikäisistä jopa 4 %:lla arvioidaan olevan vaikea depressio (Moilanen 1996). N
den ikäryhmien depression määrittelyssä on aina huomioitava paitsi samat diagno
kriteerit kuin aikuisilla, myös iänmukainen biopsykososiaalinen kehitysvaihe sekä e
ympäristön vaikutus (Harrington ym. 1993). Nuorten kliinisten depressioiden arvio
onkin vaikeaa kehitysvaiheeseen kuuluvan normatiivisen mielialan vaihtelun sekä mu
mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden samanaikaisen esiintymisen takia (Warner
1992, Angold ja Costello 1993). (Laukkanen 1995). Ruotsalaisessa 16-17-vuotiaita lu
laisia koskeneessa tutkimuksessa todettiin ainakin keskivaikea depressio 14 %:lla ty
ja 5 %:lla pojista (Olsson ja von Knorring 1997). Jopa 20 %:lla tytöistä ja 6 %:lla poji
oli ollut itsemurhaan liittyviä ajatuksia. Kyselytutkimuksissa nuorten ainakin ajoittais
masentuneisuuden yleisyyttä kuvaavat luvut ovat olleet vielä korkeampia, tytöillä 25
% ja pojilla 20-35 % (Offer ja Schonert-Reich 1992, Laukkanen 1993, Petersen
1993). Depression geneettistä tai opittuihin käyttäytymismalleihin perustuvaa perinn
syyttä on tutkittu vertaamalla saman perimän omaavien lasten ja aikuisten depressi
yleisyyttä. Tienari (1993) toteaa yhteenvetonaan depression geneettistä periytyvyyttä
adoptiolasten adoptio- ja biologisten vanhempien sairastavuutta koskeneista tutki
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sista, että vaikeissa depressioissa perinnöllisyyden osuus on todennäköinen ja toi
adoptiolapsen masennuksella on selvä yhteys adoptioperheen ongelmiin. Depressii
aikuisten nuoruusikäisillä lapsilla depression insidenssi on kahden vuoden seuranta-
ollut 8,5 % (Warner ym. 1992).

2.3.2.3. Elämäntilanne ja sosiaalinen asema depression esiintyvyyte
vaikuttavina tekijöinä

Depression taustalla on usein vaikeita elämänkokemuksia, ympäristön riskitekijöitä
riittämättömät tukea antavat ihmissuhteet (Williams ja Skuse1988). Depressio on t
musten mukaan vähäisintä naimisissa olevilla sekä henkilöillä, joilla on korkea sosi
nen status ja koulutustaso (Lehtinen ym.1991, Poutanen 1996). Perheen tuella on
tärkeä merkitys depressiosta kärsivän toipumiselle (Väisänen ym. 1995). Yksittäisen
kilön depressiota edeltää lähes aina jokin ei-toivottu suuri elämäntilanteen muutos, k
perheenjäsenen kuolema tai avioero (Cornelius 1989). Mini-Suomi-tutkimuksessa (L
nen ym. 1991) mielenterveyttä heikentäviä tekijöitä olivat myös tyytymättömyys ihm
suhteisiin ja harrastuksiin, työssä olevat häiriötekijät ja runsas alkoholinkäyttö. Naima
milla miehillä näitä tekijöitä oli runsaasti, naimattomilla naisilla vähän. Yksinäisyys
yksinasuminen ovatkin etenkin miehillä depressiolle altistavia tekijöitä. Walleniuk
(1996) tutkimuksessa 30-vuotiaat masentuneiksi itsensä tuntevat suomalaiset a
yleensä yksin, ja muiden ihmisten oli vaikea ymmärtää tai tukea heidän ympärist
irrallisia elämäntavoitteitaan.

Mini-Suomi-tutkimuksessa todettiin yli 80 %:lla masennusta sairastavista heikenty
työkyky. Olisi kuitenkin tärkeä tarkastella myös tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, mik
osa depression sairastaneista palaa työelämään ja selviytyy, mutta osa syrjäytyy pys
pois työstä. Vasta viime vuosina on työikäisten masentuneiden työkykyyn liittyviä te
jöitä tutkittu monipuolisemmin arvioimalla työkyvyttömyyden lisäksi myös työkyky
syyttä (Läksy 1995, Viinamäki ym. 1996). Vähäinen koulutus, korkea ikä, subjektiivin
kokemus omasta työkyvyttömyydestä ja tulevaisuuden toivottomuudesta sekä depre
aiheuttama toiminnallinen tai affektiivinen taantuminen näyttäisivät olevan yhteyde
depressiivisen ihmisen pitkäaikaiseen tai lopulliseen työelämästä pois jäämiseen (M
ym. 1992, Viinamäki ym. 1996).

Positiivisetkin elämänmuutokset voivat olla depressiolle altistavia tilanteita (Ada
ym. 1978-79). Raskaus ja synnytyksen jälkeinen aika saattavat aiheuttaa naisille voi
kaita mielialan vaihteluita. Synnytyksen jälkeisen masennuksen esiintyvyys vaihtele
15 % ja on yleisintä kahden ensimmäisen kuukauden aikana synnytyksestä (Wickbe
Hwang 1996 ja 1997, Appleby ym. 1997, Niemelä ym. 1997, Webster ym. 1997). Ruo
laisessa tutkimuksessa merkittävin yksittäinen riskitekijä äitien depressiolle oli yksinh
tajuus (Wickberg ja Hwang 1997). Suomalaisessa Niemelän ym. (1997) tutkimuks
äitien depressio oli yhteydessä raskaudenaikaiseen masennukseen ja unihäiriöihin
vähäiseen tukeen puolisolta. Heidän vauvansa sairastivat enemmän ja nukkuivat huo
min kuin ei-depressiivisten äitien lapset. Paykelin ja Priestin (1992) mukaan myös le
ikäisten lasten äideillä on masennusta muita samanikäisiä naisia enemmän.
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2.3.3. Depression esiintyvyys perusterveydenhuollon asiakkailla

Depression esiintyvyys on sekä kansainvälisissä että suomalaisissa tutkimuksissa
perusterveydenhuollon potilailla yleisempää kuin koko väestössä, ja vaihtelee eri t
musten mukaan 10-15 % (Hoeper ym. 1979, Nielsen ja Williams 1980, Schullberg
1985, Blacker ja Clare 1987, Barrett ym. 1988). Paykel ja Priest (1992) ovat yleislä
rien potilaita koskevien epidemiologisten tutkimusten yhteenvetona todenneet, että k
määrin 5 %:lla potilaista on vaikea depressio, 5 %:lla lievä ja 10 %:lla potilaista on jo
kin depressiivisiä oireita. Huomattavasti suurempiin lukuihin päätyivät Betrus y
(1995), jotka referoivat somaattisin oirein hoitoon tulleiden perusterveydenhuollon p
laiden depression yleisyyttä koskevia tutkimuksia ja totesivat prevalenssin vaihteleva
%:sta aina 55 %:iin asti. Depressio on silti vain harvoin potilaan hoitoontulon ensijai
syy. Englantilaisessa yleislääkärin potilaiden depressiivisyyttä kartoittaneessa kyse
27 % vastanneista oli depressioinventorin perusteella depressiivisiä, vaikka yksikä
ilmoittanut hoitoontulosyyksi mielenterveyteen liittyviä asioita (Duer ym. 1988). Su
messa Poutanen (1996) kartoitti kysely- ja haastattelututkimuksessa työikäisten ter
keskusasiakkaiden depressiivisyyttä. Vakavien depressioiden prevalenssi oli 5,1 % ja
ressio-oireilun esiintyvyys 7.0 %. Samassa tutkimushankkeessa kaikkien perusterve
huollon asiakkaiden depression prevalenssi oli 10 % ja depressiivistä oireilua oli 10 %
tutkituista. (Salokangas ym. 1996). Vastaaviin lukuihin päädyttiin Stakesin peruster
denhuollon depressioprojektin epidemiologisessa tutkimuksessa, jossa jonkinast
masennustila todettiin kyselytutkimuksen perusteella 17-18 %:lla yli 18-vuotiaista te
yskeskusasiakkaista (Kiuttu ym. 1996). Etenkin perusterveydenhuollon potilaiden de
siivisten häiriöiden arvioimiseen soveltuva uusi diagnoosi on RBD (recurrent brief d
ression). Tällä tarkoitetaan lähes kuukausittain vähintään vuoden ajan toistuneita va
lyhyitä depressiivisiä jaksoja (Weiller ym. 1994). WHO:n laajassa perusterveydenh
lon potilaille tehdyssä haastattelututkimuksessa RBD:n prevalenssi tutkimushet
ilman muita depressiodiagnooseja oli 6,4 % (Weiller ym. 1994).

Suuret prevalenssierot perusterveydenhuollon asiakkaiden mielenterveyden häir
kuten depressioita, koskevissa tutkimuksissa johtuvat paitsi käytettyjen tutkimusm
dien eroista myös käsitteellisistä ja diagnostisista näkemyseroista (Larivaara 1987, P
ja Priest 1992, Poutanen 1996). Larivaara (1987) on vertaillut eri tutkimuksia, jo
yleislääkärit tai psykiatrit ovat arvioineet mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyttä per
terveydenhuollon potilailla. Yeislääkärien arviot mielenterveysongelmista kärsivien os
desta eri potilasaineistoissa vaihtelivat 1,8-4 % ja psykiatrien 21-36 %. Yleislääkä
toteamien psykiatristen diagnoosien määrä oli tosin suurempi, jos psykiatri pyysi h
niitä arvioimaan. Epidemiologisissa tutkimuksissa sekä perusterveydenhuollon vasta
totilanteissa käytetään usein erilaisia depressiomittareita, joiden spesifisyydessä ja
tiivisyydessä depression diagnostisoinnin suhteen on eroja. Samassakin mittariss
daan käyttää useita eri katkaisurajoja määriteltäessä onko vastaaja depressiivinen
(Fombonne 1994).

Depressiivisten potilaiden on todettu käyttävän avoterveydenhuollon palveluja ei-
ressiivisiä jonkin verran enemmän, mutta käyntien ensisijaisena syynä on yleensä
kuin mielialaan liittyvä oire (Widmer ja Cadoret 1979, Widmer ja Cadoret 1983, La
vaara 1987, Kokko 1988, Narrow ym.1993, Karlsson ym. 1995). Wells ym. (1989) ov
kin todenneet avohoidossa olevista depressiopotilaista 65-71 %:lla olevan ainakin y



32

okon
pal-
:lla
uk-

la oli
reva-

89).
osti-

oitua
uut-
asi-

yttä
s-

staan
uista
ym.
anot-

eki-
avaa
96).

oin
pro-
koko-
eskus-
yhtä

tsel-
kitta-
islää-
ovat
tilaat

enkilö
anen
isiä,
merkittävän kroonisen fyysisen sairauden, kuten diabeteksen tai sydänsairauksia. K
(1988) tutkimuksessa lievä psyykkinen häiriö oli tärkein selittävä tekijä terveyskeskus
velujen tiheälle käytölle. Kokko arvioi tutkimistaan terveyskeskusasiakkaista 35 %
olevan jonkinlaisen psyykkisen ongelman tai alkoholismia. He kävivät terveyskesk
sessa keskimäärin lähes neljä kertaa vuodessa, kun käyntien määrä kaikilla tutkituil
keskimäärin 2,5 kertaa vuodessa. Fyysisesti sairaiden avohoitopotilaiden depressiop
lenssi on eri tutkimuksissa ollut 5-36 % (Lynch ja Stevens 1985, Broadhead ym. 19
Normaali sureminen voidaan fyysisen sairastumisen yhteydessä virheellisesti diagn
soida depressioksi, mutta depression prevalenssi fyysisesti sairailla lienee silti arvi
suurempi, ja depression oireet voidaan tulkita fyysiseen sairauteen kuuluviksi tai siv
taa kokonaan. Depression esiintyvyydestä perusterveydenhuollon hoitotyöntekijöiden
akkailla ei Suomessa eikä ulkomailla ole julkaistu tutkimuksia. Depression esiintyvy
perusterveydenhuollon potilailla koskeviin tutkimuksiin tulisikin sisällyttää myös pelkä
tään hoitotyöntekijöiden kanssa asiakassuhteessa olevat palvelujen käyttäjät.

2.4. Depression tunnistaminen ja diagnostisointi
perusterveydenhuollossa

Valtaosa, jopa 90 %, depressiivisistä ihmisistä kohdataan ensisijaisesti tai ainoa
perusterveydenhuollossa ja siellä myös hoidetaan puolet kliinisesti diagnostisoid
depressioista (Watts 1970, Blacker ja Clare 1987, Ford ja Kamerow 1990, Lehtinen
1991, Regier 1993). Depressiodiagnoosin tekemistä on perusterveydenhuollon vasta
totilanteessa vaikuttavien kulttuuristen, sosiaalisten, hallinnollisten ja taloudellisten t
jöiden vuoksi pidetty jopa niin vaativana tehtävänä, että depressioiden näinkin katt
hoitoa perusterveydenhuollossa voidaan pitää hyvänä saavutuksena (Cole ja Raju 19

2.4.1. Depression tunnistaminen perusterveydenhuollon
vastaanottotilanteessa

Ulkomaisten tutkimusten mukaan yleislääkärit tunnistavat ensimmäisellä käynnillä n
puolet kliinisistä depressioista (Davis ym. 1987, Paykel ja Priest 1992). Kymmenen
senttia tunnistetaan myöhemmin, 20 % toipuu itsestään ja 20 % depressioista jää
naan tunnistamatta (Paykel ja Priest 1992). Poutasen (1996) tutkimuksessa terveysk
lääkärit tunnistivat 25 % potilaidensa depressioista ja vaikea masennus tunnistettiin
harvoin kuin lievemmät masennustilat. Depression tunnistaminen on sekä potilailla i
lään että yleislääkäreillä haastattelutilanteissa tarkkaa, mutta ei kovin herkkää. Tut
essa perusterveydenhuollon potilaan suullista arviota mielialastaan sekä hoitavan yle
kärin samanaikaista arviota potilaasta on osoittautunut, että depressiodiagnoosit
olleet paikkansapitäviä, mutta suuri osa depressioista on jäänyt huomaamatta. Po
tunnistavat haastattelutilanteessa depressionsa yleensä paremmin kuin hoitava h
(Duer ym.1988, Joukamaa ym. 1991, Paykel ja Priest 1992, Kiuttu ym. 1996, Pout
1996). Kyselytutkimuksissa potilaat arvioivat yleensä herkästi olevansa depressiiv
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mutta arviot ovat epätarkkoja (Poutanen 1996). Stakesin perusterveydenhuollon de
sioprojektissa alle 5 %:ssa tapauksista sekä potilas itse että hoitava lääkäri tunni
potilaan olevan depressiivinen (Kiuttu ym. 1996).

2.4.2. Tunnistamiseen ja diagnostisointiin vaikuttavia tekijöitä

Arviolta kolmasosassa terveyskeskuskäyntejä on taustalla jokin mielenterveysong
(Duer ym. 1988, Kokko 1988, Joukamaa ym. 1991, Lehtinen 1991). Potilaista kuiten
korkeintaan 5 % ilmoittaa käynnin syyksi mielenterveyteen liittyviä tekijöitä (Diamo
ym. 1987, Duer ym. 1988, Williamson 1989). Useimmat potilaat ilmoittavat tulosyy
somaattisia vaivoja, joihin he toivovat saavansa konkreettista apua (Kokko 1993). Pri
(1994) normaaliväestölle tekemässä kyselytutkimuksessa vastaajat olivat valmiita ilm
tamaan tarvittaessa käynnin syyksi esim. unettomuuden, mutta eivät tunneperäisiä
Vastaanottotilanteessa esille voivat kuitenkin tulla eri oireet kuin ne, jotka potilas on t
syykseen ilmoittanut. Useimmilla depressiopotilailla tunnistettavina oireina ovat mi
alan lasku ja normaalien päivittäisten toimintojen vaikeutuminen. Etenkin miehillä d
ression tunnistamista voi vaikeuttaa oireiden ilmeneminen ärtyneisyytenä, päättäm
myytenä ja vetäytyneisyytenä (Williamson 1987). Depressio voi jäädä toteamatta
oireet ovat epämääräisiä eivätkä täytä tautiluokitusten kriteerejä oireiden luonteen, k
tai määrän perusteella (Abraham ym. 1991, Weiller ym. 1994, Salokangas 1995). W
rin ym. (1994) tutkimuksessa yleislääkärit aloittivat depression hoidon kolmasos
niistä potilaista, joiden oirekuva ei täyttänyt virallisen tautiluokituksen kriteerejä. My
surun, kriisireaktioiden ja sopeutumishäiriöiden erottaminen depressiosta voi olla
keaa sekä potilaalle että hoitavalle henkilölle (Svanborg ym. 1993).

Työntekijän persoonallisuus, kiinnostuneisuus ja vuorovaikutuksessa syntyvä ilma
vaikuttavat olennaisesti siihen, pystyykö hän vastaanottamaan potilaan verbaalis
nonverbaalista viestintää ja reagoimaan saamiinsa vihjeisiin (Preisner 1980, Gold
ym. 1982, Venäläinen 1986, Pelkonen 1989, Virtanen 1991, Kuronen 1994, Larivaa
Isohanni 1996). Masentunut potilas voi vältellä depressiosta puhumista, koska hä
oireitaan, pelkää ettei työntekijällä ole aikaa kuunnella tai pitää oireitaan luonteenhei
utena ja ohimenevinä tuntemuksina (Hatch 1992, Paykel ja Priest 1992). Potilas voi m
pelätä oireiden “tunnustamisen” aiheuttamaa molemminpuolista hämmennystä ja lei
tumista neuroottiseksi tai epätasapainoiseksi henkilöksi (Freeling ym. 1985, Duer
1988, Priest 1994). Tällöin potilaat odottavat myös työntekijältä somaattisessa roo
pysymistä ja psykologisten kysymysten välttämistä (van Zutphen ym. 1988). Myös ty
tekijä voi kokea epävarmuutta ja halua välttää mielialasta keskustelua tai diagnoosin
tamista, jos ei katso itsellään olevan riittäviä valmiuksia depression hoitoon ja toi
parantumisen tapahtuvan spontaanisti (Barry 1989, Ford ja Kamerow 1990, Ormel
1990, Zung 1990, Kuronen 1994). Potilas voi tällaisessa tilanteessa vaistota työnte
välttävän mielialakysymyksiä (Paykel ja Priest 1992). Kokeneet yleislääkärit tunnista
kin tutkimusten mukaan depressioita enemmän kuin nuoremmat lääkärit ja he m
arvostavat sekä kuuntelevat potilaiden mielipiteitä enemmän (Dowrick ym.1996, Po
nen 1996). Mielenterveyden häiriöitä tunnistavat herkemmin myös ne terveyskesku
kärit, jotka ovat hankkineet psykiatrista koulutusta tai erikoistuneet yleislääketietee
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(Joukamaa ym. 1995). Keskustelu ja havaintojen teko depression oireista mahdol
parhaiten kiireettömässä ja vapaassa ilmapiirissä (Salokangas 1995). Depression tun
mista vaikeuttaakin terveyskeskuslääkäreillä vastaanottoaikojen lyhyys. Tunnistam
on sitä todennäköisempää, mitä pitempi vastaanottoaika on (Jencks 1985, Duer ym.
Lehtinen 1996, Poutanen 1996). Masentuneet ihmiset pitävät tärkeimpinä hyvän ter
keskuspalvelun osatekijöinä kohtelua arvokkaana yksilönä, työntekijän aitoa kiinn
tusta, hoitosuhdetta ilman vallankäyttöä ja oikea-aikaista sekä asiaankuuluvaa apua
kala 1998). Pahimmillaan vastaanottotilanne voi aiheuttaa masentuneelle potilaalle
enemmän hoitokärsimystä, kuin tunnetta ymmärretyksi tulemisesta ja avun saami
(Kiikkala 1998). Punamäen (1995) tutkimuksessa terveyskeskusasiakkaat kokivat ep
nistuneina ne käynnit, joissa he olivat kasvottoman rutiinihoidon kohde ja jossa he
omaa arviotaan tilanteestaan ja diagnoosistaan ei kuultu.

Perusterveydenhuollon hoitajien suhtautumiseen potilaan depressio-oireisiin on e
kuvattujen tekijöiden lisäksi vaikuttanut se, että kliininen diagnostisointi on perinteis
ollut lääkärien tehtävä ja hoitajien työnä on ollut terveyden edistäminen sekä ongelm
ennaltaehkäisy (Kerr 1987-88). Potilasta tavannut työntekijä ei ehkä tee sairaskerto
seen merkintöjä depressiosta koska ei ole varma diagnoosista, tai haluaa suojella
lasta leimautumiselta. Toisaalta lääkärit ja hoitajat terveyskeskuksissa saattavat h
potilaidensa depressioita tunnistamatta oireita masennukseksi. Viime vuosina ho
ovat kehittäneet omia diagnostisia kriteerejään arvioidessaan potilasta, ja käyttänee
totyön diagnooseja apuna hoitointerventioiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa
mas ym. 1986, Kerr 1987-88, Martin 1995). Tunnistamiseen ja hoitoon liittyvien v
miuksien lisäämiseksi on perusterveydenhuollossa toteutettu lähinnä yleislääkä
suunnattuja koulutusinterventioita. Ruotsissa yleislääkäreille annetun depressiokoul
sen jälkeen itsemurhakuolleisuus ja psykiatriset hoitopäivät vähenivät, mutta masen
lääkkeiden käyttö lisääntyi. Tilanne palautui kuitenkin 2-3 vuoden kuluttua ennall
(Rutz ym. 1992). Englannissa on jaettu perusterveydenhuollon yksiköihin depression
nistamista ja hoitoa koskevaa materiaalia sekä erikseen koulutuspaketti perhetyötä
vien yleislääkärien käyttöön (Priest 1994). Yhdysvalloissa kokeiltiin perusterveydenh
lon ja mielenterveysyksiköiden yhteistä koulutusohjelmaa depression hoitoon, jonka
keen työtavat monipuolistuivat ja yhteistyö lisääntyi yksiköiden välillä (Adams ym. 197
79). Yksipäiväiselläkin koulutuksella on osoitettu olevan vaikutusta psyykkisten häir
den tunnistamisen tarkkuuteen ja hoidon toteuttamiseen (Andersen ja Harthorn 1
Suomessa on mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen ja hoitoprosessin käynnis
seen liittyviä valmiuksia perusterveydenhuollossa lisätty mm. perhelääkärikoulutuk
avulla (Kiuttu 1994) sekä yksittäisillä koulutushankkeilla, kuten Stakesin perusterveyd
huollon koko hoitohenkilöstölle kohdennetulla kolmipäiväisellä koulutusohjelma
(Kiuttu ym. 1996).

2.4.3. Diagnostiset menetelmät perusterveydenhuollossa

Depression tunnistamista varten on kehitetty arviointiskaaloja ja kyselylomakkeita, k
Beck Depression Inventory (BDI), General Health Questionairre (GHQ) tai Zung S
Rating Depression Scale (ZSRDS), joihin potilas vastaa itse (Bech ym.1993). Lisäks
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työntekijän käytössä olevia kysymyssarjoja, kuten Goldbergin lyhyt depressios
(Goldberg ym. 1988). Suomessa on validoitu yleislääkäreiden käyttöön tarkoitettu DE
skaala, jossa on 10 kysymystä (Salokangas ym.1994). Sen sensitiivisyys ja spesi
ovat depression suhteen osoittautuneet hyviksi. Myös muu hoitohenkilöstö voi käy
useimpia näistä arviointiskaaloista. Seulontamenetelmät ovat osoittautuneet hyödyll
apuvälineiksi depression tunnistamisessa ja hoidon käynnistämisessä (Johnstone ja
berg 1976, Magruder-Habib ym. 1990, Zung 1990, Salokangas ym. 1994). Peruste
denhuollossa tulisi seuloja käytettäessä huomioida monia persoona- ja tilannekoh
tekijöitä, joiden vaikutus jää usein huomaamatta ja lisää väärien positiivisten tai neg
visten diagnoosien määrää (Duer ym. 1988). Työntekijän haastattelutaidoilla ja om
tunnekokemusten tarkastelulla onkin olennainen merkitys depression diagnostisoin
heessa (Lehtinen 1996). Haastattelulla voidaan päästä samaan, tai jopa tarkempaa
nostiseen luotettavuuteen ja depression vakavuusasteen erotteluun kuin depress
loilla (Duer ym.1988, Rorsman ym.1990). On tärkeää keskustella potilaan kanssa in
torimittareiden tai depressioseulojen tuloksista ja kyselyn tarkoituksesta, koska potila
kokea saamansa depressiodiagnoosin leimaavana (Paunonen 1996). Asianmukaise
ratoriokokeet sekä muut lisätutkimukset, kuten psykologiset tutkimukset, ovat tarp
fyysisten sairaustilojen tai neurologisten häiriöiden poissulkemiseksi etenkin, jos p
laan oireiluun depression diagnostisointivaiheessa liittyy somaattisia oireita (Saloka
1995). Blackerin ja Claren (1987) mukaan diagnostisesta arviosta voidaan puhua
kun on määritelty oireet, niiden vakavuusaste ja vaikutus elämänlaatuun sekä po
avuntarve ja sen arvioitu kesto.

2.4.4. Depression tunnistamisen ja diagnostisoinnin erityiskysymyksiä

2.4.4.1. Somatisaatio ja somaattiset oireet tunnistamista vaikeuttavin
tekijöinä

Depressiotiloista, joissa dominoivina ovat somaattiset oireet, käytetään myös nimi
maskeerattu depressio tai piilomasennus (Lehtinen 1996). Potilaalla voi myös olla de
sioon viittaavia oireita, jotka liittyvätkin somaattiseen sairauteen. Lisäksi voi olla po
laita, joilla somaattiset oireet tai sairaus sekä psyykkiset ongelmat esiintyvät samana
sesti, ja niiden huomioiminen toisistaan erillisinä sairauksina on vaikeaa (Lynch ja
vens 1985, Lehtinen 1994, Betrus ym. 1995).

Smith (1992) totesi vuosina 1975-90 julkaistujen depression, somatisaation ja kroo
ten kiputilojen yhteyttä selvittäneiden tutkimusten yhteenvetoartikkelissaan, että 5
%:lla tutkituista somatisaatiohäiriöstä kärsivillä potilailla oli korkea depressiopre
lenssi. Toisaalta depressiivisistä potilaista 63-94 %:lla oli runsaasti somaattisia oire
hypokondrisuutta. Jonkinasteista depressiota oli jopa 89 %:lla kroonisista kivuista k
viä. Yhdysvalloissa todettiin depressiivisesti oireilevien potilaiden fyysisen ja sosiaal
toimintakyvyn sekä koetun terveydentilan olevan selvästi ei-depressiivisiä huonompi
heillä oli enemmän sairauslomapäiviä kuin kroonisista somaattisista sairauksista k
villä (Wells ym. 1989). Freelingin ym. (1985) tutkimuksessa 30 %:lla depressiivisi
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potilaista, joiden depressiota lääkäri ei tunnistanut, oli fyysinen sairaus, johon depre
selkeästi liittyi. WHO:n monikansallisessa depressiotutkimuksessa (1983) 34 %.lla
ressiota sairastavista potilaista oli hypokondrisia oireita ja 40 %:lla todettuja somaa
oireita.

Somaattiset oireet voivat siis laukaista depression tai olla depressiivisyyden aihe
man altistuksen laukaisemia (Blacker ja Clare 1987). Widmer ja Cadoret (1979) seu
vat tutkimuksessaan toistuvista depressiojaksoista kärsivien potilaiden sairauskerto
sia. He totesivat potilaiden vastaanottokäyntien, sairaalajaksojen sekä kipu- ja jännit
reiden ja toiminnallisten häiriöiden alkaneen lisääntyä seitsemän kuukautta ennen de
sion diagnostisointia. Niillä potilailla, joilla depressio oli diagnostisoitu vain kerra
somaattiset oireet olivat lisääntyneet juuri ennen depression toteamista ja hävinnee
den sisällä depression hoidon aloittamisesta (Cadoret ym. 1980, Wilson ym. 1983). T
jat toteavatkin sekä omien että referoimiensa 32 vastaavan depressiotutkimuksen p
teella, että epämääräisten somaattisten oireiden ja vastaanottokäyntien lisäänty
ennakoivat depressiivisen tilan kehittymistä (Widmer ja Cadoret 1983). Havaitsem
ennakoivia oireita sekä tunnistamalla somaattisten sairauksien, psykosomaattisten r
oiden ja psykososiaalisten ongelmien välisiä yhteyksiä voitaisiin tutkijoiden mukaan m
kittävästi vähentää vaikeiden depressioiden ja itsemurhien määrää perusterveyden
lon asiakkailla (Widmer ja Cadoret 1983, Järventie ym. 1990).

Depressiivisten potilaiden kuvailemia somaattisia oireita ovat väsymys, huimaus,
kytilat, ruoansulatushäiriöt, niska- ja selkäkivut sekä rintakivut (Watts 1970, Duer y
1988, Larivaara ja Isohanni 1996, Poutanen 1996). Oireet voivat esiintyä somaatt
sairauksien yhteydessä myös ilman yhteyttä depressioon (Kathol ym. 1990). Er
endokriinisissa tai metabolisissa sairauksissa, kuten diabeteksessa tai kilpirauhase
mintahäiriöissä, depressio voi puolestaan olla taudin yksi oire (Leinonen 1994). Dep
sion ja fyysisten sairauksien erotusdiagnostiikassa keskeisintä on Cohen-Cole
(1991) mukaan huomioida ne yksilölliset tekijät, jotka kunkin potilaan elämäntilantee
vaikuttavat.

2.4.4.2. Itsemurhariskin tunnistaminen depression yhteydessä

Vakaviin masennustiloihin liittyy korkea itsemurhakuolleisuus ja masennustilat ovat m
kittävin yksittäinen itsemurhan riskitekijä (Black ja Winokur 1990, Isometsä 199
WHO:n (1983) monikansallisessa tutkimuksessa itsetuhoajatuksia oli 59 %:lla hoid
olleista depressiopotilaista. Valtakunnallisen itsemurhaprojektin aikana 1987-88
messa tutkittiin kaikki itsemurhat tai niiksi epäillyt kuolemantapaukset (Järventie y
1990, Lönnqvist ym. 1993, Isometsä 1994, Marttunen 1994, Saarinen 1995). Itsemu
tehneitä oli tutkimusvuonna 1387, joista miehiä oli 74 % ja naisia 26 % (Järventie 19
Marttunen 1994). Itsemurhan tehneistä 66 % oli kärsinyt masennusoireista ja 31 %
vakavan masennustilan kriteerit (Isometsä ja Henriksson 1994). Vain 45 % vaka
masentuneista oli hoidon piirissä (Isometsä 1994). On arvioitu, että hoitamattom
vakavasta masennuksesta kärsivän itsemurhariski on 30-kertainen muuhun väe
nähden (Isohanni ja Larivaara 1996). Puolet vuoden aikana itsemurhan tehneist
käynyt terveyskeskuksessa viimeisen puolen elinvuotensa aikana. Saarisen (
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ja persoonallisuuteen liittyvät tekijät vaikuttavat halukkuuteen tunnistaa asiakkaan
ressio ja/tai itsemurhariski ja puuttua niihin. Lapsuuden ja nuoruusiän traumaattiset k
mukset ja menetykset ovat selvästi yhteydessä aikuisiän suicidaalisuuteen. Neuvo
kouluterveydenhoito sekä työterveyshuolto ovat avainpaikkoja itsemurhariskiin johta
depressiivisyyden ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja hoidossa (Saarinen 1995
murhariskiin liittyy masentuneilla potilailla usein alkoholismia, unettomuutta, ahdistun
suutta, toivottomuutta ja aiempia itsemurhayrityksiä (Fawcett ym. 1990).

2.4.4.3. Alkoholismi, ahdistuneisuushäiriöt ja depressio

Masennusoireet ovat alkoholisteilla yleisempiä kuin muulla väestöllä (Regier ym. 19
Sliman ym. 1992, Schuckit ym. 1994). Amerikkalaisessa epidemiologisessa tutkim
sessa jonkinlaisia mielenterveyshäiriöitä oli 37 %:lla alkoholin liikakäyttäjistä (Regie
ym. 1990). Depression lisäksi suurin ryhmä oli ahdistuneisuushäiriöt. Häiriöt esiinty
kuitenkin usein alkoholin suurkulutuksen yhteydessä, eivätkä alkoholinkäytöstä riip
maton depressio tai muut mielenterveyshäiriöt näyttäisi alkoholisteilla olevan muita v
töryhmiä yleisempää (Regier 1990, Schuckit ym. 1994, Schuckit ja Hesselbrock 19
Leibenluft ym. (1993) totesivat kuitenkin pienellä aineistolla tehdyssä tutkimuksess
että osa alkoholin suurkuluttajista on alun perin kärsinyt depressiosta ja yrittänyt ho
sitä alkoholinkäytöllä. Heillä ahdistuneisuus- ja riippuvuusoireet ovat selvästi vaike
pia kuin ei-masentuneilla alkoholisteilla tai depressiivisillä alkoholia käyttämättömi
Masennusta muistuttava mielialan lasku, väsymys ja keskittymisvaikeudet ovat yle
alkoholin suurkulutuksen jälkeisiä oireita ja masennusdiagnoosin tulisikin perustua p
aikaiseen seurantaan ja alkoholistin sekä hänen omaistensa toistuviin tapaamisiin
riksson 1995). Ikääntyneillä potilailla kolme yleisintä psyykkiseen oireiluun liittyvä
diagnoosia ovat dementia, depressio ja delirium-tila, joiden erottaminen toisistaan
usein vaikeaa ja häiriöt voivat liittyä myös toisiinsa (Johnson ym. 1994). Ahdistus on y
tärkeimpiä masennuksen oireita, vaikka se ei esiinny käytössä olevien tautiluokitu
depressiokriteereissä. Jopa yli 90 % masentuneista on myös ahdistuneita (Ham
1989). Ahdistuneisuus masennustilaan liittyvänä oireena voi lisätä potilaan itsemurh
kiä (Fawcett ym. 1990). Tamminen (1993) on eri tutkimusten perusteella todennut ah
tusdiagnoosin usein muuttuvan vuosien kuluttua depressiodiagnoosiksi, mutta depre
diagnoosin hyvin harvoin ahdistusdiagnoosiksi. Arviolta 10-15 %:lla ihmisistä on joss
elämänsä vaiheessa ahdistushäiriö, joka voi ilmetä tuskaisuutena, pelkotiloina, som
sina tuntemuksina tai paniikkioireina.
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2.4.4.4. Lasten ja nuorten depressioiden tunnistaminen ja
diagnostisoiminen

Lasten ja nuorten kliinisen depressiodiagnoosin kriteerit ovat lähes samat kuin aiku
(DSM-IV-R diagnostiset kriteerit 1997). Pitkäaikainen masennus voidaan diagnostis
lapsilla vuoden kestäneen oireilun jälkeen (aikuisilla kaksi vuotta), ja ärtynyt mieliala
korvata masentuneen mielialan depression oireena. Barker (1988) on jakanut lapsu
depressiot kahteen luokkaan:Primaariin depressioon, sekäsekundaariindepressioon,
jossa tila on seurausta ulkoisista fyysisistä tai psyykkisistä ongelmista. Suoritusky
lasku, käyttäytymishäiriöt, onnettomuusalttius tai koulupelko voivat ilmentää lapsen d
ressiota, jonka hän pyrkii torjumaan itseltään ja läheisiltään. Lasten depressioep
yhteydessä tulisi aina kartoittaa myös lapsen perheen tilanne (Moilanen 1996). Nuo
masennus voi ilmetä somaattisina oireina, päihdeongelmina, piittaamattomuutena i
sekä seksuaalisesti holtittomana käyttäytymisenä (Laukkanen 1993). Nuorilla, joiden
hempi on sairastanut depressiota on todettu terveiden vanhempien lapsiin verra
moninkertaisesti enemmän vakavia depressioita, alkoholiongelmia ja ahdistuneisuus
öitä ja vähemmän henkisiä voimavaroja (Zauszniewski 1994b,Warner ym. 1995, W
man ym. 1997).

2.4.4.5. Vanhuusiän depressioiden tunnistaminen ja diagnostisoimine

Masennus on epidemiologisten tutkimusten mukaan vanhuusiän yleisin psyykkinen
raus (Hughes 1992, Pahkala 1994). Depression oireet voivat ikääntyvillä aiheu
dementoitumista muistuttavan taudinkuvan, ja oireet luokitellaankin usein normaale
vanhuusiän muutoksiin tai somaattisiin sairauksiin liittyviksi. Ulkoiset stressitekij
kuten huonot elinolosuhteet tai ystävien puute, voivat toisaalta aiheuttaa ajoittaista m
pahaa, joka voidaan tulkita depressioksi (Hughes 1992). Läheisten ihmisten lisäksi p
terveydenhuollon hoitotyöntekijät ja sosiaalitoimen työntekijät ovat avainasemassa
husten depression tunnistajina ja hoitajina. Stalenhoefin ym. (1996) tutkimuksessa
sairaanhoitajat tutkivat haastattelemalla ja yleislääkärit potilaspapereiden perus
saman vanhusryhmän terveydentilan. Sairaanhoitajien tunnistamista vanhusten dep
oista 34 % jäi yleislääkäreillä tunnistamatta. Väestövastuisen perusterveydenhu
kokeiluun liittyvässä tutkimuksessa erityisesti vanhukset ja pitkäaikaissairaat pitivät
peellisena omahoitajaa, joka tuntisi heidän elämäntilanteensa ja johon voisi tarvitta
ottaa yhteyttä kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa (Koponen ja Per
1993a).

2.4.4.6. Depression tunnistamisen hyöty

Oireiden diagnostisoiminen depressioksi ei välttämättä paranna depression ennu
potilailla (Tiemens ym. 1996). Joidenkin tutkimusten mukaan paranemisprosentti lä
reiden tunnistamilla depressiopotilailla on ollut korkeampi kuin ei-tunnistettujen depre
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oiden (Johnstone ja Goldberg 1976, Zung ja King 1983, Magruder-Habib ym. 19
Ormel ym.). On myös tutkimuksia, joiden mukaan vakavasta masennuksesta kärs
kuuden tai 12 kuukauden ennusteeseen ei vaikuttanut mitenkään se, oliko lääkäri tu
tanut masennuksen etenkin, jos kaikki potilaat saivat kertomiinsa oireisiin samanl
hoitoa. Merkityksellisempää oli, kuinka vakavia oireet alun perin olivat (Schulbe
ym.1987,. Dowrick ja Buchan 1995, Tiemens ym. 1996). Tunnistaminen on osoittaut
potilaan kannalta hyödyllisimmäksi, jos se mahdollistaa perusterveydenhuollossa t
tettavan hoidon suunnittelun spesifimmin nimenomaan masennukseen kohdistuva
intensiivisemmäksi kuin tavanomaiset vastaanottokäynnit. Ruotsissa tehdyssä tutki
sessa synnytyksen jälkeistä masennusta sairastaviksi todetuista äideistä puolet hoi
normaaleilla vastaanottokäynneillä. Terveydenhoitaja teki lisäksi tihennettyjä kotikä
tejä toisen puolen luona kuuden viikon ajan (Wickberg ja Hwang 1996). Toipumisp
sentti oli tehostetusti hoidetuilla 80 % mutta vertailuryhmässä vain 25 %. Samoin Yhd
valloissa yleislääkärien "tavanomaisesti" hoitamista vaikeasti masentuneista potil
parani 20 %, mutta lääke- ja psykoterapiahoitoa saaneista parani 70 % (Schulberg
1996, Schulberg ym. 1997).

2.5. Depression hoito perusterveydenhuollossa

Useimmat depressiosta kärsivät potilaat haluavat tulla hoidetuksi perusterveyden
lossa. Amerikkalaisten Brodyn ym. (1997) tutkimuksessa 84 % vakavasti masentun
ja 79 % lievästä masennuksesta kärsivistä halusi apua mielialaongelmiinsa peruste
denhuollon lääkäriltä, ja 69 % heistä halusi myös terapiahoitoa perusterveydenhuol
Vain 5 % depressiivisistä halusi tulla ohjatuksi psykiatrisen erikoissairaanhoidon palve
hin. Englantilaisessa tutkimuksessa depressiopotilaat olivat tyytyväisempiä peruste
denhuollon mielenterveyspalveluihin kuin keskussairaalajohtoiseen psykiatriseen
toon (Goldberg ym. 1996). Tyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä olivat ennen kaikkea hoid
nopea saatavuus sekä hoidon jatkuvuus samalla/samoilla työntekijöillä. Suomessa
mäen (1995) tutkimuksessa 26 % terveyskeskuksen asiakkaista oli tarvittaessa v
hakemaan apua masennukseensa terveyskeskuksesta, mutta valtaosa tutkituista arv
viytyvänsä läheistensä tuen avulla. Mini-Suomi-tutkimuksessa depressiohoitoa jo saa
puolet oli terveyskeskushoidossa, mutta palvelujen käytössä oli ikäkohtaisia eroja (L
nen ym. 1991). Nuorimmat (30-34-vuotiaat) käyttivät erikoissairaanhoidon palve
kaksi kertaa perusterveydenhuoltoa enemmän ja yli 65-vuotiaat puolestaan peruste
denhuoltoa nelinkertaisesti suhteessa erikoissairaanhoitoon. Naiset suosivat perust
denhuollon palveluja enemmän kuin miehet. Terveyskeskuspalvelut ovat kunnissa ain
kohtuullisen lähellä käyttäjiään ja ilmaisia tai erittäin edullisia potilaalle (Kokko 1992).

Eri maissa on laadittu depression tunnistamista ja hoitoa koskevia konsensuslaus
(Paykel ja Priest 1992, Suomen Akatemia ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1
Hirschfeld ym. 1997). Lausumissa on todettu depression olevan erittäin alihoidettu
raus, josta aiheutuvat kustannukset yhteiskunnalle ovat mittavia. Vakavien mielialah
öiden perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on Suomessa neli
taistunut vuosina 1987-1995 ja niiden osuus uusista työkyvyttömyyseläkkeistä oli vuo
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1995 jo 44 % (Salminen ym. 1997). Yksilöllisten varhaiseläkkeiden osalta vakavien m
lialahäiriöiden osuus seitsenkertaistui vuosina 1987-1993 (Lehtinen 1994).

2.5.1. Hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä tekijöitä

Perusterveydenhuoltoon on vuonna 1972 voimaan astuneessa kansanterveyslaissa
tetty ehkäisevän mielenterveystyön sekä psykiatrisen sairaanhoidon tehtäviä. Näitä
toteuttaa osana äitiys- ja lastenneuvontaa, kouluterveydenhoitoa, työterveyshuolt
muita terveyskeskuspalveluja perhekeskeistä työotetta soveltamalla (Lääkintöhallitu
työryhmän mietintö 1977, Anttinen 1982). Uuden mielenterveyslain mukaan mielente
yspalvelut on järjestettävä kunnassa ensisijaisesti avohoitopalveluina yhdessä so
huollon ja erikoispalveluja tuottavien yksikköjen kanssa (Mielenterveyslaki 14.12.19
1116). Jokaisella ihmisellä on oikeus oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun sekä oi
saada terveyden- ja sairaanhoitoa (Laki potilaan oikeuksista 782/1992). Potilaall
myös oikeus saada tietoa eri hoitovaihtoehdoista, ja niitä on pyrittävä järjestämään
dollisuuksien mukaan. Lasten hoidon osalta on huomioitava myös perheen tarpeet
veyskeskuksessa on mahdollista arvioida ja hoitaa monia ongelmia, joita ei luokitella
rauksiksi, mutta jotka hoitamattomina voivat muuttua psyykkisiksi häiriötiloiksi (Ant
nen 1982). Perusterveydenhuollon mielenterveystyön keskeinen tehtävä on näiden o
mien psykososiaalinen selvittely sekä moniammatillinen yhteistyö tilanteiden korjaa
seksi. Paine "raskaampaan" perusterveydenhuollossa tehtävään mielenterveystyöh
kuitenkin kasvanut, koska psykiatristen sairaaloiden vuodepaikkojen määrä on nop
vähentynyt maassamme 1990-luvulla ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoitop
luja on kunnallistettu (Stakes 1998). Suomen kunnista vain neljäsosalla ei ole lain
omaa mielenterveystyön yksikköä (Windblad 1996). Kuntiin on syntynyt erilaisia toim
tamalleja mielenterveystyön organisoimiseksi, ja työnjako psykiatrisen erikoissairaan
don, terveyskeskuksen mielenterveystyöntekijöiden sekä muun hoitohenkilöstön ke
vaihtelee kunta- tai kuntainliittokohtaisesti. Ulkomailla on jopa esitetty, että psykiatri
koulutuksen saaneiden työntekijöiden tulisi perusterveydenhuollossa keskittyä koul
miseen, konsultaatioihin ja psykoosien hoitoon, jolloin muiden häiriöiden hoidon tote
taisivat yleislääkärit ja hoitajat (Jenkins 1992).

2.5.2. Terveyskeskuksessa tapahtuvan depression hoidon tutkimus j
koulutus Suomessa

Depression hoitoa on Suomessa tutkittu vähän. Perusterveydenhuollossa toteute
depression hoitoa on joissakin terveyskeskustyön eri osa-alueita tai kehittämishank
koskevissa tutkimuksissa tarkasteltu osana mielenterveysongelmien hoitoa, mutta h
sisältöjä niissä ei juurikaan ole analysoitu (Kiuttu 1994, Kiuttu ym. 1996, Karlsson y
1995, Winblad ym.1995, Poutanen 1996, Jyrkinen 1997). Depressiivisten potilaiden h
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ja etenkin sen koettu vaativuus on tullut esille terveyskeskuspalvelujen suurkäyttäji
työntekijöiden työssään kokemia haasteita koskevissa tutkimuksissa (Larivaara 1
Kokko 1988, Kuronen 1994).

Hoitotyöntekijöiden ja yleislääkäreiden koulutus ja käytännön työ terveyskeskuks
on painottunut oire- tai yksilökeskeiseen biolääketieteelliseen ja fyysiseen terveyden
toon. Psyykkisten tai psykososiaalisten ongelmien osalta koulutus ja potilastyö on ke
tynyt enemmänkin hoidon tarpeen arviointiin kuin sen toteuttamiseen (Larivaara 1
Pelkonen 1989, Lauri 1991, Kiuttu 1994). Työntekijät kokevatkin, ettei peruskoulutus
antanut heille riittäviä valmiuksia psyykkisten häiriöiden tai ihmissuhdevaikeuksien h
tamiseen (Larivaara 1987, Mölsä 1992, Kiuttu 1994). Psykoterapiakoulutusta ovat h
kineet etupäässä terveyskeskusten mielenterveystyöntekijät. Perusterveydenhuo
sovellettavien depression hoitomuotojen ja niiden tuloksellisuuden esittely perustu
tässä tutkimuksessa lähinnä ulkomailla toteutettuihin tutkimus- ja koulutusprojektei
joiden tulosten pohjalta on myös laadittu perusterveydenhuollon depression hoitoa ko
via suosituksia ja toimintaohjeita (Paykel ja Priest 1992, Rush ym. 1992, Ameri
Psychiatric Association 1993, Lehtinen1994, Suomen Akatemia 1995). Vaikka tutkim
ten ja suositusten kohteena on yleensä ollut yleislääkäri, voidaan niitä pääosin sov
myös hoitotyöntekijöihin.

2.5.3. Depression hoitomuodot perusterveydenhuollossa

Masentuneen ihmisen oman sosiaalisen verkoston antamalla tuella ja positiivisilla
mäntapahtumilla on tutkimusten mukaan keskeinen merkitys sille, miten nopeasti de
siosta toipuminen tapahtuu (Brown ym. 1992, Peden 1993, Zlotnick ym. 1996). Yksit
elämässä lisääntynyt turvallisuudentunne, vaikean tilanteen helpottuminen tai mah
suus uuteen alkuun olivat Brownin ym. (1992) tutkimuksessa paranemista voimakk
edistäviä tekijöitä. Potilaan vastaanottavuutta luonnollisessa verkostossa tapahtuvill
pumista edistäville tekijöille voivat parantaa perusterveydenhuollossa sovellettavat
ression hoitomuodot, jotka voidaan jakaa neljään ryhmään: 1) Biologiset hoidot, k
lääkehoito, 2) Psykososiaaliset interventiot, 3) Psykoterapeuttiset menetelmät se
Ohjaus psykiatriseen erikoissairaanhoitoon (Blacker ja Clare 1987, Paykel ja Priest 1
Rush ym. 1992, Lehtinen1994). Perusterveydenhuollossa useimmin sovellettuja
kaksi ensin mainittua hoitomuotoa. Danielsin ym. (1986) mukaan yleislääkäreillä on
pumus käyttää kerran valitsemaansa hoitomuotoa kaikissa potilastapauksissa, vaik
saisivat positiivista tietoa muidenkin hoitomuotojen tuloksellisuudesta.

Mooren (1997) perusterveydenhuollon depressionhoitoa koskevan yhteenvetokat
sen, amerikkalaisen alihoidettua depressiota koskevan konsensuslausuman (Hirs
ym. 1997), englantilaisen konsensuslausuman (Paykel ja Priest 1992) sekä suoma
perusterveydenhuollon depression tunnistamis- ja hoito-oppaan (Lehtinen 1994) p
teella voidaan eri hoitomuotojen käytöstä perusterveydenhuollossa todeta seuraavaa

Lääkehoitoakäytetään etenkin keskivaikeiden tai vaikeiden depressioiden hoido
sekä tilanteissa, joissa terapeuttisen hoitosuhteen luominen potilaan kanssa on vaik
depressio uhkaa syvetä. Lääkityksen tulisi kestää riittävän pitkään annostuksella, jo
yksilöllisesti arvioituna riittävällä tasolla. Lääkehoito ei saa kuitenkaan jäädä ainoa
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hoitokeinoksi, ja potilasta täytyy tarkkaan informoida lääkityksen käytöstä ja sen va
tuksista.

Psykososiaaliseen selvittelyynkuuluu depressiopotilaan elinympäristöön ja lähiverko
toon tutustuminen, johon voi liittyä perheenjäsenten ja/tai muiden potilaan elämänt
teessa merkityksellisten ihmisten tapaaminen. Heille annetaan tietoa depressiosta ja
tuetaan auttamaan potilasta masennusvaiheen aikana. Hoitava henkilö voi toimia
yhteyshenkilönä terveyskeskuksen tai sen yhteistyötahojen työntekijöihin päin. Sy
maattisemmin psykososiaalisia selvittelyjä ja hoitoja toteutetaan esim. perhekesk
biopsykososiaalista työotetta (McDaniel ym.1990, Kiuttu 1994), verkostotyön mene
miä (Halevy-Martini ym.1984, Seikkula 1991) tai ratkaisukeskeistä lähestymistapaa
Shazer ym. 1988) soveltamalla.

Psykologiset, erityisesti lyhytpsykoterapeuttiset menetelmätsoveltuvat perusterveyden-
huollossa etenkin lievempien depressioiden hoitoon yksinään tai yhdistettynä lääk
toon. Intensiivisen psykoterapian keinoin voidaan auttaa vain pientä osaa potilaista, k
terapiahoitoja on ajallisesti vaikea integroida muuhun terveyskeskustyöhön. Terapeu
elementtejä, kuten ongelman uudelleenmäärittelyä tai negatiivisten ajatusmallien mu
mista voidaan kuitenkin soveltaa myös normaalissa vastaanottotyössä. Hoitajilla ja y
lääkäreillä tulisi myös olla perustiedot eri terapiamenetelmistä jotta he voisivat ohjat
motivoida potilaita hakeutumaan psykoterapiatyötä tekeville työntekijöille.

Ohjausta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tai hoitoon liittyvää konsultaatiotavoi-
daan käyttää etenkin jos perusterveydenhuollon hoitava henkilö haluaa varmistusta
noosille, potilas on hyvin depressiivinen tai hoitomuodon valintaa halutaan arvioida
kemmin. Useimmiten ohjaamisen syynä on koettu omien hoitoresurssien riittämättöm
tilanteessa, jossa potilas voi olla itsemurhavaarassa, depressioon voi liittyä muita va
psyykkisiä tai somaattisia sairauksia tai potilas itse haluaa hoitoon muualle kuin terv
keskukseen. Konsultaatiot tukevat perusterveydenhuollossa toteutettavaa hoitoa ja
tuvat puhelimitse, työntekijöiden välisinä neuvotteluina tai istuntona, jossa potilas
mahdollisesti hänen lähiverkostoaan on mukana.

Indikaatiot perheen mukaan ottamiselle masennuspotilaan hoitoon ovat huomat
(Keitner ja Miller 1990). Perheen toimintahäiriöiden ja kommunikaatio-ongelmien
todettu lisäävän perheenjäsenten sairastavuutta depressioon, sekä heikentävän to
sennustetta ja altistavan heitä depression uusiutumiselle (Keitner ja Miller 1990, M
ym. 1992). Masentunut potilas voi muuttaa perheen sosiaalista verkostoa ja tunne-i
toa (Väisänen ym.1995). Toisaalta perhe- ja parisuhteisiin liittyvä tyytyväisyys tukee m
lenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja ongelmista selviytymistä (Lehtinen ym. 19
Dohertyn ja Bairdin (1986) mukaan perhekeskeinen työskentely voidaan jakaa viitee
tasoon, joiden toteutumiseen vaikuttavat työntekijän koulutus ja persoona sekä työk
mus: 1) perheen tapaaminen vain pakottavissa tilanteissa, 2) perhettä tavataan va
donvälitystä varten, 3) perheen tunteet ja tilanne huomioidaan tapaamisella ja työnt
on empaattinen sekä tukea-antava, 4) työntekijä pystyy soveltamaan perheterape
menetelmiä ja huomioimaan perheen vuorovaikutusta monella eri tasolla sekä 5) k
tettu työntekijä soveltaa perheterapiaa systemaattisesti säännöllisissä tapaamisiss
heen kanssa. Marvelin ym. (1994) tutkimuksessa yleislääkäreistä 41 % toimi tasolla
alle 2 % tasoilla 4 tai 5, mutta perhe oli esillä keskustelussa yli puolella lääkäre
Tasolta toiselle siirtyminen merkitsi keskimäärin kolmen minuutin vastaanottoajan pid
nystä. Suomessa potilas- ja perhekeskeistä lähestymistapaa opetetaan nykyisin lääk
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jo peruskoulutusvaiheessa ja tavoitteena on, että lääkärit pystyisivät ainakin taso
tapahtuvaan työskentelyyn asiakkaan ja hänen perheensä kanssa (Larivaara ym. 199

2.5.4. Vuorovaikutuksen merkitys hoidon toteutumisessa

Vuorovaikutuksen toimivuus vaikuttaa hoitosuhteen käynnistymisen lisäksi myös ho
lopputulokseen. Ratkaisevinta hoidon tuloksellisuuden kannalta on tutkimusten mu
ollut se, miten potilaan liittoutuminen työntekijän kanssa onnistui hoitomuodosta tai p
lastyypistä riippumatta (Krupnick ym. 1996, Luborskyn ym.1996). Potilaat kokevat ho
suhteissa keskeisenä sen, miten työntekijä ymmärtää potilasta ja hänen kokemuksia
miten tämä ymmärrys välittyy hoitosuhteessa (Schreiber1996). Työntekijöiden epä
muus omista vuorovaikutustaidoistaan on yksi depression hoitamattomuuden kesk
syitä (Hirschfeld ym. 1997). Perusterveydenhuollon mielenterveysongelmien hoitoon
tyvien koulutusprojektien keskeisiä tavoitteita onkin ollut vuorovaikutuksen harjoitt
sekä asiakassuhteissa, että työntekijöiden kesken (Adams ym. 1978-79, Lesser 1985
ym. 1988, Gask ym. 1991, Karppinen ym. 1995, Armstrong 1996).

2.5.5. Tutkimuksia depression eri hoitomuodoista ja niiden
tuloksellisuudesta

Depression hoitoa on tutkittu sekä hoitomenetelmäkeskeisesti arvioimalla erityypp
hoitojen tuloksellisuutta että työntekijäkeskeisesti vertaamalla perusterveydenhu
työntekijöiden yksin toteuttamaa hoitoa moniammatilliseen työskentelyyn yksikön sis
tai psykiatrian yksikköjen kanssa. Hannulan (1995) ja Virkkusen (1995) mukaan 9
julkaistuista psykoterapiatutkimuksista koskee 5-40 käyntikerran lyhytpsykoterapio
joista valtaosa on interpersoonallisia tai kognitiivisia terapioita. Vertailuryhmänä o
useimmiten olleet pelkkää lääkehoitoa saavat tai hoidon alkamista odottavat masenn
tilaat. Tutkimustuloksia on koottu ja analysoitu ns. meta-analyyseissa. Niiden muk
depression helpottuminen tai siitä toipuminen on merkittävästi yleisempää hoitoa
neilla depressiopotilailla (Dobson 1989, Crits-Christoph 1992). Eri psykoterapiamen
mien, psykososiaalisten selvittelyjen tai lääkehoidon välillä ei hoidon tuloksellisuu
suhteen juurikaan ole ollut eroja (Elkin ym. 1989, Shea 1992, Zlotnick ym. 1996). P
kää lääkehoitoa saaneilla potilailla depressio on kuitenkin uusinut useammin kuin pel
psykoterapiaa tai lääkehoidon ja psykoterapian yhdistävää hoitoa saaneilla, mutta
vemmin kuin ilman lääkitystä olevilla (Evans ym.1992, Kupfer ym. 1992). Kroonise
depressiosta kärsiville on tuloksellisin hoitomuoto ollut lääkehoidon, yksilöpsykote
pian ja perhehoidon yhdistelmä (Miller ja Keitner 1996). Yleislääkärin ja psykiat
yhteistyönä toteuttama hoito on lisännyt etenkin vakavasta depressiosta kärsivien h
tyytyväisyyttä ja lääkehoitomyönteisyyttä (Katon ym. 1995, Katon ym. 1997). Sukup
lella ei ole havaittu olevan merkitystä depression hoidon onnistumisen kannalta (Do
1989, Zlotnick ym. 1996).
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Yleislääkärien perusterveydenhuollossa toteuttamaa hoitoa koskeneissa tutkimuk
on verrattu "tavallista" vastaanottokäyntiä lääkärillä ja/tai lääkehoitoa "terapeuttis
piin", tiheästi toistuviin pidempiin käynteihin lääkärillä. Terapeuttista hoitoa saaneet o
toipuneet paremmin, mutta erot ovat olleet melko vähäisiä. Toipumiseen ovat enem
kin vaikuttaneet depression kesto ja sen vaikeusaste, sekä potilaan psykososiaalise
viytymiseen liittyvät vaikeudet (Scott ym. 1997, Mynors-Wallis ja Gath 1997). My
moniammatillisen tiimityön avulla on pystytty vähentämään esim. depressiivisten v
husten runsasta lääkkeiden käyttöä alle puoleen entisestä (Schmidt ym. 1998). Osa
voi olla myös potilaille jaettava depressioon liittyvää kirjallinen tai videopohjainen ma
riaali. Robinsonin ym. (1997) tutkimuksessa hoitotulokset paranivat huomattavasti v
vasti masentuneilla yleislääkärien hoidossa olevilla potilailla, jotka saivat käyttöönsä
kitystä ja psykososiaalista selviytymistä käsittelevän kirjasen ja lyhyen videon.

2.6. Perusterveydenhuollon hoitajat, hoitotyö ja depression hoito

Perusterveydenhuollon hoitaja on usein potilaan ensimmäinen kontakti terveyden- ja
raudenhoitoon sekä hoidon koordinoija terveyskeskuksen sisällä ja sieltä ulos
(Åstedt-Kurki 1992). Terveyskeskusten yhteydessä on myös n. 25 000 vuodeosasto
kaa, joiden potilaista hoitotyöntekijät vastaavat ympärivuorokautisesti (Mikkola y
1996). Hoitajat tekevät lisäksi itsenäistä vastaanottotyötä eri toimintasektoreilla. Peru
veydenhuollon avohoitokäynneistä oli vuonna 1996 terveyden- ja sairaanhoitajille
11,5 miljoonaa ja lääkäreille 10,5 miljoonaa (STAKES, perusterveydenhuollon toimint
lasto 1996, 1997). Eniten käyntejä oli päivystys- tai ajanvarausvastaanottotyötä teke
sairaanhoitajilla, joilla suurin kävijäryhmä olivat 15-49-vuotiaat potilaat. Terveydenho
jille käyntejä oli eniten kotisairaanhoidossa sekä kouluterveydenhuollossa. Näillä toim
tasektoreilla hoitajien käyntien osuus oli suurin suhteessa lääkärikäynteihin. Äitiys- ja
tenneuvolakäynneistä kolme neljästä oli terveydenhoitajan vastaanotolla. Työterveys
lossa käyntejä oli hieman enemmän lääkäreille (STAKES 1997). Terveydenhoita
työstä merkittävä osa on yleisiin toimintaohjeisiin perustuvia ikä- tai määrävuositark
tuksia tai raskausajan seurantakäyntejä (Lohiniva 1987, Vuori 1988).

Terveydenhuollon koulutuksessa ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekister
tiperusteissa viime vuosina tapahtuneet muutokset vaikeuttavat ammattiryhmittä
tilastojen tekemistä hoitotyöntekijöiden määrästä (Vaalgamaa ja Ohtonen 1996). Vu
1995 perusterveydenhuollossa työskenteli 40 000 hoitajaa, joka on vajaa puolet ka
hoitajista. Sukupuolijakauma on hyvin vinoutunut: vuonna 1994 naisten osuus sairaa
tajista oli 96,7 %, terveydenhoitajista 98,8 % ja perushoitajista 98,7 % (Mikkola y
1996).

Hoitotyö edellyttää hoitajilta kykyä arvioida toimintansa päämääriä sekä tekemi
valintoja (Munnukka ja Kiikkala 1996). Työ on usein itsenäistä ja vastuullista ja edel
tää omien lähtökohtien tiedostamista sekä suhteuttamista potilaiden tai yhteistyöta
arvomaailmaan (Lohiniva 1987, Eronen ja Mäkitörmä 1987). Perusterveydenhuollon
tohenkilöstön merkitys depression ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on etenkin 1990-lu
nähty merkittävänä, mutta odotuksia ei aina ole suhteutettu realistisesti niihin resur
hin, joita somaattiseen terveyden- ja sairaanhoitoon painottuva työ antaa depressio
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dolle (Mead ym. 1997). Hoitajien asenteita, resursseja tai koulutustarpeita suhteessa
ression hoitoon on tutkittu vasta vähän, ja konsensusta hoitajien roolista ja tavoitt
mielenterveyden häiriöiden hoidossa ei siksi ole saavutettu (Ford ym. 1997, Mead
1997, Plummer ym. 1997). Emotionaalisista ongelmista kärsivät potilaat kokevat hoi
helpommin lähestyttävinä ja vähemmän negatiivisesti suhtautuvina sekä kiireettöm
pinä kuin lääkärit (Paxton ym. 1996). Depressiiviset potilaat haluavat useimmiten py
alkuperäisellä hoitajallaan sen sijaan, että heidät ohjattaisiin eteenpäin (Mead ym. (1
Hoitajan tuttuus, luontevuus, saatu tuki ja ymmärrys merkitsevät potilaille usein en
män kuin koulutus tai ammatillinen asema. Hoitajat toimivatkin esimerkiksi laitoksis
asuvien vanhusten hoidossa usein hyvin terapeuttisesti ja tekevät pitkäjänteistä kä
nönläheistä sosiaalityötä ilman näiden alojen koulutusta tai työnohjausta (Isohanni
1994).

2.6.1. Depression hoidon koulutusprojektit perusterveydenhuollon
hoitohenkilöstölle

Hoitajat ovat arvioineet tietonsa depressiosta selvästi heikommiksi kuin psykologi
yleislääkärit omat tietonsa, eivätkä koe lääkärijohtoisten moniammatillisten koulutu
välttämättä tukevan heitä työssään (Barker 1989, O´Boyle ym. 1995). Thomasin ja
neyn (1993) tutkimuksessa 87 % hoitajista koki olevansa riittämättömästi koulutet
mielenterveysongelmien hoitoon ja 91 % halusi aiheesta koulutusta. Hoitajat ovat ha
neet koulutusta vuorovaikutus- ja haastattelutaitojen kehittämiseen etenkin aikuisa
kaiden kanssa työskenneltäessä sekä keinoja oman masennuksen ehkäisemisee
1997, Mead ym. 1997). Myös suomalaiset sairaanhoidon opiskelijat kokivat Möl
(1992) tutkimuksessa saaneensa koulutuksesta vähiten valmiuksia kuoleman koht
seen ja ihmissuhdeongelmien hoitamiseen työssään.

Koulutuksen ongelmana on ollut hoitajien erilainen tapa tulkita koulutuksessa kes
siä käsitteitä: "vuorovaikutustustaidot" on osa hoitajista käsittänyt kyvyksi tunnistaa m
lenterveysongelmia ja ohjata asiakas eteenpäin, osa valmiudeksi luoda ja ylläpitää
peuttinen hoitosuhde asiakkaaseen. Koulutuksen ongelmana on ollut myös muiden
usryhmien priorisoiminen (McMillan 1994).

Moniammatillisten koulutushankkeiden vaikutusten seurantaa on yleensä tehty
yleislääkäreiden osalta (esim. Gask 1992, Hannaford ym. 1996). Koulutusohjelmia
kuitenkin 1990-luvulla toteutettu myös pelkästään hoitajille (Armstrong 1996). Koulut
projekteissa kohteena on usein ollut tietty hoitaja- tai potilasryhmä, esimerkiksi syöp
tilaat tai synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsivät äidit ja heidän hoita
(Briscoe1989, Holden ym. 1989, Wickberg ja Hwang 1996, Lovejoy ja Matteis 199
Tavoitteena on ollut depression tunnistamisen ja terapeuttisten valmiuksien parantam
osana somaattista hoitotyötä. Seurantaa koulutusten pitkäkestoisista vaikutuksis
vähän. Yhdysvalloissa toteutetun perusterveydenhuollon hoitajien depressiokoulutu
jälkeen hoitajien tiedot depressiosta pysyivät hyvinä puoli vuotta koulutuksen jälke
mutta sovellutukset käytännön työhön vähenivät jonkin verran puolivuotisseuran
aikana. (Badger ym. 1991, Badger ym. 1996). Stakesin Mieli Maasta! -depressioproj
osana toteutettiin monivuotinen hoitotyöntekijöiden oman uupumuksen tunnistamis
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hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tähtäävä "Hyvä vointi hoitavalle"-kurssi (Kiikkala ja So
man 1997). Mieli Maasta! -projektiin on kuulunut myös useita moniammatillisia kou
tushankkeita, joissa eri sektoreiden hoitajia on ollut mukana (Kantola 1998).

2.6.2. Hoitajien asenteet, valmiudet ja persoona depression hoitoon
vaikuttavina tekijöinä

Hoitajien asenteiden psyykkisistä ongelmista kärsiviä potilaita kohtaan on todettu mu
van myönteisemmiksi, jos he ovat suorassa vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa (P
ja Hafner 1991). Toisaalta potilaiden kohtaaminen voi lisätä stressioireita niillä hoitaj
jotka ovat itse uupuneita ja masentuneita. Heiskasen (1986) tutkimuksessa 38 % yle
pitkäaikaissairaalan hoitotyöntekijöistä koki runsaasti stressioireita, ja neljäsosa
mielialansa masentuneeksi.

Hoitajakohtaisten tekijöiden lisäksi potilaan sairaus, elämäntilanne, käyttäytymine
asenteet vaikuttavat siihen, koetaanko potilas hankalaksi. Silfverin ym. (1993) tutkim
sessa masentuneen potilaan hoidon koki ainakin ajoittain hankalaksi 44 % yleissair
hoitajista. Vähiten hankaluutta kokivat erikoissairaanhoitajat sekä nuoret hoitajat, j
pyrkivät hillitsemään negatiiviset tunteensa ja välttelemään hankalaa potilasta. Nais
iäkkäitä potilaita sekä aktiivisesti hoitoon osallistuvia potilaan omaisia hoitajat piti
miehiä ja nuoria potilaita hankalampina hoidettavina. Turhauttavina ja vaikeina as
kaina yleissairaalan hoitajat ovat kokeneet myös toistuvien itsemurhayritysten jälki
dossa olevat potilaat (Suokas 1991). Terveyskeskuksen äitiys- ja lastenneuvolan te
denhoitajat pitivät Kurosen (1994) tutkimuksessa ongelmallisimpana aikuisasiakk
naista, jolla on mielialaongelma. He pitivät masennusta joko irrallisena ongelmana
merkkinä perhe- tai parisuhdeongelmista. Terveydenhoitajilla oli alttiutta vähätellä on
maa tai normaalisoida ja “poisselittää” se. Myös Pelkosen (1989) tutkimuksessa ter
denhoitajat kokivat vaikeana kohdata asiakkaiden parisuhde- tai itsetunto-onge
Takertuva ja valittava perusterveydenhuollon potilas saattaakin aiheuttaa työnteki
hermostuneisuutta ja kiukkua, joka voi kääntyä sisäänpäin ja ilmetä hoitajassa itsesy
sinä, depressiona sekä toivottomuutena oman hoitotyön onnistumisen suhteen
ym.1987, Huttunen 1989).

Terveydenhuolto-alan oppilaitosten mielenterveystyön opettajat pitivät Kiikka
(1995) tutkimuksen mukaan masentuneen ihmisen hoidossa keskeisenä yksilö- ja til
kohtaista, hienotunteista "tässä ja nyt"-lähestymistä ilman ennakkokäsityksiä ho
toteuttamisesta. Avoin kiinnostus, eläytyminen potilaan tilanteeseen, tunnetason rak
dellinen lähestyminen, kosketus, käytännön apu, eri viestintämahdollisuuksien kä
vuorovaikutuksessa, aito läsnäolo ja läheisten huomioiminen olivat opettajien mie
potilaan kanssa solmittavan yhteistyösuhteen elementtejä. Keskeistä opettajien k
massa lähestymistavassa oli toisen ensisijaisuus; todellinen välittäminen ja masent
potilaan itsenäisyyden tukeminen ilman ehtoja. Kiikkala (1995) arvioi kuvausten ole
ennemminkin ihannemalli kuin kuvaus todellisesta käytännöstä. Hoitajien kokem
vähäisten hoitovalmiuksien saamisen koulutuksesta voikin olettaa osittain selittyvän
että opiskelijat eivät saa valmiita yleisiä suosituksia ja ohjeita siitä, miten masentun
lähestytään ja hoidetaan, vaan opetuksessa korostuu jokaisen tapauksen yksilöllisyy
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2.6.3. Depression tunnistaminen, hoito ja hoidon tuloksellisuus hoitajien
työssä

Hoitajien kyky tunnistaa depressio potilaalla vastaa harvojen aiheesta tehtyjen tutki
ten mukaan yleislääkäreiden vastaavia tuloksia: tunnistaminen on puutteellista ja ho
kohtaiset erot alttiudessa tunnistaa ovat suuria (Briscoe 1986, Thomas & Corney 1
Plummer ym. 1997).

Depressiopotilaille on tehty jonkin verran myös hoitotyön diagnooseja eli asiakka
tehtyjä johtopäätöksiä hänestä kerättyjen tietojen perusteella (Breu ym. 1987). Kiikk
(1991) mukaan hoitotyön diagnooseissa tulisi ongelmien lisäksi tarkastella myös pot
vahvuuksia, ja edelleen toimivia osa-alueita. Suomessa diagnoosien käyttö on kirjall
den perusteella toistaiseksi hyvin vähäistä, ja esim. Amerikassa tutkimuksen mukaan
15 % vastaanottotyötä tekevistä hoitajista käyttää hoitotyön diagnooseja (Martin 19
Depressiivisten potilaiden hoitotyön diagnooseissa keskeisinä ongelmina on ku
krooninen huono itsetunto, itsetuhoajatukset, voimattomuus, vegetatiiviset oireet sek
vottomuus (Kerr 1987/88, Zauzniewski 1994). Diagnooseissa voidaan keskuste
läheisten kuulemisen ja potilaan olemuksen sekä elämäntilanteen arvioinnin lisäksi
tää arviointimenetelmänä erilaisia depressioinventoreja (Beck 1993, Zauzniewski 199

Depressioon liittyvät biopsykososiaaliset tekijät arvioituaan hoitaja määrittelee yk
tai osana hoitotiimiä tilanteeseen soveltuvat interventiot ja toteuttaa niitä yhteisty
potilaan kanssa (Calarco ja Krone 1991). Interventioina voivat olla esim. yksilötera
vuorovaikutustaitojen parantaminen, lääkehoito tai unihygieninen hoito. Jatkuvana ta
teena hoidon aikana on realisoida potilaalla olevia negatiivisia käsityksiä itsestään ja
sista todellisuutta vastaaviksi (Kerr 1987-88).

Interventioita suunniteltaessa arvioidaan, onko potilas sairastumassa, sairastunut
toipumassa depressiosta. Meadin ym. (1997) katsausartikkelissa hoitajan toteut
interventiot on jaettu Neumanin systeemisen mallin mukaisesti primaari-, sekundaa
tertiääri-interventioihin.Primaaritasollaasiakkaan altistumista stressaaville (= biopsyk
sosiaalista hyvinvointia horjuttaville) tekijöille ennaltaehkäistään arvioimalla asiakk
elämäntilannetta ja jakamalla tietoa selviytymiskeinoista.Sekundaari-interventionvai-
heessa asiakkaan oireet tunnistetaan ja valitaan soveltuvat hoitomenetelmät ho
toteuttamana tai hänen eteenpäin ohjaamanaan.Tertiääri-interventiossaasiakasta autetaan
toipumaan stressistä ja suuntautumaan uudelleen elämässä (Neuman 1989, Beckm
1994, kts. myös kappale 2.6.4.1.).

Interventiot ovat erilaisia eri sektoreilla työskentelevillä hoitajilla (Mead ym. 19
mukaan kirjoittaja soveltanut Suomen oloihin).Terveyskeskusvastaanoton tai vuodeosa
ton hoitajien kohderyhmänä ovat fyysisistä akuutti- tai pitkäaikaissairauksista kärs
potilaat, terveyskeskuspalvelujen suurkäyttäjät sekä päihdeongelmaiset ja psyykk
sairaat. Interventioita ovat tukea antavat keskustelut, ohjaaminen yleislääkärille tai
hin hoitopisteisiin ja lääkityksen tai muun hoidon seuranta. Kotisairaanhoitajienasiakas-
ryhminä ovat vanhukset ja kroonisesti sairaat potilaat sekä kotihoidossa olevat, fyys
sairauksista toipuvat tai terminaalivaiheen potilaat ja heidän omaisensa. Intervention
olla esim. erotusdiagnostinen arviointi depression ja dementian välillä, keskustelut ja
tännön avun järjestäminen kotiin tai potilaan ja omaisten tukeminen kroonisen saira
tai lähestyvän kuoleman aiheuttamaan psyykkiseen stressiin.
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Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajienasiakkailla emotionaalisten ongelmien
kirjo on suuri. Briscoen ja Lindleyn (1982) tutkimuksessa terveydenhoitajat olivat työ
kon aikana tekemisissä kaikkien kysyttyjen 29 psykososiaalisen ongelman kanssa.
ventioiden kohteena ovat usein synnytyksen aikaisista tai sen jälkeisistä emotionaa
oireista kärsivät äidit, sekä eri-ikäiset lapset. Primaarivaiheessa ongelmien enna
käisy ja varhainen tunnistaminen on mahdollista tiiviin vuorovaikutussuhteen kau
Sekundaarivaiheessa hoitona voi olla yksilöllinen tai perhekeskeinen ohjaus ja neuv
sekä vertaistukeen perustuvat ryhmätoiminnat.Kouluterveydenhoitajieninterventiomah-
dollisuuksista keskeisimpiä ovat kouluikäisten lasten ja nuorten emotionaalisten ja
töshäiriöiden tunnistaminen ja hoidon järjestäminen, sekä yhteistyö opettajien ja van
pien kanssa lapsia koskevissa asioissa.Työterveyshoitajienhoitointerventioita ovat henki-
sessä kriisissä olevan asiakkaan kuunteleminen ja hoidon suunnittelu sekä esim. työ
muksen vuoksi sairaslomalla olleen tukeminen töihinpaluuvaiheessa (Jyrkinen 1997)

Depression hoidossa tehtäviä hoitotyön interventioita koskevia tutkimuksia ei S
messa ole julkaistu lainkaan ja ulkomaillakin vain vähän. Näistä valtaosa on suomal
terveydenhoitajia vastaavien hoitajien työtä koskevia. Tutkimuksissa interventio
masennusoireiden tunnistamisen jälkeen on määritelty esim. kotikäyntien lisääm
ilman tarkempaa kuvausta käyntien sisällöistä (Briscoe 1986). Tutkimustyön ongelm
onkin ollut käsitteiden määrittely (Mead ym. 1997). Eri tutkimuksissa on tulkittu esi
käsitettä "counselling" (ohjaus, neuvonta) eri tavoin niin, että sen merkitys on vaihde
neuvojen antamisesta tiiviiseen terapiaan potilaan kanssa (Gillies 1983). Joissakin
muksissa interventio on etukäteen määritelty tarkkaan, jolloin sen tuloksellisuutta
voitu melko luotettavasti tutkia.

Holdenin ym. (1989) tutkimuksessa hoitajien toteuttaman lyhytterapian saaneilla,
nytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsivillä äideillä toipumisprosentti oli 69 %, m
perinteisesti hoidetuilla äideillä 38 %. Hauensteinin (1997) kuvaamassa masentun
naisten kuntoutusinterventiossa potilaat toteuttivat hoitajien kanssa onnistuneesti ku
tusohjelman, jonka sisältönä oli oireiden ennakoinnin, stressitekijöiden vähentäm
sekä itsearvioinnnin opettelu.

Hoidon tuloksellisuutta tai sisältöjä on tutkittu myös kysymällä potilaiden kokemuk
ja kuvauksia hoidosta. Pedenin (1993) tutkimuksessa naispotilaat kuvasivat toipumi
masennuksesta kolmivaiheisena prosessina: masennuksen kääntyminen kohti toip
ammattiauttajan tuen avulla; toipumisen eteneminen läheisten tuen ja onnistum
kautta; sekä itsekunnioituksen saavuttaminen ja tasapainon löytyminen. Ikääntyne
depressiivisten naisten ryhmäterapiassa potilaat kuvasivat tarinankertomisen kautta
neen ryhmähengen ja vertaistuen ratkaisevaksi tekijäksi toipumisessaan (Phoenix
1997). Myös hoitajien oma depressiivisyys tai uupumus vaikuttaa masennuspotila
hoidossa. Morin (1990) totesi katsausartikkelissaan "kaamosmasennuksen" eli Sea
affective disorder"-oireyhtymän olevan hoitajilla keskimääräistä yleisempää. Jyrk
(1997) tutkimuksessa todettiin työterveyshoitajien oman depressiivisyyden ja henk
kuormittuneisuuden lisääntymisen vaikuttavan kykyyn käsitellä asiakkaiden vaikeita
mäntilanteita.
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2.6.4. Hoitotyön käsitteelliset mallit ja niiden soveltuvuus
perusterveydenhuollon depression hoidossa

Hoitotyön käsitteelliset mallit määrittelevät hoitotyön yleisiä tavoitteita ja toimivat peru
teluina sekä "kehikkona" hoitotyöntekijöiden valitsemille hoitotoimenpiteille sekä hoi
prosessin havainnoinnille ja arvioinnille (Pearson ja Vaughan 1986, Fawcett 1991).
totyön mallit voivat arkisessa hoitotyössä tuntua varsin etäisiltä. Ne muodostavat ku
kin hoitotyön tutkimuksen ja opetuksen viitekehyksen, ja ovat siksi hyödyllisiä tarkast
myös depression hoidon yhteydessä.

Hoitotieteen peruskäsitteet ihminen, ympäristö, terveys ja hoitotyö on hoitotyön
malleissa määritelty eri tavoin. Hoitotyön mallit on painotustensa mukaisesti perinteis
jaettujärjestelmä-, vuorovaikutus- ja kehitysmalleihin(Riehl ja Roy 1980, Neuman 1989,
Pearson ja Vaughan 1986, Fawcett 1991). Ihmiskäsitys on hoitotieteen malleissa yle
holistinen: ihmistä voidaan todella auttaa vain huomioimalla sekä sielu, mieli, ruumis
sosiaalinen ympäristö, ja muodostamalla näistä kokonaiskäsitys (Pearson ja Vau
1986). Potilas on hoitotyön malleissa määritelty eri tavoin alkaen ympäristöön muka
vasta passiivisesta kohteesta aina itsemääräytyvään, aktiiviseen hoitotyöntekijän y
työkumppaniin (Fawcett 1991). Viime vuosina hoitotyön ja lääketieteen mallit ovat läh
tyneet, ja vuorovaikutuksen tarkastelu sekä potilaan yksilöllisten tarpeiden huomio
nen ovat tulleet hoidon suunnittelussa keskeisiksi (Shaw 1993, Hassell 1996).

2.6.4.1. Hoitotyön järjestelmämallit

Lääke- ja hoitotieteessä laajalti omaksutun biopsykososiaalisen mallin mukaan yk
biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa
siinsa, ja yhdessä tekijässä tapahtuva pienikin muutos vaikuttaa kaikkiin osatekijö
(Engel 1977 ja 1980, Sarafino 1994). Biopsykososiaalinen malli ja hoitotieteen järje
mämallit perustuvat systeemiteoreettiseen tarkasteluun, jossa osien ja kokonaisu
suhde on vastavuoroinen ja asioita on tarkasteltava kokonaisuuksina eli systeemeinä
talanffy 1968, Engel 1980). Hoitotyön järjestelmämalleissa keskeisiä käsitteitä ovat
jännitys, stressi, rasitus, ristiriita, tasapainotila sekä palaute (Fawcett 1991). Raja on
jestelmän ja sen ympäristön välinen tila. Se voi olla hyvin joustava ja muutoksille altis
lähes läpäisemätön. Hoitotyössä esim. asiakas, hänen perheensä ja kotisairaan
voivat muodostaa järjestelmän, joka määrittelee rajansa suhteessa muuhun hoitohen
töön, sukulaisiin, naapureihin tai sosiaalitoimen työntekijöihin. Muut käsitteet viittaa
järjestelmän rakennetta sisältä tai ulkoapäin muuttaviin tekijöihin. Perusterveydenh
lon hoitajien asiakkaiden palvelutyytyväisyyttä tutkineen Pelkosen (1989) mielestä jä
telmämalleissa huomioidaan hyvin asiakkaan koko toimintaympäristö hänen käyttä
mistään ja hoidon tuloksellisuutta arvioitaessa. Myös Jones (1984) on määritellyt h
työn järjestelmämallien soveltuvan perusterveydenhuollon toiminnan kuvaukseen (k
1). Ne antavat mahdollisuuden tarkastella hoitoon osallistuvien yksilöiden välisiä s
teita ja määritellä rajat järjestelmän osien välille.
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Kuvio 1. Esimerkki järjestelmämallin sovellutuksesta depressiopotilaan hoitosysteemin ku-
vauksessa perusterveydenhuollossa Jonesin (1984) mukaan.

Depression hoidossa on sovellettu Betty Neumanin systeemistä mallia, jossa tark
laan stressitekijöihin vaikutuksia asiakkaan (yksilö, perhe, ryhmä, yhteisö tai asia) hy
vointiin sekä primaaristen, sekundaaristen tai tertiääristen interventioiden soveltam
näiden vaikutusten hoidossa (Neuman 1989, Beckman ym. 1994, Hassell 1996)). Ne
nin mukaan asiakas tulee ottaa mukaan hoidon suunnitteluun ja kunnioittaa hänen ha
tojaan sekä oikeuksiaan suhteessa omaan terveydentilaansa. Janhosen ja Pyykön
kuvaamassa kehittyvän hoitotyön ideaalimallissa Neumanin käsitykset edustavat sy
sintä ja vaativinta tapa toteuttaa hoitotyötä, jossa asiakas on vastuullinen osallistu
hoitaja neuvotteleva asiantuntija. Neumanin systeeminen malli soveltuu hyvin sairaus
keisyydestä kohti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä etenevään terveydenhu
paradigman muutokseen (Mill 1997).

2.6.4.2. Hoitotyön vuorovaikutusmallit

Vuorovaikutusmalleissa keskeistä on ihmisten välisissä suhteissa olevien ongelmien
nistaminen ja vuorovaikutusta edistävä toiminta (Pearson ja Vaughan 1986, Faw
1991). Hoitajan arvot, kokemukset, havaitsemiskyky sekä tiedollinen taso vaikutt
hänen tapaansa vastaanottaa asiakkaan tuottamaa informaatiota. Molemmat myös
vat hoitotilanteeseen sopivaa roolikäyttäytymistä (Heiss 1981). Vaikka vuorovaiku
lähentää asiakasta ja hoitajaa, tulee hoitajan säilyttää ammatillisuus ja terapeuttises
tävä etäisyys asiakkaaseen. Preisner on soveltanut psykiatriseen hoitotyöhön Riehlin
rovaikutusmallia, jossa on neljä pääelementtiä:potilason biopsykososiaalinen olento, jota
uhkaavia ulkoisia tekijöitä ovat esim. stressi tai sopeutumisongelmat.Hoitaja on tera-
peutti, joka soveltaa erilaisia terapeuttisia lähestymistapoja ja arvioi niitä jatkuvasti p
laalta tulevan palautteen mukaan.Tavoitehoidossa on käyttäytyminen, joka antaa pot
laalle dynaamisen tasapainotilan ja sopii kulttuurin asettamiin normeihin.Interventioon

Konsultaatio
Riippumaton hoitosuhde
Lääketieteellinen hoito
Tiim ityö, verkostotyö
Yhteistyö perheen kanssa

3

1
4

lääkäri

hoitaja

perhe

2

ympäristö

5

Potilas
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psykiatrisen hoitotyön terapiamenetelmien ja näkemysten soveltamista päämäärän s
tamista varten. Mallin eklektisyys antaa mahdollisuuden kokeilla eri hoito-orientaati
ja yhdistellä niitä tarpeen mukaan. Se myös motivoi hoitajia kouluttautumaan ja yr
mään eri lähestymistapoja (Preisner 1980, Riehl ja Roy 1980). Sekä potilas että ho
osallistuvat aktiivisesti päätöksenteko- ja ongelmanratkaisuprosessiin hoidon aikan
ei-kielellisellä kommunikaatiolla on vaihdetun informaation tulkinnassa suuri merki
(Yura ja Walsh 1983, Crawford ym.1994). Varsinkin lievempien depressioiden hoido
vuorovaikutusmallien mukainen työskentely soveltuu hyvin myös perusterveydenhuo
hoitajille, joilla ei ole psykiatrista peruskoulutusta.

2.6.4.3. Hoitotyön kehitysmallit

Depression hoidon teoreettisena viitekehyksenä usein käytetty kehitysmalli on Pep
1950-luvulta asti kehittämä malli, jossa hoitotyö nähdään terapeuttisena prosessina (
son ja Vaughan 1986, Brophy 1994). Peplaun mukaan hoitajan persoonallinen kas
kehitys ihmisenä ja työssään vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten potilas voi hoid
hyötyä. Peplau erottaa hoitajan ja potilaan suhteessa neljä vaihetta:orientoitumisvaiheen,
jolloin ongelmat tunnistetaan ja avuntarve määritellään;samastumisvaiheen, jolloin poti-
las kokee yhteenkuuluvuutta niihin, jotka voivat häntä auttaa;hyväksikäytön vaiheen, jol-
loin potilas hyödyntää kaiken, mitä hoito voi hänelle antaa; japäätösvaiheen, jolloin poti-
las irrottautuu hoitosuhteesta (Pearson ja Vaughan 1986, Brophy ym. 1994). Näiss
vaiheissa hoitajalla voi olla kuusi erilaista roolia: vieraan rooli auttaa hyväksymään poti-
laan sellaisena kuin hän on ja kuuntelemaan asioita hänen kannaltaan. Hoitaja vo
myös tiedonantajantai opettajanroolissa valmiina välittämään tietoa.Johtajanroolissa
hoitaja auttaa potilasta suoriutumaan kehitystehtävistään rohkaisemalla tätä.Sijaisen
roolin ottaessaan hoitaja edustaa potilaalle hänen elämässään merkityksellistä ihm
auttaa potilasta määrittämään suhdettaan tähän henkilöön. Tärkeimpänä Peplau
ohjaajan roolia, jolloin hoitaja reagoi adekvaatisti potilaan tarpeisiin (Brophy ym. 199
Peplaun mallia voidaan soveltaa perusterveydenhuollossa tehtävään mielenterveysty
jos potilas kykenee pitkäjänteiseen työskentelyyn ja avoimeen kommunikaatioon vas
ottotilanteissa.

2.6.4.4. Hoitotyön käsitteelliset mallit suomalaisissa
perusterveydenhuollon hoitotyön tutkimuksissa

Hoitotyön käsitteelliset mallit ovat olleet viitekehyksenä monissa tutkimuksissa, jo
aihe on ainakin sivunnut mielenterveysongelmien hoitoa. Kuronen (1994) tarkkaili äit
ja perheneuvolassa asiakastilanteiden vuorovaikutusta ja havaitsi hoitajanpuheen asiak-
kaalleolevan hyvin erilaista kuin hoitajien keskinäinenpuhe asiakkaasta. Hoitajat puhui-
vat asiakkaan psykososiaalisista ongelmista mieluummin työtoverin kuin asiakk
itsensä kanssa. Hoitajat huomioivat kuitenkin asiakkaan merkit halukkuudesta puh
antoivat vihjeitä siitä, että ovat valmiita keskustelemaan asiakkaan kanssa tämän e
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tuomista asioista. He antoivat pitempiä vastaanottoaikoja tai huolehtivat muuten a
kaista, joiden kanssa keskusteltaessa tuli esiin ongelmia. Terveydenhoitajat saat
tehdä konsultaatiopyyntöjä tai lähettää asiakkaita eri yhteistyötahoille, mutta asiakas
teissa he työskentelivät lähes aina yksin. Vuorovaikutussuhdetta asiakkaaseen p
epävirallisen, vapaan puhetyylin käyttäminen sekä viittaukset ja kysymykset, jotka o
tivat hoitajan tuntevan hyvin asiakkaansa. Hoitajat sivuuttivat mielellään ongelmaläh
set keskustelut tai siirsivät asiakkaat lääkärille ja erityistyöntekijöille.

Myös Åstedt-Kurjen (1992) perusterveydenhuollon hoitotyön tutkimuksessa lähtök
tana oli vuorovaikutusmallin mukainen näkemys asiakkaasta yksilönä, jolla on kyky
tella ja tahtoa sekä tarkastella hoitoa ja hyvän terveyden kriteerejä omista arvostuksi
lähtien. Asiakas voi kokea saamansa hoidon tai suositukset ristiriitaisina omien käs
tensä kanssa. Åstedt-Kurki arvioi osan hoitajista toimivan vuorovaikutuksessa asia
arvostavalla ja kunnioittavalla tavalla, mutta osalla hoitajista hoidon olevan edelleen
lääketieteellistä ja ongelmakeskeistä.

Järjestelmä- ja kehitysmallien viitekehyksestä sekä asiakkaiden näkökulmasta h
työtä terveyskeskuksessa tarkastelleen Pelkosen (1989, 1992) tutkimat alle 30-vu
terveyskeskuspalvelujen käyttäjät arvioivat hyvän terveydenhoitajan olevan huma
yksilöllinen toiminnassaan ja kunnioittavan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Kaava
suus, etäisyys ja autoritaarisuus herättivät kielteisiä tunteita asiakkaissa. Hyvä terve
hoitaja tunnisti asiantuntemuksensa rajat ja lähetti asiakkaan tarvittaessa eteenpäin.
jat pitivät Pelkosen tutkimuksessa tärkeimpänä tehtävänään asiakkaiden kasvun ja
tyksen edistämistä sekä heidän toimintakykynsä tukemista. Keskeisiksi auttamismen
miksi he arvioivat paitsi kuuntelemisen ja keskustelemisen, myös ohjaamisen ja opet
sen. Keinoina olivat mm. itsetunnon tukeminen, kiinnostuksen osoittaminen, tosis
ottaminen, lähellä olo ja koskettaminen sekä asiakkaan antamiin vihjeisiin tarttumi
Hoitajat halusivat selvitellä asiakkaiden ongelmatilanteita ensin itse, ja ohjasivat v
tämän jälkeen osan asiakkaista muille työntekijöille (Pelkonen 1989, 1992). Myös ho
jat arvostivat asiakassuhteissa luottamusta, yksilöllisyyttä ja tarpeenmukaisuutta. He
vat asiakkaille valinnanvapauden suhteessa tarjottuun hoitoon sekä mahdollisuuden
hoitoon tilanteensa korjaamiseksi. Järjestelmämallien mukaisesti Pelkonen (1992) p
kin asiakkaan ja hoitajan kykyä neuvotella, reflektoida toistensa ajatuksia ja tehdä yh
työtä ympäristön kanssa välttämättömänä asiakkaan ongelmanratkaisun tukemiseks

Vaikka järjestelmämalleissa korostuva perhekeskeisyys on ollut terveyssisartyön
periaatteita jo 1920-luvulta alkaen, se on kansanterveyslain voimaantultua ollut hei
esillä terveydenhoitajien työssä (Hännisen 1965, Simoila 1994). Perhekeskeisen h
työn kohteena on, erotuksena perheterapiasta, pidetty terveitä perheitä, ja perhe on
mioitu hoidossa joko yksilön viitekehyksenä, osiensa muodostamana kokonaisuuten
asiakkaana (Hakulinen ja Paunonen 1994).Viime vuosina perhe- ja yhteisöorientaat
jälleen alkanut lisääntyä, vaikka hoitotyön kouluttajat ovatkin kokeneet edellytykse
opettaa perhetyön käytännön taitoja puutteellisina (Vehviläinen-Julkunen ja Sohl
1995, Mikkola ym. 1996). Terveydenhoitajat ovat tutkimuksissa määritelleet perhekes
syyden hyvin eri tavoin. Se on koettu mm. oman työnsä organisointitapana, perheenj
ten keskinäisenä kiintymyksenä, perheen informoimisena, perheen kuulemisena a
kaan asioissa, perheen resurssien tunnistamisena ja hyödyntämisenä hoidossa ta
naiskuvan luomisena asiakkaan taustasta (Pelkonen 1992, Raatikainen 1992, Ku
1994, Simoila 1994). Kurosen (1994) tutkimuksessa hoitajat kuvasivat asiakkaan lä
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sistä puhumisen vaikeana ja hienotunteisuutta vaativana asiana, joka kuitenkin loi
vallisuutta ja läheisyyttä asiakassuhteeseen ja auttoi ongelmanmäärittelyssä. Par
perhesysteemin huomioiminen ja luonteva ongelmista puhuminen onnistui parem
kotikäynneillä kuin neuvolassa, jossa asiakkuuden positiivinen luonne helposti korost

2.6.5. Hoitajat osana työryhmää: Moniammatillinen yhteistyö
terveyskeskuksessa

Moniammatillinen yhteistyö on hoitajille tärkeää erityisesti niissä ongelmatilanteis
joissa hoitajien on työnkuvansa vuoksi vaikea yksin toimia. Näihin ongelmiin kuulu
keskeisinä mielenterveyden häiriöt. Työyhteisössä vallitseva hoito-orientaatio mää
pitkälle sen, millaista yhteistyö eri ammattiryhmien kesken on ja miten paljon sitä t
dään. Koponen ym. (1991) ovat luokitelleet terveyskeskusten moniammatillisten työ
mien hoito-orientaatiot vuorovaikutuksen, toiminnan tavoitteiden ja asiakkaiden on
mien tarkastelun mukaan neljään ryhmään:

1. Oirekeskeisessä orientaatiossakäsitellään yksittäisten asiakkaiden yksittäisiä onge
mia ja oireita asiantuntijakeskeisesti ja biolääketieteellisesti diagnostisoiden. Ongel
taustaa tai asiakkaan käsityksiä asiasta ei pohdita, ja asiakkaan kykyä hallita ong
pyritään kontrolloimaan.

2. Yksilökeskeisessä orientaatiossatavoitteena on yksittäisen asiakkaan ongelmie
monipuolinen ja kokonaisvaltainen selvittäminen, sekä asiakkaan omatoimisuuden ja
hoidon tukeminen. Asiakkaan näkemys kuullaan ja otetaan huomioon hoidon suu
telu- ja toteutusvaiheessa ja hänestä huolehditaan yhteistyössä muiden ammattihe
den kanssa.

3. Perhekeskeisessä orientaatiossaeri perheenjäsenten vaikeudet nähdään kokonais
tena, ja tilannetta pohditaan eri näkökulmista huomioiden myös eri osapuolten yksilöl
hoidon ja tuen tarpeet. Hoito on moniammatillista, mutta perheenjäsenillä voi halu
saan olla omat työntekijät.

4. Yhteisökeskeisessä orientaatiossaasiakkaan ja hänen perheensä lähiverkostoon ku
luvat henkilöt ovat ammattihenkilöille yhteistyökumppaneita tuen tarpeen arvioinni
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteisökeskeisyys näkyy myös työryhmän tarp
saada tietoa toiminta-alueensa yhteisön erityispiirteistä ja toimia ennaltaehkäiseväst
kuttamalla yhteisön kehittämistarpeisiin

Mitään hoito-orientaatiota ei Koposen ym. (1991) mukaan voida pitää toista par
pana. Eri tilanteissa ja eri asiakasryhmien kanssa tarvitaan erilaisia tyyppisiä lähesty
tapoja, jotka voivat olla myös vastaavissa tilanteissa aiemmin hyviksi havaittuja. M
ammatillinen yhteistyö terveyskeskustyössä voi Koposen ym. (1991) mukaan olla m
muotoista: asiakkaideneteenpäinlähettämistätyöntekijältä toiselle; tiedonvälitystä
omasta erityisosaamisesta tai yhteisten asiakkaiden asioista;palvelujen yhteensovitta-
mista pyrkimyksenä välttää asiakkaiden turhia käyntejä eri työntekijöillä;yhdessä työs-
kentelyäasiakkaan edun mukaisesti ja eri näkökulmia arvostaen taityönohjauksellisen
tuen saamistatyöhön toisilta työntekijöiltä ongelmatilanteissa.

Kuronen (1994) havaitsi tutkimuksessaan terveydenhoitajien yhteistyön eri amm
ryhmien kanssa sisältävän asiakkaan ohjaamista toisen organisaation asiakkaaksi, k
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eniten terveydenhoitajien ja lääkärien välillä. Erityistyöntekijöiden, kuten psykolog
kanssa terveydenhoitajien yhteistyö oli vähäisempää ja muodollisempaa sisältäen yl
vain asiakkaan lähettämisen työntekijältä toiselle tai konsultaation vaikeassa asiakas
teessa. Myös Pelkosen (1989) tutkimuksessa terveydenhoitajat kokivat ongelmall
pana yhteistyötahona mielenterveystyön yksiköt puutteellisen tiedonkulun takia. On
mia esiintyy herkimmin niillä työn alueilla, joissa eri ammattiryhmien on mahdollis
suorittaa samaa tehtävää, ja niitä voidaan välttää parhaiten arvioimalla tarvittavan yh
työn luonne etukäteen potilaan tarpeiden mukaisesti (Jones 1984).

2.6.5.1. Terveyskeskuksen moniammatillisen yhteistyön kehittämispro

Perusterveydenhuollon hoitotyön 1990-luvun keskeisiksi kehittämiskohteiksi ennako
1980-luvulla vanhustyö, mielenterveystyö sekä kuntoutus, ja hoito-orientaation arvio
kehittyvän perhe- ja yhteisökeskeiseen suuntaan (Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 1
Terveyskeskustyötä onkin kehitetty tähän suuntaan, mutta kohteena ovat yleensä
terveyskeskuslääkärit (Kiuttu 1994). Myös joitakin moniammatillisia projekteja on tot
tettu viime vuosina. “Toimiva Terveyskeskus”-projektissa kehitettiin terveyskeskus
työmuotoja ja toimintaa niiden omilla ehdoilla kaikkien ammattiryhmien sekä asiakk
den yhteistyönä (Engeström ym. 1991). Projekti ennakoi siirtymistä väestövastui
perusterveydenhuollon toimintamalliin, jonka kokeilu alkoi kymmenessä kunna
vuonna 1989 (Koponen ym.1992). Toimintamallissa moniammatilliset työryhmät o
vastuussa maantieteellisesti rajatun väestönosan hoidosta ja asiakkaat saavat palve
sääntöisesti aina samoilta työntekijöiltä. Kokeiluun osallistuivat useimmat peruster
denhuollon työntekijäryhmät sekä osittain myös sosiaalitoimen henkilöstö. Myönteis
koettiin lisääntynyt yhteistyö eri ammattiryhmien kesken, alueen väestön tuntemu
lisääntyminen ja hoitosuhteiden jatkuvuus (Aro 1991). Moniammatillisen yhteistyön v
keutena henkilöstö koki arvovaltakiistat, kiireen, erilaisen työhön asennoitumisen ja
ten työn arvostamattomuuden, jotka muuttivat yhteistyön lähinnä tiedon vaihdoksi p
laista (Heliö 1994). Yhteistyö oli ongelmallista perhe- ja päihdeongelmien hoidoss
helpointa vanhustyössä (Aro ja Liukko 1993). Hoitohenkilöstö olisikin halunnut kokei
aikana enemmän terveyskeskuksen sisäistä, kaikille ammattiryhmille yhteistä koulu
(Asikainen 1992).

Terveydenhoitajien työssä kokonaisvaltainen väestövastuu toteutui projektissa
harvoin. Käytännössä terveydenhoitajat vastaavat 2-4 toimintasektorista, esim. äi
lasten- ja kouluneuvolatyöstä (Aro ja Liukko 1993). Vaikka terveydenhoitajat koki
ensisijaisena tehtävänään riskien ja ongelmien tunnistamisen sekä asiakkaiden oh
sen asiantuntijoille, he tekivät käytännössä valtaosan jatkohoidoista itse. Väestöva
projektin seurannan aikana vain vajaa prosentti asiakkaista ohjautui mielenterveysp
lujen piiriin. Hoitajista etenkin vanhimmat työntekijät ovat olleet uupuneita kiireen tak
Vuodeosastojen hoitajat kokivat vastuunsa kasvaneen liian suureksi ja yhteistyön lä
reiden kanssa muuttuneen sekavaksi (Koponen ym. 1992). Kotisairaanhoidossa v
vastuu on koettu tarpeellisena ja omaa työtä selkiinnyttävänä. Potilaan luonnollisen
koston mukanaolo on tullut tärkeäksi osaksi hoidon kokonaisuutta. Ajanvarausvas
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tamatta lääkäreitä avustavia perushoitajia, jotka ovat kokeneet väestövastuun lisä
potilas-lääkäri-avustajasuhteen vuorovaikutusta ja lisänneen itsenäisyyttä työssä.

Asiakkaista 78 % piti väestövastuukokeilun aikana tarpeellisena nimettyä työntek
johon voi ottaa yhteyttä kaikissa terveyden- tai sairaanhoitoon liittyvissä asioissa (Ko
nen ja Perttilä 1993). Asiakkaat pitivät palvelujen saatavuutta parempana perinteistä
mintamallia toteuttavissa terveyskeskuksissa (Huhtela 1992). Silti asiakkaista 90 %
tyytyväisiä lääkäripalveluihin ja yli 95 % hoitajien palveluihin (Koponen 1993). Tyyt
väisimpiä asiakkaat olivat vuorovaikutukseen terveydenhoitajien kanssa. (Huhtela 1
Tärkeimpinä tekijöinä hoitosuhteessa pidettiin ystävällisyyttä, ymmärtämistä, kuulem
ja vakavasti ottamista. Tuttuus ja hoidon jatkuvuus olivat tärkeämpiä kuin työntek
asiantuntevuus. Väestövastuukokeilu on 1990-luvulla laajentunut nopeasti. Valtakun
sena tavoitteena onkin väestövastuuseen siirtyminen ja moniammatillisen yhteis
kehittäminen koko perusterveydenhuollossa.

2.7. Yhteenveto kirjallisuudesta

Kirjallisuuskatsauksessa on tarkasteltu depression tunnistamista ja hoitoa sekä per
veydenhuollossa tehtävää hoitotyötä poikkitieteellisesti yhdistämällä terveydenhuollo
ammattiryhmiä koskevia tutkimuksia. Tämä johtuu siitä, että hoitajia koskevia tutkim
sia ei juurikaan ole tehty ja toisaalta siitä, että perusterveydenhuollossa depressiop
den hoidon tietoperusta on monitieteinen, ja hoito tapahtuu moniammatillisena yh
työnä.

Depressio on psyykkisen kivun aiheuttama perusreaktio, joka voidaan myös kliinis
diagnostisoida oireeksi, oireyhtymäksi tai psyykkiseksi sairaudeksi. Arviolta 6 % aik
väestöstä kärsii tälläkin hetkellä hoitoa vaativasta masennuksesta, mutta heistä vai
masosa on hoidon piirissä. Depression aste voi vaihdella aina tilapäisestä mielialan
kusta hyvin vaikeaan ja pitkäaikaiseen häiriötilaan. Oireet voivat ilmetä paitsi kogniti
sina ja tunne-elämän häiriöinä, myös somaattisina tuntemuksina tai toiminnallisina
riöinä. Tutkimuksia depression esiintyvyydestä sekä koko väestössä että perusterve
huollon asiakkailla on tehty runsaasti ulkomailla ja jonkin verran myös Suomessa. D
ression on todettu olevan yleisintä naisilla, ikääntyneillä, somaattisesti sairailla sekä
kittävän menetyksen tai elämänmuutoksen kokeneilla. Eriasteista masennusta es
kaikenikäisillä miehillä ja naisilla, ja valtaosa depressioista jää tunnistamatta jopa ma
tuneelta itseltään. Depression tunnistaminen ei näyttäisi tutkimusten mukaan olevan
välttämätöntä, jos potilaan hoitosuhde on muuten hyvä ja hän saa oireenmukaista h
esimerkiksi unettomuuteensa. Depression hoidosta on tehty yllättävän vähän tutkimu
Suomessa ei juuri lainkaan. Perusterveydenhuollon osalta on tutkittu lähinnä yleislä
rillä käyneiden potilaiden saaman lääkehoidon tai lyhytterapeuttisten interventioiden
kutuksia. Hoitomuodoilla ei näyttäisi olevan merkittäviä eroja depressiosta toipum
suhteen. Ratkaisevaa sen sijaan on, millainen vuorovaikutus hoitavan henkilön ja
laan välille syntyy, ja kuinka vakava potilaan masennustila on. Empaattisuus, kuuntel
nen, vakavasti ottaminen ja luvan antaminen depressiosta puhumiseen ovat tekijöitä,
vaikuttavat hoidon käynnistymiseen ja tuloksiin valittua hoitomuotoa enemmän. S
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messa ei ole tutkittu lainkaan depression esiintyvyyttä, depression tunnistamista tai
ression hoitoa perusterveydenhuollon hoitajien asiakkailla. Ulkomaisissa tutkimuks
on todettu hoitajien kokevan valmiutensa tunnistaa ja hoitaa masennusta puutteelli
Koulutusinterventioista saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että hoitajilla on edellyt
siä ja mahdollisuuksia hoitaa menestyksekkäästi etenkin lieviä depressioita osana
työtään. Suomalaiset terveyskeskuksessa työskentelevät hoitajat kokevat mielente
den ongelmista puhuvat asiakkaat vaativina ja kuormittavina, mutta pystyvät silti to
maan hoitotilanteessa asiakasta kunnioittavalla ja rohkaisevalla tavalla. He tekevä
tään terveyskeskuksessa useimmiten yksin, ja moniammatillinen yhteistyö on läh
potilaan eteenpäin ohjaamista tai konsultointia vaikeissa asiakastilanteissa. Usei
hoitajat ovat kokeneet perusterveydenhuollossa vakiintumassa olevan väestövastu
lin työuupumustaan lisäävänä, mutta todenneet sen myös lähentäneen suhdetta oma
akaskuntaan ja lisänneen moniammatillista yhteistyötä.
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3. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Depression esiintyvyyttä perusterveydenhuollossa on Suomessa tutkittu terveyske
palvelujen käyttäjien näkökulmasta epidemiologisena tutkimuksena. Toisena tutkim
kohteena on ollut depression tunnistaminen ja hoito osana terveyskeskuslääkärien
Hoitajien kannalta asiaa on vain sivuttu joissakin tutkimuksissa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on
1. kuvata hoitajien kokemuksia ja käsityksiä depressiosta.
2. kuvata ja analysoida hoitohenkilöstön käsityksiä omista ja työyhteisönsä valmiuk

ja mahdollisuuksista tunnistaa ja hoitaa depressiivisiä potilaita.
3. arvioida depression tunnistamista ja hoitoa koskevan koulutusintervention vaikutu

hoitajien käsityksiin, työkäytäntöihin ja koettuihin valmiuksiin.
Näihin tavoitteisiin liittyen tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyks

1. Mitä ovat depression oireet sekä taustatekijät, ja kuka depressioon sairastuu?
2. Millaiset edellytykset terveyskeskuksissa on selvitä depressiivisen asiakkaan ho

eri vaiheista, ja mitä ongelmia siihen liittyy?
3. Millainen hoito-orientaatio hoitajilla on depressiivisen potilaan hoidossa?
4. Millaisia tunteita hoitajilla liittyy depressiivisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn?
5. Miten yhteistyö eri ammattiryhmien kesken toimii depressiivisen potilaan hoidossa
6. Millaisia hoito-orientaatiotyyppejä hoitaja-aineistosta löytyy?
7. Miten depressiokoulutus muutti hoitajien suhtautumista depressioon ja sen hoitoon
8. Miten terveyskeskustyöntekijöiden erilainen koulutus, työnkuva tai työkokemuk

pituus on yhteydessä käsityksiin depressiosta ja sen hoidosta?
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4. Aineisto ja menetelmät

4.1. Tutkimuksen lähtökohdat

Tutkimus koostuu kahdesta eri tutkimusmenetelmillä ja eri aineistolla toteutetusta os
kimuksesta. Ensimmäinen osatutkimus on kolmivaiheinen kyselytutkimus, joka on
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen eli Stakesin Mieli Maasta! -
ressioprojektin pilottiprojektia. Aineisto tässä osatutkimuksessa on kerätty projek
osallistuneilta hoitajilta neljästä terveyskeskuksesta: Halikosta, Iistä, Kirkkonumm
Masalasta ja Nurmijärveltä. Vertailuryhmänä ovat joidenkin tulosten osalta projek
osallistuneet terveyskeskuslääkärit. Tutkimuksessa selvitettiin hoitotyöntekijöiden k
tyksiä depressiosta ja sen hoidosta terveyskeskuksessa ennen ja jälkeen depressio
tuksen, sekä kokemuksia koulutuksesta ja sen merkityksestä omassa työssä. Ensimm
osatutkimus toteutettiin kvantitatiivisin menetelmin, ja se tuotti hoitajien osalta perus
toa depression tunnistamiseen ja hoitoon terveyskeskuksessa liittyvistä tekijöistä ja
tyksistä. Tutkimus ei kuitenkaan antanut tietoa siitä, miten hoitajien persoona, amma
nen viitekehys tai omat elämänkokemukset näkyvät heidän käsityksissään depressio
sen hoidosta, tai miten he ymmärtävät sellaiset tutkimuksessa käytetyt ilmaisut k
“valmius hoitaa”, “psykoterapia” tai "moniammatillinen yhteistyö depression hoidoss
Päätinkin syventää ensimmäisen osatutkimuksen tietoja ja tutkia hoitajien käsityksiä
ressiosta jatkamalla tutkimusta laadullisin menetelmin, hoitajien itse kertomia kokem
sia ja käsityksiä analysoimalla. Toinen osatutkimus on kyselytutkimus, jossa aineis
on kolmelletoista hoitajalle tehdyt teemahaastattelut.

4.2. Tutkimuksen vaiheet

Tutkimuksen kulku on kuvattu kuviossa 2. Ensimmäisen osatutkimuksen tutkimusvaih
jotka ovat osa Stakesin perusterveydenhuollon depression tunnistamis- ja hoitopro
toteutti vuoden 1994 aikana projektin tutkijaryhmä, jossa olin jäsenenä. Toinen osat
mus on itsenäinen tutkimushanke, jonka aineistokeruuvaiheen toteutin vuoden 1996
puoliskolla.
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Kuvio 2. Tämän tutkimuksen kulku.

4.3. Ensimmäinen osatutkimus

4.3.1. Tutkimus- ja koulutusprojekti depression tunnistamisen ja hoidon
kehittämiseksi perusterveydenhuollossa

Stakesin perusterveydenhuollon depressioprojektin tavoitteena oli tuottaa toimiva h
malli depression hoitoa varten perusterveydenhuollossa sekä kerätä perustietoa te
keskushenkilöstön depressioon ja sen hoitoon liittyvistä käsityksistä. Projektin toteutt
nen kuvataan tässä raportissa niiltä osin kuin se kohdistui suoraan tutkimusterveyske
ten hoitajiin. Projektissa toteutettujen epidemiologisten sekä lääkäreiden hoitokäytä
hin liittyvien kyselyiden tuloksista on raportoitu eri yhteydessä (Kiuttu ym. 1996). Int
ventiona tutkimusprojektissa oli kolmipäiväinen depressiokoulutus (liite 3) sekä osalli
jille jaettu depression tunnistamis- ja hoitomallikirjanen.

4.3.1.1. Koulutuksen suunnittelu

Stakesissa kokoontui vuoden 1993 ajan projektityöryhmä, johon kuului terveyskesku
käreitä, psykiatreja, sairaanhoidon koulutuksen saanut erikoissuunnittelija Stakesista
puheenjohtajana tutkimusprofessori Ville Lehtinen. Työryhmä tuotti perusterveydenh
lon depression hoitomallikirjasen (Lehtinen 1994) sekä opetusvideon, joka sisälsi k
depressiopotilaan hoitoonhakeutumista edeltävän elämäntilanteen kuvausta. Projek
ryhmän työtä jatkoi tutkijaryhmä, johon kuului jäseniä alkuperäisestä työryhmästä s
uutena jäsenenä tämän tutkimuksen tekijä. Tutkijaryhmä suunnitteli ja toteutti depre
koulutuksen ja siihen liittyvät kyselyt sekä analysoi kerätyn aineiston ja raportoi siitä.

Stakesin perusterveydenhuollon depression tunnistamis- ja hoitoprojektin
suunnittelutyöryhmä

helmikuu 1993-joulukuu
1993

I osatutkimus

Tutkimusvaihe 1: Alkumittaukset depression tunnistamiseen ja hoitoon
liittyvistä käsityksistä kyselynä tutkimusterveyskeskusten hoitohenkilöstölle

maaliskuu 1994

kouluttajien koulutus kolmipäiväistä interventiokoulutusta varten huhtikuu 1994

Tutkimusterveyskeskusten hoitohenkilöstön depressiokoulutus huhtikuu 1994-kesäkuu
1994

Tutkimusvaihe 2: Koulutuksen arviointikysely huhtikuu 1994-kesäkuu
1994

Tutkimusvaihe 3: Loppumittaukset depression tunnistamiseen ja hoitoon
liittyvistä käsityksistä kyselynä tutkimusterveyskeskusten hoitohenkilöstölle

marraskuu 1994

II osatutkimus

Terveyskeskuksissa työskentelevien hoitajien haastattelut depressioon
liittyvistä teemoista

helmikuu 1996-kesäkuu
1996
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4.3.1.2. Tutkimusvaiheiden ja koulutuksen toteuttaminen
terveyskeskuksissa

Kaikki nyt raportoitavat kolme kyselyvaihetta sekä interventiokoulutus toteutettiin er
seen kussakin tutkimusterveyskeskuksessa. Kyselyt palautettiin suljetuissa kirjekuo
suoraan Stakesiin. Interventiokoulutus koostui kaikille työntekijöille suunnatusta teo
päivästä sekä kahdesta pienryhmäpäivästä suoraa asiakastyötä tekeville. Koulutus
tettiin lähes samanlaisena kaikissa tutkimusterveyskeskuksissa (liite 3). Kouluttajina
mivat pääsääntöisesti paikalliset asiantuntijat. Pienryhmäpäivinä kouluttajina olivat m
tutkimusterveyskeskusten tehtävään koulutetut psykologit ja lääkärit.

Koulutettavat eläytyivät pienryhmien rooliharjoituksissa depressiopotilaan tai työn
kijän rooliin hoitotilanteessa. Työnohjaustilanteissa työnohjaajina toimivat työyhtei
ulkopuoliset, Balint-työnohjaajiksi koulutetut henkilöt. Balint-työnohjauksessa pyritä
ymmärtämään potilaan oireilun merkityksiä ja tunnistamaan omia reaktioita ja tunt
potilastyössä (Clyne 1991, Rekola 1994). Teoriapäivään osallistui työntekijöitä m
sosiaalitoimesta sekä seurakunnasta. Yhteensä osallistujia oli neljässä terveyske
sessa noin 550. Pienryhmissä osallistujia oli 260. Lähes kaikki hoitajat ja lääkärit osa
tuivat koulutukseen.

4.3.1.3. Kyselylomakkeet ja niiden kehittäminen

Nyt raportoitavassa tutkimuksessa mukana olevat kyselylomakkeet 1, 5 ja 6 (liitteet
2) oli tarkoitettu terveyskeskusten kaikille suoraa asiakastyötä tekeville ammattiryhm
Lomakkeet formuloitiin projektin tutkijaryhmässä. Kysymysten perustana oli työryhm
eri lähteiden perusteella muodostunut käsitys depressioon ja sen hoitoon olennaises
tyvistä tekijöistä perusterveydenhuollossa (mm. Freeling ym. 1985, Blacker ja C
1987, Engeström ym.1991, Lehtinen ym. 1991, Rush ym. 1992, Achte ja Tamm
1993).

4.3.1.4. Muuttujien muodostaminen kyselylomakkeiden avoimista
kysymyksistä ja kyselyaineiston analyysi

Analysoin ja luokittelin osan avoimista kysymyksistä yksin ja osan yhteistyössä proje
työryhmän toisen tutkijan kanssa. Depression keskeisten oireiden (liite 1, kysymys
luokittelussa käytin perusteena Suomessa vuonna 1994 käytössä olleen tautiluokit
mukaista vakavan depression kliinisten ydinoireiden luetteloa (Mielenterveyden häi
den diagnostinen ja tilastollinen ohjeisto, Lääkintöhallitus 1989; liite 5). Luokittelu
jätin kuitenkin pois kohdan 8, "keskittymiskyvyn heikkeneminen" ja korvasin sen term
“muut oireet”, koska kohtaa 8 esiintyi vastauksissa hyvin vähän. Useimmat vastaa
mainitsemat oireet olivat selkeästi luokiteltavissa. Tulkinnanvaraisten vastausten o
luokittelimme vastaukset ensin erikseen toisen tutkijan kanssa ja keskustelimme ku
yhteinen luokitteluratkaisu löytyi.
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Tapausesimerkin (kysymys 12, liite 1) osalta nimesimme toisen tutkijan kanssa ko
muuttujaa, joista ensimmäinen olihoitokäytäntö.Sillä tarkoitetaan tässä yhteydessä va
taajan tapaa tarkastella asiakkaan tilannetta, vuorovaikutuksen luonnetta hoitotilant
sekä suunnitellun hoitoprosessin tavoitteita. Hoitokäytännön luokittelussa sovelsim
Koposen ym. (1991) terveyskeskuksen työryhmistä käyttämää luokittelua:1. oirekeskei-
nen, 2. Yksilökeskeinen, 3. Perhekeskeinen, 4. systeemikeskeinensekä5. ei arvioitavissa.
Luokittelujen yhteensopivuusprosentiksi tuli 74 %. Suurimmat erot olivat vastauksen
kittelussa oire- tai yksilökeskeiseksi. Eri tavoin luokitelluista vastauksista kesku
limme, kunnes yhtäläinen luokitteluratkaisu löydettiin. "Ei arvioitavissa" - luokkaa kä
tettiin, jos vastaajan hoitokäytäntö ei ollut pääteltävissä vastauksesta.

Toisena muuttujana tapausesimerkissä olihoitovastuu, jolla tarkoitetaan tässä vastaa
jan mielipidettä siitä, kenelle terveyskeskuksen tai sen ulkopuolisten tahojen työn
jöille vastuu depressiivisen asiakkaan hoidosta kuuluu, ja mikä hänen oma vastu
tilanteessa on. Luokkia oli viisi:1. vastuu kokonaan itsellä, 2. vastuu itsellä ja yksikö
toisilla työntekijöillä, 3. siirtää asiakkaan hoitovastuun eteenpäin yksikön sisällä, 4. s
tää asiakkaan hoitovastuun erikoissairaanhoitoon tai vastaavaan yksikköön sekä
arvioitavissa.

Kolmannen muuttujan nimesimmehoitomuodoksi. Tällä tarkoitetaan vastaajan arviota
siitä, mikä hoitokeino tai mitkä hoitokeinot yhdessä parhaiten auttaisivat depressiiv
asiakasta. Luokkia oli yhdeksän:1. Yksilökeskustelu, 2. pari /perhekeskustelu, 3. yksi
keskustelu ja lääkehoito, 4. Lääkehoito, 5. pari /perhekeskustelu ja lääkehoito, 6. Sa
lahoito, 7. Fysioterapia, 8. verkostoneuvottelu ja 9. muut hoitomuodot.Verkostoneuvot-
telu on tilanne, jossa mukana on asiakkaan nimeämiä hänelle tärkeitä henkilöitä, e
omaisia, ystäviä tai työtovereita.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita depression hoidossa koskevan kysymyksen (lii
kysymys 15) vastaukset luokittelin kolmeen muuttujaan, jotka olivatensimmäisenä mai-
nittu yhteistyökumppani, toisena mainittu yhteistyökumppani ja mainittujen yhteis
kumppanien lukumäärä.Kahdessa ensimmäisessä muuttujassa luokkia oli yhdeksän1.
terveyskeskuksen vastaanottoavustajat; 2. terveyskeskuslääkärit; 3. terveyskeskukse
lenterveystyöntekijät; 4. terveydenhoitajat; 5. fysioterapiatyöntekijät; 6. työterveysh
lon työntekijät; 7. psykiatrisen erikoissairaanhoidon henkilöstö; 8. muu erikoissaira
hoidon henkilöstö ja 9. muut. Kolmannen muuttujan arvoksi tuli suoraan vastaajan ma
nitsema lukumäärä yhteistyökumppaneitaan.

Lomakkeiden lopussa olevat vapaamuotoiset kommentit kirjoitin laadullista analy
varten omiksi tiedostoikseen.

Kyselylomakkeiden muuttujat olivat nominaali- tai järjestysasteikollisia. Stakesin
tojenkäsittelijä laski muuttujien prosentti- ja frekvenssijakaumat ja vertasi Khin neliöt
tiä käyttämällä.lisäksi joidenkin muuttujien osalta hoitajia ennen koulutusta / koulut
sen jälkeen -tilanteessa, sekä hoitajien ja lääkärien ryhmää ennen ja ja jälkeen kou
sen.
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4.3.2. Ensimmäiseen osatutkimukseen osallistuneet hoitajat ja lääkäri

Tutkimusterveyskeskusten tietoja ei tässä tutkimuksessa esitetä erikseen terveyske
sittain. Terveyskeskukset erosivat kooltaan jonkin verran toisistaan, mutta erot eivät t
muksen kannalta olleet merkittäviä, koska terveyskeskukset olivat toiminnallisesti ja
kilökuntarakenteeltaan samanlaisia. Terveyskeskuksista kolme oli Etelä-Suomessa j
Pohjois-Suomessa.

Hoitajia ja lääkäreitä niissä oli yhteensä 346. Nämä jakaantuivat ammattinimikk
tään seuraavasti:

Ensimmäisen osatutkimuksen perusjoukkona oli siis 281 hoitajaa. Opiskelijat ja ly
aikaiset sijaiset eivät osallistuneet tutkimukseen. Lääkäreiden avustajina toimivat vas
ottoavustajat olivat perushoitajan tai sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneita. Sairaanh
jista osa oli suorittanut erikoissairaanhoitajan tutkinnon, heistä erikseen on mainittu te
ydenhoitajat. Kaikissa terveyskeskuksissa oli myös psykiatrisia erikoissairaanhoit
mielisairaanhoitajia tai mielenterveyshoitajia. Jätin heidät pois tutkimuksesta, koska h
sin selvittää somaattista terveyden- ja sairaanhoitoa tekevien hoitajien käsityksiä m
nuksesta. Vertailuryhmänä olleista lääkäreistä 82 % työskenteli terveyskeskusvas
otolla ja loput hallintotehtävissä tai työterveyshuollon ja vuodeosastojen lääkäreinä.

Alkumittaukseen vastasi 256 hoitajaa (91 % perusjoukosta), mutta 66 tyhjää tai h
puutteellisesti täytettyä lomaketta jäi pois aineiston analysointivaiheessa. Aineist
alkumittauksen osalta jäi siis 190 hoitajaa (68 % perusjoukosta). Taustatiedot tämän
män osalta ovat luvussa 5.1. Koulutuksen arviointikyselyyn vastanneita oli 135 (4
perusjoukosta). Loppumittauksessa kokonaan tai lähes kokonaan täytetyn lomak
palautti 30 % perusjoukosta (n 87).

Eri kyselyihin vastanneiden ikä- ja työvuosijakaumissa ei ollut merkittäviä ero
Alkumittauksen ja puoli vuotta sen jälkeen tehdyn loppumittauksen välillä oli kuiten
joitakin eroja. Perushoitajien suhteellinen osuus vastanneista väheni ja erikoistumisk
tuksen suorittaneiden osuus kasvoi jonkin verran tutkimuksen viimeisessä vaihe
Merkittävin muutos vastanneiden määrissä oli työpistekohtainen. Kymmenestä alkum
ukseen vastanneesta työterveyshoitajasta kukaan ei osallistunut loppumittaukseen
deosaston hoitajien prosentuaalinen osuus vastanneista oli alkumittauksessa 37 %,
loppumittauksessa enää 17 %. Muut hoitajat osallistuivat yhtä aktiivisesti kaikkiin tu
musvaiheisiin. Terveyskeskusten tunnusnumeron perusteella pystyttiin laskemaan k
terveyskeskuksen osuus vastanneista hoitajista. Alku- ja loppumittausten osalta ka
terveyskeskuksen suhteellinen osuus vastanneista ei muuttunut, mutta yhden terve
kuksen osuus vastanneista väheni 32 %: sta 20 %:iin ja yhden terveyskeskuksen
vastaavasti kasvoi 24 %:sta 33 %:iin. Ensimmäiseen osatutkimukseen osallistuneist
tajista käytetään lyhennettäR1.

58 lääkäriä 85 terveydenhoitajaa
114 sairaanhoitajaa 7 fysioterapeuttia, kuntohoitajaa tai

45 vastaanottoavustajaa laboratoriohoitajaa
37 perushoitajaa
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4.4. Toinen osatutkimus

Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien käyttöä suositellaan, jos tutkimuksen aihepiiri
melko tuntematon, tutkija epäilee vallitsevaa tietoa virheelliseksi tai tavoitteena on
kosti kuvattujen ilmiöiden ymmärtäminen tai kuvaaminen (Leininger 1985, Fieldt
Morse 1985, Hirsjärvi ym. 1986, Couchman ja Dawson 1990, Begley 1996, Syrjälä 1
Vehviläinen-Julkunen ja Paunonen 1997). Kvalitatiivisin menetelmin voidaan m
syventää ja tarkentaa kvantitatiivisen tutkimuksen antamia tuloksia, kuten tässä tutkim
sessa oli tavoite (Bryman 1988). Tutkimusmenetelmän valinnan perustana pitäisi aina
se tutkimusongelma, johon menetelmällä haetaan vastausta (Begley 1996). Tässä
muksessa se oli hoitajien depressiota koskevien käsitysten kuvailu.

Triangulaatio tarkoittaa erilaisten aineistojen, tutkijoiden, teorioiden, tutkimusmen
telmien, analyysien tai tieteenalojen yhdistämistä samassa tutkimuksessa (Cow
1993). Tässä tutkimuksessa on käytetty neljää triangulaatiotyyppiä (Brannen 1992,
ley 1996):
1. Tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio. Saman ongelman ratkaisemiseksi kerätä

useita aineistoja eri ajankohtina, eri paikoissa tai erikokoisilta ihmisryhmiltä.
2. Metodologinen triangulaatio. Erilaisia tutkimusmenetelmiä käytetään joko yhdistä

mällä samaan tutkimukseen kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä tai käyt
mällä pelkästään useita kvantitatiivisia tai useita kvalitatiivisia menetelmiä.

3. Analyysiin liittyvä triangulaatio. Samaan aineistoon sovelletaan erilaisia laadullisia
määrällisiä analyysimenetelmiä.

4. Tieteidenvälinen triangulaatio. Eri tieteenalojen näkökulmia sovelletaan samassa tut
muksessa.
Etuna triangulaation käytössä on saadun tutkimustiedon monipuolisuus. Vaaran

olla eri metodeilla saatujen tulosten ristiriitaisuuden aiheuttama toisen tutkimustyy
preferointi tai tilanne, jossa todellisuudessa onkin tutkittu kahta eri asiaa ja tulosten
kinta vääristyy (Bryman 1988, Begley 1996). Tässä tutkimuksessa aineistoja oli kaks
analysointimenetelmiä käytin sekä samanaikaisesti ensimmäisessä osatutkimukses
jaksoittaisesti, keräämällä ja analysoimalla toisen aineiston vasta ensimmäisen aine
analysoinnin jälkeen. Tutkimuksen taustassa tarkastelin depressiota sekä psykia
kliinisen psykologian, hoitotieteen että yleislääketieteen tutkimustiedon pohjalta. Tav
teenani oli "poikkitieteellinen" näkökulma tutkittavana olevaan ilmiöön.

4.4.1. Toisen osatutkimuksen vaiheet

Aineistonkeruun menetelmänä toisessa osatutkimuksessa käytin puolistrukturoitua
tattelua eliteemahaastattelua,jota käytetään jos tutkittava ilmiö on heikosti tiedostettu ja
tai emotionaalisesti arka, eikä siitä ole totuttu puhumaan ääneen (Hirsjärvi ja Hu
1993). Haastattelurungon muodostavat tutkijan etukäteen määrittelemät pääteemat,
kysymysten muoto ja sisältö voidaan sovittaa haastattelutilanteessa haastateltavan
kustelun kulun mukaiseksi (Ahonen 1996).
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4.4.1.1. Haastattelurungon laadinta

Tutkijalla voi laadullisiakin aineistokeruumenetelmiä käyttäessään olla joko teoreett
tiedon, tai tässä tapauksessa, edellisen tutkimusvaiheen kautta olemassa johtolanka
muksen jatkokehittelylle (Grönfors 1982, Hirsjärvi ja Hurme 1993). Tämä johtolanka
toimia työhypoteesina, kunnes tutkimus edetessään testaa johtolangan oikeaan os
den. Kun uusia työhypoteeseja ei enää synny tavoitetaan saturaatiopiste, jonka jä
haastatteluja ei yleensä enää tehdä (Brannen 1992). Saturaatiomenetelmää sovelt
pystyin päättelemään haastattelujen edetessä, milloin seuraavat haastattelut eivät to
köisesti enää toisi olennaisesti uusia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. Siinä vaihe
aineiston keruun saattoi lopettaa.

Haastattelukysymykset voidaan jakaa tosiasiakysymyksiin sekä mielipidekysymyk
(Hirsjärvi ja Hurme 1993). Nyt raportoitavassa tutkimuksessa käytin lähes yksinom
mielipidekysymyksiä, kuten "Kuinka suuren osan asiakkaistasi arvelet olleen mase
neita?" (vrt. "Kuinka moni asiakkaasi sai depressiodiagnoosin viime vuonna?"). O
kysymyksistä (liite 6) johdin ensimmäisen osatutkimuksen kyselylomakkeesta 1 (liite
Näin osatutkimukset täydensivät hyvin toisiaan. Tutkimuksen peruskäsitteistä, joita
“depressio”, “depressiivinen asiakas”, “hoitoprosessi”, “depression hoito terveyskes
sessa”, “moniammatillinen yhteistyö" ja “omat edellytykset” muotoilin haastattelurung
neljä pääteemaa:
1. Mitä depressio on
2. Depressiivinen ihminen terveyskeskuksessa
3. Omat edellytykset ja asenteet depression hoidossa
4. Moniammatillinen yhteistyö ja edellytykset hoitaa depressiota perusterveydenh

lossa.
Teema-alueet pyrin käsittelemään aihepiiri kerrallaan, mutta monet haastateltava

toivat kokemuksiaan depressiosta työssä tai yksityiselämässään silloinkin, kun ta
poikkesivat keskusteltavana olleesta aihepiiristä. Teemahaastattelun tulisikin edetä
tateltavan ehdoilla dialogina, jossa haastattelijan uusi kysymys on usein seurausta
mitä haastateltava juuri sanoi (Grönfors 1982, Henderson ym. 1988, Marton 1994).

4.4.1.2. Toisessa osatutkimuksessa mukana olleet hoitajat

Esitin haastattelupyynnön henkilökuntarakenteeltaan ja toiminnoiltaan ensimmäistä
tutkimusta vastaavien terveyskeskusten hoitajille. Haastateltavalta edellytettiin, että h

–työskentelee terveyskeskuksessa, jossa ei ole toteutettu depression hoitoon li
koulutus- tai tutkimusprojekteja aikana, jolloin haastateltava on työskennellyt siell

–on saanut perushoitajan, sairaanhoitajan tai erikoissairaanhoitajan koulutuksen
–toimii käytännön hoitotyön tehtävissä terveyskeskuksen avohoidon yksiköissä ta

deosastolla, mutta ei tee päätoimenaan mielenterveystyötä.
Lisäksi varmistin kyselyaineiston ja haastatteluaineiston samankaltaistamiseksi,

haastateltavat ovat mahdollisimman monesta eri työpisteestä terveyskeskuksessa
sekä koulu- että opistotason koulutuksen saaneita ja tulevat haastateltaviksi vapaa



65

oituk-

omia
tellut
ista,
ivat
emi-
tavia
livat

htai-
teenä

tunut
ntä-
tajien

uvai-
982,
en
es-
ista
tut-
voida

koulu-
tai
vat
ällä

den

iönä
ku-
eisiin
utta.
sitys
ynyt
ekoit-
nen
sesti omasta halustaan saatuaan tiedon haastattelun aihepiiristä ja tutkimuksen tark
sesta.

Varmistin myös, että haastateltavat olivat terveyskeskuksista, joissa työskentelee
mielenterveystyöntekijöitä. Väestövastuutyötä teki vain yksi haastateltava. Haasta
olivat viidestä eri paikkakunnilla sijaitsevista pohjoissuomalaisista terveyskeskuks
joista yksi oli kaupungissa. Haastattelupyynnön osoitin hoitajien esimiehille, jotka sa
myös selvityksen tekeillä olevasta tutkimuksesta ja antoivat luvan haastattelujen tek
seksi. Halukkuudessa tulla haastateltavaksi oli eroja työpisteiden välillä. Haastatel
oli helpointa saada terveydenhoitajista ja vaikeinta vuodeosastolta. Hoitajat peruste
osallistumsihalukkuuttaan siten, että oli mahdollista keskustella tärkeäksi ja ajanko
seksi kokemastaan asiasta ja että oli kiinnostusta mielenterveysasioita kohtaan. Es
haastatteluun tulemiselle mainittiin kiire.

Haastateltuja oli kolmetoista. Brannenin (1992) kuvaama saturaatiopiste ei toteu
niin, että aineisto olisi selvästi alkanut toistaa itseään. Se oli kuitenkin riittävä syve
mään ensimmäisen osatutkimuksen tuottamaa tietoa. Toisen osatutkimuksen hoi
taustatietoja on kuvattu luvussa 5.1. Heistä käytetään ryhmänä lyhennettäR2 ja hoitaja-
kohtaisina lyhenteinäH1-H13.

4.4.1.3. Haastattelujen toteuttaminen ja aineiston litterointi

Haastattelija on osa tutkimusprosessia, ja aineiston analysointi alkaa jo sen keru
heessa. Siksi on suotavaa, että tutkija voisi itse toimia haastattelijana (Grönfors 1
Fieldt ja Morse 1985, Hirsjärvi ja Hurme 1993). Teinkin itse kaikki haastattelut ja niid
aukikirjoittamisen nauhoilta. Haastattelut tehtiin hoitajien työpaikoilla, ja ne kestivät k
kimäärin tunnin. Ennen nauhurin käynnistymistä keskustelimme tutkimustyöni tausto
ja tarkoituksesta ja täytimme esitietolomakkeen (liite 7). Kerroin haastateltavalle, että
kimuksen loppuraportissa hänen kertomaansa voidaan siteerata niin, ettei hoitajaa
tekstistä tunnistaa.

Haastateltavani tiesivät etukäteen, että työskentelen terveyskeskuksessa, mutta
tukseni ja työnkuvani on eri kuin heillä. Aluksi useimmat hoitajista olivat jännittyneitä
varautuneita ja pohtivat, pitäisikö kysymyksiini "osata vastata oikein". Haastatelta
saattoivat myös kysyä: “Tarkoitatko että mitä itse ajattelen, vai miten meillä yleensä tä
ajatellaan?" Korostin haluavani kuulla hoitajan omia käsityksiä, ei sitä miten asioi
pitäisi olla tai miten niistä yleisesti ajatellaan.

Haastattelutilanteissa olin tietoinen siitä, että oma kokemukseni depressiosta ilm
oli eri kuin hoitajilla, olinhan perehtynyt depressioon teoreettisesti ja työskennellyt jat
vasti depressiivisten asiakkaiden kanssa. Hoitajien työhön ja erityisosaamisen alu
olin työssäni tutustunut molemminpuolisten konsultaatioiden ja asiakasyhteistyön ka
Ensimmäisen osatutkimuksen aineiston analyysistä sain myös viitteitä siitä, mikä kä
hoitajilla on depressiosta ja sen hoidosta. Tutkijan tulisikin olla teoreettisesti pereht
tutkimusongelmaansa, tiedostaa omat käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä ja varoa s
tamasta omia kokemuksiaan asiasta tutkittavan kokemuksiin (Marton 1994, Aho
1996, Åstedt-Kurki ja Nieminen 1997).
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Haastattelijan ammatti, ikä, käyttäytyminen sekä hänen käyttämänsä kielen ymmä
tävyys vaikuttavat haastattelutilanteen vuorovaikutukseen ja sisältöön (Mäkelä 1990,
konen 1992, Alasuutari 1993). Yhteinen kokemus terveyskeskustyöstä antoi min
haastattelijana ja haastateltavalle hoitajalle yhteisen kielen ja vähensi molemminpu
jännitystä. Osa hoitajista totesi haastattelun jälkeen kokeneensa turvallisena sen, e
ollut hoitaja ja tein terapiatyötä, jossa perehtyneisyys depressioon on välttämätön
"itsestään selvää". He arvelivat minun olevan selvillä hoitajan työn vaativuudesta ja la
alaisuudesta sekä siitä, ettei depression hoito ole heidän päätyötään. Haastateltava
vat depression olevan mielenkiintoisen ja ajankohtaisen ilmiön omassa työssään ja a
kaiden tarpeen puhua ongelmistaan lisääntyvän jatkuvasti.

Haastatteluprosessin aikana pääteemoissa kaksi ja neljä osoittautui olevan run
päällekkäisyyttä. Haastattelujen koodausta varten yhdistin ne yhdeksi teema-alue
Kolme pääteemaa olivat siis haastattelujen analyysivaiheesta alkaen:
1. Mitä depressio on
2. Depression tunnistaminen ja hoito terveyskeskuksessa
3. Hoitajien oma kokemus ja käsitys depressiosta ja sen hoidosta

Aloitin haastattelujen purkamisen nauhoilta tiedostoiksi heti ensimmäisen haastat
jälkeen. Kirjoitettua tekstiä oli 152 sivua. Kirjoittaessani haastatteluja nauhoilta sana
alta pääsin hyvin sisälle aineistoon ja se alkoi elää ajatuksissani. Hoitajat personoit
omiksi yksilöikseen, ja keskusteluista pystyi poimimaan myös niitä vivahteita, painot
sia ja äännähdyksiä, jotka autenttisessa haastattelutilanteessa menivät ohi haastatte

4.4.2. Aineiston analysointi

4.4.2.1. Fenomenografinen tutkimus

Haastatteluaineiston analysoinnissa on sovellettu fenomenografista analyysimenete
Fenomenografia on laadullinen empiirinen tutkimusote, jonka keinoin voidaan kuva
analysoida, tulkita ja ymmärtää ihmisten erilaisia käsityksiä maailmasta(Marton 1981,
Uljens 1989, Ahonen 1996, Järvinen ja Karttunen 1997). Sillä voidaan tarkoittaa m
kuten tässä tutkimuksessa, laadullisen tutkimusaineiston analyysimenetelmää. Feno
grafiassa hyväksytään, toisin kuin monissa laadullisissa menetelmissä, tutkijan teor
nen perehtyminen tutkittavaan aiheeseen ennen aineiston keräämistä (Tesch
Ahonen 1996).

Fenomenografinen tutkimusote tai analyysimenetelmä voidaan valita, jos ilmiöitä
kastellaan sekä yksilölle ominaisella että yleisellä tasolla ja aineistosta tehdään luok
sia (Järvinen ja Järvinen 1994). Luokittelut syntyvät tutkittavien ilmaisuista heidän ku
tessaan kokemuksiaan ja käsityksiään. Fenomenografialla on yhtymäkohtia fenome
giseen filosofiaan ja tutkimusotteeseen, joka etsii kokemuksen merkitystä riippum
siitä, onko taustalla todellisia ilmiöitä vai ei (Fieldt ja Morse 1985, Saarinen 1994, R
ym.1995, Sorrell ja Redmont 1995, Ahonen 1996, Åstedt-Kurki ja Nieminen 1997).

Fenomenografinen aineiston analyysi ei ole sidottu yleisesti hyväksyttyihin tarkko
metodeihin, vaan tutkimuksen tarkoitus ja tekijä ohjaavat analyysiä tarkoituksenmu
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sella tavalla (Åstedt-Kurki 1992).Fenomenografiassa voidaan vertailla paitsi eri ihmis
ten käsityksiä samasta ilmiöstä, myös saman ihmisen eri ilmiöihin liittyviä käsityk
(Ahonen 1996). Fenomenografinen aineiston analyysi etenee pääpiirteittäin seura
vaiheiden mukaan (Uljens 1989):
1. Jokin ilmiö rajataan tarkastelun kohteeksi.
2. Ilmiön tarkastelukulma rajataan yhteen tai useampaan.
3. Tehdään haastattelut ihmisten käsityksistä kyseiseen ilmiöön liittyen.
4. Nauhoitetut haastattelut kirjoitetaan tiedostoiksi.
5. Kirjoitetut tekstit analysoidaan.
6. Analyysin tulos muutetaan käsitysluokiksi eli kategorioiksi tai käsitystyypeiksi.

Fenomenografinen analyysimenetelmä ei pyri luomaan teoriaa vaan antamaan e
kuvan haastateltavasta hänen kertomaansa kuuntelemalla: "Living a life is listenin
each others stories” (Martin Heidegger / Sorrell ja Redmont 1995).

4.4.2.2. Aineiston analysointi fenomenografisella analyysimenetelmä

Fenomenografisessa analyysissä keskeisintä on erilaisten käsitysten tunnistamin
kuvailu, ei niiden selittäminen (Ahonen 1996). Analyysivaiheessa järjestin haastatte
neiston sekä ylä- ja alakategorioiksi ja niiden sisäisiksi käsitysluokiksi (=eri yksilöid
käsitys yhdestä ilmiöstä) että hoitajakohtaisiksi käsitystyypeiksi (= yhden yksilön käs
eri ilmiöistä). Kategorioiden ja käsitystyyppien muodostuminen on sinällään jo tutkim
tulos (Uljens 1989, Marton 1994). Kaikki kategoriat ovat yhtä tärkeitä, eikä niitä ole m
lään tavalla luokiteltu lukuunottamatta käsitysluokkia, jotka on kuvattu käsitysten y
syyden mukaisessa järjestyksessä.

Analyysin alkuvaiheessa lähetin aineiston ensimmäisen osatutkimuksen tutkimus
män hoitotyötä edustavalle tutkijalle. Keskusteluissa pohdimme, millaisia eri käsitysty
pejä aineistosta erottuu. Aineiston hetkellinen yhdessä työstäminen oli erittäin valais
ja vahvisti omia oletuksiani siitä, mitkä asiat tulosten raportoinnissa olisi keskeistä tu
esille. Haastattelujen analysointi kuvataan tässä käyttäen yhden haastateltavan käs
analyysiä esimerkkinä.

1. "Sisäänajovaihe" aineistoon. Kirjoitettuani kaikki haastattelut tiedostoiksi luin
aineiston läpi useaan kertaan ilman merkintöjä. Pohdin millaisia ja moniako erilaisia k
tysluokkia ja käsitystyyppejä aineistosta "nousee" esiin, ja millainen yleisvaikute
haastatteluista syntyi. Tarkistin myös, olinko kysynyt kaikilta haastateltavilta haastatt
rungossa olleisiin pääteemoihin liittyviä kysymyksiä. Luin myös läpi esitietolomakkee
muistiinpanoni ennen ja jälkeen haastattelun käydyistä keskusteluista.

2. Ensimmäinen analysointi- ja luokitteluvaihe. Nimesin aineiston luokittelun aloitta-
miseksi kolme yläkategoriaa, jotka ovat samoja kuin teemahaastattelurungon kolme
teemaa:
1. Mitä depressio on
2. Depression tunnistaminen ja hoito terveyskeskuksessa
3. Hoitajien oma käsitys ja kokemus depressiosta ja sen hoidosta
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Kopioin aineistotiedostosta kolme nippua ja merkitsin yhteen aineistokopioon yläk
goriaan 1 liittyvät hoitajien puheet, toiseen yläkategoriaan 2 liittyvät puheet ja kolm
teen yläkategoriaan 3 sijoittuvat puheet. Fieldtin ja Morsen (1985) mukaan yläkatego
den tulisi alussa olla mahdollisimman laaja-alaisia ja toisensa poissulkevia. Selvim
erottuivat yläkategoriaan 2 kuuluvat käsitykset. Niissä hoitajat kertoivat käsityksi
siitä, millainen depressiivisen asiakkaan hoitoprosessi terveyskeskuksessa on ja
yksiköt tai ketkä työntekijät hoitoon osallistuvat. Yläkategorioiden 1 ja 3 erona oli, e
kategoriaan 1 sijoitin hoitajien “viralliselta" kuulostavia käsityksiä depressioon liittyvis
tekijöistä ja kategoriaan 3 hoitajien omiin elämänkokemuksiin ja persoonaan perus
käsityksiä. Åstedt-Kurki (1992) on todennut vaikeaksi erottaa, mitkä ajatukset ovat ho
jien omia, ja mitkä hoitajan roolista lähteviä. Tämän totesin myös itse.

Aineisto oli nyt 13 hoitajan kolmeen yläkategoriaan liittyvänä yhteensä 39 tiedosto
Esimerkkinä aineiston tiivistämisestä ja tulkinnasta on erään haastateltavan yläkate
aan 2 kuuluva käsitys siitä, mitä depressiivisen asiakkaan hyvä hoito hänen mielestää

Jos on masentuneesta potilaasta kysymys niin siinä pitäs panostaa, antaa aik
sitte se, että siellä ois se omahoitaja, ois se yks ja sama ihminen jolle voi s
taa…se luo turvaa se että on se oma hoitaja, että sen kanssa sitte edetään (H3
kategoria 2).

3. Toinen analysointi- ja luokitteluvaihe. Seuraavaksi tiivistin 39 tiedoston sisältämä
pitkät lauseet lyhyemmiksi ja muutin ne yleiskielelle samantyyppisten käsitysten tunn
miseksi jatkossa. Esimerkkikäsitys muuttui muotoon

Sama hoitaja koko ajan luo turvaa (H3, yläkategoria 2)

Aineisto oli nyt yksittäisinä lauseina kolmen yläkategorian alla hoitajakohtaisina
dostoina.

4. Kolmas analysointi- ja luokitteluvaihe. Seuraavaksi järjestin yksittäisiksi lauseiks
tiivistettyjä käsityksiäalakategorioiksisen mukaan, mihin haastatteluissa käsiteltyih
depressiota koskeviin aiheisiin ne liittyivät. Alakategoriat eivät olleet hoitaja- vaan ai
kohtaisia. Hoitajakohtaisiin tiedostoihin palasin myöhemmin muodostaessani niistä k
tystyyppejä. Ryhmiteltyäni eri hoitajien samaa asiaa koskevat lauseet aina yhdeksi tie
toksi sain kolmen yläkategorian alle yhteensä yksitoista alakategoriaa.

Esimerkiksi yläkategoriaan 2, “Depression tunnistaminen ja hoito terveyskesku
sessa” kuuluvat hoitajien käsitykset luokittelin viiteen eri alakategoriaan:
1. Depression tunnistaminen ja asiaan tarttuminen
2. Kenen tehtävä on hoitaa depressiivisiä
3. Depression hoitoon vaikuttavat yleiset edellytykset
4. Työntekijätason edellytykset tunnistaa ja hoitaa
5. Potilaskohtaiset tekijät tunnistamisessa ja hoidossa

Esimerkkikäsitys"Sama hoitaja koko ajan luo turvaa"(H3, yläkategoria 2)sijoittui nyt
sekä yläkategorian 2 alle kuuluvaan alakategoriaan "Työntekijätason edellytykset tu
taa ja hoitaa", että haastateltavan H3 omaan tiedostoon.

5. Neljäs analysointi- ja luokitteluvaihe. Seuraavaksi muodostin kunkin yhdento
alakategorian sisällä samaa tarkoittavista käsityksistä käsitysluokkia, joihin sijoittuvien
käsitysten sisällön tulkitsin samanlaiseksi. Nimesin käsitysluokat joko itse tai jon
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luokkaan kuuluvan ilmaisun mukaan. Käsitysluokkia yhteentoista alakategoriaan
yhteensä 85. Joihinkin käsitysluokkiin tuli vain yksi tai kaksi käsitystä, toisiin yli kymm
nen. Ahosen (1996) mukaan käsitysten luokittelussa ei ratkaiseva ole niiden määrä
laadullinen erilaisuus. Yksikin käsitys saattaa merkitykseltään ja sisällöltään olla ole
sen tärkeä. Esimerkin "tutun hoitajan luona turvallista käydä" kanssa samaa kuva
käsityksiä olivat seuraavat:

tutun hoitajan tärkeä tunnistaa ja ohjata
oman hoitajan luona käynti auttaa
oman hoitajan työ on ennaltaehkäisevää
tuttu hoitaja otetaan mieluummin vastaan

Näin käsitysluokkaan tuli yhteensä viisi käsitystä ja nimeksi:

Oma hoitaja turvallinen
Se sijoittui siis alakategoriaan “Työntekijätason edellytykset tunnistaa ja hoitaa

Alkuperäinen aineisto oli nyt tiivistetty haastateltavien erilaisia käsityksiä kuvaavi
kategorioiksi (kuvio 3).

Kuvio 3. Kategorioiden rakentuminen tässä tutkimuksessa.

6. Hoito-orientaatiotyyppien muodostaminen aineistosta. Tiivistin ja analysoin k
mannessa analysointi- ja luokitteluvaiheessa järjestämistäni hoitajakohtaisista a
toista kunkin hoitajan käsityksiä suhteessa seuraaviin kysymyksiin:

–mitä depressio on, ja mistä se johtuu
–mikä on hoitajan oma toimintatapa depressiivisen asiakkaan hoidossa
–millaisia tunteita depressiivisen ihmisen kohtaaminen hoitajassa herättää
–millaisena hoitaja näkee omat valmiutensa auttaa depressiivisiä
–miten hoitaja näkee työyhteisönsä mahdollisuudet auttaa depressiivisiä
–mikä on hoitajan oma rooli depressiivisen asiakkaan hoidossa
–miten hoitaja suhtautuu omaan alttiuteensa masentua, ja millaista apua hän sil

toivoisi

Stakesin perusterveydenhuollon depression tunnistamis- ja hoitoprojektin
suunnittelutyöryhmä

helmikuu 1993-joulukuu
1993

I osatutkimus

Tutkimusvaihe1: Alkumittaukset depression tunnistamiseen ja hoitoon
liittyvistä käsityksistä kyselynä tutkimusterveyskeskusten hoitohenkilöstölle

maaliskuu 1994

kouluttajien koulutus kolmipäiväistä interventiokoulutusta varten huhtikuu 1994

Tutkimusterveyskeskusten hoitohenkilöstön depressiokoulutus huhtikuu 1994-kesäkuu
1994

Tutkimusvaihe2: Koulutuksen arviointikysely huhtikuu 1994-kesäkuu
1994

Tutkimusvaihe3: Loppumittaukset depression tunnistamiseen ja hoitoon
liittyvistä käsityksistä kyselynä tutkimusterveyskeskusten hoitohenkilöstölle

marraskuu 1994

II osatutkimus

Terveyskeskuksissa työskentelevien hoitajien haastattelut depressioon
liittyvistä teemoista

helmikuu 1996-kesäkuu
1996
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Luin “hoitajatiivistelmiä” sekä haastateltavien taustatietolomakkeita useita kertoja
nimesin niistä käsitystyyppi-ehdotuksia. Päätin kuitenkin fenomenografiassa käyt
"käsitystyypin" sijasta käyttäähoito-orientaatiotyyppi-nimeä, koska keskeisenä sisältön
kuvauksessa oli hoitajien suhtautuminen depressioon ja sen hoitoon. Hoito-orienta
tyypit nimesin aineistosta suoraan lainaamieni tai tyypin keskeisiä piirteitä kuvaav
sanojen mukaan.

Fenomenografisen aineistoanalyysin vaiheet eivät etene suoraviivaisesti ensim
sestä viimeiseen, vaan edeltäviin vaiheisiin palataan usein uudestaan ja tiivistämispro
voidaan käydä läpi useita kertoja (Marton 1994). Raportin kirjoitusvaiheessa palasi
usein takaisin alkuperäisaineistoon tarkistaakseni luokitteluja tai löytääkseni haasta
otteita kuvaamaan erilaisia käsitysluokkia.
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5. Tulokset

Tulosten raportointi alkaa kahteen eri osatutkimukseen (kyselytutkimus ja haastatte
kimus) osallistuneiden hoitajien taustatietojen esittelyllä ja etenee sen jälkeen tutkim
sen pääteemojen mukaisessa järjestyksessä. Kahden osatutkimuksen tulokset es
osin yhdistettynä ja osin erikseen. Luvuissa 5.1-5.4 raportoidut tulokset perustuvat to
osatutkimukseen sekä ensimmäisen osatutkimuksen alkumittaukseen, joka toteu
ennen koulutusinterventiota. Ensimmäisen osatutkimuksen kahden muun kyselyn tul
liittyvät koulutusinterventioon ja ne esitellään omana lukunaan, kuten myös toisen os
kimuksen hoito-orientaatiotyyppien kuvaus. Suoria haastatteluotteita on käytetty ha
nollistamaan alkuperäistä aineistoa, johon esitetyt tulkinnat ja johtopäätökset perust
Lukujen lopussa on lyhyt yhteenveto keskeisistä tuloksista.

5.1. Tutkittavien koulutus, työkokemus ja työalueet

Ensimmäisen osatutkimuksen alkumittaukseen (liite 1) vastanneista 190 hoitajasta
vain yksi oli mies. Suurin ikäryhmä olivat 35-44-vuotiaat (45 %). Alle 24-vuotiaita hoit
jia oli viisi ja yli 55-vuotiaita kymmenen. Toisen osatutkimuksen haastateltavat (R
olivat kaikki naisia. Nuorin oli 26-vuotias ja vanhin 59-vuotias, loput yksitoista 38-4
vuotiaita. Tutkimukseen osallistuneet hoitajat toimivat useilla terveyskeskustyön eri
toreilla (taulukko 1). Haastateltavista lähes kaikki (10/13) olivat erikoissairaanhoitaj
koulutuksen saaneita.
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Taulukko 1. Tutkittavien koulutustaso, työkokemus ja työalueet.

*tarkoittaa fysioterapiaa, laboratoriota, väestövastuuta tai hallinnollisia tehtäviä.

Kyselyyn vastanneiden koulutusta ei eritelty koulutustasoa tarkemmin. Haastatell
kymmenellä oli pohjakoulutuksena sairaanhoitajan tutkinto ja kahdeksan oli erikoistu
myöhemmin terveydenhoitajaksi. Yhdellä haastatelluista oli kätilön erikoistumiskou
tus, yksi oli erikoistunut sisätauti-kirurgiaan ja yhdellä oli työterveyshuollon jatkokou
tus. Yksi psykiatrisen erikoissairaanhoitajan tutkinnon suorittanut hoitaja työsken
edelleen perushoitajana.

Haastatelluista hoitajista yhdellätoista oli pääasiallisen työalueensa (taulukko 1) lisäksi
seuraavia työtehtäviä (suluissa tehtävän maininneiden hoitajien määrä):hoitajan päivys-
tysvastaanotto aamulla (7), diabetes- tai astmapotilaiden ohjaus (2), lääkevaraston h
(1), perhesuunnitteluneuvola (1), naisten terveystarkastukset (1) ja kouluterveyden
(1). Vuodeosaston kaksi hoitajaa eivät maininneet osastotyön ulkopuolisia työtehtä
Muilla tehtävät rajoittuivat ajallisesti korkeintaan yhden työpäivän viikosta vievään, sä
nölliseen vastaanottotoimintaan kouluilla, neuvolassa tai pitkäaikaissairauksien neuv
työssä tai aamupäivystysvastaanotolla. Laajin työkenttä oli väestövastuutyötä teke
terveydenhoitajalla, jonka työ kattoi väestövastuualueen kaikkien ikäryhmien tervey
ja kotisairaanhoitopalvelut.

Haastatelluista kahdeksan oli työskennellyt aikaisemmin muilla kuin nykyisellä t
sektorillaan. Heistä viisi terveydenhoitajaa oli ennen nykyistä työtään tehnyt muita
veydenhoitajan tehtäviä. Molemmat vastaanotossa työskentelevistä hoitajista, sekä
terveydenhoitaja olivat olleet sairaalatyössä ennen siirtymistään avoterveydenhuol
Vuodeosaston hoitajilla oli kokemusta ainoastaan osastotyöstä. Terveydenhoitajista k
oli aina toiminut nykyisellä työalueellaan.

Kyselyyn vastanneet (R1)
N=190

Haastatellut (R2)
N=13

n % n %
Koulutus

koulutaso 81 43 2 15
opistotaso 28 14 1 8
opistotaso ja erikoistuminen 81 43 10 77

Työkokemus
0-7 vuotta 47 25 1 8
8-19 vuotta 95 50 10 77
20- vuotta 34 18 2 15

Työalue
tieto puuttuu 14 7 0 0
vastaanotto 42 22 2 15
äitiys- tai lastenneuvola 21 11 2 15
työterveyshuolto 10 5 3 24
kotisairaanhoito 18 9 1 8
kouluterveydenhoito 9 5 1 8
vuodeosasto 69 36 2 15
muu* 20 11 2 15
tieto puuttuu 1 1 0 0
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Yhteenveto:Molempien osatutkimusten hoitajat olivat työhönsä asianmukaisesti
hyvin koulutettuja, enimmäkseen varhaiskeski-iässä olevia naisia. Useimmilla haas
luista oli nykyisen työtehtävänsä lisäksi työkokemusta myös terveyskeskuksen muist
mipisteistä tai sairaalatyöstä. Hoitajien työalueet terveyskeskuksessa jakaantuivat p
assa avovastaanottoon, neuvolatyöhön, kotisairaanhoitoon tai vuodeosastotyöhön. O
erityisalueinaan olivat työterveyshuolto ja kouluterveydenhuolto sekä pitkäaikaissair
siin liittyvät neuvontatehtävät.

5.2. Mitä depressio on

Kyselyyn vastanneiden hoitajien käsityksiä depressiosta kartoitettiin pyytämällä h
arvioimaan depression yleisyyttä ja depression keskeisiä oireita (kysymykset 8 ja 11
1). Haastatteluissa näitä teemoja syvennettiin vielä enemmän hoitajien omia kokem
ja käsityksiä vastaaviksi.

5.2.1. Kuinka usein depressiivisiä asiakkaita kohdataan

Mitä lyhyempi työkokemus R1:n hoitajilla oli, sitä useammin he arvioivat tapaava
depressiosta kärsiviä asiakkaita työssään. Alle seitsemän vuotta terveyskeskuksess
kennelleistä hoitajista 50 % (n 23) ilmoitti kohtaavansa depressiivisiä ihmisiä päivit
tai lähes päivittäin. Vastaava määrä 8-19 vuotta työskennelleillä oli 42 % (n 49) ja yli k
sikymmentä vuotta työskennelleillä 41 % (n 23). Joka kymmenes vastanneista arvioi
taavansa depressiivisiä potilaita hyvin harvoin tai ei lainkaan. Alle seitsemän vu
työssä olleista hoitajista näin arvioi kuitenkin ainoastaan yksi (2 %). Sen sijaan yli ka
kymmentä vuotta työskennelleistä 20 % (n 7) arvioi kohtaavansa masentuneita asiak
hyvin harvoin tai ei koskaan. Haastatelluista kaikki sairaanhoitajan päivystysvastaan
pitävät hoitajat (n 7) arvelivat päivystyspotilaiden joukossa olevan paljon masentun
ihmisiä, jotka kuitenkin kertovat vastaanotolla vain somaattisista oireista. Työterve
huollossa ja ajanvarausvastaanotolla työskentelevien hoitajien mielestä depressio
uupumuksesta kärsivien ja mielialaoireistaan puhuvien asiakkaiden määrä oli lisä
mässä heidän asiakaskunnassaan.

5.2.2. Depression oireet kyselyyn vastanneiden arvioimana

Hoitajat ilmoittivat kyselyssä keskimäärin 3-4 tutkimushetkellä käytössä olleen tautil
kituksen (DSM-III-R, American Psychiatric Association 1987) mukaista tai luokka
"muut oireet" kuuluvaa oiretta. Kahdeksan hoitajaa (4 %) ei vastannut oirekysymyks
lainkaan, seitsemän (4 %) nimesi vain yhden oireen ja 35 vastaajaa (19 %) kaksi oire

Yleisin R1:n hoitajien mainitsemana oire oli unihäiriöt (kuvio 4). Depression kliin
sesti diagnostisoinnissa keskeiset oireet, mielialan laskun tai elämänilon ja mielihy
tunteen vähenemisen mainitsi neljännes vastanneista. Luokkaan "muut oireet" kuu
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oireet luokittelin neljään alaluokkaan: somatisointi, eristäytyminen, itsekontrollin muutos
ja ihmissuhdeongelmat. Näistä kolme ensimmäistä on esitelty tarkemmin luvussa 5.2.3
Ihmissuhdeongelmiinkuuluivat maininnat perheongelmista tai epäluuloisuus muita ihm
siä kohtaan.

Kuvio 4. Depression oireet ja ne maininneiden hoitajien määrä (%). N = 182.0= ei maininnut
yhtään oiretta; 1= mielialan lasku; 2= elämänilon ja mielihyvän tunteen vähenemi-
nen; 3= ruokahalun- ja painonmuutokset; 4=unihäiriöt; 5= psykomotorinen kiihty-
neisyys tai estyneisyys; 6= väsymys; 7= arvottomuuden tai syyllisyyden tunteet; 8=
kuolemaan tai itsemurhaan liittyvät ajatukset; 9= muut oireet.

5.2.3. Haastateltavien käsitykset siitä mitä depressio on

Haastateltavat hoitajat pohtivat, millainen mielikuva heillä on depressiivisestä ihmise
mitä oireita depressioon heidän mielestään liittyy ja miten depressio voi näkyä hoit
omassa työssä tai elämänpiirissä. Yläkategorian "Mitä on depressio" alle muodostui
kolme alakategoriaa:
1. Depression oireet
2. Mistä depressio johtuu
3. Kuka depressioon sairastuu

5.2.3.1. Depression oireet

Hoitajien mainitsemista depression oireista muodostui seitsemän käsitysluokkaa. T
kuten myöhemminkin haastatteluaineiston tuloksia kuvattaessa, käsitysluokan pe
oleva lukumäärä kertoo, montako hoitajien depression oireisiin liittyvää käsitystä sijo
kuhunkin luokkaan. Luku voi siis olla haastateltujen määrää (13) suurempi, koska s
hoitaja saattoi mainita monta samaan käsitysluokkaan sijoittuvaa oiretta:

1. Elämänilon puute 14
2. Itsekontrollin muutos 12
3. Somatisointi 9
4. Vireystilan muutos 8
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Suorien haastattelulainausten perässä on haastatellun hoitajan tunnus.
1. Elämänilon puute.Mielikuvaan depressiivisestä asiakkaasta liittyi yhdellätoista ho

tajalla erilaisia apaattisuuteen ja elämänhaluttomuuteen liittyviä käsityksiä:

...se on vähän semmonen vetämätön, ei oikein kiinnostu siitä...omasta hoid
oikein, se ei niinku saa aikaseksi, sen näkee sillä lailla että se ei innostu oik
mistään. (H1)

..elämällä ei oo mittään merkitystä, ei oo mittään tarkoitusta, haluttas kuolla
sitte jos ei ihan niin pitkällä oo niin haluttas kauheesti nukkua... ja mikkään
innosta ja mikkään ei tunnu miltään. (H3)

Kolme hoitajista kuvasi masentuneet asiakkaat vakavina tai surullisina.

..semmonen jotenkin, miksi sitä kuvais...vakava ilme...että näkee ja kuulee n
jutuista sitte että siellä ei oikein aurinko paista. (H7)

2. Itsekontrollin muutos. Viiden hoitajan mielestä etenkin vanhuksilla aggressiivisu
ja itsensä laiminlyönti sekä ruokahaluttomuus olivat oireita masennuksesta. Osast
dossa nämä piirteet näkyivät selvimmin, koska potilaat olivat jatkuvasti suorassa vu
vaikutuksessa hoitajiin. Lasten depressiivisyys taas koettiin vaikeana tunnistaa, ja h
jat arvioivat myös lasten itsensä harvoin tunnistavan omaa masennustaan. Yliaktiiv
ja käyttäytymismuutokset olivat kolmen haastatellun mielestä oireita, jotka saatt
ilmentää lasten depressiivisyyttä.

...jos joku lapsi on aggressiivinen tai levoton tai muuta, oon miettiny sit, että
siellä takana onkin joku tämmönen.. on niitä oppilaita joista mukamas ainakin
näkee tai luulee tietävänsä että on masentunut. (H7)

Itkuherkkyys vastaanottotilanteessa oli kolmelle hoitajalle selvä merkki asiakkaan
kinasteisesta depressiivisyydestä:..

jos joku käy aina jonku pienen vaivan takia niin sillon vois ajatella että on sie
taustalla jotakin muuta.. Taikka ihan että purskahtaa itkemään vaikka ei j
sanoiskaan tullessa että tulee sen masennuksen takia. (H2)

Itkemistä pidettiin etenkin naisille tyypillisenä tapana purkaa huonoa oloaan.

naiset ehkä itkee enempi..miehet nyt ei halua itkeä huonoa oloaan. (H6)

Asiakkaan itku koettiin "lupana" aloittaa keskustelu mieliala-asiasta, ja hoitajien m
lestä se helpotti asiakkaan pahaa oloa ja rauhoitti heitä. Muina itsekontrolliin liittyv
oireina mainittiin mielialan ailahtelevuus ja alkoholiongelmat. Kahden hoitajan miele
asiakkaan mahdollisesta mielialan laskusta tuli aina keskustella, jos vastanotolla tuli e
asiakkaalla oleva alkoholiongelma.

3. Somatisointi.Etenkin päivystysvastaanottoa pitävät ja runsaasti eri-ikäisiä terve
keskusasiakkaita tapaavat hoitajat yhdistivät epämääräisen somaattisen oireilun mah
seen piilevään depressioon

5. Ahdistuneisuus 7
6. Eristäytyminen 6
7. Ulkoinen muutos 5
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...tietysti on paljo tätä, että on muita vaivoja, että se depressio sitte kätkeytyy
den oireiden taa, se on semmosena sitte hankala tunnistaa...huonoa oloa ja p
oloa ja tämmöstä, ei ossaa oikein sanoa että mikä se ja mistä ja ei oo oik
kipiä..semmosessa sitte olettas, että oisko siellä takana joku semmonen. (H8)

Hoitajat eivät käyttäneet termiä "psykosomaattiset oireet", vaan puhuivat todellis
fyysisistä oireista, joiden syyksi ei löydy somaattista tekijää. Hoitajat saattoivat arv
oireilun takana olevan psyykkisen uupumuksen, mutta eivät halunneet keskustella
asiakkaan kanssa ennen riittävää ruumiillisen terveydentilan tutkimista. Työterveysh
lon hoitajilla oli kokemusta sekä suoraan masennusoireita esiintuovista että eri ta
somaattisesti oireilevista asiakkaista vastaanotollaan.

...kyllä mä siitä oon aina lähtenyt, että somaattinen asia kuitenkin katotaan si
taustalta pois, että onko tosiaan niskat jumissa...tai onko maha, miksi se mah
kipee. Että ei niinku lähtis sitä vähättelemään sitten että se on ihmisen todelli
asia kuitenkin... (H12)

Hoitajat arvelivat asiakkaiden ilmentävän depressiivisyyttä somaattisin oirein nii
hyväksyttävyyden takia. Fyysisiä kipuja he pitivät "pääsylippuna" terveyskeskuksee
arvelivat psyykkisistä ongelmista keskustelun mahdolliseksi vasta, kun hoitosuhd
ensin saatu syntymään:

Kyllä se on merkki masennuksesta se, että jos siellä päivystysvastaanotoll
kovinkin usein samat kasvot...joku käy mittauttamassa verenpainetta tuon tuo
kin, vaikkei oo ikinä mitään verenpainetta ollutkaan...johonkinhan hän yrittää ta
tua, että joku huomais että varmaan minussa on jotakin vialla. (H3)

Depression ilmeneminen somaattisina oireina tai somaattisten sairauksien yhtey
kiinnosti etenkin niitä pitkäaikaissairaiden tai päivystyspotilaiden kanssa työskentel
hoitajia, joiden työ oli enemmän sairauden- kuin terveydenhoitoa. He eivät kuitenk
pitäneet depressiota ainoastaan seurauksena ruumiillisista sairauksista, vaan myös
dollisena oireena somaattisesta sairaudesta.

..tietenkin aina miettii sitäkin, että onko se depressio sitte reaktio johonkin sair
teen, vai onko se depressio jo tavallaan ollu ennenku se sairaus.. (H1)

Depression oireena hoitajat pitivät myös fyysisistä sairauksista kärsivien haluttomu
hoitaa sairauttaan sekä välinpitämättömyyttä sairauden kehittymistä kohtaan.

4. Vireystilan muutos. Monet hoitajista pitivät nukkumiseen ja päivätoimintoihin liitty
viä normaalin elämänrytmin ja käyttäytymisen poikkeamia merkkinä depressiosta.
vaikeuksien ja jatkuvan väsymyksen lisäksi myös kyvyttömyys rauhoittua ja olla hi
saattoi herättää hoitajissa epäilyn masennuksesta.

..rytmit menee esimerkiksi sekaisin, ettei nuku tai sitten nukkuu liikaa tai nuk
koko ajan...että on niinku äärilaidassa ja sitten saattaa olla joskus se, että mi
alat muuttuu yhtäkkiä. (H10)

.se on ainakin minusta helpompi yhdistää siihen, jos on semmonen..väsyneen
nen ja…ei ehkä kauhian usein tuu ajateltua semmosia, jotka on että puhu
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puhuu, että siinäkin saattaa olla jotakin semmosia touhottajia ja masennus itse
assa saattaa olla takana. (H4

Osastolla työskentelevät havaitsivat itse potilaiden nukkumiseen liittyvät vaikeu
Univaikeudet oli tällöin helppo ottaa puheeksi potilaan kanssa ja kartoittaa niiden sy
Myös muiden hoitajien mielestä uupumukseen ja nukkumiseen liittyvät kysymykset
vat luonteva tilaisuus aloittaa mielialaongelmista keskustelu asiakkaan kanssa. Virey
muutokset olivat usein ensimmäinen masennusoire, jonka hoitajat tunnistivat ja j
myös asiakas itse oli huolissaan.

..jos käy niin että huolet pyörii niin ettei unta saa niin ei siitä voi hyvää seurat
kyllä se uni on yks tärkee mutta..on kyllä näitäkin ihmisiä jotka tuntuu nukkuv
kellon ympäri ja nimenomaan on patologinen se unen määrä, et sekin vois
merkki tämmösestä masennuksesta. (H6)

5. Ahdistuneisuus.Depressiivisiksi arvioiduista asiakkaista heijastui viiden hoitaja
mielestä yleistä tyytymättömyyttä, hankalaa oloa, hämmentyneisyyttä ja epämäär
ahdistusta, jotka he arvioivat oireeksi tunnistamattomasta masennuksesta. Ahdistu
liittyi usein keskittymiskyvyttömyys ja asiakkaan puheesta välittyvä itsetunnon heikko

Ja ne on monesti itekin sitte vähän pallo hukassa sen asian kanssa, että ku
semmonen olo eikä tiiä miksi semmonen olo on, eikä pitäs olla mutta on väsyt
ja itkettävä olo eikä oikeastaan jaksas mitään... kyllä sieltä sitte saattaa löytyä
kun antaa tilaisuuden sanoa sen asian. Eihän se asiakas ite ees välttämättä
tiiä mistä se löytyy, ei se osaa sitä, sanoo vaan että on jollakinlailla hankala ol
(H11)

Ahdistuneisuusoireet tulivat esille etenkin työterveyshuolto- ja neuvolatyössä, kun
akkailta kysyttiin, miten he selviytyvät työssään tai lastensa kanssa.

6. Eristäytyminen. Varsinkin kotisairaanhoito- tai osastotyössä työskentelevät hoita
huomasivat herkästi tutun potilaan vetäytymisen kontakteista. Kuusi hoitajaa kertoi
televansa depression mahdollisuutta, jos potilas halusi pysytellä omissa oloissaan
häntä saanut liikkeelle sängystä tai kotoa. Myös vähitellen tapahtuvaa siteiden ka
mista muihin ihmisiin pidettiin selvänä masennuksen oireena.

...sitte se että eristäytyminen, ei haluta lähteä toisten ihmisten pariin, että jääd
mielellään kotiin ja ei lähetä jostakin syystä päivätoimintaan eikä lähetä kau
paankaan, toimitettaan muilla asiat. Että eristäydytään. (H3)

Vanhuksilla varsinkin…ne sitte käpertyy itseensä hirveästi, tulee hiljasia ja sisä
päin kääntyneitä ja sulkeentuneita ja ne ei sitte puhu. (H10)

7. Ulkoinen muutos. Viisi hoitajaa arvioi depression olevan selkeästi havaittavissa
asiakkaan ulkoisesta olemuksesta.

Depressiivinen ihminen, sehän on semmonen joka tuosta ovesta tulee ha
kumarassa ja mieli maassa. (H12)

Pitkäaikaisissa asiakassuhteissa, kuten neuvolatyössä tai kotisairaanhoidossa, ul
olemuksen ja asiakkaasta saadun kokonaisvaikutelman muuttuminen oli helppo ha
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Myös vastaanottotyötä tekevät kuvasivat depressiota ilmiönä, joka ei voi olla näkym
asiakkaassa ulospäin.

No se näkkyy toisissa ihmisissä sillain ihan päällepäin, sillain että sitä oppii k
toon...ossaan sitte kattoa siihen nähden että on se eri näkönen, sillain maassa
van näköinen ja tällalailla. (H8)

Yhteenveto.Molemmissa osatutkimuksissa hoitajat kuvasivat yleisimpinä depress
oireina mielialan laskun sekä elämänilon ja mielihyvän tunteen vähenemisen. Keske
oireina mainittiin myös vireystilaan liittyvät muutokset, joista yleisimpinä unihäiriöt
väsymystila. Käyttäytymismuutokset, kuten itkuisuus vastaanottotilanteessa tai la
käytöshäiriöt koulussa saivat hoitajat miettimään depression mahdollisuutta. Kyse
vastanneet hoitajat mainitsivat enemmän itsearvostuksen puutteeseen liittyviä oi
Haastateltujen hoitajien mielestä asiakkaiden ulkoisen olemuksen muutokset ja sosi
ten suhteiden kapeutuminen olivat selviä depression oireita. Myös potilaiden epämää
ten somaattisten oireiden, tiheiden terveyskeskuskäyntien sekä pitkäaikaissairau
huonon hoitomotivaation taustalla arveltiin usein olevan depressio.

5.2.3.2. Mistä depressio johtuu

Hoitajat kertoivat haastatteluissa käsityksiään depression etiologiasta. Heistä oli tä
pohtia masennuksen taustalla olevia tekijöitä yhdessä asiakkaan kanssa silloin kun
vat itsellään olevan mahdollisuuksia vaikuttaa altistavien tekijöiden poistamiseen tai
pottamiseen. Taustatekijöiden selventäminen auttoi hoitajia miettimään jatkohoidon
vetta ja asiakkaalle soveltuvaa hoitopaikkaa. Depression etiologiaa kuvaavia käsitys
kia muodostui seitsemän:

1. Ulkoiset tekijät.Hoitajat pitivät työn tai yksityiselämän aiheuttamia henkisiä pa
neita ja äkillisiä ulkoisia kriisejä varsinkin reaktiivisen, suhteellisen nopeasti ohimene
depression taustatekijöinä. Nämä tekijät olivat tärkeimpiä myös kysyttäessä hoita
mikä voisi aiheuttaa heille itselleen vakavan masennustilan. Muista tekijöistä johtuv
depressioon verrattuna haastatellut kokivat helpompana keskustella asiakkaiden k
ulkoisten tapahtumien laukaisemasta depressiosta ja auttaa heitä joko itse tai ohjaa
asiakkaat muille työntekijöille.

Päivähoitopuolelle on kans otettu yhteyttä...esimerkiksi hoitopaikan tarpeesta
näin epävirallisesti ja sitte on ihan suosituksiakin tältä puolelta kirjoitettu jos tu
tuu, jos joku äiti on oikein uupunut ja väsynyt tai on jotakin semmosta tilanne

1. Ulkoiset tekijät 4
2. Sukupuoli 4
3. Menetykset 3
4. Tunnetekijät 3
5. Biologiset tekijät 2
6. Ikä 2
7. Persoonallisuus 2
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on avioeroa tai muuta että tarvii joko sitä kotiapua tai sitte lapsille päivähoito
paikkaa… (H4)

Työterveyshuollon terveydenhoitajat totesivat työperäisen stressin ja toisaalta ty
myyden tai sen uhan aiheuttamien mielialaongelmien lisääntyneen asiakkaillaan.

2. Sukupuoli.Neljän hoitajan mielestä depressio oli selvästi yleisempää terveyskesk
sen nais- kuin miesasiakkailla. He arvelivat kuitenkin syynä tähän olevan enemmä
miesten vaikeuden ilmaista masennustaan kuin todellisen eron depression esiintyvyy
sukupuolten välillä.

Kyllä mulle heti tulee mieleen että naisilla enempi (on masennusta), mutta onk
sitä, että toisaalta naiset sen ilmaiseekin helpommin...ja sitte tunteella elä
enempi. Miehet on semmosia ronskimpia ja tuntuu että niillä täytyy kyllä o
todella sitten hätä jos ne tulisivat masennuksen takia juttelemaan. (H5)

Ihan huomattava iso enemmistö niistä (masentuneista) on naisia. Että on niitä
miehiäkin tietenkin jonku verran, mutta sillälailla tuntuu että miehet ei tuoss
kaan, ei ne sillälailla ruppee puhumaan. Mulla ei tuttavapiirissäkään oo sellais
tai näin potilainakaan miehiä, jotka puhuupi. (H8)

Hoitajat olivatkin huolissaan miehistä, joilla he arvelivat olevan niukasti luonnollis
kanavia, kuten ystäviä, joille purkaa ahdistustaan.

3. Menetykset.Depressioon altistavina elämänmuutoksina nähtiin terveydentilaan, t
hön tai perheeseen liittyvät konkreettiset menetykset, kuten kuolemantapaukset. Va
työtä tekevät hoitajat pitivät monen vanhuksen depressiivisyyden syynä surua ohi
neen elämän tyhjyydestä ja elämän loppumisesta.

ja sitte jos aattelee että minkä takia ihminen masentuu, niin monesti siellä on s
mosia menetyksiä, ihan semmosia konkreettisia selkeitä tilanteita. (H13)

...monetkin on kuitenki ehkä semmosia elämättömän elämän naisia...mone
sanoo että elämä meni niin äkkiä tosiaan, sekin on ihan että tympäsee että
vanhaksi ja sairaaksi. (H3)

4. Tunnetekijät.Elämäntilanteen tai -asenteen aiheuttamat pitkäaikaiset tai reaktiiv
tunnetilat tulivat kolmen hoitajan haastattelussa esille depressioon altistavina tekijö
Asiakkaan senhetkiseen elämäntilanteeseen saattoi liittyä syyllisyydentunteita tai
koja. Elämän tarkoituksettomaksi kokemisen taustalla taas oli pitkäaikainen ahdistu
suus ja halu kuolla.

..jos on aikasempia synnytyskokemuksia, jos ne on huonoja niin ne on semm
asioita jotka saattaa seuraavassa raskaudessa sitte tuottaa masentu
suutta...jonku semmosen epäonnistumisen pelon..ne voi ihan tosissaan tehä
mosta että ihmisellä on välillä ihan arkipäivässä vaikea selviytyä... (H11)

5. Biologiset tekijä. Kaksi hoitajaa mainitsi depression syynä usein olevan somaatt
sairaudet tai depression itsessään olevan aineenvaihdunnallinen sairaus.

Oon mä miettiny ihan sitä, että...onko masennuksellekin joku tavallaan aine
vaihdunnallinen syy, puhutaanhan niistä näistä serotoniineistä ja kaikista näi
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välittäjäaineista että...oon mä hirveesti miettiny tätä että kyllä siinä voi olla jo
siis ihan tämmönen, joku biologinen syy siihen masennukseen (H1)

6. Ikä. Osa hoitajista arvioi tiettyjen ikävaiheiden olevan depressiolle altistavia.

...monesti on tämmösillä aikuisikäisillä naisilla aika paljon semmosta, elämä
kyllästymistä ja semmosta että, sitä masennusta. Et aina tuntuu että ois kiva
ois vähän enemmän aikaa, että vois jutella siitä asiasta ja puhua. (H11)

7. Persoonallisuustekijät. Kaksi hoitajaa arvioi toisten ihmisten olevan herkempiä re
goimaan vaikeisiin tilanteisiin masentumalla. Työterveyshuollon työntekijät näkivät p
soonallisten tekijöiden vaikutuksen tilanteissa, joissa sama stressitekijä työpaikalla
utti depression vain pienelle osalle työntekijöitä.

Yhteenveto. Haastateltavat liittivät depression etiologiaan hyvin monenlaisia tekijö
Syynä mainittiin yleisimmin elämässä tapahtuvat kriisit ja menetykset, mutta myös s
nynnäisiä persoonaan tai aineenvaihdunnallisiin tekijöihin liittyviä tekijöitä. Naisi
syiksi arvioitiin myös ikävaiheisiin liittyviä muutoksia tai pitkäaikaista yleistä tyytymä
tömyyttä ja ahdistusta.

5.2.3.3. Kuka depressioon sairastuu

Hoitajat pohtivat haastatteluissa, kuka on altis masentumaan ja keitä ovat ne depress
ihmiset, joita he ovat tavanneet. Asiaa kuvaavat viisi käsitysluokkaa ovat osittain sa
kuin depression etiologiaa kuvaavat luokat, mutta antavat silti lisätietoa hoitajien käs
sistä siitä, miksi samoille etiologisille tekijöille altistuneista osa masentuu ja osa ei:

1. Kuka tahansa. Useimmat haastatelluista määrittelivät depression ohimenevä
masentuneisuudesta syvään, pitkäaikaiseen depressioon ulottuvaksi jatkumoksi. Hoi
neljä arvioi kenen tahansa voivan sairastua ainakin lievään masennukseen, jos eläm
suhteet ovat riittävän vaikeat. Yksi hoitajista määritteli depression yleiseksi ongelma
jolta kukaan ei voi varmasti tietää välttyvänsä.

..mun mielestä jokainen ihminen joskus kokee jonkunsortin depression. Joillak
kestää vähän aikaa ja joillakin se kestää kauemmin, ja jotkut pystyy sen yksin
hoitaan ja jotkut tarvii sitte apua. (H10)

2. Naiset. Neljän haastatellun mielestä naisten ja miesten alttiudessa sairastua dep
oon oli selvä ero. Nämä neuvolassa, kotisairaanhoidossa ja vuodeosastolla työskent
hoitajat arvelivat kuitenkin käsityksensä olevan mahdollisesti virheellisen, koska he h
vat työssään hyvin vähän miehiä.

3. Iältään altis. Hoitajat arvioivat depression olevan joissakin ikävaiheissa yleisemp
kuin muulloin, mutta näissäkin ikävaiheissa he arvioivat osan ihmisiä masentuvan m

1. Kuka tahansa 5
2. Naiset 4
3. Iältään altis 4
4. Persoonaltaan altis 5
5. Somaattisesti sairas 5
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herkemmin. Ikääntyneistä varsinkin naisleskien depressiivisyys tulkittiin menetyksiin
tyväksi pitkittyneeksi surureaktioksi. Murrosikäisillä monenlaiset ilmenemismuodot s
vaa masentuneisuutta pidettiin yleisimpänä niillä nuorilla, joiden perheissä oli ongel
Myös itsenäistymässä olevien, työttömiksi ammattiin valmistuvien nuorten sekä ke
ikäisistä vaihdevuosivaivoista kärsivien arvioitiin olevan muita alttiimpia masentumaa

Kyllä mä oon sitä ajatellu monesti, että justiin nuo vaihevuosi-ikään tulevat n
set..että ne on...ja sitte tänä päivänä nuo samanikäiset miehet. Mutta on i
ammattikoululaisissakin (masennusta), niiden kohdalla jää miettiin että mikä h
dän elämänsä tarkoitus on sitte. (H12).

4. Persoonaltaan altis. Herkät, yksinäiset tai luonteeltaan depressiiviset ihmiset oliv
kolmen haastateltavan mielestä ihmistyyppejä, jotka helposti sairastuvat depress
Heidän koettiin masentuvan myös tilanteissa, joihin toisentyyppiset ihmiset eivät tod
näköisesti reagoisi ainakaan psyykkisesti.

No musta tuntuu..että joku ihminen on sillälailla rakennettu että ei kestä ehkä k
kea sitä ulkoapäin, ei kestä tai ei jaksa tai jotain semmosta...kyllä minä oikeast
oon sillain ajatellut, että ei kaikki varmaan ikkään sairastuis niin pahasti...et
kyllä siellä joku tietty tyyppi, ja sitten kun tulee tarpeeksi ulkoapäin..että semm
nenkin tyyppi kestää jos ei oo, ei tuu liikaa sitä kuormaa päälle. (H2)

5. Somaattisesti sairas.Kahden hoitajan mielestä depressio oli yleistä pitkäaikais
vaikeita ruumiillisia sairauksia potevilla ja heikensi olennaisesti asiakkaan yleistä ho
motivaatiota.

..aikuisiän diabetekseen minusta liittyy hirveän usein masentuneisuus, että
sanosin että niistä potilaista hirveen iso prosentti on myös masentuneita. Ja s
kauhean tärkeä siinä hoidossa, että jos he ovat masentuneita niin ei se yle
onnistu sekään diabeteksenkään hoito. (H1)

Yhteenveto.Osa haastatelluista arvioi kenen hyvänsä voivan sairastua depressioon
elämäntilanteessa on riittävästi altistavia tekijöitä. Depressiotaipumus nähtiin myös joi
kin ihmisten ominaispiirteenä ja tapana reagoida elämänmuutoksiin. Iän vuoksi alttiissa
mänvaiheessa olevilla; nuorilla, keski-ikäisillä ja vanhuksilla, naisilla yleensäkin sekä
kenikäisillä somaattisesti sairailla alttius depressiivisyyteen arvioitiin muita suuremmak

5.3. Depression tunnistaminen ja hoito terveyskeskuksessa

Hoitajien käsityksiä depression tunnistamis- ja hoitoprosessista kartoitettiin sekä ky
tutkimuksessa (liite 1, kysymykset 10, 12, 13, 14, 15 ja 16) että haastattelututkimukse
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5.3.1. Terveyskeskuksen edellytykset hoitaa depressiivisiä kyselyn
perusteella

Kyselyyn vastanneiden hoitajien mielestä depression tunnistamis- ja hoitoprosess
vaiheissa ongelmia oli vähiten depressiodiagnoosin kertomisessa potilaalle sekä lääk
don järjestämisessä (kuvio 5). Terapiahoidon järjestymistä depressiiviselle asiakkaall
yli puolet hoitajista erittäin vaikeana ja lähes kaikki ainakin jonkin verran ongelmallise
Lähes kaikki arvioivat, että perheen ottaminen mukaan terveyskeskuksen antamaa
toon aiheuttaisi runsaasti ongelmia.

Kuvio 5. Hoitajien (N 182) arvio depressiopotilaan hoidossa esiintyvistä ongelmista (%).

Hoitajat kommentoivat kyselylomakkeiden palauteosassa olevansa pettyneitä si
ettei kellään tunnu olevan kokonaisvastuuta potilaasta ja terveyskeskushoito on liian
kekeskeistä. Hoitajat toivoivat, että potilaan perheenjäseniä otettaisiin enemmän mu
hoitoprosessiin ja henkilökunta saisi koulutusta työskentelyyn depressiivisten asia
den kanssa. Suurimpana ongelmana koettiin ajanpuute ja kiire vastaanottotyössä sek
tohenkilöstön oma uupumus ja depressiivisyys. Hoitajat arvioivat oman terveyskes
sen sisäisen eri ammattiryhmien välisen yhteistyön määrän jonkin verran suuremm
kuin ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävän yhteistyön (taulukko 2).

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%

Depression
tunnistaminen

Depressiodiagnoosin
kertominen potilaalle

Vuorovaikutus
hoitosuhteessa

Lääkehoidon
järjestäminen
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järjestäminen

Perheen ottaminen
mukaan hoitoon

Ei ongelmia Jonkinverran ongelmia Runsaasti ongelmia
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Taulukko 2. Hoitajien arvio oman terveyskeskuksen sisäisestä sekä sen ulkopuo
tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä depressiopotilaiden auttamiseksi (N / %).

Kyselylomakkeessa oli avoin kysymys, jossa hoitajilta kysyttiin heidän omia tärke
piä yhteistyökumppaneitaan depressiopotilaiden hoidossa. Hoitajista (N 190) 9 % ei
tannut kysymykseen lainkaan. Yhden ammattiryhmän mainitsi yhteistyökumppaninaa
% vastanneista, kaksi yhteistyökumppania 27 % ja kolme 33 % hoitajista. Tärkeim
yhteistyötahot olivat (sulkeissa yhteistyötahon maininneiden prosentuaalinen osuus
tanneista):

Ryhmään "Muut" sijoittui 41 % kahdesta ensin mainitusta yhteistyökumppanista. H
olivat potilaiden omaiset, vuodeosaston henkilöstö, omat kollegat, opettajat, kuraat
perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijät, laitosapulaiset, kotisairaanhoitajat ja so
lityöntekijät. Vuodeosaston hoitajat mainitsivat muita enemmän yhteistyökumppanin
lähimmät työtoverit.

Vastanneista (N 186) 5 % piti oman terveyskeskuksensa edellytyksiä auttaa depres
siä potilaita täysin riittävinä. Jonkin verran puutteellisina edellytyksiä piti 41 % ja me
riittävinä 48 %.vastanneista. Täysin riittämättöminä edellytykset olivat 6%:n mielestä.

Yhteenveto. Hoitajien mielestä depressiodiagnoosin kertominen ja lääkehoidon alo
minen potilaalle onnistui terveyskeskuksessa hyvin, mutta ongelmia esiintyi paljon t
piahoidon järjestämisessä ja perheen ottamisessa mukaan hoitoon. Vastaajat pitivät
reitä tärkeimpinä yhteistyökumppaneinaan depressiopotilaiden hoidossa, mutta oliva
tyneitä näiden lääkehoitokeskeisyyteen. Yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken
useimpien hoitajien mielestä sekä terveyskeskuksen sisällä että ulkopuolisten ta
kanssa ainakin jonkin verran. Vastanneet pitivät terveyskeskuksensa edellytyksiä h
masentuneita melko hyvinä.

5.3.2. Haastateltujen käsitykset depression tunnistamisesta ja hoidos
terveyskeskuksessa

Hoitajien käsitykset depression tunnistamisesta ja hoidosta sijoittuivat yläkategorio
"Depression tunnistaminen ja hoito terveyskeskuksessa"sekä"Hoitajien oma kokemus ja
käsitys depressiosta ja sen hoidosta". Näistä ensimmäiseen, hoitajien käsityksiä depre

Yhteistyön määrä Terveyskeskuksen sisällä Muiden tahojen kanssa

n % n %

Ei lainkaan 9 (5) 14 (8)

Jonkin verran 113 (62) 134 (74)

Melko paljon 53 (29) 32 (18)

Paljon 8 (4) 1 (0)

Yhteensä 183 (100) 181 (100)

Lääkärit (66 %)
Oman terveyskeskuksen mielenterveystyöntekijät (28 %)
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon työntekijät (12 %)
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kategoriaa:

5.3.2.1. Depression tunnistaminen ja asiaan tarttuminen

Depression hoidon alkuvaiheeseen liittyvistä tekijöistä muodostui yhdeksän käsitysluok

1. Tunnistaminen vaikeaa.Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät hoitajat arveliv
depression voivan ilmetä käytöshäiriöinä tai somaattisina oireina, joita on vaikea tun
taa depression oireiksi.

...saattaa olla tietysti joku isompi oppilas, että on joku tietty tietty asia että se
tulla ja sanoa että mä en jaksa nyt enää, mutta nuo pienemmät ei niinkään. Tai
len, ettei ne sillai osaa pukea sanoiksi että miltä tuntuu. Niillä voi olla sitten ene
män sitä, että on maha kipee tai pää kipee tai huono olo, voisko sekin olla sitä. (H

Aikuisasiakkailla depression tunnistamista pidettiin vaikeana. Tämä vaikeus oli o
syynä siihen, etteivät depressiiviset asiakkaat aina saa tarvitsemaansa tukea terve
kuksesta vaan hoito keskittyy somaattisten oireiden tutkimiseen ja hoitoon.

2. Asiakas päättää hoidetaanko. Yli puolet hoitajista korosti hienotunteisuuden ja yksi
löllisen suhtautumisen merkitystä puhuttaessa depressiosta asiakkaiden kanssa. Ke
lua pidettiin mahdollisena vain kahdenkeskisissä tilanteissa ja asiakkaan ollessa itse
teellinen.Yhden hoitajan mielestä työntekijän oli tunnettava asiakas etukäteen, jotta
taja voisi itse aloittaa keskustelun mieliala-asioista asiakkaan kanssa.

(Kysymys:minkälaiset asiakkaat jäävät vaivaamaan, vai jäävätkö ne?)

Jää jotku, jotka on tuossa sillai että näkee että niillä on henkistä hätää. Niin ne
jotenkin, sillai tuntus että tekis mieli ihan soittaa että miten sinä pärjäät, mutta
ei oo sillälailla ihan tuttu niin ei sitä tuu kuitenkaan sitä soittoa tehtyä...jos se k
tenkin tuntee sen pahaksi että sillai rupiaa jatkuvasti sotkeutuun hänen e
määnsä...että tuttuilta saattaa kysellä hyvinkin että miten on menny. (H8)

1. Depression tunnistaminen ja asiaan tarttuminen
2. Depressiopotilaiden hoidosta vastaavat tahot
3. Depression hoitoon terveyskeskuksessa vaikuttavat yleiset tekijät
4. Työntekijätasolla vaikuttavat tekijät depression tunnistamisessa ja hoidossa
5. Potilaan kohtaamiseen ja hoitoon liittyvät tekijät

1. Tunnistaminen vaikeaa 7
2. Asiakas päättää hoidetaanko 7
3. Ei aikaa hoitaa 6
4. Tunnistamisessa ja hoidossa ei ongelmia 5
5. Velvollisuus hoitaa 4
6. Kaikille voitava puhua 4
7. Torjuva tunnistaminen 4
8. Suurkäyttäjät huolena 2
9. Kiinnostus hoitaa 1
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Hoitajat ymmärsivät, että asiakkaalle voi olla vaikeaa puhua depressiosta. Asioi
haluttu "tonkia", vaan haluttiin antaa asiakkaan itse ohjata keskustelun sisältöä.

3. Ei aikaa hoitaa.Hoitajat arvelivat, että kiire ja liian lyhyet vastaanottoajat oliva
etenkin lääkäreillä keskeisiä syitä siihen, että tunnistamisesta huolimatta depressio
aina puhuta asiakkaiden kanssa. Hoitajat kuvailivat havaitsemiaan tilanteita, joissa ty
kijä tietoisesti vältti depression esiin ottamista selvästi masentuneen asiakkaan ka
Syiksi he määrittelivät työntekijän pelon siitä, ettei tilannetta kuitenkaan ehdi hoitaa k
nolla ja vastaanoton aikataulu myöhästyy liikaa.

4. Velvollisuus hoitaa.Hoitajista osa sanoi depression tunnistamisen olevan depres
hoidon tärkein vaihe ja velvoittavan työntekijän myös depression hoidon käynnistämise

..Kaikillehan se (depression hoito) kuuluu, kaikkien kuuluu vastata siihen haas
seen, jos joku ihminen sitä osoittaa. Sillon kun se kohdalle sattuu niin kyllä sii
pitäs pystyä vastaamaan, mutta eihän siihen kaikki pysty. (H9)

Yksi hoitajista sanoi depressiivisen ihmisen oireisiin tarttumisen olevan vastuuky
mys, ja vastuun kuuluvan sille työntekijälle, jonka kanssa keskusteltaessa asiakkaan
ressio tulee esille.

5. Tunnistamisessa ja hoidossa ei ongelmia. Viiden hoitajan mielestä terveyskeskuk
sessa tunnistettiin hyvin asiakkaiden depressiivisyys ja siihen uskallettiin tarttua. He k
vat depressio-oireiden olevan diagnostisesti selkeitä ja terveyskeskuksen hoitohenkil
suhtautuvan depressiivisiin asiakkaisiin vakavasti ja vastuuntuntoisesti. Ajanpuutet
nähty esteenä hoitoprosessin etenemisessä.

Minusta tuntuu, että tässäkin mitä on tullu ihan tuommosia avunpyyntöjä niin v
maan on ihan hyvin ja vakavasti otettu vastaan, että tämän talon sisällä tun
kyllä aikaa löytyneen. (H6)

6. Kaikille voitava puhua. Hoitajilla oli kokemusta tilanteista, joissa asiakas oli häm
mästynyt siitä, että hoitajalle saattoi puhua myös mieliala-asiasta, vaikkei siitä oltu et
teen sovittu. He pitivätkin tärkeänä tiedottaa, että hoitohenkilöstölle voi puhua sellais
kin asioista, jotka eivät ole käynnin alkuperäinen syy.

...Asiakas saatto sanoa, että eihän tämä asia tänne kuulu mutta mä haluaisin
mösestä asiasta puhua...onko asiakkaallakin joku semmonen, että pitäs niinku s
ite se viestitettyä että täällä voi puhua myöskin monet asiat. Et ehkä siinä ensik
nillä ois tärkeä että sen saa sille asiakkaalle siinä jo ilmi, ett' kaikki muunkinlais
asiat on tärkeitä puhua, et ei oo tarvis sanoa että sehän ei kuulu tähän. (H11)

Haastateltujen mielestä nuoret työntekijät välttivät puhumista asiakkaiden ka
muista kuin käynnin syynä alun perin olevista asioista. He katsoivatkin työ- ja elämän
kemuksen antavan valmiuksia ja rohkeutta keskustella masennuksesta asiakkaan ka
ottaa vastuuta hoidosta.

7. Torjuva tunnistaminen.Neljän hoitajan kokemus oli, että asiakkaiden masennus tu
nistetaan mutta siihen puututaan vastaanottotilanteissa hitaasti. Heidän mielestään m
lääkäreiden oli vaikeaa puhua depressiosta asiakkaiden kanssa. Hoitajien arvio olikin
asiakkaat eivät useinkaan tule kuulluksi vastaanotolla, eivätkä saa mahdollisuutta k
depressiivisyydestään.
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...lääkäritkin sanoo, että sillon varmaan jotain muutakin mutta ei oo sitte...tä
mielialapuoli on semmonen kaikista vaikein asia monesti terveyskeskuslääkä
kin. Että ne koetaan niin raskaina asioina ja sitte toivotaan että se ois vaan tä
möstä somaattista hoitoo. (H5)

8. Suurkäyttäjät huolena.Kahden päivystysvastaanottoa pitävän hoitajan miele
hyvin tiheään vastaanotolla käyvien, somaattisesti oireilevien asiakkaiden kohdalla
ression tunnistaminen ja mielialasta keskustelu olisi erityisen tärkeää. He arvelivat te
yskeskuspalvelujen suurkäyttäjien käyntien vähenevän huomattavasti, mikäli heille a
taisiin välillä mahdollisuus pitempään vastaanottoaikaan. Tällöin mielialaan liittyvi
asioista ehdittäisiin rauhassa keskustella.

9. Kiinnostus hoitaa.

Se on sitte varmaan semmonen vähän vaihteleva, että sekin on semmonen ki
tusasia että toisia se ehkä enemmän kiinnostaa ja toiset ei sitte juuri oo kiinno
neita koko depressiosta, ja silloinhan sitä ei nää oikeastaan sitä asiaa... (H1).

Yksi hoitaja piti ratkaisevana tekijänä tunnistamisessa ja depressioon tarttumis
hoitavan ihmisen kiinnostuneisuutta mielenterveysasioihin ja niiden hoitoon. Somaa
hoitotyötä tekevä työntekijä, jota depressio ilmiönä ei kiinnosta lainkaan ei hanki siitä
toa, eikä huomioi asiakkaansa mielialaan liittyviä tekijöitä.

Yhteenveto. Haastatellut suhtautuivat depression tunnistamiseen ja depressiivisen i
sen tilanteeseen tarttumiseen vakavasti ja asiakasta kunnioittaen. Useimmat heistä aja
asiakkaalla olevan oikeuden päättää, milloin ja kenen kanssa hän asioistaan kesku
Hoitajat pitivät työntekijän velvollisuutena ja haasteena mahdollistaa asiakkaalle depr
osta puhuminen, mutta heidän käsityksensä erosivat siinä, onko depression tunnista
vastaanottotilanteessa mahdollista ja onko varsinkaan lääkäreillä aikaa siihen tarttua.

5.3.2.2. Depressiopotilaiden hoidosta vastaavat tahot

Depression hoidon toteuttajia koskevista käsityksistä muodostui kymmenen käsitysluok

1. Yhteisvastuullisuus. Lähes kaikki haastateltavat ajattelivat, että depression hoid
toteutuminen edellyttää terveyskeskuksen eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä ja
laan tukeminen vaikeuksissa on kaikkien työntekijöiden tehtävä.

Yhteisvastuullisuus 11
Terveyskeskuksen mielenterveystyöntekijät tai lääkärit 7
Motivoitunut hoitaja 7
Asiantuntijat hoitavat 5
Hoitaja ohjaa jonnekin 5
Asiakas määrää 6
Resurssit määräävät 5
Lääkäri arvioi 4
Työntekijä- ja terveyskeskuskohtaisuus 3
Hoitajakin riittää 2
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..eiköhän se hoito oo nyt menossakin siihen suuntaan, että toimitaan tiiminä,
ei oo vaan se ammatti-ihminen ja tavallaan se potilas, vaan siinä on ne ka
muutkin. (H10)

Depression hoidon käynnistäminen kuului työpisteestä riippumatta sille työntekijä
joka oli huomannut depressio-oireet, tai jonka kanssa asiakas puhui masennuksestaa
kerran.

2. Terveyskeskuksen mielenterveystyöntekijät tai lääkärit. Osa haastatelluista korosti
että vaikeiden depressioiden hoito kuuluu terveyskeskuksen psykiatrisille erikoissair
hoitajille tai psykologeille lukuunottamatta lääkehoitoa, josta terveyskeskuslääkärien
vastata.

3. Motivoitunut hoitaja. Kuuden haastatellun mielestä depression hoito kuului teh
vään motivoituneille työntekijöille. Terveydenhoitajien mielestä hoito kuului myös hoi
jille joko yksin tai osana työryhmää. Depression hoitoa he pitivät työhön liittyvänä v
vollisuutena, mutta myös haasteena lukuunottamatta hyvin vaikeita depressioita. Y
hoitajan mielestä mielenterveystyöntekijöiden tuli vastata hoidosta, mutta hän toivoi
toprosessin käynnistäneen työntekijän voivan halutessaan pysyä hoidossa mukana
kaan rinnallakulkijana ja tukijana.

Monestikin ajattelee, että voisko tätä itekin nyt sitte ainakin hoitaa ja kattoa,
haluaiskin sillain tehdä. (H11)

Hoitajat arvelivat, että depressiivinen ihminen kokee raskaana ja turhauttavana h
van henkilön vaihtumisen kesken hoidon. He totesivat asiakkaiden arvostavan työnte
luotettavuutta ja tuttuutta ja toivovan jatkokäyntejä saman henkilön luo, jolle on mas
nuksesta alun perin kertonut.

4. Asiantuntijat hoitavat.Osa hoitajista korosti asiantuntijuuden merkitystä depress
hoidossa. He katsoivat hoitamisen olevan terveyskeskuksen tai sen ulkopuolisten m
terveystyön ammattilaisten tehtävä. Terveyskeskuslääkäreitä he eivät pitäneet asian
joina depression hoidossa.

..minä yritän kyllä...jutella näistä asioista, aina rohkaista ottamaan asiantuntija
yhteyttä, ja niinku mielenterveystoimistoon tai...ja monesti me täältä sitte tilata
kin se aika. (H13)

Nämä hoitajat määrittelivät muiden terveyskeskustyöntekijöiden tehtäväksi depre
potilaiden hoitoon ohjaamisen, sekä hoidon organisoinnin asiakkaan niin toivoessa
arvioivat tarkasti kunkin työntekijäryhmän osaamisen rajat ja siirsivät ongelman vaik
tuessa hoitovastuun työntekijältä toiselle, esimerkiksi terveydenhoitajalta terveyskes
psykologille.

5. Hoitaja ohjaa jonnekin.Haastatelluista viisi ei määritellyt tarkemmin, kenelle hoito
vastuu kuuluu, vaan he pitivät tärkeimpänä huolehtia siitä, että depressiivinen as
pääsee jonnekin jatkohoitoon. He sanoivat jokaisen hoitotyöntekijän tehtävänä ol
ohjata asiakas hänelle soveliaaseen hoitopaikkaan. Tämä edellytti yksilöllistä hoido
peen arviointia kunkin asiakkaan kohdalla.

6. Asiakas määrää. Viiden hoitajan käsitys oli, että asiakkaalla on oikeus päättä
kenelle hänen hoitonsa kuuluu ja myös vaihtaa työntekijää, jos yhteistyö ei ole asia
tyydyttävää. He totesivat depressiivisen asiakkaan arvostavan luottamuksellisuutta ja
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taktin ylläpitämisen helppoutta hoitosuhteessa. Tämän vuoksi he katsoivat epäeett
siirtää depression hoitoa muualle, jos asiakas halusi jatkaa käyntejä saman työnte
luona, vaikka hoitosuhde alunperin olisi alkanut esimerkiksi raskaudenseurantaan
vinä äitiysneuvolakäynteinä

jotenkin tuntuu vaan, että ehkä semmosessa tilanteessa ihmisellä vois olla tä
että sillä ois joku semmonen ihminen, johon se luottaa ja se pystyy turvallisesti
kanssa puhumaan, että minä en tiedä onko sillä kauheasti eroa että minkäla
koulutus, mutta kuitenkin ehkä koulutus olla että jollakinlailla osaa sitte ohja
sitä asiaa...oudolle ihmiselle voi olla sitte että se vie aikaa ennenku pystyy s
asioita aukasemaan. (H11)

Yksi hoitaja luotti asiakkaan kykyyn valita itse sopiva hoitaja, eikä katsonut työnte
jän tehtäväksi päättää, kenen luo ohjaisi asiakkaan jatkohoitoon.

7. Resurssit määräävät.Viisi hoitajaa määritteli depression hoidon kuuluvan niille
työntekijöille terveyskeskuksessa, joilla on mahdollista varata riittävästi aikaa as
kaalle ja keskittyä tapaamisissa masennuksen hoitoon. Kaksi heistä arveli, ettei esim
tajilla ole mahdollisuutta varata keskusteluaikoja depressiivisille asiakkailleen, v
asiakkaan hoito täytyy siirtää toisen työntekijän tehtäväksi.

8. Lääkäri arvioi.Neljä haastateltavaa ei määritellyt, kenelle depression hoito kuul
mutta he katsoivat hoidon tarpeen ja hoitopaikan arvioinnin olevan aina terveyskesku
kärin tehtävä. Nämä hoitajat arvelivat depression hoitoon liittyvän lähes aina lääkityk
tai sairasloman tarpeen arvioinnin. Tästä syystä hoito etenisi parhaiten niin, että as
varaisi ajan lääkärin vastaanotolle.

9. Työntekijä- ja terveyskeskuskohtaisuus. Depression hoitaminen nähtiin myös työnte
kijä- ja terveyskeskuskohtaisena asiana. Työntekijän ikä, työkokemus, innostuneisu
motivoituneisuus todettiin selittävinä tekijöinä sille, että samankin ammattiryhmän sis
halu ja valmius depression hoitamiseen vaihteli suuresti. Samoin ajateltiin terveyskes
ten olevan hoitoideologioiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia depression hoidossa.

...ei sitä ehkä nuorelta työntekijältä voi vaatiakaan vielä, että jolla energia men
vielä ihan siihen rutiinien pyörittämiseen, että se ei pysty sillain semmosiin as
kassuhteisiin...mun mielestä se tulee vasta sitten ehkä työkokemuksienkin my
tietenki sitte sen innostuksen mikä asiaan on. (H11)

10. Hoitajakin riittää.Kaksi haastateltavaa arvioi terveydenhoitajan, kotisairaanho
jan tai vastaavan itsenäistä työtä tekevän hoitajan ammattitaidon olevan riittävä va
maan depressiivisen asiakkaan hoidontarpeeseen ainakin lievissä depressiotiloissa.
he tarkoittivat ohimenevää elämäntilanteeseen liittyvää masentuneisuutta, johon e
lääkityksen tai sairasloman tarvetta.

Tarkastelin sisällönanalyysilla myös kyselyyn vastanneiden hoitajien (R1) vastau
ja kommentteja siitä, kenen tehtävä on hoitaa depressiivisiä asiakkaita terveyske
sissa ja mikä hoitajan rooli hoidossa on. Terveydenhoitajilla oli kyselyssä vapaamu
sia depression hoitoon liittyviä kommentteja selvästi muita ryhmiä enemmän. Kuten h
tatteluissa, myös kyselyaineistossa terveydenhoitajien mielipiteet jakaantuivat siinä,
vatko hoitajat itsenäisesti hoitaa depressiota vai pelkästään tunnistaa masennuksen
tuen antajana potilaalle yhdessä muun työryhmän kanssa. Vastaanoton hoitajat p
depressiopotilaiden itsenäistä hoitamista osana työtään. Vuodeosaston hoitajat kunn
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vat asiakkaan toivomuksia hoidon järjestämisessä, ja toimivat yhdyshenkilöinä asiak
ja terapeutin välillä. Kyselyyn vastanneet hoitajat korostivat yhteisvastuullisuutta haa
teltuja hoitajia vähemmän.

Yhteenveto. Hoitajien yleisin käsitys oli, että depressiivisten asiakkaiden hoitamin
kuuluu lääkäreille tai mielenterveystyöntekijöille. Hoitajien tehtävänä he pitivät depr
sion tunnistamista ja asiakkaan ohjaamista eteenpäin saamaan hoitoa. Näin ajat
etenkin vuodeosaston sekä lastenneuvolan hoitotyöntekijät. Toisen käsityksen mu
depression hoito oli yhteisvastuullista työtä ja jossain määrin kaikkien velvollisuus. H
tajat saattoivat tällöin hoitaa ainakin lieviä depressioita itsenäisesti tai olla mukana om
asiakkaidensa hoidossa myös silloin, kun päävastuu hoidosta siirtyi terapiatyöntekij
Tätä näkemystä edustivat ajanvaraus- ja päivystysvastaanoton hoitajat, kotisairaan
jat sekä osa terveydenhoitajista. Kolmas käsitystapa oli asiakaskeskeinen ja asiakas
nen. Sen mukaan soveltuvin depression hoitaja on ammattinimikkeestä riippumatta s
nen työntekijä, johon asiakas luottaa ja jonka asiakas on itse valinnut. Myös työntek
persoonallisuutta, kiinnostuneisuutta ja mahdollisuutta pitkiin vastaanottoaikoihin pi
tiin depressiota hoitavia henkilöitä valikoivina kriteereinä.

5.3.2.3. Depression hoitoon terveyskeskuksessa vaikuttavat yleiset te

Haastatteluissa esiintulleista hoitoon liittyvistä yleisistä tekijöistä sekä hoitajien määr
lemistä depression hyvän hoidon edellytyksistä muodostui kahdeksan käsitysluokkaa

1. Inhimillinen ja kunnioittava vakavasti ottaminen. Terveyskeskuksessa tehtävän ho
totyön tärkeimmiksi piirteiksi haastatellut arvioivat kuultujen ongelmien vakavasti ot
misen, luottamuksellisuuden sekä samanarvoisuuden asiakkaiden kanssa. Erityise
korostivat kuuntelemisen tärkeyttä sekä herkkyyttä asiakkaan tarpeelle tulla kuulluk
ymmärretyksi. Tärkeimpiä vuorovaikutussuhteen mahdollistavia tekijöitä olivat hoitaj
mielestä luonnollisuus ja "ihmisenä ihmiselle"- oleminen asiakkaan kanssa....

Että ois sen asiakkaan tasolla, ettei asiakas sais semmosta käsitystä että täm
on nyt ja johtaa ja tietää kaikki asiat, ettei alentus siihen, että muistas että se
on samanlainen kuolevainen kuin se asiakaskin, ottas asiakkaan näkökulman
vaan omaansa. (H8)

Hoitajat katsoivat, että työntekijältä vaaditaan herkkyyttä ja tilannetajua arvioida
akkaan kannalta luontevin keskustelutilanne. Toisille se saattoi olla kotikäynti, tois
taas puhelinkeskustelu. Tärkeänä hyvään hoitosuhteeseen kykenevän työntekijän o
suutena mainittiinkin kyky toimia tilanteen mukaan ja asiakkaan toiveita kunnioittaen.

1. Inhimillinen ja kunnioittava vakavasti ottaminen 18
2. Nykyhoito mielikuvituksetonta 12
3. Kiireen vaikutus hoitamiseen 7
4. Somatiikkapainottuneisuus 6
5. Hyvät valmiudet hoitaa 5
6. Tuen saaminen hoitamiseen tärkeää 5
7. Hoito vaatii erityisosaamista 5
8. Suopea ilmapiiri 4
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2. Nykyhoito mielikuvituksetonta.Useimmat hoitajat arvioivat depressiopotilaiden sa
van halutessaan apua terveyskeskuksesta, mutta olivat pettyneitä hoidon laatuun. K
haastateltua piti hoitomenetelmiä mielikuvituksettomina. Yksi piti niitä kaavamaise
Myös rohkeuden puute ja masennuksesta puhumisen vältteleminen asiakastilanteiss
tiin hoidon toteutumista heikentävinä tekijöinä. Hoitajat pelkäsivät hoidettavien mää
korostuvan liikaa laadun kustannuksella. Vaikka kritiikki kohdistui eniten lääkärien t
mintaan totesivat hoitajat parantamisen varaa olevan jokaisella työntekijällä.

Ehkä sitten rohkeutta tarvis olla...kysyä ihan joku ratkaiseva kysymys. Semm
puuttuu, ja ajatellaan monesti että eipä tässä oo aikaa ja keksitään niinku verukk
että päästäs tästä asiasta, painetaan villaisella jopa että..ja joskus tuntuu, että ko
tetaan liikaa sitä että määrä, se mikä on, ei niinkään laatua vaan määrää. (H5)

3. Kiireen vaikutus hoitamiseen.Viidestä hoitajasta, jotka pohtivat kiireellisen työtah
din vaikutuksia kaksi totesi jatkuvan kiireen työssä vaikeuttavan depression tunn
mista ja hoitamista. Asiakastilanteissa oireet jäävät huomaamatta, jos asiakkaan kä
ensisijainen syy on muu kuin psyykkiseen hyvinvointiin liittyvä. Depression hoidon alo
taminen nähtiin turhana, jos siihen ei ole kunnolla aikaa.

..ehkä monesti tulee semmonen ettei kannata niin penkastakaan sitä asiaa, k
ehdi siihen syventymään ja välttämättä kauheasti ohjata...se harmittaa joskus
että ois mukava kun olis pystynyt jotakin sitte antamaan, ihan sitä asiaa käsitt
mään. (H11)

Kolmen haastateltavan mielestä aikaa depression hoitoon löytyi tarvittaessa. Parh
ajan varaaminen onnistui niillä työntekijöillä, jotka hoitivat ajanvarauksensa itse. Ho
jat arvelivat, että myös lääkäreillä on halutessaan mahdollista varata pitempi vastaan
aika keskusteluapua tarvitseville.

Minusta tuntuu, että ainakin jos ajatellaan terveydenhoitajaa tai ajat perustuu aja
varaukseen, että voihan sitä varata aikaa semmoseen minkä kattoo tärkeäksi. (

4. Somatiikkapainottuneisuus. Kuusi hoitajaa pohti työyhteisönsä kykyä oivalta
somaattisen sairastamisen ja depressiivisyyden välistä yhteyttä. Yksi haastatelluista
somaattisten oireiden korostuvan hoitosuhteissa liikaa ja mielialatekijöiden jäävän hu
oimatta. Toisaalta somaattisista oireista keskusteleminen nähtiin keinona lähestyä de
siivisiä asiakkaita. Kaksi hoitajaa korosti somaattisten oireiden tutkimisen välttämä
myyttä ennen pääpainon siirtämistä psyykkisten tekijöiden kartoittamiseen. Kahden h
tatellun mielestä masennuksen ja ruumiillisten oireiden yhteys oli kaksisuuntaist
ongelmien syiden sekä seurausten hahmottaminen vastaanottotilanteessa vaikeaa.

5. Hyvät valmiudet hoitaa. Viiden hoitajan mielestä masentuneet saivat tarvitseman
avun terveyskeskuksessa. Depression hoitamisen perusvalmiuksiakin he pitivät ai
kohtalaisina. Hoidon he arvioivat onnistuvan käytettävissä olevin työntekijäresurss
Omassa terveyskeskuksessa tiedettiin olevan eri ammattiryhmien työntekijöitä,
pidettiin motivoituneina ja pätevinä ottamaan vastuu depressiivisen asiakkaan hoidos

6. Tuen saaminen hoitamiseen. Hoitajat pitivät työohjauksen ja työtoverien antama
tuen merkitystä tärkeänä omaa jaksamista parantavana tekijänä raskaaksi arvioima
mielenterveystyössä. Asioiden jakamista ja ongelmien miettimistä läheisten työtove
kanssa pidettiin erityisen tärkeänä, koska yhdelläkään haastatelluista ei ollut säännö
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työnohjausta. Hoitajat arvelivat työyhteisön ulkopuolelta tulevan työnohjauksen ole
terveyskeskuksessa harvinaista.

...tässä yhtenäkin päivänä meidän psykologille sanoin, että minä kohta sanon
niinku jumalallekin sanotaan, että anna mulle voimaa ottaa vielä tämä ihmin
vastaan...tänä päivänä kun on näitä väsyneitä ja uupuneita ihmisiä niin maho
man paljon, ja meillä ei oo työnohjausta järjestetty niin kyllä me ollaan aika yks
näiden asioiden kanssa. (H12)

7. Hoito vaatii erityisosaamista. Osa haastateltavista ajatteli depression hoidon vaa
van aina erityisosaamista, jota he katsoivat olevan vain mielenterveystyön koulutusta
neilla työntekijöillä. Erityisosaamisella he tarkoittivat koulutuksen lisäksi erilaisten p
koterapeuttisten menetelmien hallintaa. Tähän liittyen he pitivät välttämättömänä,
depressioita hoitavilla on mahdollisuus varata asiakkaille säännöllisesti pitkiä keskus
aikoja sekä mahdollisuus sitoutua pitkäkestoisiin hoitosuhteisiin.

8. Suopea ilmapiiri. Kolmen hoitajan mielestä tieto ja tiedottaminen masennuksesta
viime vuosina lisääntynyt. Tämä on vaikuttanut positiivisesti depressiopotilaiden h
toon. Hyväksyvä ilmapiiri näkyi heidän omassa työyhteisössään esimerkiksi siinä,
myös muiden kuin mielenterveystyöntekijöiden sallittiin käyttää työaikaa mielenterve
ongelmien hoitamiseen.

Yhteenveto. Depression tunnistamiseen ja hoitoon liittyvien yleisten tekijöiden osa
hoitajien käsityksistä tärkeimpinä tulivat esiin asenteisiin ja tilanneherkkyyteen liitty
tekijät. Taito kuunnella, luottamuksellisuus, asiakkaan ongelmien vakavasti ottamine
psyykkisten sekä somaattisten tekijöiden huomioiminen vaikuttivat hoitajien mielestä
kaisevasti hoitoprosessin käynnistymiseen. Hoidon onnistunutta toteutumista heiken
eniten rohkeuden ja mielikuvituksen puute hoidon suunnittelussa sekä terapeuttisten
jen ja ajankäytön rajallisuus. Hoitajat pitivät kuitenkin työyhteisönsä perusvalmiuk
depression hoitoon hyvänä. He arvioivat, että suopean ilmapiirin ansiosta masennu
laiden hoitoon tarvittavan ajan löytyminen on vain järjestelykysymys.

5.3.2.4. Työntekijätasolla vaikuttavat tekijät depression tunnistamisess
hoidossa

Depression hoitoprosessiin työntekijä- tai ammattiryhmätasolla vaikuttavia tekijöitä k
kevista käsityksistä muodostui kuusi käsitysluokkaa:

1. Lääkäreiden valmiudet hoitaa. Haastatelluista kymmenen oli pettyneitä lääkeho
don ensisijaisuuteen depression hoitomenetelmänä. Lääkäreillä koettiin olevan
vähän taitoja ja aikaa kuuntelevaan ja keskustelevaan hoito-otteeseen. Erityisen tär

1. Lääkäreiden valmiudet hoitaa 12
2. Oma hoitaja turvallinen 5
3. Yhteistyö voimana 5
4. Työpiste ratkaiseva 3
5. Oman vireystilan vaikutus 2
6. Päätyö muu hoito 2
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hoitajat pitivät keskusteluja ja riittävän pitkää asiakkaan ja lääkärin välistä hoitosuhd
varsinkin silloin, jos asiakkaalla oli mielialalääkitys.

Mun mielestä liian helposti annetaan just jotain lääkettä, ennemmin pitäisi kesk
tella että mistä se johtuu ja mitä vois tehdä ja tämmöstä. (H10).

Kahden vastaanotolla työskentelevän hoitajan mielestä depressiopotilaita auttaa
jon, jos lääkärin vastaanottoaika järjestyy nopeasti ja se on riittävän pitkä. He arvio
ainakin osalla lääkäreistä olevan hyvät valmiudet depressioasiakkaiden hoitoon.

2. Oma hoitaja turvallinen.Haastateltujen mielestä etenkin terveydenhoitajien kesk
senä etuna depressiivisten asiakkaiden hoidossa oli tuttuus ja turvallisuus. He tote
pitkien hoitosuhteiden ja hoitajien työn luonteen olevan keskusteluilmapiiriä vapautt
ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta lisääviä tekijöitä.

Tänne on helppo tulla ja helppo puhua ja vaikka on vaikeitakin asioita niin tää
ei kukaan millään lailla leimaa eikä ihmettele jos neuvolassa käy, terveydenho
jan tykönä käy. (H11)

Hoitajien vahvuutena pidettiin myös ennaltaehkäisevän työn hallintaa ja sen su
osuutta terveydenhoitajan työnkuvassa. Ihmisille pystytään luontevasti antamaan es
kiksi terveystarkastusten yhteydessä tietoa, jolla on merkitystä myös masennuksen e
taehkäisyssä.

3. Yhteistyö voimana. Viisi haastateltua arvioi, ettei kellään työntekijällä tai millää
ammattiryhmällä ole yksinään riittäviä resursseja vastata depressiopotilaiden hoid
vaan työntekijöillä on erilaisia keinoja auttaa asiakkaita. Konsultoiminen ja muu monia
matillinen yhteistyö koettiin voimavarana, joka mahdollistaa depressiivisten asiakka
hoitoprosessin etenemisen terveyskeskuksessa.

4. Työpiste ratkaiseva. Kolme eri työtehtävissä olevaa hoitajaa arveli depressiopotil
den hoidossa olevan ratkaisevana tekijänä sen, missä työpisteessä hoitaja työske
Neuvolatyötä tekevien terveydenhoitajien he arvioivat kohtaavan depressiivisiä asiak
harvoin. Kotisairaanhoitoa ja ajanvarausvastaanottoa he sen sijaan pitivät työpis
joissa depressiivisiä asiakkaita kohdataan usein, ja työntekijä joutuu miettimään ra
suja ongelmien hoitamiseksi.

5. Oman vireystilan vaikutus. Haastatelluista kaksi mainitsi depression hoitamise
voimakkaasti vaikuttavana tekijänä työntekijöiden oman uupumuksen ja masennukse

Joskus tuntuu että on ite tosiaan depressiossa, että siinä voi olla ihan vaikea
teä töihin, tai tietenkin työt voi tehä mutta jos sattuu että sinä päivänä tulee tää
kin semmosta kun itellä on raskas mieli niin saako se täällä se asiakas sitte mi
itellensä. (H8)

He ymmärsivät ja hyväksyivät työntekijöiden oman depressiivisyyden, mutta arvel
sen estävän työntekijää vastaanottamasta asiakkaan esiintuomaa ahdistusta ja paha

6. Päätyö muu hoito. Kaksi haastatelluista totesi, ettei masennuksen hoito ole hoita
päätyötä, eikä heillä ole vaikutusmahdollisuuksia tai aikaa depressiivisten asiakka
hoidon kehittämiseen. Hoitajien osalta he pitivätkin keskeisenä haasteena tunnistam
liittyvien valmiuksien lisäämistä.
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Kyselyaineiston vapaamuotoisissa kommenteissa todettiin joitakin edellä kuvatun
taisia, depressiopotilaiden hoitoon työntekijä- ja ammattiryhmätasolla vaikuttavia t
jöitä. Vuodeosaston hoitajilla todettiin olevan potilaiden kanssa paljon luontevia vuo
vaikutustilanteita, joissa luottamuksellinen keskustelu voisi olla mahdollista. Lääkär
moitittiin liian nopeasta lääkityksen aloittamisesta sekä puutteellisista psykoterape
sista taidoista masennuspotilaiden hoidossa.

Yhteenveto. Hoitajat korostivat lääkärien asemaa depressiivisiä asiakkaita usein ta
vana ja hoitomuodosta päättävänä ammattiryhmänä. Hoitoa pidettiin liian lääkehoito
keisenä, mutta useimpien potilaiden ajateltiin hyötyvän keskusteluista lääkärin kanss
killä ajanvarauskäynneillä. Hoitajien etuna depressiopotilaiden hoidossa pidettiin pit
hoitosuhteiden luomaa tuttuutta ja turvallisuutta, mutta heikentävänä tekijänä omaa u
musa sekä vaikutusmahdollisuuksien ja resurssien puutetta työn kehittämisessä. Työ
vien koettiin eniten vaikuttavan siihen, kuka tapaa depressiivisiä potilaita työssään ja
laiset mahdollisuudet hänellä on hoidon toteuttamiseen.

5.3.2.5. Depression tunnistamiseen ja hoitamiseen liittyvät tekijät potila
kannalta

Hoitajat pohtivat haastatteluissa depression tunnistamista ja hoitoa myös potilaiden kan
millaisia toiveita tai pelkoja he arvelivat potilailla olevan, millainen lähestymistapa heitä a
taisi parhaiten ja miten masentuneet heidän mielestään viestittivät depressiostaan vas
totilanteissa. Tähän alakategoriaan liittyvät käsitykset muodostivat viisi käsitysluokkaa:

1. Yksilöllinen suhtautuminen.Kaikilla haastatelluista oli samantyyppinen käsitys siitä
mihin depression hyvän hoidon terveyskeskuksessa tulisi asiakkaan kannalta perustu
pitivät asiakkaiden kunnioittamista ja tasapuolista suhtautumista edellytyksenä sille,
asiakas pystyy kertomaan vaikeuksistaan ja kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärre
vastaanottotilanteessa. Erityisesti miesten kohdalla oli hoitajien mielestä tärkeää, että
kustelutilanteessa syntyy luottamuksellisuuden ja kerrottujen ongelmien vakavasti ott
sen ilmapiiri. Hoitajat totesivat jokaisen ihmisen kokevan depression eri tavalla, ja s
hoito tulisi suunnitella yksilöllisesti ja asiakkaan näkökulmasta tarkastellen.

...tärkeintä kai se ois varmaan, että se potilas sais kertoa ja kertoa ja kertoa. T
tus ainakin että varsinkin miespotilaat...naiset puhuu ite herkemmin ja taiste
oikeuksistaan...jollakin tavalla miehiä pitää ehkä enempi ottaa vakavamm
vielä. (H6)

2. Perhekeskeisyys.

No enpä usko että ihan viimesen päälle niitä ryhmiä ihan kokonaisuutena, nii
perhettäkään huomataan. Et kyllä se varmaan aika paljolti on sitä, että aina

1. Yksilöllinen suhtautuminen 13
2. Perhekeskeisyys 9
3. Ruumiillisten oireiden vakavasti ottaminen 3
4. Depressiosta puhumisen hyväksyminen 3
5. Työntekijän tunteminen tärkeää 2
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yksi ihminen hoidetaan. Et minusta semmosta laajakatseisuutta sais olla ene
..tietenki se riippuu lääkäreiden ajasta ja näin, mutta enempi sais olla että ne k
perhettä huomiois. (H13)

Yhdeksän hoitajaa piti itsestään selvänä, että he omassa työssään ottavat perheen m
masentuneen asiakkaan hoitoprosessiin. Etenkin kotikäynneillä oli luonnollista tutu
asiakkaalle läheisiin ihmisiin ja ottaa heidät asiakkaan luvalla mukaan hoidon suunn
luun ja toteutukseen. Haastatellut arvioivat, että lääkärit ja erityistyöntekijät ottavat
heitä mukaan hoitoon liian vähän, ja että asiakkaan on itse vaikea ehdottaa pe
mukaan ottamista. Hoitajat pitivät depressiota ilmiönä, jonka seurannaisvaikutuksis
etiologiassa perheen merkitys on usein hyvin keskeinen. Yksi haastatelluista a
hoidon olevan turhaa, jos se toteutetaan pelkästään oireilevan perheenjäsenen k
Depressiivisten lasten ja nuorten perheiden saamista mukaan hoitoon pidettiin erit
tärkeänä, mutta käytännössä asia koettiin vaikeana.

...kyllä se koti pitää olla siinä mukana, koska koulussa oleminen on vaan yksi
ja kyllä se sieltä kotoa heijastuu...No kyllähän niitä yhteyksiä kotiin koiteta
ottaa ja pitää ja aina sitte jotenkin selvittää niitä, mutta musta ainakin tuntuu e
se on kyllä aika vaikeeta. (H7)

3. Ruumiillisten oireiden vakavasti ottaminen.Kolmen hoitajan mielestä asiakkaiden
yleisin tapa ilmaista depressiota olivat erilaiset somaattiset oireet. He pitivätkin asiak
den kannalta erittäin tärkeänä oireiden ottamista vakavasti ja niiden tutkimista. Hoita
mielestä monelle masentuneelle ainoa hyväksyttävä keino hakea apua oli tulla vas
otolle ruumiillisten oireiden takia.

Nehän on hirveän tärkeitä ne oireet näille ihmisille... että minä en näkisi että t
veyskeskuskäynneissä on sillain turhia käyntejä, että jos kerta tuntuu siltä niin
semmoset perustutkimukset tekee niin sekin voi sitten helpottaa että saa he
mielestä ne. (H13)

4. Depressiosta puhumisen hyväksyminen.Hoitajista kolme arvioi terveyskeskusasiak
kaiden masentuneisuuden lisääntyneen ja ongelmien olevan entistä vaikeampia. Työ
yshoitajien kokemus oli, että asiakkaista huomattava osa on uupuneita ja kertoo mie
ongelmistaan suoraan haluten keskusteluapua tai muuta tukea hoitajalta.

5. Työntekijän tunteminen tärkeää.Kaksi hoitajaa arvioi asiakkaiden kertovan depre
siostaan mieluiten työntekijälle, jonka kanssa heillä on jo toimiva asiakassuhde. Amm
nimike tai koulutus ei heidän mielestään ollut asiakkaiden kriteerinä heidän valites
henkilöä, jolle puhua masennuksestaan.

Myös kyselyyn osallistuneiden hoitajien kirjoittamissa kommenteissa korostettiin y
vällisyyttä ja asiakkaan persoonallisuuden huomioimista sekä tämän ongelmien otta
vakavasti. Varsinkin vuodeosaston potilaille arveltiin olevan tärkeää, että perheenjä
otetaan mukaan depression hoitoon.

Yhteenveto. Haastateltujen mielestä asiakasta kunnioittava, tasapuolinen ja yksilölli
suhtautuminen oli keskeinen tekijä hoitosuhteen toimivuudessa asiakkaan kannalta.
tajat näkivät perheen mukaanoton hoitoon asiakkaan niin halutessa hoitoprosessia e
vänä ja depression syitä ja seurauksia selventävänä työmuotona. Tätä työmuotoa
tiin lääkäreiden käyttävän liian vähän. Somaattisten oireiden ottamista vakavasti ja r
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sen ylläpitämiseksi ja kunnioittamiseksi, myös hoitovirheiden välttämiseksi. Potilai
koettiin kertovan uupumuksestaan ja depressiivisistä oireistaan aiempaa avoimemm
työntekijä oli ennestään tuttu.

5.4. Hoitajien omat kokemukset ja käsitykset depressiosta ja sen hoidosta

Hoitajien käsityksiä omista toimintatavoista ja valmiuksista depression hoidossa karto
tiin sekä kysely- että haastatteluaineistossa. Lisäksi hoitajat kuvasivat omakohtaisia k
muksiaan depressiosta ja arvioivat omaa alttiuttaan sairastua masennukseen.

5.4.1. R 1:n hoitajien valmiudet ja hoitokäytäntö depressiivisten
asiakkaiden hoidossa

Suurin osa hoitajista piti omia mahdollisuuksiaan auttaa depressiivisiä terveyskesku
akkaita vähäisinä tai olemattomina (kuvio 6). Työkokemuksen määrä vaikutti omien
miuksien arviointiin vain vähän, mutta nuoret tai hyvin kokeneet työntekijät pitivät v
miuksiaan jonkin verran parempina kuin 8-20 vuotta työskennelleet.

Kuvio 6. Hoitajien (N 175) käsitys omista valmiuksistaan depressiopotilaiden hoidossa (%).
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Hoitajilta kysyttiin kuvitellun tapausesimerkin pohjalta (liite 1, kysymys 12), mite
depressiiviseksi arvioidun asiakkaan hoito terveyskeskuksessa tulisi järjestää ja
osuus heillä itsellään olisi hoitoprosessissa. Hoitajista 15 jätti vastaamatta. Heistä s
osa työskenteli vuodeosastolla. Hoitokäytäntö oli lähes puolella hoitajista yksilökes
nen (taulukko 3). Alle seitsemän vuotta työskennelleillä hoitokäytäntö oli vähemm
oirekeskeinen kuin kokeneille hoitajilla, mutta merkitseviä eroja ryhmien välillä ei ollu

Taulukko 3. Hoitokäytäntö depressiopotilaan hoidossa hoitajien työkokemuksen mu
(%).

Hoitajat arvioivat tapausesimerkin perusteella hoitovastuun kuuluvan yleisim
itselle ja oman yksikön toiselle/toisille työntekijöille. Työvuosien määrä ei ollut yhte
dessä hoitajien tapaan määritellä hoitovastuu (taulukko 4).

Taulukko 4. Hoitovastuun määrittely hoitajan työkokemuksen mukaan (%).

Hoitajat ehdottivat monia eri hoitomuotoja tapausesimerkin depressiopotilaan autt
seksi. Useimmin esitettiin yksilökeskusteluja (taulukko 5). Työvuosiltaan nuorimma
vanhimmat suhtautuivat lääkehoitoon jonkin verran kielteisemmin kuin 8-20 vuotta ty
kennelleet, mutta erot eivät olleet minkään hoitomuodon kohdalla tilastollisesti merki
viä. Luokkaan "Muut hoitomuodot" kuuluivat työolosuhteiden kartoitus, yhdistys- ja h
rastustoiminta, ystävyyssuhteet sekä kuntoloma.

Hoitajien työkokemuS

Hoitokäytäntö
0-7 vuotta

N = 43
%

8-19 vuotta
N = 79

%

yli 20 vuotta
N = 39

%

Oirekeskeinen 12 18 23

Yksilökeskeinen 51 44 36

Perhekeskeinen 23 23 23

Systeemikeskeinen 12 15 18

Ei arvioitavissa 2 0 0

Yhteensä % 100 100 100

Hoitajien työkokemus

Hoitovastuu
0-7 vuotta

N = 43
%

8-19 vuotta
N = 79

%

yli 20 vuotta
N = 39

%

Kokonaan itsellä 5 5 8

Itsellä ja yksikön toisella työntekijällä 42 47 38

Ohjaa eteenpäin yksikön sisällä 25 34 31

Ohjaa eteenpäin erikoissairaanhoitoon 29 9 18

Ei arvioitavissa 9 5 5

Yhteensä % 100 100 100
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Taulukko 5. Hoitajien depression hoitoon ehdottamat hoitomuodot työkokemu
mukaan (%).

Yhteenveto.Hoitajat pitivät valmiuksiaan auttaa masentuneita potilaita melko riitt
mättöminä. Puolet vastanneista katsoi kuitenkin vastuun depressiopotilaan hoidosta
luvan myös itselleen yhdessä oman työyhteisön toisten työntekijöiden kanssa. Kolma
hoitajista halusi ohjata depressiivisen potilaan heti toiselle työntekijälle. Hoitokäytäntö
hoitajilla yleisimmin yksilökeskeistä, mutta yli kolmasosa tarkasteli potilaan tilanne
perhe- tai systeemikeskeisesti. Yli puolet ehdotti hoidoksi yksilökeskusteluja ja neljän
hoitajista pari- tai perhetapaamisia.

5.4.2. Haastateltujen hoitajien oma kokemus ja käsitys depressiosta

Hoitajien yläkategoriaan "Hoitajien oma käsitys ja kokemus depressiosta ja sen h
dosta" liittyvistä käsityksistä muodostui kolme alakategoriaa:

1. Hoitajien käsitys itsestä ja valmiuksistaan depressiivisten asiakkaiden hoitajana
2. Hoitajien omat tunteet depressiivisen asiakkaan kohtaamisessa
3. Hoitajien suhtautuminen omaan masennukseen ja sen hoitoon

5.4.2.1. Hoitajien käsitys itsestä ja valmiuksistaan depressiivisten
asiakkaiden hoitajana

Alakategoriassa on yksitoista käsitysluokkaa. Luokan nimen perässä oleva numero
koittaa jälleen, montako mainintaa sisältyy kuhunkin käsitysluokkaan:

Hoitajien työkokemus

Hoitomuodot
0-7 vuotta

N = 43
%

8-19 vuotta
N = 79

%

yli 20 vuotta
N = 39

%

Yksilökeskustelu 37 35 46

Pari/perhekeskustelu 23 16 21

Yksilökeskustelu ja lääkehoito 16 20 10

Lääkehoito 0 0 0

Pari / perhekeskustelu ja lääkehoito 9 13 8

Sairaalahoito 0 4 0

Fysioterapia 9 6 2

Verkostoneuvottelu 3 1 2

Muut hoitomuodot 3 4 8

Ei ehdotettu mitään 0 0 2

Yhteensä % 100 100 100
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1. Tilannetajuinen maalaisjärki.Hoitajat näkivät oman tehtävänsä depression hoit
prosessissa eri tavoin, mutta yhteistä heidän suhtautumisessaan depressiivisiin as
siin ja heidän ongelmiinsa oli käytännönläheisyys ja tilanneherkkyys. Masentuneen a
kaan kohdatessaan hoitajat pyrkivät viestittämään verbaalisesti ja/tai nonverbaalises
asiakas voi puhua masennuksestaan tai aloittivat keskustelun itse. He halusivat poht
akkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja ottaa tarvittaessa keskusteluun mukaan asia
perheenjäseniä. Haastatellut antoivat järjestelyapua myös konkreettisissa arkip
ongelmissa esimerkiksi yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.

Kyllähän sitä nyt tietenkin voi kuunnella ja kysellä ja miettiä tämmösiä arkipäiv
ratkaisuja, miten siinä kotona vois niitä asioita parannella, miten vois pyytää ko
apua ja tämmöstä...että ehkä tämmösiä ideoita löytyy, ja jotakin tämmöstä nii
arkipäivän vinkkejä... (H4)

Omana tärkeänä tehtävänään kaikki hoitajat pitivät "edes jonkin tekemistä", sanallista
tai muulla tavoin ilmaistua välittämistä ja avun tarjoamista.

Sitä vaan menee lähelle ja ottaa kiinni, ei välttämättä edes puhu mitään, on s
vaan senverran vieressä että tulee se itku ja vähän rauhoittaa, että ei sitä s
rupia miettimään, en ainakaan minä että mitä tässä nyt pitäs tehä. Kun näkee
toisella on paha olla ja sen tietää että kun siihen viereen menee ja juttelee niin
monesti auttaa. Se tulee jotenkin spontaanisti että sitä vaan menee. (H10)

Etenkin terveydenhoitajat pitivät tärkeänä antaa riittävästi aikaa masentuneelle a
kaalle. He hoitivat ajanvarauksensa itse ja pystyivät varaamaan pidemmän ajan tai u
käyntejä, kunnes asiakas ohjautui eteenpäin tai tilanne muuten helpottui.

2. Asiakkaan eteenpäinohjaus. Hoitajista kymmenen ohjasi depressiiviset asiakka
jossain vaiheessa hoitoa toiselle työntekijälle. Heidän mielestään psykoterapeuttinen
kentely potilaiden kanssa oli lääkärien tai mielenterveystyöntekijöiden tehtävä ja arve
depressiopotilaiden myös hyötyvän siitä eniten. Neljä hoitajaa määritteli koulutukse
ja työhönsä nähden valmiutensa tunnistaa ja hoitaa depressiivisiä asiakkaita riitt
hyviksi. He eivät ohjanneet asiakkaita muualle ajanpuutteen vuoksi, vaan varmistaak
hoidon laadun ja riittävyyden. He pitivät omalla kohdallaan tehtävänä kuunnella a
kasta ja ymmärtää asiakkaan tarve saada apua. Osa heistä järjesti masentuneelle
kaalle hoidon eteenpäin, osa kehotti asiakasta varaamaan vastaanottoajan itse.
haastatelluista totesi osaavansa ja haluavansa itsekin auttaa, mutta ohjaavansa va

1. Tilannetajuinen maalaisjärki 17
2. Asiakkaan eteenpäinohjaus 17
3. Itsepäätelty pinnallisuus 11
4. Oma elämänkokemus kouluttajana 10
5. Ei resursseja hoitaa 9
6. Motivoitunut vastuunkantaminen 9
7. Ylikuormittava huolehtiminen 9
8. Huolehtiva hoitoonsaattaminen 5
9. Kriittisyys lääkehoitoa kohtaan 4

10. Nöyrä asiakaskeskeisyys 4
11. Itseensä luottava innostuneisuus 2
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vaikeasti depressiiviset asiakkaat psykologille tai psykiatriselle erikoissairaanhoitaj
Pitkiin hoitosuhteisiin tai edes uusintakäynteihin ei useimmilla hoitajista ollut käytä
nössä mahdollisuuksia.

..kyllä mä toisaalta uskon, että silleen minäkin voisin auttaa, mutta että aina jos
tämmöstä ammattitaitosempaa apua tarjolla niin kyllä mä mielellään sitte ohja
jos huomaan varsinkin että vaatis ihan useita käyntejä niin otan ihan mielenter
yshoitajaan...tai psykologiin yhteyttä...(H5)

3. Itsepäätelty pinnallisuus.Valtaosalla haastatelluista käsitys terapeuttisesta kesku
lusta ja psykoterapiasta sekä niiden eroista oli hyvin epämääräinen. Psykoterapia ol
tajille vieras, jopa mysteerinen työmuoto, jota pystyvät toteuttamaan vain mielenterv
työntekijät ja jossain määrin terveyskeskuslääkärit. Omaa työskentelyään asiakka
kanssa hoitajat eivät pitäneet terapiana vaan kuvasivat tapaamisia enemmänkin ju
luksi: "en osaa mennä syvälle asioissa", "yritän jututtaa" tai "oma hoitoni on pintap
lista". Hoitajat puhuivat depressiivisten asiakkaiden kanssa jokapäiväiseen selviytym
ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista, mutta mielsivät olevansa enemmän kuuntelijoit
kyselijöitä kuin depressiota hoitavia työntekijöitä. Pitkääkään hoitosuhdetta he eivät
neet terapeuttisena, vaikka se olisi ollut masentuneen ainoa hoitosuhde ja auttanut
toipumaan depressiosta.

...en mä nyt itteäni hirveänä asiantuntijana pidä...kyllä mä kuuntelen ja varma
osaan kuunnella ja sillain ketään laita pois ja säikähdä...mutta en mä mitään te
pioita ja tämmösiä, että kyllä kai se on ihan tavallista keskustelua ja vähän s
että mikä on hätänä ja mitä tässä tekis, että enempi semmosta. (H2)

4. Oma elämänkokemus kouluttajana.Kukaan haastatelluista ei kokenut saaneen
ammatillisesta koulutuksestaan valmiuksia depression tunnistamiseen tai hoitoon. Te
denhoitajiksi erikoistuneille oli mainittu mielenterveystyön olevan tärkeä osa työtä, m
eri hoitomuotojen tai diagnostiikan opetus oli kuitenkin ollut vähäistä. Useimmat vast
vatkin omien elämänkriisien auttaneen kohtaamaan psyykkisesti uupuneita asiak
Myös läheisten ihmisten depressiot olivat opettaneet hoitajia ymmärtämään, miten
ressiivinen ihminen käyttäytyy ja mikä häntä auttaa. Työ antoi koko ajan lisää valmiu
ja pakotti keksimään keinoja masentuneiden asiakkaiden tunnistamiseksi ja auttamis

…tuntuu että jos ei ois näitä (masentuneita) lähipiirissä, eikä sitte tämmösiä tu
via jotka tosiaan puhuu ja purkaantuu, ei sitä ehkä ymmärtäskään sillä lailla.
tullee siinä se, että sen tietää miltä se tuntuu sillon. (H8)

5. Ei resursseja hoitaa.Haastatelluista hoitajista seitsemälle ajanpuute oli yksi kesk
nen este hoitaa depressiivisiä asiakkaita enemmän itse. Useimmat hoitivat ajanva
sensa itse, mutta kokivat depressiivisten asiakkaiden tarvitsevan keskusteluaikaa e
män kuin muun työn ohessa oli mahdollista järjestää.

Niin no ei sitä oo rajattomasti sitä aikaa kellekään sitte, että jos seuraava jo oo
lee oven takana...mutta ehkä sitten taas jos tietää etukäteen...niin sitä varaa v
enemmän aikaa semmosiin joita kuvittelee että niillä vois olla enempikin asiaa
tarvii enemmän tukea ja sillain...Mutta en mä ensimmäisenä oo sitä kuitenk
ehdottelemassa, ihan just senkin takia ettei sillai oo välttämättä aina sitä aikaa
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liekö ammattitaitoakaan sitte sinne puolelle riittävästi...Vähän pakkokin ohja
eteenpäin, enkä mä usko että mulla ammattitaito riittäs siihen, pakko rajata ty
jollakin tavalla. (H4)

Ajankäytön rajallisuus heikensi yhden hoitajan mielestä olennaisesti depression tu
tamista. Osa lasten- tai äitiysneuvolatyötä tekevistä terveydenhoitajista totesi vastaa
ajan menevän niin tarkkaan muihin asioihin, ettei mielialan huomioimiseen tai siitä pu
miseen yleensä ollut aikaa.

6. Motivoitunut vastuunkantaminen.Hoitajista kolme oli motivoituneita hoitamaan
depressiivisiä asiakkaita itsenäisesti, jos saivat työyhteisöltään siihen tukea. He eh
vat asiakkaille uusintatapaamisia keskustelua varten ja kehottivat tarvittaessa otta
yhteyttä sovittujen tapaamisten väliajoillakin. He pitivät asiakkaiden kannalta parha
pana hoidon keskittämistä yhdelle työntekijälle, ja olivat halukkaita itse olemaan ho
vana henkilönä ainakin lievästi masentuneille asiakkaille. Asiakastilanteissa he o
aktiivisia ja aloittivat luontevasti depressiosta keskustelun sen tunnistaessaan.

Minä pyrin aina sanomaan, että jos ei oo ketään ihmistä jolta sinä kysyt asiaa
jolle sinä soitat tai jolle sinä haluat puhua niin ota minuun yhteyttä...siinäkin o
oma vaaransa että lupaako ihmisille niin paljon ettei pysty niitä lupauksia täyt
mään, ja sitte että tekeekö ittensä liian tärkeäksi ihmisille. (H12)

Ongelmallinen tilanne oli hoitajien mielestä silloin, kun asiakas kieltäytyi vaihtama
työntekijää, vaikka hoidolliset perusteet sille olivat selkeästi olemassa. Motivoituneet
tajat pyysivät kuitenkin luontevasti työparin itselleen silloin, kun asiakkaan tilanne
edellytti. Työparina oli yleisimmin terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen mielen
veystyöntekijä. Tapaamisiin saatettiin pyytää mukaan myös potilaan perheenjäseniä.
den työtehtäviensä vuoksi nämäkin hoitajat käytännössä ohjasivat masentuneita asi
taan usein eteenpäin toiselle työntekijälle.

7. Ylikuormittava huolehtiminen.Haastatellut suhtautuivat depressiivisten asiakkaid
hoitamiseen yleensä realistisesti ja omat resurssinsa tuntien. Hoitohalukkuuden ja o
valmiuksien arvioinnissa oli kuitenkin huomattavia eroja hoitajien välillä. Masentune
ihmisen hoitamisen useimmat kokivat vaativaksi ja voimavaroja kuluttavaksi. Yksi ha
tatelluista tunsi toimivansa lähes jatkuvasti jaksamisensa äärirajoilla. Hänellä kävi ja
vasti masentuneita ja hoitajasta riippuvaisia asiakkaita, joiden auttamiseksi hän
enemmän kuin oma työrooli olisi edellyttänyt. Asiakkaiden luovuttaminen toiselle työn
kijälle tuntui vaikealta, ja omaa työtään hoitaja luonnehti pitkälti mielenterveystyök
Haastateltava tunnisti hyvin uupumisensa ja sen syyt ja pyrki rajaamaan asiakassuht
sekä työnkuvaansa läheisten työtoverien tukemana. Myös muut hoitajat kuvasivat
teita, joissa vastuu ja huoli asiakkaasta tuntui liian suurelta. Kellään hoitajista ei o
haastatteluhetkellä työnohjausta. Ylikuormittumista välttääkseen he siirsivät asiak
hoidon mielenterveystyöntekijöille ja lääkärille tai neuvottelivat heidän kanssaan
keista asiakassuhteista. Tämäntyyppinen konsultaatio oli hoitajien mielestä ainoa
varmistaa hoitosuhteiden laatu ja toimivuus

Onhan se tänä päivänä, kun niitä on näitä väsyneitä ja uupuneita ihmisiä n
mahottoman paljon, ja meillä ei oo työnohjausta järjestetty, niin kyllä me olla
aika yksin näiden asioiden kanssa. Et jos meillä ei ois tällä hetkellä semmosta
lenterveystoimistoa kuin meillä on minä en tietäs kuinka me jaksettas, et se on
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tynyt nyt kuitenkin antamaan semmosta niinsanottua sivuosaista työnohjaukse
toimintaa. (H12)

8. Huolehtiva hoitoonsaattaminen.Haastatelluista etenkin terveydenhoitajat kokiva
vastuullisena ja tärkeänä tehtävänsä masentuneen asiakkaan hoitoonohjaajana. He
usein depressiivisen asiakkaan ensimmäinen hoitokontakti ja tiedonantaja. He kert
erilaisista hoitovaihtoehdoista ja "saattaen vaihtoivat" asiakkaan eteenpäin hoitopr
sissa. Kahdelle hoitajalle hoitokontaktin säilyttäminen eteenpäin ohjaamaansa asia
seen oli tärkeää. He halusivat olla potilaan rinnallakulkijana ja tukijana koko hoitopros
sin ajan. Tämän he arvelivat olevan asiakkaan kannalta turvallista ja estävän hylä
tulemisen tunnetta, jonka toiselle työntekijälle siirtäminen saattaa aiheuttaa.

...että tavallaan semmonen ensimmäinen, ehkä se on kuitenkin työterveysho
tai terveydenhoitaja niin on ehkä semmonen matalampi kynnys puhua, että ta
laan semmonen hoitoonohjaaja ja vaihtoehtojen esittäjä. (H2)

Yksi hoitajista jätti mieluummin puuttumatta depressioon sen tunnistaessaan, jos a
asiakkaalle oli siinä tilanteessa vain vähän, mutta varmisti asiakkaan pääsyn hoitoo
tämä itse puhui masennuksestaan tapaamisen aikana.

9. Kriittisyys lääkehoitoa kohtaan. Hoitajat suhtautuivat depression lääkehoitoon krii
tisesti ja korostivat muiden hoitomuotojen olevan ensisijaisia. Neljällä haastatellulla s
tautuminen oli vahvasti negatiivista. Syynä olivat kokemukset siitä, että heidän lääkä
ohjaamiensa masentuneiden asiakkaiden hoitomuotona oli usein pelkkä lääkehoito. J
kin asiakkaille lääkehoito hyväksyttiin muun hoidon lisätukena.

Ei saa sillä kuitata että resepti kouraan ja..että jos alotetaan semmonen lääk
niin mun mielestä siinä pitäs rinnalla kyllä hyvin kulkea tämmöset keskustelut,
koko ajan pystyttäs näkemään...en mä usko että se lääkitys hoitaa sitä asiaa
sillä ihmisellä on, mikä sitä masentaa. Oireitahan se helpottaa tietenkin, pää
nukkumaan ja on helpompi olla. (H11)

Mun mielestä liian helposti annetaan just jotain lääkettä, ennemmin pitäisi kesk
tella että mistä se johtuu ja mitä vois tehdä ja tämmöstä. (H10)

Erityisen huolissaan hoitajat olivat miesasiakkaista, joilla avun hakeminen depress
oli heidän mielestään vaikeampaa kuin naisilla. Välitön reseptin kirjoittaminen oli haa
teltujen mielestä asiakkaan hylkäämistä ja avuntarpeen mitätöintiä. Hoitajilla oli ko
muksia siitä, miten heidän lääkärille ohjaamansa miesasiakkaat jättivät tulematta uu
käynneille terveyskeskukseen, jos masennuslääkettä oli ehdotettu ensimmäisen lää
säkäynnin aikana. Haastatellut itse eivät voineet kuvitella käyttävänsä depressiolääk
vaikeissakaan masennustiloissa.

10. Nöyrä asiakaskeskeisyys. Työvuosiltaan vanhimpien hoitajien käsityksissä koro
tui nöyryys ja samanarvoisuus suhteessa asiakkaisiin. He välttelivät asiantuntijan roo
liiallista ammatillisuutta depressiivisten asiakkaiden kanssa. Tärkeimpinä tekijöinä ho
suhteessa he pitivät luottamuksellisuutta, luonnollisuutta sekä asiakkaan tarpeiden e
jaisuutta. Vuorovaikutuksen he pyrkivät pitämään avoimena ja sallivana, jotta asiakk
olisi tilaisuus puhua ja tulla kuulluksi vaikeissakin asioissa.
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11. Itseensä luottava innostuneisuus.Kahdella hoitajalla oli innostuneisuutta ja itse
luottamusta hoitaa depressiopotilaita selvästi muita haastateltuja enemmän. He toiv
voivansa hoitaa depressiivisiä asiakkaita nykyistä useammin ja olivat kiinnostuneita
lenterveystyöstä. He kokivat itseluottamuksensa vahvistuneen onnistuneiden hoitos
den myötä.

Kyselyaineistossa kommentteja omista kokemuksista masentuneiden hoitajina oli e
terveydenhoitajilla. He kokivat olevansa "korva" tai "olkapää", joka suhtautuu asiakk
seen vakavasti ja tukien häntä hoidossa eteenpäin. Myös muuta kommentit olivat haa
tujen hoitajien käsityksiä vastaavia. Hoitajat määrittelivät auttamiskeinonsa depression
dossa vähäisiksi, koska apu oli "vain" juttelemista. Kohdatessaan masentuneita he p
parempana olla avoimen neuvoton kuin teeskennellä asiakkaalle tilanteen olevan h
nassa. Osa hoitajista halusi työskennellä depressiopotilaiden kanssa aina lääkärin oh
mukaan ja jakaa vastuun usealle työntekijälle omaa ylikuormittumista välttääkseen.

Yhteenveto. Yhteistä kaikille tutkituille hoitajille oli halu tehdä jotakin masentunee
hyväksi. Hoidon toteutusta mietittiin asiakkaan näkökulmasta käytännönläheises
kokonaisvaltaisesti. Erot hoitajien käsityksissä olivat selvimmät heidän pohtiessaan o
vastuutaan ja osuuttaan asiakkaan hoidossa. Osa hoitajista lähetti asiakkaansa heti
päin, mutta osa halusi hoitaa depressiota mahdollisimman pitkälle joko yksin tai toi
työntekijöiden kanssa. Hoitajat näkivät hyvin erilaisiksi mahdollisuutensa auttaa dep
siivistä. Yhteistä heille oli, etteivät he pitäneet antamaansa hoitoa terapiana vaan ju
luna tai asioiden järjestelemisenä. Ammatillinen peruskoulutus ei hoitajien mielestä a
nut heille minkäänlaisia valmiuksia depressiopotilaiden hoitoon. Erikoistumiskoulut
sessa korostettiin mielenterveystyön tärkeyttä, mutta ei opetettu käytännön hoitomu
sen toteuttamiseksi. Hoitajat pitivätkin suurimpana esteenä depressiopotilaiden hoi
omien valmiuksiensa sekä aikaresurssiensa riittämättömyyttä. Omaa elämänkokemu
konsultaatioita työyhteisön sisällä hoitajat pitivät parhaina omien auttamismahdollisu
sien lisääjinä. Kenelläkään haastatelluista ei ollut ulkopuolista työnohjausta. Suhtaut
nen lääkehoitoon oli kriittistä kaikilla haastatelluilla.

5.4.2.2. Hoitajien omat tunteet depressiivisen asiakkaan kohtaamises

Luokittelin kymmeneen käsitysluokkaan haastateltavien maininnat omista kokemu
taan, tunteistaan ja suhtautumisestaan tilanteissa, joissa he ovat kohdanneet depres
asiakkaita:

1. Epävarmuus 13
2. Raskas vastuullisuus 10
3. Haastava molemminpuolisuus 8
4. Itseensä luottava empaattisuus 7
5. Paineenpurkamisen pakko 5
6. Voimavarojen rajallisuuden tiedostaminen 5
7. Turhautuminen 4
8. Huolehtiva hoivaaminen 4
9. Työ työnä 4
10. Asiakkaat vaivaavat mieltä 4
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1. Epävarmuus.Asiakkaan depressiivisyyden tunnistaminen, asiaan tarttuminen
depressiopotilaan hoitaminen aiheuttivat epävarmuuden tunteita lähes kaikissa haa
luissa. Asiakkaan pelättiin loukkaantuvan, jos käynnin syynä eivät ole mielialaongelm
ja hoitaja alkaa puhua niistä. Epävarmuutta aiheutti myös vaikeus löytää oikeita sa
asiakkaan ottaessa itse mielialaongelmansa esille.

No siinä ainakin tulee mulle semmonen olo että apua, mitä minä nyt ossaisin
ja mitä ossaisin sanoo että se asia ei jäisi siihen, että se jotenkin tulis sitte ho
tuksi. (H7)

Hoitajille aiheutti epävarmuutta ja syyllisyydentunteita pelko siitä, ettei osaa tehdä
peeksi potilaan auttamiseksi. Hoitajat miettivät myös oikeaa tapaa asennoitua depres
seen ihmiseen. Epävarmuus ei kuitenkaan kenelläkään estänyt depressiosta puhu
vaan sitä pidettiin luonnollisena tunteena tilanteessa, joka on tavallisesta työrutii
poikkeava.

2. Raskas vastuullisuus. Keskustelu depressiivisen asiakkaan kanssa oli useimp
haastateltavien mielestä vastuullista ja vaikeaa työtä. Asiakkaita oli vaikea lähesty
hankaluuksia yhteistyössä saattoi ilmetä hoidon aikana. Yksi hoitajista koki vastuun
kaana depressiivisten asiakkaiden tavallista suuremman itsemurhariskin takia.

...Ainakin mä oon huomannu, että semmonen ajatus käy helposti että mitä m
pitäisi tehdä että minä oon tehnyt kaiken sen mikä mulle kuuluu, että se ihmine
autettu. Että jos ajattelee esimerkiksi sitä että joku päätys vaikka itsemurhaan,
sitä ehkä pelkää jo etukäteen jotakin omia syyllisyyksiä sen jälkeen, että te
minä sen mitä piti. (H7)

Hoitajat kokivat erityisen raskaina ne depressiopotilaiden kertomat asiat, jotka o
ajankohtaisia hoitajien tai heidän läheistensä elämässä. Omia henkisiä voimavaroja
depressiivisen asiakkaan kanssa moninkertaisesti enemmän kuin tavanomaisessa a
työssä. Depressiivisten asiakkaiden määrä haluttiinkin rajata niin, ettei samalle päi
tulisi monta etukäteen sovittua asiakasta.

3. Haastava molemminpuolisuus.Varsinkin kokeneimmat hoitajat pitivät masentune
den auttamista haasteellisena ja antoisana työnä. Kun auttoi toisia sai samalla itse
paljon, ja pelko depressiota kohtaan väheni kokemuksen myötä.

...Kun on tullut tietenkin ammattitaitoa ja vuosien myötä, niin ei oo oikeesta
semmosta asiaa mitä ei uskalla kysyä...ja kyllä mä itekin haluan sellasta syvy
sitte siihen työhön, että jos on joku tämmönen masentunut asiakas ja sen saa
dettua sen asian...niin se voi tuntua että siinä on kuukauden tai puolen vuoden
tehnyt...Mua kauheesti kiinnostaa se ja se on kuitenkin sellainen tärkeä alue, m
pitäisi ottaa huomioon. Mutta ei sitä ehkä nuorelta työntekijältä voi vaatiaka
vielä, että jolla energia menee vielä ihan siihen rutiinien pyörittämiseen, että s
pysty sillain semmosiin asiakassuhteisiin..mun mielestä se tulee vasta sitten
työkokemuksienkin myötä ja tietenkin sen innostuksen myötä mikä asiaan
(H11)

Hoitajat näkivät auttamistilanteet molemminpuolisena vuorovaikutuksena, jossa
itsekin saivat asiakkailta uusia näkökulmia omaan elämäänsä ja työhönsä.
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4. Itseensä luottava empaattisuus.Haastatelluista neljä piti itseään empaattisina ihm
sinä, jotka viestivät olemuksellaan ja suhtautumisellaan asiakkaalle, että he kyken
eläytymään asiakkaan tilanteeseen ja haluavat kuunnella ja ymmärtää tätä. He ko
olevansa ihmisiä, joille on helppo uskoutua ja jotka pystyvät selkeään ja loogiseen a
den käsittelyyn vaikeissakin tilanteissa.

...Oon pyrkinyt siihen, että ihmisillä on mahdollisimman alhainen kynnys tulla
ottaa minuun yhteyttä. Ja minä pyrin aina sanomaan, että jos ei oo ketään ihm
jolta sinä kysyt asiaa tai jolle sinä soitat tai jolle sinä haluat puhua niin ot
minuun yhteyttä. Mietitään yhdessä, että minne mennään jatkossa. (H12)

Nämä hoitajat luottivat vastaanottotilanteessa omaan tuntemukseensa siitä, että
kaalla on vaikeaa ja pyrkivät luomaan avoimen ilmapiirin puhumiseen. Onnistuneet
tosuhteet lisäsivät itseluottamusta ja varmuutta vastaanottaa asiakkaan hätä ja poht
noja auttaa häntä.

5. Paineenpurkamisen pakko.Viiden haastateltavan mielestä oli pakko saada ajoitta
purkaa luotettavalle ihmiselle ne omat tunteet, jotka heräävät depressiivisiä asiak
kohdattaessa. Työnohjausta ei ollut kenelläkään haastatelluista, mutta "purkukana
olivat yksittäiset työkaverit tai työryhmät. Luotettavan ja ymmärtävän keskustelukump
nin merkitys koettiin muutenkin tärkeänä terveyskeskustyössä.

Joo, kyllä meillä saa ihan jos siltä tuntuu ja on kyllä puhuttukin että sillon v
sanoa että voi..että!. Että onneksi on muukin paikka kuin potilashuone että
panna oven kiinni ja sanoa että viikset! Ja sitähän sitä yritettään opetella mon
sakin työyhteisössä, että sitä opittas niistä tunteistakin puhumaan enempi...(H9

Kaikilla haastatelluilla oli mahdollisuus keskustella asiakastilanteista jonkun luote
van työtoverin kanssa. Kaikilla halu purkaa omia tunteita ja kokemuksia ei kuitenk
ollut yhtä voimakas. Hoitajat kokivat helpottavana myös harrastukset ja keskittym
kotielämään. Ne auttoivat unohtamaan työasiat ja antoivat fyysistä ja psyykkistä ene
seuraavaa työpäivää varten.

6. Voimavarojen rajallisuuden tiedostaminen.Oma uupumus ja paha olo olivat tun-
teita, jotka vaikeuttivat depressiivisen ihmisen kohtaamista kahdella kokeneimmalla
tajalla. He tunnistivat omien voimavarojensa rajallisuuden ja yksityiselämän vast
käymisten vaikutuksen asiakastyössään.

Joskus tuntuu että on ite tosiaan depressiossa, että siinä voi olla ihan vaikea
teä töihin, tai tietenkin työt voi tehdä mutta jos sattuu että sinä päivänä tulee tä
läkin semmosta kun itellä on kuitenkin semmonen raskas mieli, niin saako se tä
se asiakas sitte mitään itellensä. (H8)

Pitkä työhistoria ja omat elämänkokemukset inhimillistivät näiden hoitajien suhtau
mista itseensä depressiivisten auttajina. He tiedostivat taipumuksensa huolehtia liik
kuluttaa itsensä loppuun. Toisaalta vaatimustaso omalle työlle oli korkea. Asiakkait
vain ohjattu eteenpäin, vaan hoitajat halusivat varmistaa, että apua on varmasti löyt
He tarjoutuivat olemaan käytettävissä, mikäli hoitosuhde muualla ei käynnistynyt to
tulla tavalla.
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Siinäkin on oma vaaransa, että lupaako ihmisille niin paljon ettei pysty niitä lup
uksia täyttämään, ja sitte että tekeekö ittensä liian tärkeäksi ihmisille. Sekin va
siinä tulee, että oonko minä sitte niin tärkeä. Että se on juuri taas se, että pi
kiinni niistä omista asiakkaista. Mutta ainakin juuri se, että niillä tulis semmon
tunne että jos on elämä niin tukossa ettei oikein tiedä minne ottaa yhteyttä
ainakin muistaisivat että minuun voi ottaa yhteyttä. (H12)

7. Turhautuminen.Hoitajista neljä koki usein toivottomuuden ja avuttomuuden tunte
depressiivisen asiakkaan kanssa keskustellessaan.

No kyllä tuo toivottomuus mulla välillä on, täytyy se myöntää, välillä tuntuu e
panee kädet pystyyn ja tuntuu etten mä tässä pysty yhtään enempää tään ih
hyväksi tekemään. (H1)

Avuttomuuden tunne tuli haastatelluille varsinkin hiljaisten, olemukseltaan hy
ahdistuneiden asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. He halusivat auttaa, mutteivä
neet miten. Asiakkaan puhumattomuus tai vastahakoisuus ehdotettuja hoitoja ko
sekä omat puutteelliseksi koetut auttamiskeinot aiheuttivat turhautumista.

Kyllä kai se semmonen avuttomuudenkin tunne tulee että jos toinen on siis alla
tai hirveesti on kaikennäköstä ongelmaa, niin jotenkin tullee että auttaako
puhuminen nyt sitte..että ei sitä kyllä niin kaikkivoivaksi tunne itteään...niin, k
jotakin kuitenkin ossais neuvoa tai jututtaa. (H2)

8. Huolehtiva hoivaaminen.Hoitajat tunnistivat itsessään äidillisiä hoivaamisen tun
teita depressiivisten asiakkaiden kanssa. Alakuloiset lapset ja nuoret herättivät ta
ottaa vastuu itselle heidän tilanteestaan, ja pitää heistä huolta, kunnes tilanne help
Vanhempien masentuneisuus aiheutti neuvolatyön terveydenhoitajalle halun ravis
heitä "hereille" tai hoivata heitä kuin pientä lasta. Tällöin saattoi ammatillisen otteen
lyttäminen ja vastuun jakaminen potilaan hoidosta muiden työntekijöiden kanssa
osalle hoitajista vaikeaa. Toisaalta he pyrkivät ohjaamaan depressiivisiä asiakkaitaan
raan toiselle työntekijälle kuormittumista välttääkseen.

9. Työ työnä. Neljälle haastatelluista masennuksen hoito oli mielenkiintoinen, mu
pieni osa omaa työtä. He eivät kokeneet hankalienkaan asiakastilanteiden jääneen v
maan mieltään. He suhtautuivat depressiivisiin potilaisiin luontevasti ja hoitivat h
resurssiensa mukaan osana muuta työtään. Vaikka vastaanottotilanteessa saattoikin
monenlaisia tunteita, ne jäivät pois mielestä viimeistään työpäivän päättyessä. Iän ja
kokemuksen he kokivat lisäävän realistista ja ammatillista suhtautumista työhön. Riit
oma osuus depression hoidossa oli näiden hoitajien mielestä se, mihin oli aikaa, voim
roja ja ammatillisia valmiuksia. Asiakkaat ohjattiin mielellään eteenpäin niille työnte
jöille, joilla resursseja oli enemmän.

10. Asiakkaat vaivaavat mieltä.Depressiiviset asiakkaat erosivat useimpien haasta
tujen mielestä selvästi heidän tavanomaisista asiakkaistaan, ja tapaamiset koettiin
vaikeina. Masentuneet asiakkaat jäivät myös helpommin vaivaamaan mieltä pitkäk
aikaa. Neljä hoitajaa kuvasi tilanteita, joissa depressiivisen ihmisen ongelmat olivat
makkaasti mielessä vielä tapaamisen jälkeen.

Joo, tuntuu tutulta silleen että...joku ihminen ihan selkeästi puhuu vain josta
yhestä somaattisesta vaivasta, ja se hoidetaan...ja itellä tulee vähän semm
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se ei siinä sillain luonnollisesti tuu niin se saattaa jäädä vaivaamaan että olink
han minä nyt oikeassa vai miksi mulla tuntu tämän potilaan kohdalla silleen, va
kei siitä tullutkaan juttua. (H5)

Lasten depressioiden vaikea tunnistettavuus oli ongelma lasten kanssa työske
ville hoitajille. He eivät tuoneet aina masennusepäilyään esille ääneen, koska eivät
varmoja, mistä lapsen tai nuoren poikkeava käyttäytyminen johtuu. Asia saattoi silti jä
vaivaamaan pitkäksikin aikaa.

Yhteenveto. Masentunut asiakas herätti kaikissa hoitajissa epävarmuuden tunteita
pelkoa siitä, ettei heillä ole riittäviä valmiuksia hoitaa tilannetta oikein. Vastuu koettiin r
kaana, ja harva hoitaja halusi ottaa hoitovastuun kokonaan itselleen. Yhteistyö depres
sen kanssa oli kuitenkin myös rikkaus. Kun auttoi toista sai paljon itselleenkin. Hoitajat
nistivat hyvin omia reaktioitaan ja tunteitaan ja pystyivät olemaan inhimillisiä itselleen v
timatta liikaa työltään. Tunteiden purku nähtiin välttämättömänä omalle jaksamiselle. K
kusteluhetket työtovereiden kanssa olivat kaikille haastatelluille tehokas tapa jakaa o
matilanteita tai iloita onnistumisesta työssä. Osa hoitajista pystyi irrottautumaan työpä
jälkeen työasioista, toiset miettivät tapaamiensa masentuneiden asiakkaiden tilannetta
kotonakin. Etenkin lasten ja nuorten masennusoireet herättivät hoitajissa huolenpidon
ja jäivät myös vaivaamaan mieltä työpäivän jälkeenkin.

5.4.2.3. Hoitajien suhtautuminen omaan masennukseen ja sen hoito

Hoitajien käsityksistä omaan depressioalttiuteen ja depressiosta selviämiseen muo
kolme käsitysluokkaa:

1. Depressio ja sen vaikutukset osana omaa persoonaa. Kaikki haastatellut pitivät
masentumista luonnollisena tapana reagoida elämänmuutoksiin. Kolme hoitajaa a
depression kuuluvan jokaisen ihmisen kokemusmaailmaan jossain elämänvaihee
hankaluuksien sekä niistä seuraavan ainakin tilapäisen depression kuuluvan elä
Hoitajat arvioivat depressioalttiuden vaihtelevan yksilöittäin, mutta masennusvaih
tulevan kenelle hyvänsä hyvin suurten menetysten jälkeen. Nämä hoitajat suhtaut
omaan depressiivisyyteen hyväksyvästi ja luottavaisesti. Vaikeastakin masennukse
uskoivat selviytyvänsä läheisten tuen avulla. Neljä hoitajaa tunnisti itsessään altt
masentuneisuuteen, jos elämässä on liikaa paineita.

Mä oon ihan ajatellu että kannattas lähteä ettimään joku semmonen keskus
kumppani, joku semmonen ulkopuolinen jolle sillai avautus. Että mä luulen e
mä oisin aika helposti masentuva tyyppi, ihan sillai että jos useammalta taho
tulis niitä paineita yhtä aikaa. (H5)

1. Depressio ja sen vaikutukset osana omaa persoonaa 17

2. Depressiosta selviytymistä edistävät tekijät 16

3. Depressiolle altistavat tekijät 10
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Neljä hoitajaa arveli, ettei heille todennäköisesti koskaan tule vaikeaa depressiota
luottivat kykyynsä selviytyä vaikeistakin menetyksistä ystävien tuella ja surutyötä te
mällä ja kokivat olevansa luonteeltaan vahvoja sekä erilaisia kuin herkemmin masent

Sitä vaan ajattelee, että jos nyt joku semmonen hirviä traaginen joku perhe
tapahtus, tai muuta että se vois ainakin väliaikaisesti (masentaa), mutta en m
muuten kyllä pidä itteäni sen tyyppisenä että minulle hirveän herkästi tulis t
paha depressio. (H2)

Oman tai läheisen ihmisen depression vaikutuksen omassa työssään hoitajat n
sekä vahvuutena että heikkoutena. Oma kokemus masennuksesta auttoi ymmärt
depressiivisiä asiakkaita, mutta oman masennuksen ollessa akuutissa vaiheessa vo
rat toisten auttamiseen olivat vähäiset. Kokemukset masentuneen ihmisen hoitam
auttoivat toisaalta selviytymään omasta masentuneisuudesta tai ymmärtämään lä
ihmisen vaikeaa oloa. Hoitosuhteet olivat tällöin vuorovaikutustilanteita, jossa mol
mat osapuolet kokivat saavansa tukea toisiltaan. Osa hoitajista mainitsi kertoneens
kus asiakkaille omasta tai läheisensä depressiosta.

Mä luulen että mulla on senverran ollu semmosia, voisko sanoa että rankkoja
mutta semmosia kokemuksia kuitenkin, että luulee tietävänsä että mitä se tar
taa kun on vaikeeta, ja oon ehkä ajatellut sillain että siitä on se hyöty ollut e
pieneltä osalta voi ehkä ymmärtää jonku toisen tunteita sitä, että se on tosi
paha olla sillon kun on masentunut. (H7)

Asiakkaiden kautta hoitajat saivat tietoa siitä, millainen ihminen on altis masentum
ja mitkä tekijät vaikuttavat masentumiseen. Tämä auttoi tunnistamaan omia persoon
tilannekohtaisiin tekijöihin liittyviä riskejä joutua alttiiksi depressiolle. Hoitajat, jotk
suhtautuivat inhimillisesti omaan depressioalttiuteen ymmärsivät myös asiakka
masennusta. He kokivat haluttomuutta tunnistaa ja hoitaa asiakkaiden depressioita
teissa, joissa oma uupumus oli niin syvää, että kaikki voimavarat menivät työn arkir
nien hoitamiseen.

2. Depressiosta selviytymistä edistävät tekijät.Seitsemän haastateltua arveli, että luo
tettavan ihmisen kanssa keskustelu ja kuulluksi tuleminen olisi paras tapa auttaa
masennusvaiheessa. Kukaan haastatelluista ei haluaisi lääkehoitoa. Terveyskesk
mielenterveystyöntekijöitä ja lääkäreitä he pitivät liian tuttuina depression hoitajina it
leen. Hoitajilla oli jonkin verran kokemuksia mielenterveyspalveluista yksityiseläm
sään. Paras kokemus oli keskusteluista, joissa mukana oli muita perheenjäseniä. O
terapeutiltaan hoitajat eivät toivoneet suoria ohjeita, vaan kuuntelua ja ymmärrystä
keassa elämäntilanteessa.

Terapeutilta he odottivat myös neutraalisuutta; kykyä katsoa tilannetta ulkopuolis
Lisäksi toivottiin runsaasti aikaa keskusteluun ainakin ensitapaamisella ja mahdollisu
tavata riittävän tiheään. Yksi hoitajista toivoi, että keskusteluapua työkseen antavalta
tyisi valoisia näkökulmia vielä silloinkin, kun niitä ei itseltä tai ystäviltä enää löydy.

Musta tuntuu että ois joku ihminen jolla ois aikaa…ainaki ajattelee sillai että
jos on joskus ollut oikein semmonen vaikea olo, ja on tosiaan ollu mieli maa
niin ainakin se tunne, mikä itellä on tullut on että voi kun ois ihminen jolla o
aikaa, että minä saisin kaiken selostaa monta tuntia näitä asioita, että ainakin t
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tuis siltä ettei tulis semmonen olo että no nää nyt on vaan minun asioita ja mi
täytyy ite tästä selvitä. (H7)

Ystäviä pidettiin tärkeinä auttajina omassa vaikeassa elämäntilanteessa. Seitsemä
tajan mielestä oman sosiaalisen verkoston antama tuki oli heille ensisijainen apu vaik
tilanteissa. Ystävien etuna oli heidän vilpitön halunsa auttaa ja antaa aikaa puhumi
Vaikeankin depression hoidoksi nämä hoitajat arvioivat riittävän keskustelun ja yhde
olon läheisten kanssa. He olivat kuitenkin valmiita kokeilemaan ammattiapua viimeis
vaihtoehtona, jos oman lähipiirin tuki ei enää riitä.

Mulla on sillain semmosissa lähi-ihmisissä semmosia, että minä niiltä saan ap
Minusta on just semmonen ystävän apu, että saapi puhua ja puhua ja puhua,
musta se on kaikista tärkeintä. Ja sitte se, että jos sen sillä tiedostaisi että s
sillä kummene niin sitte hakeutus jonkun puheille. Että minä koen ne lähi-ihm
semmosiksi ensisijaisiksi, että niitten kanssa saa jauhaa asioita (H13)

Kahdella hoitajalla huonot kokemukset ammattiauttajista vaikuttivat siihen, että
pitivät ystäväverkostoa tärkeimpänä tukena omaan masennukseensa.. Sukulaiset m
tiin "luonnollisina" auttajina harvemmin. Kahden haastatellun mielestä oma puoliso
heille vahvin tuki ja kuuntelija, johon voisi turvautua myös masentuneena. Lähes kai
haastatelluista oli ollut tilanteita, joissa he itse olivat olleet tukena ja kuuntelijoina läh
silleen näiden kriisitilanteissa.

3. Depressiolle altistavat tekijät.Oman depression laukaisevaksi tekijäksi hoitajat arv
oivat yleisimmin vaikeat elämänkriisit, joihin liittyy merkittävä menetys. Kuusi haastat
tua mainitsi perheeseen liittyvät menetykset suurimpana altistajana depressiolle. Per
jäsenen kuolema tai avioero nähtiin vaikeimpina yksittäisinä tapahtumina, joista ai
tuva suru helposti saattaisi muuttua depressioksi. Myös työpaikan menetys ja työttöm
ennakoitiin tilanteiksi, jotka voisivat laukaista depression.

Kyllä siinä varmaan joku esimerkiksi suvun kautta, joku tapahtumahan sen v
aiheuttaa varmaan kaikkein herkimmin, avioero tai joku kuolemantapaus tai.
jos työpaikan menettäs tai jäis työttömäksi. Kyllähän se saattaa tietenkin muu
kin, niinku elämäntilanteeseenkin liittyen, keski-iän kriisi tässä kun on! (H4)

Uupuminen ja paineet työssä olivat neljän hoitajan mielestä riittäviä tekijöitä lauka
maan depression. Myös arvostuksen puutteen haastateltavat mainitsivat depressiolle
tavana tekijänä. Heillä oli kokemuksia tilanteista, joissa työtoverin masennus oli ollut
kea kohdata ja avun tarjoamista oli hidastanut pelko torjutuksi tulemisesta. Hoitajat
voivat, että heille itselleen sanottaisiin, jos he alkavat uupua itse sitä huomaamatta, j
jottaisiin apua. Hoitajista yksi mainitsi depression laukaisevaksi tekijäksi luottamuk
pettämisen ystävyyssuhteessa.

Kyselyssä ei ollut hoitajien omaan depressioon liittyviä kysymyksiä, mutta hoitajat
vat kirjoittaneet lomakkeisiin kommentteja, jotka ovat tässä suorina lainauksina:

–Työntekijän uupuessa hän työntää asiakkaan henkiset vaivat taka-alalle ja kesk
fyysisiin vaivoihin.

–Oma mielenvireys vaikuttaa siihen, miten potilaan depressio määritellään.
–Depressioon törmää hyvin paljon myös yksityiselämässä ja sitä esiintyy työyhteis
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–Ajaako työnantajamme meidät depressioon hoitaessamme kohta pelkästään d
siopotilaita: kannustusta ja kiitosta kaivataan työnantajalta.

–Säästötoimet niin rajuja että henkilökunta kohta itse depressiossa, väsyminen ko
Päättäjät eivät ymmärrä tätä.

–Hoitavat ihmiset voivat olla niin depressiivisiä itse etteivät huomaa tai välitä potila
hädästä tai kykene toimimaan.

Yhteenveto. Haastatelluilla hoitajilla oli kolmenlaista suhtautumistapaa, kun kysytt
mahdollisuuksista sairastua itse depressioon. Osa tunnisti itsensä olevan alttiita ma
maan, osa arvioi voivansa masentua vaikeissa elämäntilanteissa ja osa arveli, että
koskaan sairastuu depressioon. Erilaisten menetysten aiheuttamat elämänkriisit sek
neet työssä olivat keskeiset omalle depressiolle altistavat tekijät. Puolet hoitajista a
hakevansa apua depressioonsa ystäviltä ja omaisilta ja lähes puolet oli valmis keskus
hin ammattiauttajan kanssa. Lääkehoitoa ei halunnut kukaan. Hoitajat näkivät depre
inhimillisenä osana elämää. He tunsivat hyvin oman luonteensa ja sen altistavat tai
jaavat piirteet. Depressioasiakkaiden hoidon he kokivat vaikeana silloin, kun omassa
mässä oli kriisejä tai työperäistä uupumusta. Toisaalta he saivat näiltä asiakkailta a
kaita kokemuksia ja selviytymistarinoita omaan elämään.

5.5. Hoito-orientaatiotyypit haastateltujen hoitajien ryhmässä

Haastatteluaineistosta muodostui viisi hoito-orientaatiotyyppiä, joista kutakin edusti
keästi vähintään yksi hoitaja. Muiden hoitajien luokittelu määräytyi sen mukaan, m
hoito-orientaatiotyyppi oli lähinnä heidän käsityksiään. Saman orientaatiotyypin ho
jilla sitoutuneisuus, innostuneisuus ja motivoituneisuus depressiivisten asiakkaiden
toon on samankaltainen, samoin käsitys siitä, millaista yhteistyö depressiivisen asiak
hoidossa terveyskeskuksessa tulisi olla. Hoito-orientaatiotyyppien kuvauksessa on m
telty myös heidän käsityksensä siitä, mikä hoitoon liittyvien sidosryhmien, kuten dep
siivisen potilaan perheenjäsenten tai terveyskeskuslääkärin, rooli hoitoprosessissa o
teessa depressiiviseen asiakkaaseen ja hoitajaan. Viisi erilaista hoito-orientaatioty
nimesin seuraavasti (sulkeissa kuhunkin orientaatiotyyppiin kuuluvat hoitajat)

Kunkin hoito-orientaatiotyypin hoitajille ominaista vuorovaikutusta esittävässä ku
ossa käytetään seuraavia lyhenteitä:

H = hoitaja itse
A = asiakas tai potilas
P = asiakkaan perhe
L = lääkäri
M = mielenterveystyöntekijä
K = hoitajan kollegat ja muut työtoverit
Y = asiakkaan ystävät
V = asiakkaan muu verkosto, esim. harrastuksiin liittyvä

1. Järkevä hoitoonmotivoija (H1, H9, H13)
2. Kuunteleva korva (H2, H5, H6)
3. Itsenäinen tarttuja (H3)
4. Tunnollinen delegoija (H4, H7)
5. Eläytyvä rinnallakulkija (H8, H10, H11, H12)
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5.5.1. Järkevä hoitoonmotivoija

Tämän orientaatiotyyppin hoitajien suhtautuminen asiakkaan elämäntilanteeseen o
kevää, käytännönläheistä ja kannustavaa. He toimivat tehokkaina linkkeinä eri sido
mien välillä; keskustelivat omaisten kanssa ja varasivat vastaanottoaikoja muille työn
jöille. He kannustivat asiakkaitaan harrastus- ja vertaisryhmätoimintaan ja motivo
heitä myönteiseen elämänasenteeseen sekä monipuoliseen toimintaan arkielämässä

Hoito-orientaatiotyyppiä edustavien kolmen hoitajan työtehtävät ja asiakkaat o
hyvin erilaisia. Esimies/vastaanottotehtävissä toimivan terveydenhoitajan asiakkaina o
aikuiset pitkäaikaissairaat tai päivystysvastaanotolla käyvät potilaat. Vuodeosaston p
hoitajan hoidon kohteena olivat vanhukset ja väestövastuualueen terveydenhoitajalla
kenikäiset tietyn alueen asukkaat. Perusterveydenhuollon työkokemusta heillä kaikill
10-15 vuotta.

Järkevien hoitoonmotivoijien suhtautuminen depressioon perustui käsitykseen i
sestä biopsykososiaalisena kokonaisuutena. He ajattelivat ihmisen olevan osiensa s
jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Somaattisia sairauksia, yksinäisyyttä tai erilaisia m
tyksiä he pitivät depressiota laukaisevina tekijöinä, mutta kokivat depression myös alt
van ihmisen elämänkriiseille, erityisesti somaattisille sairauksille. Depression hoit
kuuluikin heidän mielestään myös somaattisen terveyden huomioiminen ja tutkiminen

Hyvin paljonhan on syövänpelkoa, että jos on jotain vaivaa niin se aina herkä
yhdistetään ja pelätään että siellä on syöpä. Ja kuitenkin ne on ne oireet ihmi
hirveen semmosia todellisia, että minä en näkisi että terveyskeskuksissa on s
turhia käyntejä, että jos kerta tuntuu siltä niin kun semmoset perustutkimuk
tekee ja sekin sitten helpottaa että saa heittää mielestä ne. (H13)

Hoidollinen asennoituminen oli näillä hoitajilla ymmärtävää ja hyväksyvää, mu
ammatillista ja omien toimintaresurssien rajoissa pysyttelevää. Depressiivisten asiakk
kohtaajina he olivat pitkän työkokemuksensa ansiosta omiin taitoihinsa luottavia ja al
kykyisiä. Heillä oli realistinen näkemys kriiseistä luonnollisena osana elämää, ja suhta
minen sekä asiakkaiden masennustiloihin että omaan depressioalttiuteen oli inhimillis
pohdiskelevaa. Käytännönläheisyys ja tottumus nopeasti vaihtuviin tilanteisiin työssä
utti kuitenkin välillä vaikeuksia ymmärtää depressiivisen ihmisen passiivisuutta ja hita
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omien asioidensa käsittelyssä. Depressiivisten asiakkaiden hoidon nämä hoitajat sii
mielellään mielenterveystyöntekijöille tai muille terveyskeskuksen työntekijöille ongelm
vaikeusasteen ja tarvittavan hoitomuodon mukaan. Lievästi masentuneita potilaita
hoitajat olivat valmiita hoitamaan kokonaan itse, mutta käyttivät omaa vastaanottoaika
keskusteluihin vain sen verran kuin muut työt sen sallivat. Terapiatyö ei ollut heille my
nen tai täysin vieras asia, vaan yksi keino auttaa vaikeasti depressiivistä asiakasta.

Musta näitä lieviä juttuja, joilla ei sitte välttämättä tosiaan oo mitään lääkityks
siihen eikä tällai, niin musta se riittää että se on joku, ihan kuka tahansa konta
Ja tietenkin siihen pitäisi yleensä siihen elämään saada sykettä, pitäs saada v
tyä….mä voin ohjata...semmosiin yrittää saada että siellä ne tapaa sitte muita
tavallaan samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. (H1)

Hoitajat olivat pettyneitä yhteistyöhön lääkärien kanssa näiden kokonaisvaltaisen n
myksen puutteen vuoksi. He kuitenkin konsultoivat lääkäriä tai mielenterveystyöntekij
jos asiakassuhteessa oli ongelmia. Omaa masentumistaan hoitajat ennaltaehkäisivät ha
silla ja puhumalla asioista ystävien kanssa. Työperäisen uupumisen välttämisessä heitä
"työ työnä, teen sen minkä kohtuudella ehdin"-asenne. Asiakassuhteiden ongelmia he
miettineet työajan jälkeen, vaan käsittelivät ne yksin tai työtovereiden kanssa työpaikalla

5.5.2. Kuunteleva korva

Tätä hoito-orientaatiotyyppiä edustavat kolme hoitajaa olivat kaikki neljäkymmen
vuotiaita. He olivat työskennelleet perusterveydenhuollossa 15-17 vuotta. Kaksi h
toimi pääasiassa työterveyshuollossa ja yksi lääkärin ajanvarausvastaanotolla. K
tekivät itsenäistä asiakasvastaanottotyötä ja pitivät lisäksi päivystysvastaanottoa. H
vat koulutukseltaan sairaanhoitajia ja olivat erikoistuneet myöhemmin sisätauti-kirurg
tai terveydenhoitajiksi.

Näiden hoitajien mielestä depressio oli reaktio vaikeisiin elämäntilanteisiin, ku
työttömyyteen tai menetyksiin ihmissuhteissa. He arvioivat depressiivisyyden lisää
vän koko ajan omassa asiakaskunnassaan. Heidän mielestään ihmiset olivat "er
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rakennettuja" ja toiset sairastuivat siksi depressioon muita herkemmin. Myös omaa
uttaan masentua he arvioivat tältä pohjalta, todeten olevansa joko hyvin alttiita tai h
vähän alttiita sairastumaan depressioon.

Joku ihminen on sillälailla rakennettu että ei kestä ehkä kaikkea sitä ulkoapäin
kestä tai ei jaksa tai jotakin semmosta...että ei kaikki varmaan ikinä sairastus
pahasti, että semmosta tosiaan lievää kyllähän nyt jokaisella varmaan on o
enemmän tai vähemmän, mutta tietysti tosi pahaan depressioon kyllä siellä on
tietty tyyppi, ja sitte kun tulee tarpeeksi ulkoapäin...että semmonenkin tyyppi
tää jos ei oo, ei tuu liikaa sitä kuormaa päälle. (H2)

Kuuntelevat korvat suhtautuivat hyvin kriittisesti lääkkeisiin ja arvioivat lääkärien k
joittavan mielialalääkkeitä liian helposti ja ainoana hoitomuotona. Silti he pitivät lääkä
keskeisenä yhteistyökumppaninaan depressiivisten asiakkaiden arvioinnissa ja h
suunnittelussa. Yhteistyö lääkärien kanssa oli luontevaa, koska yhteistyötä tehtiin ja
vasti muidenkin asiakkaiden kohdalla.

Nämä hoitajat olivat depressiopotilaiden auttajina hyvin kriittisiä ja vaativia omi
valmiuksiensa suhteen. He pitivät itseään kuuntelijoina ja rupattelijoina, eivätkä mie
tään tehneet "oikeaa" hoito- ja terapiatyötä depressiopotilaiden kanssa. Pitkä ja sy
nenkin keskustelu oli heidän mielestään vain asiakkaalle tarjottu tilaisuus purkaa p
oloa luotettavalle kuuntelijalle.

Ehkä siinä ainoa, mitä ite vois ajatella, että on pitkään tehny työtä, niin se ite
tuo varmaan jotakin semmosta tuntumaa asiaan, mutta että ei missään nimess
ajatella että hallitsis sen homman, mutta kuuntelevana korvanahan sitä voi a
olla. (H6)

Vastuuntunto ja halu tehdä työtä laadukkaasti korostui näiden hoitajien työskente
depressiivisten asiakkaiden kanssa. Heidän ammatillinen itsetuntonsa oli vahva ja
takti asiakkaisiin luonteva ja avoin. Depression mahdollisuudesta puhuttiin asiakka
jos tämä vaikutti masentuneelta. Hoitajat pitivät itseään ennen kaikkea ensikontak
joka ohjaa asiakkaat terapiaan mieluiten heti ensimmäisen keskustelun jälkeen, jotta
saisivat asiantuntevaa ja pitkäjännitteistä hoitoa depressioonsa. He luottivat mielent
ystyöntekijöiden terapeuttisiin valmiuksiin ja lääkärien kykyyn tehdä diagnooseja s
arvioida hoidon tarve. Oman koulutuksensa he eivät katsoneet antaneen minkään
valmiuksia tunnistaa tai hoitaa depressiivisiä potilaita.
Perhekeskeisyys oli hoitajien oman elämän voimavara ja kuului heidän näkemykse
hyvästä depression hoidosta. Omassa työssään he eivät työnkuvan vuoksi pitäneet p
den tapaamista luontevana, mutta oma perhe auttoi heitä jättämään työasiat pois m
vapaa-ajalla. Perheessä tapahtuvia kriisejä he pitivät tekijänä, joka saattaisi laukaist
kean masennuksen heillä itsellään.
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5.5.3. Itsenäinen tarttuja

Yksi hoitajista erottui muista vahvan mielenterveystyöhön suuntautumisensa vuo
Hänellä oli yhdentoista vuoden työkokemus perusterveydenhuollon eri sektoreilta.
työskenteli pääasiassa somaattisesti sairaiden terveyskeskusasiakkaiden kanssa
pyrki hyödyntämään psykiatrisen sairaanhoidon erikoistumiskoulutustaan työskenne
sään pitkäaikaissairaiden ja vanhusten kanssa

Hoitaja kuvaili depressiota biopsykososiaalisesta viitekehyksestä monipuolises
syvällisesti. Depressiota hän piti sekä syynä että seurauksena: luonnollisena reaktion
män menetyksiin ja toisaalta elämästä eristävänä ja menetyksiä aiheuttavana saira
Hän pyrkikin aina tarkistamaan depression mahdollisuuden ikääntyneiden asiakka
muistihäiriöiden, toimintakyvyn alenemisen ja muiden epämääräisten oireiden kohda

Itsenäisen tarttujan tapa tehdä työtä masentuneiden potilaiden kanssa perustui ro
teen, kiinnostukseen ja ammatilliseen varmuuteen. Hän suunnitteli työtään niin, että
kusteluaikaa oli tarvittaessa riittävästi. Osan depressiopotilaista hän hoiti alusta lop
itse, mutta otti mielenterveystyöntekijät tai lääkärin mielellään työparikseen asiakask
neille. Hyvä moniammatillinen yhteistyö ja mahdollisuus konsultaatioihin vaikeista a
kastapauksista antoi tälle hoitajalle voimia ja uskallusta itsenäiseen työhön depressio
laiden kanssa. Työtapa oli asiakaslähtöinen, potilaan toiveita ja tarpeita kuunteleva.
hekeskeisyys näkyi työssä niin, että omaisia kuultiin ja heitä oli tapaamisissa mukana
asiakas sen hyväksyi tai niin toivoi. Hoitaja järjesti tarvittaessa niin, että asiakas sai
kusteluapua muilta työntekijöiltä.

Ehkä se semmonen masennuksen ääneen sanominen, niin se on aika vierast
hoille ihmisille, että ehkä ei totuttu koskaan puhumaan siitä että...myöntäm
että vois olla alakuloinen. Se pitää jollakin muulla tavalla kysellä, että miten voi
miten kuluu aika ja tämmösiä. Että kyllä sitä huomioidaan tätä. Ja sitten mu
kuitenkin meidän työ on aika paljon sitä omaisenkin kuuntelemista. (H3)
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Tämä hoitaja arveli voivansa sairastua depressioon itse, jos henkisiä menetyks
pettymyksiä ihmissuhteissa ja työssä tulisi liikaa. Ammattiapua hän ei uskonut käy
vänsä.

5.5.4. Tunnollinen delegoija

Tätä tyyppiä edusti kaksi hoitajaa. Tietoisuus siitä, ettei depression hoito kuulu he
päätehtäviinsä muodosti viitekehyksen työskentelylle masentuneiden asiakkaiden ka
He ohjasivat asiakkaat mieluiten heti eteenpäin muille työntekijöille, mutta varmist
aina että potilas on saanut yhteyden depression hoidosta vastaavaan työntekijään. M
mat olivat noin neljäkymmentävuotiaita ja työskentelivät terveydenhoitajina lasten
nuorten kanssa. Työkokemusta perusterveydenhuollossa heillä oli 12-13 vuotta. Ho
tekivät pääosin itsenäistä vastaanottotyötä, mutta tekivät jonkin verran yhteistyötä
sidosryhmien kanssa.

Depressio oli hoitajien mielestä ulkoisista merkeistä tunnistettava sairaus tai rea
elämänmuutoksiin. He tunnistivat masennuksen asiakkaan yleisestä haluttomuude
käyttäytymismuutoksista. Tunnistaminen oli heidän mielestään ongelmallisinta laps
joiden käyttäytymisen poikkeavuus saattoi viitata myös muihin häiriöihin.

Lapset on kuitenkin semmosia, miten sen nyt sanos, se ei välttämättä sillai
suoraan näy ku aikuisilla että ne on semmosia toimeliaampia ja...kyllä siinä a
miettii että mikä tässä nyt on, mutta ei sitä nyt monestikaan osaa sitte sitä d
noosia tehä että mistä se johtuu... (H4)

Depression tunnistaminen tai asian esille ottaminen oli Tunnollisille delegoijille ajo
tain ongelmallista. Depressiivisen asiakkaan kanssa työskentelyä he pitivät vaativa
normaalista asiakastyöstä eroavana. Hoitajat suhtautuivat omiin mahdollisuuksiinsa
taa depressiivisiä potilaita hyvin kriittisesti, ja varoivat itsenäistä vastuunottoa potila
Etenkin itsetuhoriskin mahdollisuus sai depression hoidon tuntumaan liian vastuullis
omalle kohdalle.
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Semmonen ajatus käy helposti että mitä minun pitäisi tehdä että minä oon te
kaiken sen mikä mulle kuuluu, että se ihminen on autettu. Että jos ajattelee esi
kiksi että joku päätys vaikka itsemurhaan, että tietenkin sitä ehkä pelkää jo etu
teen jotakin omia syyllisyyksiä sen jälkeen, että teinkö sen mitä piti. Ja tieten
tuolla työssä aina samallalailla miettii sen, että mikä on nyt se välttämätön m
on tehtävä, että kaikki menis hyvin. (H7)

Tunnolliset delegoijat olivat vaativia itseään kohtaan myös varsinaisissa työtehtä
sään. He tapasivat asiakkaitaan yksin, mutta konsultoivat omia työtovereitaan tai m
asiantuntijoita vaikeissa tilanteissa. Oman masentumisen he arvioivat mahdolliseksi
teessa, jossa perheessä tapahtuisi menetyksiä tai työssä tulisi epäonnistumisia. M
mat olivat valmiita keskusteluihin ammattihenkilön kanssa ystävien antaman tuen lisä

5.5.5. Eläytyvä rinnallakulkija

Neljän taustoiltaan hyvin erilaisen hoitajan hoito-orientaatiossa yhteistä oli luontev
nöyrän kunnioittava suhtautuminen depressiosta kärsivään asiakkaaseen sekä voi
eläytyminen hänen kokemusmaailmaansa.

(Kysymys: Miten luonnehtisit itseäsi tässä työssä?)

Nöyräksi. Varmasti sillälailla että..se on kuitenkin semmonen sairaus että en m
osaa sillälailla sitä eritellä. Kyllä se sillain tuntuu, että jos ei ois tämmösiä pot
laita niin ei sitä käsittäs ollenkaan että minkälaista tämä on tämä masennus, d
ressio...se on semmonen ettei sitä kenellekään sois, että sitä menee semm
tilanteeseen että on voimat pois... (H8)

Hoitajat työskentelivät eri työtehtävissä: Vuodeosastolla, äitiysneuvolassa, työterv
huollossa ja lääkärin vastaanotolla. Myös työkokemus perusterveydenhuollosta oli
killa erimittainen:1, 12, 23 ja 36 vuotta. Yksi hoitajista oli vasta valmistunut ja yksi koh
eläkkeelle siirtyvä. Hoitajista kolme kokeneinta oli työskennellyt monenlaisissa saira
hoitajan tehtävissä perusterveydenhuollossa ja sairaalatyössä ennen nykyisiä työte
ään. Kaksi hoitajista oli erikoistunut terveydenhoitajaksi, yksi oli sairaanhoitaja ja y
perushoitaja.
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Depressiota nämä hoitajat pitivät vakavana henkisen väsymisen aiheuttamana t
joka saattoi ilmetä somaattisina tai psyykkisinä oireina ulospäin. Ahdistuneisuus ja m
alan aaltoilu ilosta itkuun olivat hoitajille merkkejä asiakkaan depressiivisyydestä.
tunnistivat herkästi tutussa asiakkaassa tapahtuvat ulkoiset tai psyykkiset muutok
reagoivat niihin aina jollakin tavalla. Jos asiakkaalle suoraan puhuminen tuntui vaike
he pyrkivät välittämään tiedon huolestumisestaan hoitavalle lääkärille tai muille a
kasta tapaaville työntekijöille.

Depressiivistä asiakasta tavatessaan Eläytyvät rinnallakulkijat pyrkivät aktiivis
vuorovaikutukseen ja toimivat asiakkaan ehdoilla huomioiden myös tämän perhet
teen. He ottivat asiakkaan ongelmat aina vakavasti ja etsivät niihin selityksiä sekä ra
sukeinoja. He halusivat hoitaa depressioita itsenäisesti ja ottaa vastuun asiakkaan
teesta, mutta käytännössä he jakoivat usein hoitovastuun lääkärin tai mielenterveysty
kijöiden kanssa. Tähän oli syynä tunne omien taitojensa puutteellisuudesta sekä halu
monipuoliset hoitomahdollisuudet asiakkaalle. Hoitajat kokivatkin olevansa omien d
ressiivisten asiakkaidensa rinnallakulkijoita ja tuki-ihmisiä, jotka olivat käytettävis
vaikka hoitovastuu siirtyikin toiseen yksikköön. He halusivat säilyttää kontaktin asi
kaaseen vielä silloinkin, kun hoito oli siirtynyt muualle. Näin he varmistuivat siitä, e
asiakas todella tulee autetuksi ja kuulluksi

Kyllä sitä monesti ittensä sitte tuntee, että riittääkö se pelkästään mitä kuunte
vai mitä aina pitäs sitte tehä. Mutta toisaalta haluais niinkin, että ei nyt heti o
tyyräämässä jollekin sitä (masentunutta), lääkärille tai psykologille tai jollekin to
mittamassa, että monestihan ajattelee että voisko tätä itekin nyt sitten jonkinve
ainakin hoitaa ja kattoa, ja haluaiskin sillai tehdä. (H11)

Tämän tyypin hoitajat suhtautuivat asiakkaisiin luontevasti ja auttoivat heitä konkr
tisten asioiden, kuten kodinhoito- tai lastenhoitoavun järjestämisessä. He toivoivat
ression hoitoon lisää luovuutta, luonnollisuutta sekä avoimuutta hyväksyä myös o
vastatunteet, joita depressiivisen ihmisen kohtaaminen herättää. He pitivät tärkeänä
asiakas tiedostamaan, että hoitajan kanssa saattoi puhua kaikista mieltä painavis
oista. Nämä hoitajat toivoivat, että lääkärit keskustelisivat enemmän depressiopotila
kanssa ja ehdottaisivat lääkehoidon lisäksi muitakin hoitomuotoja.

Valmiutensa depression hoitoon hoitajat saivat omista ja läheisten ihmisten elämä
kemuksista. Ammatillinen ja hoitotieteellinen koulutus ei heidän mielestään antanut
ression hoitoon juuri lainkaan välineitä.

Ei ainakaan mun mielestä mun koulutuksessa hirveesti käyty depressiosta, et
puhuttiin mielenterveysongelmista niin puhuttiin jostain skitsofreniasta. Että jos
kysy että jos joku on hirveen masentunut, mitä sitte vois tehdä niin ei sitä, ei s
puhuttu. (H10)

Jos mä nyt ajattelen näitä opiskelijoita mitä meilläkin käy terveydenhuolto-op
laitokselta, niin niillä on hirveästi tietoa asioista, aivan älyttömät määrät, mut
jollakin musta se on kauhian vaikeaa sitte ihmisen kohtaaminen...Musta tun
että siinä on menty kauemmaksi ehkä tänä päivänä tuossa hoitotyön opiskel
että se jotenkin ilmeisesti halutaan niin tieteellistää tämä asia (H11)
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Hoitajat hyödynsivät oman terveyskeskuksen muita työntekijöitä kuuntelijoina ja k
sultoijina vaikeissa asiakastapauksissa ja puhuivat luotettavien työtoverien kanssa
omasta uupumuksesta ja stressistä. Eläytyvät rinnallakulkijat erosivat toisistaan suht
omaan depressiivisyyteen. Kaksi hoitajista piti riskiään sairastua hyvin pienenä. He
oivat olevansa luonteeltaan vahvoja ja pystyvänsä puhumaan vaikeuksistaan ystä
Kaksi hoitajaa koki ajoittain olevansa rajalla, jossa oma uupumus ja masennus olivat
rassa syvetä työkykyä haittaavaksi tilaksi. He saivat tukea perheeltä ja ystäviltä
hyviltä työtovereilta. Molemmilla oli kyky kuunnella itseään ja huomata, milloin eläyt
minen toisen ihmisen depressiiviseen maailmaan vei liikaa voimia omasta jaksamise

Yhteenveto hoito-orientaatiotyypeistä. Kaikkiin hoito-orientaatiotyyppeihin kuuluvat
hoitajat suhtautuivat depressiopotilaisiin asiakaskeskeisesti ja ymmärtäväisesti: A
kaan tilanne otettiin vakavasti, ja hoitajilla oli tarve huolehtia siitä, että asiakas saa ta
semansa terapeuttisen ja konkreettisen avun kunnes tilanne helpottuu. Kolmen h
orientaatiotyypin hoitajat pitivät keskeisenä tehtävänään tunnistaa depressio ja to
ensimmäisenä, lyhytaikaisena kontaktina hoitoprosessissa. Heille depressiopotil
hoito oli varsinaisen työn lisänä tapahtuvaa työtä, joka hoidettiin velvollisuuden- ja v
tuuntuntoisesti ja saateltiin asiakas "asiantuntijoiden" hoitoon. Omia hoidollisia valmi
siaan ja aikaresurssejaan he pitivät depressiopotilaiden hoitoon riittämättöminä. Ka
hoito-orientaatiotyypin hoitajilla oli kiinnostusta hoitaa depressioita itse ainakin lieve
missä tapauksissa. He pitivät depressiota yleistyvänä ilmiönä, jota oli raskasta mutta
nostavaa hoitaa itse tai jatkaa potilaan "rinnallakulkijana" hoitovastuun siirtyessä m
alle. He korostivat luovan, avoimen ja luonnollisen suhtautumisen ensisijaisuutta h
kontaktin syntymisessä ja kunnioittivat asiakkaan oikeutta valita itse heille soveltu
auttamismuoto. Työnohjausta ei ollut kenelläkään, mutta kaikkien hoito-orientaatioty
pien hoitajat konsultoivat tarvittaessa vaikeissa asiakastapauksissa työtovereitaan.

5.6. Koulutuksen vaikutukset hoitohenkilöstön käsityksiin
depressiosta

Esitän ensimmäisen osatutkimuksen interventiona olleen depressiokoulutuksen vaik
set hoitajien käsityksiin sekä heidän mielipiteensä interventiokoulutuksesta seuraava
1. Vertaamalla keskeisten muuttujien osalta ennen koulutusta tehtyyn kyselyyn osa

neiden hoitajien (n 190) käsityksiä vastaavaan kyselyyn koulutuksen jälkeen osal
neiden hoitajien käsityksiin (n 87).

2. Vertaamalla hoitajien ryhmää tutkimukseen osallistuneiden terveyskeskuslääk
(n 39) ryhmään ennen ja jälkeen koulutusintervention.

3. Kuvailemalla koulutukseen osallistuneiden hoitajien käsityksiä ja kokemuksia dep
siokoulutuksesta ja sen sovellusmahdollisuuksista omassa työssä.
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5.6.1. Depression hoitoon liittyvät käsitykset hoitajilla ennen ja jälkeen
koulutuksen

5.6.1.1. Hoitajien arvio kohtaamiensa depressiivisten asiakkaiden
määrästä työssään

Hoitajien käsitykset siitä, kuinka usein he kohtaavat depressiivisiä asiakkaita työs
muuttuivat koulutuksen jälkeen vähemmän työkokemusta omaavilla hoitajilla eri su
taan kuin kokeneemmilla työntekijöillä (kuvio 7). Kokemattomammat hoitajat kohtasi
depressiivisiksi arvioimiaan asiakkaita ennen koulutusta useammin kuin koulutuksen
keen. Kokeneimmat hoitajat taas kohtasivat mielestään depressiivisiä asiakkaita us
min koulutuksen jälkeen.

Kuvio 7. Työvuosien määrän mukaan luokiteltujen hoitajien arvio depressiivisten asiakkaiden
kohtaamisen yleisyydestä omassa työssään ennen (N 176) ja jälkeen (N 80) koulutuksen (%
Lyhenne EK tarkoittaa tilannetta ennen koulutusta, lyhenne JK koulutuksen jälkeen.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0-7 vuotta (n 47) EK

0-7 vuotta (n 20) KJ

8-19 vuotta (n 85) EK

8-19 vuotta (n 44) KJ

Yli 20 vuotta (n 44) EK

Yli 20 vuotta (n 16) KJ

Kohtaa päivittäin Kohtaa lähes päivittäin

Kohtaa viikottain Kohtaa kuukausittain

Kohtaa harvoin tai lainkaan
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5.6.1.2. Hoitajien arvio omasta ja koko terveyskeskuksen valmiudes
auttaa depressiivisiä

Hoitajat arvioivat oman valmiutensa auttaa depressiivisiä asiakkaitaan koulutuksen
keen riittävämmäksi kuin ennen sitä. Muutos oli samansuuntainen kaikissa hoitaja
missä, mutta suurin 8-19 vuotta työskennelleillä hoitajilla (taulukko 6). Hoitajien ar
koko terveyskeskushenkilöstön valmiudesta auttaa depressiivisiä potilaita muuttui
västi koulutuksen jälkeen. Ennen koulutusta terveyskeskuksen valmiudet arvioi r
viksi 5 % hoitajista ja koulutuksen jälkeen 21 %. Jonkin verran puutteellisina valmiuk
piti 41 % ennen koulutusta ja 54 % sen jälkeen. Melko tai täysin riittämättöminä valmi
sia piti 54 % vastanneista koulutusta ennen ja 25 % sen jälkeen.

Taulukko 6. Työvuosien määrän mukaan ryhmiteltyjen hoitajien arvio oma
valmiudestaan hoitaa depressiivisiä asiakkaita ennen ja jälkeen koulutusohjelman (%

Tutkittavat arvioivat terveyskeskuksen toiminnan sujuvuutta depressiivisen asiak
hoidon eri osa-alueilla (taulukko 7).Vähiten ongelmia hoitajat arvioivat, sekä ennen
jälkeen koulutuksen, olevan lääkehoidon järjestämisessä asiakkaalle. Vaikeuksia ol
tanneiden mielestä eniten terapiahoidon järjestymisessä asiakkaalle sekä perheen m
ottamisessa hoitoon. Kaikissa hoitoprosessin vaiheissa ongelmat arvioitiin vähäi
miksi koulutuksen jälkeen. Koska depression hoitoprosessi käynnistyy vain, jos työ
kijä tai masentunut itse tunnistaa depressioon viittaavia oireita, tarkastelin tunnistami
hetta vielä erikseen hoitajien työvuosien määrän mukaan. Tunnistaminen koettiin
kissa ikäryhmissä helpommaksi koulutuksen jälkeen. Eniten muutosta tapahtui
vuotta työskennelleillä.

Hoitajien näkemys depression keskeisistä oireista ei muuttunut olennaisesti koulu
sen jälkeen. Selvä muutos oli ainoastaan oireissa "mielialan lasku", joka mainittiin
ammin koulutuksen jälkeen, sekä "ruokahalun muutokset", joka mainittiin harvemm
Kolmasosa hoitajista tunnisti myös ns. maskeeratun depression oireita, kuten epäm
set kivut tai toistuvat käynnit terveyskeskuksessa ilman diagnostisoitavissa ol
somaattista sairautta.

Työvuosien määrä

Ennen koulutusta Koulutuksen jälkeen

Hoitovalmius
0-7

N = 47
%

8-19
N = 84

%

Yli 20
N = 44

%

0-7
N = 20

%

8-19
N = 43

%

Yli 20
N = 16

%

Riittävä 2 4 4 10 7 13

Jnkv. puutteellinen 34 21 30 50 65 50

Melko riittämätön 58 73 59 35 28 37

Täysin riittämätön 6 2 7 5 0 0

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100
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Taulukko 7. Hoitajien arvio ongelmista depressiopotilaan hoidon eri osa-alueilla enne
jälkeen koulutuksen (%).

5.6.1.3. Hoitajien hoitokäytäntö depressiopotilaan hoidossa

Perhekeskeinen hoitokäytäntö yleistyi koulutuksen jälkeen kaikissa hoitajaryhm
Oirekeskeisen hoitokäytännön suhteen muutos oli päinvastainen (kuvio 8).

Hoitoprosessi
Ennen koulutusta

n = 190
%

Koulutuksen jälkeen
n = 87

%
Depression tunnistaminen

Ei ongelmia 6 12
Jonkin verran ongelmia 75 78
Runsaasti ongelmia 19 10
Yhteensä 100 100

Diagnoosin kertominen potilaalle
Ei ongelmia 15 18
Jonkin verran ongelmia 69 67
Runsaasti ongelmia 16 15
Yhteensä 100 100

Vuorovaikutus ja hoitosuhteen luominen
Ei ongelmia 14 16
Jonkin verran ongelmia 60 71
Runsaasti ongelmia 26 13
Yhteensä 100 100

Lääkehoidon toteuttaminen
Ei ongelmia 19 39
Jonkin verran ongelmia 67 49
Runsaasti ongelmia 14 12
Yhteensä 100 100

Psykoterapian toteuttaminen
Ei ongelmia 5 8
Jonkin verran ongelmia 42 45
Runsaasti ongelmia 53 47
Yhteensä 100 100

Perheen mukaan kytkeminen
Ei ongelmia 2 9
Jonkin verran ongelmia 58 55
Runsaasti ongelmia 40 36

Yhteensä 100 100
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Kuvio 8. Työvuosien määrän mukaan luokiteltujen hoitajien hoitokäytäntö ennen (N 161) ja
jälkeen (N 70) koulutuksen (%). EK = ennen koulutusta, JK = koulutuksen jälkeen.

Hoitajat olivat koulutuksen jälkeen valmiimpia ottamaan käytännön hoitovastuun d
ressiivisestä potilaasta itselleen yksin tai yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa.
tovastuun oli valmis ottamaan 49 % ennen koulutusta ja 62 % koulutuksen jälkeen. K
naan muille työntekijöille hoitovastuun katsoi kuuluvan 45 % hoitajista ennen koulutu
ja 30 % sen jälkeen. Poikkeuksena olivat yli 20 vuotta työskennelleet hoitajat, joista
tovastuun siirtäviä oli enemmän koulutuksen jälkeen (54 %) kuin ennen koulutu
(49 %). Koulutuksen jälkeen perheterapian osuus soveltuvimpana hoitomuotona yhd
tynä lääkehoitoon kasvoi jonkin verran ja yksilöterapian osuus pieneni. Kokeneim
työntekijät suhtautuivat selvästi muita torjuvammin lääkehoitoon ja myönteisimmin p
heterapiaan.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
100
%

0-7 vuotta (n 43) EK

0-7 vuotta (n 19) KJ

8-19 vuotta (n 79)
EK

8-19 vuotta (n 38)
KJ

Yli 20 vuotta (n 39)
EK

Yli 20 vuotta (n 13)
KJ

Oirekeskeinen hoitokäytäntö
Palkki 2
Perhekeskeinen hoitokäytäntö
Systeemikeskeinen hoitokäytäntö
Hoitokäytäntö ei arvioitavissa
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5.6.1.4. Työntekijöiden yhteistyö depression hoidossa

Hoitajien käsitys terveyskeskuksessa tehtävästä yhteistyöstä depression hoidossa m
jonkin verran koulutuksen jälkeen. Melko paljon tai paljon yhteistyötä arvioi tehtäv
33 % vastanneista ennen koulutusta ja 47 % koulutuksen jälkeen. Yhteistyötä oli
jonkin verran tai ei lainkaan 67 %:n mielestä ennen koulutusta ja 53 %:n mielestä sen
keen. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p=0.002). Terveyskeskuksen ulkopuolisten tah
kanssa arvioi yhteistyötä tehtävän vain jonkin verran tai ei lainkaan 82 % vastann
ennen koulutusta ja 72 % koulutuksen jälkeen.

Keskeisimmäksi yhteistyökumppanikseen hoitajat nimesivät terveyskeskuslää
(taulukko 8). Ryhmässä "Muut" mainittiin monet terveyskeskuksen ulkopuoliset työnte
järyhmät, kuten sosiaalityöntekijät tai opettajat. Vuodeosaston hoitajat mainitsivat po
den omaiset ja omat työtoverinsa muita useammin keskeisinä yhteistyökumppaneina

Taulukko 8. Hoitajien ensimmäisenä tai toisena nimeämät keskeiset yhteistyökump
depressiivisten asiakkaiden hoidossa ennen ja jälkeen koulutusintervention.

Yhteenveto: Kokeneiden ja kokemattomampien hoitajien arviot depressiivisten asi
kaiden kohtaamisen yleisyydestä tasoittuivat koulutuksen jälkeen. Hoitajien arvio s
omista että työyhteisönsä valmiuksista hoitaa depressiivisiä asiakkaita muuttui myö
semmäksi koulutuksen jälkeen. Sekä ennen että jälkeen koulutuksen hoitajat p
ongelmallisimpina tekijöinä depressiopotilaan hoidossa psykoterapian järjestämistä a
kaalle sekä potilaan perheen mukaanottamista hoitoon. Vaikka yksilökeskeinen hoito
täntö oli sekä ennen että jälkeen koulutuksen hoitajilla yleisin, muuttui hoitokäytänt
hoitajien arvio depressiopotilaalle soveltuvimmista hoitomuodoista perhekeskei
suuntaan koulutuksen jälkeen. Yhteistyö sekä terveyskeskuksen sisällä että ulkopuo

Yhteistyökumppani Ennen koulutusta Koulutuksen jälkeen

1. mainittu 2. mainittu 1. mainittu 2. mainittu

n % n % n % n %

Ei mainintoja 17 (9) 42 (22) 4 (5) 12 (15)

Vastaanottoavustajat 5 (3) 13 (7) 5 (6) 2 (2)

Terveyskeskuslääkärit 88 (47) 37 (20) 44 (55) 23 (29

Terveyskeskuksen mielenterveys-
työntekijät

16 (8) 37 (20) 9 (11) 11 (14)

Terveydenhoitajat 10 (5) 9 (5) 5 (6) 7 (9)

Fysioterapian työntekijät - 2 (1)

Työterveyshuolto 1 (0,5)

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 4 (2) 18 (9) 11 (4)

Muu erikoissairaanhoito 1 (0,5)

Muut 47 (25) 31 (16) 13 (17) 14 (17)

Yhteensä 189 (100) 189 (100) 80 (100) 80 (100)
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jälkeen yhteistyö arvioitiin kuitenkin yleisemmäksi kuin ennen koulutusta.

5.7. Terveyskeskuslääkärien ja hoitajien käsitykset depression
hoidosta

Perusterveydenhuollon depression tunnistamis- ja hoitoprojektiin osallistui 39 lääk
neljästä terveyskeskuksesta. Heistä 64 % arvioi ennen koulutusta kohtaavansa dep
visiä asiakkaita päivittäin tai lähes päivittäin. Hoitajilla vastaava osuus oli 44 %. Tilan
ei muuttunut merkitsevästi koulutuksen jälkeen.

Lääkärit arvioivat oman valmiutensa hoitaa depressiivisiä potilaita sekä ennen että
keen koulutuksen paremmaksi kuin hoitajat oman valmiutensa (kuvio 9). Ero oli tilast
sesti merkitsevä sekä ennen koulutusta (p=0.000) että sen jälkeen (p=0.002). Ero k
kin pieneni hieman koulutuksen jälkeen.

Kuvio 9. Hoitajien ja lääkärien arviot omasta valmiudestaan hoitaa depressiivisiä potilaita en-
nen ja jälkeen koulutuksen (%). Ek = ennen koulutusta, JK = koulutuksen jälkeen.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
100
%

Hoitajat (n 189)
EK

Hoitajat (n 86) KJ

Lääkärit (n 38) EK

Lääkärit (n 30) KJ

Riittävät valmiudet hoitaa

Jonkin verran puutteelliset valmiudet hoitaa

Lähes tai täysin riittämättömät valmiudet hoitaa
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Sekä hoitajat että lääkärit pitivät depressiivisen asiakkaan hoitoa terveyskeskuk
vähemmän ongelmallisena koulutuksen jälkeen kuin sitä ennen. Lääkärit arvioivat
ression tunnistamisen ja diagnoosin kertomisen potilaalle ongelmattomammaksi kuin
tajat. Perheen saamista mukaan hoitoprosessiin piti erittäin ongelmallisena 64 % lä
reistä ja 36 % hoitajista. Terapian järjestämisen koki jonkin verran tai erittäin ongelm
sena 92 % hoitajista ja lääkäreiden ryhmästä kaikki.

Lääkärit mainitsivat tärkeimpinä yhteistyökumppaneinaan depression hoidossa o
terveyskeskuksen mielenterveystyöntekijät. Toiseksi tärkeimpiä olivat psykiatrisen
koissairaanhoidon työntekijät. Hoitajilla ensisijainen yhteistyötaho olivat terveyskesk
lääkärit. Hoitajat pitivät tärkeänä myös yhteistyötä asiakkaiden omaisten sekä eri s
ryhmien, kuten sosiaalityöntekijöiden kanssa. Terveyskeskuksessa tehtävän yhte
määrän lääkärit arvioivat sekä ennen koulutusta että sen jälkeen vähäisemmäksi kui
tajat. Samoin terveyskeskuksen ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävän yhteistyön lä
arvioivat vähäisemmäksi kuin hoitajat.

Yhteenveto.Terveyskeskuslääkäreiden arvio omasta valmiudestaan tunnistaa ja h
depressiivisiä asiakkaita oli ennen ja jälkeen koulutuksen parempi kuin hoitajien
taava arvio. Lääkärit arvioivat kuitenkin psykoterapian järjestämisen ja perheen mu
saamisen hoitoon ongelmallisemmaksi kuin hoitajat. Hoitajat pitivät lääkäreitä tärke
pinä yhteistyökumppaneinaan depression hoidossa, lääkärit puolestaan terveyskesk
mielenterveystyöntekijöitä. Sekä terveyskeskuksen sisällä että ulkopuolisten tah
kanssa tehtävää yhteistyötä potilaiden hoidossa molemmat pitivät verrattain vähäise
lääkärit vielä hieman vähäisempänä kuin hoitajat.

5.8. Hoitajien arvio koulutuksen sisällöistä ja
sovellutusmahdollisuuksista työssään

Koulutusta arvioivaan kyselyyn (liite 2) vastanneista hoitajista 71 % osallistui sekä teo
päivään että kahteen pienryhmäpäivään. Ainoastaan teoriapäivänä oli mukana 19 %
jista ja vain pienryhmäpäivinä 7 %. Neljä vastaajaa (3%) palautti tyhjän lomakkeen.

5.8.1. Kokemukset koulutuksen onnistumisesta ja käytännön
merkityksestä

Vastanneista 69 % arvioi koulutuksen kokonaisuudessaan hyväksi ja 20 % erittäin hyv
Tyydyttävänä koulutusta piti 11 % vastanneista. Hoitajista 69 % arvioi koulutuksen vas
neen heidän odotuksiaan, ja erittäin hyvin odotukset täyttyivät 12 %:n mielestä. Tyyd
vänä piti koulutusta suhteessa odotuksiinsa 18 % ja heikkona yksi vastaaja (1 %).

Hoitajat kommentoivat koulutuksen antaneen heille tietoa, tukea ja rohkaisua dep
siopotilaiden hoitoon sekä kehittäneen vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa.

Hoitajista 70 % arvioi voivansa käyttää koulutuksen antamia valmiuksia työssään
talaisen paljon ja 13 % runsaasti. Hyvin vähän niitä arvioi hyödyntävänsä 17 % vas
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jista. Hoitajat ennakoivat koulutuksen todellisten vaikutusten näkyvän vasta kuuka
myöhemmin, kun he ovat tavanneet useita depressiivisiä asiakkaita työssään.

5.8.2. Koulutuksen eri osa-alueiden merkitys

Teoriapäivän luentojen (liite 3) merkitys oli lähes kaikkien (97 %) vastaajien miele
kohtalaisen tai hyvin tärkeä. Mielipiteet jakaantuivat eniten rooliharjoitusten merkity
arvioitaessa: hoitajista 46 % piti niitä hyvin tärkeinä ja 11 % vähän merkitsevinä. Työn
jauksen merkityksen koki kohtalaisen suurena 50 % vastanneista ja hyvin tärkeänä
pienryhmäpäiviin osallistuneista. Hoitajat totesivat eri ammattiryhmien yhteisen kou
tuksen lisäävän vuorovaikutusta ja yhteistyötä depressiivisen asiakkaan hoidossa te
keskuksessa. Koulutuksen arvioitiin antaneen rohkeutta ja valmiuksia kohdata mas
nut asiakas. Työnohjauksen ja jatkuvan kouluttautumisen tarve vahvistui teoria- ja p
ryhmäpäivien antamien kokemusten myötä. Koulutus auttoi selvittämään myös o
uupumuksen ja työperäisen stressin syitä ja selviytymiskeinoja.

Yhteenveto koulutuspalautteesta.Koulutukseen osallistuneet hoitajat pitivät sekä kou
lutuspäivien rakennetta, että teoria- ja pienryhmäpäivien yksittäisten osuuksien sisä
onnistuneina ja omaa työtään hyödyttävinä. Eri ammattiryhmien yhteisen koulutuk
uskottiin parantavan yhteistyötä myös käytännössä. Joitakin hoitajia häiritsi luentojen
ketieteellisyys ja eri hoitomuotojen niukka esittely. Koulutus vahvisti hoitajien tarve
saada työnohjausta työhönsä.
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6. Pohdinta

Tämän psykologitutkijan tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla terveyskesk
sessa työskentelevien hoitajien käsityksiä perinteisesti psykiatriseen tutkimukseen k
neesta ilmiöstä, depressiosta. Tutkimus on siis lähtökohdiltaan poikkitieteellinen ja s
pyrittiin, kuten depression hoidossakin tulisi pyrkiä, monien eri näkökulmien huomioim
seen ja yhteensovittamiseen. Lähtökohtana depression määrittelylle tässä tutkimuk
on Calarcon ja Kronen (1991) hoitotyön integroitu malli, jossa depressio määritel
reaktioksi biologisista, vuorovaikutuksellisista ja/tai yksilön omista psykologisista pros
seista johtuviin sisäisiin tai ulkoisiin stressitekijöihin. Taustateoriana sille on Enge
(1977, 1980) kuvaama biopsykososiaalinen malli, jossa muutos yksilön biologisissa,
kologisissa tai sosiaalisissa prosesseissa saa aikaan muutosta muillakin alueilla.

6.1. Tutkimusaiheen tarpeellisuus, ajankohtaisuus ja käyttöarvo

Depressiosta on viime vuosina alettu puhua suomalaisten kansantautina. Sen esiint
suomalaisessa aikuisväestössä on noin 6 % (Väisänen 1975, Lehtinen ym. 1991,
nen ym. 1993, Lehtinen 1995, Lehtinen 1999) ja terveyskeskusasiakkailla 10-2
(Kiuttu ym.1996, Poutanen 1996, Salokangas ym.1996). Terveyskeskuslääkäreiden
taanotoilla depressio on kymmenen yleisimmän diagnostisoitavan sairauden joukos
mielenterveyden häiriöistä yleisin (Poutanen 1996). Depressioon on kehitetty uusia h
keinoja, mutta masennuspotilaiden toimintakyky on silti jatkuvasti heikentynyt (Sal
nen ym. 1997). Hoitoon siis ilmeisesti hakeudutaan vasta kun masennus on kes
kauan tai jopa kroonistunut. Vakavan masennuksen takia myönnettyjen työkyvyttöm
eläkkeiden määrä onkin nelinkertaistunut Suomessa vuosina 1987-1995 (Salminen
1997). Lapsista 0,5-4 %:lla, ja nuoruusikäisistä jopa 20-40 %:lla on ainakin ajoitta
masentuneisuutta (Laukkanen 1993, Moilanen 1995, Moilanen 1996). Terveyskesku
kärit tunnistavat potilaidensa depressioista noin 25 % (Poutanen 1996). Hoitajien tu
tamien depressioiden määrää ei Suomessa ole tutkittu.

Terveyskeskuskäynneistä hieman yli puolet on hoitajien terveyden- tai sairaanho
toteuttamaa suoraa asiakastyötä (Terveydenhuollon toimintatilasto 1996, Stakes 1
Hoitotyöntekijä on usein asiakkaan ensimmäinen kontakti terveyskeskuksessa et
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työterveyshuollossa, kotisairaanhoidossa, vuodeosastotyössä sekä lasten ja nuorten
ydenhuollossa. Depressio on näissä asiakasryhmissä erityisen yleistä. On todettu
masennuspotilaat kokevat usein hoitajan helpommin lähestyttävänä kuin lääkärin (P
ym. 1996, Mead ym.1997). Terveyskeskusten hoitajilla on siksi keskeinen rooli dep
sion ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa sekä lievien depressioiden hoidon käyn
jinä ja toteuttajina. Suomessa ei ole aiemmin julkaistu tutkimuksia perusterveydenhu
hoitajien käsityksistä ja kokemuksista, jotka liittyvät depressioon ja sen hoitoon. U
maisia tutkimuksia asiasta on vain vähän (Ford ym. 1997, Mead ym. 1997, Plummer
1997). Tieteellistä tutkimusta tarvitaan sekä tueksi hoitajien käytännön työhön,
ammatti- ja täydennyskoulutuksen suunnittelua varten tarkentamaan depressioon ja
hin mielenterveysongelmiin liittyviä koulutus- ja resurssitarpeita.

6.2. Tutkimukseen osallistuneet hoitajat

6.2.1. Ensimmäisen osatutkimuksen hoitajat ja kadon tarkastelu

Tutkimus koostui kahdesta eri menetelmillä toteutetusta osatutkimuksesta. Niistä en
mäinen oli osa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) mi
terveysyksikön depression tunnistamis- ja hoitoprojektia, johon osallistui neljä terv
keskusta. Aiempien tutkimusten vähyyden vuoksi halusin aineiston materiaaliltaan m
dollisimman kattavaksi käsittämään kaikki ne terveyskeskuksen hoitajaryhmät, jo
ensisijainen tehtävä ei ole psykiatrinen työ. Tämä myös toteutui. Kontrolliryhmänä tu
muksessa olivat samojen terveyskeskusten lääkärit (N 58).

Perusjoukkona oli 281 hoitajaa, joista 68 % (n 190) vastasi ennen interventioko
tusta tehtyyn alkumittaukseen, 48 % (n 135) koulutuksen arviointikyselyyn ja 30 % (n
loppumittaukseen puoli vuotta myöhemmin. Vastausaikaa kyselyihin oli monta viikko
kyselyt palautuivat suljettuina suoraan Stakesiin. Syynä katoon saattoikin olla "proje
väsymys". Tutkimus- ja koulutushanke sekä depressio yleensä olivat tutkimustervey
kuksissa esillä runsaasti tutkimusvuoden aikana, ja osa henkilökunnasta koki sen aih
van suorituspaineita ja riittämättömyyden tunteita omassa työssään. Vastaamatto
saattoi olla viesti uupumuksesta ja aikapulasta sekä haluttomuudesta puuttua a
johon ei käytännössä ole resursseja tarttua. Tätä oletusta tukee se, että eniten vast
prosentti romahti loppumittauksessa vuodeosaston hoitajilla sekä työterveyshuollon
veydenhoitajilla. Heidän asiakkaillaan depressiivisyys on hyvin yleistä, ja paineet tun
taa ja hoitaa mielenterveyden ongelmia ovat kasvaneet viime vuosina. Vuodeosasto
tajat jäivät lomakkeissa olleiden palautteiden mukaan usein ilman muun henkilökun
tukea työssään. Vastaamisaktiivisuuden vähyys saattoi viestiä myös motivaation
teesta depressiopotilaiden hoidossa, jossa ulkopuolelta saatava konsultaatio, työnoh
muu yhteistyö olisi välttämätöntä, mutta joka käytännössä on hyvin vähäistä.
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6.2.2. Toisen osatutkimuksen hoitajat

Toisen osatutkimuksen toteutin teemahaastatteluina. Haastateltavien valinnassa
tarkoituksenmukaisuusvalintaa, jossa varmistetaan että mukaan ei tule vain yhden
haastateltavia, ja haastateltavat ovat halukkaita kertomaan käsityksiään tutkimusaih
(Grönfors 1982, Fieldt ja Morse 1985). Tarkoituksena oli kartoittaa "normaali"- koulutu
sella terveyskeskuksessa työskentelevien hoitajien käsityksiä masennuksesta. Siks
tateltaviksi ei valittu ensimmäisen osatutkimuksen hoitajia, jotka olivat osallistuneet d
ressiokoulutukseen, vaan hoitajia, jotka eivät olleet osallistuneet mihinkään vasta
koulutuksiin tai tutkimusprojekteihin. Haastateltaviksi halukkaissa oli eniten terveyd
hoitajia ja vähiten perushoitajia. Vähiten halukkuutta oli vuodeosaston hoitajilla, jo
kaksi perui haastattelun viime hetkellä työkiireiden vuoksi. Haastatelluksi tuli lopulta k
metoista hoitajaa. Määrä riitti syventämään ensimmäisessä osatutkimuksessa saat
toa, eikä olennaista uutta tietoa tullut viimeisissä haastatteluissa enää esille.

6.2.3. Tutkimusmenetelmien tarkastelu

Begleyn (1996) mukaan tilastolliset tutkimusmenetelmät ovat hyödyllisiä, jos tutk
tietää jo jotain tutkimusaiheestaan ja laadulliset menetelmät puolestaan erinomaisi
tutkija haluaa perehtyä aiheeseen perusteellisesti. Tutkimusaiheeseen olin pereh
oman työn ja koulutukseni kautta jo aiemmin, mutta en tiennyt millaisia käsityksiä mu
terveyskeskuksen työntekijöillä on depressiosta ja sen hoidosta. Käytinkin tutkimuk
sani triangulaatiota, jolla tarkoitetaan kahden tai useammantyyppisen aineiston, tutki
menetelmän, tutkijan, teorian tai analyysimenetelmän käyttämistä samassa tutkimuk
(Begley 1996). Triangulaatiolla voidaan monipuolistaa, täsmentää ja varmentaa tutkim
sessa tehtäviä havaintoja ja parantaa tutkimuksen validiteettia. Tässä tutkimuk
käytin kahta aineistoa, kahta tutkimusmenetelmää sekä kahta aineiston analyysime
mää. Tutkimuksen teoreettisessa taustassa tarkastelin myös eri tieteenalojen tutkim
toa ja teorioita depressiosta ja sen hoidosta.

Kysely- ja haastatteluaineistot täydensivät tutkimuksessa hyvin toisiaan. Kyselytu
mus tuotti perustietoa hoitajien depressioon liittyvistä käsityksistä. Haastatteluaineis
hoitajien persoonasta, elämänkokemuksista tai työtehtävistä johtuvien yksilöllisten
jöiden vaikutukset depressioon liittyvissä käsityksissä tulivat selvemmin esille. Kysel
neiston analyysissä käytin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä, toisessa osa
muksessa pelkästään laadullisia.

6.2.4. Ensimmäisen osatutkimuksen tutkimusmenetelmät ja aineiston
analyysi

Ensimmäinen osatutkimus oli osa suurempaa tutkimushanketta, jonka tavoitteena ol
toittaa terveyskeskusten työntekijöiden käsityksiä depressiosta ja sen hoidosta, sek
kastella koulutusintervention vaikutuksia käsityksiin. Stakesin tutkijaryhmä päätyi ky
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lytutkimukseen tutkimusasetelman (ennen/jälkeen koulutusta -tilanne) ja tutkitta
määrän (N yhteensä 346) vuoksi. Kysely oli toistettavissa täsmälleen samanlaisena
ja jälkeen koulutuksen, ja aineiston analysointi voitiin pääosin toteuttaa tilastollise
mikä mahdollisti ryhmien välisen vertailun.

Kyselylomakkeet laadittiin projektin tutkijaryhmässä. Alku- ja loppumittauksissa kä
tetyt kyselyt kattoivat depression tunnistamis- ja hoitoprosessiin liittyvät tekijät (liite
Työryhmän psykologi ja terveyskeskuslääkäri tekivät kuvitteellisen tapausesimerkin.
arvioivat ja työstivät useat terveyskeskustyöntekijät, kunnes se vastasi arvioijien mie
todellista terveyskeskuksessa esiintyvää tilannetta. Koulutuksen arviointia varten te
oma kysely (liite 2). Lomakkeita ei esitestattu terveyskeskuksissa, mutta useat työryh
ulkopuoliset hoitaja- tai lääkärikoulutuksen saaneet henkilöt perehtyivät niihin ja tek
korjausehdotuksia.

Kyselyihin vastaaminen tapahtui nimettömänä. Kyselyyn vastaajien anonyymiud
pyritään yleensä lisäämään vastaajien rehellisyyden todennäköisyyttä (Henderson
1988). Hoitajien vaihtuminen tutkimusterveyskeskuksissa 7-9 kuukautta kestäneen a
tonkeruuvaiheen aikana ei vaikuttanut tutkimuksen reliabiliteettiin. Demografisia tie
vertailemalla pystyttiin päättelemään, missä työtehtävissä olevat hoitajat eivät vasta
kyselyihin. Aineiston analysointivaiheessa muuttujille laskettiin prosentti- ja frekvenss
kaumat. Sitten verrattiin ristiintaulukoinnin avulla työkokemuksen pituuden pohjalta h
tajaryhmien käsityksiä sekä ennen että jälkeen koulutuksen kerättyjen aineistojen si
Muita tilastollisia menetelmiä ei aineistossa voitu käyttää. Avoimien kysymysten vasta
set luokittelin yksin tai joidenkin kysymysten osalta ensin erikseen toisen tutkijan kan
Yksimielisyysaste oli 74 %. Eri tavoin luokittelemistamme vastauksista neuvottelim
kunnes löysimme yhteisen luokitteluratkaisun. Aineistoanalyysin muuttujat on luet
liitteessä 4.

Kahden osatutkimukseni yhteenpunoutuminen alkoi muodostaessani kyselyaine
perusteella ne pääteemat, joita haastatteluissa lähtisin tarkentamaan. Kyselyaine
palasin myöhemminkin analysoidessani osan lomakkeiden avointen kysymysten vas
sista sekä hoitajien kirjoittamat kommentit osaksi laadullisia tuloksia. Brymanin (19
mukaan menetelmällisessä triangulaatiossa eri tutkimusmenetelmät eivät esiinny t
taan irrallisina, vaan integroituvat täydentämään toisiaan. Koska kahden osatutkimu
löydökset eivät olleet keskenään ristiriitaisia, oli niiden integroiminen jo analysointiv
heessa luontevaa.

6.2.5. Toisen osatutkimuksen aineistonkeruumenetelmä ja aineiston
analyysi

Kyselyissä hoitajat kertoivat depression olevan yleistyvä ja ongelmallinen ilmiö, jo
työyhteisössä ei kuitenkaan paljon puhuta. Teemahaastattelu on hyödyllinen aineist
ruun menetelmä, jos tutkittavasta ilmiöstä on puhuttu vähän ja/tai se on emotionaal
arka (Hirsjärvi ja Hurme 1993). Dialogina etenevä teemahaastattelu soveltui hyvin sy
tämään ja täydentämään kyselytutkimuksen esiin nostamia depressioon liittyviä as
hoitajien näkökulmasta.
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Tein itse kaikki haastattelut, niiden kirjoittamisen tiedostoiksi sekä aineiston analyy
jonka aloitin heti litteroituani ensimmäiset haastattelut. Laadullisen aineistonkeruun
diteettia voidaan arvioida tarkastelemalla tutkijan asemaa suhteessa tutkittaviin sek
sosiaalista tilannetta, jossa aineistonkeruu tapahtui (Brannen 1992, Field ja Morse 1
Ahonen 1996). Tässä tutkimuksessa haastattelut tapahtuivat hoitajien työpaikoilla
päivän aikana heidän omissa työtiloissaan. Tutkimusajankohtana en työskenn
samassa työpaikassa kenenkään haastateltavan kanssa. Monien haastateltavien m
oli helppoa puhua depressiosta tutkijalle, jonka koulutuksellinen ja ammatillinen viite
hys on eri kuin heillä: ammatillinen kilpailutilanne puuttui, eikä haastattelijalla oll
ennakko-oletusta siitä, mitä hoitajien pitäisi tietää tai osata. Samasta syystä pidin its
haastattelutilanteita mielenkiintoisina ja luontevasti etenevinä.

Ammattini terapiatyötä tekevänä psykologina saattoi vaikuttaa siihen, että haas
luissa ei mainittu psykoterapian järjestämisen vaikeudesta depressiivisille asiakk
kuten kyselyaineiston tuloksissa tuli esiin. Haastatellut puhuivat terapiatyöstä heille
raana työmuotona, joka on mielenterveystyöhön koulutettujen työntekijöiden tehtäv
johon he ohjaavat omia potilaitaan. Haastatteluissa olisin kuitenkin voinut kysyä esim
kejä tilanteista, joissa hoitajat ovat käytännössä joutuneet ratkaisemaan depressioon
hoitoon liittyviä ongelmia. Kahden osatutkimuksen löydökset vastasivat muuten hy
toisiaan, ja haastatteluissa käsitellyt teemat integroituivat hyvin yhteen kyselyainei
muuttujien kanssa. Haastatellessani pyrin unohtamaan kyselytutkimuksen tulokset,
ne eivät ohjaisi kysymyksenasettelua mihinkään suuntaan.

Haastatteluaineiston analyysissä sovelsin fenomenografista analyysimenetelmä
soveltuu hyvin tutkimukseen, jossa tarkoituksena ei ole luoda uutta teoriaa, vaan a
elävä kuva haastateltavien samaan ilmiöön ja sen kokemiseen liittyvistä käsityk
(Marton 1994, Sorrell ja Redmont 1995, Järvinen ja Karttunen 1997). Fenomenogra
analyysi soveltuu myös hyvin tutkimukseen, jonka aineisto on kerätty teemahaast
luilla. Analyysin aikana aineisto, eli eri ihmisten käsitykset suhteessa samaan ilm
luokitellaan eritasoisiksi kategorioiksi eli luokiksi. Tässä tutkimuksessa muodostin yl
mälle tasolle yläkategorioita, niiden alle alakategorioita ja niiden alle käsitysluokk
Kategorioita ei enää tulkita, vaan niitä voidaan pitää suoraan tutkimuksen johtopää
sinä. Fenomenografisessa analyysissä voidaan luokitella myös saman ihmisen eri il
hin liittyviä käsityksiä ja kuvailla ne käsitystyyppeinä (Marton 1994). Haastatteluaine
tosta muodostamistani viidestä käsitystyypistä käytän nimeä hoito-orientaatioty
koska ne liittyivät depressioon ja sen hoitoon.

Fenomenografisen analyysin luotettavuus perustuu aineiston ja johtopäätösten v
teettiin (Ahonen 1996). Käsityskategoriat ovat valideja, jos ne ovat aitoja eli vasta
haastateltavan tarkoittamia merkityksiä ja kuuluvat tutkimuksen teoreettisten lähtökoh
piiriin (Ahonen 1996). Kategorioiden kuvaus sisältääkin suoria haastattelulainauk
jotka osoittavat, mistä hoitajien ilmaisemista käsityksistä käsityskategoriat muodostu
Luotettavuutta voidaan arvioida myös tutkijan kuvatessa tutkimuksen eri vaiheet t
kaan tutkimusraportissa.
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6.3. Keskeiset tutkimustulokset

Tutkimustuloksista on niiden esittämisen yhteydessä lyhyt yhteenveto kunkin lu
lopussa. Pohdinnassa keskitynkin tutkimuksen keskeisiin löydöksiin ja niistä tehtä
päätelmiin. Ennen koulutusinterventiota olleen alkumittauksen sekä haastatteluaine
tuloksia kuvaan joko rinnakkain tai yhdistettynä, koska tuloksissa ei ollut merkittä
eroja tai ristiriitoja. Vaikka kyselytutkimuksen hoitajat erosivat koulutus- ja työtehtävä
kaumiltaan jonkin verran haastatelluista hoitajista, olivat erot tutkimustuloksissa s
aineistojen sisällä että niiden välillä enemmän yksilökohtaisia kuin koulutus- tai työte
väeroista johtuvia. Merkittävin eroja selittävä tekijä oli työkokemuksen määrä.

Tutkimuksen löydösten yleistettävyyteen ja merkitykseen vaikuttaa erityisesti ka
tekijää:
1. Vertailu aiempiin tutkimustuloksiin on vaikeaa, koska Suomessa ei ole julkaistu

kimuksia perusterveydenhuollon hoitohenkilöstön depressioon liittyvistä asente
kokemuksista, resursseista, saavutetuista hoitotuloksista tai koulutustarpeista, ja
maisiakin tutkimuksia on julkaistu vain vähän. Hoitajien rooli ja työn tavoitteet mi
lenterveyden häiriöiden hoidossa ovat selkiytymättömiä, eikä hoitajien tekem
ennaltaehkäisevää tai hoitavaa työtä depressiopotilaiden kanssa useinkaan pidet
lenterveystyönä (Ford ym. 1997, Mead ym. 1997, Plummer 1997).

2. Kolmivaiheisen kyselytutkimuksen kato oli etenkin viimeisen kyselyn osalta huoma
van suuri. Haastattelututkimukseen taas osallistuivat aiheesta kiinnostuneet, vap
toisesti mukaan ilmoittautuneet hoitajat. Onkin mahdollista, että tutkimukseen jätt
osallistumatta ne hoitajat, jotka eivät koe mielenterveystyötä omaksi tehtäväksee
jotka muista syistä haluavat välttää depressiopotilaiden kanssa työskentelyä. Osa
matta saattoivat jättää myös ne hoitajat, joilla depressiivisiä tai muuten kuormitt
potilaita on niin paljon, etteivät he mielestään jaksaneet tai ehtineet täyttää kyselyi
tulla haastateltavaksi.

6.3.1. Hoitajat ja heidän työyhteisönsä depressiopotilaiden tunnistajina
ja hoitajina

Hoitajista ne, joiden kokemus terveyskeskustyöstä oli lyhyt, kertoivat tapaavansa de
siivisiä asiakkaita työssään hyvin usein verrattuna kokeneiden hoitajien arvioon.Koulu-
tuksen jälkeen käsityserot tasaantuivat. Nuorten työntekijöiden vähäisempi työ- sekä
mänkokemus saattoivat vaikuttaa siihen, että he näkivät depression mahdollisuude
kessa asiakkaan tavanomaisesta poikkeavassa käyttäytymisessä tai oireiden kuvau
Omien elämän- ja työkokemusten karaisemat hoitajat taas saattavat Neesen (
mukaan pitää depressiota normaalina ikään, sairauteen tai elämäntilanteeseen liitt
reaktiona. Yleislääkäreiden osalta kokeneiden lääkärien kyky tunnistaa depressio
ollut nuoria kollegoita parempi (Dowrick ym. 1996, Poutanen 1996), mutta työnohjaus
depressiokoulutus on vähentänyt alttiutta tunnistaa depressio (Joukamaa ym. 1995,
ym. 1996). Voidaankin olettaa, että kokemus ja koulutus vähentävät työntekijän h
kyyttä, mutta lisäävät tarkkuutta tunnistaa masennus. Tässä tutkimuksessa koulutus
sesti lisäsi sekä kokeneiden että nuorempien hoitajien erotusdiagnostisia taitoja e



132

irjan,
uksen

iten.
ssio-

n hoi-
liit-

puute
en
iden

imuk-

essä
tu-

e
Priest
r-
at
4).
sal-
tta-
aa-
läy-
iste-

hil-
stu-
syä
ivat
Lari-
res-
ja

sta-
lai-
86,
ellut
ta, ja
Vaikka
n hoi-
yö-

ä-
tun-

suh-
larcon
aatti-
masennus normaalista mielialanvaihtelusta. Koulutuksessa annettiin luentojen, k
videon, eläytymisharjoitusten ja keskustelun muodossa runsaasti tietoa masenn
oireista ja ilmenemismuodoista.

Yli 20 vuotta työskennelleet hoitajat kohtasivat depressiopotilaita mielestään väh
Onkin perusteltua miettiä, vaikuttaako heidän oma työuupumuksensa niin, että depre
potilaiden tunnistamista voidaan tiedostamattomasti välttää. Saarisen (1995) mukaa
tohenkilöstön omaan työidentiteettiin, jaksamiseen, valmiuksiin ja persoonallisuuteen
tyvät tekijät ovat suoraan yhteydessä halukkuuteen tunnistaa depressio. Myös ajan
ja rutiinien hoitamisen pakko voi aiheuttaa mielialakysymysten välttämistä (Kuron
1994). Haastatelluista depressiivisiä potilaita kohtasivat eniten työikäisten asiakka
kanssa avoterveydenhuollossa työskentelevät hoitajat. Myös Poutasen (1996) tutk
sessa työikäiset arvioitiin riskiryhmäksi depressioon sairastuvuuden suhteen.

Depression keskeisiä oireita kysyttäessä hoitajat mainitsivat kaikki lääketieteellis
diagnostiikassa mainitut kliiniset ydinoireet. Keskeisimpinä oireina kyselyyn osallis
neet hoitajat pitivät unihäiriöitä ja väsymystä.Näitä oireita myös depressiopotilaat its
tuottavat eniten hakeutuessaan terveyskeskushoitoon (Widmer ja Cadoret 1979,
1994, Poutanen 1996).Hoitajat pitivät keskeisinä oireina myös kuolemaan tai itsemu
haan liittyviä ajatuksia.Masennustiloihin liittyy korkea itsemurhakuolleisuus ja ne ov
merkittävin yksittäinen itsemurhan riskitekijä (Black ja Winokur 1990, Isometsä 199
Mielialan laskun liitti depressioon 24 % ja elämänilon vähenemisen 27 % kyselyyn o
listuneista hoitajista. Myös haastatelluilla nämä olivat keskeisiä tunnistamiseen vaiku
via tekijöitä.Potilas ei useimmiten viesti mielihyvän ja elämänhalun puuttumista verb
lisesti. Vuorovaikutuksessa syntyvä ilmapiiri sekä työntekijän empaattisuus ja kyky e
tyä potilaan tunnetiloihin ratkaisee sen, tulevatko depressiosta viestivät oireet tunn
tuiksi.

Haastatellut hoitajat pitivät keskeisinä oireina myös itsestä huolehtimiseen ja itse
lintään liittyviä muutoksia, epämääräisten somaattisten oireiden esiintymistä ja ahdi
neisuutta.Myös näiden tunnistaminen vaatii kiinnostuneisuutta, kykyä kuunnella, ky
ja katsoa suoraan, havainnoida toimintaa ja luoda kiireetön ilmapiiri, jossa oireet vo
tulla esiin (Preisner 1980, Pelkonen 1989, Paykel ja Priest 1992, Salokangas 1995,
vaara ja Isohanni 1996). Aikaisempien tutkimusten mukaan hoitajat tunnistavat dep
sion parhaiten potilailla, joiden minäkuva on negatiivinen, joilla on itsetuhoajatuksia
vegetatiivisia oireita sekä toivottomuutta (Kerr 1987-88, Zausniewski 1994a). Tunni
misen tarkkuus on vaihdellut 25-50 %:n välillä, mutta vain pieni osa hoitajien ja poti
den arvioista potilaan psyykkiseen tilaan liittyen on ollut yhdenmukaisia (Briscoe 19
Plummer ym. 1997). Suomessa ei vastaavia tutkimuksia ole julkaistu. Nyt haastat
hoitajat kuvasivat tilanteita, joissa heillä on tullut epäily asiakkaan masentuneisuudes
ottaessaan asian puheeksi myös asiakas on tunnistanut olevansa depressiivinen.
haastatelluista yksikään ei kokenut saaneensa koulutuksestaan valmiuksia depressio
toon, heistä usealla oli luontainen tai kokemukseen perustuva kyky nähdä, kuulla ja m
täelää potilaasta välittyviä masennuksen oireita.

Hoitajilla oli ymmärrystä potilaiden somaattisia oireita kohtaan. He pitivät niitä "pä
sylippuina", luontevana syynä hakeutua terveyskeskukseen mutta samalla todellisina
temuksina, jotka tulee asianmukaisesti tutkia ennen kuin luottamuksellisessa hoito
teessa päästään puhumaan myös psyykkisistä tekijöistä oireiden taustalla. Myös Ca
ja Kronen (1991) depression integroidussa hoitomallissa suositellaan riittävän som
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sen tutkimuksen sekä fyysisten ja psykososiaalisten stressitekijöiden kartoitusta e
depressiodiagnoosin tekemistä. Haastatellut hoitajat pitivät tärkeänä myös jo som
sesti sairastuneiden potilaiden depressioiden tunnistamista ja hoitamista. Soma
oireet tai sairaus sekä psyykkiset ongelmat saattavatkin esiintyä perusterveydenhu
potilailla yhtä aikaa, ja depression suhteen tämä saattaa aiheuttaa joko vääriä posit
diagnooseja tai depression tunnistamatta jäämistä (Lynch ja Stevens 1985, Due
1988, Smith 1992, Lehtinen 1994, Betrus ym. 1995b).Vanhusten tai lasten ja nuorten
kanssa työskenteleville hoitajille oireiden tunnistaminen oli vaikeaa, ja he kokivat riit
mättömyyttä sekä epävarmuutta etenkin työskennellessään paljon yksin.Eristäytymistä,
välinpitämättömyyttä tai aggressiivisuutta omaa itseä ja muita kohtaan he pitivät u
oireena depressiosta.

Merkittävimpinä syinä depressioon haastatellut hoitajat pitivät ulkoisista tekijöis
johtuvia elämänkriisejä työssä tai yksityiselämässä sekä konkreettisia tai psyyk
menetyksiä.Depressioon sairastumisen on todettu liittyvän menetyksiin sekä eläm
käännekohtiin, jotka voivat olla positiivisiakin, esim. lapsen syntymään liittyviä (Ada
ym. 1978-79, Väisänen ym. 1995).Haastatellut hoitajat arvioivat naissukupuolen riskite
kijäksi depressioon sairastumisessa.Depressio on epidemiologisten tutkimusten mukaa
naisilla jopa kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä (Weissman ja Klerman 1977, Le
nen ym. 1991, Paykel ja Priest 1992, Nazroo ym. 1997, Lehtinen 1999). Haastatel
oli keskimäärin 15 vuoden työkokemus perusterveydenhuollosta. Työn ja omien eläm
kokemusten myötä heidän suhtautumisensa depressioon, sen syihin ja siihen sairas
oli luontevaa, ymmärtävää ja arkirealismiin perustuvaa: kuka hyvänsä voi masentua
elämä koettelee liikaa. He tunnistivat myös elämänkaaren eri vaiheiden riskiaikoja, k
myöhäispuberteetin, keski-iän tai yksinjäämisen vanhuudessa, jolloin depressioalttiu
huomattavan suuri. Neuvola- ja kouluterveydenhuolto sekä työterveyshuolto ovatkin
risen (1995) mukaan avainpaikkoja depression ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa
dossa.

Haastateltavat kokivat depression tunnistamisen ja asiasta puhumisen potila
somaattisesti painottuvassa työssään ajoittain vaikeaksi.Ongelmallisinta hoitajien mie-
lestään kuitenkin hoidossa oli potilaiden ohjaaminen eteenpäin.Eniten hoitajat kritisoi-
vat lääkityksen korostumista ja sen liiankin nopeaa aloittamista lääkäreille ohjaamie
depressiopotilaiden hoidossa. Terapian järjestyminen ja perheen mukaan ottaminen
toon nähtiin ongelmallisena, ja syynä tähän hoitajat pitivät lääkäreiden lyhyitä vasta
ottoaikoja sekä liian varovaista suhtautumista mielenterveysongelmiin.Hoitajien mielestä
potilaat loukkaantuvat heti hoidon alkuvaiheessa tarjottavasta lääkityksestä ja siitä,
kukaan ota kokonaisvastuuta hoidosta vaan se sirpaloidaan moneen paikkaan. Pelkä
kehoidon on todettu aiheuttavan enemmän depression uusiutumista myöhemmin (E
ym. 1992), mutta toimivan hyvin muun hoidon jälkeisenä ylläpitohoitona (Kupfer y
1992).

Hoitajat kokivat, että moniammatillisen yhteistyön vähyys, oman koulutuksen puut
lisuus, ajallisten resurssien niukkuus sekä ongelmat jatkohoidon järjestämisessä vai
tavat merkittävästi heidän mahdollisuuksiaan toimia depressiopotilaan tunnistajana
saattelijana hoitoprosessissa eteenpäin.Yhteistyötä depression hoidossa sekä terveyske
kuksen sisällä, että ulkopuolisten tahojen kanssa tehtiin kyselyyn osallistuneiden hoit
mielestä kuitenkin ainakin jonkin verran tai melko paljon. Tärkeimpinä yhteistyökump
neinaan hoitajat pitivät terveyskeskuslääkäreitä. He tekivät yhteistyötä myös oman
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veyskeskuksen mielenterveystyöntekijöiden kanssa. Poikkeuksena olivat vuodeos
hoitajat, joilla tärkeimpiä yhteistyötahoja olivat oman osaston hoitajat sekä potilai
omaiset. Myös haastatteluissa vuodeosaston hoitajat kuvasivat osaston hoitohenkil
nan jäävän usein vaille tukea vaikeissakin potilastilanteissa. Kyselytutkimuksessa e
toitettu, mitä moniammatillinen yhteistyö hoitajien työssä käytännössä tarkoittaa. Ko
sen ym. (1991) mukaan se voi olla eteenpäinlähettämistä, tiedonvälitystä, palve
yhteensovittamista, yhdessä työskentelyä tai työnohjauksellista tukea. Haastatellut
jat kuvasivat yhteistyön olevan useimmiten konsultaation ja tuen saamista terveyske
sen mielenterveystyöntekijöiltä tai depressiivisen asiakkaan eteenpäinlähettämistä.
raa tai yhteensovitettua yhteistyötä potilaiden hoidossa hoitajilla oli eniten lääkä
kanssa. Ulkomaisissa tutkimuksissa perusterveydenhuollossa hoidettujen depress
laiden hoitotulokset, hoitomyöntyvyys ja lääkehoitomyönteisyys ovat osoittautuneet
haimmaksi moniammatillista hoitoa saaneilla (Katon ym.1995).

Tärkeimpinä depression onnistuneeseen terveyskeskushoitoon vaikuttavina tek
haastatellut hoitajat pitivät luottamuksellisuutta, samanarvoisuutta asiakkaiden kan
sekä kuultujen ongelmien vakavasti ottamista.He toivoivat asiakkaalle välittyvän vas-
taanottotilanteessa, että hänellä on lupa puhua myös mielialaongelmistaan. Lupa v
hoitajien mielestä sanoin, elein ja ilmein ilmaistulla halulla vastaanottaa asiakkaan vi
vuorovaikutustilanteessa. Myös terveyskeskusasiakkaat ovat kokeneet tärkeimpänä
hoitosuhteessa ystävällisyyden, kuulemisen, ymmärretyksi tulemisen ja vakavasti ot
sen (Huhtela 1992). Kiikkalan (1996) tutkimuksessa terveydenhuolto-alan oppilaito
mielenterveystyön opettajien kuvaukset masentuneen auttamisesta sisälsivät juuri
tekijöitä. Kiikkala arvioikin potilaskeskeisen hoitotyön korostamisen yhdeksi selittävä
tekijäksi sille, että hoitajat kokevat koulutuksessa saamansa depression hoitovalm
vähäisiksi: he eivät saa mitään yleisiä ohjeita ja suosituksia siitä, miten työskenn
masentuneen kanssa. Tämä välittyi myös nyt haastateltujen hoitajien käsityksistä.Heille
oli oma työn ja elämänkokemusten kautta muodostunut käsitys siitä, miten depressio
lasta voisi parhaiten auttaa. Tämä käsitys sisälsi tekijöitä, joita heillä itsellään oli työ
sään mahdollista toteuttaa.Samalla he kuitenkin totesivat, ettei heillätodellisuudessaole
vaadittavia edellytyksiä työskennellä masennuspotilaiden kanssa oireiden tunnistam
hetta pitemmälle.

Hoitajat olivat hyvin varovaisia ja vaatimattomia arvioidessaan mahdollisuuksia
auttaa masentuneita asiakkaitaan ilman riittävää koulutusta.Yksilöllisiä eroja kuitenkin
oli, ja osa hoitajista arvioi riittäviksi omat tai kollegoiden taidot ja resurssit hoitaa mie
alaongelmista kärsiviä. Hoitajat painottivat depression hoidossa tarvittavan terapeu
erityisosaamista, mutta useimmilla ei ollut käsitystä siitä, mitä psykoterapiassa terap
suljetun oven takana tapahtuu. Perusterveydenhuollon depressionhoitoa koskeviss
sensuslausumissa on todettu, että hoitohenkilöstöllä tulisi olla perustiedot eri terapi
netelmistä voidakseen informoida niistä potilaita sekä soveltaa ainakin lyhyterapiam
telmiä myös omassa työssään (Paykel ja Priest 1992, Hirschfeld ym. 1997, Moore 1
Tiedonvälitys omista erityisosaamisen alueista on yksi moniammatillisen yhteistyön m
toja, jota käyttämällä myös depression hoidon porrastus ja asiakkaan motivoiminen
toon helpottuu (Koponen ym. 1991). Molempien osatutkimusten hoitajat olivat huoliss
depression nykyhoidosta:Hoidettavien määrän pelättiin kasvavan laadun kustannuksel
työtekijöiden oman uupumuksen ja masennuksen heikentävän voimavaroja tunnist
hoitaa depressiivisiä ja asiakkaiden jäävän ilman hoitoa tai pelkän lääkehoidon varaa
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6.3.2. Hoitajat depressiivisten hoitajina sekä oman depressiivisyytens
kohtaajina

Kyselyyn osallistuneista hoitajista vain 30 % piti riittävinä tai vain jonkin verran puu
teellisina omia edellytyksiään auttaa depressiivisiä asiakkaita. Puoli vuotta koulutuk
jälkeen määrä oli noussut 70 %: iin.Vaikka vastanneiden määrä tuolloin oli selvästi pie
nempi, voidaan kolmipäiväisen koulutuksen ja depressiosta keskustelun todeta ai
seuranta-aikana muuttaneen hoitajien käsityksiä omista edellytyksistään tunnista
hoitaa depressiivisiä asiakkaita. Selvittämättä jäi, oliko vastaamatta jättäneiden mot
tio osallistua kyselyyn heikko siksi, että käsitys omista edellytyksistä hoitaa masenn
ei muuttunut koulutuksenkaan myötä. Yhdysvalloissa toteutetun vastaavan kolmipä
sen koulutuksen seurannassa todettiin hoitajien tietojen depressiosta pysyneen h
puoli vuotta koulutuksen jälkeen, mutta tiedon sovellutusten käytännön työssä väh
neen nopeasti (Badger ym. 1991, Badger ym. 1996). Tässä tutkimuksessa ei selv
koulutuksen vaikutusta hoitajien toimintaan potilastyössä.

Kyselyn perusteella hoitajien hoitokäytäntö muuttui koulutuksen jälkeen yksilökes
sestä perhekeskeiseen suuntaan, ja aiempaa suurempi osa hoitajista arvioi hoitov
omista depressiivisiksi todetuista asiakkaistaan kuuluvan ainakin osittain itselleen. K
lutuksessa saatu tieto depressiosta ja lupa soveltaa tietoja omassa työssä siis vah
hoitajien käsitystä siitä, että myös he voivat hoitaa ainakin lieviä depressioita ja tarv
essa tavata potilaan lähiverkostoa joko yksin tai yhteistyössä muiden työntekijö
kanssa. Poikkeuksena olivat yli 20 vuotta työskennelleet hoitajat, joilla myönteisyys
hekeskeistä lähestymistapaa kohtaan kasvoi koulutuksen jälkeen eniten, mutta hal
tää vastuu hoidosta kokonaan muille työntekijöille lisääntyi. Myös suomalaisessa y
sairaalan hoitajia koskeneessa tutkimuksessa iäkkäimmät hoitajat pitivät hankalim
depressiopotilaan kanssa työskentelyä (Silfver ym. 1993). Ilmeisesti oma uupumus j
tuminen tiettyyn työskentelytapaan sekä omat koetut elämänkriisit vaikuttivat siihen,
kokeneimmat työntekijät näkivät selvimmin laaja-alaisen näkemyksen tarpeellisuu
depression hoidossa, mutta eivät olleet enää valmiita ottamaan itse vastuuta tai m
maan työtapojaan asiassa, joka ei ole heidän päätehtävänsä.

Perusterveydenhuollon hoitajien depression hoitotyötä koskevissa tutkimuksissa l
tymistapa on ollut yksilökeskeinen tai ryhmäterapian menetelmiä soveltava (Ho
1989, Peden 1993, Hauenstein 1997, Phoenix ym. 1997).Myös tässä tutkimuksessa hoita
jat suosivat eniten yksilökeskeistä, potilaan tarpeista lähtevää lähestymistapaa ja yk
terapiaa depressiopotilaan hoitomuotona sekä ennen että jälkeen koulutuksen.Yksilökes-
keisyys kuuluukin perinteisesti hoitotyöhön ja perhe- tai yhteisönäkökulma on ollut h
kosti esillä, vaikka siitä hoitajakoulutuksessa puhutaankin (Simoila 1994, Vehviläin
Julkunen ja Sohlberg 1995, Mikkola ym. 1996). Pelkkää lääkehoitoa ei pitänyt riittäv
hoitokeinona yksikään tutkituista hoitajista.

Haastatteluissa tuli esille työtehtävistä riippumattomia yksilöllisiä eroja hoitokäyt
nöissä, hoitomuotojen valinnassa ja valmiudessa ottaa vastuu depressiopotilaan ho
Yhtä psykiatrisen koulutuksen saanutta hoitajaa lukuunottamatta kukaan haastatellu
ollut valmis vastaamaan yksin koko hoitoprosessista. Osa hoitajista oli halukas siirtäm
vastuun hoidosta heti jollekin muulle, osa halusi jatkaa potilaan tukihenkilönä terapia
don aikanakin. Juridisesti vastuu hoidosta on terveyskeskuksessa aina lääkärillä, ja
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jien työtä säätelevät yleiset toimintaohjeet sekä säädökset siitä, millaisia tehtäviä he
vat suorittaa (Lohiniva 1987). Hoitajat selittivätkin vastuu- ja ammattitaitokysymys
ratkaisevan sen, että heidän osuutensa depressiopotilaiden hoidossa oli tunnistaa m
nus ja varmistaa jatkohoito.

Kyselytutkimuksessa oli vaikeaa tavoittaa niitä inhimillisiä tekijöitä, jotka vaikuttav
siihen, miten hoitaja "elävässä" asiakastilanteessa toimii huolimatta siitä, mitkä hä
viralliset mielipiteensä ovat. Nämä tekijät määräävät pitkälle sen, mitä asiakkaan ja h
jan kohtaamisessa tapahtuu (Procter ja Hafner 1991, Plummer ym,. 1997).Haastatteluai-
neistossa kaikkien hoitajien omassa suhtautumisessa depressiopotilaan kohtaam
välittyi keskeisimpänä myötäeläminen ja halu "edes jonkin tekemiseen", oli se sitten k
reettista auttamista, uuden keskusteluajan varaamista tai pelkkä kehoitus hakeutua
piaan. He kokivat osuutensa hoitoprosessissa jäävän pinnalliseksi, vaikka siitä oli u
selvästi ollut asiakkaalle apua.Haastateltavat olivat kokeneita työntekijöitä, jotka tunnis
tivat oman persoonansa, työn ja yksityiselämän tuomat rajoitukset ja toimivat depre
visten asiakkaiden kanssa sen mukaisesti. Eräs hoitaja, jota ei haastateltu on ky
minulta, onko tavoitteeni sysätä masennuksen hoitokin hoitajille, vaikkei se heille ku
Myös haastateltavat toivat esille, että depressio on ilmiönä vain pieni osa heidän työ
ja reagoimattomuus asiakkaan masentuneisuuteen voi tapahtua tietoisesti, jos va
siinkaan työtehtäviin ei jää riittävästi aikaa paneutua. Kyseessä on tällöin pakkovalint
haluttomuus tai kyvyttömyys tunnistaa masennusta ja puuttua siihen.

Depressiivisen asiakkaan kohtaaminen oli kaikkien haastateltavien mielestä vaa
ja raskasta ja aiheutti epävarmuuden tunteita.Pelkosen (1989) ja Kurosen (1994) tutki
muksissa terveydenhoitajat pitivät ongelmallisimpana aikuisasiakkaana mielialaon
mista tai itsetunto-ongelmista kärsivää naista, jonka auttamiseen heillä ei mielestään
valmiuksia. Haastateltavista monet pitivät masentuneiden auttamista haasteena, j
selviytyminen oli hyvin palkitsevaa, ja antoi uusia näkökulmia omaan elämään.Osa hoi-
tajista koki toivottomuutta, avuttomuutta ja syyllisyydentunteita siitä, etteivät olleet t
neet tarpeeksi masentuneen auttamiseksi. Mielenterveyslaissa (1990) todetaan mie
veystyön olevan mm. yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisu
den kasvun edistämistä, sekä mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä ja lieventä
Hoitajien kuvaillessa työtään ymmärsin useimpien heistä tekevän tätä työtä lähes p
täin. Mielenterveyslain 4§:ssä todetaan mielenterveyspalvelujen antamisen edellyt
toimivaa työnohjauksen järjestelmää. Yhdelläkään haastateltavista ei ollut työnohjaus

Kolmasosa haastatelluista koki olevansa alttiita masentumaan ja kolmannes ar
etteivät he todennäköisesti koskaan sairastu depressioon. Loput olettivat voivansa m
tua vaikeiden elämänkriisien ja merkittävien menetysten takia.Haastatelluista kolmasosa
mainitsi työuupumuksen ja arvostuksen puutteen voimakkaasti depressiolle altista
tekijänä. Myös kyselyyn osallistuneet hoitajat kommentoivat monien työntekijöiden o
van henkilökuntasupistusten ja vaikeiden asiakastapausten vuoksi niin uupuneita, e
eivät jaksa huomata asiakkaan depressiota tai reagoida siihen. Heiskasen (1986)
muksessa yleis- ja pitkäaikaissairaalan hoitajista runsas kolmannes poti stressioire
neljäsosa tunsi mielialansa masentuneeksi. Ulkomaisten tutkimusten mukaan o
masennuksen ehkäisykeinot ovatkin vuorovaikutustaitojen lisäksi olleet hoitajien kes
siä depressioon liittyviä koulutustarpeita (Ford 1997). Kukaan haastatelluista hoitajis
haluaisi lääkehoitoa omaan masennukseensa. Apua he hakisivat tai olivat hakeneet
siltä luotettavilta ihmisiltä, useammin ystäviltä kuin perheenjäseniltä. Puolet haast
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luista oli valmis hakemaan apua myös terveyskeskuksen ulkopuolisilta mielenterv
työntekijöiltä, joilla on ymmärrystä ja aikaa kuunnella.

6.3.3. Hoito-orientaatiotyypit

Nimesin haastateltujen hoitajien käsitysten perusteella viisi erilaista hoito-orientaa
tyyppiä. Erottelevina tekijöinä olivat suhtautuminen depressioon asiakkaalla tai om
kokemuksena, sekä käsitys omista ja työyhteisön toimintatavoista ja edellytyksistä h
depressiota. Orientaatiotyypit kytkeytyivät hyvin yhteen kyselyaineiston hoito-orien
tiota vastaavan hoitokäytäntö-muuttujan kanssa, jonka luokkina olivat oire-, yks
perhe- ja systeemikeskeinen hoitokäytäntö depressiopotilaan hoidossa.

Perinteistä oire- ja yksilökeskeistä lähestymistapaa edustavia orientaatiotyyppejä o
kuunteleva korva ja tunnollinen delegoija.Perhe- ja systeemikeskeisesti depressiopotila
den hoitoa pohtivatjärkevä hoitoonmotivoija- ja eläytyvä rinnallakulkija-tyypin hoitajat,
vaikka he käytännössä työskentelivät useimmin yhden asiakkaan kanssa.itsenäinen tart-
tuja -tyypin yksi hoitaja työskenteli perhe- ja yhteisökeskeisesti ja tapasi potilaita m
yhdessä lääkäri tai mielenterveystyöntekijöiden kanssa. Hoito-orientaatiotyypeist
voida nimetä parasta tai huonointa tapaa toimia depressiopotilaiden kanssa. Joh
hoito-orientaatiotyyppiin nyt luokitellun hoitajan toimintatapa voi vaihdella oman e
mäntilanteen, vireystilan, työn asettamien rajoitusten tai lukuisten muiden tekijöi
vuoksi.Yhteistä kaikille tyypeille oli, että potilaalle pyrittiin järjestämään apua olipa va
tuu hoidosta kenellä hyvänsä. Asiakkaan esiintuomia ongelmia ei vähätelty vaan ne
tiin vakavasti.Kolmen hoito-orientaatiotyypin edustajille keskeistä oli depression tunn
taminen ja jatkohoidon järjestäminen sekä depressioasiaan tarttuminen, jos asiaka
otti sen esille. Kahden hoito-orientaatiotyypin hoitajilla oli vahva kiinnostus hoitaa i
ainakin lieviä depressioita. Depression mahdollisuudesta he saattoivat puhua asia
kanssa, vaikka tämä ei itse ollut aloitteellinen. Ulkomailla tai kotimaassa julkaistuista
kimuksista ei löydy vastaavaa depressioteemaan liittyvää hoitajien luokittelua, mutta
sijaan esim. Simoila (1994) on tutkimuksessaan luokitellut terveydenhoitajia eri työor
taatiotyyppeihin.

6.3.4. Hoitajat ja terveyskeskuslääkärit depressiopotilaiden tunnistajin
ja hoitajina

Lääkäreiden ja hoitajien välillä oli eroja käsityksissä depression hoidosta.Lääkärit arvioi-
vat valmiutensa auttaa depressiopotilaita merkitsevästi paremmaksi kuin hoitajat vas
vasti omat valmiutensa. Lääkärit kokivat myös tapaavansa depressiivisiä potilaita h
usein verrattuna hoitajien kokemukseen depressiopotilaiden kohtaamisesta.Lääkärien
koulutus on perinteisesti ollut biolääketieteeseen painottuvaa. Se ei ole antanut valm
sia psyykkisten häiriöiden hoitamiseen, vaan lähinnä hoidon tarpeen arviointiin (L
vaara 1987, Kiuttu 1994). Ilmeisesti lääkäreiden on kuitenkin "pakko" pitää edellytyk
ään hoitaa depressiopotilaita ainakin melko hyvinä, onhan hoitovastuu viime kädessä
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heillä. Lääkäreillä on käytössä enemmän hoitokeinoja, kuten oikeus määrätä lääkke
sairaslomaa tai ääritapauksissa lähettää potilas tahdosta riippumattomaan sairaalah
Heillä on lisäksi paremmat mahdollisuudet reagoida depressiopotilailla usein esiinty
somaattisiin oireisiin määräämällä ja toteuttamalla somaattisia tutkimuksia.

Terapian järjestämistä depressiopotilaille pitivät ongelmallisena kaikki lääkärit se
suurin osa hoitajista ja perheen mukaan ottamista hoitoon erittäin ongelmallisena k
kolmasosaa lääkäreistä sekä kolmasosa hoitajista. Koulutuksen jälkeen tilanne oli lä
rien osalta lähes sama, mutta hoitajat kokivat perheiden mukaanottamisen helpomm
Suomessa yksilö- ja perhekeskeistä lähestymistapaa on 1990-luvulla alettu opettaa
reille jo peruskoulutusvaiheessa, ja perhelääkärikoulutusta terveyskeskuslääkäreil
toteutettu vuodesta 1989 alkaen (Kiuttu 1994, Larivaara ym. 1994). Valtaosalla terv
keskuslääkäreitä ei kuitenkaan ole perus- tai jatkokoulutusta terapeuttiseen työskente
Perheen tapaaminen yhdessä potilaan kanssa edellyttäisi myös nykyistä pidempiä
taanottoaikoja ja joustavampaa ajanvarausta, jotka ennen pitkää johtavat ajansää
esim. terveyskeskuspalvelujen suurkäyttäjien hoidossa (Larivaara 1987).

Tarve moniammatilliseen yhteistyöhön terveyskeskuksissa on suuri psyykkis
ongelmista kärsivien potilaiden hoidossa (Silfver ym. 1993, Goldberg ym.1996, Ka
ym. 1997).Kolme neljästä kyselyyn osallistuneesta lääkäristä piti yhteistyötä terveys
kuksen sisällä vähäisenä tai olemattomana ja yhteistyötä ulkopuolisten tahojen ka
vähäisenä lähes kaikki lääkärit. Koulutuksen jälkeen he arvioivat yhteistyön määrän e
leen yhtä vähäiseksi.

Kolmipäiväinen depressiokoulutus tutkimusterveyskeskuksissa oli tarkoitettu kaik
hoitotyötä tekeville terveyskeskustyöntekijöille. Koulutuksen arvioivat hyväksi tai erittäin
hyväksi lähes kaikki hoitajat, ja yli kaksi kolmasosaa heistä arvioi voivansa soveltaa k
lutuksen antamia valmiuksia työssään.Koulutus auttoi tunnistamaan myös omia uupu
mus- ja masennusoireita ja etsimään selviytymiskeinoja stressin välttämiseksi. Kaik
ammattiryhmien osallistumista samaan koulutukseen pidettiin yhteistyötä lisääv
hyvänä asiana, mutta myös koulutuksen puutteena, koska osa hoitajista koki teoree
annin olleen liian lääketieteellisesti painottunutta. Ulkomaisissa koulutusprojekteiss
todettu hoitajien tavan hoitaa emotionaalisia ongelmia eroavan lääketieteellisestä ma
niin paljon, että moniammatilliset koulutukset eivät välttämättä anna hoitajille lisää v
miuksia työhön (Barker 1989). Ulkomailla on toteutettu yksinomaan perusterveydenh
lon hoitajille tai tietylle hoitajaryhmälle suunnattuja koulutuksia, joiden vaikutuksista a
akastyössä on seurannassa saatu hyviä tuloksia (mm. Briscoe 1989, Holden ym.
Wickberg ja Hwang 1996). Thomasin ja Corneyn (1993) tutkimuksessa 87 % hoita
koki olevansa riittämättömästi koulutettuja mielenterveysongelmien hoitoon. Myös tä
tutkimuksessa hoitajat toivoivat koulutukselta enemmän selkeitä ohjeita ja hoitoma
depressiopotilaiden kanssa työskentelyyn. Tutkimustulosten perusteella hoitajille tuli
peruskoulutusvaiheessa antaa kannustusta ja valmiuksia mielenterveyteen liitt
ongelmien käsittelyyn potilaiden kanssa.
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6.3.5. Pohdinnan loppusanat

Sekä tässä raportoitu tutkimus että idean sen toteuttamiseen antanut Stakesin perus
denhuollon depression tutkimus- ja koulutusprojekti ovat lajinsa ensimmäisiä Suome
Terveyskeskuksessa työskentelevien hoitajien käsityksiä depressiosta osana muita m
terveysongelmia on sivuttu perusterveydenhuollon hoitajien työtä koskevissa tutkim
sissa. Avainsanoilladepressio, hoitaja tai perusterveydenhuoltoolevia suomalaisia julkai-
suja en ole kuitenkaan löytänyt. Vertailua ulkomaisiin tutkimuksiin vaikeuttaa ammatt
mikkeiden ja terveydenhoitojärjestelmien vaihtelevuus eri maissa. Meadin ym. (19
katsausartikkelissa todetaan useimpien vastaavien tutkimusten kohdistuneen joko
kiin perusterveydenhuollon hoitajiin tai health visitor -nimikkeellä työskenteleviin hoi
jiin, jotka Suomessa vastaavat lähinnä terveydenhoitajia. Suhtautumista depressio
sen hoitoon olisi myös Suomessa mielenkiintoista tarkastella yhden hoitajaryhmän, k
kotisairaanhoitajien tai kouluterveydenhoitajien osalta (vrt. Jyrkinen 1997) tai haasta
ensimmäiseen osatutkimukseen osallistuneita hoitajia heidän kokemuksistaan ja kä
sistään vuosia koulutuksen jälkeen.

Terveyskeskuslääkäreiden depression tunnistamis- ja hoitokäytäntöjä on Suom
kartoitettu useissakin tutkimusprojekteissa, ja lääkäreiden heikkoa herkkyyttä ja t
kuutta tunnistaa depressioita on uutisoitu tutkimustulosten yhteydessä (Joukamaa
1995, Poutanen 1996, Salokangas ym. 1996). Koulutushankkeita tilanteen paran
seksi ei kuitenkaan ole aiemmin toteutettu lääkäreille ja/tai muille perusterveydenhuo
työntekijöille, vaikka ulkomaisissa tutkimuksissa vastaavista hankkeista on raport
hyviä seurantatuloksia.

Lääkehoitoja ja uusia terapiamenetelmiä on kehitetty jatkuvasti, mutta depres
vuoksi myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on silti moninkertaistunut 19
luvun loppupuolen jälkeen. Myös hylkäävän eläkepäätöksen saaneiden depressiop
den toimintakyky on usein hyvin heikko, ja monet työttömyyspäivärahaa tai toimeent
tukea saavat masentuneet ihmiset ovat käytännössä työkyvyttömiä (Salminen ym. 1
Vanhusten suhteellinen osuus väestöstä kasvaa, ja yhä useampi vanhus pyritään
maan avohoidossa. Yksin jäämisen, sekä somaattisen terveyden heikkenemisen a
tama ahdistus ja masennus on näillä vanhuksilla hyvin yleistä. Lasten ja nuorten psy
nen ja psykosomaattinen oireilu vaikuttaa lisääntyneen, ja työ aiheuttaa uupumusta a
sille joko siksi, että sitä ei ole tai sitä on liikaa.

Syitä depressiopotilaiden tilanteen vaikeuteen voi jäljittää liian myöhäiseen hoit
hakeutumiseen sekä ennaltaehkäisevän ja varhaiskuntouttavan työn resurssien niu
teen perusterveydenhuollossa. Terveyskeskuksessa kaikkien ikäryhmien kanssa työ
televät terveydenhoitajat, vastaanoton hoitajat, kotisairaanhoitajat sekä vuodeosasto
tajat ovat keskeisiä henkilöitä ennaltaehkäisevän työn sekä psyykkisten ja somaat
oireiden varhaisen tunnistamisen ja hoitamisen toteuttajina.

Tämä tutkimus osoitti, että hoitajat tiedostavat hyvin sekä depressio-ongelman la
den että oman roolinsa tärkeyden ja mahdollisuutensa depressiolle altistuneiden tai j
rastuneiden hoidossa. Hoitajat viestivät depressiokoulutuksesta antamassaan palau
valmiudestaan ja motivaatiostaan omaksua uutta tietoa ja toimintamalleja, joita he
sään voisivat soveltaa. Tutkimus kertoi kuitenkin myös yhä avohoitopainotteisemma
jatkuvien säästötoimien kohteena olevan terveydenhuoltotyön realiteeteista hoit
osalta. Asiakkaita on liian paljon, ja yleisin toimintaohjein säädelty neuvonta- ja tark
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tustyö veisi helposti terveydenhoitajien koko työajan. Moniammatillista tukea ja työa
on vaikea saada, työnohjaus- ja koulutusmäärärahoja on niukasti ja kannustavaa tai
vää palautetta omasta työstä saa harvoin. Monet nyt tutkituista hoitajista potevat to
vasti syyllisyyttä joko joutuessaan sivuuttamaan tunnistamansa masennuksen,
aikaa puhumiseen ei ole tai käyttäessään mielestään liikaa aikaa keskusteluihin asi
den kanssa. Yhteistyö terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon mielenterveystyö
jöiden kanssa on lähinnä asiakkaan siirtämistä työntekijältä toiselle tai nopeita konsu
tioita. Hoitajat eivät tiedä, mitä asiakkaalle tapahtuu hänen siirtyessään jatkohoit
Käsitys eri terapiamuodoista on monilla hoitajilla lähes mystifioitunut, koska moniamm
tillinen yhteistyö ei sisällä tiedonvaihtoa eri ammattiryhmien työn sisällöistä.

Terveyskeskuksissa työskentelee työntekijöitä, joiden päätehtävä on mielentervey
Vastuu vaikeammista depressioista ja muista psyykkisistä häiriöistä kuuluu heille ja te
yskeskuslääkäreille sekä tarvittaessa erikoissairaanhoidon yksiköille. Osa hoitajista
tautuukin depressioon yhtenä niistä asioista, jonka hoitoon heidän työnsä ei edellytä
heidän puuttuvan. He panostavat voimavaransa työnsä päätehtäviin hoitaen ne hu
sesti ja asiantuntevasti. Joukossa on kuitenkin myös hoitajia, joiden persoonaan ja
orientaatioon kokonaisvaltainen huolehtiminen asiakkaasta sopisi luontevasti, ja
tuntevat kutsumusta psyykkisten prosessien selvittelyyn masentuneen asiakkaan k
tessaan. Osa heistä haluaisi hoitaa ainakin lievistä masennuksista kärsiviä, mutta
potilaat silti eteenpäin pelätessään taitojensa olevan riittämättömät tai vastuun kasv
liian suureksi. Ehkä he pelkäävät myös astuvansa mielenterveystyöntekijöiden ja lä
reiden varpaille, jos hoitavat masentuneita potilaita. Osa hoitajista on raivannut itse
mahdollisuuden tehdä työtään niin, että yksilö-, perhe- tai yhteisökeskeinen työ mas
neen depressiopotilaan kanssa on pitkäjänteisestikin mahdollista. He tekevät kliinis
käytännönläheistä mielenterveystyötä hyvin tuloksin usein kenenkään huomaama
arvostamatta tai tietämättä sitä aina edes itse. Moni masentunut lapsi, nuori, työssä
tai vanhus avautuu huolinensa näille hoitajille: tulee kuulluksi, ymmärretyksi, autetuk
ja jatkaa elämässään eteenpäin.
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7. Johtopäätökset ja suositukset

1. Hoitajat tunnistivat hyvin kaikki depression kliiniset ydinoireet ja peitetyn depress
oireet, kuten epämääräiset somaattiset tuntemukset, vaikka he eivät omasta miel
olleet saaneet koulutuksestaan valmiuksia depression tunnistamiseen ja ho
Keskeisimpänä oireena he pitivät unihäiriöitä ja väsymystä sekä elämänilon p
tumista. Nämä ovat oireita, jotka usein näkyvät selvästi potilaan olemuksessa. Nu
hoitajat kohtasivat mielestään depressiivisiä selvästi useammin kuin samaa
tekevät kokeneemmat hoitajat. Eniten depressiota tai depressiivisiä oireita ho
havaitsivat työikäisissä asiakkaissaan.
Hoitajien tulisi jo peruskoulutusvaiheessaan saada monipuolista tietoa ja koulutu
mielialahäiriöiden oireista ja ilmenemismuodoista eri ikäryhmissä ja erotusdiagn
tista tietoa normaalin, ohimenevän mielialan laskun erottamiseksi eriasteisista ho
vaativista masennustiloista. Erityisesti tulisi panostaa lasten, nuorten ja vanhus
depression, sekä mielialahäiriöiden varhaisoireiden tunnistamiseen.

2. Depressiivisten terveyskeskusasiakkaiden hoidossa hoitajat pitivät tärkeänä asia
kunnioittamista, tämän esiin tuomien ongelmien ottamista vakavasti sekä työntek
den yhteistyötä niin, että hoito toteutuisi potilasta parhaiten hyödyttävällä tava
Ongelmallisimpana hoidossa he kokivat lääkäreiden lääkehoitokeskeisyyden, psy
rapian järjestymisen potilaalle ja potilaan perheen mukaansaamisen hoitoon. Yhte
tiedon välittämiseksi ja sopivimman hoitomuodon valitsemiseksi lääkärien tai mie
terveystyöntekijöiden tarjoamista hoitovaihtoehdoista oli vähäistä. Osa hoitajista h
kin masentuneita omin luvin itse, osa ohjasi heidät muualle pystymättä vaikuttam
potilaan hoitoon. Hoitajien oma-aloitteisuuden ja vastuunottamisen määrään depre
potilaiden hoidossa vaikuttivat oma työ- ja elämäntilanne sekä persoonakohtaiset
jät. Kiire, oma uupumus sekä pelko vastuusta saivat osan hoitajia jättäm
aloitteenteon masennuksesta puhumiseen potilaalle. Osalle hoitajista depres
puhuminen oli luontevaa, ja heillä oli luottamus kykyynsä hoitaa itse ainakin lievi
masennuksista kärsiviä potilaitaan. Hoitajilla ei ollut depression hoitoon mitään kir
lisia tai esimiehen antamia ohjeita tai tehtävänmääritystä.
Yleisimpien terveyskeskuksen kaikissa asiakasryhmissä tavattavien ongelmien,
depression hoidossa olisi moniammatillista yhteistyötä monipuolistettava ja määr
tävä tehtävänjakoa hoidon suhteen tarkemmin. Hoitajia tulisi jo peruskoulutusv
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heessa motivoida tarkastelemaan omia valmiuksiaan ja motivoituneisuutt
mielenterveyden häiriöiden hoidon suhteen, ja kannustaa siitä kiinnostuneita han
maan tietoa ja koulutusta varsinkin lyhytterapeuttisista interventiomenetelmistä s
muista auttamiskeinoista masentuneiden hoidossa. Työnohjaus olisi keino lisätä o
jaksamista ja työn kehittämistä. Mielenterveystyöntekijöiden tulisi vähentää terap
yöhön liittyvää mystifikaatiota ja jakaa tietoa työstään, sekä tukea hoitajia arvos
maan omaa persoonaansa, vuorovaikutustaitojaan, kokemustaan ja maalaisjä
käyttöään masentuneiden hoidossa.

3. Tutkimus osoitti, että moniammatillinen koulutus sekä muut yhteistyöhankkeet
veyskeskuksessa lisäävät luottamusta omiin ja toisten valmiuksiin sekä lisäävät to
työntekijöiden ja heidän työnsä tuntemusta. Tutkimus ei kuitenkaan anna vastausta
kutusten pysyvyyteen, vaan antaa haasteita jatkotutkimuksille.

4. Haastatteluaineiston perusteella muodostuneet viisi erilaista hoito-orientaatiotyy
ovat kuvailevia, eikä niillä pyritty luomaan mielikuvaa oikeasta tai väärästä tava
suhtautua depressioon ja sen hoitoon. Ne kuvaavat hoitajien suhtautumista depres
ja sen hoitoon heidän senhetkisessä työ- ja elämäntilanteessaan. Sama työntek
näin ollen työhistoriansa aikana kuulua useaan eri hoito-orientaatiotyyppiin.
Depression tunnistaminen ja hoito on tärkeä osa hoitajien työtä, ja liittyy olennaise
hoitajien työn pääsisältöihin, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä somaatt
sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Kaikkia hoitajia ei voida, eikä ole mielekä
pakottaa toimimaan masentuneen asiakkaansa kanssa samalla tavalla. Kaikilla h
työntekijöillä tulisi kuitenkin olla edellytykset tunnistaa depressio potilaillaan ja ohja
potilaat hoitoon. Depression varsinaisen hoidon suhteen hoitajien pitäisi voida toim
oman persoonansa sekä työ- ja elämäntilanteensa mukaisesti. Hoitajien olisi voi
työskennellä omat resurssinsa tuntien niin, ettei ketään pakotettaisi ottamaan vas
depressiopotilaista elleivät he itse halua, mutta lievien depressioiden hoidosta kiin
tuneet saisivat siihen luottamuksen, luvan ja mahdollisuuden.

5. Suomessa ei ole julkaistu tutkimuksia perusterveydenhuollon hoitajien toteuttam
depression tunnistamis- ja hoitotyöstä. Tämä tutkimus nostaa esiin esimerkiksi se
via jatkotutkimushaasteita: depression yleisyys terveydenhoitajien asiakkailla; h
jien toteuttaman depressionhoidon sisällöt ja tuloksellisuus; moniammatilli
yhteistyön toteutuminen depression terveyskeskushoidossa sekä hoitajien kokem
depression tunnistamisesta ja hoitamisesta eri-ikäisillä asiakkailla.
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8. Yhteenveto

Depressio on terveyskeskusten työikäisillä potilailla kymmenen yleisimmän diagnost
tavan sairauden joukossa, ja mielenterveyden häiriöistä se on yleisin (Poutanen 1
Vakavan masennuksen takia myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on nelin
taistunut Suomessa vuosina 1987-1995 (Salminen ym. 1997). Lapsista noin 4 %:
nuorista 20-40 %: lla on ainakin ajoittaista masentuneisuutta (Laukkanen 1993, Moila
1995), ja vanhuksilla depressio on yleisin psyykkinen sairaus (Hughes 1992, Pah
1995). Terveyskeskuskäynneistä hieman yli puolet on hoitajien toteuttamaa terveyde
sairaanhoitotyötä. Tutkimuksia hoitajien käsityksistä ja kokemuksista depressioon ja
hoitoon liittyen ei Suomessa kuitenkaan ole aiemmin julkaistu.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja analysoida perusterveydenhuollon
tajien käsityksiä omista ja työyhteisönsä edellytyksistä ja kokemuksista depression
nistamisessa ja hoidossa, sekä arvioida kolmipäiväisen koulutuksen vaikutuksia hoit
työkäytäntöihin ja koettuihin valmiuksiin. Tutkimus koostui kahdesta eri menetelmä
toteutetusta osatutkimuksesta. Ensimmäinen osatutkimus oli osa Stakesin perusterve
huollon depression tunnistamis- ja hoitoprojektia. Tutkimukseen osallistuivat neljän
veyskeskuksen kaikki hoitajat (n 281), ja vertailuryhmänä samojen terveyskeskusten
kärit (n 58). Tutkimusinterventiona oli kolmipäiväinen depression tunnistamista ja ho
koskeva koulutus ja aineistonkeruun menetelmänä kolme kyselyä: alkumittaus e
koulutusta, koulutuspalautekysely sekä loppumittaus puoli vuotta koulutuksen jälk
Alkumittaukseen vastasi 68 %, koulutuspalautekyselyyn 48 % ja loppumittaukseen 3
hoitajista.

Toinen osatutkimus oli haastattelututkimus, johon osallistui 13 erityyppistä työtä te
vää hoitajaa viidestä terveyskeskuksesta, jotka eivät olleet samoja kuin ensimmäi
osastutkimuksessa. Teemahaastatteluaineiston analyysimenetelmänä oli fenomen
nen analyysi, jonka tuloksena syntyi hoitajien erilaisia depressioon liittyviä käsityk
kuvaavia käsityskategorioita. Lisäksi aineiston luokittelussa muodostui viisi hoito-ori
taatiotyyppiä kuvaamaan kunkin hoitajan kokonaisvaltaista tapaa suhtautua mase
seen ja sen hoitoon. Keskeisinä teemoina osatutkimuksissa olivat depression yleisy
tunnistaminen potilailla, depression keskeiset oireet, omat ja työyhteisön edellytykset
taa masentuneita, depression hoidon sisällöt, yhteistyö hoidossa sekä hoitajien oma
mus depressiosta.
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Kaikki hoitajat kohtasivat masentuneita asiakkaita työssään, nuoremmat hoitajat
lestään useammin kuin kokeneet hoitajat. Eniten masentuneita potilaita oli hoitajien
lestä työterveyshuollossa sekä hoitajien päivystysvastaanotoilla. Lasten, nuorten ja
husten depression he arvioivat vaikeimmiksi tunnistaa. Keskeisinä oireina depress
hoitajat pitivät unihäiriöitä, väsymystä, kuolemaan liittyviä ajatuksia sekä mielialan l
kua ja elämänilon puuttumista. Yleisiä olivat heidän mielestään myös epämäär
somaattiset oireet sekä itsestä huolehtimiseen liittyvä kyvyttömyys. Hoitajat pitivät k
tenkin tärkeänä kaikkien somaattisten oireiden tutkimista ennen depressiodiagn
tekemistä. Depression syyksi hoitajat arvioivat konkreettiset tai henkiset menetyks
elämänkriisit sekä naissukupuolen alttiuden reagoida stressaaviin elämäntilanteisiin
lialan laskulla. Ongelmallisinta depressiopotilaan hoidossa oli sekä hoitajien että lä
rien mielestä terapiahoidon järjestyminen ja perheenjäsenten mukaan ottaminen ho
tarvittaessa. Hoitajien mielestä lääkärit olivat depressiopotilaiden hoidossa liian kiire
varovaisia ja lääkehoitokeskeisiä.

Kukaan hoitajista ei pitänyt lääkehoitoa ensisijaisena hoitomuotona masennuk
Suurin osa arvioi yksilöhoidon parhaaksi lähestymistavaksi, mutta piti myös perhet
piaa tärkeänä hoitomuotona. Hoitajilla oli kuitenkin epämääräinen, jopa mystifioitu
käsitys siitä, mitä terapiatyö on. Kolmipäiväinen depressiokoulutus antoikin hoita
mielestä mahdollisuuden tutustua mielenterveystyötä tekeviin ja heidän työnsä sis
hin. Koulutuksen jälkeen hoitajien käsitykset omista ja työyhteisönsä valmiuksista ho
depressiopotilaita muuttuivat myönteisimmiksi. Lääkärien arvio omista valmiuksist
auttaa masentuneita oli sekä ennen että jälkeen koulutuksen parempi kuin hoitajien
omista valmiuksistaan. Sekä ennen että jälkeen koulutuksen hoitajat arvioivat vähäi
ja lääkärit lähes olemattomaksi terveyskeskuksen työntekijöiden yhteistyön ja ulkopu
ten kanssa tehtävän yhteistyön epressiopotilaiden hoidossa.

Hoito-orientaatiotyyppejä olivatjärkevä hoitoonmotivoija, kuunteleva korva, tunnolli
nen delegoija, itsenäinen tarttujasekäeläytyvä rinnallakulkija. Erottelevina tekijöinä oli-
vat suhtautuminen depressioon asiakkaan tai omana kokemuksena, sekä käsitys om
työyhteisön tavasta ja edellytyksistä hoitaa masennusta. Erot eivät olleet sidoksissa k
tukseen tai työtehtäviin, vaan hoitajien työ- ja elämäntilanteeseen sekä yksilöllisiin ta
hin suhtautua depressioon. Kolmen ensin mainitun hoito-orientaatiotyypin hoitajat oh
vat depressiopotilaan yleensä välittömästi lääkärille tai mielenterveystyöntekijöille.
eivät useinkaan puhuneet depressioepäilystään oma-aloitteisesti, vaan odottivat po
ottavan asian esille. He pitivät masennuksen hoitoa pienenä osana työtään ja keskit
varmistamaan että potilas saa asiantuntevan hoidon muualla. Kahden jälkimmäisen
orientaatiotyypin hoitajat luottivat omiin valmiuksiinsa auttaa masentuneita potilaita
he halusivat tehdä itse mahdollisimman paljon potilaan hyväksi. He toimivat aktiivis
tunnistaessaan masennuksen potilaalla puhumalla asiasta, ja auttoivat potilasta löytä
sopivan jatkohoitopaikan. Osa heistä halusi hoitaa ainakin lievät masennukset its
pysyä mukana hoitoprosessissa silloinkin, kun varsinainen hoito siirtyi muualle. Heillä
kiinnostusta mielenterveystyötä kohtaan.

Kaikki haastatellut hoitajat pitivät velvollisuutenaan auttaa masentunutta potilast
kokivat tärkeänä "edes jonkin tekemisen": konkreettisen avun järjestämisen, pot
kuuntelemisen hetkeksi, hoidon järjestämisen muualle tai keskustelujen jatkamisen h
jan luona. He vähättelivät kuitenkin herkästi omaa työskentelyään masentuneiden a
kaiden kanssa, eivätkä pitäneet itseään kykenevinä depression varsinaiseen hoitam
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He kokivat silti oman elämänkokemuksensa auttavan heitä ymmärtämään asiak
ongelmia, ja korostivat asiakkaan kunnioittamisen ja vakavasti ottamisen tärkeyttä vu
vaikutustilanteissa. Ammatillisesta koulutuksestaan hoitajat eivät mielestään olleet
neet mitään valmiuksia mielenterveyden ongelmien hoitoon. Useimmilla hoitajilla d
ressiopotilaiden auttamista haittasi oman työn kiireellisyys ja ennaltaohjautuvuus. T
tarkastukset tai muut hoitajille perinteisesti kuuluvat tehtävät oli pakko hoitaa ja säily
työn painopiste somaattisessa terveyden- tai sairaanhoidossa.

Tutkimus osoitti hoitajien sekä tiedostavan depression yleisyyden asiakaskunna
että olevan kyvykkäitä tunnistamaan masennuksen sekä psyykkisinä että fyysisinä
neviä oireita. Heillä oli valmiuksia ja motivaatiota oppia uusia toimintatapoja depres
potilaiden auttamiseksi sekä hoitaa heitä myös itsenäisesti tai osana työryhmää. Kä
nön realiteetit kuitenkin rajoittivat useimpien hoitajien mahdollisuuksia auttaa depre
visiksi arvioimiaan asiakkaita: aikaa, taloudellisia tai henkisiä voimavaroja depressiop
laiden hoitoon sekä mahdollisuuksia moniammatilliseen yhteistyöhön on niukasti. Ty
ohjausta ei ollut yhdelläkään haastatelluista hoitajista. Palautetta tekemistään onnistu
takaan interventioista mielenterveyden ongelmien tai muiden häiriöiden hoidossa ho
saivat niukasti. Perusterveydenhuollossa yleistyvä väestövastuumalli antaa mahdol
den lisätä yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä ja parantaa oman asiakaskunnan t
musta. Tutkimustietoa depression yleisyydestä hoitajien asiakkailla, hoitajien tote
man depression tunnistamis- ja hoitotyön tuloksellisuudesta tai hoitajien työn ja
tuloksellisuuden eroista väestövastuumallin ja perinteisen terveyskeskustyön välill
kuitenkin vasta vähän.
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9. Summary

Depression is one of the ten most common diagnoses applied to working-aged clien
health care centres and the most common mental health diagnosis (Poutanen 1996
number of disability pensions granted for major depression quadrupled in Finland du
1987-1995 (Salminen et al. 1997). About 4 % of children and 20-40 % of adolesc
suffer from depression at least occasionally (Laukkanen 1993, Moilanen 1995), and
ression is the most common psychic disorder among the elderly (Hughes 1992, Pa
1995). Slightly more than half of the health care centre visits by depressed clients
managed by nurses.There are, however, hardly any studies available on nurses’ exp
ces and notions of depression and its treatment in Finland.

The purpose of this study was to describe and analyse the notions that nurses wo
in primary health care had about their own and their working community’s experience
depression and ability to recognise and manage depression, and to evaluate the imp
a three-day training course on the nurses’ working practices and subjective skills.
methodologically different substudies were carried out. The first substudy was part
STAKES (National Research and Development Centre for Welfare and Health) projec
the diagnosis and treatment of depression. The nurses working in four health care ce
(n=281) constituted the study group, while the physicians employed in the same ce
served as controls (n=58). The research intervention was a three-day training cour
the recognition and treatment of depression, and the data were collected through
inquiries. The first questionnaire concerning the subjects’ baseline abilities to identify
treat depression was filled in before the training course and the final questionnaire
months after the training course, while the feedback questionnaire was filled in right a
the training course. The response rate among the nurses was 68 % at the baseline
after the training course and 30 % six months later.

For the other subproject, 13 nurses with different duties in five health care centres
ferent than in the first substudy were interviewed. A phenomenographic analysis o
interview material yielded categories of the nurses’ notions of depression. The catego
tion further resulted in a typology of five treatment orientations, which reflected the n
ses’ holistic approaches to depression and its management. The key themes in the s
jects were the prevalence and recognition of depression, the typical symptoms of de
sion, the abilities of the nurses and their working communities to treat depressed pat
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the management of depression, multiprofessional cooperation, and the nurses’ pe
experiences of depression.

All nurses encountered depressed patients in their work, but younger nurses tend
report higher frequencies. According to the nurses, depressed patients most comm
consulted the occupational health care service or the on-duty nurse. They found de
sion hardest to recognise in children, adolescents and elderly clients. The following
symptoms of depression were mentioned: sleep disorders, fatigue, thoughts of death
spirits and a lack of joy in life. Vague somatic symptoms and an inability to take care
oneself were also said to be signs of depression. Despite this, the nurses stress
importance of examining all somatic symptoms before making a diagnosis of depres
The following causes of depression were reported: concrete or mental losses, life c
and the tendency of females to respond to stressful life situations through mood cha
Both the nurses and the physicians pointed out that the most problematic aspects of
ment were the lack of resources for psychotherapy and the difficulty of including
family members when necessary. According to the nurses, the physicians did not
enough time for depressed patients, were too cautious and preferred medication to
modes of therapy. None of the nurses considered medication the treatment of choic
depression. Most of them considered individual psychotherapy the best approach, bu
appreciated family therapy. The nurses, however, had vague or even mystified notio
what therapy actually is. They pointed out that the three-day training course gave
information about mental health work and contacts with some people doing this w
After the training course, the nurses’ notions about their own and their community’s a
ties to manage depressed patients were more optimistic. The physicians estimated
abilities to help depressed patients as better than the nurses both before and after th
ning. Cooperation between health care workers in the management of depressive pa
both within the health care centre and with outsiders was reported to be insignifican
the nurses and almost nonexistent by the physicians both before and after the trainin

The analysis of the interview material revealed five different treatment orientatio
the rational motivator, the friendly listener, the conscientious delegator, the independ
intervenorand the empathetic escort. The discriminating factors were the nurses’ attitu
des to depression as the clients’ or their own experience and their notions of their
and their working community’s ways and skills of managing depression. The differen
were not related to education or job description, but rather to the nurses’ working and
situations and their individual attitudes towards depression. The nurses with one o
first three orientations usually immediately referred the depressed patient to either a
sician or a mental health worker. They seldom mentioned their suspicion of depres
but rather waited for the patient to bring up the topic. They considered the treatmen
depression a minor part of their work and only tended to make sure that the patient w
be adequately treated elsewhere. The nurses with the last two types of orientation, h
ver, were confident of their own ability to help depressed patients and wanted to d
much as possible for them. When they detected depression, they were active and tal
the patient about the matter, helping him or her to find suitable further treatment. Som
them wanted to treat mild depressions themselves, or at least to take part in the pat
process even when the actual treatment was given elsewhere. They were interes
mental health work.
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All of the interviewed nurses considered it their duty to help depressive patients
said that it was important to do“even something little”, such as arrange concrete help
ten to the patient for a while, provide treatment elsewhere or continue discussions
the patient. Despite this, they frequently underestimated the significance of their co
bution and considered themselves unable to “really” treat depression. They said that
own life experience helped them to understand the clients’ problems and underline
need to respect the clients and to take them seriously in interaction. The nurses said
nursing education had hardly prepared them at all to encounter mental health prob
Most nurses said that their possibilities to help depressed patients were inadequate
their lack of time and strict schedules: they had to do the screening and other tasks
tionally assigned to nurses and to focus on somatic nursing or health care.

According to the findings, the nurses were aware of the high frequency of depres
among their clients and able to identify both psychic and physical symptoms of dep
sion. They were able and motivated to learn new ways of helping depressed patient
also to treat them either independently or as part of a team. The practical realities, h
ver, limited most nurses’ possibilities to help the clients they considered depressive
time, money and human resources available for the care of depressive patients an
possibilities for multiprofessional cooperation are scant. None of the nurses intervie
had mentoring services available. Nor did they get much feedback on even their suc
ful interventions in the management of mental health problems or other disorders.
locally sectorised model of primary care, which is gaining ground in Finland, may fac
tate multiprofessional cooperation and increase the health personnel’s knowledge of
local clients. So far, however, there is very little research available on the incidenc
depression among the clients of nurses, the outcomes of the work done by nurses to
nose and treat depression or the differences in these outcomes between the sectoris
traditional operating models.
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LIITE 1.
Ensimmäisen osatutkimuksen alku- ja loppumittauksessa käytetty kyselylomake.
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LIITE 2.
Ensimmäisessä osatutkimuksessa käytetty depressiokoulutuksen arviointilomake.
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LIITE 3.
Depressiokoulutuksen ohjelma.
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LIITE 4.

Ensimmäisen osatutkimuksen aineiston analyysissä käytetyt muuttujat.

Kyselylomakkeet 1 ja 6; depression hoito terveyskeskuksessa

Lyhenne Muuttujan nimi
TK terveyskeskustunnus
ID työntekijän atk- tai vastaava tunnus
PV KK VV lomakkeen täyttöpäivä
SP sukupuoli
IKÄ vastaajan ikä
AMMKOUL ammatillinen koulutus
TYÖVV perusterveydenhuollon työssäolovuodet
TYÖPIST pääasiallinen työpiste
KOHTAAN kuinka usein kohtaa depressiivisiä potilaita
OMAVALM oma valmius auttaa depressiivisiä potilaita
TUNNIST ongelmat depression tunnistamisessa terveyskeskuksessa
KERTOM ongelmat diagnoosin kertomisessa potilaalle
VUOROVA ongelmat vuorovaikutuksen/hoitosuhteen luomisessa
LÄÄKEHO ongelmat lääkehoidon toteuttamisessa
TERAPIA ongelmat psykoterapian toteuttamisessa
PERHE ongelmat perheen mukaan kytkemisessä hoitoon
OIRE1 keskeisimmät depression oireet vastaajan mielestä
OIRE2 keskeisimmät depression oireet vastaajan mielestä
OIRE3 keskeisimmät depression oireet vastaajan mielestä
OIRELKM mainittujen depressio-oireiden määrä yhteensä
HOITOK vastaajan hoitokäytäntö esimerkkitapauksen hoidossa
HOITOV vastuu esimerkkitapauksen hoidosta vastaajan mielestä
HOITOM vastaajan suosittama hoitomuoto esimerkkitapauksessa
YHTEIS1 yhteistyön määrä terveyskeskuksessa depression hoidossa
YHTEIS2 yhteistyön määrä ulkopuolisten tahojen kanssa
YHTKNI1 vastaajan keskeiset yhteistyötahot depression hoidossa
YHTKNI2 vastaajan keskeiset yhteistyötahot depression hoidossa
YHTLKM mainittujen yhteistyökumppaneiden lukumäärä
YHTVALM työyhteisön valmius auttaa depressiopotilaita
VAPAA onko lomakkeeseen lisätty vapaamuotoisia kommentteja

Kyselylomake 6

KOKEM miten vastaaja koki depressioprojektin
MERKIT mikä merkitys depressioprojektilla on omassa työssä
TOIVOI mitä toivomuksia depressioprojektille jatkossa
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Kyselylomake 5; depressiokoulutuksen arviointi

TK terveyskeskustunnus
ID työntekijän atk- tai vastaava tunnus
PV KK VV vastauspäivämäärä
SP vastaajan sukupuoli
IKÄ vastaajan ikä
AMMKOUL vastaajan ammatillinen koulutus
TYÖVV vastaajan työvuodet perusterveydenhuollossa
TYÖPIST vastaajan pääasiallinen työpiste
KOHTAAN kuinka usein mielestään kohtaa depressiivisiä
OSALLIS osallistuiko vastaajan depressiokoulutukseen
KOULUT millainen koulutus oli vastaajan mielestä kokonaisuutena
ODOTUK vastasiko koulutus vastaajan asettamia odotuksia
PERUST perustelut em. kysymykseen
TEORIA koulutuksen teoriaopetuksen merkitys
VIDEO koulutuksen videonauhaosuuden merkitys
ROOLI koulutuksen rooliharjoitusten merkitys
BALINT koulutuksen balint-ryhmäosuuden merkitys
PUUTTU1 puuttuiko koulutuksen sisällöistä jotain tärkeää
PUUTTU2 puuttuiko koulutuksen sisällöistä jotain tärkeää
TARP1 sisälsikö koulutus jotain tarpeetonta
TARP sisälsikö koulutus jotain tarpeetonta
TOTEUT koulutuksen toteutus ja järjestelyt
KOMMEN1 vapaamuotoiset kommentit järjestelyistä
KÄYTTÖ koulutuksen hyödyntämismahdollisuudet työssä
VAIKUT onko koulutuksen vaikutus näkynyt työssä
KOMMEN2 vapaamuotoiset kommentit koulutuksesta
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LIITE 5.

Depression kliiniset ydinoireet

(DSM-IV-R -tautiluokituksen mukaiset)

1. Mielialan lasku

2. Mielihyvän tunteen, elämänilon tunteen, elinvoimaisuuden tunteen väheneminen

3. Vähentynyt tai lisääntynyt ruokahalu vastaavine painonmuutoksineen

4. Unihäiriöt (unettomuus tai liiallinen nukkuminen)

5. Psykomotorinen kiihtyneisyys tai estyneisyys (retardaatio/agitaatio)

6. Väsymys

7. Arvottomuuden tunne, syyllisyyden tunne, pessimismi

8. Keskittymiskyvyn heikkeneminen

9. Kuolemaan tai itsemurhaan liittyvät ajatukset

Depressiodiagnoosi edellyttää että potilaalla on esiintynyt samanaikaisesti kahden viikon aikana
ainakin viisi edellä mainituista oireista ja niistä vähintään yksi on mielialan lasku tai mielihyvän
tunteen väheneminen.
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LIITE 6.

Toisen osatutkimuksen teemahaastattelurunko.

PÄÄKYSYMYKSET TÄYDENTÄVÄT LISÄKYSYMYKSET

1.Mitä on depressio millainen on depressiivinen ihminen
mitä oireita depressioon mielestäsi liittyy
mistä depressio voisi johtua
kuka depressioon sairastuu

2. Depressiivinen ihminen näkyvätkö masentuneet ihmiset työssäsi
terveyskeskuksessa mikä mielestäsi on paras tapa auttaa masentuneita

miten hoito mielestäsi toteutuu tänä päivänä terveyskeskuksissa
keskusteletko työkaveriesi kanssa depressiosta tai depressiivisistä
asiakkaista
pitäisikö, ja jos niin miten depression hoitoa kehittää terveyskeskuksissa

3. Omat edellytykset ja mitä teet, jos asiakkaasi ottaa puheeksi mielialaongelmansa
asenteet mitä teet, jos asiakkaasi ottaa puheeksi mielialaongelmansa

entä jos asiakas ei puhu masennuksesta mutta on selvästi depressiivinen
millaisia tunteita ja ajatuksia asiakkaan depressiivisyys sinussa herättää
onko sinulla mahdollisuus saada työnohjausta tai konsultaatiota
hankaliin asiakastapauksiin
voisitko mielestäsi itse masentua jossakin elämäntilanteessa tai muuten
oletko joutunut tekemisiin masentuneiden ihmisten kanssa työsi
ulkopuolella
millaiset asiakkaat jäävät vaivaamaan mieltä
mitä ajattelet itsestäsi masentuneiden asiakkaiden kohtaajana ja
hoitajana
mitä kaikenkaikkiaan ajattelet itsestäsi ja kokemuksistasi työntekijänä

4. Moniammatillinen onko omalla työyhteisölläsi riittävät edellytykset hoitaa
yhteistyö ja edellytykset depressiopotilaita
hoitaa masennusta miten tilannetta voisi parantaa
perusterveydenhuollossa teetkö tiimityötä tai parityötä ja jos teet niin millaisissa tilanteissa

kenelle depressiivisten asiakkaiden hoito mielestäsi kuuluu ja onko
siihen käytännössä mahdollisuuksia
haluaisitko sanoa vielä jotain mitä tässä
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LIITE 7.
Toisen osatutkkimuksen haastateltavien perustietolomake
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