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Abstract
The purpose of this three phase study was to investigate the effects of web-based patient education
and social support provided by healthcare personnel on the adherence of glaucoma patients. The
aim was to produce information for developing new, patient-centred education and social support
methods to glaucoma patients. The aim of the first phase was to to describe the adherence of
glaucoma patients and related factors. The data was collected with the ACDI measurement from
adult glaucoma patients (n = 249) and was analysed by using basic and multiple variable methods.
The aim of the second phase was to describe the views of adherent glaucoma patients on patient
education and social support (n = 12). The data was collected by interviewing and the data was
analysed with content analysis. The aim of the third phase was to study the effects of enhanced
web-based patient-centred education and social support on the adherence of glaucoma patients.
The test group (n = 34) received web-based patient education and social support intervention via
e-mail. The control group (n = 51) received the traditional patient education and social support
during the appointment. The effects of the patient education and social support were studied with
self-reported ACDI instrument which was sent to both groups at baseline and follow ups (two and
six months). The data was analyzed with basic statistical methods.
Glaucoma patients were well-adherent to medical care (97%, n = 242) and to care (67%,
n = 166). Patient education and social support from physicians and nurses (p < 0.001) and
consequences of treatments (p = 0.003) were connected to care. Well-adherent patients described
receiving patient education and social support from healthcare personnel and relatives. The focus
of the patient education was the content, timing and methods of education. Social support emerged
as emotional, informational and instrumental support or lack of support. Participants in both the
test and the control groups showed improvement in their adherence. No statistically significant
differences were found between the test and control group (p > 0.05).
These results are useful in developing patient education and social support methods for
glaucoma patients and other patients with chronic illness as well as in educating nurses and
developing new patient-centred education and support methods.

Keywords: adherence, compliance, glaucoma, intervention, patient education, social
support
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Tiivistelmä
Tämän kolmivaiheisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää terveydenhuoltohenkilöstön
tarjoaman internet-perusteisen ohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikutusta glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumisessa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä uusia,
potilaslähtöisiä ohjaus- ja tukimenetelmiä glaukoomapotilaille. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, minkälaista on glaukoomapotilaan hoitoon sitoutuminen ja mitkä tekijät edistävät sitä.
Aineisto kerättiin komplianssimittarilla (ACDI) glaukoomapotilailta (n = 249) ja analysoitiin
tilastollisilla perus- ja monimuuttujamenetelmillä. Toisessa vaiheessa kuvailtiin hyvin hoitoonsa
sitoutuneiden glaukoomapotilaiden käsityksiä saamastaan ohjauksesta ja tuesta (n = 12). Aineisto kerättiin haastattelemalla ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Kolmannessa vaiheessa tutkittiin tehostetun internet-perusteisen ja normaalin käytännön mukaisen potilasohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikuttavuutta glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisessa. Koeryhmä
(n = 34) sai tehostetun ohjauksen ja sosiaalisen tuen sähköpostin välityksellä. Kontrolliryhmä
(n = 51) sai normaalin käytännön mukaisen ohjauksen ja sosiaalisen tuen vastaanottokäyntien
yhteydessä. Ohjauksen vaikuttavuutta tutkittiin komplianssimittarilla (ACDI), joka lähetettiin
molemmille ryhmille tutkimuksen alussa sekä kahden ja kuuden kuukauden kuluttua. Aineisto
analysoitiin tilastollisin perusmenetelmin.
Glaukoomapotilaat olivat hyvin sitoutuneita lääkehoitoonsa (97 %, n = 242) sekä kohtalaisen hyvin hoitoonsa kokonaisuudessaan (67 %, n = 166). Hoitajien ja lääkäreiden tarjoama
ohjaus ja sosiaalinen tuki (p < 0.001) sekä hoidon seuraukset (p = 0.003) edistivät hoitoon sitoutumista. Hyvin hoitoonsa sitoutuneet kuvasivat saaneensa ohjausta ja tukea terveydenhuoltohenkilöstöltä ja läheisiltään. Keskeistä ohjauksessa olivat oikea sisältö, ajoitus ja ohjausmenetelmät. Sosiaalinen tuki ilmeni emotionaalisena, tiedollisena ja konkreettisena tukena tai tuen puutteena. Potilaiden hoitoon sitoutuminen edistyi tehostetun ohjaus- ja tuki-intervention aikana sekä
koe- että kontrolliryhmässä. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut (p > 0.05).
Tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisten glaukoomapotilaiden ja muiden pitkäaikaissairaiden hoitotyössä, hoitotyön opetuksessa sekä kehitettäessä uusia potilaslähtöisiä ohjaus- ja tukimenetelmiä.

Asiasanat: glaukooma, hoitoon sitoutuminen, interventio, potilasohjaus, sosiaalinen
tuki

Perheelleni

Kiitokset
Vuosia sitten työskennellessäni sairaanhoitajana silmätautien poliklinikalla tapasin päivittäin potilaita, jotka sairastivat glaukoomaa. Lähes jokaisen kanssa keskustellessani sain kuulla tunnustuksia unohdetuista lääkkeistä. Monet kertoivat
myös unohtaneensa varata vastaanottoajan sovittuna ajankohtana. Aloitin tieteelliset opintoni 2000-luvun alussa, ja niiden lopputuloksena syntyi ensimmäinen
opinnäytetyöni glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisesta. Tuossa vaiheessa jäi
kuitenkin paljon selvittämättä, joten päätin perehtyä asiaan vielä syvällisemmin.
Siitä on tuloksena tämä käsillä oleva toinen opinnäytetyöni. Kiitän kaikkia niitä
glaukoomaa sairastavia potilaita, jotka ovat osallistuneet tähän tutkimukseen sen
eri vaiheissa. Ilman heidän osallistumistaan tätä tutkimusta ei olisi.
Haluan myös kiittää lämpimästi kaikkia muita, jotka ovat myötävaikuttaneet
tämän väitöskirjan syntyyn. Sydämellisimmät kiitokseni haluan osoittaa molemmille väitöskirjani ohjaajille, professori, THT Helvi Kynkäälle ja lehtori, TtT
Maria Kääriäiselle. Teiltä saamani asiantunteva, määrätietoinen, lämminhenkinen,
rakentava ja kriittinen ohjaus ja tuki ovat olleet sanoinkuvaamattomia. Kiitos, että
annoitte minulle mahdollisuuden viedä eteenpäin tätä tutkimusta ja kiitos, että
jaksoitte aina uskoa sen onnistuvan. Itse en aina siihen uskonut, mutta teidän molempien tuella ja kannustuksella jaksoin ponnistella seuraavaan vaiheeseen. Olen
saavuttanut tavoitteeni.
Lausun myös lämpimät kiitokseni väitöskirjani esitarkastajille, professori,
TtT Riitta Suhoselle ja lehtori, TtT Meeri Koivulalle arvokkaista, rakentavista ja
kriittisistä kommenteista, joiden avulla minulla on ollut mahdollisuus parantaa
käsikirjoitustani. Lääketieteellisen osuuden tarkastamisesta kiitän dosentti Päivi
Puskaa. Tilastotieteellisestä ohjauksesta kiitän FT Jouko Miettusta ja FM Risto
Bloigua sekä FM Marketta Harju-Auttia kieliasun viimeistelystä. Abstraktin ja
osajulkaisuiden kielenhuollosta kiitän FM Anna Vuolteenahoa sekä FT Eva Braidwoodia.
Olen saanut taloudellista tukea väitöskirjatyöskentelyyni Suomen Silmähoitajayhdistykseltä, Tehyltä, Suomen sairaanhoitajaliitolta, Sokeain Ystävät ry:ltä.
Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS ry:ltä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä sekä Helsingin kaupungin terveyskeskukselta. Kiitän nöyrästi kaikkia näitä tahoja, jotka ovat mahdollistaneet väitöskirjatyöskentelyni ansiotyöstä vapaana
prosessin eri vaiheissa. Kiitän myös lähiesimiehiäni sekä HUS:ssa että Helsingin
terveyskeskuksessa kannustuksesta ja tuesta tutkimukseni aikana. Lämpimät kiitokseni myös silmäklinikan lääkäreille, hoitajille ja osastonsihteereille, jotka ovat
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antaneet panoksensa tämän tutkimuksen onnistumiseksi. Kiitän myös Coronaria
Oy:tä sekä lääketehdas Pfizeria, jotka antoivat konkreettisen tukensa komplianssimittarin käyttöön.
Lämpimät kiitokset kuuluvat myös opiskelijakollegoilleni Marjolle, Leenalle
ja Soilelle. Koska asumme eri puolilla Suomea, emme ehtineet kovin usein tavata. Mutta aina tavatessamme sain teiltä vertaistukea, ymmärrystä ja kannustusta.
Olen myös miettinyt, miten ennen tultiin toimeen ilman sähköpostia. Kiitos, että
olette jaksaneet vastata moniin kysymyksiini ja pohdintoihini.
Anne, olemme opiskelleet yhdessä jo 1970-luvulla sairaanhoitajiksi. Sydämelliset kiitokseni, että olet jaksanut kaikki nämä vuodet olla ystävänä ja tukena.
Erityisen kiitollinen olen näistä viimeisistä vuosista, joiden aikana olemme käyneet monia antoisia keskusteluja tutkimusmenetelmistä, etiikasta ja niin monesta
muustakin tutkimustyöhön liittyvästä asiasta. Maija-Kaarina, ilman kannustustasi ja tukeasi en olisi tätä tavoitetta saavuttanut, lämmin kiitos siitä. Kiitos myös
Riitalle ja Leenalle, jotka innoittivat minut omalla esimerkillään kulkemaan tätä
tieteellistä polkua ja kannustivat minua koko prosessin ajan.
Kiitos myös kaikille ystävilleni ja sukulaisilleni, jotka ovat myötäeläneet
kanssani niin ylä- kuin alamäissäkin. On ollut aikoja, jolloin en ole ehtinyt ja jaksanut pitää yhteyttä. Tästäkin huolimatta moni teistä on huolehtinut hyvinvoinnistani ja jaksamisestani pitämällä huolen siitä, että olen viettänyt vapaa-aikaa myös
muun kuin tutkimustyön parissa.
Väitöskirjaprosessi on ollut vaativa myös perheelleni, jota haluan kiittää täydestä sydämestäni. Ilman teitä tämä tavoitteeni ei olisi toteutunut. Toni, sydämelliset kiitokset siitä, että uskoit ja luotit äitisi taitoihin suoriutua tästä haasteesta.
Kiitos niistä monista rakentavista keskusteluista, joita näiden vuosien aikana
olemme käyneet. Näistä keskusteluista sain uusia ajatuksia ja voimia.
Jari, sydämelliset kiitokseni kaikesta tuesta, jota olen sinulta saanut. Kiitos
niistä lukuisista kyydeistä lentokentälle ja kotiin, kiitos teknisestä avusta tietokoneen temppuillessa ja kiitos arjen pyörittämisestä kaikkein hektisimpinä aikoina.
Kaikkein rakkaimmat kiitokseni siitä, että olet uskonut minuun, olet myötäelänyt,
kannustanut ja ollut tärkein tukeni kaikkina näinä vuosina.
Tommy Tabermanin sanoin:” Ihmeitä ei pidä odotella, ihmeitä pitää tehdä”.

Helsingissä kevään kynnyksellä ihmettä ihmetellen,
Jaana Lunnela
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Sairaus tulee yllättäen eikä aiheuta kipuja, joten siihen helposti suhtautuu vähätellen, kunnes on liian myöhäistä. (Glaukoomaa sairastava potilas)
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen tausta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää terveydenhuoltohenkilöstön tarjoaman ohjauksen ja tuen vaikutusta glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumisessa.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä
uusia, potilaslähtöisiä ohjaus- ja tukimenetelmiä glaukoomapotilaille. Glaukoomapotilailla on todettu oleva ongelmia hoitoon sitoutumisessa (Friedman ym.
2008, Hoevenaars ym. 2008, Quigley 2008). On myös todettu, että heidän määränsä kasvaa koko ajan, joten ongelma on hoitotieteen näkökulmasta ajankohtainen ja keskeinen.
Glaukooma on pitkäaikaissairaus, jossa näköhermon etenevän neuropatian
aiheuttamat vauriot ilmenevät näkökentän rakenteellisina ja toiminnallisina vaurioina. Sairaus on alkuvaiheessa oireeton, minkä vuoksi hoidon aloittaminen saattaa
viivästyä. (Hietanen ym. 2005). Vuonna 2006 esitettiin arvio, että vuoteen 2010
mennessä jopa 60,5 miljoonaa ihmistä sairastaa glaukoomaa ja vuoteen 2020
mennessä luku tulee nousemaan 79,6 miljoonaan. Vuonna 2010 kaikista glaukoomapotilaista 59 % oli naisia. On myös arvioitu, että glaukooma oli toiseksi
yleisin syy sokeuteen koko maailmassa vuonna 2010. (Quigley & Broman 2006.)
Vuonna 2009 Suomessa oli 78 039 potilasta, joilla oli lääkekorvausoikeus glaukoomalääkkeisiin (Kela 2009). Tarkat tiedot näkövammaisten määrästä puuttuvat
toistaiseksi, mutta Näkövammarekisterin mukaan Suomessa arvioidaan olevan
noin 80 000 näkövammaista, joista 6,4 %:lla näkövamman aiheuttajana on ollut
glaukooma. Arvion mukaan lähes 70 000 näkövammaisista on ikääntyneitä. (Näkövammarekisteri 2009.)
Glaukooman hoitomuotoja ovat lääkehoito, erilaiset laserhoidot ja kirurginen
hoito (Marquis & Whitson 2005). Huolimatta lääketieteellisestä edistyksestä eri
hoitomuodoissa, glaukooma on yksi johtavista sokeutta aiheuttavista sairauksista
sekä teollistuneissa että kehitysmaissa (Grehn 2001). Glaukooma on keskeinen
ongelma myös siksi, että ikääntyneiden määrä lisääntyy ja näin ollen myös glaukoomaa sairastavien määrä lisääntyy. Sairauden varhainen toteaminen ja hoidon
aloittaminen on olennaista, jotta voidaan estää glaukooman loppuvaiheen tuhoisat
seuraukset niin ihmisille kuin kansantaloudellekin. (Kosoko ym. 1998, Kocur &
Resnikoff 2002.) Hoitamattomana glaukooma saattaa johtaa putkinäköön (Brow-
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ne 2003), näkövammaisuuteen tai jopa sokeuteen. Glaukoomapotilaiden hoidossa
paneudutaan tehokkaammin silmänpainetason alentamiseen, potilaskohtaisten
kontrollikäyntien määrittelyyn sekä potilaiden sitoutumiseen annettuihin hoitoohjeisiin. (Hietanen ym. 2005.)
Potilasohjaus sekä terveydenhuoltohenkilöstön tarjoama sosiaalinen tuki ovat
keskeisiä asioita glaukoomapotilaan hoidossa. Tavoitteena on tukea potilasta ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja hoidostaan ohjaamalla häntä hoitamaan
itseään mahdollisimman hyvin eli sitoutumaan hoitoonsa. Nykyiset lyhyet hoitoajat sairaaloissa asettavat uusia haasteita ohjauksen ja tuen tarjoamiseen. Aikaa
on vähän, joten ohjauksen ja tuen tulisi olla mahdollisimman hyvin kohdistettu
juuri kyseisen potilaan tarpeisiin. (Kääriäinen & Kyngäs 2005, Kääriäinen ym.
2005a, Kääriäinen 2007.) Terveydenhuoltohenkilöstön tulee tarjota sairastuneille
paitsi ammatillista apua myös heidän tarvitsemaansa tukea, kuten emotionaalista,
tiedollista ja konkreettista tukea, joista käytetään myös käsitettä sosiaalinen tuki
(Cohen & Wills 1985, House ym. 1988, Koivula ym. 2007, Tuominen ym. 2007).
Potilasohjauksen vaikuttavuutta on syytä tarkastella sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta. Potilaan kannalta keskeistä on tarkastella hänen kokemuksiaan
saamastaan ohjauksesta ja tuesta. (Kyngäs ym. 2007.) Yhteiskunnan näkökulmasta ohjauksen merkitystä voidaan tarkastella kansanterveydellisten ja -taloudellisten sekä yhteiskunnallisten hyötyjen osalta (Kocur & Resnikoff 2002, Pizzarello
ym. 2004).
Ohjaus- ja tukiprosesseja tulee kehittää, jotta voidaan varmistaa prosessin
keskeytymättömyys potilaan hoidon eri vaiheissa. Prosessien kehittämisen tavoitteena on myös se, että potilaiden tarpeetonta siirtelyä hoitopaikasta toiseen
pyritään vähentämään ja ohjauskäytäntöjä yhtenäistämään. (Kanste ym. 2007.)
Ohjauksessa on myös huomioitava se, että potilaat ovat nykyisin paremmin tietoisia terveyteen liittyvistä asioista (Leino-Kilpi ym. 2005) ja heiltä itseltään
edellytetään lisääntyvässä määrin vastuuta omasta hoidostaan (Johansson ym.
2004). Hyvä ohjaus mahdollistaa potilaan mukaan ottamisen itseään koskevaan
päätöksentekoon sekä hoidon tavoitteiden asettamiseen (Sheppard ym. 2003). Ohjauksen ja tuen on todettu edistävän potilaiden hoitoon sitoutumista (Kelly 1996,
Wainwright & Gould 1997, Kyngäs & Lahdenperä 1999, McGraw & Drennan
2001, Kyngäs ym. 2004, Kääriänen & Kyngäs 2005).
Glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumista on tutkittu sekä potilaiden että silmälääkäreiden näkökulmasta. Osa silmälääkäreistä ei usko, että juuri hänen potilaansa olisivat huonosti sitoutuneita (Friedman ym. 2005a). Hoitoon sitoutumisen
edistämiseksi yksi keskeinen keino on panostaa kansalaisten tietoisuuteen glau18

koomasta (Kocur & Resnikoff 2002). Glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutuminen
on tunnettu ja keskeinen ongelma. Siksi onkin tärkeää selvittää, mitkä tekijät edistävät hoitoon sitoutumista. Saatujen tietojen avulla voidaan havaita ne potilaat,
joilla on riski sitoutua huonosti hoitoonsa. (Nordmann ym. 2007.)
Glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisen edistämiseksi on yritetty käyttää
monia keinoja. Tällaisia ovat esimerkiksi puhelinsoitto vastaanottokäynnin unohtaneelle potilaalle (Patel & Spaeth 1995), lääkkeiden käytön tilastojen seuraaminen (Gurwitz ym. 1998), elektroninen lääkeseuranta (Kass ym. 1986, Kass ym.
1987), ohjausvideot (Kim ym. 1997), lääkeen annostelu kerran päivässä (Patel &
Spaeth 1995), erilaiset muistutuslaitteet ja -hälytykset (Sleath ym. 2006) tai silmälääkkeiden annostuksen apuvälineet (Flowers ym. 2006). Kuitenkaan mitään
selkeää parasta menetelmää ei ole löydetty hoitoon sitoutumisen edistämiseksi.
Glaukooman hoito on muutakin kuin näkökenttien tarkastelua, näköhermon
pään tutkimista ja lääkemääräysten kirjoittamista. Nykyiset käytännöt eivät ole
toimivia valtaosalle potilaista. Parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi glaukoomapotilaan hoidossa on syytä kehittää nykyisiä käytäntöjä. Jotta
glaukooman aiheuttamaa näön menetystä voidaan estää tehokkaammin, terveydenhuoltohenkilöstön on oltava aktiivisia suunnitellessaan ja testatessaan erilaisia uusia menetelmiä potilaiden ohjauksen edistämiseksi. (Friedman ym. 2005b.)
Terveydenhuoltohenkilöstön on myös syytä luoda potilaalle mukava ja turvallinen
tutkimusympäristö, jossa hoitoon sitoutumisesta on helpompi keskustella (Sleath
ym. 2006). Yksi keino, jolla glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisesta saadaan
tietoa, on mitata sitoutumista ennen ja jälkeen tietyn intervention (Friedman ym.
2005a).
Vaikka hoitoon sitoutumista on tutkittu runsaasti lähes neljännesvuosisata,
ei ole löydetty menetelmää, jolla sitoutumista voisi mitata luotettavasti. Eniten
käytetty menetelmä tutkimuksissa on ollut potilaan itsearviointi. Menetelmä
pohjautuu potilaan rehellisyyteen, muistiin ja ymmärrykseen. (DiMatteo 2004b.)
Yksi hoitoon sitoutumista mittaava, potilaan omaan arvioon perustuva menetelmä on suomalainen, hoitotieteen alalla kehitetty ja testattu Adherence Instrument
(ACDI) (Kyngäs 1999b), jota on käytetty monissa sekä nuorten että aikuisten
pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoon sitoutumisen tutkimuksissa (Kyngäs
1999a, Kyngäs ym. 2000b, Kemi ym. 2009, Yamada ym. 2009). Toisaalta on
myös huomioitava, että terveydenhuoltohenkilöstökään ei pysty täydellisesti arvioimaan potilaan hoitoon sitoutumista (Djafari ym. 2009). Hoitoon sitoutumisen
tutkimuksista ei myöskään ole saatu selkeää ratkaisua sitoutumisen edistämiseksi
(Van Hecke ym. 2008). Hoitoon sitoutumisen määrittely ei ole yksiselitteistä. Täs19

sä tutkimuksessa käsite hoitoon sitoutuminen määritellään potilaan vastuulliseksi,
tavoitteiseksi ja aktiiviseksi itsensä hoitamiseksi terveydentilan edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa (Kyngäs & Hentinen 1997).
Kansainvälisessä kirjallisuudessa hoitoon sitoutumiselle ei ole yleisesti hyväksyttyä termiä (Kyngäs & Hentinen 2008). Tästä johtuen osajulkaisuissa käytetään
englanninkielisiä käsitteitä adherence ja compliance kunkin lehden vaatimuksen
mukaisesti.
Vuonna 2011 mahdollisesti voimaan tuleva terveydenhuoltolaki tulee painottamaan asiakaskeskeisyyttä sekä palveluiden laatua ja saatavuutta tasapuolisesti
kaikille kuntalaisille. Lisäksi laki tulee painottamaan terveyden- ja hyvinvoinnin
edistämistä sekä kustannusten kasvun hillitsemistä. Laissa mainitaan myös iäkkäiden neuvontapalveluiden järjestäminen ja siihen sisältyen muun muassa terveyden
ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvä varhainen tuki sekä turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus.
(HE 90/2010.)
1.2

Tiedon haun kuvaus ja tutkimuksen eteneminen

Tämä tutkimus on edennyt kolmivaiheisena, joten tiedonhakuja on tehty useaan
otteeseen vuosina 2004–2010. Haun luotettavuuden lisäämiseksi hakumenettelyyn saatiin ohjeet kirjaston informaatikolta. Tutkimuksen lähtökohdaksi haluttiin
laaja näkemys myös muiden pitkäaikaissairaiden kuin glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisesta, potilasohjauksesta ja sosiaalisesta tuesta. Glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisesta on vain vähän hoitotieteellistä tutkimusta. Vaikka potilasohjaus ja sosiaalinen tuki ovat käsitteinä hyvin lähellä toisiaan, tietoa haettiin
molemmista näkökulmista mahdollisimman laajan tiedon saamiseksi. Hakukriteereinä olivat tieteelliset artikkelit ja kirjallisuuskatsaukset pitkäaikaissairaiden
hoitoon sitoutumisesta, potilasohjauksesta, sosiaalisesta tuesta, glaukoomasta ja
sen hoidosta, interventiotutkimuksista, internet-perusteisesta ohjauksesta ja sosiaalisesta tuesta, silmätautien hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Tiedonhaku tehtiin Cinahl-, Medline- ja Medic-tietokantoihin. Yksittäisiä hakuja tehtiin myös PubMedtietokantaan. Hakusanoina käytettiin seuraavia sanoja ja niiden suomenkielisiä
vastineita tähdellä (*) katkaistuna sekä niiden erilaisia yhdistelmiä: compliance,
non-compliance, adherence, non adherence, concordance, patient education,
counselling, social support, lack of social support, glaucoma, intervention, internet based, web-based, randomized control trial, randomized control study, medication, elderly, chronic illness, ophthalmic nursing.
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Kansainvälisissä lähteissä rajauksena käytettiin edellä mainittujen hakukriteereiden lisäksi englannin kieltä. Esimerkiksi lokakuussa 2006 hakusanalla patient compli* Cinahl antoi 8 730 ja Medline 30 810 osumaa. Joulukuussa 2008
hakusanalla adher* Cinahl antoi 6 912 ja Medline 50 035 osumaa. Hakusanalla
patient educ* Cinahl antoi 26 417 ja Medline 47 049 osumaa lokakuussa 2006.
Joulukuussa 2008 vastaavat määrät olivat Cinahl:sta 33 381 ja Medline:sta 54 361
osumaa. Otsikon perusteella päätettiin sulkea pois kaikki psykiatrista hoitotyötä
koskevat artikkelit, koska mielenkiinnon kohteena olivat somaattisesti sairaat potilaat. Poissulkukriteerinä oli psykiatrisen hoitotyön lisäksi myös äitiyshuoltoon
sekä lasten ja nuorten hoitotyöhön liittyvät artikkelit. Abstraktien perusteella valittiin koko tekstit luettavaksi. Esimerkiksi joulukuussa 2008 Cinahl:n hakutuloksista löytyi otsikon perusteella 176 kriteerit täyttävää artikkelia, joista abstraktin
lukemisen jälkeen valittiin 87 artikkelia. Vastaavasti Medline -hausta samaan aikaan otsikon perusteella luettiin 255 abstraktia, joista valittiin 59 artikkelia.
Lisäksi tehtiin käsihakuja artikkeleiden lähdeluetteloista. Aineiston saatavuutta hankaloitti se, että monet silmätautien alan vanhemmat lehdet ovat ilmestyneet
ainoastaan paperiversiona. Vaikka kirjaston tiedoston mukaan lehden olisi pitänyt
olla tietyssä kirjastossa, sitä ei kuitenkaan sieltä löytynyt tehostetusta etsinnästä
huolimatta.
Tutkimus kuuluu hoitotieteen tutkimusalaan ja on soveltavaa tutkimusta. Tutkimus etenee kolmivaiheisesti (kuvio 1) ja se raportoidaan näiden tutkimusvaiheiden kautta.
Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on kuvailla sitä, minkälaista on glaukoomaa sairastavan potilaan hoitoon sitoutuminen ja mitkä tekijät edistävät sitä.
Aineisto kerätään aikaisemmin testatulla hoitoon sitoutumisen mittarilla ACDI
(Adherence Instrument) (Kyngäs 1999b) glaukoomapotilailta (n = 249). Mittarin
alkuperäinen kehittäjä käyttää käsitettä komplianssimittari, jota myös tässä tutkimuksessa käytetään. Empiirisen aineiston analysoinnissa käytetään tilastollisia
perus- ja monimuuttujamenetelmiä.
Toisen vaiheen tarkoituksena on kuvailla hyvin hoitoonsa sitoutuneiden
glaukoomapotilaiden käsityksiä saamastaan ohjauksesta ja sosiaalisesta tuesta.
Aineisto kerätään ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa hyvin sitoutuneiksi osoittautuneilta potilailta (n = 12) puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Aineisto
analysoidaan induktiivisella sisällönanalyysillä. Saatua tietoa käytetään suunniteltaessa kolmannen vaiheen interventiota.
Kolmannen vaiheen tarkoituksena on tutkia tehostetun internet-perusteisen ja
normaalin käytännön mukaisen potilasohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikuttavuut21

ta glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisessa. Tutkimusasetelmassa koeryhmä
(n = 34) saa tehostetun ohjauksen ja sosiaalisen tuen internetin välityksellä. Lähtötilannetta mitataan komplianssimittarilla (ACDI) sähköpostikyselynä. Intervention vaikuttavuutta mitataan kahden ja kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä
mittauksesta. Kontrolliryhmä (n = 51) saa normaalin käytännön mukaisen ohjauksen ja sosiaalisen tuen. Lähtötilanne sekä tilanne kahden ja kuuden kuukauden
kuluttua mitataan kuten koeryhmältä, mutta kontrolliryhmä vastaa komplianssimittariin kirjeitse. Aineistot analysoidaan tilastollisia perusmenetelmiä käyttäen.
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Kuvio 1. Tutkimuksen eteneminen.
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2

Glaukoomapotilaan ohjaus, sosiaalinen tuki
ja hoitoon sitoutuminen

Tutkittava ilmiö on glaukoomapotilaan hoitoon sitoutuminen. Muut käsitteet, joiden vaikutusta hoitoon sitoutumiseen tutkitaan, ovat potilasohjaus ja sosiaalinen
tuki. Tämän tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat perustuvat aikaisempaan tutkittuun tietoon.
2.1

Glaukooma pitkäaikaissairautena

Suomessa oli vuonna 2008 rekisteröity yli 76 000 potilasta, joilla oli oikeus korvaukseen glaukoomalääkkeistä. Potilaiden määrä lisääntyy nopeasti, sillä vuonna 2009 määrä oli jo 78 039. Tämä tarkoittaa 1,5 %:a koko väestöstä. Naisia on
enemmän kuin miehiä (naiset n = 51 288, miehet n = 26 751) (Kela 2009). On
myös arvioitu, että tilastojen ulkopuolelle jää suuri potilasryhmä, jonka epäillään
sairastavan glaukoomaa ja jotka tarvitsevat myös silmälääkärin seurantaa (Tuulonen ym. 2003).
Glaukooma on hitaasti etenevä, krooninen näköhermon sairaus. Kyse on tautiryhmästä johon kuuluu noin 50 eri glaukoomamuotoa. Se todetaan yleensä yli
40-vuotiailla. (Hietanen ym. 2005.) Glaukooman esiintyvyys yli 50-vuotiailla on
noin 1,5 % ja iän myötä esiintyvyys kasvaa (Leske ym. 1999). Maailmalaajuisesti
on todettu, että glaukoomaa esiintyy enemmän maissa, joissa elinikäennuste on
korkeampi. Tällä hetkellä läntisellä pallonpuoliskolla useimmissa maissa keskimääräinen elinikäennuste on 80–85 vuotta. (Grehn 2001.) Glaukoomassa tyypillistä on näköhermojen tuhoutuminen ja siitä aiheutuva näköhermon pään (papilla)
kovertuminen (Airaksinen 2001, Hietanen ym. 2005). Näköhermon etenevän neuropatian aiheuttamat vauriot ilmenevät näkökentän rakenteellisina ja toiminnallisina vaurioina (Marquis & Whitson 2005). Glaukooma onkin salakavala tauti,
koska keskeinen näön tarkkuus ja lukunäkö säilyvät pitkään, eikä potilas välttämättä huomaa näössään poikkeavaa (Airaksinen 2001, Hietanen ym. 2005). Sairauden alkuvaiheen oireettomuus saattaa viivästyttää hoidon aloittamista. Potilaalta puuttuva sairauden tunto on myös tekijä, joka huonontaa hoitoon hakeutumista
sekä hoitoon sitoutumista. (Airaksinen 2001.) Hoidon aloittaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on keskeistä paitsi potilaan ja hänen näkökykynsä kannalta, myös kansantaloudellisista syistä (Reeder ym. 2008). Glaukooman nopea
toteaminen varhaisvaiheen oireettomuudesta huolimatta on pienellä osalla potilaita todettu yhdeksi tärkeäksi tekijäksi sairauden etenemisen ehkäisyssä. Varhais23

vaihe on myös tärkeä ajankohta lisätä potilaan tietoisuutta sairaudesta. (Juzych
ym. 2008.) Hoitamattomana glaukooma saattaa johtaa putkinäköön, jolloin potilas
näkee esimerkiksi edessään seisovan henkilön kasvot, mutta ei tämän vieressä seisovaa henkilöä (Browne 2003), näkövammaisuuteen tai jopa sokeuteen (Hietanen
ym. 2005).
Silmän sisällä oleva kammioneste pitää yllä silmän painetta. Suurin osa
kammionesteen ulosvirtauksesta silmän kovakalvon laskimoihin on riippuvainen
silmänpaineesta. Glaukooman pääjaottelu perustuu silmän sisällä olevan kammiokulman avoimuuteen (avokulmaglaukoomat) tai ahtauteen (ahdaskulmaglaukoomat). Ahdaskulmaglaukoomassa silmän kammionesteen kulku on estynyt, kun
taas avokulmaglaukoomassa ei ole selvää estettä kammionesteen kululle. Glaukooma voidaan luokitella myös matalapaineisiin, normaalipaineisiin tai korkeapaineisiin. Silmänpainetta mitataan elohopeamillimetreinä (mmHg), normaalipaineisen ja korkeapaineisen glaukooman paineraja on 22 mmHg. (Raitta & Tomita
1995, Airaksinen 2001, Hietanen ym. 2005.)
Silmänpaine on glaukooman yleisin ja tärkein riskitekijä. Jokaisen potilaan
kohdalla on yksilöllistä, millä painetasolla näköhermo vaurioituu. Jonkun silmä
voi sietää korkeaa painetta, kun taas jonkun toisen silmä vaurioituu alle 21–22
mmHg:n painetasolla. (Raitta & Tomita 1995, Hietanen ym. 2005.) Glaukooman tarkkaa syytä ei tiedetä. Riskitekijöitä ovat taudin esiintyminen lähisuvussa,
ikääntyminen, voimakas likinäköisyys, eksfoliaatiosyndrooma, verenkiertosairaudet, diabetes, migreeni, korkeat veren rasva-arvot, jotkut lääkkeet (esimerkiksi
kortisoni) sekä rotu (mustaihoisten riski sairastua on nelinkertainen verrattuna
valkoihoisiin). Sairauden alkuvaiheen oireettomuus aiheuttaa sen, että sairaus löydetään usein sattumalta potilaan hakeuduttua silmälääkärin vastaanotolle muusta
syystä. (Raitta & Tomita 1995, Hietanen ym. 2005.) Diagnoosi pohjautuu silmälääkärin tekemiin silmänpainemittauksiin, kammiokulman rakenteen tutkimiseen,
näköhermon pään arviointiin, näkökenttätutkimukseen ja hermosäikeiden tilan
arviointiin (Airaksinen 2001).
Glaukooma vaatii aina hoitoa. Hoitomuotoja ovat lääkehoito, erilaiset laserhoidot ja kirurginen hoito (Airaksinen 2001, Marquis & Whitson 2005). Hoidon
tavoitteena on näkövammaisuuden ehkäiseminen silmänpainetasoa alentamalla,
joka on toistaiseksi ainoa hoitomuoto (Tuulonen ym. 2003). Parantavaa hoitoa
ei ole, sillä jo vaurioitunutta näköhermoa ei voi korjata. Ensisijainen hoito on
silmänpainetta alentava lääkitys (silmätipat), jota käytetään säännöllisesti ja jatkuvasti. Joskus lisänä saatetaan käyttää myös systeemilääkitystä. Hoito perustuu
kammionestetuotannon vähentämiseen tai ulosvirtauksen lisäämiseen. Usein
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hoito perustuu näiden yhdistelmään. Glaukoomapotilaan hoitoa seurataan tarkasti
silmälääkärin vastaanotolla 6–12 kuukauden välein, joskus jopa useamminkin.
(Hietanen ym. 2005.) Silmälääkärin tekemän kliinisen tutkimuksen lisäksi näköhermon pää ja hermosäikeet valokuvataan ja tehdään näkökenttätutkimus 1–2
vuoden välein huomioiden potilaan ikä, glaukooman vaikeusaste ja mahdolliset
muut silmä- ja yleissairaudet (Tuulonen ym. 2003). Laser- tai leikkaushoitoa silmänpaineen alentamiseksi harkitaan silloin, kun tauti ei ole tasapainossa potilaan
sietämällä lääkehoidolla (Hietanen ym. 2005).
Glaukoomadiagnoosin saaminen saattaa vaikuttaa potilaan elämänlaatuun sitä
huonontavasti. Elämänlaatua voi huonontaa myös diagnoosin psykologinen vaikutus (lisääntynyt pelko), näkökenttävauriot, lääkkeiden sivuvaikutukset sekä lääkehoidon kalleus. (Altangerel ym. 2003.) Kolmasosa glaukoomapotilaista ilmoitti
pelkäävänsä näkökyvyn menetystä ja jopa 80 % ilmoitti tunteneensa kielteisiä
tunteita saadessaan tietää sairastavansa glaukooma (Odberg ym. 2001). Potilaat,
joilla sairaus ei ollut edennyt vielä ääreisalueiden näkökenttäpuutoksiin saakka,
olivat sopeutuneet paremmin ulkona liikkumisen vaikeuksiin kuin ne, joilla vakavia näkökenttäpuutoksia oli todettu. Toisaalta vakavan näkökenttäpuutoksen kokeneet kiinnittivät enemmän huomiota keskeiseen näköönsä. (Spaeth ym. 2006.)
Elämänlaatua ikääntyneillä heikkonäköisillä voi hankaloittaa vaikeudet selviytyä
päivittäisistä toiminnoista. He saattavat kokea itsenäisyyden menetystä, sosiaalista eristyneisyyttä sekä yksinäisyyttä. (Houde & Huff 2003.) On myös todettu,
että kaikilla glaukoomapotilailla elämänlaatu ei ole kärsinyt sairauden vuoksi
(Wandell ym. 1997).
Glaukoomapotilaat ovat kuvanneet glaukooma-diagnoosin saamisen yllätykseksi ja odottamattomaksi, koska he ovat ajatelleet näköön liittyvä ongelmansa
esimerkiksi ikääntymiseen liittyviksi. Vasta diagnoosin saatuaan he ovat käsittäneet sairauden vakavuuden, sillä ennen sitä heillä ei ole juurikaan ollut tietoa
glaukoomasta. (Green ym. 2002.) Potilaat ovat kuvanneet vaikeuksia sekä lähiettä ääreisnäössä, ongelmia hämäränäkemisessä ja häikäisyssä, ja kotiaskareissa
sekä ulkona liikkumisessa (Nelson ym. 2003). Glaukooman aiheuttama heikkonäköisyys on tuonut muutoksia jokapäiväiseen elämään, kuten kyvykkyyteen ajaa
autoa sekä lukemiseen ja selviytymiseen kotona (Green ym. 2002). Toisaalta osa
potilaista ei ollut kokenut hankaluuksia näkökyvyssään (Odberg ym. 2001). Lääkkeiden sivuvaikutuksista potilaat ovat raportoineet sekä systeemisiä että paikallisia sivuvaikutuksia. Eriasteisista lääkkeiden sivuvaikutuksista on kärsinyt 25–
43 % glaukoomapotilaista. (Odberg ym. 2001, Herndon ym. 2006.) Kuitenkin
suurin osa (87 %) niistä, jotka olivat kärsineet esimerkiksi silmien punaisuudesta
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tai värikalvon värin muutoksesta, eivät olisi lopettaneet lääkkeen käyttöä näiden
syiden vuoksi edellyttäen, että lääkitys alensi silmänpainetta (Herndon ym. 2006).
Silmälääkkeiden aiheuttamat sivuoireet ovat saattaneet aiheuttaa hankaluuksia
esimerkiksi työelämässä. Osa potilaista on kertonut heräävänsä jopa tuntia aikaisemmin, jotta näkö ehtisi kirkastua ja silmien punoitus vähentyä ennen töihin
lähtöä. Pelkoa herättää myös pimeisiin paikkoihin meneminen sekä mahdollisuus,
että joskus joutuu käyttämään valkoista keppiä tai opasta. Potilaat, joilla näkökyky on jo heikentynyt glaukooma vuoksi, ovat kuvanneet myös pelkoa itsenäisyyden menettämisestä sekä sosiaalisten suhteiden muuttumisesta. (Green ym. 2002.)
Vaikka potilaat odottavat lääkäriltä paljon tietoa sairaudesta, he eivät kuitenkaan itse ole välttämättä kovinkaan aktiivisia hoidossaan. Noin puolet potilaista ei
halunnut keskustella lääkärin kanssa lääkkeiden ottoon liittyvistä vaikeuksista ja
lääkkeiden sivuvaikutuksista tai ei halunnut tietää omasta lääkityksestään enempää. (Dawn ym. 2005.)
2.2

Glaukoomapotilaan ohjaus

Terveydenhuoltohenkilöstön tulisi arvioida potilaiden ohjaustarpeita osana potilaan yksilöllistä hoitoa (Johansson ym. 2002, Smith & Liles 2007), mutta keskeistä on myös kysyä potilailta itseltään, mitä he haluavat tietää ja saada heidät näin
mukaan päätöksentekoprosessiin (Johansson ym. 2002). Ohjauksen on todettu
oleva yksi tehokas keino glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumisen edistämisessä.
Ohjauksessa pitäisi keskittyä potilaan tietoon ja ymmärrykseen glaukoomasta.
(Olthoff ym. 2005.)
2.2.1 Ohjaus käsitteenä
Potilasohjaus on keskeinen osa potilaan hoitoa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) määrittelee, että potilaalla on oikeus saada tietoa omasta
terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista sekä niiden
vaikutuksista. Lisäksi laki määrittelee, että terveydenhuollon ammattihenkilön on
annettava selvitys siten, että potilas ymmärtää saamansa tiedon sisällön ja pystyy
täten osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. (Laki 1992/785.) Ohjauksen tavoitteena on tukea potilasta ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja
hoitamaan itseään mahdollisimman hyvin (Phillips 1999) sekä vahvistaa kotona
selviytymistä siten, että yhteydenotot hoitavaan laitokseen hoitojakson jälkeen
vähenisivät. Terveydenhuoltohenkilöstö on vastuussa potilasohjauksesta ja se on
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merkittävä osa hoitotyötä. (Kääriäinen ym. 2006 Kääriäinen 2007.) Hyvä ohjaus
on potilaslähtöistä (Hoevenaars ym. 2008, Baraz ym. 2010), yhteistyötä potilaan
ja terveydenhuoltohenkilöstön välillä (Russell 2010), etukäteen hyvin suunniteltua (Phillips 1999), perustuu ohjattavan tarpeisiin, sisältää myös kirjallisia ohjeita,
on jatkuvaa ja käsittää myös emotionaalista tukea (Kyngäs 2003) ja sen suunnittelussa on huomioitu potilaan taustatekijät (Kääriäinen 2007, Baraz ym. 2010,
Wang ym. 2010). Haasteellinen ohjattava on huonosti hoitoon sitoutunut potilas
(Phillips 1999).
Potilasohjaus-käsitteen rinnalla käytetään monia käsitteitä, kuten neuvonta,
terveysneuvonta, opetus ja tiedon antaminen (Kyngäs ym. 2007). Ohjaus käsitetään yleensä yksilöllisenä, dynaamisena ja muutoksen tuovana vuorovaikutuksellisena tapahtumana (Kettunen ym. 2001). Ohjauksessa vuorovaikutus on kaksisuuntaista, jossa vastuu on terveydenhuoltohenkilöstöllä (Kjellgren ym. 2000),
mutta edellyttää aktiivisuutta molemmilta osapuolilta (Poskiparta ym. 2001).
Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä ohjaus ja se määritellään potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön aktiiviseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka rakentuu vuorovaikutussuhteessa ja on sidoksissa heidän taustatekijöihinsä (Kääriäinen
ym. 2005b, Kääriäinen 2007).
Ohjauksen taustatekijät voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja
ympäristötekijöihin. Fyysisiä tekijöitä ovat esimerkiksi ikä, sairauden vakavuus
(Wang ym. 2010) ja ohjattavan fyysiset rajoitteet. Ikääntyneen ohjaaminen asettaa omat haasteensa, koska potilaalla voi olla aistirajoitteita, kuten heikentynyt
kuulo tai näkö (Kelly 1996, Sinclair ym. 2004), tai heikentynyt muisti (Kyngäs
ym. 2007). Ohjausta toteuttaneet henkilöt eivät olleet huomioineet riittävästi iäkkään potilaan heikentyneitä aisti- ja muistitoimintoja (Isola ym. 2007). Ohjausta
voi myös hankaloittaa, jos potilas kokee itsensä terveeksi ja oireettomaksi, mutta terveydentila vaatii hoitoa (esimerkiksi kohonnut verenpaine tai glaukooma).
Psyykkisiä taustatekijöitä ovat esimerkiksi motivaatio ja oppimistyyli. Sosiaaliset ja ympäristötekijät vaikuttavat siihen, millaista tukea potilas saa omaisiltaan
ja muilta läheisiltään ja miten hän voi toteuttaa hoitoaan asuinympäristössään.
Ympäristötekijöistä merkityksellisin on se fyysinen ympäristö, jossa ohjausta
annetaan. Ohjauspaikan tulisi olla häiriötön ja rauhallinen, jotta sekä potilas että
hoitaja voivat keskittyä ohjaukseen. (Kääriäinen ym. 2006, Kääriäinen 2007.) Ohjauspaikan häiriöttömyys ja rauhallisuus tulisi huomioida erityisesti ikääntyneiden
hoidossa, koska he ovat kuvanneet kaipaavansa ohjaustilanteeseen inhimillisyyttä,
kiireettömyyttä ja kannustusta (Isola ym. 2007).
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2.2.2 Potilaiden ohjaus- ja tiedonsaannin tarpeet sekä odotukset
Potilaat odottavat terveydenhuoltohenkilöstöltä ohjausta, tiedonantoa (Caress
ym. 2002, Smith & Liles 2007), tukea, motivointia ja yhteistyötä (Johansson ym.
2003). Suurimmat odotukset kohdentuvat tiedonsaantiin bio-fysiologisista, toiminnallisista, eettisistä (Rankinen ym. 2007), sosiaalisista ja taloudellisista asioista (Heikkinen ym. 2007, Heikkinen ym. 2008). Oppimistarpeet ovat yksilöllisiä.
Sairauden vakavuus voi vaikuttaa oppimistarpeisiin siten, että vakavasti sairaat
tarvitsevat enemmän tietoa sosiaalisista asioista. (Caress ym. 2002, Wang ym.
2010.) Oppimistarpeet vaihtelevat myös sairauden eri vaiheissa (Smith & Liles
2007). Taustatekijöillä voi olla vaikutusta oppimistarpeisiin ja tiedon tasoon. Yli
60-vuotiailla naisilla, vähemmän koulutetuilla ja eläkeikäisillä on todettu olevan
enemmän oppimistarpeita. (Johansson ym. 2002.)
Potilailla on erilaisia oppimistarpeita riippuen heidän sairaudestaan, elämäntilanteestaan ja aikaisemmista kokemuksista. Tavallisimmin oppimistarpeet
kohdentuvat itse sairauteen, hoitoon, lääkehoitoon (Suhonen ym. 2005), komplikaatioihin, päivittäiseen selviytymiseen ja toimintaan (Boter ym. 1998, Johansson
ym. 2002, Isola ym. 2007, Smith & Liles 2007, Virtanen ym. 2007). Suhosen ym.
(2005) mukaan potilaat olisivat tarvinneet enemmän tietoa esimerkiksi päivittäisestä selviytymisestään sairauden kanssa, sairauden ennusteesta sekä potilaiden
oikeuksista.
Glaukoomapotilaat odottavat tietoa sairauden kanssa selviytymisestä, kuntoutusmahdollisuuksista, sosiaalisista ja psykologisista seikoista, sosiaaliturvasta ja
työelämään liittyvistä näkökohdista (Hoevenaars ym. 2005). Lisäksi potilaat odottavat saavansa tietoa diagnoosista ja sairauden ennusteesta kansankielellä. Lääkäriltä odotetaan myös kliinistä osaamista, hyvää mainetta, kommunikaatiotaitoja,
empaattisuutta sekä kuuntelutaitoa. (Dawn ym. 2003, Dawn ym. 2005.)
Useiden tutkimusten (Sheppard ym. 2003, Hoevenaars ym. 2005, Juzych ym.
2008, Kosonen & Suuronen 2008) mukaan glaukoomapotilaat odottavat tietoja
sairauteen liittyvistä oireista, sairauden hoidosta ja ennusteesta sekä lääkehoidon
toteutuksesta. Potilaat haluavat tietoa myös kontrollikäyntien ja tutkimusten (kuten näkökenttätutkimus, silmänpaineen mittaus) merkityksestä osana hoitoa (Hietanen ym. 2005, Watkinson 2005, Herndon ym. 2006). Potilaan tulisi ymmärtää
matalan silmänpainetason säilyttämisen tärkeys näön menetyksen riskin vähentämisessä. Noin puolet potilasta oli saanut tietoa siitä, että sairaus voi hoitamattomana aiheuttaa sokeuden, mutta lääkäri tekee kaikkensa estääkseen sen. Lähes
kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat tietoisia silmänpaineen alentamisen tär28

keydestä glaukooman hoidossa. (Herndon ym. 2006.) Kosoko ym. (1998) mukaan
lähes 90 % tietää, että glaukooma voi johtaa sokeuteen. Hoevenaars ym. (2005)
mukaan glaukoomapotilaiden ohjauksessa pitäisi huomioida myös perinnöllisyys
sairauden syynä, sairauden varhaisen toteamisen tärkeys, hoitomuodot ja tieto
mahdollisuudesta sairastaa glaukoomaa tietämättään. Ikääntyneet näkövammaiset
tarvitsevat ohjausta ja tietoa erityisesti tukiryhmistä ja heikkonäköisten palveluista (Watkinson 2005).
Lääkehoitoon sitoutuminen on tärkeää näön säilyttämisen kannalta, sillä parantavaa hoitoa glaukoomaan ei ole (Watkinson 2005). Glaukoomapotilaat tarvitsevat ohjausta lääkehoidosta. Ohjauksessa yhtenä tärkeänä osana ovat lääkkeiden
säännöllinen ja jatkuva annostelu eli lääkehoitoon sitoutuminen. Sitoutumisessa
auttaa tieto siitä, miksi lääkitystä käytetään ja miten se vaikuttaa. Silmätippojen
tiputtamisen tekniikka täytyy opettaa potilaalle tai kontrolloida, osaako hän toteuttaa hoidon ohjeiden mukaan. (Marsden & Shaw 2003, Watkinson 2005, Herndon ym. 2006, Tsai ym. 2007.) Potilaat tarvitsevat tietoa myös lääkehoidon toteuttamisen tekniikasta, ennen silmätippojen tiputusta tapahtuvasta käsien pesusta
sekä siitä, että silmätippapullon kärki ei saa osua silmäluomiin (Tsai ym. 2007).
Tärkeää on myös ohjata potilasta sulkemaan kyynelpiste (punktakompressio) tiputtamisen jälkeen (noin 2–5 minuuttia) sivuvaikutusten vähentämiseksi. Potilaat
tarvitsevat tietoa myös eri lääkkeiden annostelun välillä pidettävistä tauoista (suositus on vähintään 10–15 minuuttia) (Hietanen ym. 2005), lääkkeiden paikallisista
sivuvaikutuksista (kuten kirvely, polttava tunne silmässä) ja systeemivaikutuksista
(kuten päänsärky, rytmihäiriöt) (Miller 1998, Marsden & Shaw 2003) sekä lääkkeiden säilytyksestä (Tsai ym. 2007) ja Kela-korvattavuudesta (Kosonen & Suuronen 2008). Potilaalle tärkeää on muistutus siitä, että hänen tulee kertoa glaukoomalääkkeiden käytöstä esimerkiksi joutuessaan sairaalaan. Glaukoomalääkkeillä
saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. (Kosonen & Suuronen
2008.) Potilaat ovat raportoineet sekä systeemisiä että paikallisia lääkkeiden aiheuttamia sivuvaikutuksia. Glaukoomapotilas tarvitsee tietoa myös siitä, että hän
voi elää täysin normaalia elämää ilman rajoituksia. Silmiä voi käyttää vapaasti
eikä niitä tarvitse säästää. (Hietanen ym. 2005.)
Motivaatio vaikuttaa potilaan halukkuuteen omaksua hoitoonsa liittyviä asioita. Motivoinnin lähtökohtana on ohjauksen sisällön ja riittävän konkreettisten
tavoitteiden määrittely yhdessä potilaan kanssa (Kääriäinen ym. 2005b.) Glaukoomapotilaan hoitomotivaatioon ja hoitoon sitoutumiseen vaikuttaa se, että potilas
on tyytyväinen saamaansa ohjaukseen (Sheppard ym. 2003).
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Potilaat ovat kuvanneet ohjauksen sisällön ainakin osittain riittämättömäksi
(Latter ym. 2000, Henderson & Zernike 2001, Johansson ym. 2003, Sainio &
Eriksson 2003, Kyngäs ym. 2004, Kääriäinen ym. 2005a, Leino-Kilpi ym. 2005).
Puutteita on todettu esimerkiksi eettisten ja taloudellisten näkökohtien ohjauksessa (Johansson ym. 2002, Johansson ym. 2003, Leino-Kilpi ym. 2005). Ohjauksen riittämättömyys ei ole aina seurausta siitä, miten ohjaajat ovat toimineet.
Esimerkiksi glaukoomapotilaan tiedon puutteeseen yhteydessä olevia tekijöitä on
todettu olevan matala koulutustaso, lyhyt glaukooman sairastamisaika, kiinnostuksen puute internetiin tiedonhaun menetelmänä sekä korkea ikä (Hoevenaars
ym. 2008).
Silmätautia sairastavat potilaat saavat tietonsa pääosin silmälääkäriltä (Odberg ym. 2001, Mojon-Azzi ym. 2002, Hoevenaars ym. 2005, Herndon ym.
2006), mutta osin myös hoitajalta (Hoevenaars ym. 2005, Herndon ym. 2006).
Potilaat odottavat hyvää yhteistyötä lääkärin kanssa: 27 % potilaista oli vaihtanut
silmälääkäriä ja yli puolella (60 %) syynä oli ollut huono kommunikaatio lääkärin
kanssa. Vastaajista 7 % raportoi, että lääkäri ei ollut keskustellut heidän kanssaan
silmänpaineesta lainkaan. (Herndon ym. 2006.) Lääkärin lisäksi hoitajan rooli yksilöllisen ohjauksen antajana on tärkeä, sillä hän ohjaa potilasta tämän kokonaistilanteesta, sairauden kulusta ja glaukooman aiheuttamista seurauksista (Hoevenaars ym. 2005). Hoitajan rooli keskittyy potilasohjauksessa potilaan itsehoidon
tukemiseen ja voinnin seurantaan. Lääkärin ja hoitajan lisäksi muina tiedonlähteinä potilaat olivat raportoineet glaukoomayhdistyksen, kirjat ja lehdet, esitteet ja
lehtiset, glaukoomapotilaiden ryhmätapaamiset sekä internetin. (Hoevenaars ym.
2005, Dietlein ym. 2006, Herndon ym. 2006.)
2.2.3 Ohjausmenetelmät
Hoitotyössä on käytössä useita ohjausmenetelmiä. Tavallisimmin potilasta ohjataan suullisesti tai kirjallisesti käyttäen painettuja ohjekirjasia ja -lehtisiä (Esposito 1995, Johansson ym. 2002, Kyngäs ym. 2007, Powell ym. 2010). Lisäksi
menetelminä käytetään esimerkiksi puhelinohjausta (Smith 2010), tietokoneavusteista ohjausta (Dodson ym. 2008, Loiselle & Dubois 2009), video-ohjausta
ja äänikasetteja. Ohjausmenetelmän valintaan vaikuttavat monet seikat, kuten potilaan kyky omaksua asioita sekä ohjauksen päämäärä. On arvioitu, että potilaat
muistavat 90 % sekä näkö- että kuuloaistiin perustuvasta ohjauksesta. Pelkästään
näköaistiin perustuvasta ohjauksesta he muistavat 75 % ja vain 10 % pelkkään
kuuloaistiin perustuvasta ohjauksesta. (Kyngäs ym. 2007.)
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Ohjausmenetelmistä tunnetuin ja käytetyin on yksilöohjaus, joka useimmiten tapahtuu suullisesti vuorovaikutussuhteessa (Kääriäinen ym. 2005a, Tse &
So 2008). Potilaat arvostavat yksilöohjausta, joka on oppimisen kannalta usein
tehokkain menetelmä (Kyngäs ym. 2004). Toisaalta yksilöohjaus on hoitajan
näkökulmasta aikaa vievää. Siksi joissakin tapauksissa voidaankin hyödyntää
ryhmäohjausta. (Kyngäs ym. 2007, Wang ym. 2010.) Suullista ohjausta täydennetään usein kirjallisilla ohjeilla. Potilaat haluavatkin erilaiset hoitoon liittyvät
ohjeet suullisen ohjauksen lisäksi myös kirjallisina, joihin he voivat tukeutua hoitaessaan itseään tai läheisiään (Kyngäs 2003, Kääriäinen ym. 2005a). Kirjallisten
ohjeiden saaminen ei kuitenkaan aina ole toteutunut, sillä osa potilaista ei ollut
saanut lainkaan kirjallisia ohjeita (Johansson ym. 2003, Sainio & Eriksson 2003,
Kääriäinen ym. 2005a, Isola ym. 2007). Kirjallinen ohje lääkehoidon aikataulusta
saattaa auttaa esimerkiksi ikääntyneitä suoriutumaan paremmin lääkehoidostaan
(Kelly 1996). Hoitajan tehtävä on varmistaa, että potilaalla on asianmukaiset tiedot ja että potilas tietää, mistä voi tarvitessaan saada tukea (Gray 2005). Myös
hoitajan tulee olla motivoitunut ohjaukseen (Kääriäinen ym. 2005b), huolehtia
siitä, että hänen ohjaustaitonsa, kommunikaatiotaitonsa sekä tiedot ohjaustekniikoista pysyvät ajan tasalla (Clark & Partridge 2002, Banerjee ym. 2010,) ja että
hän käyttää ohjauksen tukena tutkittua tietoa (Latter ym. 2000).
Ohjauksen onnistumisen edellytys on paitsi se, että ohjausta toistetaan
riittävän usein (Kim ym. 1997, Boter ym. 1998), myös se, että ohjausta ja sen
tavoitteita arvioidaan yhteistyössä potilaan kanssa. Hoidon onnistumiseksi terveydenhuoltohenkilöstön tulisi varmistaa, onko potilas ymmärtänyt ohjatut asiat
esimerkiksi kysymällä avoimia kysymyksiä tai pyytämällä potilasta toistamaan
asiat. Näin saadaan selville myös, onko potilaalla mahdollisesti virheellisiä tietoja sairaudestaan ja sen hoidosta tai muista siihen liittyvistä asioista. Tutkimuksen
mukaan vain pieni osa lääkäreistä ja muusta terveydenhuoltohenkilöstöstä käyttää
tähän aikaa. (Quigley 2008.)
Nykyisin ohjausta tarjotaan myös erilaisten teknisten laitteiden (kuten videot, äänikasetit, tietokoneohjelmat ja puhelin) välityksellä (Kinnane & Thompson 2008, Sarkar ym. 2008). Vajaa kymmenen vuotta sitten teknisten laitteiden
käyttö ei vielä ollut kovin yleistä (Johansson ym. 2002), mutta niiden käyttö on
lisääntynyt viime vuosina (Dodson ym. 2008, Loiselle & Dubois 2009). Esimerkiksi nykyisin käytetään tekstiviestimuistutusta vastaanotolle saapumisesta (Helsingin kaupunki, Terveyskeskus, hammashoito 2010). Opetusvideon katsomisen
on todettu parantavan tiedon tasoa, joskin tiedon taso laski kuuden kuukauden
kuluessa. Parantunut tiedon taso oli kuitenkin vaikuttanut hoitoon sitoutumiseen
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positiivisesti. (Rosenthal ym. 1983, Kim ym. 1997.) Näkökyvyn rajoitukset eivät
ole välttämättä esteenä esimerkiksi video-ohjaukselle tai tietokoneavusteiselle ohjaukselle (Kyngäs ym. 2007).
Terveydenhuoltohenkilöstö voi antaa ohjausta tietokoneen välityksellä yksinkertaisimmillaan esimerkiksi sairaalan omien tietokoneiden välityksellä, jolloin
tarkoitetaan sähköistä tiedon jakamisesta potilaille. Etuna tietokoneavusteisessa
ohjauksessa on se, että sähköiseen materiaaliin voidaan tehdä potilaskohtaisia
muutoksia tarpeen mukaan. Tavallisempaa kuitenkin on, että ohjaus välitetään potilaalle internetin välityksellä joko potilaan oman sähköpostin kautta tai suorina
linkkeinä internetin sivustoille. Pitkäaikaissairaat potilaat ovat todenneet internetin ja tietokoneen käytön ohjauksessa ja tuessa hyväksi, vaikka iäkkäämpien
henkilöiden kohdalla kiinnostus teknisten laitteiden käyttöön oli vähäisempää.
(Sarkar ym. 2008.) Sähköisen tiedonjakamisen etuina voidaan pitää muun muassa
potilaan päätöksenteon helpottamista, päätöksenteon jakamista tiimissä, tehokkaamman ajankäytön mahdollistamista ja online- tukiryhmiä (Wald ym. 2007).
Ongelmana kuitenkin vielä nykyisin on se, että kaikilla ei ole mahdollisuutta
tietokoneen käyttöön kotona (Kääriäinen & Kyngäs 2005). Ohjauksessa tulisi
kuitenkin käyttää nykyistä enemmän erilaisia menetelmiä (Johansson ym. 2002,
Johansson ym. 2003, Kaimal ym. 2008).
Monet potilaat hakevat omatoimisesti tietoa ja ohjeita itsensä hoitamiseen
internetistä (Alaranta ym. 2006, Välimäki ym. 2007). Potilaat ovat kuvanneet
löytämiään tiedostoja hämmentäviksi ja jopa vaarallisiksi ja toivovat, että sivustot
olisivat lääkärin laatimia ja selaimen käyttö olisi yksinkertaista. Potilaat arvioivat
heille räätälöityä internet-sivustoa ja totesivat sen sekä sisällöltään että käytettävyydeltään hyväksi. Erityisesti he arvostivat sitä, että tietoon pääsi käsiksi kotoa
silloin, kun itselle sopi parhaiten. (Atack ym. 2008.) Vaikka potilaat pitivät internetin käyttöä tiedon välittämiseen hyvänä, kaipasivat he kuitenkin välitöntä ohjauskontaktia terveydenhuoltohenkilöstön kanssa (Välimäki ym. 2007).
Internetissä olevat sivustot eivät ole aina valvottuja ja voivat olla sisällöltään
epätarkkoja ja jopa epäasiallisia (Rahmqvist & Bara 2007, Atack ym. 2008), huonolaatuisia (Peterlin ym. 2008) tai eivät ole tutkittuun tietoon perustuvia (Ayantunde ym. 2007). Tämän vuoksi terveydenhuoltohenkilöstön olisikin syytä itse
luoda luotettavia sivustoja internetiin (Delic ym. 2006). Tutkimuksen mukaan
noin puolet sivustoilla olevista linkeistä (google ja yahoo) on maallikkojen kirjoittamia (Kaimal ym. 2008) tai mainoksia. Toisaalta korkealaatuiset, ammattilaisten kirjoittamat sivut saattoivat olla potilaalle vaikeaselkoisia (Peterlin ym. 2008).
Vaikka monet potilaat hakevat tietoja internetistä ennen vastaanotolle tuloaan,
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vain pieni osa keskustelee lukemastaan tiedosta lääkärinsä kanssa. Tutkimusten
mukaan etukäteen tietoa hakeneet kuuluvat useimmiten ikäryhmään alle 50-vuotiaat, mutta myös iäkkäämmät ovat kiinnostuneita tiedon hausta siitäkin huolimatta,
että kaikilla ei ole taitoa internetin käyttöön. Kiinnostusta lukea luotettavia terveyttä koskevia tiedostoja internetin kautta oli myös niillä, joilla ei ollut mahdollisuutta käyttää internetiä kotonaan. (Ayantunde ym. 2007, Hay ym. 2008.)
Vertailtaessa terveydenhuoltohenkilöstön tarjoamaa internet-perusteista
ohjausta ja hoitajan antamaa vuorovaikutteista ohjausta on todettu, että internetperusteista ohjausta saaneiden tiedon taso oli tutkimuksen lopussa monella osaalueella parempi kuin vertailuryhmällä, joskin myös vertailuryhmässä tiedon taso
oli parantunut. Internet-perusteinen ohjaus oli laadittu kyseistä tutkimusta varten.
(Heikkinen ym. 2008.) Potilaiden internetin käyttöaktiivisuutta terveyttään koskevan lisätiedon hakuun on tutkittu Ruotsissa. Viiden vuoden aikana internetin käyttö lisääntyi selvästi kaikilla alle 80-vuotiailla, mutta ei kuitenkaan ikäryhmässä
80–95 vuotta. (Rahmqvist & Bara 2007.) Myös Kroatiassa tehdyssä tutkimuksessa internetin käyttö oli lisääntynyt vuoden aikana ja myös käyttäjien keski-ikä oli
noussut. Tärkein syy hakea tietoa oli se, että ei ollut saanut lääkäriltä riittävästi
vastauksia. Valtaosa vastaajista oli hakenut tietoa jostain tietystä sairaudesta, mutta vain puolet oli keskustellut asiasta lääkärinsä kanssa. (Delic ym. 2006.)
Terveydenhuoltohenkilöstön olisi syytä, paitsi itse osata käyttää internetin sivustoja, myös kannustaa potilaita itsenäiseen tiedonhakuun internetistä. Koska sivustoja on niin paljon, terveydenhuoltohenkilöstön olisi hyvä arvioida etukäteen,
mitkä sivustot ovat laadukkaita, jotta niitä voi ehdottaa myös potilaalle käyttöön.
(Bradley 2008, Peterlin ym. 2008.) Sivustojen arviointiin on myös laadittu kriteeristöjä (Bradley 2008).
Internetin käyttö on yleistynyt Suomessa myös ikääntyvien joukossa. Tilastokeskuksen tilaston mukaan 16–74-vuotiaista suomalaisista 86 % ilmoitti
käyttäneensä internetiä viimeisen kolmen kuukauden sisällä. Edellisestä mittauksesta vuotta aikaisemmin osuus oli noussut kolme prosenttiyksikköä. Internetiä käytetään Suomessa melko säännöllisesti ja usein, sillä jopa 72 % internetin
käyttäjistä ilmoitti käyttävänsä internetiä lähes päivittäin tai päivittäin. Joka toinen suomalainen käyttää internetiä useita kertoja päivässä (56 %). Ikäryhmässä
55–64 -vuotiaat useita kertoja päivässä internetiä käyttäviä oli 43 % ja ikäryhmässä 65–74-vuotiaat 19 %. Ikääntyneistä (65–74-vuotiaat) 35–36 % oli käyttänyt
sähköpostia tai verkkopankkia viimeisen kolmen kuukauden aikana ja kolmasosa
(32 %) oli etsinyt tietoa esimerkiksi erilaisista palveluista. Naisten ja miesten vä-
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lillä ei internetin käytön yleisyydessä ole nähtävissä suurta eroa, mutta naiset suosivat internetiä erityistiedon etsimisessä miehiä enemmän. (Tilastokeskus 2010.)
2.2.4 Glaukoomapotilaan tehostettu ohjaus
Glaukoomapotilaan hoitomotivaatioon ja hoitoon sitoutumiseen vaikuttaa hoitajan antama tehostettu ohjaus, johon on käytetty riittävästi aikaa (Hume & Abbot
1995, Cooper 1996, Sheppard ym. 2003). Myös lääkärin antama ohjaus on potilaan kannalta merkityksellinen. Ohjauksessa tulisi keskittyä potilaan tietoon ja
ymmärrykseen glaukoomasta sekä siihen, että keskitytään ehkäisemään potilaalle
sattuvia unohduksia lääkehoidossaan. (Olthoff ym. 2005.) Tehostetun ohjauksen
osana tulee olla potilaan ja ohjaajan välinen tavoitekeskustelu, joka myös kirjataan sairauskertomukseen (Kyngäs ym. 2007).
Tehostetussa glaukoomapotilaan ohjauksessa keskeisiä asioita ovat sairauteen
liittyvät oireet, sairauden hoito ja ennuste sekä lääkehoidon ohjaus (Hoevenaars
ym. 2005, Juzych ym. 2008, Sheppard ym. 2003, Kosonen & Suuronen 2008.)
Ohjauksessa tulee selvittää kontrollikäyntien ja tutkimusten tärkeys (Herndon
ym. 2006, Hietanen ym. 2005, Watkinson 2005). Ohjauksen tavoitteena on saada
potilas ymmärtämään matalan silmänpainetason säilyttämisen tärkeys näön menetyksen riskin vähentämisessä (Herndon ym. 2006). Glaukoomapotilaiden ohjauksessa pitäisi keksittyä muun muassa perinnöllisyyteen sairauden syynä, sairauden
varhaisen toteamisen tärkeyteen, eri hoitomuotoihin ja tietoon mahdollisuudesta
sairastaa glaukoomaa tietämättään (Hoevenaars ym. 2005). Tehostettuun ohjaukseen kuuluu myös tarkentaa potilaalta, ovatko he ymmärtäneet saamansa tiedon
(Kelly 1996, Browne 2003) ja vastata mahdollisiin kysymyksiin selkeästi käyttämättä ammattisanastoa (Browne 2003).
Lääkehoidon tehostetussa ohjauksessa tulee korostaa lääkehoidon säännöllisyyttä ja tietoa siitä, miksi lääkitystä käytetään, miten se vaikuttaa, miten tiputus
teknisesti toteutetaan (Herndon ym. 2006, Marsden & Shaw 2003, Tsai ym. 2007,
Watkinson 2005) ja kuinka pitkä tauko eri lääkkeiden välillä tulee olla (suositus
on vähintään 10–15 minuuttia) (Hietanen ym. 2005). Ohjauksessa tulee kertoa
lääkkeiden paikallisista sivuvaikutuksista (kuten kirvely, polttava tunne silmässä)
ja systeemivaikutuksista (kuten päänsärky, rytmihäiriöt) (Marsden & Shaw 2003,
Miller 1998) sekä lääkkeiden Kela-korvattavuudesta (Kosonen & Suuronen 2008)
ja lääkkeiden säilytyksestä (Tsai ym. 2007).
Osa tehostettua ohjausta on myös läheisten huomioiminen. Läheisten olisi
syytä olla tietoisia lisääntyneestä riskistä sairastua glaukoomaan ja näin ollen tar34

peesta tutkituttaa silmänsä säännöllisesti (Hietanen ym. 2005, Watkinson 2005).
Tehostetulla ohjauksella on todettu olevan postiivinen vaikutus hoitoon sitoutumisessa, vaikka tilastollista eroa koe- ja kontrolliryhmien välillä ei ole voitu osoittaa
(Baraz ym. 2010, Powell ym. 2010).
Tässä tutkimuksessa käytetty tehostettu ohjausinterventio ei sisällä näitä
kaikkia kirjallisuudessa käsitettyjä tehostetun ohjauksen piirteitä. Tässä tutkimuksessa tehostettu internet-pohjainen ohjaus mahdollistaa potilaan henkilökohtaisen
tiedon ja tuen tarpeen mukaisen itseohjautuvan tuen etsimisen ja käytön. Lisäksi
potilas saa palautetta omasta hoitoon sitoutumisestaan, ja palaute ohjaa häntä tiedollisen ja sosiaalisen tuen aktiiviseen etsimiseen. Koeryhmän potilaiden saama
palaute hoitoon sitotumisesta ilmaisee heille selkeästi sitoutumisen tavoitetason.
2.2.5 Ohjauksen vaikuttavuus
Potilasohjauksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjauksen on todettu vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi
potilaan elämänlaatuun, itsehoitoon, hoitoon sitoutumiseen (Esposito 1995, Phillips 1999, Henderson & Zernike 2001, Johansson ym. 2004, Kyngäs ym. 2004,
Koelling ym. 2005, Kääriäinen & Kyngäs 2005, Leino-Kilpi ym. 2005, Heikkinen
ym. 2006, Baraz ym. 2010, Elkjaer ym. 2010, Smith 2010), voimaantumiseen
(Johansson ym. 2005, Leino-Kilpi ym. 2005) sekä kuntoutumisen onnistumiseen (Kaila 2009). Ohjauksen on todettu vähentävän myös pelkoja (Nijkamp ym.
2004).
Yhteiskunnan kannalta keskeistä on esimerkiksi silmätautia sairastavien potilaiden näön säilyttäminen tehokkaan hoidon ja ohjauksen avulla, jotta potilaat
eivät tarvitsisi yhteiskunnan apua ja tukea (Pizzarello ym. 2004). Euroopassa
kamppaillaan jatkuvasti glaukooman riittävän aikaisen toteamisen ja hoidon
aloittamisen sekä potilaiden hoitoon sitoutumisen tehostamiseksi, jotta voitaisiin
vähentää näkövammaisten määrää (Kocur & Resnikoff 2002). Tutkittuun tietoon
perustuvan puhelinohjauksen todettiin tuovan säästöä terveydenhuollon järjestelmään. Potilaat soittivat hoitajille, jotka keskustelun perusteella joko ohjasivat
potilaat saapumaan hoitoon tai antoivat hoito-ohjeet puhelimitse. Vastaanotolle
saapumisen sijasta puhelimitse hoito-ohjeet saaneista potilaista lähes kaikki sitoutuivat hoitamaan itseään saamiensa ohjeiden mukaan. Näin saatiin aikaan selkeää
taloudellista säästöä. (Marklund ym. 2007.)
Potilaat ovat itse arvioineet, että saadulla ohjauksella on ollut paljon vaikutusta ja että se on lisännyt tietoa sekä vastuunottoa, kuten myös parantanut asen35

noitumista hoitoon. Omaisten tiedonsaantiin, lääkkeiden käyttöön ja hoitoa koskevaan päätöksentekoon ohjaus on kuitenkin vaikuttanut vain vähän. (Kääriäinen
ym. 2005a.) Ohjauksen määrällä, laadulla ja ajoituksella on todettu myös olevan
parantava vaikutus potilaiden elämänlaatuun (Leino-Kilpi ym. 2005). Tutkimusten mukaan potilaat ovat yleensä tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä saamaansa
ohjaukseen (Johansson ym. 2002, Johansson ym. 2003, Oermann 2003, Kyngäs
ym. 2004, Kääriäinen ym. 2005a, Isola ym. 2007, Tse & So 2008), mutta on myös
todettu, että ohjauksen määrä ei ole ollut riittävä (Heikkinen ym. 2006, Rankinen ym. 2007). Potilaat, jotka kokivat saaneensa hyvin ohjausta kotiutusvaiheessa, ottivat vähemmän yhteyttä terveydenhuollon palveluihin kotihoidon aikana
(Henderson & Zernike 2001). Iäkkäiden potilaiden mielestä ohjaus lisäsi heidän
tietoaan sairaudesta ja vahvisti heidän hoitomyönteisyyttään. Kuitenkaan heidän
mielestään ohjaus ei vaikuttanut hoitoon sitoutumiseen eikä parantanut heidän
omaistensa tiedonsaantia. (Isola ym. 2007.)
Ohjauksen vaikutuksia on tutkittu interventiotutkimuksilla. Osassa tutkimuksia on löydetty positiivisia vaikutuksia (Beddows 1997, Gammon & Mulholland
1996, Elkjaer ym. 2010, Kripalani ym. 2007, Pladevall ym. 2010, Wang ym.
2010), mutta osalla on ollut vaikeaa osoittaa todellisia vaikutuksia (Boter ym.
2000, Kääriäinen & Kyngäs 2005, Brown ym. 2006). Vaikka ohjauksen on todettu
vaikuttaneen sekä koe- ja kontrolliryhmän hoitoon sitoutumiseen positiivisesti,
tilastollista eroa ryhmien välillä ei ole voitu osoittaa (Baraz ym. 2010, Powell ym.
2010). Monipuolista arviointia ohjausmenetelmien vaikutuksesta potilaiden selviytymiseen kotona (Kääriäinen & Kyngäs 2005) sekä ohjauksen vaikutuksesta
potilaan voimaantumiseen (Johansson ym. 2005) tarvitaan lisää.
2.3

Glaukoomapotilaan sosiaalinen tuki

Sosiaalinen tuki vaikuttaa hyvinvointiin ja vuorovaikutussuhteisiin ratkomalla
ongelmallisia tilanteita, purkamalla emotionaalista kuormitusta ja vahvistamalla yksilön tunnetta omasta merkityksellisyydestään (Mikkola 2006). Sosiaalisen
tuen muotoja ovat emotionaalinen, tiedollinen ja konkreettinen tuki, joita terveydenhuoltohenkilöstön tulee tarjota ammatillisen avun lisäksi (Koivula ym. 2007,
Tuominen ym. 2007). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen tuen vaikutusta hoitoon sitoutumisessa.
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2.3.1 Sosiaalinen tuki käsitteenä
Sosiaalinen tuki määritellään emotionaalisena, konkreettisena ja tiedollisena tukena. Emotionaaliseen tukeen sisältyy empatiaa, välittämistä, rakkautta, luottamusta, ymmärtämistä ja kuuntelemista. Konkreettinen tuki on konkreettista apua
ja palveluksia, kuten apua kodin askareissa. Tiedollinen tuki käsittää neuvoja ja
tietoa, jotka auttavat selviytymään ongelmallisissa tilanteissa. (Cohen & Wills
1985, House ym. 1988.) Sosiaalinen tuki määritellään myös yksilöön kohdistuvaksi informaatioksi siitä, että hänestä välitetään ja että hän on arvostettu ja kunnioitettu (Cobb 1976). Tässä tutkimuksessa sosiaalinen tuki ymmärretään potilaan
ja terveydenhuoltohenkilöstön tai läheisten välisenä vuorovaikutuksellisena tapahtumana, jossa potilasta tuetaan emotionaalisesti, tiedollisesti ja konkreettisesti
(Lipponen ym. 2006, Kaila 2009). Sairauden aiheuttaman epävarmuuden ja pelon
käsittelyyn potilaat tarvitsevat emotionaalista tukea terveydenhuoltohenkilöstöltä
erityisesti sairauden alkuvaiheessa (Heiskanen 2005, Gordon ym. 2007). Emotionaalinen tuki on omatoimisuuden edistämistä, voinnista huolehtimista, mahdollisuutta keskustella terveydenhuoltohenkilöstön kanssa sekä potilaalle välittynyttä tunnetta siitä, että häntä arvostetaan (Heiskanen 2005, Koivula ym. 2007).
Tiedollinen tuki sosiaalisen tuen muotona sisältää potilaan tarvitseman tiedon
itsensä hoitamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Terveydenhuoltohenkilöstöltä
saadun tiedollisen tuen on todettu lieventävän potilaiden pelkoja. Tiedollinen tuki
on potilaalle ja perheelle tärkeää tietoa, joka auttaa heitä ymmärtämään hoitoa.
(Koivula ym. 2002, Koivula ym. 2007.) Terveydenhuoltohenkilöstön potilaalle
tarjoama tiedollinen tuki on heidän välistään vuorovaikutuksellista toimintaa
(Lipponen ym. 2006, Kaila 2009). Tiedollinen tuki on lähellä ohjausta, jossa sekä
terveydenhuoltohenkilöstöllä että potilaalla on myös aktiivinen ja tavoitteellinen
rooli. Ohjaus sisältää tiedonantoa, mutta myös tukea ja motivointia (Kääriäinen
ym. 2005b). Potilaiden saama konkreettinen tuki edistää hallinnan ja hyväksytyksi
tulemisen tunnetta (Mikkola 2006). Konkreettista tukea on esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökunnalta saadut konkreettiset neuvot, miten toimia sekä fyysinen apu tarvittaessa (Koivula ym. 2007). Ikääntyneiden konkreettisen tuen tarve
koskee esimerkiksi apua pukeutumisessa, ruokailussa sekä sairauden hoidossa.
Näissä toiminnoissa tärkeimmät tuen antajat ovat lapset ja naapurit. Ikääntyneet
kaipaavat myös henkilöä, joka kanssa voisivat puhua asioistaan. (Ahn & Kim
2004.) Ikääntyneiden, kroonisesti sairaiden konkreettinen tuki on myös käytännön
elämän tukea osallistua fyysisiin aktiviteetteihin, esimerkiksi liikuntaryhmiin.
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Keskeisinä tuen tarjoajina ovat ystävät ja terveydenhuoltohenkilöstö. (Cress ym.
2004.)
Sairastuminen on yksilölle poikkeustilanne, jolloin hänen sosiaalisen tuen
tarpeensa kasvaa. Sairauden hoito ja eteneminen voi tuottaa huolta ja kuormittaa sairastunutta. Tuen tarvetta saattaa lisätä sairaudesta johtuva elämänmuutos.
(Uenishi ym. 2003, Heiskanen 2005, Mikkola 2006.) Sosiaalisen tuen tarpeeseen
vaikuttaa sairauden lisäksi monet asiat, esimerkiksi sukupuoli. Naisten on todettu tarvitsevan enemmän sosiaalista tukea kuin miesten (Ahlstrom & Wenneberg
2002, Koivula ym. 2002, Koivula ym. 2010), mutta toisaalta naisilla on myös
yleensä laajempi, heitä hyödyttävä sosiaalinen verkosto ympärillään. Sairastamisajan ei ole todettu vaikuttavan tuen saantiin ja tarpeeseen. (Taskila ym. 2006.)
Tärkeimmiksi tuen lähteeksi on havaittu perhe ja lähiverkosto (Toljamo & Hentinen 2001b, Koivula ym. 2002, Peters ym. 2004), teknologia, lääkärit ja erityisesti
hoitajat (Kyngäs & Rissanen 2001b, Kyngäs 2004). Parisuhteen on todettu olevan
sosiaalisen tuen tärkeä tekijä erityisesti emotionaalisen ja konkreettisen tuen osalta (Bisschop ym. 2004). Läheisiltä ja lääkäriltä saatu tuki parantaa myös elämänhalua (Hwang ym. 2004).
Sosiaalisen tuen on todettu edistävän hoitoon sitoutumista (Kyngäs 2000,
Kyngäs & Rissanen 2001b, Hoevenaars ym. 2008) ja kuntoutuksen onnistumista (Kaila 2009). Lisäksi se vähentää pelkoja (Koivula ym. 2002, Nijkamp ym.
2004), tukee itsensä hoitamista (Toljamo & Hentinen 2001b) ja vähentää depressiivisiä oireita (Alpass & Neville 2003, Bisschop ym. 2004, Hwang ym. 2004).
Koivulan ym. (2007) mukaan sosiaalisen tuen yhteyttä ei pystytty osoittamaan
depressio-oireiden vähenemiseen tai lisääntymiseen.
2.2.3 Sosiaalisen tuen menetelmiä
Sosiaalinen tuki voi olla myös muutakin kuin terveydenhuoltohenkilöstön tarjoamaa vuorovaikutuksellista, läsnä olevaa tukea. Tutkimuksissa on todettu, että
internet-perusteinen sosiaalinen tuki on merkityksellinen erityisesti tiedon saannin
ja vertaistuen näkökulmasta. (Cudney & Weinert 2000, Hill & Weinert 2004, Malik & Coulson 2008.) Asiaa on tutkittu esimerkiksi verenpainepotilailla. Tehostettu internet-perusteinen tuki yhdistettynä farmaseutin internet-perusteiseen hoidon
ohjaukseen osoittautui menetelmäksi, jolla potilaiden oma verenpaineseuranta
edistyi (Green ym. 2008). Internet-perusteisia tukimuotoja on käytetty hyvin tuloksin myös metabolisen sairauden riskin vähentämisessä (Carr ym. 2008), painon hallinnassa (Rothert ym. 2006), kroonisesta kivusta kärsivien ja masentunei38

den (Allen ym. 2008) itsehoidon parantamisessa. Diabetesta sairastavat potilaat
pitivät puhelintukea parhaana, ryhmämuotoista tukea toiseksi parhaana ja internet-perusteista tukea kolmanneksi parhaana itsehoidon tukimuotona. (Sarkar ym.
2008.) Kuitenkin internet-perusteisella tukiohjelmalla voi olla myös negatiivisia
vaikutuksia. Jotkut saattavat masentua tukiryhmänsä muiden osallistujien onnistumisista ja saattavat jopa eristäytyä tämä vuoksi. (Malik & Coulson 2008.)
Glaukoomapotilaat, jotka olivat saaneet tietoa erilaisista sosiaalisen tuen
muodoista, olivat hyvin hoitoonsa sitoutuneita. Vaikka kaikki glaukoomapotilaat
tarvitsevat tukea (Uenishi ym. 2003), tuen tarve on suurin huonosti hoitoonsa sitoutuneilla glaukoomapotilailla (Hoevenaars ym. 2008). Eniten sairauden aiheuttamista negatiivisista tunteista kärsivät alle 60-vuotiaat potilaat. Tästä huolimatta
sosiaalinen tuki pitää kohdentaa kaikenikäisiin. (Odberg ym. 2001.)
Ikääntyneet glaukoomapotilaat kokevat heikkonäköisyyden huonontavan
elämänlaatua. Siksi heidän ja heidän perheidensä tukeminen on keskeistä siinä
vaiheessa, jossa he pyrkivät sopeutumaan näön menetykseen. Terveydenhuoltohenkilöstön haasteellisena tehtävänä on tarjota heikkonäköiselle ikääntyneelle ja
hänen perheelleen tukea ja ohjausta sairauden hoidosta. Potilaat tarvitsevat tukea
valmistautuessaan näön mahdolliseen heikkenemiseen. Lisäksi he tarvitsevat tietoa kuntoutusmahdollisuuksista sekä tarjolla olevista erilaisista tukimuodoista.
Terveydenhuoltohenkilöstön olisi hyvä olla tietoinen, toimiiko ikääntyneen heikkonäköisen tukiverkosto riittävän hyvin, onko potilaan kodissa riittävä valaistus
ja riittävät värikontrastit elämänlaadun parantamiseksi. Kotiympäristön tulee olla
myös turvallinen, jotta onnettomuuksilta vältyttäisiin. (Houde & Huff 2003.)
Glaukoomapotilaita koskevissa tutkimuksissa ei ole tullut esiin potilaiden
vertaistuki sosiaalisen tuen muotona, vaikka sen on todettu olevan merkityksellinen monien muiden pitkäaikaissairaiden tilanteessa (Cudney & Weinert 2000,
Hill & Weinert 2004, Malik & Coulson 2008). Suomessa toimii yksi glaukoomapotilaiden potilasyhdistys, jossa jäseniä on 263. Yhdistys toimii pääkaupunkiseudulla, lisäksi Tampereella ja Lahdessa toimivat glaukoomakerhot. Yhdistys järjestää jäsenilleen tapaamisia noin kerran kuukaudessa. Lääkeyhtiö tukee yhdistystä
ylläpitämällä sen internet-sivustoja. (Lehtonen 2010.)
2.4.

Glaukoomapotilaan hoitoon sitoutuminen

Hoitoon sitoutumista voidaan tarkastella paitsi potilaan, mutta myös terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta. Potilaan kannalta hoitoon sitoutuminen
merkitsee parempaa elämänlaatua, toimintakykyä sekä turvallisuutta. Hyvä hoi39

totulos vaatii hoitokäynnin lisäksi myös potilaan hyvää itsensä hoitamista, joka
puolestaan vaikuttaa potilaan terveyteen. Hoitoon sitoutumattomuus voidaan
luokitella vakavaksi terveydenhuollon ongelmaksi. (Hume & Abbot 1995, Cooper
1996, Sheppard ym. 2003, Blondeau ym. 2007, Kyngäs & Hentinen 2008, Lehane
& McCarthy 2009.)
2.4.1 Hoitoon sitoutuminen käsitteenä
Hoitoon sitoutuminen on ilmiö, jota on tutkittu ja määritelty runsaasti. Suomen
kielessä käsite hoitoon sitoutuminen on viime aikoina yleistynyt. Määritelmät
ovat ajan mittaan muuttuneet ja ne ovat kulloinkin heijastaneet sen ajankohdan
vallitsevaa käsitystä potilaasta ja terveydenhuoltohenkilöstöstä. Muita suomenkielisiä käsitteitä ovat hoitomyöntyvyys, hoitomyötäys, hoitokuuliaisuus ja ohjeiden
noudattaminen. Englannin kielessä käytetään käsitteitä compliance (kuuliaisuus),
adherence (kiinnipitäminen), concordance (yhtäpitävyys, sopiminen), mutuality (molemminpuolisuus) co-operation (yhteistyö), (Kyngäs & Hentinen 2008)
sekä persistance (pysyvyys, sinnikkyys) (Schwartz 2005, Wilensky ym. 2006).
Noin kymmenen vuotta sitten käsitettiin termi adherence potilaslähtöisemmäksi
ja potilaan itsenäisyyttä enemmän tukevaksi, kun taas termi compliance liitettiin käyttäytymismalliin, jossa potilas totteli lääkärin antamia ohjeita (Lutfey &
Wishner 1999). Nykyisin terveydenhuollon kirjallisuudessa käytetyille käsitteille compliance ja adherence ei ole löydetty oleellista eroa. Hoitoon sitoutumista
tulee kuitenkin lähestyä potilaskeskeisestä näkökulmasta, jossa terveydenhuoltohenkilöstön rooli on tukea potilaita hyväksymään sairautensa ja hoitonsa osaksi
elämäänsä. (Bissonnette 2008.)
Hoitoon sitoutumisen määritelmiä on monia, joskin hoitoon sitoutumisen käsite on todettu kompleksiseksi ja abstraktiksi. Sitoutuminen ja sitoutumattomuus
eivät ole aina välttämättä toistensa vastakohtia. Käsitteen kompleksisuus ilmenee
siinä, että potilasta ei voida leimata joko sitoutuneeksi tai sitoutumattomaksi.
(Kass ym. 1986, Kass ym. 1987, Kyngäs ym. 2000, Toljamo & Hentinen 2001a.)
Esimerkiksi lääkehoitoon sitoutumisen tutkimuksessa käsitteen määrittely perustuu annettujen lääkeohjeiden noudattamiseen päivittäin sekä pitkällä aikavälillä
(Vrijens ym. 2008). Tässä tutkimuksessa hoitoon sitoutuminen on määritelty potilaan vastuulliseksi, tavoitteiseksi ja aktiiviseksi itsensä hoitamiseksi terveydentilan edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa (Kyngäs & Hentinen 1997).
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Terveydenhuollon näkökulmasta hoitoon sitoutumattomuudessa on kyse
myös hoidon vaikuttavuudesta. Hoidon vaikuttavuudella on merkitystä yhteiskunnan kannalta. Väestön terveydentila paranee ja työssäolovuodet lisääntyvät.
Yhteiskunnan kannalta keskeistä ovat myös säästöt, jotka syntyvät sairauspäivien
ja komplikaatioiden vähetessä. Terveydenhuoltohenkilöstön kannalta potilaan
hoitoon sitoutumisen edistäminen on keskeinen osa hoitotyötä. Hoitoon sitoutumista onkin arvioitava, jotta saadaan näyttöä hoidon tuloksista. (Hume & Abbot
1995, Cooper 1996, Sheppard ym. 2003, Blondeau ym. 2007, Kyngäs & Hentinen
2008.)
Hoidon kannalta merkittävää on pitkäaikaisesti sairaan potilaan päätös joko
sitoutua hoitoonsa tai olla sitoutumatta siihen. Mikäli potilas ei sitoudu hoitoonsa,
monet häneen kohdistuvat hoitotoimenpiteet saattavat olla turhia. Hoitoon sitoutumattomuus voi altistaa potilaan myös komplikaatioille, koska hoito ei toteudu
toivotulla tavalla. Komplikaatiot puolestaan aiheuttavat terveydenhuollon kustannuksia, koska potilaat joutuvat turvautumaan useammin terveydenhuollon apuun.
(Cane & Richardsson 1997, Lemanek ym. 2001, Lehane & McCarthy 2009.)
Hoitoon sitoutumisen arvioiminen ei ole yksiselitteistä. Usein hoitoon sitoutumista mitataan potilaan oman arvion perusteella (Toljamo & Hentinen 2001a,
Sheppard ym. 2003, Dietlein ym. 2006, Flowers ym. 2006, Sleath ym. 2006,
Tsai ym. 2007, Hoevenaars ym. 2008, Juzych ym. 2008, Van Hecke ym. 2008).
Hoitoon sitoutumista voidaan mitata myös esimerkiksi veriarvojen avulla (Baraz
ym. 2010) tai seuraamalla lääkkeiden käyttöä elektronisilla mittalaitteilla (Kass
ym. 1986, Kass ym. 1987, Vrijens ym. 2008), tarkastelemalla kansallisia tilastoja
(Gurwitz ym. 1993, Flowers ym. 2006) lääketietokantoja (Wilensky ym. 2006) tai
apteekkien tilastoja (Muir ym. 2006). Tutkimuksissa on käytetty myös useamman
mittaustavan yhdistelmiä (Kass ym. 1986, Kass ym. 1987, Friedman ym. 2007,
Djafari ym. 2009). Potilaat yleensä yliarvioivat oman hoitoon sitoutumisensa
(Kass ym. 1986, Kass ym. 1987, Djafari ym. 2009). Hoitoon sitoutumiseen voi
vaikuttaa myös ajankohta, jolloin sitoutumista mitataan. Sitoutuminen saattaa lisääntyä kontrollikäynnin lähestyessä. (Sleath ym. 2006.)
2.4.2 Hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat tekijät
Pitkäaikaissairaiden hoitoon sitoutumista ja sitä edistäviä tekijöitä on tutkittu
1980-luvulta alkaen useiden tieteiden näkökulmasta. Tutkimusten (Adams ym.
1997, Roter ym. 1998, Kyngäs ym. 2000a, Lahdenperä & Kyngäs 2000, Baraz
ym. 2010) mukaan vain noin puolet pitkäaikaissairaista sitoutuu hyvin hoitoonsa.
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Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa tutkitaan potilaiden sitoutumista lääkehoitoon (Kass ym. 1986, Kass ym. 1987, Randolph & Fraser 1999, Kyngäs ym.
2000b, DiMatteo 2004a, Ulfvarson ym. 2007, Vrijens ym. 2008, Lehane & McCarthy 2009), mutta on myös tutkimuksia, joissa hoitoon sitoutumista tutkitaan
paitsi lääkehoidon myös itsehoidon osalta (Toljamo & Hentinen 2001a, Brown
ym. 2006, Baraz ym. 2010, Pladevall ym. 2010, Smith 2010).
Huonoon hoitoon sitoutumiseen voi olla syynä potilaan huoli ja pelko (Phillips 1999), yksin asuminen (Toljamo & Hentinen 2001a) tai esimerkiksi ikääntyneen fyysinen kyvyttömyys hoitaa itseään (Marsden & Shaw 2003). Terveydenhuoltohenkilöstöltä saatu tuki ja ohjaus ovat hoitoon sitoutumisen kannalta
merkittäviä. Ne ovat yksi ehto selviytyä sairaudesta. (Kääriänen & Kyngäs 2005.)
Potilaat odottavat terveydenhuoltohenkilöstöltä tukea, ohjausta, tiedonantoa, motivointia ja yhteistyötä (Johansson ym. 2003). Ikääntyneiden lääkehoitoon sitoutumista voidaan edistää tehostetulla, potilaslähtöisellä ohjauksella (Kelly 1996,
Wainwright & Gould 1997, Kyngäs & Lahdenperä 1999, McGraw & Drennan
2001). Potilaiden taustatekijöillä, kuten iällä tai sukupuolella ei kuitenkaan ole
todettu olevan vaikutusta lääkehoitoon sitoutumisessa (DiMatteo 2004b), mutta
korkeamman koulutustason omaavat osoittautuivat paremmin hoitoonsa sitoutuneiksi (Baraz ym. 2010). Hoitoon sitoutumiseen voivat vaikuttaa myös erilaiset
muut sosioekonomiset tekijät (Juzych ym. 2008), joskin päinvastaisiakin tuloksia
on raportoitu (Djafari ym. 2009).
Glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumista ja sitä edistäviä tekijöitä on tutkittu lääketieteellisestä ja farmakologisesta näkökulmasta runsaasti. Näiden tutkimusten mukaan jopa puolet glaukoomalääkkeitä käyttävistä potilaista ei noudata
annettuja hoito-ohjeita ja viidennes näistä ei saavu sovitulle seurantakäynnille.
(Kass ym. 1986, Kass ym. 1987, Gurwitz ym. 1993, Kim ym. 1997, Kosoko
ym. 1998, Taylor ym. 2002, Robin & Covert 2005, Schwartz 2005, Herndon ym.
2006, Kharod ym. 2006, Sleath ym. 2006, Wilensky ym. 2006, Blondeau ym.
2007, Friedman ym. 2007, Ngan ym. 2007, Nordmann ym. 2007, Quigley ym.
2007, Friedman ym. 2008, Hoevenaars ym. 2008, Quigley 2008.) Suuri osa näistä tutkimuksista koskee lääkehoitoon sitoutumista. Hoitotieteellistä tutkimusta
glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisesta on vähän (Cooper 1996, Sheppard
ym. 2003). Tutkittaessa lääkehoitoon sitoutumista pidemmällä ajanjaksolla on
todettu, että hoitoon sitoutuminen huononee. Esimerkiksi niistä, jotka olivat hyvin sitoutuneita lääkehoitoonsa ensimmäiset kolme kuukautta (76 %), oli noin
vuoden kuluttua hyvin sitoutuneita vielä 69 %. Kun mukaan laskettiin myös ne,
joiden sitoutuminen ensimmäisen kolmen kuukauden aikanakaan ei ollut hyvää,
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laski hyvin sitoutuneiden osuus 58 %:iin. Tutkimus toteutettiin tarkastelemalla
retrospektiivisesti lääketietokantoja tiettyjen lääkkeiden osalta. (Wilensky ym.
2006.) Friedman ym. (2007) ovat todenneet lääkehoitoon sitoutumista mittaavassa tutkimuksessaan, että vain 10 % potilasta oli hakenut apteekista silmätippoja
riittävän määrän vuoden aikana. Glaukooman vuoksi sokeutuneista potilaista
neljäsosa (26 %) osoittautui huonosti hoitoon sitoutuneiksi (Sinclair ym. 2004).
Odberg ym. (2001) mukaan 92 % glaukoomapotilaista ilmoitti noudattavansa annettuja hoito-ohjeita. Tutkittaessa glaukoomapotilaiden lääkehoitoon sitoutumista
potilaan itsensä arvioimana, lääketietokannasta ja hoitavan lääkärin arvioimana
saatiin erilaiset tulokset. Potilaiden ilmoittamana hoitoon sitoutuneita oli 88 %,
lääketietokannan perusteella 72 % ja lääkäreiden arvioimana 75 %. (Djafari ym.
2009.) On myös esitetty, että potilaat, jotka kärsivät lääkkeiden sivuvaikutuksista,
saattavat antaa todellisuutta paremman kuvan lääkehoitoon sitoutumisestaan, jotta
eivät aiheuttaisi lääkärille pettymystä (Dietlein ym. 2006). Kharodin ym. (2006)
mukaan kirjallisten ohjeiden antaminen potilaille paransi heidän täsmällisyyttään
lääkkeiden otossa. Lääkityksen ajankohdalla on merkitystä siten, että aamulla
lääkkeensä ottavat muistivat ottaa lääkkeensä paremmin kuin ne, jotka ottivat
lääkkeensä iltaisin. Lisäksi viikonloppuisin unohduksia sattui enemmän. (Vrijens
ym. 2008.)
Glaukoomapotilaan huonoon lääkehoitoon sitoutumisen syiksi on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu useita seikkoja. Potilaat, joilla oli käytössään vain
yksi silmälääke, ilmoittivat tiputtavansa sen lähes säännöllisesti (82 % ajasta).
Useamman silmälääkkeen käyttö heikensi lääkkeiden käyttöä. Ne, joilla oli neljä
silmälääkettä käytössään, ilmoittivat tiputtavansa säännöllisesti vain 21 % ajasta. (Kharod ym. 2006.) Lääkehoitoon sitoutumista vaikeuttaakin useammin kuin
kaksi kertaa päivässä oleva tiputus (Henness ym. 2007, Robin ym. 2007, Djafari
ym. 2009). Glaukoomapotilaan lääkehoidon epäonnistumisen syy voi olla potilaan kyvyttömyys tai hankaluudet tiputtaa silmätippoja (Corlett 1996, Kelly 1996,
Buchmann 1997, Wilson 1998, Sleath ym. 2006, Tsai ym. 2007). Syynä lääkehoidon epäonnistumiseen voi olla myös se, että potilas unohtaa tiputtaa silmätipat
(Friedman ym. 2007, Friedman ym. 2008, Hoevenaars ym. 2008, Quigley 2008)
tai kokee hankalaksi tiputtaa niitä esimerkiksi työpaikalla tai ulkona (Taylor
ym. 2002, Sheppard ym. 2003, Nordmann ym. 2007), potilaalla on lääkityksen
aiheuttamia haittaavia paikallisia tai yleisiä sivuvaikutuksia (Barnebey & Kwok
2000, Sleath ym. 2006). Ongelmat voivat olla myös seurausta tiedon puutteesta
(Nordmann ym. 2007), tiedon ymmärtämisen puutteesta (Juzych ym. 2008) tai
taloudellisista syistä (Sleath ym. 2006, Friedman ym. 2007, Friedman ym. 2008,
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Quigley 2008). Ikääntyneillä saattaa olla ongelmia silmätippojen tiputtamisessa huonon näkökyvyn (Kelly 1996), käsien vapinan tai niveltulehdusten vuoksi
(Corlett 1996) tai sen vuoksi, että heillä on ongelmia selviytyä useiden lääkkeiden
annostelusta (Gurwitz ym. 1993, Kelly 1996, Ulfvarson ym. 2007). Toisaalta on
myös raportoitu tuloksia, joissa esimerkiksi useiden lääkkeiden käyttö ei huonontanut hoitoon sitoutumista (Djafari ym. 2009). Lääkkeiden sivuvaikutukset voivat
huonontaa glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumista, mutta toisaalta esimerkiksi
kirvelystä ja poltteesta kärsineet potilaat olivat paremmin hoitoonsa sitoutuneita
kuin ne, jotka eivät kärsineet sivuvaikutuksista. Huomattavaa kuitenkin on, että
nämä potilaat eivät raportoineet sivuvaikutuksista spontaanisti, vaan vastasivat
siihen lääkärin kysyessä. (Friedman ym. 2008.)
Tavallisimmat syyt glaukoomapotilaan kontrollikäyntien poisjättämiseen
olivat seuraavat: potilas ei kokenut sairauttaan tarpeeksi vakavana, tutkimukset
olivat liian kalliita, lääkäri ei pyytänyt tulemaan uudestaan sekä vastaanottojen
odotusajat olivat liian pitkät. Tyypillinen kontrollikäynnin pois jättänyt potilas oli
sellainen, jolla glaukoomaa vasta tutkittiin eikä hänellä ollut vielä näkökenttäpuutoksia tai hänellä oli epäily normaalipaineisesta glaukoomasta. Kontrollikäyntien
osalta 40 % (Kosoko ym. 1998) tai jopa lähes puolet (46 %) glaukoomapotilaista
oli huonosti sitoutuneita (Ngan ym. 2007). Terveydenhuoltohenkilöstön olisikin
syytä huomioida, että kontrollikäynnin poisjättäminen on yhteydessä huonoon
hoitoon sitoutumiseen (Quigley ym. 2007).
Vaikka tutkimuksista ei ole löydetty selvää ratkaisua hoitoon sitoutumisen
parantamiseksi (Kripalani ym. 2007), on kuitenkin todettu joidenkin seikkojen
edistävän hoitoon sitoutumista. Terveydenhuoltohenkilöstöllä on keskeinen rooli
potilaiden lääkehoitoon sitoutumisen edistämisessä (Lehane & McCarthy 2009,
Pladevall ym. 2010). Hoitoon sitoutumiseen ja sitä edistäviksi tekijöiksi on todettu motivaatio hoitaa itseään, jaksaminen hoidossa, tuki lääkäreiltä, hoitajilta
sekä omaisilta ja ystäviltä, normaaliuden tunne, hyväksi koettu hoidon tulos sekä
se, ettei ole pelkoja lisäsairauksista (Esposito 1995, Boter ym. 2000, Kyngäs ym.
2000a, Sanden-Eriksson 2000), potilaan tyytyväisyys hoitoon, hoidon tulokset, sivuvaikutukset, lääkehoidon toteutuksen helppous, sairauden hyväksyminen, tiedot
sairaudesta (Nordmann ym. 2007) sekä tehokas kommunikaatio hoitavan lääkärin
kanssa (Tsai ym. 2003). Glaukoomapotilaan hoitomotivaatioon voidaan vaikuttaa
käyttämällä riittävästi aikaa ohjaukseen ja tarvittaessa myös apuvälineiden käytön
ohjaukseen (Hume & Abbot 1995, Cooper 1996, Corlett 1996, Buchmann 1997).
Hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat tekijät voivat olla myös erilaisia ulkoisia tekijöitä, kuten lääkkeiden hinta, lääkehoidon monimutkaisuus ja sivuvaikutukset tai
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potilaasta johtuvat tekijät (kuten tiputuksen osaaminen, muisti ja motivaatio), hoitavaan tahoon liittyvät tekijät (kommunikaatio lääkärin kanssa, tyytymättömyys
hoitoon) tai tilanteeseen ja ympäristöön liittyvät tekijät (saatu tuki, suuret elämäntapahtumat, matkustaminen) (Tsai ym. 2003).
Parantunut yleinen tietämys glaukoomasta ei ole edistänyt glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumista. Sen sijaan tieto joistakin yksittäisistä asioista, kuten
tieto siitä, että silmätipat eivät korjaa silmään tullutta vauriota, edisti hoitoon sitoutumista. Potilaat, joilla on sukurasite ja aikaisempia kokemuksia toisista glaukoomapotilaista, saattavat sitoutua hoitoonsa paremmin. Ne potilaat, jotka tietävät
hoidon tuloksen olevan hyvä, luottavat enemmän lääkehoitoonsa ja ovat paremmin sitoutuneita sen toteuttamiseen. Huonoon hoitoon sitoutumiseen yhteydessä
on todettu olevan tieto siitä, että glaukooma on hitaasti etenevä sairaus ilman parantavaa hoitoa. (Hoevenaars ym. 2008.)
2.5

Yhteenveto

Glaukooma on pitkäaikaissairaus, jonka alkuvaiheen oireettomuus saattaa viivästyttää hoidon aloittamista. Huolimatta lääketieteellisestä eri hoitomuotojen edistyksestä, glaukooma on yksi johtavista sokeutta aiheuttavista sairauksista. Sairaus
on keskeinen ongelma myös siksi, että ikääntyneiden määrä lisääntyy ja näin ollen myös glaukoomaa sairastavien määrä lisääntyy. Glaukoomapotilaiden huono
hoitoon sitoutuminen on tunnettu ja keskeinen ongelma. (Kass ym. 1986, Kosoko
ym. 1998, Schwartz 2005, Quigley 2008.)
Ohjauksen on todettu olleen sisällöllisesti ainakin osittain riittämätöntä. Sisällöllisesti ohjauksen tulee noudattaa kansallisesti sovittuja ohjeita sekä tukeutua
tutkittuun tietoon. Terveydenhuoltohenkilöstön on kuitenkin sovellettava tietoa
ohjaustapahtumassa siten, että ohjattava sen ymmärtää. Potilasta ohjataan suullisesti tai kirjallisesti käyttäen kirjallisia ohjekirjasia ja -lehtisiä sekä hyödynnetään
teknologiaa, kuten tietokonetta, videoita ja puhelinta. Potilasohjauksen vaikuttavuutta sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta on tutkittu interventiotutkimuksilla, joista osalla on todettu olleen positiivisia vaikutuksia, mutta osalla on
ollut vaikeaa osoittaa todellisia vaikutuksia (Gammon & Mulholland 1996, Kääriäinen & Kyngäs 2005, Kripalani ym. 2007).
Sairastuminen on yksilölle poikkeustilanne, jolloin hänen sosiaalisen tuen
tarpeensa kasvaa. Tärkeimmiksi tuen lähteeksi on havaittu perhe ja lähiverkosto,
teknologia, lääkärit ja erityisesti hoitajat (Cress ym. 2004). Sosiaalisella tuella
on todettu olevan edistävä vaikutus paitsi hoitoon sitoutumisessa, myös kuntou45

tuksen onnistumisessa, pelon hälventämisessä ja itsensä hoitamisessa. Tässä tutkimuksessa sosiaalinen tuki on tiedollista, emotionaalista ja konkreettista tukea,
jota tarjotaan terveydenhuoltohenkilöstön vuorovaikutuksellisena, läsnä olevana
tukena, mutta myös tietokonevälitteisenä tukena. (Cudney & Weinert 2000, Hill
& Weinert 2004, Malik & Coulson 2008.)
Hoitoon sitoutuminen on ilmiö, jota on tutkittu runsaasti, mutta johon ei ole
löydetty yksiselitteistä ratkaisua. Ilmiötä on syytä tutkia paitsi potilaiden myös
terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa hoitoon
sitoutuminen on määritelty potilaan vastuulliseksi, tavoitteiseksi ja aktiiviseksi
itsensä hoitamiseksi terveydentilan edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa (Kyngäs & Hentinen 1997).
Tutkimuksissa on todettu, että hyvä motivaatio sekä terveydenhuoltohenkilöstön ja läheisten tarjoama tuki edistävät hoitoon sitoutumista. Hyvään motivaation
voidaan vaikuttaa tehostetulla ohjauksella, jonka tavoitteena on tukea potilasta
ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja hoitamaan itseään mahdollisimman
hyvin. Ohjaus määritellään tässä tutkimuksessa potilaan ja hoitajan aktiiviseksi ja
tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka on sidoksissa heidän taustatekijöihinsä (Kääriäinen ym. 2005b) ja se sisältää ohjausta, tiedonantoa, tukea ja motivointia.
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3

Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja
tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää terveydenhuoltohenkilöstön tarjoaman
internet-perusteisen ohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikutusta glaukoomapotilaan
hoitoon sitoutumisessa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan
hyödyntää kehitettäessä uusia, potilaslähtöisiä ohjaus- ja tukimenetelmiä glaukoomapotilaille. Tutkimus on kolmivaiheinen.
I

vaiheen tarkoituksena on kuvailla, minkälaista on glaukoomapotilaan hoitoon
sitoutuminen ja mitkä tekijät edistävät sitä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Miten glaukoomapotilaat sitoutuvat hoitoonsa?
2. Mitkä tekijät edistävät glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumista?

II

vaiheen tarkoituksena on kuvailla hyvin hoitoonsa sitoutuneiden glaukoomapotilaiden käsityksiä saamastaan ohjauksesta ja sosiaalisesta tuesta. Tutkimuskysymys on seuraava:
3. Minkälaista ohjausta ja sosiaalista tukea hyvin hoitoonsa sitoutuneet glaukoomapotilaat ovat saaneet?

III vaiheen tarkoituksena on tutkia tehostetun internet-perusteisen ja normaalin
käytännön mukaisen potilasohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikuttavuutta glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisessa. Tutkimuskysymys on seuraava:
4. Onko internet-perusteinen ohjaus ja sosiaalinen tuki vaikuttavampaa kuin
normaalin käytännön mukainen ohjaus ja sosiaalinen tuki?
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4

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

4.1

Tutkimuksen I vaihe (I ja II osajulkaisu)

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kuvailtiin, minkälaista oli glaukoomapotilaan hoitoon sitoutuminen ja mitkä tekijät edistivät sitä. Tutkimusmenetelmänä oli
kuvaileva poikkileikkauksena toteutettu survey-tutkimus. Aineisto kerättiin strukturoidulla mittarilla. Koska kyselytutkimuksessa vältetään haastattelijan vaikutus,
on mahdollista kysyä arkaluonteisiakin asioita. Toisaalta pohdittiin, että mittariin
vastaaminen saattaa tuottaa vaikeuksia esimerkiksi ikääntyneille ja näkövammaisille. Kyselytutkimus todettiin kuitenkin soveltuvaksi, koska tarkoituksena oli
kerätä tietoja potilaiden käyttäytymisestä ja toiminnasta. Mittarilla aineisto voitiin
kerätä standardoidusti. Menetelmä oli taloudellinen ja vei tutkijalta vähemmän aikaa kuin haastattelu. (Hirsjärvi ym. 1997.)
4.1.1 Mittari ja sen modifiointi
Ensimmäisessä vaiheessa tiedonkeruumenetelmänä oli strukturoitu mittari. Tutkimuksessa käytetty komplianssimittari (Adherence Instrument, ACDI) perustuu
Kynkään selittävään ja ennustavaan teoriaan pitkäaikaisesti sairaan hoitoon sitoutumisesta (Kyngäs 1995, Kyngäs 1999a, Kyngäs & Hentinen 2008). Komplianssimittaria on aikaisemmin käytetty pitkäaikaisesti sairailla nuorilla sekä aikuisilla
(Kyngäs 1999a, Kyngäs ym. 2000b, Kemi ym. 2009, Yamada ym. 2009, Kääriäinen ym. in press). Kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan
olettaa, että alun perin nuorille pitkäaikaisille sairaille suunniteltu komplianssimittari soveltuu myös aikuisille (Kyngäs ym. 2000b). Teorian mukaan hoitoon sitoutumista selittävät motivaatio, jaksaminen hoidossa, normaaliuden tunne, pelko
lisäsairauksista sekä tuki lääkäreiltä, hoitajilta ja ystäviltä. Komplianssimittarissa
on näitä tekjöitä mittaavia väittämiä sekä taustatietokysymyksiä. (Kyngäs 1999a).
Koska komplianssimittaria ei ollut aikaisemmin käytetty aikuisilla glaukoomapotilailla, se pilotoitiin ennen varsinaista tutkimusta (I osajulkaisu). Pilottitutkimusta varten komplianssimittaria muokattiin aikuisille glaukoomapotilaille
soveltuvaksi. Alkuperäisen komplianssimittarin vanhempien tukea koskevat väittämät muutettiin koskemaan kumppanin tai läheisen henkilön tukea. Sisältövaliditeettia arvioi tutkijan lisäksi 3 sairaanhoitajaa, joilla kaikilla oli pitkä kokemus
glaukoomapotilaiden hoidosta. Näiden arvioiden perusteella pilottitutkimuksen
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komplianssimittarista jätettiin pois kaksi alkuperäiseen mittariin kuuluvaa väittämää, joiden ei oletettu sisällöllisesti soveltuvan aikuisille. Kyseiset väittämät koskivat lääkehoitoa. Pilottitutkimuksen komplianssimittari sisälsi 12 taustamuuttujakysymystä sekä 31 Likert-asteikollista väittämää. Mittari mittasi hoitoon sitoutumista (9 väittämää), itsensä hoitamista (8 väittämää), motivaatiota (4 väittämää),
tukea hoitajilta (3 väittämää), lääkäreiltä (3 väittämää) sekä omaisilta ja ystäviltä
(3 väittämää) ja pelkoa komplikaatioista (1).
Ennen pilottitutkimusta komplianssimittariin vastasi kymmenen (n = 10)
glaukoomapotilasta. Näiden vastausten perusteella komplianssimittariin ei enää
tehty muita muutoksia, joten nämä kymmenen vastausta sisällytettiin pilottitutkimuksen tutkimusaineistoon. Pilottitutkimuksen aineisto kerättiin glaukoomalääkkeitä käyttäviltä aikuisilta potilailta keskussairaalan glaukoomapoliklinikalla
(n = 97).
Pilottitutkimuksen jälkeen komplianssimittarin taustamuuttujakysymyksiin
tehtiin joitakin muutoksia, esimerkiksi lisättiin kysymys potilaalle aiheutuvasta
päivittäisestä haitasta ja poistettiin kysymykset koskien lääkkeitä sekä niiden aiheuttamia sivuvaikutuksia. Komplianssimittariin lisättiin takaisin muokkausvaiheessa pois jätetyt kaksi lääkehoitoa koskevaa väittämää, joiden sisältö muokattiin paremmin aikuisille glaukoomapotilaille sopiviksi. Komplianssimittari sisälsi
lopulta 13 taustamuuttujakysymystä sekä 33 Likert-asteikollista (viisiportainen)
väittämää. Väittämät mittaavat hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia
tekijöitä, kuten motivaatiota ja jaksamista hoidossa, tukea lääkäreiltä, hoitajilta,
omaisilta ja ystäviltä sekä pelkoa lisäsairauksista. Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: täysin eri mieltä (1), osittain eri mieltä (2), en osaa sanoa (3), osittain samaa mieltä (4) ja täysin samaa mieltä (5).
Komplianssimittarin ulkonäköä muokattiin ulkoasultaan selkeämmäksi käyttäen selkeitä ja kirkkaita värejä, jotta kontrastit olivat mahdollisimman hyvät.
Komplianssimittariin valittiin selkeä kirjasintyyppi (Arial), jonka kokoa suurennettiin (kirjasinkoko 14), koska oletettiin, että vastaajista osa voi olla heikkonäköisiä. (McLauchlan ym. 2002, Pett ym. 2003). Komplianssimittarin ulkonäköä
arvioimaan pyydettiin yhtenä työpäivänä työvuorossa olleet glaukoomapotilaita
hoitavat sairaanhoitajat (4), heikkonäköisten potilaiden parissa työskentelevät näönkäytön ohjaajat (2) sekä kolme glaukoomaa sairastavaa potilasta. Henkilökunta
esitti kokemukseensa perustuvan oman mielipiteensä, jonka mukaan komplianssimittari oli helposti luettava ja ulkonäöltään selkeä. Samaa mieltä olivat myös
potilaat, jotka arvioivat mittarin ulkonäköä omasta näkökulmastaan.
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4.1.2 Tutkimusjoukko ja aineiston keruu
Pilottitutkimusta varten aineisto kerättiin glaukoomapotilailta, jotka olivat
käynnillä eteläsuomalaisen keskussairaalan glaukoomayksikössä silmälääkärin
vastaanotolla, silmänpaineen vuorokausikäyrän mittauksessa ja/tai näkökenttätutkimuksessa. Valintakriteerinä oli että potilas oli yli 18-vuotias, hänellä oli
käytössään silmälääkitys ja että hänelle ei ollut tehty viimeisen vuoden aikana
kirurgista- tai lasertoimenpidettä glaukooman vuoksi. Poliklinikalle saapuvien
potilaiden sairauskertomukset luettiin etukäteen ja kriteerit täyttävät potilaat valittiin mukaan tutkimukseen. Sairauskertomuksen väliin laitettiin komplianssimittari
ja palautuskuori potilaalle annettavaksi. Poliklinikan hoitajat ja lääkärit jakoivat
komplianssimittarit vastaanoton yhteydessä. Potilaat palauttivat vastauksensa
suljetussa kirjekuoressa poliklinikalla sijaitsevaan palautuslaatikkoon tai kirjeitse
tutkijalle, jota varten potilas sai halutessaan mukaansa postimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren.
Komplianssimittareita jaettiin yhteensä 105. Vastauksia saatiin yhteensä 90,
mutta kolme mittaria jouduttiin hylkäämään, koska ne oli täytetty puutteellisesti.
Mittaria pidettiin puutteellisesti täytettynä, mikäli oli vastattu alle puoleen väittämistä. Aineistoon lisättiin mukaan kymmenen aikaisemmin saatua vastausta, joten
lopullinen vastaajien määrä oli 97. Vastausprosentti oli 85 %. Aineisto kerättiin
tammi-maaliskuussa 2004.
Pilottitutkimuksen jälkeen varsinainen tutkimusaineisto kerättiin muokatulla
komplianssimittarilla silmälääkkeitä käyttäviltä glaukoomapotilailta, jotka olivat
käynnillä eteläsuomalaisen keskussairaalan glaukoomayksikössä silmälääkärin
vastaanotolla tai keskussairaalan ostaman ostopalvelun tuottajan eli yksityisen
lääkäriaseman silmälääkärin vastaanotolla (n = 249). Kaikkia hoitoa tarvitsevia
potilaita ei pystytä hoitamaan hoitotakuun (6 kk sisällä lähetteen saapumisesta)
puitteissa sairaalassa. Tämän vuoksi keskimäärin 63 % potilaista lähetetään erikoislääkärin arvion perusteella ostopalveluun yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi, joka hoitaa glaukoomayksiköstä sinne lähetetyt potilaat. Potilas maksaa
kuitenkin saman poliklinikkamaksun, jonka sairaalassa hoidettavat poliklinikkapotilaat maksavat. Sairaalan glaukoomayksikössä hoidetaan sekä uusia, lähetteellä tulleita potilaita ja potilaita, joilla on jo olemassa oleva hoitosuhde glaukoomayksikköön.
Glaukoomayksikössä käydessään potilas tapaa joko lääkärin, hoitajan tai molemmat. Lääkärin vastaanottoaika on 15–30 minuuttia. Hoitajan suorittamiin tutkimuksiin (esimerkiksi näkökenttätutkimus, silmänpaineen mittaus, silmänpohjan
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valokuvaus) menee aikaa 10–60 minuuttia. Lisäksi hoitajat käyttävät tarvittaessa
aikaa potilaan ohjaukseen. Lääkäri tutkii potilaan, neuvottelee potilaan kanssa
hoitovaihtoehdoista ja antaa hoito-ohjeet. Lääkärin pyynnöstä hoitaja vielä kertaa
potilaan kanssa ohjeet sekä laatii kirjallisen suunnitelman ja aikataulun esimerkiksi silmätippojen tiputtamisesta ja opastaa tarvittaessa tiputustekniikassa. Hoitaja
ei tavallisesti ole mukana lääkärin tutkimushuoneessa potilaan tutkimuksen aikana. Yksityisen palveluntuottajan silmälääkärin vastaanotolla kuluu aikaa n. 15–30
minuuttia. Hoitaja ei yleensä ole läsnä vastaanottohuoneessa, mutta saattaa tehdä
joitakin mittauksia (esimerkiksi näkökenttätutkimus) potilaalle. Yksityisen palveluntuottajan silmälääkäri on päävastuussa potilaan ohjaamisesta.
Tutkimukseen sopivat potilaat valittiin sairaalan glaukoomayksikköön saapuneiden lähetteiden perusteella. Kriteerinä oli, että vastaaja on yli 18-vuotias,
käyttää glaukooman takia lääkitystä ja pystyy vastaamaan suomenkieliseen kyselyyn. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin pysyvässä laitoshoidossa olevat potilaat.
Tutkija valitsi tutkimukseen soveltuvat potilaat kriteereiden perusteella. Näille potilaille lähetettiin komplianssimittari, saatekirje ja vastauskuori ajanvarauskirjeen
yhteydessä. Osa potilaista sai komplianssimittarin saatekirjeineen ja vastauskuorineen lääkäriltä tai hoitajalta glaukoomayksikössä käynnin yhteydessä. Potilaat
palauttivat vastauksensa suljetussa kirjekuoressa tietoteknisen palvelun tuottajalle, joka tallensi tiedot tietokoneohjelmaan. Tietoteknisen palvelun tuottaja oli suomalainen terveydenhuollon laadun kehittämiseen erikoistunut yritys, jonka kanssa
yhteistyössä tämä tutkimus tehtiin. Tallennettuja tietoja pääsi tarkastelemaan sairaalan tietokoneella ainoastaan tutkija.
Komplianssimittareita jaettiin yhteensä 514, joista palautui 262. Vastausprosentti oli 51 %. Kolmetoista (n = 13) palautettua mittaria hylättiin puutteellisina.
Kriteerinä oli, että vähintään puoleen kysymyksistä oli vastattu. Lopullisia vastauksia saatiin 249. Aineisto kerättiin vuoden 2006 heinäkuun ja vuoden 2007 lokakuun välisenä aikana.
Tutkimuksesta ja sen etenemisestä informoitiin glaukoomayksikön henkilökuntaa osastokokouksissa. Henkilökuntaa opastettiin olemaan avustamatta
potilaita komplianssimittariin vastaamisessa. Mikäli joku olisi tarvinnut apua
komplianssimittarin täyttämisessä, opastettiin henkilökunta ohjaamaan potilas
täyttämään komplianssimittari läheistensä kanssa tai mikäli koki sen hankalana,
saattoi jättää osallistumatta tutkimukseen. Lisäksi tutkijan yhteystiedot olivat sekä
potilaiden että henkilökunnan käytettävissä, mikäli kysyttävää olisi ilmennyt.
Yksityisiä silmälääkäriasemia ei tutkimuksesta informoitu, koska tutkimus ei koskenut asemien toimintaa. Lisäksi oletettiin siellä käyvien potilaiden ottavan on52

gelmatilanteissa yhteyttä tutkimuksen saatekirjeessä ilmoitettuihin yhteystietoihin
(tutkija ja tietoteknisen palvelun tuottaja).
Tutkimusjoukon kuvaus
Pilottitutkimukseen osallistujista naisia oli 60 % (n = 58). Puolet vastaajista (50
%, n = 48) kuului ikäryhmään 51–70-vuotiaat. Alle kolme vuotta sairastaneita oli
40 % (n = 38) ja yli kahdeksan vuotta sairastaneita oli kolmasosa (33 %, n = 31).
Lähes kaikki (99 %, n = 96) olivat saaneet lääkäriltä tietoja sairaudesta ja sen hoidosta. Tietoa oli saatu myös muun muassa kirjallisuudesta (33 %, n = 32), jostain
muualta (26 %, n = 25) ja sairaanhoitajalta (19 %, n = 18). Lähes kaikki vastaajat (90 %, n = 91,) tiputtivat itse silmätippansa. Silmälääkärin vastaanotolla tai
sairaanhoitajan luona harvemmin kuin kerran vuodessa kävi 4 % (n = 4), kerran
vuodessa kävi 14 % (n = 13) ja useammin kuin kerran vuodessa 82 % (n = 78).
Näkökenttätutkimuksessa harvemmin kuin kerran vuodessa kävi 23 % (n = 22),
kerran vuodessa 43 % (n = 41) ja useammin kuin kerran vuodessa 33 % (n = 31).
Vajaa puolet ilmoitti kärsineensä silmälääkkeiden aiheuttamista sivuvaikutuksista
(43 %, n = 41). Vastaajien taustatiedot on kuvattu tarkemmin I osajulkaisussa.
Varsinaisen tutkimuksen taustamuuttujakysymykset poikkesivat jonkin verran
pilottitutkimuksen taustamuuttujakysymyksistä. Vastaajien keski-ikä oli 66 vuotta (SD = 11.87, MD = 68, vaihteluväli 23–92 vuotta). Sairastamisaika kysyttiin
vuosissa, vaihteluväli oli 0–40 vuotta ja keskiarvo 8.47 vuotta (MD = 8.47, SD
= 8.58). Vain aamuisin silmätippoja tiputti 13 (5 %), aamuin illoin tiputti 181 (72
%) ja muuna aikana 71 vastaajaa (28 %). Osalla vastaajista saattoi olla tiputus
esimerkiksi kolme kertaa päivässä, jolloin hän on vastannut aamuin ja illoin sekä
muuna aikana. Vastaajista 108 (43 %) ei ollut saanut glaukooman vuoksi lasertai leikkaushoitoa. Leikkaushoitoa oli saanut 69 (27 %) ja laserhoitoa 85 (34 %),
joista osa (5 %, n = 13) oli saanut sekä laser- että leikkaushoitoa. Vastaajien suvussa oli todettu glaukoomaa muun muassa vanhemmilla (26 %, n = 65), sisaruksella (16 %, n = 40), lapsella (2 %, n = 6) ja/tai kaukaisella sukulaisella (16 %,
n = 40). Yli puolet vastaajista ilmoitti, että tiedossa ei ole sukurasitusta (54 %,
n = 135). Valtaosa tiputti silmätipat itse (94 %, n = 235), mutta osa tarvitsi apua
satunnaisesti tai pysyvästi (7 %, n = 19). Vastaajilta ei kysytty, olivatko he olleet
hoidossa glaukoomayksikössä vai yksityisen palveluntuottajan vastaanotolla. Vastaajien taustatiedot on kuvattu myös taulukossa 1 sekä II osajulkaisussa.
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Taulukko 1. Tutkimusjoukon kuvaus (n = 249).
Taustamuuttuja

n

Sukupuoli

249

Nainen

66 (165)

Mies
Ikä

% (n)

34 (84)
249

≤ 61 vuotta

34 (84)

62–73

34 (86)

< 73
Sairastamisaika

32 (79)
248

≤ 3 vuotta

37 (91)

4–9

31 (78)

>9
Silmälääkärin vastaanotolla

32 (79)
249

> kerran vuodessa

69 (173)

kerran vuodessa

24 (60)

< kerran vuodessa

5 (14)

ei osaa sanoa

2 (2)

Hoitajan vastaanotolla

249

> kerran vuodessa

20 (49)

kerran vuodessa

11 (28)

< kerran vuodessa

40 (99)

ei koskaan

12 (30)

ei osaa sanoa

17 (43)

Näkökenttätutkimuksessa

249

> kerran vuodessa

19 (47)

kerran vuodessa

42 (105)

< kerran vuodessa

36 (90)

ei osaa sanoa

3 (7)

4.1.3 Aineiston analyysi
Pilottitutkimuksen aineisto analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla (Statistical Package for the Social Sciences for Windows 12). Varsinaisen tutkimuksen aineisto
analysoitiin SPSS 15-tilasto-ohjelmalla sekä Amos™ 7 ohjelmalla. Pilottitutkimuksessa puuttuvat havainnot jätettiin tyhjäksi, varsinaisessa tutkimuksessa
ne korvattiin kunkin väittämän keskiarvolla. Kielteisesti ilmaistujen väittämien
asteikot käännettiin myönteisiksi. Analysointia varten taustamuuttujat ikä ja sairastamisaika luokitettiin kolmiluokkaisiksi. Varsinaisessa tutkimuksessa jatkuvien
muuttujien luokitteluun käytettiin SPSS- tilasto-ohjelman Visual Binning -menetelmää. Määrittelyn perusteena käytettiin luokkarajojen lukumäärää (2) (Rasi ym.
2007). Analysoinnin tunnuslukuina käytettiin frekvenssejä ja prosentteja.
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Pilottitutkimuksen analyysiä varten osa muuttujista käsiteltiin yksittäisinä
muuttujina ja osasta muuttujista muodostettiin summamuuttujat aikaisempaan tutkimustietoon perustuen (Kyngäs 2000, Kyngäs & Rissanen 2001a, Kyngäs 2002).
Summamuuttujat olivat seuraavat: hoitoon sitoutuminen (joka muodostettiin
yhdistämällä hoitoon sitoutumista mittaavat yhdeksän väittämää), lääkehoitoon
sitoutuminen, yhteistyö hoitavan henkilöstön kanssa, normaaliuden tunne, tuki
omaisilta ja ystäviltä, hoitajilta, lääkäreiltä sekä koettu hoidon tulos. (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Pilottitutkimuksen summamuuttujat ja Cronbachin alpha-arvot.
Summamuuttuja

Muuttujien määrä

Cronbach alpha

Hoitoon sitoutuminen

9

0.29

Lääkehoitoon sitoutuminen

2

0.04

Yhteistyö hoitavan henkilöstön kanssa

4

0.57

Normaaliuden tunne

7

0.80

Omaisten ja ystävien tuki

4

0.44

Koettu hoidon tulos

2

0.38

Tuki lääkäreiltä

3

0.79

Tuki hoitajilta

3

0.85

Varsinaisen tutkimuksen järjestysasteikollisista muuttujista muodostettiin summamuuttujia pääkomponenttianalyysin PCA (Principal Component Analysis) pohjalta. Pääkomponenttianalyysin avulla tutkitaan useita keskenään korreloivia muuttujia ryhmittelemällä niitä pääkomponenteiksi, joiden sisällä muuttujat korreloivat
vahvasti keskenään. Tarkoituksena on tiivistää usean muuttujan tieto muutamaan
sisällöllisesti mielekkääseen pääkomponenttiin. (Laippala & Koivisto 1998, Metsämuuronen 2003.)
Ennen pääkomponenttianalyysiä tarkasteltiin muuttujien välisiä korrelaatioita. Aineiston riittävyyttä ja korrelaatiomatriisin käytettävyyttä testattiin Bartlettin
sväärisyystestillä ja Kaiser-Meyer-Olkin-testillä (KMO). Sekä Bartlettin testi (p
< 0.001) että KMO (p > 0.60) osoittivat aineistot riittäväksi. (Metsämuuronen
2003.) Pääkomponenttianalyysissä käytettiin Varimax-rotatointia. Se tehtiin koko
mittarille, jotta nähtiin, miten väittämät latautuvat pääkomponenteille ( > 0.30).
Pääkomponenttien määrää testattiin antamalla väittämien latautua vapaasti. Tällöin saatiin 10 pääkomponentin malli, joka selitti 65 % kokonaisvarianssista.
Mittarista ei poistettu yhtään väittämää, sillä kommunaliteetit olivat kaikissa väittämissä hyvät ( > 0.30) (Metsämuuronen 2003). Kolme väittämää latautui kah-
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teen pääkomponentiin, jolloin ne sijoitettiin siihen pääkomponenttiin, mihin ne
sisällöllisesti parhaiten sopivat. Kahteen pääkomponenttiin jäi vain yksi väittämä
kumpaankin.
Pääkomponenttianalyysin jälkeen tehtiin konfirmatorinen faktorianalyysi
(Confirmatory Factor Analysis, CFA), jonka tarkoituksena on varmistaa, antaako aineisto tukea pääkomponenttianalyysillä tehdylle mallille (Metsämuuronen
2003). Aineiston pienuuden vuoksi (n = 249) mallissa käytettiin pääkomponenttianalyysin mukaisia summamuuttujia. Amos™ 7.0 -ohjelmaan piirrettiin summamuuttujista muodostettu malli, josta tarkasteltiin mallin hyvyyttä ja riittävyyttä
seuraavilla tilastollisilla arvoilla GFI (Goodness-of-fit Index), AGFI (Adjusted
Goodness-of-fit Index), NFI (Normed Fit Index), IFI (Incremental Fit Index), CFI
(Comparative Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)
ja RMR (Root Mean Square Residual). Hyvässä mallissa Khiin neliö -testin tulee olla alle 2 ja p-arvon suurempi kuin 0.05. (Metsämuuronen 2003, Meyers ym.
2006.) Joskus voi olla epäselvää, johtuuko tilastollinen merkitsevyys otoskoosta
vai mallin huonosta sopivuudesta aineistoon. Siksi mallin sopivuutta voidaan tarkastella myös muilla tunnusluvuilla. (Meyers ym. 2006.) Hyvinä arvoina GFI- ja
AGFI-arvoille pidetään > 0.90 olevia arvoja (Metsämuuronen 2003, Meyers ym.
2006). NFI:n, IFI:n ja CFI:n arvoja 0.80–0.89 pidetään hyväksyttävänä (Knight
ym. 1994). RMSEA:n hyvänä arvona pidetään arvoa < 0.06, mutta arvoa < 0.08
voidaan pitää myös hyväksyttävänä. RMR arvo on sitä parempi, mitä pienempi se
on. Hyvänä arvona pidetään < 0.06 arvoja (Meyers ym. 2006). (Taulukko 3.)

Taulukko 3. Hoitoon sitoutumisen mallin hyvyys ja riittävyys.
Hyvyyden mitta

Aineistosta saatu tulos

Viitearvo

x²

29

<2

x²-testin p-arvo

0,001

> 0.05

GFI

0.96†

> 0.90

AGFI

0.91†

> 0.90

NFI

0.81††

> 0.90

IFI

0.86††

> 0.90

CFI

0.85††

> 0.90

RMSEA

0.08††

< 0.06

RMR

1.20

< 0.05

† viitearvon mukainen
†† hyväksyttävä arvo
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Vaikka konfirmatorinen faktorianalyysi tuki kymmenen pääkomponentin mallia, lopullisessa analyysissä käytettiin kahdeksan pääkomponentin mallia, koska
kahteen kymmenestä pääkomponentista latautui vain yksi väittämä kumpaankin.
Pääkomponentit nimettiin sisällön mukaan. Kaksi muuttujaa, jotka eivät latautuneet järkevästi yhteenkään pääkomponenttiin, analysoitiin erikseen yksittäisinä
muuttujina.
Summamuuttujissa (SUM1-8) oli vähintään kaksi muuttujaa kussakin. Hoitoon sitoutumista kuvaavat summamuuttujat ja yksi yksittäinen muuttuja nimettiin seuraavasti: lääkehoitoon sitoutuminen, vastuullisuus, hoidon suunnitelmallisuus ja hoidon toteutus (muuttuja 3). Hoitoon sitoutumisen summamuuttuja
muodostettiin näistä muuttujista. Hoitoon sitoutumista edistävät summamuuttujat
ja yksi yksittäinen muuttuja nimettiin seuraavasti: tuki hoitajilta ja lääkäreiltä,
normaaliuden tunne, tuki läheisiltä, motivaatio ja energia, hoidon seuraukset sekä
pelko näön menetyksestä (muuttuja 33). (Taulukko II osajulkaisussa)
Summamuuttujat ja yksittäiset muuttujat luokiteltiin kaksiluokkaisiksi aikaisempiin tutkimuksiin perustuen (Kyngäs ym. 2000b, Kyngäs & Rissanen 2001a,
Kyngäs 2002). Vastatessaan ”täysin samaa mieltä” (5 pistettä) ja “osittain samaa
mieltä” (4 pistettä) katsottiin vastaajan olevan hyvin sitoutunut. Hoitoon sitoutumista edistäviä tekijöitä analysoitiin ristiintaulukoimalla taustamuuttujat ja luokitellut summamuuttujat hyvän hoitoon sitoutumisen summamuuttujan sekä kahden
yksittäisen muuttujan (3 ja 33) kanssa. Ristiintaulukointi on hyvä analyysimenetelmä, kun halutaan tutkia kahden tai useamman muuttujan välistä riippuvuutta
ja kyseessä ovat luokitteluasteikolliset muuttujat. Tilastollisia merkitsevyyseroja
tarkasteltiin khiin neliö -testillä. Miesten ja naisten välisiä eroja sekä taustamuuttujien ja summamuuttujien välistä yhteyttä testattiin vertailemalla keskiarvoja eiparametrisillä Mann-Whitneyn U- testillä ja Kruskall-Wallis-testillä, jotka eivät
aseta oletuksia muuttujien normaalijakautuneisuudesta. Kaikissa testeissä tilastollisen merkitsevyyden rajana oli p < 0.05. (Metsämuuronen 2003, Burns & Grove
2005, Polit & Beck 2008.)
4.2

Tutkimuksen II vaihe (III osajulkaisu)

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kuvailtiin hyvin hoitoonsa sitoutuneiden glaukoomapotilaiden käsityksiä saamastaan ohjauksesta ja sosiaalisesta tuesta. Toisen
vaiheen tutkimus on kuvattu III osajulkaisussa.
Tämän osatutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen ja anlyysimenetelmänä
oli sisällönanalyysi (Elo & Kyngäs 2008). Tutkimusaineisto kerättiin teemahaas57

tattelulla. Laadullisen tutkimuksen katsottiin soveltuvan lähestymistavaksi, koska
haluttiin selvittää potilaiden kokemuksia ja omaa näkemystä tutkittavasta ilmiöstä
(Berg 2004) sekä sitä, mikä edistää glaukoomapotilaiden hyvää hoitoon sitoutumista. Tutkimusaineisto on täten subjektiivinen, mutta tavoitteena on uuden tiedon löytäminen (Janhonen & Nikkonen 2001). Glaukoomaa sairastavien käsityksiä siitä, mikä edistää heidän hoitoon sitoutumistaan, ei ole tutkittu aikaisemmin.
4.2.1 Tutkimusjoukko ja aineiston keruu
Aikaisemman tutkimuksen (Kyngäs ym. 2004) mukaan tiedetään, että hyvä potilasohjaus ja terveydenhuoltohenkilöstöltä saatu tuki edistävät hoitoon sitoutumisesta. Tästä syystä haastateltiin hyvin hoitoonsa sitoutuneita. Oletettiin,
että heillä on tietoa siitä, millainen ohjaus ja tuki edistävät hoitoon sitoutumista.
Hyvin hoitoon sitoutuneet tunnistettiin niiden joukosta, jotka olivat vastanneet
komplianssimittariin tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Otokseen valittiin
eri-ikäisiä miehiä ja naisia. Tällaista otantaa, jossa tiedonantajat valitaan sopivasti
saatavilla olevien joukosta, kutsutaan tarkoituksenmukaisuusotannaksi (convenience sample) (Berg 2004). Näille kahdelletoista potilaalle lähetettiin kirje, jossa
heiltä kysyttiin suostumus haastatteluun (Liite 1.). Kirje sisälsi myös tiedotteen
(Liite 2.), jossa kerrottiin tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja siitä,
että tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta heidän hoitoonsa. Lisäksi kerrottiin
mahdollisuudesta keskeyttää tutkimus niin halutessaan.
Kahden viikon kuluttua kirjeen lähettämisestä potilaille soitettiin ja kysyttiin
heidän halukkuuttaan haastatteluun. Yksi potilas otti itse yhteyttä ja halusi sopia
haastatteluajan. Kukaan ei kieltäytynyt haastattelusta. Potilaat olivat tulossa silmälääkärin vastaanotolle sairaalan poliklinikalle, joten haastattelu ajoitettiin lähes
kaikissa tapauksissa (n = 9) poliklinikkakäynnin yhteyteen. Yksi potilaista halusi
haastattelun kotonaan ja kaksi tuli poliklinikalle pelkästään haastatteluun. Kun 12
haastattelua oli tehty, todettiin aineiston saturoituminen, eikä enempää haastatteluja tehty. Aineisto kerättiin kevään 2007 aikana.
Haastattelumenetelmänä oli teemahaastattelu. Tällä menetelmällä arvioitiin
saatavan tietoa asiasta, jonka haastateltavat tiedostavat heikosti (Metsämuuronen
2003, Berg 2004, Burns & Grove 2005). Haastattelussa käytettiin etukäteen laadittua haastattelurunkoa, joka perustui aikaisempaan tutkittuun tietoon (Raappana
ym. 2002, Johansson ym. 2003). Haastattelurunko sisälsi myös yksittäisiä kysymyksiä, joiden avulla pyrittiin varmistamaan, että saadaan vastauksia halutuista
asioista (Burns & Grove 2005). Ensimmäiset kaksi haastattelua olivat esihaastat58

teluja. Haastattelujen jälkeen todettiin kuitenkin, että haastattelurunko oli toimiva
ja haastatteluja jatkettiin samalla tavalla. Esihaastattelut sisällytettiin lopulliseen
aineistoon. Haastattelun alussa esitettiin taustatietokysymyksiä ja johdateltiin
haastattelun varsinaisiin teemoihin. Teemat olivat terveydenhuoltohenkilöstöltä
ja läheisiltä saatu ohjaus ja tuki (Liite 3.). Haastattelukysymykset olivat laajoja,
kuten ”Kuvaile, minkälainen potilasohjaus on parasta glaukoomaa sairastavalle
potilaalle” tai ”Kerro konkreettinen esimerkki hoitajalta saamastasi tuesta”. Haastateltavia rohkaistiin jatkamaan puhetta osoittamalla kiinnostusta hymyilemällä
tai nyökyttelemällä hyväksyvästi (Burns & Grove 2005).
Ennen haastattelun alkua varmistettiin, että nauhoitukseen tarkoitettava sanelukone toimi asianmukaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2000). Samalla haastateltava
ehti totutella laitteeseen ja häneltä kysyttiin myös suostumus haastattelun nauhoittamiseen. Haastattelut litteroitiin sanasta sanaan. Haastattelujen edetessä nauhoituksia kuunneltiin lukien samanaikaisesti tekstejä sekä tarkastellen haastattelujen
tueksi kirjoitettua päiväkirjaa (Hirsjärvi & Hurme 2000). Näin saatiin aineiston
saturoituminen selville. Haastattelut lopetettiin, kun uutta tietoa ei enää ilmennyt.
Tutkimusjoukon kuvaus
Haastateltavat olivat iältään 43–80 -vuotiaita, keski-ikä oli 62 vuotta. Naisia oli
7 ja miehiä 5. Glaukoomaa he olivat sairastaneet 1–28 vuotta, alle 5 vuotta sairastaneita oli 5 ja yli 5 vuotta sairastaneita 7. Haastateltavista 4 asui yksin, muut
asuivat kumppanin kanssa. 10 haastateltavaa tiputti silmätippoja kahdesti päivässä, yksi useammin kuin kahdesti ja yhdellä vastaajalla ei tutkimushetkellä ollut
lainkaan silmätippoja käytössään. Puolella haastateltavista oli tiedossaan jonkinasteinen sukurasite glaukoomaan. Ainoastaan kahdelle haastateltavalle ei ollut
tehty glaukooman vuoksi toimenpiteitä, kuten laser- tai leikkaushoitoa.
4.2.2 Aineiston analyysi
Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä eli induktiivisella sisällönanalyysimenetelmällä. Tämän menetelmän avulla jäsennetään tietoa ja muodostetaan ilmiötä
kuvaavia käsitteitä (Tesch 1990, Kyngäs & Vanhanen 1999, Berg 2004, Elo &
Kyngäs 2008). Sisällönanalyysimenetelmä soveltuu hoitotieteellisen tutkimukseen hyvin erityisesti silloin, kun tutkitaan hoitotyölle luonteenomaisia herkkiä
ja arkoja aiheita (Elo 2006). Tyypillisiä sisällön analyysissä käytettäviä aineistoja
ovat kirjoitetut dokumentit sekä dokumentoidut haastattelut (Berg 2004). Sisäl59

lönanalyysimenetelmää voi käyttää silloin, kun tutkimus ei perustu erityiseen filosofiseen lähtökohtaan (Burns & Grove 2005, Polit & Beck 2008).
Kirjoitetut haastattelut koodattiin, jotta palaaminen alkuperäisaineistoon
helpottui (Polit & Beck 2008). Haastattelujen edetessä nauhoituksia kuunneltiin
lukien samanaikaisesti tekstejä useaan kertaan huolellisesti. Näin hahmottui kokonaiskuva aineistosta (Polit & Beck 2008). Aineistoa kertyi kirjoitettuna 130
sivua rivivälillä 1–1.5. Aineiston analysoimiseksi käsittelemätön aineisto jaettiin
aluksi kahden haastatteluteeman (ohjaus ja sosiaalinen tuki) mukaan. Tämän
jälkeen sekä ohjausta että sosiaalista tukea koskeva aineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin menetelmällä. Analyysiyksiköksi valittiin lausuma, joka
saattoi olla lause, lauseen osa tai sana (Tesch 1990, Berg 2004, Burns & Grove
2005). Piilossa olevia viestejä, kuten haastattelussa ilmeneviä taukoja ei huomioitu (Burns & Grove 2005). Tekstejä luettaessa tehtiin alleviivauksia sekä merkintöjä marginaaliin. Pelkistetyt ilmaukset kirjattiin mahdollisimman samalla
tavalla kuin ne ilmenivät alkuperäisessä aineistossa, jotta vältyttiin liian aikaiselta
abstrahoinnilta (Kylmä ym. 2008). Seuraavaksi ryhmiteltiin pelkistetyt ilmaukset,
jotka näyttivät kuuluvan yhteen. Nämä kirjattiin erilliseen listaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Näin muodostuivat alakategoriat, jotka nimettiin sisältöä kuvaavasti.
Yhdistämällä samansisältöiset alakategoriat muodostettiin yläkategoriat. (Miles &
Hubermann 1994, Kyngäs & Vanhanen 1999, Elo & Kyngäs 2008, Kylmä ym.
2008.) Esimerkki aineiston analysoinnista on esitetty III osajulkaisussa. Lopulliset ala- ja yläkategoriat on kuvattu haastatteluteemoittain liitekuviossa (Liitekuvio 1.).
4.3

Tutkimuksen III vaihe (IV osajulkaisu)

Tutkimuksen kolmannen vaiheen tarkoituksena oli tutkia tehostetun potilasohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikuttavuutta glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisessa (IV osajulkaisu).
4.3.1 Intervention kuvaus
Tässä tutkimuksessa interventiota suunniteltaessa rakennettiin interventio, joka
on taloudellisesti edullinen, ei vaadi lisäresursseja, ja joka voidaan helposti ottaa
jokapäiväiseen käyttöön. Koe- ja kontrolliryhmän hoitoon sitoutumista mitattiin
samalla komplianssimittarilla (ACDI), jota oli käytetty tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Taustamuuttujatiedot kysyttiin intervention lähtömittauksessa.
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Interventio järjestettiin lähettämällä osallistujille komplianssimittari kolme kertaa. Ensimmäinen komplianssimittari (lähtömittaus) lähetettiin sekä koe- että
kontrolliryhmälle lokakuussa 2008. Koeryhmä sai komplianssimittarin ja saatekirjeen sähköpostin välityksellä ja kontrolliryhmä sai saman komplianssimittarin
kirjeessä, jossa oli mukana saate sekä palautuskuori. Seuraava komplianssimittari
lähetettiin samalla tavalla molemmille ryhmille kahden kuukauden kuluttua joulukuussa 2008 ja kolmas kuuden kuukauden kuluttua lähtömittauksesta huhtikuussa
2009. Koeryhmä sai kuluneen kuuden kuukauden aikana tehostetun ohjauksen ja
sosiaalisen tuen sähköpostin välityksellä ja kontrolliryhmä silmäklinikan normaalin käytännön mukaisen ohjauksen silmälääkärin tai hoitajan vastaanoton yhteydessä. Mikäli osanottajan vastausta ei saatu noin kahden viikon aikana kyselyn
lähettämisestä, lähetettiin hänelle muistutuskirje.
Koeryhmä
Koeryhmän (n = 34) vastaajille lähetettiin sähköpostitse saatekirjeen mukana
ensimmäinen komplianssimittari (lähtömittaus), johon vastaajat saivat vastata
silloin, kun heillä oli siihen sopivasti aikaa. Saatteessa pyydettiin kuitenkin vastaamaan niin pian kuin mahdollista, mutta takarajaa vastaamiseen ei annettu.
Vastattuaan komplianssimittariin vastaaja lähetti vastauksensa palveluntuottajalle
sähköpostitse ohjelman lähetä-toiminnolla. Järjestelmä on laadittu siten, että vastaaja saa automaattisesti välittömän palautteen hoitoon sitoutumisestaan antamiensa vastausten perusteella. Palautteessa kerrotaan, onko hän hyvin vai huonosti
sitoutunut hoitoonsa ja millä hoidon osa-alueilla hänen kohdallaan asiat on hyvin tai on parannettavaa. Tietokoneen näytöllä näkyivät siniset plusmerkit niiden
asioiden kohdalla, jotka olivat hyvin ja punaiset miinusmerkit heikosti olevien
asioiden kohdalla. Jos esimerkiksi vastaajalla oli pelkoja näkökykynsä heikkenemisestä, palautteessa kehoitettiin keskustelemaan asiasta hoitajan, lääkärin tai
läheisten kanssa. Palautteessa sanottiin myös, että pelon kanssa ei tarvitse elää,
vaan asiasta kannattaa keskustella avoimesti. Toisaalta jos vastaajalla oli hyvä
motivaatio itsensä hoitamiseksi, hän sai positiivisen palautteen: ”Sinulla on hyvä
motivaatio itsesi hoitamisen suhteen. Mieti, mistä hyvä motivaatio johtuu ja pyri
säilyttämään se.”
Koeryhmällä oli mahdollisuus päästä lukemaan lisätietoja yhdestä tai useammasta ohjausta tai sosiaalista tukea sisältävästä linkistä. Esimerkiksi huonosti
toteutuvan lääkehoidon palautteen saamisen jälkeen oli palautteeseen liitetty
lääkehoitoa koskevat linkit ja kehoitus lukea nämä linkit. Linkit käsittelivät pe61

rustietoja glaukoomasta, glaukoomaan liittyvistä tutkimuksista, glaukooman eri
hoitomuotoja, tietoja sosiaaliturvasta sekä glaukooman itsehoidosta (Liite 4.). Sosiaalisen tuen osuus linkeissä oli vähäinen, ja se käsitti lähinnä tiedollista tukea.
Halutessaan vastaajaa kehoitettiin ottamaan yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan tuen
saamiseksi. Kaikki linkit (19 suomenkieliseen ja 5 englanninkieliseen sivustoon)
oli koottu myös viestin loppuun, jolloin vastaaja pääsi lukemaan kaikkia valittuja
sivustoja niin halutessaan.
Kyseessä olevat linkit olivat tutkijan valitsemia. Google-hakukoneella hakusanoilla ’glaukooma’ ja ’glaucoma’ haettiin tiedostoja. Huhtikuussa 2008 Google
antoi suomenkielisiä osumia 8 330 ja englanninkielisiä osumia 5 130 000. Tutkija
luki sekä suomenkielisistä että englanninkielistä linkeistä 50 ensimmäistä, joista
valittiin korkealaatuisia ja selkeälukuisia linkkejä tutkimukseen mukaan yhteensä
16. Näistä linkeistä suomenkielisiä oli yksitoista ja englanninkielisiä viisi. Lisäksi
käytettiin sairaalan glaukoomayksikössä laadittuja glaukooman hoitoon tarkoitettuja potilasohjeita (8 kpl), jotka glaukoomayksikön lääkäri vielä tarkasti ja totesi
ne asianmukaiseksi syksyllä 2008 ennen intervention aloitusta. Nämä ohjeet ovat
aikaisemmin olleet ainoastaan henkilökunnan käytössä. Tätä interventiota varten
laadittiin oma suljettu sivusto, johon pääsi ensimmäisen kerran vastaamalla sähköiseen komplianssimittariin. Viestin saatteessa muistutettiin, että linkit kannattaa
tallentaa omalle tietokoneelle, jolloin niitä pääsi lukemaan koska tahansa. Mikäli
vastaaja ei tallentanut linkkejä omalle tietokoneelle, hän pääsi sivustolle seuraavan kerran vastatessaan komplianssimittariin intervention toisessa ja kolmannessa
vaiheessa. Vastaajilta ei kysytty, lukivatko he linkkejä ja olivatko he muuten yhteydessä lääkäriin tai hoitajaan.
Seuraava komplianssimittari lähetettiin koeryhmän vastaajille 2 kk:n kuluttua
ja viimeinen 6 kk:n kuluttua lähtömittauksesta. Vastaajat kävivät tutkimuksen aikana sovituissa silmälääkäritutkimuksissa, joiden ajankohtaa, paikkaa tai määrää
ei kysytty. Vastaajien oletettiin saaneen normaalin käytännön mukaisen ohjauksen
ja sosiaalisen tuen vastaanotolla käydessään.
Kontrolliryhmä
Kontrolliryhmän (n = 51) vastaajille lähetettiin komplianssimittari kirjeessä saatekirjeen ja vastauskuoren kanssa (lähtömittaus). Ohjeessa pyydettiin vastaamaan
komplianssimittariin mahdollisimman pian, mutta takarajaa ei annettu. Vastaajat
täyttivät komplianssimittarin samalla tavoin kuin tutkimuksen ensimmäisessä
vaiheessa (II osajulkaisu) ja postittivat sen kirjeessä tietotekniikan palveluntuot62

tajalle. Seuraavat komplianssimittarit lähetettiin kirjeitse samaan aikaan kuin
koeryhmälle eli 2 kk:n ja 6 kk:n kuluttua lähtömittauksesta. Kontrolliryhmän
vastaajat eivät saaneet palautetta vastattuaan komplianssimittariin. Vastaajat kävivät tutkimuksen aikana sovituissa silmälääkäritutkimuksissa, joiden ajankohtaa, paikkaa tai määrää ei kysytty. Kontrolliryhmän vastaajien oletettiin saaneen
käyntiensä yhteydessä normaalin käytännön mukaisen ohjauksen ja sosiaalisen
tuen sekä silmälääkäriltä että hoitohenkilökunnalta. Normaalin käytännön mukainen ohjaus ja sosiaalinen tuki sisältää potilaskohtaista tietoa hänen senhetkisestä
tilanteestaan, lääkityksestä ja siihen mahdollisesti tulevista muutoksista, lääkkeiden sivuvaikutuksista, hoitokäytännöistä ja -vaihtoehdoista, sosiaaliturvasta ja
mahdollisesta kuntoutuksesta sekä apuvälineistä. Osa potilaista saa vastaanoton
yhteydessä myös ohjausta silmätippojen tiputtamisesta sekä tiputusaikataulun
laatimisesta. Potilaalle kerrotaan myös mahdollisuudesta liittyä glaukoomayhdistyksen jäseneksi ja saada tätä kautta vertaistukea. Tarvittaessa paikalle kutsutaan
myös sosiaalityöntekijä, mikäli potilaan tilanne edellyttää laajempaa sosiaalituen
kartoitusta. Lisäksi odotustiloissa on saatavilla runsaasti esitteitä ja ohjelehtisiä
glaukoomasta ja sen hoidosta.
4.3.2 Tutkimusjoukko ja aineiston keruu
Sairaalan glaukoomayksikössä hoidetaan kuukausittain noin 600 potilasta (tilanne 5/2009). Osa hoitoa tarvitsevista potilaista hoidetaan hoitotakuun mukaisesti
yksityislääkärin vastaanotolla. Tutkimuksen kolmanteen vaiheeseen valittiin kuitenkin vain sellaisia glaukoomapotilaita, jotka olivat tulossa poliklinikkakäynnille
sairaalan glaukoomayksikköön.
Syksyn 2008 aikana luettiin glaukoomayksikössä kolmena eri ajankohtana
kullakin hetkellä olleet sairauskertomukset ja uudet lähetteet. Arkistohyllyssä
olevat sairauskertomukset käytiin läpi järjestelmällisesti potilaan syntymäajan perusteella. Uudet lähetteet olivat erikoislääkärin lukemia ja luokittelemia. Sairaalan
glaukoomayksikköön tulee noin 160 uutta glaukoomalähetettä kuukaudessa (tilanne 5/2009). Sairauskertomuksista ja lähetteistä poimittiin ne potilaat, joilla oli
glaukoomadiagnoosi (Taulukko 4.) Esimerkiksi glaukoomaepäilyn vuoksi hoitoon
tulevia ei otettu mukaan tutkimukseen.
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Taulukko 4. Tutkimusaineistoon sisällytetyt glaukoomadiagnoosit.
Diagnoosinumero

Diagnoosi suomeksi

Diagnoosi latinaksi

H 40.10

Kapsulaariglaukooma

Glaucoma capsulare cum syndromate

H 40.22

Pitkäaikainen ahdaskulmaglaukooma

Glaucoma congestivum chronicum

H 40.11

Normaalipaineinen glaukooma

Glaucoma non hypertensivum

H 40.12

Pigmenttiglaukooma

Glaucoma pigmentosum

H 40.13

Pitkäaikainen avokulmaglaukooma

Glaucoma simplex chronicum

exfoliationis

Muita valintakriteereitä olivat 18 vuoden minimi-ikä, glaukoomalääkitys, lähetteessä tai sairauskertomuksessa olevat tiedot potilaan yleistilasta, kuten että jäljellä oli riittävästi näkökykyä, jotta pystyy lukemaan, ei ollut pysyvässä pitkäaikaishoidossa, ei ollut muistisairas ja pystyi vastaamaan suomen kielellä. Mikäli sairauskertomuksesta ilmeni, että potilas osallistuu jo johonkin toiseen tutkimukseen
glaukoomayksikössä, jätettiin hänet tämän tutkimuksen ulkopuolelle sillä perusteella, että potilasta ei kuormiteta liikaa usealla eri tutkimuksella. Tutkija lähetti
valituille potilaille kirjeen, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoite ja pyydettiin vastaanottajaa osallistumaan tutkimukseen (Liite 5.). Sairauskertomukseen
tai lähetteeseen merkittiin ennalta sovittu merkintä KT (= komplianssitutkimus),
ettei sama potilas saisi osallistumispyyntöä kahteen kertaan. Tämän lisäksi tutkijalla oli oma kirjanpito potilaista, joille kirje oli lähetetty. Kirjeessä oli mukana
vastaanottajan täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi tarkoitettu suostumuslomake
(Liite 6.) sekä postimerkillä varustettu palautuskuori. Suostumuslomakkeessa
kysyttiin, onko potilaalla mahdollisuus vastata kyselyyn sähköpostin välityksellä.
Vapaaehtoiset potilaat palauttivat suostumuslomakkeen tutkijalle palautuskuoressa. Kaikkea tutkimukseen kuuluvaa aineistoa säilytettiin lukitussa kaapissa, johon
ainoastaan tutkijalla oli avain.
Kirjeitä lähetettiin yhteensä 180 (100 + 40 + 40) kappaletta kolmessa erässä
viiden viikon aikana syys-lokakuun 2008 aikana. Vastauksia palautui marraskuun
loppuun mennessä 85 kappaletta. Osallistumisprosentti oli 47 %.
Tutkija jakoi vastaajat kahteen ryhmään. Jako perustui siihen, että molempiin
ryhmiin saatiin prosentuaalisesti yhtä paljon miehiä ja naisia. Jako suhteutettiin
myös siihen, kuinka monelle miehelle ja naiselle kirjeitä oli lähetetty. Koeryhmään valittiin niitä vastaajia, joilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn sähköpostin
välityksellä. Sähköpostilla halukkaita vastaajia oli yhteensä 44, joista miehiä 23
ja naisia 21. Ei-sähköpostin välityksellä halukkaita vastaajia oli 41, joista miehiä
14 ja naisia 27. Jotta koe- ja kontrolliryhmät saatiin samankaltaisiksi, tarkasteltiin vastaajien sukupuolen lisäksi myös keski-ikää ja ikähajontaa. Kyselyitä oli
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lähetetty 77 miehelle (43 %) ja 103 naiselle (57 %). Tutkimukseen suostuneista
miehiä oli 37 (44 %) ja naisia 48 (56 %). Koe- ja kontrolliryhmiin jako on esitetty
taulukossa 4.

Taulukko 5. Koe- ja kontrolliryhmiin jako taustamuuttujien perusteella (n = 85).
Taustamuuttuja

Koeryhmä (n = 34)

Kontrolliryhmä (n = 51)

Vastaajat
miehet

15 (44 %)

naiset

19 (56 %)

22 (43 %)
29 (57 %)

yhteensä (n = 85)

34 (100 %)

51 (100 %)

miehet

63.4

69.8

naiset

61.4

68.8

kaikki

62.4

69.3

Keski-ikä, vuotta

Ikähajonta, vuosina
miehet

41–82

48–86

naiset

38–82

38–84

kaikki

38–82

38–86

Koe- ja kontrolliryhmien samankaltaistamiseksi sähköpostilla vastaamaan halukkaista 44 vastaajasta 78 % (n = 34) sijoitettiin koeryhmään ja loput kontrolliryhmään. Molemmat ryhmät saatiin sukupuolen mukaan samankaltaisiksi,
vaikka koeryhmä jäikin pienemmäksi. Koeryhmän vastaajat olivat keskimäärin
6.9 vuotta nuorempia kuin kontrolliryhmän vastaajat ikähajonnan ollessa kuitenkin samankaltainen. Koe- ja kontrolliryhmät ilmentävät tyypillistä glaukoomaa
sairastavien aineistoa. Useimmissa glaukoomapotilaita käsittävissä tutkimuksissa
naisia on ollut enemmän (mm. Gurwitz ym. 1993, Kosoko ym. 1998, Herndon
ym. 2006, Friedman ym. 2007) ja ikäjakauma on painottunut yli 55-vuotiaisiin
(mm. Gurwitz ym. 1993, Herndon ym. 2006, Muir ym. 2006).
4.3.3 Aineiston analyysi
Kolmannen vaiheen aineisto analysoitiin osittain samoin menetelmin kuin vaiheessa yksi käyttäen SPSS-tilasto-ohjelmaa (Statistical Package for the Social
Sciences for Windows 15). Ensimmäisen mittauksen (lähtömittaus) tulokset
analysoitiin siten, että sekä koe- että kontrolliryhmän tulokset käsiteltiin yhtenä
aineistona. Näin tehtiin, koska haluttiin selvittää kaikkien tutkimukseen osallistuneiden lähtötilanne ennen intervention vaikutusta. Aineistossa oli joitakin
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puuttuvia havaintoja, koska kaikki osallistuneet eivät vastanneet jokaiseen kolmeen kyselyyn. Puuttuvat havainnot merkittiin pisteinä. Tunnuslukuina käytettiin
frekvenssejä sekä prosentteja. Summamuuttujat (SUM1–9) muodostettiin kuten
tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Summamuuttujat sekä kaksi yksittäistä
muuttujaa luokiteltiin, kuten ensimmäisessä vaiheessa. Hoitoon sitoutumista edistäviä tekijöitä analysoitiin ristiintaulukoimalla luokitellut summamuuttujat hyvän
hoitoon sitoutumisen summamuuttujan sekä kahden yksittäisen muuttujan (3 ja
33) kanssa. Tilastollisen merkitsevyyden (Khiin neliö) rajana oli p < 0.05 (Burns
& Grove 2005, Polit & Beck 2008).
Seuraavien kahden mittauksen (2 kk:n ja 6 kk:n kuluttua) sekä koe- että
kontrolliryhmän tulokset analysoitiin kuten lähtömittaus, mutta nyt molempien
ryhmien aineistot käsiteltiin erikseen. Tietoja käytettiin uuden, ”summary measure” - muuttujan muodostamisessa. “Summary measure” -muuttujan tarkoituksena on mitata muutosta kahden mittauksen välillä. Yksinkertaisin tapa mitata
kahden mittauksen välistä eroa on luoda aineistosta esimerkiksi matemaattisella
laskutoimituksella uusi muuttuja. Tätä uutta muuttujaa voidaan analysoida kuten
alkuperäisiä muuttujia tai summamuuttujia. (Altman 1991.) “Summary measure”
muodostettiin vähentämällä esimerkiksi ensimmäisen mittauksen summamuuttuja
SUM1 vastaavasta toisen mittauksen summamuuttujasta. Uudet summamuuttujat
nimettiin seuraavasti:
–
–
–

BSUMero = ensimmäisen ja toisen mittauksen välinen ero
CSUMero = toisen ja kolmannen mittauksen välinen ero
DSUMero = ensimmäisen ja kolmannen mittauksen ero.

Näiden SUMero-summamuuttujien keskiarvoja tarkasteltiin riippumattomien
otosten T-testillä sekä ei-parametrisellä Mann-Whitney U-testillä (Burns & Grove 2005, Polit & Beck 2008). Tutkittaessa kahden ryhmän välisten keskiarvojen
eroa on mahdollista valita pienille otoksille (otoskoko alle 15–20) soveltuva eiparametrinen Mann-Whitneyn U-testi tai suuremmille otoksille paremmin soveltuva parametrinen t-testi. Parametristä testiä käytettäessä on oletus, että aineisto
on normaalisti jakautunut. Mann-Whitneyn U-testi voidaan tehdä myös silloin,
jos epäillään t-testin edellytysten olemassa oloa. (Metsämuuronen 2003, Polit &
Beck 2008.)
T-testillä voidaan tutkia esimerkiksi samoja yksiköitä ennen ja jälkeen jonkin
toimenpiteen. Tällöin toimenpide aiheuttaa riippuvuutta tapausten välille, jolloin
analyysimenetelmänä käytetään parittaisten mittausten t-testiä (Paired-Samples T
test). Oletuksena on, että muuttujasta on mielekästä laskea keskiarvo. T-testiä voi66

daan käyttää sekä yhtä suurten että eri suurten varianssien tapauksessa. (Munro
& Page 1993, Heikkilä 1998, Burns & Grove 2005.) Lopuksi tarkasteltiin vielä
intervention aiheuttamaa muutosta koeryhmässä. Koeryhmän kolmen mittauksen
välisiä eroja analysoitiin parittaisten mittausten t-testillä. Analyysit tehtiin ensimmäisen ja toisen, toisen ja kolmannen sekä ensimmäisen ja kolmannen mittauksen
välillä.
4.4

Eettiset näkökohdat

Tähän tutkimukseen saatiin puoltava lausunto sairaalan eettiseltä toimikunnalta
(Naistentautien ja synnytysten, korva- ja silmätautien, neurologian ja neurokirurgian eettinen toimikunta) sekä tutkimuslupa sairaalan toimialajohtajalta. Helsingin julistuksen periaatteita noudatettiin koko tutkimusprosessin ajan (WMA Declaration of Helsinki 2008). Tietosuojasta huolehdittiin siten, että ainoastaan tutkijalla oli mahdollisuus tietojen tarkasteluun sairaalan tietokoneella. Tietoteknisen
palvelun tuottaja, jonka kanssa yhteistyössä tämä tutkimus tehtiin, on luotettava
terveydenhuollolle palveluita tarjoava, vaitiolovelvollinen yritys. Palautetut
komplianssimittarit säilytettiin lukitussa tilassa. Kaikessa aineiston säilytyksessä
sekä hävittämisessä noudatettiin Oulun yliopiston ohjeita.
Tutkimukseen osallistuville annettiin komplianssimittarin mukana saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen tavoitteesta ja tarkoituksesta. Kirjeessä kerrottiin
myös, että heidän osallistumisensa on vapaaehtoista eikä osallistuminen tai osallistumatta jättäminen vaikuta heidän hoitoonsa ja että tutkimuksen voi keskeyttää
syytä ilmoittamatta. I vaiheessa kyselyyn vastaaminen katsottiin tietoiseksi suostumukseksi. II ja III vaiheessa tutkimukseen osallistuvat allekirjoittivat tietoisen
suostumuksen. Tutkijan yhteystiedot ilmoitettiin saatekirjeessä, joten lisätietoja
oli mahdollista kysyä.
Haastattelun nauhoituksesta saatiin suullinen lupa kaikilta haastateltavilta.
Haastateltavan henkilötiedot olivat ainoastaan tutkijan tiedossa. Tutkimusraportti
laadittiin siten, että yksittäistä haastateltavaa ei voi tunnistaa. Näin taattiin haastateltavan anonymiteetti. Tutkija litteroi osan haastatteluista itse, osan litteroi
tekstinkäsittelijä, joka oli kokenut terveydenhuollon sekä tutkimustöiden tekstinkäsittelijä ja tietoinen vaitiolovelvollisuudestaan. Koko tutkimuksen tulokset on
raportoitu rehellisesti ja hyvää eettistä tapaa noudattaen.
Hoitoon sitoutumisen tutkiminen sekä sitoutumisen tukeminen hoitotyön
arjessa ovat haasteellisia. Tutkijan kannalta haasteellista oli saada tutkimukseen
mukaan huonosti hoitoonsa sitoutuneita. Potilaat arvioivat yleensä sitoutumisensa
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paremmaksi kuin se todellisuudessa on. Huonosti sitoutuneet pysyttelevät ehkä
myös syrjässä eivätkä halua osallistua tutkimuksiin. Tutkijan kannalta haasteellisia olivat myös esimerkiksi haastattelutilanteet, joissa ilmeni esimerkiksi, että
potilaalla oli virheellistä tai epätarkkaa tietoa. Haastattelussa ei tähän voi puuttua.
Tutkija ratkaisi asian siten, että hän keskusteli asiasta haastattelun jälkeen. Vaikka
kyseessä olivat hyvin hoitoonsa sitoutuneet haastateltavat, yllättävän monella oli
väärää tietoa sairaudesta ja sen hoidosta.
Hoitotyössä joutuu miettimään potilaan oikeuksia valita hoitoon sitoutumisen
tai sitoutumattomuuden. Mitkä ovat todellisuudessa terveydenhuoltohenkilöstön
mahdollisuudet tukea potilaita, jos he eivät itse ole vastaanottavaisia? Toisaalta
potilasohjaus ja sosiaalinen tuki ovat hoitotyön kulmakiviä, joita pyritään toteuttamaan niin hyvin kuin mahdollista. Mutta voidaanko potilasta esimerkiksi
pelotella sairauden aiheuttamilla negatiivisilla seurauksilla? Vai katsotaanko se
asiallisen tiedon antamiseksi, jos glaukoomaa sairastavalle kerrotaan, että hoitamattomana tauti saattaa johtaa sokeuteen? Entä sitten, kun sairaus etenee hoidosta
ja sitoutumisesta huolimatta ja potilas menettää näkönsä? Mikä on tällöin ollut
hoitoon sitoutumisen merkitys? Suuri haaste sekä tutkimuksessa että hoitotyössä
on kysymys siitä, milloin ja kuka voi luokitella potilaan hyvin tai huonosti sitoutuneeksi.
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5

Tulokset

5.1

Glaukoomapotilaan hoitoon sitoutuminen ja hoitoon
sitoutumista edistävät tekijät (I ja II osajulkaisu)

Komplianssimittarin soveltuvuutta testattiin pilotoimalla mittari aikuisilla glaukoomapotilailla. Pilottitutkimukseen vastaajat olivat yli 18-vuotiaita, jotka käyttivät silmälääkkeitä glaukooman hoitoon. Vastaajista naisia oli 60 % (n = 58) ja
miehiä 40 % (n = 38), yksi vastaaja ei ilmoittanut sukupuoltaan.
Pilottitutkimuksen tulosten mukaan yli puolet (58 %, n = 56) glaukoomapotilaista oli sitoutunut hyvin hoitoonsa. Hyvin lääkehoitoon sitoutuneita vastaajista
oli lähes kolme neljäsosaa (70 %, n = 68). Kaikki vastaajat (100 %, n = 97) vastasivat toteuttavansa lääkehoitoa sovitusti. Aktiivisuutta ja vastuullisuutta glaukoomapotilaat osoittivat käymällä sovitusti silmälääkärissä (99 %, n = 96). He jaksoivat myös hyvin hoitaa itseään (95 %, n = 91) ja yhteistyö hoitavan henkilöstön
kanssa oli hyvää (96 %, n = 93).
Hoitoon sitoutumisen ja läheisiltä (p = 0.02), lääkäreiltä (p = 0.03) sekä hoitajilta (p = 0.02) saadun tuen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Ne, jotka
saivat tukea, olivat paremmin hoitoonsa sitoutuneita kuin ne, jotka eivät saaneet
tukea. Tässä aineistossa muilla tutkituilla tekijöillä (jaksaminen hoidossa (p =
0.75), hyvä hoitomotivaatio (p = 0.46), normaaliuden tunne (p = 0.60), ja hoidon
tulokset (p = 0.38) ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. (I osajulkaisu)
Pilottitutkimuksen perusteella todettiin, että komplianssimittari soveltuu
myös aikuisten glaukoomapotilaiden tutkimiseen. Mittariin tehtyjen muutamien
muutosten jälkeen kerättiin suurempi aineisto. Myös saatekirjettä täsmennettiin ja
selkiytettiin, jotta tyhjiä vastauksia ei tulisi niin paljon.
Glaukoomapotilaan hoitoon sitoutuminen
Glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumista tutkittiin komplianssimittarilla ja aineistoa tarkasteltiin kuvailevien tunnuslukujen avulla (n = 249). Hoitoon sitoutumista
kuvaavia summamuuttujia ja yksi yksittäinen muuttuja olivat lääkehoitoon sitoutuminen, vastuullisuus, hoidon suunnitelmallisuus ja hoidon toteutus. Hoitoon sitoutumisen summamuuttuja muodostettiin näistä muuttujista. Glaukoomapotilasta
67 % (n = 166) oli hyvin hoitoonsa sitoutuneita. Lähes kaikki vastaajat (97 %,
n = 241) olivat hyvin sitoutuneita lääkehoitoon. Yli puolet (59 %, n = 146) toteutti lääkehoitoaan sovitusti. Valtaosa (91 %, n = 226) oli vastuullisia hoitaessaan
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itseään. Sen sijaan suunnitelmallisuus ei toteutunut hyvin, vain noin neljäsosa
(27 %, n = 67) vastaajista suunnitteli itsensä hoitoamista. (II osajulkaisu)
Glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumista edistävät tekijät
Glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumista edistäviä tekijöitä tutkittiin summamuuttujilla tuki hoitajilta ja lääkäreiltä, normaaliuden tunne, tuki läheisiltä, motivaatio
ja energia, hoidon seuraukset sekä yksittäisellä muuttujalla pelko näön menetyksestä. Eroja hoitoon sitoutumisessa tutkittiin ristiintaulukoimalla taustamuuttujat,
kaksi yksittäistä muuttujaa sekä muita summamuuttujia hoitoon sitoutumisen
summamuuttujan kanssa. Konfirmatorisella faktorianalyysillä varmistettiin, antaako aineisto tukea muodostetuille summamuuttujille.
Glaukoomaa sairastavista naisista lähes kolme neljäsosaa (69 %, n = 114) ja
miehistä kaksi kolmasosaa (62 %, n = 52) oli hyvin hoitoonsa sitoutuneita. Eniten
hyvin sitoutuneita (74 %, n = 64) oli ikäluokassa 62–73 vuotta ja eniten huonosti sitoutuneita (41 %, n = 34) oli ikäluokassa alle 61-vuotiaat. Sairastamisaika
vaikutti hoitoon sitoutumiseen siten, että eniten sekä hyvin (67 %, n = 61) että
huonosti (33 %, n = 30) sitoutuneita oli vain vähän aikaa (alle 3 vuotta) sairastaneiden joukossa. Sukupuolella, iällä tai sairastamisajalla ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa hoitoon sitoutumisessa.
Hyvin hoitoonsa sitoutuneista (n = 166) lähes kolme neljäsosaa (73 %, n =
121) kävi lääkärin luona useammin kuin kerran vuodessa. Kuitenkin yli puolet
(63 %, n = 52) huonosti sitoutuneistakin (n = 83) kävi lääkärin luona useammin
kuin kerran vuodessa. Hoitajan luona käynnit olivat harvinaisia; hyvin hoitoonsa
sitoutuneista vastaajista vain viidesosa (22 %, n = 36) kävi hoitajan luona useammin kuin kerran vuodessa. Hyvin hoitoonsa sitoutuneista kolmasosa (32 %,
n = 53) ja huonosti sitoutuneista vajaa puolet (45 %, n = 37) kävi näkökenttätutkimuksissa harvemmin kuin kerran vuodessa. Lääkärin tai hoitajan luona sekä
näkökenttätutkimuksessa käyntien määrällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa
hoitoon sitoutumisessa (p > 0.05).
Lähes kaikki (98 %, n = 162) hyvin hoitoonsa sitoutuneet (n = 166) olivat
saaneet hyvin tietoa terveydenhuoltohenkilöstöltä. Vajaa puolet (n = 117, 47 %)
oli saanut tietoa useammasta paikasta, esimerkiksi kirjallisuudesta, lehdistä, sairaalan esitteistä ja internetistä terveydenhuoltohenkilöstöltä saadun tiedon lisäksi.
Hyvin hoitoon sitoutuneista noin puolella (48 %, n = 79) ei glaukoomasta ollut
haittaa jokapäiväisessä elämässä.
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Vain kerran päivässä silmätippoja tiputtavia vastaajia oli vähän (5 %, n = 13).
Heistä yli puolet (60 %, n = 8)) oli hyvin sitoutunut hoitoonsa. Suurin osa (73
%, n = 181) tiputti silmätippoja kaksi kertaa päivässä (aamulla ja illalla) ja heistä
kolme neljäsosaa (72 %, n = 130) oli hyvin sitoutuneita. Lähes kaikki vastaajat
(94 %, n = 235) selviytyivät silmätippojen tiputtamisesta itse tai vain joskus autettuna. Heistä kaksi kolmasosaa (67 %, n = 157) oli hyvin hoitoonsa sitoutuneita.
Hoitajilta ja lääkäreiltä ja saatu tuki edisti hoitoon sitotumista; 60 % (n = 75)
tukea saaneista (n = 126) oli hyvin sitoutuneita. Toisaalta 67 % (n = 82) huonosti
tukea saaneista (n = 123) oli myös huonosti hoitoonsa sitoutuneita. Saatu tuki oli
myös tilastollisesti merkitsevä tekijä hoitoon sitoutumisessa (p < 0.001). Normaaliuden tunteella ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa hoitoon sitoutumisessa;
60 % sekä hyvin (n = 154) että huonosti (n = 95) sitoutuneista tunsi vahvaa normaaliuden tunnetta (p = 0.712). Kaksi kolmasosaa (63 %, n = 94) läheisiltä tukea
saaneista vastaajista (n = 150) sitoutui hyvin hoitoonsa (p = 0.170). Lähes kaikki
(92 %, n = 230) olivat motivoituneita hoitamaan itseään ja jaksoivat myös hoitaa
itseään hyvin. Toisaalta vain 8 % (n = 19) huonosti sitoutuneista oli motivoituneita ja jaksoivat hoitaa itseään hyvin (p = 0.177). Hoitoon sitoutumisen ja itsearvioitujen hoidon seurausten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (p = 0.003).
Lähes kaikki (87 %, n = 217), joiden hoidon seuraukset olivat hyvät, olivat myös
hyvin hoitoonsa sitoutuneita.
Sen sijaan pelolla näön menetyksestä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa
hoitoon sitoutumisessa. Lähes kaksi kolmasosaa näkökykynsä menettämistä
pelkäävistä oli hyvin hoitoonsa sitoutuneita (67 %, n = 152), mutta myös 61 %
(n = 14) heistä, jotka eivät pelänneet näkökykynsä menettämistä, oli hyvin hoitoonsa sitoutuneita (p = 0.536). (II osajulkaisu)
5.2

Glaukoomapotilaiden käsityksiä saamastaan ohjauksesta ja
sosiaalisesta tuesta (III osajulkaisu)

Aineistosta löydettiin kolme yläkategoriaa kuvaamaan potilasohjausta: ohjauksen
sisältö, ohjauksen ajoitus sekä ohjausmenetelmät. Sosiaalista tukea kuvaavia yläkategorioita oli viisi: emotionaalinen, tiedollinen ja konkreettinen tuki sekä tuen
puute ja potilaan oma aktiivisuus. Nämä yläkategoriat sisälsivät yhteensä 28 alakategoriaa (Liitekuvio 1.).
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Potilasohjaus
Ohjauksen sisältö

Ohjauksen sisällön toivottiin olevan ajankohtaista, asiallista, selkeää ja konkreettista perustietoa sairaudesta, sen syistä ennusteesta, hoitomuodoista, hoitovaihtoehdoista, lääkehoidon toteutuksesta, Kela-korvauksista, jatkohoidosta, silmänpainearvoista, paineen vaikutuksesta näköhermoon, sairauden vakavuudesta ja
oireiden yksilöllisyydestä.
1. Se vaan, et tosiaan pitäs korostaa, et sitä kannattaa se viis minuuttia toisaan
sitä silmää painaa. Et sillon alussa, kun ei sitä sit niin kauan laittanu, niin sen
takia niit varmaan tuli niitä sivuoireita, että… (H3)
Ohjauksen ajoitus

Ohjaus heti sairauden alkuvaiheessa sekä hoitomuotojen vaihtuessa (lääkehoito,
leikkaus jne.) koettiin ensiarvoisen tärkeänä.
2. No ensinnäkin tämmöisessä diagnosointi vaiheessa niin pitäis kyllä selvittää
tarkalleen, että mistä oikein on kysymys. …. Niin se ois pitänyt tehdä ehkä
vähän selkeemmäksi. Koska ne oli minulla niin kun omassa mielessäni järjestyny määrätyllä tavalla. Niin en edes ymmärtänyt kysyä niitä. (H8)
Ohjausmenetelmä

Suullisia ja kirjallisia ohjeita toisiaan täydentävinä oli saatu sekä hoitajalta että
lääkäriltä. Kun näkö oli huono, tarvittiin ohjeet suullisesti. Tietoa oli saatu sairaalan kirjallisista ohjeista ja esitteistä, muusta kirjallisuudesta, artikkeleista, internetistä ja lääkepakkausten ohjeista.
3. Kirjallisuudesta ja kyl mä oon tietokoneeltakin netistä käyny lueskelemassa.
Ja kaikki aikakauslehdet, joissa on tai esimerkiks niin kun tän tuota hoitotakuun, niin siit on kyl kuullu televisiossakin, mut päivälehdistä, hesarista olen
lukenu ja tällä tavalla. (H2)
Sosiaalinen tuki
Emotionaalinen tuki

Emotionaalista tukea potilaat saivat läheisiltään, hoitajilta, lääkäreiltä sekä muilta
potilailta. Lääkäreiden emotionaalinen tuki oli potilaan asioiden vakavasti otta72

mista, asiallista suhtautumista, rohkaisua ja luotettavuuden osoittamista koulutuksen ja osaamisen kautta.
4. … Mut et eikä minua, ei minua kukaan ole pelotellut mahdollisella sokeudella, enkä minä nyt ihan siihen usko, kun on hoito. (H7)
Emotionaalinen tuki hoitajilta oli keskustelua sairaudesta, hoidosta ja pärjäämisestä sairauden kanssa. Toisaalta hoitajat koettiin myös liian holhoavina ja asenteiltaan vanhanaikaisina.
5. Et semmoinen, vähän semmoinen hyysääminen ja hyssytteleminen. Semmoinen mua ärsyttää ihan mahdottomasti. (H12)
Tiedollinen tuki

Tiedollinen tuki sekä lääkäreiltä että läheisiltä oli tiedon välittämistä sairaudesta
ja sen hoidosta. Hoitajilta saatu tiedollinen tuki oli hoito-ohjeita ja tietoa sairaudesta ja tulevista toimenpiteistä. Lääkäriltä saatu sairautta, ennustetta ja hoitoa
koskeva kirjallinen yhteenveto koettiin hyvänä.
Konkreettinen tuki

Näön ollessa huono tilapäisesti tai pysyvästi saatiin läheisiltä konkreettista apua,
esimerkiksi tukea liikkumisessa ja silmätippojen tiputuksessa. Konkreettista tukea oli myös lääkärin kanssa vaihdetut ongelmatilanteisiin liittyvät tekstiviestit.
Konkreettinen tuki hoitajilta oli esimerkiksi mahdollisuus soittaa hoitajalle.
6. Mutta täällähän mä sai hirveen hyvii neuvoi myös eli jos silmähoitajalla on
vaan aikaa vastata siihen puhelimeen. Niin kyl se on varmasti se paras tapa ja
ehkä mummutkin sitten siihen ryhtyis. (H11)
Tuen puute

Lääkäreiltä saadun tuen puute ilmeni vähäisenä aikana tai lääkärin jatkuvana
vaihtumisena.
7. No sanotaan nyt tuota kyl mun mielestä tänäänkin lääkäri oli aika kiireisen
tuntunen. Että tuota ei siinä, siinä niinku paljoo oo, niin noin keskusteltu sillä
tavalla, että vaan se seuraava kontrolli niinku siihen. Ja silloin on tää lääkäri,
joka leikkas, on sit ens viikolla, kun tuun tänne. (H2)
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Potilaan aktiivisuus

Potilaan aktiivisuus tuli esiin potilaan omana toimintana tiedon haussa ja itsensä
hoitamisessa. Potilaat hoitivat sairautensa ja lääkityksensä itsenäisesti ja kokivat
olevansa oman sairautensa asiantuntijoita. He eivät pitäneet kirjanpitoa omista silmänpainearvoistaan, vaan he luottivat joko muistiinsa tai siihen, että lääkärillä on
kaikki arvot kirjattuna.
8. Se holhoaminen, et tota siis mähän niin ku mä sanoin, mä oon itse tämän
sairauteni asiantuntija. Mä olen perehtynyt internetin välityksellä siis niinku
yksityiskohdittain, jopa leikkaustekniikoihin. Uusimpiin hoitoihin. Uusimpiin
lääkkeisiin. Siis mä tiedän hyvin yksityiskohtaisesti. Mä tunnen anatomian,
fysiologian ja näin päin pois.(H12)
Potilaan aktiivisuuteen vaikuttivat myös monenlaiset tunteet, kuten shokki, pelko,
epävarmuus, kurjuus, masennus, motivaation heikkous ja elämän rajoittuminen.
Aktiivisuuteen vaikuttaa myös se, että osa tuntee itsensä terveiksi eikä sairaus aiheuta haittaa jokapäiväisessä elämässä.
9. … kyl se niin ku ne skotoomat [näkökenttäpuutokset]oli mulle valtavan suuri
järkytys, et tota en mä nyt osaa sanoa että miten. Mä en niin kun ihan tarkkaan
muista miten se sit niin ku loppujen lopuks. (H12)
10. Niin me ei täst oo tehty mitään semmoista. Ei oo tehty mitään suurta
afääriä tästä asiasta. Et se kuuluu, se kuuluu nyt tähän varmasti niin kun tavallaan ikääntymiseenkin ja kun mä muuten toimin vielä, kuvittelen toimivani
kutakuinkin normaalisti. (H7)
5.3

Internet-perusteisen ohjauksen ja tuen vaikutus
glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumisessa (IV osajulkaisu)

Kolmannen vaiheen tutkimukseen valittiin 85 potilasta, joista koeryhmään 34 ja
kontrolliryhmään 51. Ensimmäiseen eli lähtömittaukseen osallistui 72, joista 24
(71 % koko koeryhmästä) kuului koeryhmään ja 48 (94 % koko kontrolliryhmästä) kontrolliryhmään. Kahden kuukauden kuluttua osallistujia oli koeryhmässä 25
(76 %) ja kontrolliryhmässä 51 (100 %). Viimeiseen mittaukseen (6 kk:n kuluttua lähtömittauksesta) osallistui koeryhmästä 28 (82 %) ja kontrolliryhmästä 47
(92 %). Koeryhmässä oli 13 (38 %) ja kontrolliryhmässä 6 (12 %) potilasta, jotka
jättivät vastaamatta yhteen tai kahteen kyselyyn. Lopulta koeryhmään osallistui
74

17 potilasta ensimmäisessa ja toisessa mittauksessa ja 19 potilasta kolmannessa
mittauksessa, joiden mittausten välisiä eroja voitiin verrata. Kontrolliryhmässä
vastaavat luvut olivat ensimmäisessä ja toisessa mittauksessa 46 ja kolmannessa
mittauksessa 44.
Lähtömittauksen tulosten perusteella sekä koe- että kontrolliryhmän osallistujista lääkehoitoonsa hyvin sitoutuneita oli 93 % (n = 67) ja huonosti sitoutuneita
vain 7 % (n = 5). Vastuullisuutta hoidostaan osoitti 90 % (n = 65) hyvin sitoutuneista. Sen sijaan suunnitemallisuus ei toteutunut hyvin, vain joka toinen (45.5 %,
n = 36) sekä hyvin että huonosti sitoutuneista suunnitteli hoitoaan. Lähes kaksi
kolmasosaa (63 %, n = 45) hyvin sitoutuneista toteutti hoitoaan hyvin. Yli kolme
neljäsosaa (83 %, n = 60) oli hyvin hoitoonsa sitoutuneita. (Taulukko 6.)

Taulukko 6. Hoitoon sitoutuminen lähtömittaus.
Summamuuttuja / muuttuja

Yhteensä, n

Hyvin sitoutunut, n (%)

Lääkehoitoon sitoutuminen

72

67 (93)

Huonosti sitoutunut, n (%)
5 (7)

Vastuullisuus

72

65 (90)

7 (10)
36 (50)

Suunnitelmallisuus

72

36 (50)

Hoidon toteutus

72

45 (63)

27 (37)

Hoitoon sitoutuminen

72

60 (83)

12 (17)

Hoitoon sitoutumista edistävät tekijät on kuvattu taulukossa 7. Tilastollisesti merkitsevä ero oli hoitoon sitoutumisen ja normaaliuden tunteen (p = 0.042) välillä. Hoitoon sitoutumisella ja muilla tekijöillä (hoitajilta ja lääkäreiltä saatu tuki
p = 0.291, läheisiltä saatu tuki p = 0.521, motivaatio ja energia p = 0.200, hoidon
seuraukset p = 0.050) ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Pelko näön menetyksestä on tavallista glaukoomapotilailla, vain 10 % (n = 7) potilaista (n=72) ei
pelännyt näkönsä menetystä. Nämä seitsemän olivat kuitenkin hyvin sitoutuneita
hoitoonsa.
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Taulukko 7. Hoitoon sitoutumista edistävät tekijät, lähtömittaus.
Summamuuttuja/muuttuja

Yhteensä (n = 72) Hyvin sitoutunut, n (%) Huonosti sitoutunut, n (%) p (x²)

Hoitajilta ja lääkäreiltä
saatu tuki

72

34 (47)

38 (53)

0.291

Normaaliuden tunne

72

53 (74)

19 (26)

0.042

Läheisiltä saatu tuki

72

42 (58)

30 (42)

0.521

Motivaatio ja energia

72

70 (97)

2 (3)

0.200

Hoidon seuraukset

72

65 (90)

7 (10)

0.050

65

53 (81)

12 (19)

7

7 (100)

0 (0)

0.213

Pelko näön menetyksestä
pelkää
ei pelkää

Koe- ja kontrolliryhmien välisiä eroja tutkittiin riippumattomien otosten t-testillä
2 kk:n ja 6 kk:n jälkeen intervention aloittamisesta. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Kuitenkin tarkasteltaessa keskiarvoja voitiin todeta,
että joitakin muutoksia oli tapahtunut. Taulukossa 8 kuvataan keskeiset muutokset
keskiarvoissa ensimmäisen ja toisen (BSUMero), toisen ja kolmannen (CSUMero) sekä ensimmäisen ja kolmannen (DSUMero) mittauksen välillä. Muissa
summamuuttujissa tai yksittäisissä muuttujissa erot mittausten välillä olivat vain
vähäiset.

76

Taulukko 8. Keskeiset keskiarvoerot koe- ja kontrolliryhmien välillä, lähtömittaus, 2 kk:n
ja 6 kk:n mittaus.
Summamuuttuja

Koeryhmä = 1

n

Keskiarvo

p-arvo
0,700

Kontrolliryhmä = 2
BSUM1ero
Hoitajilta ja lääkäreiltä saatu tuki
BSUM5ero
Lääkehoitoon sitoutuminen
BSUM9ero
Hoitoon sitoutuminen
CSUM1ero
Hoitajilta ja lääkäreiltä saatu tuki
CSUM8ero
Suunnitelmallisuus
CSUM9ero
Hoitoon sitoutuminen
DSUM1ero
Lääkäreiltä ja hoitajilta saatu tuki
DSUM7ero
Hoidon seuraukset
DSUM9ero
Hoitoon sitoutuminen

1

17

0, 000

2

46

-, 6304

1

17

-, 0588

2

46

0,2174

1

17

-, 3529

2

46

0,02174

1

17

2,1176

2

46

0,6522

1

17

0,9412

2

46

0,0435

1

17

2,4706

2

46

0,7174

1

19

2,3684

2

44

0,1136

1

19

0,3684

2

44

-, 2500

1

19

1,8421

2

44

0,1818

0,786
0,747
0,203
0,209
0,247
0,188
0,091
0,173

BSUMero = lähtömittauksen ja 2 kk mittauksen ero
CSUMero = 2 kk ja 6 kk mittauksen ero
DSUMero = lähtömittauksen ja 6 kk mittauksen ero

Keskiarvojen perusteella hoitajilta ja lääkäreiltä saatu tuki lisääntyi koeryhmässä
kaikkien kolmen mittauksen välillä. Sen sijaan kontrolliryhmässä tuki heikkeni
ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä, mutta lisääntyi toisen ja kolmannen
sekä ensimmäisen ja kolmannen mittauksen välillä. Hoitoon sitoutuminen heikkeni koeryhmällä ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä edistyen kuitenkin
erittäin hyvin taas toisen ja kolmannen mittauksen välillä. Kokonaisuudessaan
hoitoon sitoutuminen edistyi koeryhmässä intervention aikana hyvin. Myös kontrolliryhmän hoitoon sitoutuminen edistyi ensimmäisen ja toisen sekä toisen ja
kolmannen mittauksen välillä. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei kuitenkaan ollut
(p > 0.05).
Koska koe- ja kontrolliryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, tarkasteltiin koeryhmän tuloksia parittaisella t-testillä. Taulukossa 9 kuvataan
keskeiset keskiarvomuutokset koeryhmässä ensimmäisen ja toisen, toisen ja kolmannen sekä ensimmäisen ja kolmannen mittauksen välillä. Muissa summamuuttujissa tai yksittäisissä muuttujissa erot mittausten välillä olivat vain vähäiset.
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Taulukko 9. Keskeiset keskiarvoerot koeryhmässä, lähtömittaus, 2 kk:n ja 6 kk:n
mittaus.
Summamuuttuja/muuttuja
Suunnitelmallisuus
Hoitoon sitoutuminen
Hoidon toteutus
Pelko näön menetyksestä
Tuki hoitajilta ja lääkäreiltä
Normaaliuden tunne
Motivaatio ja energia
Vastuullisuus
Suunnitelmallisuus
Hoitoon sitoutuminen
Hoidon toteutus
Pelko näön menetyksestä
Tuki hoitajilta ja lääkäreiltä
Motivaatio ja energia
Suunnitelmallisuus
Hoitoon sitoutuminen
Hoidon toteutus
Pelko näön menetyksestä
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Mittaus

n

Keskiarvo

p-arvo

lähtö

17

12.41

0,633

2 kk

17

12.12

lähtö

17

38.53

2 kk

17

38.18

lähtö

17

4.76

2 kk

17

3.94

lähtö

17

1.82

2 kk

17

1.65

2 kk

17

30.82

6 kk

19

32.94

2 kk

19

26.41

6 kk

19

26.29

2 kk

17

19.29

6 kk

19

19.11

2 kk

17

8.71

6 kk

19

9.47

2 kk

17

12.06

6 kk

19

13.00

2 kk

17

38.00

6 kk

19

40.47

2 kk

17

3.88

6 kk

19

4.35

2 kk

17

1.53

6 kk

19

1.58

lähtö

17

31.57

6 kk

19

33.94

lähtö

17

19.68

6 kk

19

19.00

lähtö

17

12.63

6 kk

19

13.47

lähtö

17

39.47

6 kk

19

41.21

lähtö

17

4.05

6 kk

19

4.42

lähtö

17

1.84

6 kk

19

1.73

0,790
0,069
0,422
0,098
0,875
0,687
0,126
0,064
0,163
0,227
0,718
0,250
0,190
0,152
0,071
0,331
0,650

Koeryhmässä tapahtui mittausten välillä sekä huononemista että paranemista
hoitoon sitoutumisen eri alueilla. Toisen ja kolmannen mittauksen välillä normaaliuden tunne sekä motivaatio ja energia, kuten myös pelko näön menetyksestä
heikkenivät. Kuitenkin hoidon toteutuksessa ilmeni edistymistä. Koko intervention aikana (6 kk) motivaatio ja energia sekä pelko näön menetyksestä vähenivät.
Hoitajilta ja lääkäreiltä saatu tuki, suunnitelmallisuus sekä hoitoon sitoutuminen
kokonaisuudessaan edistyivät. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei kuitenkaan ollut
(p > 0.05).
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6

Pohdinta

6.1

Tulosten tarkastelua

Glaukoomapotilaan hoitoon sitoutuminen ja sitoutumista edistävät tekijät
Tässä tutkimuksessa kaksi kolmasosaa (67 %) glaukoomapotilaista oli hyvin
hoitoonsa sitoutuneita. Hoitoon sitoutuminen määriteltiin potilaan vastuulliseksi,
tavoitteiseksi ja aktiiviseksi itsensä hoitamiseksi terveydentilan edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa (Kyngäs & Hentinen 1997).
Aikaisempien tutkimusten mukaan vain noin puolet pitkäaikaissairaista sitoutuu
hyvin hoitoonsa (Tuulonen ym. 2003, Nordstrom ym. 2005, Vrijens ym. 2008).
Glaukoomapotilaista jopa puolet jättää noudattamatta annettuja hoito-ohjeita ja
viidennes näistä ei saavu sovitulle seurantakäynnille (mm. Tuulonen ym. 2003,
Wilensky ym. 2006, Friedman ym. 2007). Tähän tutkimukseen osallistuneet glaukoomapotilaat ovat keskimääräistä paremmin sitoutuneita hoitoonsa kuin aikaisemmissa tutkimuksissa sekä myös paremmin sitoutuneita kuin pitkäaikaissairaat
potilaat yleensä.
Glaukoomapotilaat olivat myös paremmin sitoutuneita lääkehoitoonsa (97 %)
kuin aikaisemmissa tutkimuksissa (mm, Wilensky ym. 2006, Friedman ym.
2007). Hyvästä lääkehoitoon sitoutumisesta kertoo se, että tähän tutkimukseen
osallistuneet potilaat toteuttivat lääkehoitoaan sivuvaikutuksista huolimatta. Aikaisemmissa glaukoomapotilaan lääkehoitoa tarkastelevissa tutkimuksissa on
raportoitu päinvastaisia tuloksia, kuten ikääntyneiden ongelmia silmälääkityksen
toteuttamisessa (mm. Taylor ym. 2002, Sheppard ym. 2003, Ulfvarson ym 2007).
Ikääntyneelle apteekissa käynti uuden silmälääkepullon hakemiseksi saattaa olla
ongelma, jolloin hän hakee lääkkeen vasta kun tarvitsee jotain muutakin apteekista (Robin & Covert 2005). Vaikka tässä tutkimuksessa kaksi kolmasosaa vastaajista oli yli 62-vuotiaita, ei esiin tullut ikääntyneiden lääkehoidon ongelmia.
Kharod ym. (2006) ovat raportoineet, että kerran päivässä tiputtavat potilaat sitoutuvat paremmin hoitoonsa kuin esimerkiksi neljä kertaa päivässä tiputtavat. Tässä
tutkimuksessa ei saatu esiin vastaavia tuloksia. Toisaalta useat potilaat pelkäsivät
näön menetystä, mikä saattaa motivoida käyttämään silmälääkkeitä suosituksen
mukaisesti.
Kuten aikaisemmassakin tutkimuksessa (Odberg ym. 2001), niin tässäkin tuli
esiin glaukooman aiheuttama haitta jokapäiväisessä elämässä. Päinvastaisiakin
tuloksia on raportoitu (Wandell ym. 1997). Monet pelkäsivät sairaudesta johtuvaa
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näön menettämistä, kuten myös Odberg ym. (2001) ovat todenneet, joten voidaan
päätellä, että tähän tutkimukseen osallistuneet ovat hyvin tietoisia siitä, että sairaus voi aiheuttaa esimerkiksi näkökenttäpuutoksia tai näön heikkenemistä (Tuulonen ym. 2003). Tämän tutkimuksen mukaan glaukoomapotilaat olivat saaneet
riittävästi tietoa ja ohjausta terveydenhuoltohenkilöstöltä mutta myös muualta,
kuten kirjallisuudesta ja internetistä.
Motivaatio on todettu aikaisemmissakin tutkimuksissa tärkeäksi hoitoon sitoutumista edistäväksi tekijäksi (Esposito 1995, Boter ym. 2000, Sanden-Eriksson
2000). Tässä tutkimuksessa ei saatu samanlaisia tuloksia. Glaukoomapotilaat
olivat vastuullisia itsensä hoitamisessa sekä kohtalaisen aktiivisia ja vastuullisia
yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Potilailta ei voi odottaa vastuullisuutta, jos heillä ei ole asianmukaisia tietoja ja taitoja toteuttaa hoitoaan. Potilasohjaus ja tuki ovatkin keskeisiä asioita potilaiden hoitoon sitoutumiseen edistämisessä sekä heidän halukkuudessaan ottaa vastuuta omasta hoidostaan (Hume &
Abbot 1995, Cooper 1996, Sheppard ym. 2003).
Tämän tutkimuksen mukaan glaukoomapotilaat osoittivat hyvää sitoutumista
käymällä lääkärin vastaanotolla ja näkökenttätutkimuksissa ohjeiden mukaisesti
(mm. Tuulonen ym. 2003). Sen sijaan useimmilla potilailla ei ole ollut kontaktia sairaanhoitajaan. Jotkut eivät ole koskaan tavanneet hoitajaa. Tämä selittynee
sillä, että suuri osa eteläsuomalaisista glaukoomapotilaista ei ole koskaan käynyt
keskussairaalan poliklinikalla, vaan heitä on hoitanut yksityinen silmälääkäri
(esimerkiksi ostopalvelutoiminta). Yksityisellä silmälääkäriasemalla ei yleensä
ole sairaanhoitajaa läsnä toisin kuin sairaalan poliklinikalla. Aikaisemmissa tutkimuksissa yksi syy kontrollikäynnin poisjättämiseen oli potilaiden tyytymättömyys
pitkiin odotusaikoihin vastaanotolla (Kosoko ym. 1998). Vaikka tässä tutkimuksessa ei tullut esiin odotusaikojen pituus, olisi syytä pohtia, miten lyhyenkin odotusajan voisi käyttää hyväksi esimerkiksi näyttämällä potilaille ohjausvideota tai
tarjota mahdollisuus tietokonevälitteiseen ohjaukseen. Videoiden ja tietokoneiden
sijoittaminen odotustilaan olisi huomioitava myös odotustiloja suunniteltaessa.
Potilaat odottavat tukea terveydenhuoltohenkilöstöltä. Tässä tutkimuksessa
yli puolet vastaajista, jotka olivat saaneet ohjausta ja tukea, olivat hyvin hoitoonsa
sitoutuneita ja päinvastoin, ne jotka eivät saaneet tukea ja ohjausta olivat huonosti hoitoonsa sitoutuneita. Voidaan päätellä, että asianmukaisen ohjauksen ja tuen
saanti edistää hoitoon sitoutumista. Vastaavia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa (Esposito 1995, Hume & Abbot 1995, Cooper 1996, Boter ym. 2000,
Sheppard ym. 2003). Tämä asettaa terveydenhuoltohenkilöstölle haasteen tehostaa ohjausta ja tukea.
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Tämän tutkimuksen mukaan hyviksi arvioidut hoidon seuraukset edistivät
hoitoon sitoutumista. Vastaavia tuloksia on raportoitu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Esposito 1995, Boter ym. 2000, Sanden-Eriksson 2000). Mikäli potilaat ovat hyvin tietoisia hoidon seurauksista, he ymmärtävät paremmin, miksi
heidän on syytä seurata hoito-ohjeita. Heidän täytyy tietää, kuinka he huolehtivat
hoidostaan ja lisäksi heillä on oltava riittävät taidot käyttää lääkehoitoa, kuten silmätippojen tiputusta (Esposito 1995).
Läheisiltä saatu tuki oli keskeinen hoitoon sitoutumista edistävät tekijä, sillä
kaksi kolmasosaa heistä, jotka olivat saaneet tukea läheisiltään, oli hyvin hoitoonsa sitoutuneita. Koska valtaosa vastaajista oli ikääntyneitä (keski-ikä 68 vuotta),
on mahdollista, että vastaajat ovat saaneet tukea läheisiltään muistakin syistä (esimerkiksi muut sairaudet) (Corlett 1996, Buchmann 1997). Jatkossa tutkittaessa
ikääntyneiden hoitoon sitoutumista tulee tutkia heidän elämäänsä kokonaisvaltaisemmin huomioiden muut sairaudet, elämäntilanne sekä elinympäristö. Toisaalta
voidaan ajatella, että vastaajat olivat kohtalaisen hyväkuntoisia, koska valtaosa
pystyi tiputtamaan silmätippansa itse eikä laitoshoidossa olevia otettu mukaan
tutkimukseen.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan hoitajat ja lääkärit ovat keskeisiä henkilöitä ohjaamaan ja tukemaan glaukoomapotilaita. Onkin haasteellista säilyttää
vähintään tämä taso kehittämällä uusia, potilaslähtöisiä ja tehokkaita ohjaus- ja
tukimenetelmiä. Lisäksi hoitoajat lyhenevät, jolloin aikaa ohjaukseen on entistä
vähemmän. Tällöin menetelmien tulisi olla aikaa säästäviä, mutta yksilöllisiä ja
tehokkaita. Tulevaisuudessa Suomessa hoidetaan enemmän ja enemmän vieraskielisiä potilaita, jolloin esimerkiksi suullinen ohjaus ei ole paras mahdollinen,
koska ohjaajalla ja ohjattavalla ei välttämättä ole yhteistä kieltä (Tse & So 2008).
Haasteellista hoitotyössä on havaita huonosti hoitoon sitoutuneet potilaat riittävän
ajoissa, jotta heidän sitoutumistaan voidaan tukea jo heti alkuvaiheessa. Heitä pitäisi tukea hoitamaan itseään hyvin sekä huolehtimaan lääkehoidostaan ja kontrollikäynneistään.
Hyvin hoitoonsa sitoutuneistakin vain joka toinen suunnitteli hoitoaan yhdessä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Terveydenhuoltohenkilöstöltä tarvitaan
kokonaisvaltaista asennetta, jossa potilaan kanssa keskustellaan hänen asioistaan
ja osallistetaan hänet mukaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Monilla potilailla saattaa olla muita sairauksia ja esimerkiksi lääkehoidon järjestäminen pitäisi
suunnitella potilaan kanssa yhdessä siten, että se soveltuu hänen päivärytmiinsä.
Mielenkiintoinen asia on myös se, että aikaisemmissa tutkimuksissa yhtenä
keskeisenä tiedonlähteenä on todettu olevan vertaistukiryhmät (Hoevenaars ym.
83

2005). Tässä tutkimuksessa ei tullut esiin, että vastaajat olisivat saaneet vertaistukea. Suomessa toimiva potilasyhdistys ei ole välttämättä tavoittanut kaikkia yhdistystoiminnasta ja vertaistuesta kiinnostuneita (Lehtonen 2010).
Glaukoomapotilaiden käsityksiä saamastaan ohjauksesta ja sosiaalisesta
tuesta
Laadullisen tutkimustuloksen mukaan ohjaus käsitti tietoa sairaudesta, sen tutkimisesta ja hoitomuodoista, lääkehoidosta ja lääkkeiden mahdollisista komplikaatioista, lääkkeiden hinnoista ja Kela-korvattavuudesta sekä ajankohtaista ja uutta
tietoa sairaudesta. Samantapaisia ohjauksen sisältöä kuvaavia asioita ovat tutkimuksissaan todenneet myös esim. Caress ym. (2002), Smith ym. (2007) ja Virtanen ym. (2007). Tässä tutkimuksessa potilaat olivat saaneet hyvin tietoa lääkkeiden hinnoista ja korvattavuudesta toisin kuin Johansson ym. (2003) ja Leino-Kilpi
ym. (2005) ovat todenneet.
Vaikka sairastamisajalla ei ole todettu olevan vaikutusta tuen tarpeeseen (Taskila ym. 2006), tämän tutkimuksen perusteella sairauden alkuvaihe on tärkein hetki antaa tietoa ja ohjausta glaukoomapotilaille siitäkin huolimatta, että asiat saattavat unohtua eikä kaikkia asioita edes käsitä ensimmäisellä kerralla. Sairauden
alkuvaiheen on myös todettu olevan emotionaalisen tuen kannalta tärkein (Heiskanen 2005, Gordon ym. 2007). Ohjausta tarvitaan myös silloin, kun potilaan
tilanteessa tapahtuu muutoksia, kuten glaukooman vuoksi tehtävät toimenpiteet
tai lääkehoidon muutokset (Kim ym. 1997). Tämä asettaakin terveydenhuoltohenkilöstölle haasteen jatkuvasta ohjaustarpeen määrittelemisestä potilaan tarpeista
lähtien, kuten myös Kääriäinen ym. (2005a) ovat todenneet.
Ohjausmenetelmistä potilaat pitivät keskeisinä suullisten ja kirjallisten ohjeiden lisäksi myös internetiä. Osa oli tottuneita internetin käyttäjiä ja monet olivat
kiinnostuneita siitä, vaikka eivät vielä olekaan itse käyttäneet sitä. Lähes kaikki
potilaat osasivat kuitenkin käyttää tietokonetta eivätkä he pitäneet sitä vaikeana.
Myös Cudney ym. (2000) ja Hill ym. (2004) tutkimuksissa oli saatu hyviä tuloksia tietokoneen käytöstä potilasohjauksessa ja tuen tarjoamisessa. Heikkonäköisten ollessa kyseessä on huomioitava näkökyvyn ja sen asettamat rajoitukset
tietokoneen käytölle. Tietokoneeseen on mahdollista ostaa suurennusohjelma,
jonka avulla heikkonäköinen pystyy lukemaan tekstiä tietokoneen näytöltä. Heikkonäköisillä saattaa olla ongelmia myös kirjallisten ohjeiden lukemisessa. Siksi
potilaat olivatkin sitä mieltä, että kirjallisia ohjeita on syytä täydentää suullisella
ohjauksella potilaslähtöisesti. Yllättävä tiedonlähde oli lääkepakkausten ohjeet,
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sillä niissä oleva teksti on tavattoman pientä ja vaikeasti luettavaa. Kuitenkin juuri
lääkepakkauksen ohjeet mainittiin hyväksi tiedonlähteeksi.
Sosiaalisen tuen kolmen muodon, emotionaalisen, tiedollisen ja konkreettisen
tuen lisäksi laadullisessa tutkimuksessa nousi esiin potilaiden oma aktiivisuus.
Emotionaalista tukea vastaajat saivat paitsi läheisiltään, myös terveydenhuoltohenkilöstöltä. Tuki oli sairauden kanssa selviämisen tukea sekä henkisellä tasolla että arjen rutiineissa ja myös välittämistä potilaasta itsestään. Emotionaalisen
tuen on todettu parantavan itsehoitoa ja vähentävän pelkoa ja myös jossain määrin
masennusta (Alpass & Neville 2003, Coleman & Newton 2005). Vaikka potilaat
kaipaavat empatiaa ja holhoamista, liiallista empatiaa ja holhoamista pidettiin ärsyttävänä.
Tärkein tiedollisen tuen lähde on lääkäri, mutta myös hoitajan antamat ohjeet
erityisesti toimenpiteisiin liittyviä pidettiin tärkeinä. Hoitajilta saadun tiedollisen
tuen todettiin helpottavan esimerkiksi leikkausta edeltävää jännitystä. Sairauteen,
sen ennusteeseen ja lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä pidettiin lääkäriä parempana tiedollisen tuen antajana. Samankaltaisia tuloksia on raportoitu myös
aikaisemmissa tutkimuksissa (Gordon ym. 2007, Koivula ym. 2007).
Tässä tutkimuksessa potilaat olivat hyväkuntoisia ja omatoimisia, joten heillä
ei ollut konkreettista tuen tarvetta esimerkiksi päivittäisten toimintojen tukemisessa, kuten Ahn & Kim (2004) ovat raportoineet. Sen sijaan lääkäreiden kiireistä
aikataulua ja vähäpuheisuutta pidettiin tuen puutteena. Hoitajakontaktia kaikilla
potilailla ei ollut lainkaan, mikä saattaa johtua yksityisvastaanottojen toimintatavasta.
Potilaan oma aktiivisuus ilmeni vastuullisena itsensä hoitamisena ja tiedon
hakemisena. Tämä oli odotettavissa, koska haastateltiin hyvin hoitoonsa sitoutuneita potilaita. Aikaisemmissa sosiaalisen tuen tutkimuksissa ei tullut esiin potilaiden oma aktiivisuus hoidossaan. Luontevaa kuitenkin on, että hyvin hoitoonsa
sitoutunut potilas hoitaa asioitaan ja itseään muutenkin hyvin eli on aktiivinen
kaikin tavoin. Lääkärin määräämistä lääkityksistä ja seurantakäynneistä huolehdittiin hyvin. Monet olivat hakeneet tietoa itsenäisesti. Sen sijaan useimmat eivät
pitäneet lainkaan kirjanpitoa omista silmänpainearvoistaan, kuten esimerkiksi verenpainetautia sairastavat potilaat tekevät (Green ym. 2008). Glaukoomapotilaat
luottivat lääkärin kirjaavan silmänpainearvot sairauskertomukseen tai potilaskorttiin. Sairaus oli aiheuttanut monenlaisia tuntemuksia, kuten pelkoa, järkytystä,
epävarmuutta (mm. Odberg ym. 2001, Green ym. 2002, Houde & Huff 2003).
Sairauden aiheuttamat tunteet, kuten pelko ja epävarmuus näön menetyksestä
ovat ymmärrettäviä, sillä sairauteen ei ole parantavaa hoitoa. Joidenkin potilaiden
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kohdalla näön menetyksen uhka on suurempi kuin toisilla hoidosta huolimatta.
Toisaalta potilaat olivat sitä mieltä, että sairaudesta ei kannata tehdä kovin suurta
numeroa.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella käsitteet ohjaus ja tiedollinen tuki
ovat hyvin lähellä toisiaan. Lähtökohtaisesti ajateltiin, että potilasta tuettaessa hänen roolinsa on vuorovaikutuksellinen, mutta ei samalla tavalla aktiivinen kuin
ohjaustapahtumassa (Kääriäinen ym. 2005b, Kääriäinen 2007). Tulosten mukaan
glaukoomapotilaat ovat aktiivisia itsensä hoitamisessa ja tiedon hankkimisessa.
Potilaan aktiivisuutta saattavat kuitenkin heikentää monet tunteet, kuten pelko,
motivaation puute ja epävarmuus. Tällöin myös hänen aktiivinen roolinsa ohjaustapahtumassa saattaa heikentyä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että terveydenhuoltohenkilöstö tiedostaa potilaan tarvitsevan ohjauksen lisäksi myös sosiaalista
tukea jaksaakseen hoitaa itseään.
Internet-perusteisen ohjauksen ja tuen vaikutus glaukoomapotilaan
hoitoon sitoutumisessa
Tässä tutkimuksessa interventiolla pyrittiin vaikuttamaan potilaiden hoitoon sitoutumiseen antamalla lisää tietoa ja sosiaalista tukea. Tilastollisia eroja koe- ja
kontrolliryhmän välillä ei ollut. Samansuuntaisia tuloksia on ollut joissakin aikaisemmissa interventiotutkimuksissa (Boter ym. 2000, Kääriäinen & Kyngäs 2005,
Brown ym. 2006, Baraz ym. 2010) joskin positiivisia tuloksiakin, kuten verenpaineen omaseurannan paraneminen ja potilaiden tyytyväisyys saamaansa ohjaukseen (Green ym. 2008, Loiselle & Dubois 2009), on saatu. Tulosten tulkintaa haittasi se, että osa vastaajista ei ollut vastannut kaikkiin kolmeen kyselyyn. Kaikki
saadut vastaukset otettiin kuitenkin analyysiin mukaan, koska kaikki kerätty tieto
haluttiin hyödyntää.
Krooninen sairaus ja sairauden kanssa selviytyminen on usein ihmiselle taakka. Terveydenhuoltohenkilöstön tehtävänä on ohjata ja tukea sairastunutta selviytymään itsensä hoidosta. Glaukoomapotilaat ovat yleensä melko iäkkäitä, joten
heidän ohjaamisessaan on huomioitava myös mahdolliset muut sairaudet ja niiden
hoito sekä mahdollinen sairauden aiheuttama heikkonäköisyys. Tutkimukseen
osallistuneiden ikärakenne kuvaa hyvin tyypillisiä glaukoomapotilaita (mm. Hietanen ym. 2005). Vaikka tietokoneen käyttö on suomalaisten ikäihmisten keskuudessa kohtalaisen suosittua (Tilastokeskus 2010), on aineistossa nähtävissä, että
koeryhmän osallistujien keski-ikä oli alhaisempi kuin kontrolliryhmässä.
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Potilasohjauksen ja sosiaalisen tuen on todettu edistävän hoitoon sitoutumista
(Kyngäs ym. 2004, Kääriäinen & Kyngäs 2005b). Tässä aineistossa glaukoomapotilaat olivat keskimääräistä paremmin sitoutuneita hoitoonsa kokonaisuudessaan (83 %) kuten myös lääkehoitoonsa (93 %). Vastaavia tuloksia saatiin tämän
tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Päinvastaisia tuloksia ovat esittäneet mm.
Taylor ym. (2002), Hoevenaars ym. (2005), Schwartz (2005), Watkinson (2005),
Herndon ym. (2006), Juzych ym. (2008). Monet tutkijat (Hoevenaars ym. 2005,
Schwartz 2005, Watkinson 2005, Herndon ym. 2006, Juzych ym. 2008) ovat sitä
mieltä, että glaukoomapotilaiden itsehoito ja hoitoon sitoutuminen on erittäin keskeistä hoidon onnistumisen kannalta. Kuitenkin hoitoon sitoutumisen käsite on
abstraktinen ja sen tutkiminen on vaikeaa, sillä vastaaja kertoo usein vain oman
arvionsa sitoutumisesta. Lisäksi on vaikeaa vetää rajaa siihen, onko potilas hyvin
hoitoonsa sitoutunut vai ei.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan tehostettu ohjaus ja sosiaalinen tuki
ovat edistäneet koeryhmän hoitoon sitoutumista. Koeryhmän saamat sähköiset
ohjaukseen ja tukeen liittyvät linkit käsittelivät mm. lääkehoitoa, tietoa glaukoomasta ja sen tutkimisesta sekä sosiaaliturvasta. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu (Sheppard ym. 2003, Hoevenaars ym. 2005), nämä seikat ovat
glaukoomapotilaille tärkeitä tietoja, joita he myös odottavat saavansa. Ohjauksen
tavoitteena on saada potilaat ottamaan enemmän vastuuta hoidostaan (Phillips
1999, Kyngäs ym. 2007), kuten tässä tutkimuksessa sekä koe- että kontrolliryhmän potilaiden kohdalla on tapahtunut.
Vajaa puolet hyvin sitoutuneista oli saanut tukea hoitohenkilökunnalta. Kuitenkin aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Johansson ym. 2002, Johansson ym.
2003, Johansson ym. 2004, Kaimal ym. 2008) on todettu, että terveydenhuoltohenkilöstöltä saatu ohjaus ja sosiaalinen tuki ovat merkityksellisiä potilaan itsehoidon ja sairauden kanssa selviytymisen kannalta. Lähes kaikki hyvin sitoutuneet
olivat myös hyvin motivoituneita hoitoonsa ja he myös huolehtivat lääkehoidostaan kohtalaisen hyvin mahdollisista sivuvaikutuksista huolimatta. Lisäksi hyvin
motivoituneet ja aktiivisesti itseään hoitavat potilaat saattavat herkemmin osallistua tutkimukseen, jossa mitataan hoitoon sitoutumista. Todennäköistä on, että tutkimuksessa ei tavoitettu huonosti sitoutuneita ja huonosti motivoituneita potilaita.
Tässä tutkimuksessa pelko näön menetyksestä väheni kuuden kuukauden seurannan aikana, mikä on hyvä asia, sillä pelon kanssa eläminen on raskasta ja saattaa aiheuttaa masentuneisuutta sekä huonoa hoitoon sitoutumista. Hyvin hoitoonsa sitoutuneet kokivat myös hoidon tulokset hyvinä, minkä perusteella voidaan
päätellä, että hyvät hoitotulokset rohkaisevat parempaan itsehoitoon sekä hoitoon
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sitoutumiseen. Tämä on syytä muistaa, kun kehitetään uusia potilasohjausmenetelmiä (Johansson ym. 2002, Johansson ym. 2003, Kaimal ym. 2008).
Mittausten välisiä eroja koe- ja kontrolliryhmissä tarkasteltiin keskiarvojen
muutoksella. Muutosta parempaan tapahtui sekä koe- että kontrolliryhmässä lähes
kaikilla osa-alueilla koko intervention aikana. Koeryhmän tulokset olivat parantuneet kuitenkin intervention aikana enemmän. Esimerkiksi hoitajilta ja lääkäreiltä
saatu tuki oli parantunut huomattavasti. Kontrolliryhmässä edistymistä tapahtui
enemmän ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä, kun taas toisen ja kolmannen
mittauksen välillä ohjaus ja tuki olivat hiukan vähentyneet ja olivat kuitenkin
edelleen parempia kuin lähtömittauksessa. Koeryhmän potilailla oli mahdollisuus
saada ohjausta ja tukea internetin kautta koko tutkimuksen ajan kun taas kontrolliryhmän potilaat saivat normaalin ohjauksen ja tuen käydessään lääkärin tai hoitajan vastaanotolla. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella internet-perusteinen
ohjausmenetelmä on ollut tehokkaampi kuin perinteinen ohjaus, kuten myös Rothert ym. (2006) ja Green ym. (2008) ovat tutkimuksissaan todenneet. Toisaalta
hoitoon sitoutuminen oli edistynyt myös kontrolliryhmässä. Pelkästään hoitoon
sitoutumisen itsearvioiminen, jota kontrolliryhmä teki komplianssimittarilla, voi
edistää hoitoon sitoutumista. Näyttää siltä, että tehostettu kontakti potilaisiin
muutaman kuukauden välein, esimerkiksi lähettämällä heille kyselylomakkeita,
edistää heidän vastuullisuuttaan, itsehoitoa sekä hoitoon sitoutumista.
Koe- ja kontrolliryhmien välisten tulosten vertailun lisäksi tarkasteltiin myös
pelkästään koeryhmässä tapahtunutta muutosta. Hoitoon sitoutuminen kokonaisuudessaan edistyi intervention aikana siten, että paras tulos on kolmannessa mittauksessa (6 kk:n mittaus). Hyvää on myös se, että pelko näön menetyksestä on
jonkin verran vähentynyt, joten intervention aikaansaama suuntaus on hyvä. Sen
sijaan se, että motivaatio oli vähentynyt intervention aikana, on ymmärrettävää.
Moni pitkäaikaissairas väsyy ajoittain sairautensa hoitoon. Näihin kahteen edellä
mainittuun seikkaan on syytä kiinnittää potilasohjauksessa erityistä huomiota.
Perinteisesti terveydenhuollossa on totuttu potilaan ohjaamiseen ja tukemiseen vuorovaikutuksellisena, pääosin suullisena tai kirjallisena tapahtumana. Teknisten laitteiden käyttö on lisääntynyt viime aikoina (Dodson ym. 2008, Loiselle
& Dubois 2009). Joissakin terveyskeskuksissa on jo otettu käyttöön tekstiviestimuistutukset esimerkiksi hammaslääkärin ajanvarauksesta (Helsingin kaupunki,
Terveyskeskus, hammashoito 2010). Tulevaisuudessa saattaakin olla mahdollista
lähettää myös glaukoomapotilaille esimerkiksi tekstiviestejä tai sähköpostia,
joiden avulla voidaan muistuttaa lääkkeiden otosta tai lääkärin vastaanotolle tulemisesta. On syytä muistaa, että tämän päivän keski-ikäiset ovat tulevaisuuden
88

ikääntyneitä ja valtaosa heistä osaa käyttää hyvin erilaisia teknisiä laitteita, kuten
tietokonetta ja matkapuhelinta (mm. Tilastokeskus 2010). Sen sijaan huolestuttavaa on se, että internet-sivustot eivät ole valvottuja ja saattavat aiheuttaa potilaille
epävarmuutta (mm. Rahmqvist & Bara 2007, Atack ym. 2008).
6.2

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan mittarin luotettavuutena sekä kunkin tutkimusvaiheen luotettavuutena.
6.2.1 Mittarin luotettavuus
Pilottivaiheessa käytettyä komplianssimittaria (ACDI) on aikaisemmin testattu
sen eri kehittämisvaiheissa faktorianalyysillä, korrelaatiokertoimilla ja Lisrelanalyysillä. Näiden mukaan mittarin rakennevaliditeettia ja sisäistä johdonmukaisuutta voidaan pitää hyvänä. (Kyngäs 1999a, Kyngäs ym. 2000b, Kyngäs &
Rissanen 2001a, Kemi ym. 2009, Yamada ym. 2009, Kääriäinen ym. in press).
Pilottitutkimusta varten rakennevaliditeettia ei testattu. Alkuperäisen mittarin
osa-alueista poistettiin joitakin yksittäisiä väittämiä. Esimerkiksi lääkehoitoa
koskevia väittämiä oli alkuperäisessä mittarissa neljä, mutta pilottitutkimuksen
mittarissa kaksi. Tämä on saattanut heikentää mittarin rakennevaliditeettia. Sisältövaliditeetin varmistamisessa hyödynnettiin tutkijan pitkää työkokemusta
glaukoomapotilaiden hoidosta sekä muiden pitkään glaukoomapotilaiden kanssa
työskennelleiden sairaanhoitajien (3) asiantuntijuutta. He arvioivat mittarin sisällön luotettavuuden hyväksi oman asiantuntijuutensa perusteella. Ennen pilottitutkimusta komplianssimittariin vastasi 10 glaukoomapotilasta. Näiden vastausten
perusteella komplianssimittariin ei tehty muita muutoksia.
Ensimmäisen ja kolmannen vaiheen tutkimuksessa käytetyn komplianssimittarin (ACDI) sisältövaliditeetti testattiin pilottivaiheessa. Heikkönäköisille suunatussa tutkimuksessa mittarin ulkonäkö ja luettavuus ovat tärkeitä. Tästä syystä
mittarin ulkonäköä ja luettavuutta arvioivat vielä pilottivaiheen jälkeen sekä silmätautipotilaita hoitavat sairaanhoitajat että heikkonäköisten potilaiden parissa
työskentelevät näönkäytön ohjaajat. Arvioijiksi valittiin yhtenä työpäivänä läsnä
olleet sairaanhoitajat (4) ja näönkäytön ohjaajat (2), jotka kukin tahollaan arvioivat mittarin yleisilmettä, luettavuutta, kirjasinkokoa, värejä ja kontrasteja. Kukin
kertoi oman arvionsa suullisesti tutkijalle kahden kesken. Kukaan ei esittänyt mittariin mitään muutoksia.
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Rakennevaliditeettia testattiin tämän tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa
pääkomponenttianalyysillä (PCA), jota yleisesti käytetään varmistamaan rakennevaliditeettia. PCA tuotti mallin, jossa oli hyvät tilastolliset tunnusluvut. Muuttujen
soveltuvutta pääkomponettianalyysiä varten testattiin Bartlettin sväärisyystestillä (p < 0.001) ja Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testillä (p > 0.60) (Metsämuuronen 2003). Bartelttin sväärisystesti (p < 0.001) sekä KMO (0.77) osoittivat, että
muuttujat korreloivat riittävästi keskenään ja niillä oli riittävästi varianssia, joten
pääkomponenttianalyysiin oli hyvät edellytykset. Pääkomponentit olivat hyvin lähellä summamuuttujia, joita oli käytetty aikaisemmissa tutkimuksissa. Näin ollen
voidaan sanoa, että käytetyn mittarin rakennevaliditeetti oli hyvä.
Sisäistä johdonmukaisuutta testattiin Cronbach alpha -arvoilla (Taulukko 9.).
Osa alpha-arvoista on hyviä. Mielipiteet hyvästä alpha-arvosta vaihtelevat. Nunnallyn & Bernstein (1994) mukaan 0.60 arvo on hyväksyttävä survey-tutkimuksessa kun taas DeVelliksen (1991) mukaan alle 0.60 arvot eivät ole hyväksyttäviä,
0.60 ja 0.65 väliset arvot ovat ei-toivottuja, 0.65 ja 0.70 väliset arvot juuri hyväksyttäviä, 0.70 ja 0.80 väliset arvot kunnollisia ja 0.80 ja 0.90 väliset arvot ovat
erinomaisia.

Taulukko 10. Cronbachin alpha-arvot, tutkimuksen ensimmäinen ja kolmas vaihe.
Cronbach alpha
Summamuuttuja

Muuttujien

3. vaihe

3. vaihe

3. vaihe

lähtömittaus

2. mittaus

3. mittaus

n = 249

n = 78

n = 76

n = 75

1. vaihe

määrä
Hoitajilta ja lääkäreiltä saatu tuki

8

0.88

0.87

0.83

0.87

Normaaliuden tunne

6

0.58

0.67

0.77

0.73

Läheisiltä saatu tuki

3

0.80

0.78

0.81

0.81

Motivaatio ja energia

4

0.62

0.01

0.36

0.20

Lääkehoitoon sitoutuminen

3

0.51

0.29

0.57

0.26

Vastuullisuus

2

0.21

0.61

0.42

0.33

Hoidon seuraukset

2

0.18

0.17

- 0.07

0.14

Suunnitelmallisuus

3

0.38

0.08

0.40

0.46

Hoitoon sitoutuminen

9

0.42

0.41

0.55

0.50

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen Cronbach alpha-arvot vaihtelivat heikosta
erinomaiseen (0.18–0.88). Matalimmat Cronbach alpha -arvot (0.18–0.21) olivat
huonoja tai kohtalaisia 0.38–0.42. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa kolmen
summamuuttujan alpha-arvo vaihteli erinomaisesta hyväksyttävään (0.67–0.87),
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muissa summamuuttujassa alpha-arvot olivat huonot tai kohtalaiset (välillä
-0.07–0.61). Matalat arvot kertovat, että väittämät eivät mittaa samaa asiaa (esim.
motivaatio ja energia, ja hoidon seuraukset). Näiden summamuuttujien yhdistämistä muihin summamuuttujiin harkittiin, mutta sisällöllisesti ne eivät olisi olleet
järkeviä. Matalan alphan korjaamiseksi jonkin väittämän poisjättäminen saattaa
parantaa alphan arvoa (Metsämuuronen 2003, Polit & Beck 2008.). Väittämiä ei
kuitenkaan poistettu, koska pääkomponenttianalyysin mukaan ne latautuivat pääkomponentteihin kohtalaisen vahvasti ( > 0.30) (Metsämuuronen 2003). Vaikka
tässä tukimuksissa oli osin ongelmia mittarin sisäisen johdonmukaisuuden osalta, on se useissa aikaisemmissa tutkimuksissa todettu hyväksi (Kyngäs 1999a,
Kyngäs ym. 2000b, Kemi ym. 2009, Yamada ym. 2009, Kääriäinen ym. in press).
Näissä tutkimuksissa ratkaisut ovat toimineet hyvin ja cronbachin alphat ovat
olleet korkeat. Cronbachin alphan tiedetään kuitenkin olevan aineistospesifinen
(Ferketich ym. 1993, Waltz ym. 2005).
6.2.2 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe
Määrällisen tutkimuksen ulkoista validiteettia arvioidaan tässä otannan ja yleistettävyyden perusteella (Metsämuuronen 2003, Burns & Grove 2005, Polit &
Beck 2008). Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa mittariin vastanneet potilaat
valittiin satunnaisesti tiettynä ajankohtana glaukoomayksikössä tai ostopalvelussa
hoidettavien joukosta, jolloin kukin vastaaja on tullut mukaan sattumalta ja kuului
perusjoukkoon (Metsämuuronen 2003, Polit & Beck 2008). Ensimmäisen vaiheen
aineiston keruu kesti 15 kuukautta. Aineiston keruun alkuvaiheessa oli suunniteltu, että glaukoomayksikön henkilökunta jakaa kyselylomakkeet kriteerit täyttäville potilaille. Tutkimuksen aikataulu sekä glaukoomayksikön ruuhkautuminen valtakunnallisen hoitotakuun vuoksi kuitenkin hidastivat aineiston keruuta. Lopulta
luovuttiin siitä, että henkilökunta jakaa mittarit ja päätettiin lähettää mittarit ajanvarauskirjeen yhteydessä. Lomakkeita jaettiin useassa erässä yhteensä 514, joista
palautui 262. Tässä tutkimuksessa otoskoko määräytyi saatavuuden perusteella.
Luotettavuutta olisi voinut parantaa käyttämällä erilaisia matemaattisia tapoja
laskea sopiva otoskoko (Polit & Beck 2008). Vastausprosentti oli 51 %. Tavallisesti kirjekyselyissä osallistumisprosentti on matala (25–30 %) (Burns & Grove
2005), joten tämän kyselyn osallistumisprosentti oli hyvä. Osallistumisprosentti
saattaa kuitenkin kertoa glaukoomapotilaiden huonosta hoitoon sitoutumisesta,
sillä huonosti hoitoonsa sitoutuvat eivät yleensä osallistu tämäntyyppisiin kyselyihin. Kolmetoista (n=13) vastausta hylättiin puutteellisesti täytettyinä. Kriteerinä
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mukaanottoon oli, että vähintään puoleen väittämistä oli vastattu. Lopullisia vastauksia saatiin 249. Katoa pyrittiin minimoimaan liittämällä kirjeeseen motivoiva
saatekirje ja vastausohjeet. Luotettavuuteen on kuitenkin saattanut vaikuttaa se,
että mittarin mukana jaetut vastausohjeet eivät olleet riittävän selkeät. Tämä ilmeni siten, että useisiin kysymyksiin oli jätetty vastaamatta siitäkin huolimatta,
että yhtenä vastausvaihtoehtona oli ”en osaa sanoa”. Toisaalta on mahdollista, että
potilaat eivät halunneet vastata.
Komplianssimittariin vastaajat antavat oman arvionsa hoitoon sitoutumisestaan. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että huonosti hoitoon sitoutuneet antavat todellisuutta paremman kuvan hoitoon sitoutumisestaan tai eivät
osallistu kyselyyn lainkaan. Kyselyn vastaamisohjeessa mainittiin, että oikeaa tai
väärää vastausta ei ole ja että vastaajien toivotaan vastaavan siten, kuin asiat heidän kohdallaan ovat eikä siten, kuin he toivoisivat niiden olevan. Tästä huolimatta
voi seurauksena olla ilmiö, jolloin vastaajat vastaavat siten, kuin he olettavat olevan hyvä vastaus. Toisaalta ei ole löydetty luotettavampaa tapaa mitata hoitoon
sitoutumista kuin erilaiset mittarit ja kyselylomakkeet, jotka perustuvat itsearviointiin (DiMatteo 2004b).
Tutkimukseen osallistujien valikoituminen saattaa uhata sekä sisäistä että
ulkoista validiteettia (Burns & Grove 2005). On todennäköistä, että tämä otantamenetelmä ei tavoittanut sellaisia potilaita, jotka oman arvionsa mukaan ovat
huonosti hoitoonsa sitoutuneita. Onkin syytä pohtia, jos vain puolet glaukoomapotilaista osallistuu kyselyyn ja heistä kolme neljäsosaa sitoutuu hyvin hoitoonsa,
mikä on todellinen huonosti sitoutuneiden määrä. Tulokset tukevat kuitenkin pilottitutkimusta, joten voidaan olettaa, että glaukoomapotilaiden kohdalla tuloksia
voidaan pitää luotettavina.
Ulkoiseen validiteetin tarkasteluun kuuluu myös tutkimustulosten yleistettävyys (Metsämuuronen 2003, Burns & Grove 2005, Polit & Beck 2008). Tämän
tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksia ei voida yleistää, mutta ne antavat
suuntaa glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisesta.
6.2.3 Tutkimuksen toinen vaihe
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi ei ole yhtä selkeitä kriteereitä kuin määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Tästä käytetään
myös käsitettä tutkimuksen laadun arviointi (Hirsjärvi & Hurme 2000, Horsburgh
ym. 2003, Polit & Beck 2008). Tutkimuksen laatua voidaan arvioida tutkimusprosessin mukaan (Nieminen 1997). Tutkimuksen toisen vaiheen aineistonkeruussa
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käytettiin tarkoituksenmukaisuusotantaa (Berg 2004). Haastateltavat valittiin
hyvin hoitoon sitoutuneiden potilaiden joukosta, koska haluttiin tietoa seuraavan
vaiheen intervention kehittämiseksi heidän kokemuksistaan hoitoon sitoutumista edistävästä ohjauksesta ja sosiaalisesta tuesta. Haastatteluaineisto osoittautui
edustavaksi. Laajemman näkökulman saamiseksi olisi kannattanut haastatella
myös huonosti hoitoon sitoutuneita potilaita. Haastattelun ilmapiiri ei ehkä kuitenkaan olisi ollut kovin myönteinen, sillä huonosti hoitoon sitoutuneiden potilaiden ei uskota olevan kovin avoimia tiedonantajia.
Aineiston laatuun vaikuttaa se, millaisia kysymyksiä haastatelussa esitetään
(Nieminen 1997). Tässä tutkimuksessa haastattelun teemat, haastattelurunko ja
tarkentavat kysymykset on esitetty liitteessä 3. Näillä teemoilla ja kysymyksillä
saatiin riittävästi tietoa tutkittavana olevasta ilmiöstä. Aineiston keruun luotettavuutta haastatteluissa lisäsi se, että haastattelija tunsi työkokemuksensa kautta
tutkittavan ilmiön ja toimi tutkijana osallistumatta potilaiden hoitoon. Näin haastateltavat ovat voineet vapaammin kertoa ajatuksiaan henkilökunnalta saamastaan
ohjauksesta ja tuesta. Haastateltavien kanssa sovittiin tapaaminen puhelimitse
ja kunnioitettiin heidän toivettaan haastattelupaikan valinnassa. Vain yksi halusi
haastattelun kotonaan, muut haastattelut tehtiin sairaalan tiloissa, mutta ei glaukoomayksikössä. Haastateltaville korostettiin, että kaikki heidän antamansa tiedot
ovat luottamuksellisia.
Sisällönanalyysiä voidaan pitää tutkimusmenetelmänä tai analyysimenetelmänä (Hickey & Kipping 1996, Tuomi & Sarajärvi 2002, Latvala & VanhanenNuutinen 2003, Berg 2004, Elo & Kyngäs 2008, Kylmä ym. 2008, Polit & Beck
2008). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysiä pidetään analyysimentelmänä.
Aineiston keruuta voidaan pitää luotettavana. Samoin aineiston saturoituminen ja
se, että haastatelut nauhoitettiin ja litteroitiin, lisäävät luotettavuutta. Tutkija piti
päiväkirjaa vain osassa haastatteluista, joten tältä osin luotettavuutta olisi voinut
parantaa (Alasuutari 1994, Hirsjärvi & Hurme 2000). Analyysin luotettavuuden
arvioimiseksi luokitteluperusteet ja niihin päätyminen sekä analyysin eteneminen
konkretiasta käsitteelliselle tasolle on kuvattu tässä raportissa taulukon avulla
(Nieminen 1997, Hirsjärvi & Hurme 2000, Elo 2006). Luotettavuuden lisäämiseksi raportoinnissa on pyritty esittämään yhteys tulosten ja aineiston välillä (Polit & Beck 2008). Kategorioiden yhteys tutkimustehtävään (Berg 2004) ilmenee
tässä tutkimuksessa selkeästi.
Laadullisen tutkimuksen raportointia voidaan pitää tutkimuksen tärkeimpänä
ja haasteellisimpana vaiheena (Alasuutari 1994, Elo 2006). Tutkija piti raportin
kirjoittamista haasteellisena. Laadullisen tutkimuksen raportti voi parhaimmillaan
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olla kertomus tai dekkari, jossa vasta lopussa paljastetaan vastaus (Alasuutari
1994). Tärkeää on se, että lukija saa raportin perusteella käsityksen, miten tieto on
hankittu ja miten luotettavaa se on (Horsburgh ym. 2003, Metsämuuronen 2003).
Raporttia kirjoittaessa aineiston liika tiivistäminen saattaa heikentää alkuperäisen aineiston rikkautta (Elo 2006). Raportti on kuitenkin kirjoitettu rehellisesti ja
avoimesti.
Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan katsotaan olevan tutkimuksen tulkitsija
(Tuomi & Sarajärvi 2002). Tutkijalla on pitkä kokemus glaukoomaa sairastavien
parissa, joten voidaan ajatella, että tutkija pystyy hyvin toimimaan tulkitsijan roolissa. Tutkijalla on vahva näkemys tutkimuksen tärkeydestä ja siitä, että tehostettu
ohjaus ja tuki edistävät glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumista. Tässä on kuitenkin vaarana, että tutkijan ennakkokäsitykset ohjaavat analyysiä. Tutkija on kuitenkin pyrkinyt tietoisesti ”ulkoistamaan” ennakkokäsityksensä analyysivaiheessa
(Metsämuuronen 2003).
Tutkijan persoonallinen näkemys tulee esiin tutkimuksessa tuotetussa tulkinnassa (Nieminen 1997). Koska laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistettävyys, on selvää, että tutkijan tulkinnat eivät ole siirrettävissä toiseen kontekstiin
(Higginbottom 2004). Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää. Tuloksia
voidaan kuitenkin hyödyntää kehitettäessä glaukoomapotilaille uusia ohjaus- ja
tukimenetelmiä.
6.2.4 Tutkimuksen kolmas vaihe
Tutkimuksen kolmannen vaiheen interventiota varten valittiin vastaajat, kuten ensimmäisessäkin vaiheessa, satunnaisesti tiettynä ajankohtana glaukoomayksikössä
hoidettavien joukosta, jolloin kukin vastaaja kuului perusjoukkoon ja oli tullut
mukaan sattumalta (Metsämuuronen 2003, Polit & Beck 2008). Tässä vaiheessa
tutkimuksesta rajattiin kuitenkin pois ostopalvelun piirissä hoidettavat potilaat.
Interventioon valittujen valintaperusteet on kuvattu luvussa 4.3.1. Luotettavuuden
lisäämiseksi valintaperusteena käytettiin samankaltaistamista, jolloin molemmista ryhmistä saatiin sukupuoli- ja ikäjakauman mukaan toisiaan mahdollisimman
paljon muistuttavat. Koeryhmään valituilta edellytettiin kuitenkin, että heillä on
mahdollisuus sähköpostin käyttöön. Vastaajat olivat potilaita, joiden sairaus oli
diagnosoitu glaukoomaksi.
Luotettavuutta olisi lisännyt, jos tutkimusryhmät olisivat olleet suuremmat ja
samankokoiset (koeryhmä n = 34, kontrolliryhmä n = 51). Sekä koe- että kontrolliryhmät jäivät toivottua pienemmiksi johtuen siitä, että vapaaehtoisia tutkimuk94

seen osanottajia saatiin hitaasti. Pelättiin, että jo halukkaiksi ilmoittautuneiden
mielenkiinto hiipuu, jos he joutuvat odottamaan tutkimuksen aloittamista kovin
kauan. Tämän vuoksi päätettiin aloittaa tutkimus saaduilla osallistujilla. Lisäksi
glaukoomapoliklinikalla oli samanaikaisesti menossa muita tutkimuksia, joten on
mahdollista, että potilaat eivät jaksaneet osallistua moneen tutkimukseen. Osallistumisprosentti oli 47, jota voidaan pitää hyvänä tämäntyyppisessä tutkimuksessa.
Syynä osallistujamäärään voi olla kuitenkin glaukoomapotilaiden huono hoitoon
sitoutuminen (mm. Friedman ym. 2007, Djafari ym. 2009), koska huonosti sitoutuneet yleensä jäävät pois tämän tyyppisistä tutkimukista. Syynä on voinut olla
myös yleinen väsymys vastata kyselyihin. Luotettavuutta olisi voinut parantaa jatkamalla vapaaehtoisten potilaiden rekrytointia pidempään, jolloin tutkimusryhmät
olisivat olleet suuremmat. Tutkimuksen suunnitellun aikataulun mukaisesti tähän
ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta.
Interventiotutkimuksissa on usein ongelmana osallistujien jääminen pois kesken tutkimuksen (Lipsey & Cordray 2000, Pruitt & Privette 2001). Osa osallistujista ei muistanut tai ei halunnut vastata kaikkiin kyselyihin muistutuskirjeistä
huolimatta. Keskeyttäneitä on tavallisesti enemmän kontrolliryhmässä, koska
usein kontrolliryhmä jää ikään kuin vähemmälle huomiolle (Pruitt & Privette
2001). Tässä tutkimuksessa koeryhmässä oli 13 ja kontrolliryhmässä 6 vastaajaa,
jotka jättivät vastaamatta yhteen tai kahteen kyselyyn. Vastaavia tuloksia on saatu
myös muissa tutkimuksissa (mm. Brown ym. 2006). Kaiken kaikkiaan keskeyttäneitä joko toisen tai kolmannen mittauksen jälkeen oli 9. Interventiotutkimuksessa erikoista oli se, että seitsemän vastaajaa ei vastannut lainkaan lähtömittaukseen. Tämä heikentää tulosten luotettavuutta. Muutama vastaaja soitti tutkijalle
ja pahoitteli, ettei ollut muistanut tai ehtinyt vastata kyselyyn. Ilmeni myös, että
joillakin koeryhmän osallistujilla oli vaikeuksia tunnistaa kysely ns. roskapostin
joukosta sähköpostissaan. Jonkun mielestä oli myös turhauttavaa vastata samoihin
kysymyksiin useasti.
Tässä tutkimuksessa internetistä valitut linkit interventiota varten olivat tutkijan valitsemia. Vaikka tutkijalla on pitkä kokemus silmätautien hoitotyöstä, olisi
kannattanut harkita linkkien tarkastuttamista silmälääkärillä tai käyttää olemassa
olevia kriteeristöjä (Bradley 2008) sen sijaan, että tutkija valitsi itse mielestään
sopivat linkit. Sairaalan omiin ohjeisiin liittyvät linkit on luotu sairaalassa ja niiden asianmukaisuuden tarkasti glaukoomayksikön silmälääkäri.
Potilaiden on sitouduttava hoitoonsa todennäköisesti lopuksi ikäänsä, joten
tämän tutkimuksen intervention seuranta-aika puoli vuotta on siihen verrattuna
lyhyt aika. Aikaisemmissa tutkimuksissa 6 kk:n seuranta-aika oli todettu liian ly95

hyeksi (Brown ym. 2006) Toisaalta Wilenskyn ym. (2006) mukaan lääkehoitoon
sitoutuminen heikkeni vain vähän 3 kk:n ja 12 kk:n välisenä seuranta-aikana.
Tässä tutkimuksessa saatiin tuloksia siitä, että kuuden kuukauden seuranta-aikana
glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutuminen edistyi tehostetun ohjauksen avulla.
Tutkimus perustui oletukseen, jossa kontrolliryhmän potilaat saavat normaalin käytännön mukaisen ohjauksen ja sosiaalisen tuen. Tämän interventioutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että että normaalin käytännön mukaista ohjauksen ja sosiaalisen tuen toteutumista ei kontrolloitu. Lisäksi koeryhmän osallistujien mahdollisesti saamaa normaalin käytännön mukaista ohjausta ja sosiaalista
tukea olisi kannattanut kysyä. Näin ollen ei voida sanoa varmasti, onko hoitoon
sitoutumista edistänyt sähköinen ohjaus vai normaalin käytännön mukainen ja
sähköinen ohjaus yhdessä. Hyödyllinen tieto intervention edelleen kehittämiseksi olisi myös se, kuinka usein koeryhmän vastaajat lukivat saamiaan linkkejä ja
lukivatko he myös muita asiaa koskevia linkkejä, joita internetissä on runsaasti
tarjolla.
Vaikka interventiossa oltiin kiinnostuneita sosiaalisesta tuesta, olisi sähköisessä ohjauksesa pitänyt painottaa enemmän sosiaalisen tuen osuutta ja seurata
systemaattisesti sitä, miten aktiivisesti tutkittavat ottivat yhteyttä esimerkiksi hoitajaan tai lääkäriin sosiaalisen tuen saamiseksi. Interventiota edelleen kehitettäessä tulee harkita sosiaalisen tuen kehittämistä esimerkiksi sähköpostin välityksellä.
Tämän osatutkimuksen tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti, koska intervention koeryhmässä oli lopulta vain 17–19 vastaajaa. Intervention heikkouksista
huolimatta tutkimus antaa yhtäältä alustavaa tietoa tämäntyyppisen intervention
toimivuudesta ja vaikuttavuudesta glaukoomapotilaiden hoidossa. Toisaalta tutkimus osoittaa tämäntyyppisen intervention haasteellisuuden. Tutkimus antaa tietoa
intervention edelleen kehittämiseksi ja vaikuttavan sähköisen ohjausintervention
suunnittelemiseksi. Koeryhmän tulokset olivat intervention päättyessä paremmat
kuin alussa, mikä on tärkeää itsehoidon, hoitoon sitoutumisen ja sairauden kanssa
selviytymisen kannalta.
6.3

Tutkimuksen merkitys hoitotieteelle

Hoitotieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä hoitotyön koulutuksessa, käytännössä sekä kehittämisessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää terveydenhuoltohenkilöstön tarjoaman internetperusteisen ohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikutusta glaukoomapotilaan hoitoon
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sitoutumisessa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä
uusia, potilaslähtöisiä ohjaus- ja tukimenetelmiä glaukoomapotilaille.
Suomalaista hoitotieteellistä tutkimusta glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisesta, ohjauksesta ja tuesta ei ole tehty aikaisemmin. Myös tämäntyyppistä
kansainvälistä tutkimusta aiheesta on erittäin niukasti. Kansainvälisistä tutkimusta
suurin osa painottuu lääkehoitoon sitoutumiseen. Näin tämä tutkimus tuottaa uutta hoitotieteellistä tietoa. Tutkimuksen merkitys on suuri myös suomalaiselle silmätautien hoitotyölle. Tutkimusta voidaan hyödyntää paitsi käytännön hoitotyössä myös hoitotyön opetuksessa. Toisaalta tuloksia voidaan hyödyntää myös muiden pitkäaikaissairaiden hoitotyössä. Potilasohjaus ja sosiaalinen tuki ovat keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä, joiden tavoitteena on edistää potilaan hoitoon
sitoutumista, itsehoitoa ja sairauden kanssa selviytymistä. Hoitoon sitoutuminen
ja sen mukanaan tuomat paremmat hoitotulokset puolestaan merkitsevät potilaan
kannalta parempaa elämänlaatua. Terveydenhuollossa hoitoon sitoutumista tarkastellaan vaikuttavuuden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen merkitys tulee esiin
lisääntyneenä tietona hoitoon sitoutumisesta sekä sitä edistävistä tekijöistä, kuten
myös ohjauksen ja tuen merkityksestä siihen. Saadun tiedon avulla voidaan kehittää uusia tehokkaampia ja potilaslähtöisiä menetelmiä paitsi glaukoomapotilaiden,
myös muiden pitkäaikaissairaiden ohjaukseen ja tukeen.
Metodologisesta näkökulmasta komplianssimittarin pilotointi ja käyttö tässä
tutkimuksessa tuovat mielenkiintoista tietoa. Aikaisemmissa tutkimuksissa komplianssimittarin sisäinen johdonmukaisuus cronbachin alpha-arvolla arvioituna on
ollut erinomainen. Tässä tutkimuksessa kaikkien summamuuttujien sisäinen johdonmukaisuus ei ollut hyvä. Mittarien aineistospesifisyys tiedetään, mutta mielenkiintoista tässä on se, että kyse ei ole eri kulttuureista kerätyistä aineistosta,
jolloin aineistospesifisyyden oletetaan olevan suurempi.
Väitöskirja on raportoitu suomeksi, jotta se tavoittaisi mahdollisimman laajan lukijakunnan suomalaisen terveydenhuoltohenkilöstön joukosta. Tutkimus on
tehty suomalaisessa hoitotyön ympäristössä, joten tuloksia voi soveltaa suoraan
hoitotyöhön. Tutkimuksen toivotaan herättävän terveydenhuoltohenkilöstön mielenkiinnon kehittää pitkäaikaissairaiden hoitotyötä erityisesti ohjauksen ja sosiaalisen tuen näkökulmasta tavoitteena potilaan parempi hoitoon sitoutuminen.
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6.4

Johtopäätökset ja kehittämishaasteet

1. Verrattuna muihin pitkäaikaissairaisiin potilaisiin glaukoomapotilaat ovat
keskimääräistä paremmin sitoutuneet lääkehoitoonsa sekä hoitoonsa kokonaisuudessaan. Hoitoon sitoutuminen käsittää lääkehoidon lisäksi säännölliset
käynnit silmälääkärin vastaanotolla sekä glaukooman vaatimissa silmätutkimuksissa. Glaukoomapotilaat ovat vastuullisia itsensä hoitamisessa ja hoitavat
itseään yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Erityistä huomiota
tulee ohjauksessa kiinnittää siihen, että kolmasosalla potilaista on ongelmia
hoitoon sitoutumisessa.
2. Hoitoon sitoutumista edistävät hoidon seuraukset, läheisiltä saatu tuki sekä terveydenhuoltohenkilöstön tarjoama riittävä ja asianmukainen tieto sairaudesta
ja sen hoidosta. Tavoiteltavaa on, että pystyttäisiin vähintään säilyttämään tämänhetkinen taso kehittämällä uusia, potilaslähtöisiä ja tehokkaampia ohjausja tukimenetelmiä. Kehittämisessä on huomioitava lyhentyneet hoitoajat sekä
erilaisten teknisten välineiden käyttömahdollisuus.
3. Hoitajilla ja lääkäreillä on merkittävä rooli potilaan ohjauksessa ja tuessa. Jotta
ohjauksella ja tuella saavutettaisiin mahdollisimman hyvä tulos, olisi pyrittävä
löytämään huonosti sitoutuneet glaukoomapotilaat niin aikaisin kuin mahdollista. Näin voitaisiin ehkäistä vakavien haittavaikutusten syntymistä ja saataisiin potilaat huolehtimaan paitsi lääkityksestään, myös kontrollikäynneistä
sovitusti. Terveydenhuoltohenkilöstön olisi syytä tehostaa toimintatapojaan
siten, että potilaat otetaan mukaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
4. Silmätautia sairastavien potilaiden ohjauksessa on muistettava mahdollinen
näkörajoite, joka on huomioitava ohjausmenetelmiä suunniteltaessa. Nykyinen
teknologia antaa tähän mahdollisuuden, joten teknisten apuvälineiden, kuten
tietokoneen käyttöä silmätautia sairastavien potilaiden ohjauksessa ja tukemisessa on syytä kehittää.
5. Glaukoomapotilaat ovat kohtalaisen tyytyväisiä terveydenhuoltohenkilöstöltä
saamaansa ohjaukseen ja tukeen. Ohjaus käsitti keskeistä tietoa glaukoomasta
ja sen hoidosta ja sitä oli saatu kirjallisesti ja suullisesti pääasiassa sairauden
alkuvaiheessa. Ohjausta ja tukea tarvitaan myös sairauden edetessä.
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6. Sosiaalista tukea (emotionaalista, tiedollista ja konkreetista tukea) glaukoomapotilaat saavat terveydenhuoltohenkilöstöltä ja läheisiltään. Hyvin hoitoonsa
sitoutuneet glaukoomapotilaat ovat aktiivisia itsensä hoitamisessa ja tiedon
hakemisessa. Potilaiden aktiivisuutta tulisikin tukea tarjoamalla ohjausta ja
tukea riittävän usein sekä käyttäen erilaisia, potilaslähtöisiä menetelmiä.
7. Glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumista on mahdollista edistää ja tukea
tehostetulla, internet-perusteisella potilasohjauksella ja tuella. Hoitoon sitoutuminen edistyi sekä koe- että kontrolliryhmässä. Koeryhmän tulokset olivat
hiukan paremmat, joten vaikuttaa siltä, että sähköinen ohjaus- ja tukimenetelmä on tehokas. Merkittävää on myös se, että myös kontrolliryhmän hoitoon
sitoutuminen edistyi 6 kk:n seuranta-aikana. Tästä voidaan päätellä, että aktiivinen yhteydenpito potilaaseen (esimerkiksi kirjeellä tai sähköisin menetelmin) edistää hoitoon sitoutumista.
8. Glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumista on mahdollista edistää ja tukea
myös perinteisellä potilasohjauksella ja tuella, jonka potilaat ovat saaneet vuorovaikutuksellisesti vastaanoton yhteydessä hoitajalta ja/tai lääkäriltä.
9. Tulokset antavat lisätietoa glaukoomaa sairastavien potilaiden sekä perinteisten että sähköisten potilasohjaus- ja tukimenetelmien tehokkuudesta. Tietoa
voidaan hyödyntää myös muiden pitkäaikaissairaiden ohjauksessa sekä potilasohjauksen ja tuen uusien menetelmien kehittämisessä.
10. Tulosten perusteella komplianssimittaria kannattaa kehittää ja testata edelleen
glaukoomapotilailla.
11. Tulokset vahvistavat sitä, että uusia, potilaslähtöisiä menetelmiä tulee kehittää
vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden pitkäaikaissairaiden tarpeisiin hyödyntäen kehittyvää teknologiaa.

6.5

Jatkotutkimushaasteet

Hoitoon sitoutumisen tutkiminen on haasteellista, koska huonosti hoitoon sitoutuneita on vaikeaa tavoittaa tutkimuksella. Jotta tutkimukseen saataisiin mukaan
myös huonosti sitoutuneita, olisi kehitettävä entistä tehokkaampi menetelmä.
Lisäksi tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää komplianssimittarin kehittä99

miseksi glaukoomapotilaille. Spaeth ym. (2006) ovat todenneet, että glaukooma
sairastavien elämänlaatua tutkittaessa sairauskohtainen elämänlaatua mittaava
mittari korreloi paremmin esimerkiksi glaukoomapotilaiden näkökenttätutkimusten tuloksiin.
Glaukoomaan sairastuneen sosiaalisen tuen tarve tiedetään suureksi, koska
diagnoosin saaminen aiheuttaa voimakkaita tunteita, kuten pelkoa ja masennusta (Odberg ym. 2001, Uenishi ym. 2003). Jatkossa pitäisi tutkia hiljattain glaukoomaan sairastuneiden potilasohjauksen ja tuen tarvetta sekä sitä, voidaanko
tehostetulla sähköisellä ohjauksella edistää heidän hoitoon sitoutumistaan sekä
itsehoitoa ja selviytymistä sairautensa kanssa. Tärkeää olisi myös tutkia, ovatko
sähköiset tukimenetelmät riittäviä esimerkiksi poistamaan pelkoa ja masennusta
vai aiheuttavatko ne jopa lisää masennusta (mm. Malik & Coulson 2008). Lisätutkimusta vaatii myös se, voidaanko sähköisen ohjaus- ja tukimenetelmän avulla
säästää hoitohenkilökunnan aikaa ja kohdentaa vuorovaikutukselliset ohjaus- ja
tukiresurssit esimerkiksi hyvin vaikeiden potilastapausten hoitoon. Näyttää kuitenkin siltä, että sähköinen ohjausmenetelmä soveltuu myös ikääntyneille, pitkäaikaissairaille potilaille, joskin se vaatii vielä kehittämistä. Sähköisten potilasohjausmenetelmien soveltuvuutta näkörajoitteisten potilaiden ohjaukseen on myös
syytä selvittää.
Mielenkiintoista olisi myös selvittää erilaisten sähköisten ohjausmenetelmien
tarvitsemien teknisten laitteiden sijoittelu odotustiloihin huomioiden esimerkiksi
esteettömyys ja potilaan intimiteettisuoja. Vaikka sähköiset menetelmät saattavat
säästää terveydenhuoltohenkilöstön aikaa, on mahdollista, että laitteet tarvitsevat
lisää tilaa terveydenhuoltolaitoksissa.
Tässä tutkimuksessa oli rajattu kokonaan pois laitoshoidossa olevat potilaat.
Kuitenkin on oletettavissa, että laitoksissa, kuten vanhainkodit, vanhustenkeskukset ja pitkäaikaissairaalat, asuu paljon glaukoomapotilaita. Tärkeä tutkimuskohde
on myös tajuttoman potilaan glaukooman hoito. Kuinka hyvin näiden potilasryhmien glaukooman hoito toteutuu ja kuinka hyvin hoitohenkilökunta näissä laitoksissa sitoutuu hoitamaan glaukoomapotilaita?
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Liitekuvio 1. Sisällön analyysin ala- ja yläkategoriat

Alakategoria

Yläkategoria

Haastatteluteema

Emotionaalinen tuki läheisiltä

EMOTIONAALINEN TUKI

SOSIAALINEN TUKI

Emotionaalinen tuki lääkäriltä
Emotionaalinen tuki hoitajalta
Emotonaalinen tuki muilta potilailta
Tiedollinen tuki läheisiltä

TIEDOLLINEN TUKI

Tiedollinen tuki lääkäreiltä
Tiedollinen tuki hoitajalta
Konkreettinen tuki läheisiltä

KONKREETTINEN TUKI

Konkreettinen tuki lääkäriltä
Konkreettinen tuki hoitajilta
Konkreettinen tuki muualta
Ei tarvitse/halua tukea

TUEN PUUTE

Tuen puute lääkäriltä
Ei kontaktia hoitajaan
Potilaan oma toiminta tiedon haussa ja
itsensä hoitamisessa

POTILAAN AKTIIVISUUS

Sairauden aiheuttamat tunteet
Faktatietoa sairauden syistä ym.

OHJAUKSEN SISÄLTÖ

Konkreettiset hoito-ohjeet
Hintatiedot, Kela-asiat
Ajankohtainen tieto (esim. uudet lääkkeet ja
hoitomuodot)
Ohjauksen ajoitus alkuvaiheessa

OHJAUKSEN AJOITUS

Ohjauksen ajoitus lääkkeen/hoidon
muuttuessa, leikkaushoidon yhteydessä
Ohjeet lääkepakkauksesta tai
apteekista
Ohjeet kirjallisuudesta, kirjeistä, kirjallisista
ohjeista ym.
Ohjeet netistä
Suulliset ohjeet hoitajalta
Suulliset ohjeet lääkäriltä
Ohjausvideot

116

OHJAUSMENETELMÄ

POTILASOHJAUS

Liite 1. Haastattelun suostumus

Suostumus
9/06
Henkilökunnalta saadun tuen ja ohjauksen vaikutus glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumisessa tutkimus
Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa henkilökunnalta saadun tuen ja
ohjauksen vaikutuksesta glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumiseen selvittävästä
tutkimuksesta sekä mahdollisuuden esittää siitä tutkijalle kysymyksiä.
Ymmärrän, että haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on
oikeus kieltäytyä siitä milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän myös, että
tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Paikka ja aika:___________________________
Suostun osallistumaan tutkimukseen:
__________________________
Allekirjoitus
__________________________
Nimen selvennys
__________________________
Syntymäaika
__________________________________________________
Osoite

Suostumuksen vastaanottaja:
__________________________
Tutkijan allekirjoitus
__________________________
Nimen selvennys
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Liite 2. Haastattelun saatekirje

9/2006
Hyvä hoitoon sitoutumisen kyselyyn vastannut potilas!
Olette käynyt silmätautien klinikalla tutkimuksissa glaukoomanne vuoksi ja olette ystävällisesti vastannut hoitoon sitoutumiseenne liittyvään kyselyyn. Kyselyn
tulosten perusteella olette hyvin sitoutunut hoitoonne. Tämän vuoksi haluaisinkin
kysyä Teiltä vielä tarkemmin, mitkä tekijät vaikuttavat juuri Teidän hoitoon sitoutumiseen.
Toivon Teidän antavan suostumuksen haastatteluun, joka voidaan suorittaa
Teille parhaiten sopivassa paikassa ja parhaiten sopivaan aikaan. Haastatteluun
osallistuminen on vapaaehtoista eikä osallistumatta jättäminen vaikuta hoitoonne.
Haastattelussa kertyvä aineisto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Haastattelijana toimii tutkija, joka myös käsittelee aineiston. Haastattelutilanteessa
paikalla on tutkija ja haastateltava sekä haastateltavan niin halutessa myös hänen
avustajansa, esimerkiksi omainen tai ystävä.
Haastattelu on osa Oulun yliopistossa tehtävää hoitotieteellistä tutkimusta,
jonka aiheena on Henkilökunnalta saadun tuen ja ohjauksen vaikutus glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumisessa.
Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa, jota voidaan käyttää glaukoomaa
sairastavien potilaiden hoitoon sitoutumisen edistämiseksi. Tavoitteena on myös
kehittää hoitoa niin, että voimme entistä paremmin tukea omaa hoitoanne. Tutkimuksen tulokset raportoidaan väitöskirjana.
Mikäli haluatte osallistua haastatteluun, voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen
puh. xxx tai lähettää vastauksenne kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen. Tulen
joka tapauksessa soittamaan Teille noin 1–2 viikon kuluessa tämän kirjeen saapumisesta. Tällöin voimme sopia mahdollisesta haastattelusta.
Yhteistyöstä kiittäen!
Jaana Lunnela
Silmätautien klinikka
puh. xxx
tohtoriopiskelija
Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen laitos
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Liite 3. Haastattelun teemat

9/06 jl
Henkilökunnalta saadun tuen ja ohjauksen vaikutus glaukoomapotilaan
hoitoon sitoutumisessa tutkimus
Teemahaastattelun runko
Taustatiedot
Haastateltavan ikä, sukupuoli, perhetilanne ja sairastamisaika
Koulutus
Lääkehoito ja sen toteutus
Leikkaukset /laserhoidot glaukooman vuoksi
Lääkärissä käynnit
Tuki
Omaisilta / ystäviltä saatu tuki
Lääkäriltä saatu tuki
Hoitajalta saatu tuki
Tuki jostain muualta

Konkreettinen esimerkki / esimerkkejä saamastanne tuesta
Kuvailkaa, minkälaista tukea Teidän mielestänne glaukoomaa sairastava potilas
tarvitsee
– läheisiltä
– hoitavalta henkilöstöltä
– jostain muualta
Ohjaus
Ohjaus sairaudesta ja sen hoidosta
Kirjalliset / suulliset ohjeet
Ohjauksen antaja / taho
Ohjausmenetelmä ja sen sopivuus
Ohjauksen ajoitus
Ohjauksen merkitys itsensä hoitamisessa
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Konkreettinen esimerkki / esimerkkejä saamastanne ohjauksesta.
Kuvailkaa, minkälaista Teidän mielestänne on hyvä ohjaus glaukoomaa sairastavalle.
– ohjauksen ajankohta
– ohjauksen antaja
– ohjauspaikka
– ohjauksen toteutus; kirjallinen / suullinen

Haluatteko kertoa vielä jotain muuta?
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Liite 4. Intervention linkit

Hoitoon sitoutuminen
Voit halutessasi katsoa vielä lisätietoja seuraavista linkeistä:
Silmän valopolttohoito eli syklofotokoagulaatio.
Kammiokulman laserhoito
Ahdaskulmaglaukoomakohtaus
Glaukoomapotilaan itsehoito
Glaukooman tutkiminen
Glaukooman lääkehoito
Glaukoomakirurgia
Glaukooma
Englanninkielisiä linkkejä:
Australia
International glaucoma association
Glaucoma foundation
National eye institute
Medline plus
Muita suomenkielisiä linkkejä:
Glaukooma ja näkövammaisuus
Kela
Väitöskirjan esittely, Helsingin yliopisto
Kysymyksiä ja vastauksia
Perustietoa glaukoomasta
Perustietoa glaukoomasta
Perustietoa glaukoomasta
Käypä hoito potilasversio
Käypä hoito
Stakes, yhteenveto tutkimuksesta
Väitöskirjan esittely, Turun yliopisto
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Liite 5. Intervention tiedote

Hyvä glaukoomaa sairastava potilas!
Teidän hoitonne on meille tärkeää. Siksi haluammekin selvittää, minkälaista tukea
ja ohjausta olette saanut glaukoomahoitonne edistämiseksi.
HENKILÖKUNNALTA SAADUN TUEN JA OHJAUKSEN VAIKUTUS
GLAUKOOMAPOTILAAN HOITOON SITOUTUMISESSA – tutkimuksen
tavoitteena on lisätä tietoa, jota voidaan käyttää glaukoomaa sairastavien potilaiden hoitoon sitoutumisen edistämiseksi. Tavoitteena on myös kehittää hoitoa niin,
että voimme entistä paremmin tukea omaa hoitoanne.
Kyseessä on Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella tehtävä väitöskirjatutkimus. Tutkimukseen tarvitaan 100 vapaaehtoista, glaukoomaa sairastavaa aikuista
(yli 18 v.) potilasta, jotka ovat valmiit sitoutumaan tutkimukseen 6 kuukauden
ajaksi. Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta hoitoonne ja voitte keskeyttää
tutkimuksen halutessanne syytä ilmoittamatta. Tutkimuksesta ei aiheudu Teille
ylimääräisiä kustannuksia.
Tutkimukseen osallistuva potilas vastaa omaa hoitoaan koskevaan, hoitoon sitoutumista mittaavaan kyselylomakkeeseen kolme kertaa: ennen ensimmäistä käyntiä
lääkärin vastaanotolla sekä 2 kk ja 6 kk kuluttua käynnistä. 50 potilasta vastaa
kyselyyn kirjeitse (postimaksu maksettu) ja 50 vastaa sähköisesti sähköpostin
välityksellä. Tutkija päättää, kumpaan ryhmään potilas valitaan. Sähköpostilla
vastaavat potilaat pääsevät henkilökohtaisen salasanan avulla glaukoomapotilaille
laadittujen ohjeiden sivustoille ja muut osallistujat saavat ohjauksen käydessään
lääkärin vastaanotolla. Sähköisessä viestinnässä tietosuojasta huolehditaan yleisten sairaalassa käytössä olevien suojausmenetelmien mukaisesti. Tämän lisäksi
palvelu on suojattu siten, ettei sairaalan ulkopuolelle liikuteta mitään potilastiedollisesti arkaa tietoa. Tutkimukseen on saatu lupa sairaalan toimialajohtajalta.
Toivon Teidän osallistuvan tutkimukseen. Tulokset raportoidaan siten, että vastaajia ei voi tunnistaa.
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Mikäli haluatte osallistua tutkimukseen, täyttäkää oheinen suostumuslomake ja
palauttakaa se mahdollisimman pikaisesti oheisessa kirjekuoressa. Halutessanne
voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen puh. xxx.
Yhteistyöstä kiittäen!
Jaana Lunnela, osastonhoitaja, terveystieteiden jatko-opiskelija
Silmäklinikka
Oulun yliopisto, Terveystieteiden laitos
Ohjaajat: professori Helvi Kyngäs ja lehtori Maria Kääriäinen
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Liite 6. Intervention suostumus

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta
Olen saanut kirjallista tietoa tutkimuksesta Henkilökunnalta saadun tuen ja ohjauksen vaikutus glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisessa sekä mahdollisuuden esittää siitä tutkijalle kysymyksiä.
Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on
oikeus kieltäytyä siitä milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän myös, että
tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Suostun osallistumaan tutkimukseen kuuden kuukauden (6 kk) ajan alkaen seuraavasta käynnistäni silmälääkärin vastaanotolla silmäklinikan glaukoomapoliklinikalla:
Nimi ____________________________________________
Henkilötunnus_____________________________________
Osoite ___________________________________________
Puhelin __________________________________________
Paikka ja aika _____________________________________
Allekirjoitus_______________________________________
Seuraava pkl-käynti silmäklinikalle pvm. ___________
Minulla on mahdollisuus vastata kyselyyn sähköpostin avulla
Sähköpostiosoite__________________________________
Suostumuksen vastaanottaja:
___________________________
Tutkijan allekirjoitus
___________________________
Nimen selvennys
___________________________
Paikka ja aika
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