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Abstract

The purpose of this study was to describe intensive care unit patients’ nursing environment from
patients’ point of view as well as patients’ memories of intensive care. There is also a description
of the psychological quality of life three and six months after intensive care and a description of
intensive care aftercare from patients’, relatives’, nurses’ and physicians’ point of view. The study
was conducted with patients, relatives, nurses and physicians in a university hospital emergency
intensive care unit.

Mixed qualitative and quantitative methods were used in this study. The material on nursing
environment and memories of ICU was explored by observing patients who were in ICU (n = 4,
96 hours of taped material) and by measuring noise (dB) and lighting (lx). The patients were also
interviewed twice after ICU treatment.  Psychological quality of life was studied by a quality of
life instrument (n = 216, RAND-36). The experiences of ICU aftercare clinic were studied by
observation and by interviewing patients (n = 10), relatives (n = 8), physicians (n = 2) and nurses
(n = 2). The qualitative material was analysed by inductive and deductive content analysis; the
quantitative material was analysed statistically.

The ICU patients’ nursing environment consists of physical, social and symbolic environment.
It also involves a lot of contacts with many different people in a noisy environment. There is very
little difference between day and night in terms of activities. The ICU patients did not have a long
continuous resting time during the day. After three and six months, 48.1% and 47.7% of the
patients, respectively, had memories from the ICU. 23.7% of the patients had memories of
relatives, nurses and physicians; 30.5% suffered from delusions, nightmares and panic disorders.
When asked again after three months, 7.1% of the patients suffered from these symptoms. The
patients who were treated in ICU had a lower psychological quality of life than age- and sex-
matched Finnish population; this was especially emphasized in patients who suffered from
delusions. The ICU aftercare clinic helps patients and relatives in the recovery process and
provides important knowledge to intensive care unit specialists about patients’ recovery and the
effects of ICU treatment.

The ICU patients’ nursing environments is made up of components which the patients cannot
influence and which can be difficult for them to understand. The staff can influence components
of many ICU patients’ nursing environment that advance or impair their psychological recovery.
These components include calming down the patients’ environment, respecting the patients’ day
and night rhythm, patient-centred care planning and information to the patient that is correctly
timed and appropriately formulated.

This study produced new knowledge that helps to develop the quality of treatment of patients
in intensive care unit or in intensive care aftercare.

Keywords: intensive care, intensive care aftercare, intensive care environment, physiological
environment, psychological quality of life, social environment, symbolic environment
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla tehohoitopotilaan hoitoympäristöä sekä selvittää poti-
laan kokemuksia tehohoidosta. Lisäksi kuvailtiin tehohoidossa olleiden potilaiden psyykkistä
elämänlaatua kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen tehohoidosta sekä tehohoidon jälkiseurantap-
oliklinikan toimintaa potilaiden, omaisten, hoitajien ja lääkärien näkökulmasta. 

Tutkimuksessa yhdistettiin laadullista ja määrällistä tutkimusta. Hoitoympäristön ja tehohoi-
tokokemusten tutkimiseksi aineisto kerättiin havainnoimalla tehohoidossa olevia potilaita (n = 4,
96 tuntia videoitua materiaalia) sekä mittaamalla melun ja valon voimakkuutta. Lisäksi heitä
haastateltiin kaksi kertaa tehohoidon jälkeen. Psyykkistä toipumista tutkittiin elämänlaatumitta-
rilla (n = 216, RAND-36-mittari,). Kokemuksia jälkiseurantapoliklinikalta tutkittiin haastelemal-
la ja havainnoimalla potilaita (n = 10), heidän omaisiaan (n = 7), poliklinikan lääkäreitä (n = 2)
ja sairaanhoitajia (n = 2). Laadulliset aineistot analysoitiin induktiivisella ja deduktiivisella
sisällön analyysillä. Määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisesti. 

Tehohoitopotilaan hoitoympäristö muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja symbolisesta
ympäristöstä. Potilaan hoitoympäristöön liittyy useita kontakteja useiden eri ihmisten kanssa
meluisessa ympäristössä. Päivän ja yön välillä ei ole suurta eroa toiminnoissa. Potilailla ei ole
pitkiä yhtenäisiä lepoaikoja vuorokauden aikana. Kolmen kuukauden jälkeen 48,1 %:lla ja kuu-
den kuukauden jälkeen 47,7 %:lla potilaista oli muistikuvia tehohoidosta. 23,7 %:lla potilaista
oli muistikuvia läheisistä, hoitajista ja lääkäreistä. 30,5 % potilaista kärsi harhoista, painajaisista
ja paniikkikohtauksista. Kysyttäessä uudelleen kuuden kuukauden kuluttua 7,1 % vastasi kärsin-
eensä näistä oireista. Tehohoidossa olleilla potilailla oli matalampi psyykkinen elämänlaatu kuin
ikä- ja sukupuolivakioidulla suomalaisella vertailuväestöllä. Erityisesti tämä korostui harhoista
kärsineillä potilailla. Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikka auttaa potilasta ja omaisia toipumis-
prosessissa ja antaa tehohoidon asiantuntijoille tietoa potilaiden toipumisesta sekä tehohoidon
vaikutuksista. 

Tehohoidossa olevan potilaan hoitoympäristö koostuu osatekijöistä, joihin potilas ei voi itse
vaikuttaa ja joita hänen voi olla vaikea hahmottaa. Henkilökunta voi vaikuttaa moniin niistä hoi-
toympäristön tekijöistä, jotka edistävät tai hidastavat potilaan psyykkistä toipumista. Näitä ovat
hoitoympäristön rauhoittaminen, päivä-yörytmin kunnioittaminen, potilaskeskeinen hoitotyön
suunnittelu sekä oikea-aikainen ja -muotoinen tiedonanto.

Tutkimus tuotti uutta hoitotieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä tehohoito-
potilaiden hoidon laatua sekä teho-osastolla että jälkiseurannassa.

Asiasanat: fyysinen ympäristö, psyykkinen elämänlaatu, sosiaalinen ympäristö,
symbolinen ympäristö, tehohoidon jälkiseuranta, tehohoito, tehohoito ympäristö
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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia tehohoitopotilaiden hoitoympäristöä 

ja psyykkistä toipumista sekä tuottaa uutta hoitotieteellistä tietoa, jonka avulla 

voidaan kehittää tehohoitoa potilaslähtöiseksi. Tutkimuksessa kuvaillaan tehohoi-

topotilaan hoitoympäristöä sekä potilaan kokemuksia tehohoidosta. Lisäksi ku-

vaillaan tehohoidossa olleiden potilaiden psyykkistä elämänlaatua kolmen ja kuu-

den kuukauden jälkeen tehohoidosta ja psyykkistä toipumista sekä tehohoidon 

jälkiseurantapoliklinikan toimintaa potilaiden, omaisten, hoitajien ja lääkärien 

näkökulmasta.  

Tehohoito on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana nopeasti. Yhä sai-

raampia ihmisiä voidaan pelastaa uusien teknisten laitteiden, hoitomuotoja ja 

lääkkeiden avulla. (Almerud ym. 2007.) Aikaisempien tutkimusten mukaan elä-

mänlaatu on tehohoidon jälkeen matalampi kuin keskimäärin ikä- ja sukupuoliva-

likoidulla verrokkiväestöllä ja psyykkinen toipuminen on fyysistä toipumista 

hitaampaa. Syitä matalammalle elämänlaadulle voivat olla esimerkiksi sairastu-

mis- tai vammautumistapa, tehohoidon pituus, lääkkeet, hoitotoimenpiteet sekä 

harhat tehohoidon aikana. (Dimopoulou ym. 2004, Pettilä ym. 2000, Ringdal ym. 

2009, Vles ym. 2005.) Valtaosalla tehohoidossa olleilla potilailla on muistikuvia 

tehohoidosta. Muistikuvat liittyvät hoitotoimenpiteisiin, ympäristöön ja ihmisiin. 

(Granja ym. 2004, Hofhuis ym. 2008, Rotondi ym. 2002.) Potilaat ovat kuvanneet 

myös kokeneensa tehohoidon aikana harhoja ja painajaisia. Kokemukset ovat 

olleet todentuntuisia ja pelottavia. (Johnson ym. 2006, Löf ym. 2005, Capuzzo 

ym. 2001, Wang ym. 2008.) 

Aiemmissa tutkimuksissa tehohoitoa ei ole kuvattu potilaan näkökulmasta si-

ten, että esille nostettaisiin potilaan hoitoympäristöön liittyviä tekijöitä. Potilaan 

hoitotodellisuutta tarkastelemalla voidaan päästä käsitykseen siitä, millaisessa 

ympäristössä tehohoidossa oleva potilas ottaa vastaan tietoa ja ärsykkeitä (Nordby 

2007, Stein-Parbury 2005). Teknisessä ympäristössä on tärkeää kehittää hoitoa 

potilaskeskeiseksi (Almerlud ym. 2007).  

Tutkijalla on tehohoidosta kliininen kokemus ja sitä kautta tietoa teho-osaston 

luonteesta ja toiminnasta. Kiinnostus tehohoidon tutkimiseen heräsi kliinisen 

työkokemuksen ja tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla tehdyn pro gradu 

-tutkimuksen myötä. Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan aihetta 

potilaan näkökulmasta ympäristöstä ja toipumisesta, koska potilaan näkökulmaa 

on tutkittu vähän sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  
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Tehohoitopotilaan hoitoa ja hoitoympäristöä havainnoitiin kuvaamalla 

DVD:lle tehohoitopotilaan hoitovuorokausi. Lisäksi potilaan ympäristöstä mitat-

tiin äänen ja valon voimakkuudet desibeli- ja valaistusvoimakkuusmittareilla. 

Potilaan toivuttua tehohoidosta häntä haastateltiin kolmen ja kuuden kuukauden 

kuluttua. Ensimmäinen haastattelu tehtiin ennen ensimmäistä tehohoidon jälkiseu-

rantapoliklinikkakäyntiä. Toisen haastattelun tarkoituksena oli syventää ensim-

mäisellä haastattelukerralla saatua tietoa sekä antaa potilaalle tilaisuus kertoa 

mahdollisesti mieleen palanneita asioita. Lisäksi tutkittiin tehohoitopotilaan 

psyykkistä elämänlaatua kolme ja kuusi kuukautta tehohoidon jälkeen. Tehohoi-

don jälkiseurantapoliklinikan toiminnan selvittämiseksi havainnoitiin hoitajan ja 

lääkärin vastaanottoja. Sen jälkeen poliklinikkakäynnille osallistuneita potilaita, 

omaisia, hoitajia ja lääkäreitä haastateltiin. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa, jota 

voidaan hyödyntää kehitettäessä tehohoitopotilaiden hoidon laatua sekä teho-

osastolla että jälkiseurannassa. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaus käsittelee tutkimustehtävän kannalta keskeisimpiä alueita: 

ympäristö, teho-osasto, hoitoympäristö, vuorovaikutus tehohoidossa, toipuminen 

tehohoidon jälkeen, potilaan muistikuvat tehohoidosta, unen laatu tehohoidossa, 

tehohoitosekavuusoireyhtymä, elämänlaatu ja jatkohoito tehohoidon jälkeen. 

Kirjallisuushaussa käytettiin ulkomaalaisia Cinahl-, Medline-, PubMed- ja Sco-

pus-tietokantoja sekä Oulun yliopiston ylläpitämiä kotimaisia OULA- ja LINDA-

tietokantoja. Tietokantahauissa käytettiin hakusanoina indeksoituja hakusanoja 

intensive care, communication ja quality of life ja vapaata tekstihakua intensive 

care environment ja intensive care after care. Lisäksi käytettiin hakusanojen yh-

distämistä. Haut rajattiin käsittämään englannin- ja suomenkielisiä artikkeleita tai 

kirjoja ja yli 18-vuotiaita aikuisia. Hakuja on tehty tutkimuksen kaikissa vaiheissa 

sekä sähköisesti että manuaalisesti. Sähköiset viitteet on koottu RefWorks-

tiedostoon.  

2.1 Teho-osasto hoitoympäristönä 

2.1.1 Ympäristö 

Ympäristön vaikutus paranemiseen on tiedostettu jo yli 2000 vuotta sitten mui-

naisten kreikkalaisten luomissa parantavissa kylpylöissä. Florence Nightingale 

esitti, vuonna 1860 kirjassaan Notes on Nursing nykyisen hoitotyön perustan. 

Kirjassa hän kirjoittaa mm. sairaalan osastojen suunnittelun, valon, melun ja poti-

laan tarkkailun merkityksestä. Lääketieteen nopea kehitys on johtanut siihen, että 

yhä sairaampia potilaita voidaan pelastaa. Potilaita hoidetaan tunneista useisiin 

viikkoihin teho-osastoilla, joista on kehittynyt sairaalan teknologisimpia paikkoja. 

(Almerlud ym. 2007.) 

Käsitteenä ympäristö on laaja ja yhteinen muiden tieteenalojen kanssa. Tässä 

tutkimuksessa ympäristön käsitettä tarkastellaan hoitamisen käsitteeseen liittyvä-

nä. Hoitotieteessä ympäristön määrittely on ollut vähäistä ja keskittynyt tiettyyn 

osa-alueeseen, kuten fyysiseen ympäristöön. Nykyisin myös hoitotieteessä ympä-

ristön suhde hyvinvointiin nähdään laaja-alaisemmin. (Elo 2006). Kimin (2000) 

mukaan ympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, sosiaalista tai symbolista ympäristöä. 

Ympäristö voidaan nähdä myös psyykkisenä. Fyysiseen ympäristöön kuuluu ih-

mistä yleisesti ympäröivä, konkreettinen ympäristö, kuten asuinympäristö tai 
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sairaalan huone. Fyysinen ympäristö voidaan nähdä resurssina, joka mahdollistaa 

toiminnan, tai se voi olla lähtökohta stressille. Sosiaalinen ympäristö viittaa mui-

hin ihmisiin, asenteisiin, normeihin ja laitoksiin. Se sisältää myös sosiaaliset ver-

kostot, niiden haasteet sekä tuen ja kontrollin ihmisten elämälle ja toimille. (Lauri 

& Elomaa 1999.) Symbolinen ympäristö voidaan jakaa ideaaliin, normatiiviseen 

ja institutionaaliseen elementtiin, joilla kaikilla on oma historiansa. Ideologinen 

näkökulma symbolisessa ympäristössä sisältää arvot, ajatukset, uskomukset ja 

tiedon. Normatiiviseen elementtiin kuuluvat kirjoitetut ja kirjoittamattomat sään-

nöt, lait odotukset ja sanktiot. Symbolisen ympäristön pohja rakentuu kulttuurin 

sosiaalisista normeista, kielestä, uskonnosta ja yhteisöstä. Siihen vaikuttavat myös 

kasvatus ja koulutus, yksilön käyttäytymissäännöt, rooliodotukset sekä yhteisössä 

vallitseva käsitys terveydestä, sairaudesta ja potilaiden hoitamisesta. (Kim 2000.) 

Psyykkinen ympäristö on yksityinen, tunteissa oleva ympäristö, joka suojaa ihmi-

siä vahingoittumiselta. Se sisältää tunteet, kokemukset ja ajatukset, jotka liittyvät 

läheisesti yksilön omaan identiteettiin. (Sarvimäki 1996.) Älykkyys, persoonalli-

suus, temperamentti, itseluottamus ja stressinsietokyky vaikuttavat turvallisuuteen 

psyykkisessä ympäristössä (Roper ym. 1990). 

2.1.2 Teho-osasto 

Suomen Tehohoitoyhdistyksen (STHY) eettisten ohjeiden mukaan tehohoito on 

vaikeasti sairaan potilaan hoitoa, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja 

hänen elintoimintojaan valvotaan ja pidetään yllä erityislaitteilla. Tavoite on voit-

taa aikaa perussairauden hoitamiseen torjumalla ja estämällä hengenvaara (Suo-

men Tehohoitoyhdistys 1997).  
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Kuvio 1. Teho-hoitopotilaan hoitoympäristö laitteineen. 

Tämän päivän teho-osastot ovat yhdistelmä kehittynyttä teknologiaa, tehokkaita 

toimenpiteitä ja lukuisia terveydenhuollon ammattilaisia. Teho-osastot ovat sai-

raalan kehittyneimpiä teknisiä ympäristöjä. (Almerud ym. 2007.) (Kuvio 1) Väes-

tön ikääntyessä ja lääketieteellisten hoitomuotojen kehittyessä tehohoitopaikkojen 

tarve lisääntyy edelleen. Ensimmäiset teho-osastot perustettiin maailmalla 1950-

luvulla ja Suomessa vuonna 1964. Tehohoito on kasvanut nopeasti omaksi lääke-

tieteen toimialakseen. Suomessa koulutetaan tehohoitoon erikoistuneita sairaan-

hoitajia ammattikorkeakouluissa osana perioperatiivista hoitotyötä. Lääkärit ovat 

voineet suorittaa Suomen lääkäriliiton myöntämän tehohoidon erityispätevyyden 

vuodesta 2001 lähtien.  

Suomessa on noin 40 teho- tai tehovalvontaosastoa ja näissä hoidetaan noin 

128 000 potilasta vuosittain. Keskimääräinen hoitoaika teho-osastoilla on noin 3,4 

vuorokautta mutta hoitojaksojen pituus voi vaihdella muutamista tunneista usei-

siin viikkoihin. Kaksi kolmasosaa potilaista tulee hoitoon ennalta suunnittelemat-

tomasti esimerkiksi tapaturman tai äkillisen sairastumisen seurauksena. Eri sairaa-

loiden teho- ja tehovalvontaosastot ovat luonteeltaan erilaisia hoitotasovaatimus-

ten ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Sairaalan tehohoitopaikkojen tarve riip-

puu keskeisesti sairaalan luonteesta ja toiminnoista. Teho-osastoille keskitetään 
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elintärkeiden toimintojen valvonnan ja ylläpidon edellyttämä henkilökunta, osaa-

minen ja tekniikka. (Rosenberg ym. 2006.) 

Tehohoidon kustannuksia nostavat suuri henkilöstömäärä, laitteet ja kalliit 

lääkkeet. Mittava määrä resursseja kulutetaan sairaalan potilasvirtaan nähden 

vähemmistölle. Verrattuna muihin henkeä pelastaviin hoitomuotoihin, tehohoidon 

kustannukset jäävät kuitenkin mataliksi mitattuna laatupainotteisilla elinvuosilla. 

Tehohoito on oikein valituille potilasryhmille vaikuttavaa ja kustannustehokasta. 

(Graf ym. 2005, Kaarola 2007, Karlsson ym. 2009, Talmor ym. 2006.) Perintei-

sesti tehohoidon vaikuttavuutta on mitattu kuolleisuusluvuilla. Tehohoidon kehi-

tyttyä yhä useampi potilas selviytyy sairaalasta kotiin, joten kuolleisuuslukujen 

rinnalle on vaikuttavuuden arvioimiseksi otettu terveydentilaan liittyvät elämän-

laadun mittarit (HRQOL) (Oeyen ym. 2010). 

2.1.3 Hoitoympäristö 

Florence Nightingale (1860) uskoi, että terveeseen taloon tarvitaan viisi perusasi-

aa: puhdasta ilmaa, puhdasta vettä, tehokas viemäröinti, puhtautta ja valoa. Hän 

kirjoitti myös, että kunnollinen taloudenpito vaikuttaa sairaiden toipumiseen ja 

heihin, jotka ovat kontaktissa potilaiden kanssa. (Nightingale 1860.) Näiden osa-

tekijöiden vaikutusta tuskin kiistetään tänäkään päivänä, mutta vuosikymmenten 

mukana tuoma kehitys on tuonut potilaiden hoitoympäristöön lisähaasteita.  

Potilaiden hoitoon kehitetyt laitteet ja kojeet tekevät teho-osastoista sairaaloi-

den teknologisesti kehittyneimpiä paikkoja (Almerud ym. 2007). Potilaiden hoi-

toon osallistuu moniammatillinen tiimi hoitajia, lääkäreitä ja erityistyöntekijöitä, 

kuten farmaseutti, fysioterapeutti ja laboratorio- ja röntgenhoitajat (Rashid 2006). 

1950-luvulla ensimmäisen sukupolven teho-osastojen suunnittelun lähtökohtana 

oli potilaiden pelastaminen mahdollisimman vähällä hoitajaresurssilla. Toisen ja 

kolmannen sukupolven suunnittelussa mukana tuli myös potilasnäkökulma ja 

neljännen sukupolven suunnittelussa potilaslähtöisyys on yhdistetty teknologiaan. 

(Fontaine ym. 2001.) Keskeisiä suunnittelun lähtökohtia ovat olleet avoimen nä-

köyhteyden luominen valvomon ja potilaiden välille sekä osaston sisäisen kom-

munikoinnin turvaaminen. Keskitetyn yksikön järjestelmä ei kuitenkaan kohtaa 

potilaiden tarpeita esimerkiksi yksityisyydestä ja melun välttämisestä (Bartley & 

Streifel 2010). Teho-osastoilla toiminta on läpi vuorokauden jatkuvaa. Useilla 

osastoilla on yhä käytössä monipaikkaisia potilashuoneita, joissa potilaiden yksi-

tyisyyttä pyritään turvaamaan verhoilla. Potilaat altistuvat hoitonsa aikana melul-

le, joka teho-osastoilla voi nousta hetkellisesti yli 80 dB:n. (Bailey & Timmons 
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2005.) Potilaiden tarkkailun ja hoitamisen vuoksi teho-osasto on yleensä hyvin 

valaistu ympäri vuorokauden. Kirkkaat valot voivat jäädä päälle myös silloin, kun 

potilaalle ei tehdä kirkasta valaistusta vaativia toimenpiteitä. Kirkkaasti valaistu 

huone voi vaikuttaa potilaan normaaliin vuorokausirytmiin. (Bailey & Timmons 

2005, Fontaine ym. 2001.) 

Teho-osasto hoitoympäristönä on myös vaativa työympäristö. Osaston suun-

nittelussa tulisi huomioida työturvallisuus ja -ergonomia. Tehohoidon nopea kehi-

tys on kuitenkin johtanut siihen, että usein osastojen rakenteet eivät ole enää muu-

tettavissa nykykäsityksen vaatimalle tasolle. Yhden tehohoitopaikan tilaksi on 

suositeltu 23 m2. (Hignett & Lu 2007) Tehopaikkojen ahtaus ja laitteiden sekä 

kojeiden kasvava määrä heikentävät työturvallisuutta ja viihtyvyyttä teho-

osastoilla. Ahtauden myötä myös riski infektioiden leviämiselle kasvaa. (Hugon-

net ym. 2007.) 

2.2 Vuorovaikutus tehohoidossa 

Vuorovaikutus ei ole pelkästään sanoja. Vastaanotamme viestejä verbaalisen vuo-

rovaikutuksen lisäksi paraverbaalisesti äänenpainosta ja -korkeudesta, puheen 

tahdista sekä nonverbaalisesti eleistä, kasvojen ilmeistä ja katsekontaktista. Suu-

rin osa vuorovaikutuksesta on nonverbaalista. Potilaan hoitamiseen osallistuvien 

on huomioitava myös se, mitä ei sanota. Ilmeet, eleet sekä äänenpaino paljastavat 

usein enemmän kuin sanat. (Mäkelä ym. 2001.) Tehohoidossa oleva potilaan sai-

raus vaatii usein teknologiaa, laitteita ja lääkitystä, jotka estävät tai vaikeuttavat 

potilaan normaalia vuorovaikutusta. Kyvyttömyys puhua turhauttaa ja pelottaa 

potilaita sekä vähentää heidän mahdollisuuttaan osallistua hoitoaan koskevaan 

päätöksentekoon ja ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan, toiveitaan ja tarpeitaan. (Happ 

2000.) Tutkimusten mukaan (Alasad & Ahmad 2005, Elliott & Wright 1999) 

kommunikointiin kykenemättömät potilaat saavat henkilökunnalta vähemmän 

verbaalisia viestejä kuin verbaaliseen kommunikointiin kykenevät. Tehohoidossa 

olleet potilaat kokevat hoitajien ja omaisten puheen lohduttavana. He kuulivat, 

ymmärsivät ja reagoivat tunnetasolla puheeseen, vaikka henkilökunta ei sitä tie-

dostanut (Lawrence 1995). Vaikka verbaalinen kommunikaatio nähdään interak-

tiivisena prosessina, on tärkeää, että tehohoidossa olevat potilaat saavat tarvitta-

van määrän ymmärrettävissä olevaa tietoa ja tukea. Elliot ja Wright (1999) mää-

rittelevät tutkimuksessaan seitsemän verbaalisen kommunikoinnin kategoriaa, 

joihin on jaettu tajuttoman tai sedatoidun tehohoitopotilaan henkilökunnalta saa-

mat verbaaliset viestit. Kategoriat ovat toimenpiteistä kertominen, orientaatioin-
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formaatio, rauhoittelu, epämiellyttävyyden tunnistaminen, vasteen tulkitseminen, 

tarkoitukselliset tai tarkoituksettomat häiriötekijät ja sosiaalinen kanssakäyminen 

kollegan kanssa potilaan läsnä ollessa. Samankaltaisia tuloksia oli myös Malletin 

(1990) anestesian jälkeisessä hoitajien ja potilaiden vuorovaikutusta koskevassa 

tutkimuksessa. Intuboitujen potilaiden kommunikointi rajoittuu usein ”ei”- tai 

”kyllä”-vastauksiin ilman mahdollisuutta yksilöidä heidän tunteitaan tai ajatuksi-

aan. Kommunikointivälineinä voidaan käyttää potilaan tilan mukaan kirjoittamis-

ta, aakkostaulukkoa, merkkikieltä tai käsien ja kasvojen liikkeitä (Happ 2000.)  

Syvempi vuorovaikutuksen taso heijastaa syvempää sitoutumista yksilölli-

seen hoitotyöhön. Sitoutuminen edellyttää merkittävää emotionaalista panostusta 

hoitajalta. (Elliott & Wright 1999, Meleis 2005.) Shattellin (2004) mukaan ”vai-

keaksi” koetut potilaat kuten vaativat, yhteistyöhön kykenemättömät ja kiittämät-

tömät potilaat saavat vähemmän tukea kuin ”ei-vaikeat” potilaat. Tuella on todet-

tu olevan tärkeä merkitys vuorovaikutussuhteiden ylläpitämisessä, ja toisaalta 

vuorovaikutussuhde on se konteksti, jossa tuki kehkeytyy (Mikkola 2006). Henki-

lökunnan on tärkeää tunnistaa viha, katkeruus, ahdistus, vetoomus, viehättyminen 

ja toivottomuus hoitosuhteessa (Mäkelä ym. 2001). Teho-osastolla hoidossa ole-

vat potilaat ovat usein joutuneet sinne ennalta arvaamatta ja ympäristö laitteineen 

on outo. Sairauden vakavuus ja huoli omasta toipumisesta sekä omaisten mur-

heesta lisäävät vuorovaikutustilanteiden haasteellisuutta. Pelko ja stressi voivat 

olla niin ylivoimaisia, että ne häiritsevät potilaan kykyä prosessoida tietoa oikein 

(Antai-Otong 2007). Hoitajien tulisi etsiä keinoja saada potilas ymmärtämään 

viestien sisältö sekä saada käsitys siitä, mistä ymmärtämisen horisontista potilas 

tulkitsee viestejä (Nordby 2007, Stein-Parbury 2005). Henkilökunnalla on velvol-

lisuus antaa potilaalle tietoa ymmärrettävässä muodossa (Laki potilaan asemasta 

ja oikeuksista, 5 §, 1992). 

2.3 Neuropsykologinen toipuminen tehohoidon jälkeen 

Tehohoidossa olleilla potilailla on todettu hoidon jälkeen neuropsykologisia oirei-

ta, kuten psykomotorista hitautta, verbaalisen sujuvuuden häiriöitä, visuaalisen 

hahmottamisen vaikeuksia, kognitiivisia häiriöitä, muistihäiriöitä, depressiota, 

painajaisia ja posttraumaattista stressireaktiota (PTSD) (Jackson ym. 2003, Jones 

ym. 2001). Jacksonin ym. (2003) tutkimuksessa tehohoidossa olleilla potilailla 

neuropsykologinen vajaus oli vahvempi kuin lievää dementiaa sairastavilla henki-

löillä. 
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Aiheuttajaa neuropsykologisille oireille ei tunneta, vaikka tutkimuksissa on 

löytynyt monia riskitekijöitä tehohoidon jälkeisille neuropsykologisille oireille 

(Kuvio 2) (Milbrandt & Agnus 2006). On esitetty, että akuuttia keuhkovauriota tai 

sepsistä aiheuttavat myrkylliset aineet, hypoksia, delirium, psykoaktiiviset lääk-

keet, heikko koulutustaso tai korkea ikä altistaisivat tehohoidon jälkeisille neuro-

psykologisille oireille (Jackson ym. 2003). Kognitiivisella toimintakyvyllä tarkoi-

tetaan kykyä vastaanottaa tietoa ja käsitellä, säilyttää ja käyttää sitä. Tehohoidon 

jälkeisen kognitiivisen toimintakyvyn vajausta on tutkittu sekä lyhyt- (6–12 kuu-

kautta) että pitkäkestoisesti (1–2 vuotta) tehohoidon jälkeen. Kognitiivinen kun-

touttaminen sisältää opetusta ja erityisesti ohjeita muistin, ajattelun ja ongelman-

ratkaisukyvyn parantamiseen. Kuntoutuksen päämääränä on parantaa toimintaky-

kyä ja vähentää toimintavajausta kognitiivisilla alueilla. (Milbrandt 2006.) 

Tutkimukset (Hopskins ym. 2005, Jackson ym. 2003, Meyer 2006, Weaver 

ym. 2007) osoittavat neurokognitiivisen vajauksen säilyvän potilailla vuosia te-

hohoidon jälkeen. Hopkinsin ym. (2005) tutkimuksessa ei löydetty kehitystä en-

simmäisen vuoden tuloksissa verrattuna toisen vuoden tuloksiin. Jacksonin ym. 

(2003) tutkimuksessa arvioitiin tehohoidon aikaisen deliriumin kestoa suhteessa 

neuropsykologiseen toipumiseen tehohoidon jälkeen. Deliriumin kesto oli yhtey-

dessä verbaalisen muistin ja visuaalisen hahmottamisen häiriöihin kolme kuukaut-

ta tehohoidon jälkeen. Tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä deliriumin ja keskitty-

miskyvyn, puheen tai kielen tuottamisen, nopeuden ja visuaalisen muistin välillä. 
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Kuvio 2. Kriittiseen sairauteen liittyvät kognitiivisen kyvykkyyden heikkenemiselle 

altistavat tekijät, patofysiologia ja mekanismit (mukaellen Milbrant & Agnus 2006). 

2.4 Potilaan muistikuvat tehohoidosta 

Tehohoidossa olleiden potilaiden muistikuvia ja kokemuksia tehohoidosta on 

tutkittu viimeisen vuosikymmenen aikana ympäri maailmaa erilaisista näkökul-

mista (Liite 1.) Kaikilla potilailla ei ole muistikuvia tehohoidosta tai muistikuvat 

tehohoidosta voivat vaihdella todenperäisten tapahtumien ja harhojen välillä sekä 

näiden sekoituksen välillä (Adamson ym. 2001, Granja ym. 2005, Hofhuis ym. 

2008, Jones ym. 2000, Löf ym. 2006, Ringdal ym. 2007, Rotondi ym. 2002, Storli 

ym. 2008, van de Leur ym. 2004, Wang ym. 2008).  

2.4.1 Todenperäiset muistikuvat 

Tutkimusten mukaan valtaosalla tehohoidossa olleista potilaista on muistikuvia 

tehohoidosta, vaikka he raportoivat myös muistamisvaikeuksia (Adamsonym. 

2004, Barrio ym. 2004, Granja ym. 2005, Hofhuis ym. 2008, Jones ym. 2001, 

Ringdal ym. 2007, Rotondi ym. 2002, Russell 1999, Storli ym. 2008, van de Leur 

ym. 2004). 

Potilaat raportoivat sekä positiivisista että negatiivisista muistikuvista. Posi-

tiivisia muistikuvia olivat kivun ja pelon helpottaminen, henkilökunnalta saatu 
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tuki ja heidän läsnäolonsa, omaisten vierailut sekä kokemus huolenpidosta ja siitä, 

ettei jätetä yksin. (Barrio ym. 2004, Granja ym. 2005, Johnson ym. 2006, Roberts 

ym. 2007, Russell 1999, Wang ym. 2008.)  

Valtaosa tutkimuksiin vastanneista raportoi negatiivisia muistikuvia. Potilailla 

oli muistikuvia epätodellisesta olotilasta (Johnson ym. 2006, Wang ym. 2008), 

kuten tajunnantason vaihtelut, kykenemättömyys erottaa todellisuutta tai aikaa, 

tunne, ettei ole tutussa kehossa, riippuvaisuus muista ihmisistä ja teknologiasta ja 

kysymys omasta selviytymisestä. Lähes kaikissa liitteessä 1 esitellyistä tutkimuk-

sista potilaat raportoivat tehohoitoon liittyviä muistikuvia. Potilaat muistivat te-

hohoito-osaston kiireisenä, kirkkaasti valaistuna ja meluisena paikkana. Ainoas-

taan yhdessä tutkimuksessa (Granja ym. 2005) oli saatu vastuksia teho-osaston 

rauhallisuudesta. Tutkimuksissa nousevat esille hengityslaitehoitoon liittyvät 

asiat, kuten hengitysputki, hengitystieimut ja vaikeus hengittää, niellä ja puhua. 

Kykenemättömyyteen ilmaista itseään verbaalisesti potilaat liittivät myös avutto-

muuden ja kykenemättömyyden osallistua hoitoonsa. (Johnson ym. 2006, Rotondi 

ym. 2002, Russell 1999, Wang ym. 2008.) Fyysisiä muistikuvia potilailla oli toi-

menpiteistä, kivusta, janosta ja nälästä, pahoinvoinnista ja heikkouden tunteesta 

(Adamson ym. 2004, Capuzzo ym. 2001, Granja ym. 2005, Rotondi ym. 2002, 

Russell 1999, van de Leur ym. 2004, Wang ym. 2008). Psyykkisiä muistikuvia 

potilailla oli stressistä, hermostuneisuudesta, kyvyttömyydestä keskittyä mihin-

kään tai rauhoittua, vaikeus nukkua, painajaisista, kuoleman pelosta, yksinäisyy-

destä ja ikävästä läheisten luo, pelosta ja paniikista (Adamson ym. 2004, Barrio 

ym. 2004, Capuzzo ym. 2001, Johnson ym. 2006, Rotondi ym. 2002, Russell 

1999, Storli ym. 2008, van de Leur ym. 2004, Wang ym. 2008).  

2.4.2 Harhat 

Tehohoidossa olleet potilaat ovat raportoineet harhoista ja hallusinaatioista, joita 

he ovat kokeneet tehohoidon aikana. (Adamson ym. 2004, Hofhuis ym. 2008). 

Potilaat kuvaavat hallusinaatiot hyvin todellisen kaltaisiksi, he ovat pitäneet niitä 

todellisina tapahtumina ja muistavat ne hyvin. Vasta toivuttuaan he ovat ymmär-

täneet tapahtumat harhoiksi. Potilaat ovat kuvanneet kokeneensa esimerkiksi 

tilanteista, joissa henkilökunta yrittää tappaa heidät injektiolla, potilaiden hal-

kaisemisia, erilaisia eläimiä osastolla, henkilökunnan ja omaisten kasvojen ”vaih-

tumisia” sekä muita uhkaavia ja pelottavia muistikuvia. Potilaat ovat kuvanneet 

harhoja pelottaviksi ja kammottaviksi ja niiden aiheuttaneen esimerkiksi pelkoa 

nukahtaa tai sulkea silmiä uhkaavan vaaran vuoksi. Osa potilaista on pelännyt 
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mielenterveytensä vuoksi koettuaan harhoja ja osa potilaista ei halua kertoa ko-

kemistaan mielikuvista. Harhat ovat olleet myös hyvin todentuntuisia. (Johnson 

ym. 2006, Löf ym. 2006, Wang ym. 2008.) Potilaat ovat saaneet tukea ahdistavien 

mielikuvien käsittelemiseen omaisilta, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaan-

hoidosta. Tutkimuksissa suositellaan potilaiden psyykkisen toipumisen huomioi-

mista jatkohoidossa. (Jones ym. 2003.) 

2.4.3 Todenperäisten muistikuvien ja harhojen sekoittuminen 

Neurobiologisesti on voitu todeta, että traumassa neuroimpulssien kulku estyy 

amygdalasta hippokampukseen. Hippokampus on se aivojen osa, jossa aistimus-

ten affektiivinen aines työstyy ajatteluksi ja symboliseksi viestinnäksi kytkeytyen 

samalla isojen aivojen kuorikerrokseen. Traumakokemukset rekisteröityvät non-

deklaratiiviseen eli proseduraaliseen muistiin, joka on tietoisuuden ulkopuolella, 

vaikka se on kokemuksellisesti läsnä olevana. Deklaratiiviseen eli symboliseen 

muistiin ei voi kirjautua mitään, kun kognitioita ei tapahdu hippokampaalisen 

reitityksen estyessä. Tästä seuraa, että aistimuksia ja tunteita ei voida integroida 

käsitteellisesti tai sanallisesti, vaan ne tallentuvat aistimus- ja tunnekatkelmina, 

vireystiloina ja vuorovaikutuskuvioina proseduraaliseen muistiin ilman tietoista 

yhteyttä itse traumaan. Traumatutkijoiden mukaan traumatapahtumat dissosioitu-

vat tietoisuuden ja deklaratiivisen muistin ulkopuolelle – ”muistamattomuuden 

mustaan aukkoon” – mutta rekisteröityvät nondeklaratiiviseen ruumiin muistiin. 

Muistitoiminnot häiriintyvät laajemminkin, koska myös traumasta muistuttavat tai 

sitä symboloivat asiat dissosioidaan siten, etteivät ne voi päästä tietoisuuteen. 

(Haaramo & Palonen 2002.) 

Potilaiden hoitotodellisuudessa mielikuvat vaihtelevat todellisten tapahtumi-

en, sisäisten stimuluksien ja harhaisten mielikuvien välillä. Potilaat muistavat 

harhaiset mielikuvansa yleensä paremmin kuin todelliset tapahtumat. Tutkimuk-

sissa on havaittu muutoksia potilaiden todellisten tapahtumien muistamisessa, 

mutta harhaiset ja todellisuuden kanssa sekoittuneet muistikuvat ovat pysyneet 

potilaiden mielikuvissa muuttumattomina. Potilaat voivat saada vuosia tehohoi-

don jälkeen takaumia sekä todellisista, epätodellisista että todellisen ja epätodelli-

sen maailman kanssa sekoittuneista muistikuvista. (Capuzzo ym. 2001, Capuzzo 

ym. 2004, Jones ym. 2000.) 
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2.5 Unen laatu tehohoidossa 

Fysiologisesti uni luokitellaan vilke- ja ortouneksi. Vilkeunen synonyymejä ovat 

parauni, paradoksinen uni ja REM-uni (rapid eye movement eli nopean silmän 

liikkeen uni). Silloin pulssin ja hengityksen aktiivisuus vaihtelee paljon. Varsinai-

sia unia esiintyy enemmän vilkeunen aikana kuin ortounen aikana ja nähdyt unet 

ovat surrealistisempia ja epäloogisempia. Suurin osa nukkumisajasta on ortounta 

eli ortodoksista unta. Se jaotellaan syvyysasteisiin I–IV, joista ensimmäinen on 

kevyin vaihe ja neljäs on syvin. Ensimmäinen aste on siirtymävaihe, joka edustaa 

vain pientä osaa kokonaisunesta (2–5 %). Kokonaisunesta 50 % on toista astetta. 

Ensimmäinen ja toinen aste ovat kevyen nukkumisen aikaa. Syvänukkuminen 

sisältää asteet kolme ja neljä. Syvän unen vaihetta on noin 20 % kokonaisunesta 

ja silloin EEG:ssä on havaittavissa ”slow wave”. Neljännen asteen unesta noin 

50 % on ”slow wave” -vaihetta. REM-uni on unen vahvistava ja palauttava vaihe. 

Kokonaisunesta REM-unta on noin 25 %. REM-unen aikana on havaittavissa 

nopeita silmän liikkeitä, epäsäännöllistä hengitys- ja sydämenrytmiä, verenpai-

neen heilahduksia, lämpötasapainon muutoksia, palleaa lukuun ottamatta hengi-

tyslihaksiston herpaantumista, heräämiskynnyksen madaltumista ja unien esiin-

tymistä. Unitottumukset vaihtelevat vuorokausirytmin mukaan. Syvin nukkumi-

sen vaihe on kaikista tärkein nukkumisen laadun kannalta, ja jos se jää vähäiseksi, 

ihminen tuntee itsensä huonosti nukkuneeksi. Ortounen aikana pulssi ja hengitys 

ovat hitaita. Lihastonus on jäljellä, vaikka se onkin valvetilaa paljon vähäisempi. 

Ortounen aikana nähdyt unet ovat loogisempia eivätkä niin surrealistisia kuin 

vilkeunen aikana. Ortounesta käytetään myös nimitystä NREM-uni (non-REM). 

(Vincent 2006.) 

Tehohoitopotilailla univaje ja -häiriöt sekä epätavallinen unen rakenne ovat 

tavallisia. Polysomnografia (PSG) -tutkimukset sekä ventiloiduille että ei-

ventiloiduille potilaille ovat osoittaneet, että unen pirstaloituminen, tiheät herää-

miset, NREM-univaiheen yksi ja kaksi dominoiminen ja univaiheiden kolme ja 

neljä vähentyminen sekä REM-univaiheen vähenemiset ovat tyypillistä tehohoi-

topotilaille. Potilaat, joilla olisi tarve saada unta runsaasti, saavat sitä vähiten. 

(Friese 2008, Gabor ym. 2001, Honkus 2003, Vincent 2006.) Päivä- ja yörytmin 

häiriintyminen on tunnusomaista tehohoitopotilaan unelle; keskimäärin puolet 

kokonaisunimäärästä saadaan päivällä (Parthasarathy 2004, Redeker 2008, Wein-

house ym. 2009). Unen laatu hoitojakson aikana vaihtelee ja myös potilaiden 

välisiä eroja esiintyy riippuen univajeeseen liittyvistä eri tekijöistä. Tehohoitopoti-

laan univajeeseen on esitetty useita syitä (Kuvio 3). Akuutin sairauden tai vam-
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man patofysiologian, sairaustyypin tai -määrän, kivun ja tehohoitoympäristön 

itsessään on arveltu vaikuttavan tehohoitopotilaiden univajeeseen ja -häiriöihin. 

Tehohoitoympäristön syyt univajeen syntymiseen ovat monisyisiä. Henkilökun-

nan interventiot ja diagnostiset testit ovat osoittautuneet yhtä häiritseviksi unen 

kannalta kuin melu teho-osastolla. Melua, kuten hälytysäänet, keskustelu ja lait-

teiden äänet, on pidetty yhtenä eniten univajetta aiheuttavana tekijänä. Ympäris-

tön melu aiheuttaa samankaltaisia muutoksia fysiologiaan kuten stressireaktio, 

esimerkiksi verisuonten supistumisen, kohonneen diastolisen verenpaineen, laa-

jentuneet pupillit ja lihasjännityksen. Sympaattinen hermosto vapauttaa adrenalii-

nia. Nämä vaikutukset estävät potilasta rentoutumasta ja nukahtamasta. Tutki-

mukset melun vähentämisen vaikutuksista unen laatuun ovat olleet ristiriitaisia ja 

huonon unenlaadun merkityksestä tehohoidon lopputulokseen on vain vähän tie-

toa. (Freedman ym. 1999, Friese 2008, Gabor ym. 2001.)  

Tehohoitopotilaan meluärsytystä voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä 

korvatulppia tai musiikkiterapiaa (Friese 2008). Univaje voi olla yksi syy piden-

tyneeseen sairaalajaksoon (Freedman ym. 1999). Sekä krooninen että akuutti 

univaje voi vaikuttaa depression, posttraumaattisen stressireaktion ja jatkuvien 

unihäiriöiden syntyyn sekä on riskitekijä deliriumin kehittymiselle tehohoidossa 

(Schelling ym. 1998, Scragg ym. 2001, Weinhouse ym. 2009).  

Kuvio 3. Univajetta aiheuttavat tekijät teho-osastolla. 
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2.6 Tehohoitosekavuusoireyhtymä 

Kirjallisuudessa on esitetty tehohoidossa esiintyvälle kognitiiviselle vajavuudelle 

useita erilaisia termejä, kuten esimerkiksi tehohoitosekavuusoireyhtymä, tehohoi-

topsykoosi, delirium, akuutti sekavuus, septinen enkefalopatia sekä ”sundown”-

syndrooma oireyhtymän esiintymisajankohdan vuoksi (Girard ym. 2008, Grand-

berg ym. 1996, Jackson ym. 2004, Marshall & Soucy 2003, Pun & Ely 2007). 

Tehohoitosekavuusoireyhtymä on monitahoinen, yleinen ja ongelmallinen tila, 

joka häiritsee tehohoitopotilaan toipumista ja paranemista ja johtaa korkeampaan 

sairastavuuteen ja kuolleisuuteen sekä pidentyneisiin hoitojaksoihin sekä kustan-

nusten nousuun (Hart 1996, Ely ym. 2001, Pun & Ely 2007).  

Delirium on tajunnanhäiriö, joka kehittyy akuutisti, on luonteeltaan fluktoiva 

ja liittyy ei-tarkoituksenmukaiseen heikentyneeseen kognitioon (Milbrandt & 

Agnus 2006, Miller & Ely 2007). Delirium voidaan jakaa kolmeen alatyyppiin: 

hyper- ja hypoaktiiviseen deliriumiin sekä näiden yhdistelmään. Hyperaktiivisen 

deliriumin luonteeseen kuuluu lisääntynyt motorinen aktiivisuus ja hallusinaatiot 

sekä muiden toimintojen häiriöt. Hypoaktiivisessa deliriumissa fyysinen aktiivi-

suus on vähentynyt. Hyper- ja hypoaktiivisen deliriumin yhdistelmästä puhutaan 

silloin, kun potilaalla on hoitojakson aikana molempia deliriumin oireita. (Miller 

2007.) Tehohoitosekavuusoireyhtymällä tarkoitetaan hyperaktiivista deliriumia 

(Pun & Ely 2007). Hyperaktiivisen deliriumin oireita ovat liiallinen aktiivisuus, 

nopea puhetempo, riehuminen, pelko, nopeat liikkeet ja lisääntynyt reagoimis-

herkkyys kaikkiin ärsykkeisiin (Marshall & Soucy 2003). Oireet alkavat äkillises-

ti tajunnantason ja tietoisuuden muutoksilla, joihin liittyy heikentynyt huomioin-

tikyky ja kiihtymys. Kognition muutokset sisältävät muistiongelmia, sekavuutta 

ja epäselvää puhetta, joita ohjaavat hallusinaatiot. Muita häiriötekijöitä ovat uni-

valverytmin muutokset, tunteiden nopeat muutokset, pelko, viha, ärtyisyys ja 

masennus. Levottomuuden huomioiminen tehohoidossa on tärkeää, koska se voi 

johtaa posttraumaattiseen stressireaktioon tai tehohoidon jälkeiseen masennuk-

seen. Levottomuus aiheuttaa paitsi laitteiden ja letkujen poistoyrityksiä, sekavuut-

ta, tarkkaamattomuutta ja kykenemättömyyttä noudattaa ohjeita myös fyysisiä 

oireita kuten verenpaineen, pulssin ja hengitysfrekvenssin nousua. (Cohen ym. 

2002, Dubois ym. 2001.) 

Tutkimukset ovat osoittaneet poikkeavia tuloksia deliriumin esiintyvyydestä. 

Elyn ym. (2001 a ja b) tutkimuksen mukaan delirium kehittyy noin kahdeksalle 

kymmenestä potilaasta, kun taas Dubois’n ym. (2001) ja Rinconin ym. (2001) 
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mukaan vähemmän sairaiden potilaiden ryhmässä esiintyvyys oli vähäisempää 

Huolimatta todetuista tapauksista delirium jää usein myös tunnistamatta.  

Tehohoitosekavuusoireyhtymää aiheuttaville tekijöille on esitetty monia syi-

tä: suoraan aivoihin vaikuttavat tekijät, kuten lääkitys, primääri aivovamma tai -

sairaus, joka sisältää infektion, aivoihin vaikuttava metabolinen systeemisairaus, 

infektio, sydän- ja verisuonitaudit, lääkemyrkytys sekä alkoholista tai sedatoivista 

lääkkeistä vierottaminen tai rasitusvasteesta, kuten kriittinen sairaus, mekaaninen 

ventilaatio ja kipu, tai tehohoitoympäristöstä johtuvat tekijät, kuten melu, päivä- 

ja yörytmin häiriöt ja potilashoitoon liittyvät aktiviteetit. (Weinhouse ym. 2009.)  

Tutkimukset ovat osoittaneet deliriumin ja univajeen yhteyden (Freedman 

1999, Weinhouse ym. 2009) (Kuvio 4). Molemmille on luonteenomaista heiken-

tynyt ajattelun prosessointi, huomiokyvyn ja muistin häiriöt sekä tehohoitojakson 

pidentyminen (Weinhouse ym. 2009). Vanhukset ovat alttiimpia oireille, koska 

ikääntyminen vaikuttaa aivosairauksiin ja aivovälittäjäaineisiin, heikentää näköä, 

kuuloa ja kykyä sopeutua uuteen ympäristöön sekä lisää kroonisia sairauksia ja 

univajetta (Griffiths & Jones 2007).  

Deliriumilla on sekä lyhyt- että pitkäaikaisia vaikutuksia potilaan akuuttiin 

sairauteen ja toipumiseen sekä myöhempään elämänlaatuun (Weinhouse ym. 

2009). Tehohoitopotilaan delirium pidentää hoitojaksoa sairaalassa ja lisää kuol-

leisuutta kuuden kuukauden kuluttua kotiutumisesta sekä altistaa potilaat neuro-

logiselle vajavuudelle (Hopskins ym. 2005, Jackson ym. 2003).  

Deliriumin arvioimisen välineeksi on kehitetty instrumentteja mutta tehohoi-

topotilaille, jotka eivät pysty puhumaan, soveltuvia on vähän. Yksi tehohoitopoti-

laille soveltuva arviointiväline on The Confusion Assessment Methodista (CAM) 

tehohoitoon soveltuvaksi kehitetty the Confusion Assessment Method for the 

Intensive Care Unit (CAM-ICU). (Ely ym. 2001.) 
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Kuvio 4. Deliriumiin liittyviä riskitekijöitä (mukaellen Weinhouse ym. 2000) 

2.7 Elämänlaatu tehohoidon jälkeen 

Elämänlaatu on käsitteenä moniulotteinen. Se liittyy muun muassa ihmisen taus-

taan, ikään, sosiaaliseen tilanteeseen, kulttuuriin ja ympäristöön, jotka vaikuttavat 

näkemyksiimme elämän merkityksestä ja elämänlaadusta. Elämänlaatuun sisälly-

tetään usein neljä ulottuvuutta: tyytyväisyys elämään, käsitys itsestä, terveys ja 

toimintakyky sekä sosioekonomiset tekijät. (Koskinen ym. 2009.)  

2.7.1 Elämänlaadun mittaaminen 

Terveydentilaan liittyvän elämänlaadun (HRQOL) arvioiminen on yksi terveys-

tutkimuksen keskeinen kohde. HRQOL-mittarit voidaan jakaa tietyn sairauden 

näkökulmasta kehitettyihin erikoistuneisiin eli spesifisiin mittareihin ja yleisiin eli 

geneerisiin mittareihin. Geneerisiä mittareita voidaan käyttää vertailemaan elä-

mänlaatua eri väestöryhmissä tai potilasryhmien ja valikoitumattoman väestön 

välillä. Geneeriset HRQOL-mittarit voidaan jakaa profiili- ja preferenssipohjaisiin 

mittareihin. (Coons ym. 2000.) Profiilimittareilla tarkastellaan elämänlaatua use-

alla ulottuvuudella, jolloin esimerkiksi sairauksien vaikutusten vertailu on mah-

dollista. Profiilimittareita ovat esimerkiksi RAND-36 ja WHOQOL. Terveystalo-

ustieteellisiin arviointitutkimuksiin on kehitetty preferenssipohjaisia elämänlaa-

dun utiliteettimittareita, joilla pyritään arvioimaan erilaisten terveydenhuollon 

toimenpiteiden kustannus-utiliteettisuhdetta laatupainotteisten elinvuosien avulla 
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(quality adjusted life years; QALY). Preferenssipohjaisia mittareita ovat esimer-

kiksi 15D ja EUROQoL. (Aalto ym. 1999, Koskinen ym. 2009.)  

Viimeisen vuosikymmenen aikana tehohoidon jälkeistä elämänlaatua on tut-

kittu Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa runsaasti. Mittareina tutkimuksissa on 

yleisimmin käytetty geneerisiä mittareita RAND 36-Item Health Survey (RAND-

36), 36-Item Short Form Health Survey (SF-36), Nottingham Health Profile 

(NHP) ja EQ-5D. (Oeyen ym. 2010.) Yhdysvaltalaisen terveydenhuollon tulosar-

viointia kehittävän hankkeen lopputuloksena julkaistiin SF-20-mittari, jonka poh-

jalta on kehitetty edelleen terveyden käsitettä laajemmin kartoittava mittari, jonka 

kysymyssarja on julkaistu kahdella nimellä MOS SF-36 Health Survey ja RAND-

36 Item Health Survey. Yhtenevät SF-36- ja RAND-36-mittarit kartoittavat hy-

vinvointia kahdeksalla ulottuvuudella: koettu terveydentila, fyysinen toimintaky-

ky, psyykkinen hyvinvointi, sosiaalinen toimintakyky, tarmokkuus, kivuttomuus, 

roolitoiminta/fyysisistä syistä johtuvat ongelmat ja roolitoiminta/psyykkisistä 

syistä johtuvat ongelmat. Oyenin ym. (2010) mukaan SF-36 on viime vuosikym-

menenä ollut käytetyin QOL-mittari tehohoitopotilaiden elämänlaadun mittaami-

sessa. RAND-36:n suomenkielinen versio on kehitetty Stakesin terveydenhuollon 

tutkimusyksikön, Kansanterveyslaitoksen epidemiologian ja terveydenedistämi-

sen osaston sekä yhdysvaltalaisen RANDin yhteistyönä. (Aalto ym. 1999, Coons 

ym. 2000, Hays ym. 1993, Koskinen ym. 2009.) 

NHP kehitettiin Isossa-Britaniassa epidemiologisiin tutkimuksiin terveydestä 

ja sairauksista. NHP on kaksiosainen kyselylomake, jossa on yhteensä 45 kysy-

mystä fyysisestä toimintakyvystä, kivusta, unesta, energisyydestä, tunnereaktiois-

ta ja sosiaalisesta eristäytymisestä sekä päivittäisen elämän aktiviteeteista. Mitta-

ria on käytetty tehohoitopotilaiden elämänlaadun arvioimisessa erityisesti sydän-

leikatuilla potilailla. (Dimopoulou ym. 2001, Nielsen ym. 1997.) Moniammatilli-

nen tutkijaryhmä Euroopasta (Saksa, Englanti, Suomi, Norja ja Ruotsi) on kehit-

tänyt EQ-5D-mittarin, jolla tutkitaan potilasryhmän terveydentilaa suhteessa tiet-

tyyn sairauteen tai hoitoon (Coons ym. 2000). EQ-5D mittari on tunnettu ja hyvin 

validoitu normaaliväestöllä, mutta tehohoitopotilailla sitä on käytetty vähemmän 

(Vles ym. 2005). 

2.7.2 Elämänlaatu tehohoitopotilaalla 

Tehohoitopotilailla on yleisesti matalampi elämänlaatu kuin ikä- ja sukupuoliva-

kioidulla normaaliväestöllä vuoden kuluttua tehohoidosta. Elämänlaatu kohenee 

hitaasti ja vasta useampien vuosien jälkeen tehohoidosta potilailla on normaalivä-
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estöön verrattavissa oleva elämänlaatu. (Cuthbertson ym. 2010, Eddleston ym. 

2000, Oeyen ym. 2010.) 

Tutkimusten mukaan tehohoidon jälkeinen elämänlaatu vaihtelee diagnoosin 

mukaan. Elämänlaatu on heikoin ja korjaantuu hitaammin potilailla, joilla on 

akuutti respiratorinen vajaatoimintasyndrooma (ARDS), pidentynyt mekaaninen 

ventilaatio, useita traumoja tai sepsiksiä, sekä monielivauriopotilailla (MOD = 

multiple organ dysfunction). Traumapotilaat ovat tavallisesti nuoria, terveitä ih-

misiä ennen teho-osastolle joutumista. Heidän elämänlaatunsa sekä fyysinen että 

psyykkinen, heikkenee olennaisesti trauman jälkeen. Myös harhojen kokeminen 

ja kyvyttömyys jatkaa töitä vaikuttavat negatiivisesti heidän kokemaansa elämän-

laatuun. Psyykkinen toipuminen on fyysistä toipumista hitaampaa. (Dimopoulou 

ym. 2004, Pettilä ym. 2000, Ringdal ym. 2009, Vles ym. 2005.)  

Kaikilla potilasryhmillä elämänlaatu ei kuitenkaan ollut heikompaa tehohoi-

don jälkeen. Potilailla, jotka toipuivat sydänkohtauksesta, pankreatiiteista, akuu-

tista munuaisvammasta tai ruokatorven poistosta tai olivat vanhuksia, elämänlaatu 

oli hyvä tai jopa parempi kuin ennen sairautta (Eddleston ym. 2000, Khouli ym. 

2011). Korkeampi elämänlaatu voi näillä potilailla selittyä sillä, että vaikean sai-

rauden lähtötilanne on laskenut elämänlaatua ennen tehohoitoa, jolloin odotus 

elämänlaadusta ei ole korkea verrattuna esimerkiksi ennalta terveisiin traumapoti-

laisiin. 

Tutkimuksissa ovat tulleet esille tehohoitopotilaiden elämänlaatua heikentä-

vinä tekijöinä ikä, pidentynyt mekaaninen ventilaatio, pidentynyt sairaalajakso, 

kognitiivinen vaje, univaje, PTSD, kuntouttamisprosessi, työllisyystilanne ja kult-

tuuri- tai talouserot. Arvio näiden seikkojen vaikutuksesta elämänlaatuun oli vaih-

televa. (Davidson ym. 1999, Rothenhäusler ym. 2001, Ulvik ym. 2008.) 

2.7.3 Tehohoidon jälkeen psyykkistä elämänlaatua heikentävät 

tekijät 

Osa elämäntapahtumista on luonteeltaan siinä määrin järkyttäviä, psyykkisesti 

traumaattisia, että äkillistä elämäntapahtumastressiä voidaan kutsua psyykkiseksi 

traumaksi. Traumaattisiin elämäntapahtumiin liittyy vakava uhka elämälle tai 

fyysiselle koskemattomuudelle. Kun psyykkinen trauma selvästi poikkeaa tavalli-

sesti odotettavissa olevista elämänkaaren muutoksista, voidaan puhua traumaatti-

sesta psyykkisestä kriisistä. Tilanteeseen liittyvä sopeutumishaaste on erityisen 

vakava, jos traumaattinen kriisi osuu keskelle kehityskriisin läpikäymisvaihetta. 

Eri ihmisten kyky kestää ärsykekuormaa on erilainen. Yhtä tärkeää kuin on tietää, 
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mikä sairaus tai vamma ihmisellä on, on tutkia ja selvittää, minkälaisella ihmisel-

lä tämä sairaus tai vamma on. (Haaramo & Palonen 2002, Hammarlund ym. 

2010, Lönnqvist & Aalberg 2007.) Epäonnistuminen traumaattisen kriisin käsitte-

lyssä voi johtaa akuuttien oireiden lisäksi erilaisiin pitkäkestoisiin oireyhtymiin, 

joista tunnusomaisin on traumaperäinen stressihäiriö. Toisaalta traumaattisten 

kriisien onnistuneeseen läpikäyntiin liittyy mielenterveyden vahvistumisen mah-

dollisuus. Traumaattisesta tapahtumasta tulee tietoinen ja levollinen osa omaa 

itseä: olen kokenut tällaisen tapahtuman, se on osa minua. (Lönnqvist & Aalberg 

2007, Saari 2003.) 

Kriisi-interventiolla (kriisiväliintulolla) tarkoitetaan kaikkia sellaisia kriisissä 

olevan auttamiseen tähtääviä toimia, joilla voidaan tukea mahdollisimman hyvän 

tasapainon saavuttamista. Kriisi-interventiossa käytetään sekä kriisipsykoterapiaa 

että konkreettista tilanteenmukaista käytännön auttamista. Kriisipsykologisten 

yleisperiaatteiden noudattaminen kriisissä olevan potilaan kohtaamisessa on tär-

keä työtapa ja luonnollinen osa työtä jokaiselle terveydenhuoltoalan ammatti-

ihmiselle, koska vakava vammautuminen ja sairastuminen ovat tavallisimpia 

traumaattisia kriisejä aiheuttavia tilanteita. (Lönnqvist & Aalberg 2007.) Kriisi-

hoitoa tulisi antaa nopeasti ja lähellä. Sen tulisi toteutua riittävän aikaisessa kriisin 

vaiheessa ja intensiivisesti mahdollisimman lähellä potilaan asuinpaikkaa ja yh-

distyneenä muuhun tarvittavaan hoitoon. Sen tulisi toteutua siinä hoitoyksikössä 

ja sairaalassa, jossa potilas on sairautensa tai vammautumisensa vuoksi ollut hoi-

dossa. Kriisihoidossa otetaan huomioon käytännön ongelmien ratkaisujen tarve ja 

ollaan tiiviissä yhteistyössä muiden potilaan hoitoon osallistuvien kanssa. Kriisis-

sä olevan perhe otetaan tarvittaessa mukaan hoitoon. (Hammarlund ym. 2010, 

Lönnqvist & Aalberg 2007.) 

2.7.4 Traumaattisen psyykkisen kriisin kulku 

Traumaattiset psyykkiset kriisit noudattavat suurimmalla osalla ihmisistä tiettyä 

luonnollista kulkua. Kriisin kulussa voidaan erottaa shokkivaihe, reaktiovaihe, 

käsittelyvaihe ja uudelleensuuntautumisvaihe, mutta yksilöllisiä erojakin esiintyy. 

Kaikilla ei ole näitä reaktioita ja joillakin näiden ohella esiintyy vielä muitakin 

reaktioita. Myös reaktioiden voimakkuudessa ja käsittelyajoissa esiintyy yksilölli-

siä vaihteluja. Uhkaavaan tapahtumaan liittyvä ahdistus pyritään hallitsemaan 

suojautumiskeinoilla, jotka voivat lisätä toimintakykyä tai haitata sitä vakavasti. 

(Hammarlund ym. 2010, Lönnqvist & Aalberg 2007, Saari 2003.) 
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Sokkivaihe alkaa heti laukaisevan tilanteen tapahduttua ja kestää muutamista 

hetkistä muutamaan vuorokauteen. Sokkivaiheen reagointi voi vaihdella ”robot-

timaisen normaalista” lyhytaikaiseen kaoottiseen kiihtymistilaan ja motoriseen 

levottomuuteen. Osalla apatia ja levottomuus voivat vaihdella nopeasti. Sokkivai-

heessa olevan keskeisin tarve on saada konkreettista tuvallisuutta ja kokea, että 

auttajat hallitsevat tilanteen. (Hammarlund ym. 2010, Lönnqvist & Aalberg 

2007.) 

Reaktiovaihe kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Reaktio-

vaiheessa ihminen vähitellen kohtaa muuttuneen todellisuuden ja yrittää muodos-

taa käsitystä siitä, mitä oikeastaan on tapahtunut. Kokemuksia voidaan aluksi 

käydä läpi vain vähän kerrallaan ja alkuun voimakkaiden psyykkisten puolustus-

keinojen avulla. Reaktiovaiheessa voi esiintyä aistiharhaa muistuttavia hetkellisiä, 

ohimeneviä kokemuksia. Tässä vaiheessa alkavat traumaattiseen tapahtumaan 

liittyvät toistumis- eli repentioilmiöt. Tapahtunut toistuu muistikuvina, unissa ja 

keskusteluissa, joskus myös autonomisen hermoston oireina kuten sydämentyky-

tyksinä, hikoiluna, vapinana ja pyörrytyksenä tapahtumasta muistuttavien asioi-

den laukaisemina. Reaktiovaiheessa oleva ihminen tarvitsee toistuvaa kuunnel-

luksi ja välitetyksi tulemisen kokemista. Työntekijän on keskeistä jatkuvasti arvi-

oida, mikä on kulloinenkin sopiva annos tietoa, jonka ihminen pystyy vastaanot-

tamaan ja käsittelemään. (Hammarlund ym. 2010, Lönnqvist & Aalberg 2007.) 

Kriisin käsittelyvaihe eli läpityöskentelyn ja korjaamisen vaihe kestää muu-

tamista kuukausista noin vuoteen. Tällöin tapahtuma aletaan hyväksyä. Tätä vai-

hetta voidaan kutsua myös surutyön vaiheeksi. Hoidon kannalta potilaan tilaisuus 

tulla kuunnelluksi on edelleen tärkeää, mutta hoitoasenteessa korostuu potilaan 

itsenäisyyden ja eteenpäin suuntautumisen vaihe. Tässä vaiheessa potilas ei enää 

välttämättä halua puhua tapahtuneesta. Kokemuksen käsittely ei lopu, vaan se 

kääntyy sisäänpäin ja jatkuu omassa mielessä. (Hammarlund ym. 2010, Lönnqvist 

& Aalberg 2007.) 

Kriisin uudelleensuuntautumisen eli uudelleen jäsentämisen ja integraation 

vaiheessa tapahtuu toipuminen traumaattisesta tapahtumisesta ja sen käytännön 

jälkiseurauksista noin 1–2 vuodessa. (Hammarlund ym. 2010, Lönnqvist & Aal-

berg 2007.) 

2.7.5 Traumaperäinen stressireaktio 

Traumaattisen kokemuksen käsittely voi juuttua reaktiovaiheeseen. Tällöin voi-

makkaat reaktiot ja oireet eivät heikkene vaan ne jäävät päälle. Kysymyksessä on 
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posttraumaattinen stressireaktio (PTSD). PTSD voi esiintyä akuuttina, jolloin 

oireet jatkuvat voimakkaina tai voimistuvina yli kuukauden, tai viivästyneenä, 

jolloin oireet tulevat esiin vasta noin puolen vuoden kuluttua traumaattisesta ta-

pahtumasta. Häiriön kulku on aaltoilevaa, mutta toipuminen on odotettavissa 

suurimmassa osassa tapauksia. Pienellä osalla potilaista tila voi pitkittyä moni-

vuotiseksi ja muuntua lopulta pysyväksi persoonallisuuden muutokseksi. (Ham-

marlund ym. 2010, Saari 2003.) 

Traumaperäinen stressireaktio on luokiteltu Stakesin tautiluokituksessa koo-

dilla ICD-10. Häiriö kehittyy viivästyneenä tai pitkittyneenä vasteena rasittavaan 

(lyhyt- tai pitkäkestoiseen), poikkeuksellisen uhkaavaan tai tuhoisaan tapahtu-

maan taikka tilanteeseen, joka todennäköisesti synnyttäisi suurta hätää melkein 

kenessä tahansa. Altistavat tekijät, kuten persoonallisuuden piirteet tai aikaisempi 

neuroottinen sairaus, voivat madaltaa kynnystä häiriön kehittymiseen tai pahentaa 

sen luonnetta, mutta ne eivät ole välttämättömiä eivätkä riittäviä selittämään sen 

ilmaantumista. Tyypillisesti henkilö kokee trauman aika ajoin uudelleen mieleen 

tunkeutuvina muistoina (takaumina) sekä painajaisina ja muina unina, jotka ovat 

vastakohtana jatkuvalle tunne-elämän turtuneisuudelle ja köyhtymiselle. Henkilö 

eristäytyy muista ihmisistä, muuttuu välinpitämättömäksi ympäristöään kohtaan, 

on kyvytön nauttimaan ja välttää traumasta muistuttavia toimintoja ja tilanteita. 

Tavallisesti ilmenee autonomista ylivireyttä, johon liittyy liikavalppaus, korostu-

nut säpsähdysreaktio ja unettomuus. Näihin oireisiin ja piirteisiin yhdistyy yleen-

sä ahdistusta ja masennusta, eivätkä itsemurha-ajatuksetkaan ole harvinaisia. 

Häiriö seuraa traumaa viiveellä, joka voi vaihdella viikoista kuukausiin. Toipumi-

nen on odotettavissa useimmissa tapauksissa mutta pienessä osassa tapauksia tila 

voi pitkittyä monivuotiseksi ja muuntua lopulta pysyväksi persoonallisuuden 

muutokseksi (F62.0). (Gelder ym. 2004, Hammarlund ym. 2010.) 

2.8 Toipumisen tukeminen 

Tehohoidossa olleiden potilaiden kuolleisuus on korkeampi ja elämänlaatu alhai-

sempi verrattuna perusväestöön. Tehohoidosta toipuvilla potilailla on raportoitu 

olevan vajausta keuhkojen, munuaisten, ja maksan toiminnassa, neuropatioita, 

lihaskatoa, nivelten jäykkyyttä, makuaistin muutoksia, uni-valverytmin häiriöitä, 

sydämen ja verenkierron häiriöitä sekä sosiaalisia sekä neuropsykologisia häiriöi-

tä. (Broomhead & Brett 2002, Griffiths 1999, Jones ym. 2003.) (Taulukko 1.) 

Potilaat tarvitsevat selkeää tietoa siitä, miten kriittinen sairaus ja tehohoito vaikut-

tavat heidän toipumiseensa. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana Pohjoismais-
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sa ja Englannissa on perustettu tehohoidon jatkoseurantapoliklinikoita, joiden 

tarkoituksena on seurata potilaiden toipumista, antaa potilaille ja heidän läheisil-

leen tietoa tehohoidosta ja siitä toipumisesta sekä antaa potilaille mahdollisuus 

kysyä mieltä askarruttavia asioita. (Griffiths 1999, Hall-Smith ym. 1997.) Suo-

messa ensimmäinen tehohoidon jatkohoitopoliklinikka avattiin Oulun yliopistolli-

sessa sairaalassa vuonna 2004. Oulussa jälkiseurantapoliklinikalle kutsutaan yli 

seitsemän vuorokautta tehohoidossa olleita potilaita ja heille tarjotaan mahdolli-

suus ottaa läheisensä mukaan. Toiminnan aloittaminen on ollut osa tehohoidon 

laadun valvontaa ja parannusta ja sen tavoitteena on luoda tehohoidon pitkäai-

kaispotilaille seurantajärjestelmä tehohoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi sekä 

selvittää potilaiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toipuminen tehohoidon 

jälkeen, heidän käyttämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit sekä tehohoi-

don aiheuttama taloudellinen merkitys potilaalle. Lisäksi tavoitteena on vähentää 

päällekkäisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja siitä aiheutuvia kustan-

nuksia sekä tehdä valtakunnallisia hoitosuosituksia. Useissa sairaaloissa tehohoi-

dossa olleet potilaat käyvät jälkikontrolleissa eri erikoisalojen poliklinikoilla, 

joiden henkilökunnalla ei ole tietoa tehohoidon aikaisista tapahtumista. 

Kriittisesti sairaan potilaan läheiset ovat keskeisessä roolissa potilaan toipu-

misen tukemisessa. He tarvitsevat tietoa ja tukea, luottamuksellisen suhteen hoi-

toon osallistuvaan henkilöstöön, mahdollisuuden osallistua läheisensä hoitoon 

sekä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. (Potinkara 2004.) Monikeskustutkimu-

kessa Lemiale ym. (2010) havaitsivat tehohoidossa olleiden potilaiden omaisilla 

alentuneen psyykkisen hyvinvoinnin 90 vuorokautta tehohoidon tai potilaan kuo-

leman jälkeen. Davidsonin (2010) kehittämän keskitason teorian mukaan teho-

hoidossa olleiden potilaiden läheisten pelkoa ja avuttomuuden tunnetta vähentävät 

henkilöstön empatia, kyky reflektoivaan tiedusteluun, hoitoneuvottelut, tilanteen 

läpikäynti vierailun päättyessä, omaisten tunnistamattomien tarpeiden kartoitta-

minen sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä lääkärille. Pelon ja avuttomuuden 

tunteiden väheneminen vähentää PTSD:n riskiä sekä auttaa omaisia ymmärtä-

mään tapahtunutta ja löytämään uuden roolin tehohoidossa olevan läheisensä 

rinnalla. (Davidson 2010.)  
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Taulukko 1. Fyysiset ja psyykkiset ongelmat tehohoidon jälkeen (Griffiths & Jones 

2003). 

Fyysiset ongelmat Psyykkiset ongelmat 

Toipuvassa olevien elinten häiriöt Toistuvia painajaisia 

keuhkot, munuaiset, maksa, aivot nukahtaminen pelottaa 

Lihasmassan kato ja heikkous Paniikkikohtaukset 

heikentynyt fyysinen suorituskyky pelottaa lähteä kotoa 

heikentynyt yskimisteho pelottaa olla yksin 

nielemisheikkous  

 Vihanpurkaukset 

Nivelten jäykkyys väkivaltaisuus itseä kohtaan 

Sekavuus, neuropatia väkivaltaisuus toisia kohtaan 

Uni-valverytmin häiriöt  

Sydämen ja verenkierron häiriöt Kuoleman tai sairastumisen pelko 

matalapaineisuus  

sydämen vajaatoiminta Masennus 

 eristäytyminen 

Vähentynyt hengityskapasiteetti  

hengästyminen Ahdistuneisuus 

hengitystyön kasvu  

Iatrogeeniset ongelmat Syyllisyys 

trakeastenoosi  

hermovauriot  
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3 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja 
tutkimusongelmat  

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä 

tehohoitopotilaiden hoidon laatua sekä teho-osastolla että jälkiseurannassa.  

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla tehohoitopotilaan hoitoympäristöä se-

kä potilaan kokemuksia tehohoidosta. Lisäksi kuvaillaan tehohoidossa olleiden 

potilaiden psyykkistä elämänlaatua kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen teho-

hoidosta sekä tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toimintaa potilaiden, omais-

ten, hoitajien ja lääkärien näkökulmasta.  

Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin  

1. Tehohoitopotilaan hoitoympäristö 

1.1. Millainen on tehohoitopotilaan hoitoympäristö? (Osajulkaisu II) 

1.2. Mitä tapahtumia tehohoitopotilaan hoitovuorokauteen sisältyy? (Osajul-

kaisu II) 

1.3. Mikä on tapahtumien kesto ja ketä ovat toimijat? (Osajulkaisu II) 

2. Tehohoitopotilaan vuorovaikutus ympäristön kanssa 

2.1. Millaista vuorovaikutusta on potilaan ja tehohoitoympäristön välillä? 

(Osajulkaisu III) 

2.2. Mitä tekijöitä sisältyy vuorovaikutukseen? (Osajulkaisu III) 

2.3. Miten potilas reagoi ympäristön tapahtumiin? (Osajulkaisu III) 

3. Tehohoitopotilaan muistikuvat tehohoidosta 

3.1. Millaisia muistikuvia potilailla on tehohoidosta? (Osajulkaisu III) 

4. Potilaan psyykkinen toipuminen 

4.1. Millainen on tehohoidossa olleen potilaan psyykkinen elämänlaatu teho-

hoidon jälkeen? (Osajulkaisu IV) 

4.2. Mitä tekijöitä liittyy heikkoon psyykkiseen toipumiseen tehohoidossa ol-

leilla potilailla? (Osajulkaisu IV) 

4.3. Mitä tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla tapahtuu ja millaisia koke-

muksia siihen osallistuneilla on? (Osajulkaisu I) 
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4 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

4.1 Tutkimuksen lähestymistavat 

Tutkimuksessa käytettiin menetelmä-, aineisto- ja analyysitriagulaatiota, koska 

tehohoitopotilaan hoitoympäristöön ja psyykkiseen toipumiseen liittyvistä teki-

jöistä haluttiin saada mahdollisimman monipuolinen käsitys (Polit & Beck 2004, 

Creswell & Plano Clark 2011). Menetelmätriangulaatio toteutui kvalitatiivisen ja 

kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistämisenä, jolloin tutkimuskohdetta tarkasteltiin 

useasta eri suunnasta (Williamson 2005). Aineistotriangulaatiolla tutkimuskohdet-

ta pyrittiin kuvaamaan sekä sanojen että numeroiden kautta ja analyysitriangulaa-

tiolla aineistosta etsittiin tutkimuskohteen kuvaamista syventävää tietoa (Crossan 

2003, Williamson 2005, Creswell & Plano Clark 2001).  

Kvalitatiivinen lähestymistapa pyrkii ymmärtämään ilmiön kokonaisuutta, 

korostaa tutkittavien tulkintaa tapahtumista sekä olosuhteista ja analysoi narratii-

vista tietoa järjestelmällisesti mutta intuitiivisesti. Kvalitatiivisen menetelmän 

tiedonintressi on ymmärtävä ja lähestymistavat perustuvat hermeneuttisen filoso-

fian suuntauksiin. Sen mukaan ei ole olemassa mitään absoluuttista totuutta, on 

vain tulkintoja ja erilaisia versioita siitä. (Crossan 2003, Holloway & Wheeler 

2004, Polit & Beck 2004.) 

Kvantitatiivinen lähestymistapa pyrkii mittaamaan tarkasti tutkittavaa ilmiötä. 

Sen vahvuutena pidetään määrällistä mittausta vaikutuksista ja kykyä havaita 

kausaalissuhteita muuttujien välillä. (Polit & Beck 2004.) Positivistinen traditio 

lähtee oletuksesta, että totuus on vain sellaista, jota voidaan selkeästi mitata ja 

objektiivisesti mitata, selittää ja ennustaa (Crossan 2003). 

4.2 Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimus alkoi tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla tehdystä havainnointitutki-

muksesta, jonka tulosten perusteella heräsi tarve tutkia tehohoitopotilaan hoito-

ympäristöä. Tehohoitopotilaan hoitoympäristön tutkimuksella haluttiin kartoittaa 

niitä hoitoympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka aiheuttavat jatkossa potilaille on-

gelmia psyykkisen hyvinvoinnin ja toipumisen kannalta. Hoitoympäristön tutki-

musaineiston analyysin edetessä havaittiin tarve mitata fyysiseen hoitoympäris-

töön liittyvää melun voimakkuutta ja valaistusta ja potilaan sosiaaliseen ja symbo-

liseen hoitoympäristöön liittyviä asioita sekä täydentää aineistoa haastattelemalla 
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kuvauksen kohteen olleita potilaita. Laadullisen aineiston tuottamia tuloksia ha-

luttiin tarkastella suhteessa laajempaan tutkimusjoukkoon, joten tutkimukseen 

otettiin mukaan tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla käyneiden potilaiden ai-

neisto psyykkistä toipumista käsittelevältä osalta. (Taulukko 2.) 

4.3 Tutkimusaineistot 

Tutkimuksen aineiston muodostavat neljä tutkimuskohdetta kartoittavaa aineistoa. 

Ensimmäisen aineiston muodostivat tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toimin-

taa kartoittava havainnointi- ja haastatteluaineisto. Jälkiseurantapoliklinikkakäyn-

tejä havainnoitiin ja siihen osallistuneita potilaita, heidän omaisiaan sekä jälkiseu-

rantapoliklinikan sairaanhoitajia ja lääkäreitä haastateltiin. Tutkimuksen toisen 

aineiston muodosti tehohoitopotilaiden hoitovuorokaudesta kuvattu aineisto. Te-

hohoitopotilaan hoitoympäristöön ja hoitovuorokauteen liittyviä asioita ja tapah-

tumia havainnoitiin kuvaamalla neljän potilaan tehohoitovuorokausi sekä mittaa-

malla äänen voimakkuus ja valon määrä kuvattuina hoitovuorokausina. Kolmas 

aineisto koostui kuvattujen potilaiden haastatteluista kolme ja kuusi kuukautta 

tehohoidon jälkeen. Neljäs aineisto kerättiin tehohoidon jälkiseurantapoliklinikal-

la käyneiden potilaiden psyykkistä toipumista ja muistikuvia mittaavista lomak-

keista. Tutkimuksessa oli mukana kaikkien vuoden 2004 alusta vuoden 2010 tou-

kokuun loppuun mennessä jälkiseurantapoliklinikalla käyneiden potilaiden tiedot. 

(Taulukko 2.)  
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Taulukko 2. Tutkimusalue, aineisto, analyysi ja osajulkaisut. 

Tutkimusalue Aineisto Aineiston analyysi Tutkimuksen 

ajankohta ja 

osajulkaisu 

Tehohoidon jälki-

seurantapoliklinikan 

toiminta 

1 .Havainnointi 

n = 10 poliklinikka käyntiä 

2. Haastattelu 

n = 10 potilasta, 8 omaista,  

2 sairaanhoitajaa ja 2 lääkäriä 

1. Induktiivinen 

sisällönanalyysi 

2. Deduktiivinen 

sisällönanalyysi 

Aineistot 1 ja 2 

kerätty v. 2004 

Osajulkaisu I 

Tehohoitopotilaan 

hoitoympäristö 

3. Havainnointi 

96 tuntia DVD-aineistoa, dB ja  

lux mittaus 

3. Induktiivinen ja 

deduktiivinen sisällön 

analyysi 

Aineisto 3 kerätty v. 

2006 

Osajulkaisu II 

Tehohoitopotilaan 

vuorovaikutus ja 

muistikuvat 

4. Haastattelu 3 ja 6 kuukautta 

tehohoidon jälkeen n = 4 

4. Induktiivinen 

sisällön analyysi 

Aineisto 4 kerätty v. 

2006 ja v. 2007 

Osajulkaisu III 

Tehohoitopotilaan 

psyykkinen toipuminen 

5. Elämänlaatumittari (RAND-36) 

6. Tehohoidon jälkiseuranta-

poliklinikan kyselylomake, n = 

216 potilasta vuosilta 2004–2010 

kolme kuukautta tehohoidon 

jälkeen 

n = 45 potilasta vuosilta 2004–

2010 kuusi kuukautta tehohoidon 

jälkeen 

5 ja 6. Keskiarvot, 

keskihajonnat, 

mediaani, prosentit,  

χ2- ja t-testit 

Aineistot 5–8 

kerätty v. 2010 

Osajulkaisu IV 

 7. Tutkimushoitajien 

muistiinpanot potilaiden 

kokemuksista tehohoidosta 

7. Induktiivinen 

sisällön analyysi 

 

 8. Teho-osaston 

tietojärjestelmästä kerätty 

potilaiden taustatieto 

8. Keskiarvot, 

mediaanit ja 

keskihajonnat 

 

4.3.1 Havaintoaineistot 

Havainnointi tarjoaa kokonaisvaltaisen perspektiivin tutkimuksen kohteeseen, sen 

sosiaaliseen kontekstiin sekä siihen, kuinka ihmiset toimivat ja ovat vuorovaiku-

tuksessa tilanteessa. Havainnoinnin menetelmiä on useita ja sitä määritellään 

havainnoitsijan tutkimuskohteen tapahtumiin osallistumisen määrällä osallistu-

vasta havainnoinnista ei-osallistuvaan havainnointiin. Jos tutkimusaineisto kerä-

tään pitkän ajan kuluessa, käytetään ei-osallistuvaa havainnointia. (Holloway & 

Wheeler 2002, Polit & Beck 2004.) Tässä tutkimuksessa kerättiin kaksi havain-
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nointiaineistoa. Yksi kerättiin videoimalla tehohoidossa olevien potilaiden hoitoa 

ja hoitoympäristöä. Havainnoitavia potilaita oli neljä ja videoitua materiaali kertyi 

96 tuntia. Toinen havainnointiaineisto kerättiin jälkiseurantapoliklinikalta, jossa 

havainnoitiin lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanottoja. Havainnointiaika oli 

yhteensä 20 tuntia.  

Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toiminnan havainnointi (Osajulkaisu I, 
aineisto 1) 

Aineisto kerättiin Oulun yliopistollisen sairaalan tehohoidon jälkiseurantapolikli-

nikalla vuonna 2004 jälkiseurantapoliklinikan toiminnan aloitusvaiheessa. Tutkija 

osallistui poliklinikkakäyntiin havainnoimalla sitä hoitohuoneessa, mutta hän ei 

osallistunut itse poliklinikan toimintaan. Poliklinikalla havainnoitiin hoitajia, 

lääkäreitä, potilaita sekä omaisia hoitajan ja lääkärin vastaanotoilla. Tehohoidon 

jälkiseurantapoliklinikkakäyntiin osallistuu hoitohenkilökuntaa myös varsinaisen 

poliklinikan vastaanoton ulkopuolella, kuten spirometrian ja kävelytestin mittaa-

vat henkilöt. He eivät ole mukana tutkimuksessa. (Osajulkaisu I.)  

Tutkimuksessa tiedonantajina oli kaksi hoitajaa, kaksi lääkäriä, kymmenen 

potilasta ja kahdeksan omaista. Hoitajat ja lääkärit olivat teho-osaston henkilö-

kuntaa. Tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat olleet hoidettavana päivystys-

luonteisella aikuisten teho-osastolla yli seitsemän vuorokautta. He tulivat kotiu-

tumisen jälkeen kolmen kuukauden kuluttua jälkiseurantapoliklinikalle. Kahdek-

salla potilaalla oli omainen mukana. 

Potilaiden saapuessa tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalle tutkimushoitaja 

kysyi heidän suostumustaan tutkijan läsnäoloon. Kukaan potilaista ei kieltänyt 

tutkijan läsnäoloa. Poliklinikkakäyntejä (n = 10) havainnoitiin etsien vastausta 

kysymykseen, mitä poliklinikkakäynnillä tapahtuu. Havainnointitilanteessa tutkija 

teki muistiinpanoja, jotka aukikirjoitettiin välittömästi poliklinikkakäyntien pää-

tyttyä. Aineistoa kerättiin, kunnes sen katsottiin saturoituneen tutkimuskysymyk-

seen ”Mitä tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla tapahtuu?” nähden.  

Tehohoitopotilaan hoitovuorokauden havainnointi (Osajulkaisu II, 
aineisto 2) 

Tutkija kertoi tutkimushankkeestaan teho-osaston henkilökunnalle ja kutsui kaksi 

sairaanhoitajaa yhdyshenkilöksi. Kuvattaviksi potilaiksi tutkimukseen valittiin 

18–65-vuotiaita mekaanisesti ventiloituja, sedatoituja, ei-malignia sairautta sairas-
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tavia potilaita, jotka ovat vähintään kaksi vuorokautta tehohoidossa sekä jotka 

ennakkoon arvioituna selviävät tehohoidosta. Yhdyshenkilöt kartoittivat teho-

osaston potilaista tutkimuksen sisäänottokriteerit täyttäviä potilaita ja kysyivät 

näiden omaisilta alustavasti halukkuutta osallistua tutkimukseen sekä lupaa tutki-

jan ottaa heihin yhteyttä. Myöntävän vastauksen saatuaan tutkija otti yhteyttä 

omaisiin ja kertoi tutkimuksesta, sen vapaaehtoisuudesta, menetelmästä, aineiston 

luottamuksellisesta käsittelystä ja potilaiden anonymiteetistä sekä potilaiden ja 

omaisten mahdollisuudesta kieltäytyä tutkimuksesta sen missä vaiheessa tahansa. 

Omaiset allekirjoittivat alustavan tutkimusluvan potilaan kuvaamisesta. (Liite 2.) 

(Osajulkaisu II.)  

Potilaiden kuvaaminen suoritettiin Oulun yliopistollisen sairaalan aikuisten 

päivystysluonteisella teho-osastolla. Ennen varsinaisten kuvausten alkua tutkija 

teki koekuvauksen yhdessä sairaalan studiomestarin kanssa potilaspaikalla. Koe-

kuvauksen analyysin perusteella valittiin kuvauskulma niin, että tutkija pystyi 

näkemään potilaan ilmeet ja eleet. Kuvausalueelta rajattiin pois valvontamonitori, 

ruiskupumppujen ja nesteensiirtolaitteiden näytöt sekä viereiset potilaspaikat. 

Sairaalan studiomestari asensi DVD-kameran jalustalle ja kohdisti kameran ku-

vattavalle alueelle. Tutkija ja studiomestari tarkastivat kuvauskulman ennen jo-

kaista kuvausvuorokautta. Kuvaus suoritettiin käyttämällä neljää kuuden tunnin 

DVD-levyä. Potilaan omalle hoitajalle opastettiin DVD-levyjen vaihto suullisesti 

ja kirjallisesti. Omahoitaja ohjelmoi levyjen vaihdon potilaskohtaisen tietokoneen 

seurantaohjelman tehtäväluetteloon. Vuoron vaihtuessa omahoitaja opasti seuraa-

vaa vuoroon tulevaa omahoitajaa tutkimuksesta ja levyjen vaihdosta. Kahden 

potilaan sängyn viereltä mitattiin äänenvoimakkuus desibelimittarilla (dB) ja 

valon voimakkuus valaistusvoimakkuusmittarilla (lux) jatkuvalla mittauksella 

koko kuvausvuorokauden ajan. Tutkija kalibroi ja asensi mittarit potilaan sängyn 

vierelle sijoitettuun telineeseen. Sekä äänen- että valonvoimakkuusmittaus jatkui 

läpi kuvattavan hoitovuorokauden.  

Kuvaukset aloitettiin vuonna 2006 helmikuussa ja niitä jatkettiin kesäkuun 

2006 loppuun, kunnes tutkimusaineiston katsottiin saturoituneen. Aineiston kat-

sottiin saturoituneen, kun tutkimuskysymyksiin ”Millainen on tehohoitopotilaan 

hoitoympäristö?” ja ”Millaisia kontakteja sisältyy tehohoitopotilaan hoitovuoro-

kauteen?” ei löydetty enää uutta tietoa. Tutkimusaineisto muodostui neljän poti-

laan tehohoitovuorokaudesta, yhteensä 96 tuntia havainnointiaineistoa. (Osajul-

kaisu II.) 
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4.3.2 Haastatteluaineistot 

Tutkimushaastattelua on kirjallisuudessa jaoteltu moniin ryhmiin eri nimikkein. 

Haastattelulajeja erotellaan sen mukaan, miten strukturoitu ja muodollinen tilanne 

on. Tutkimushaastattelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään: strukturoitu, teema- ja 

avoin haastattelu. (Hirsjärvi ym. 2007.) Haastattelun tarkoituksena on tavoittaa 

haastateltavan tunteet, odotukset ja ajatukset. Jos haastattelu suuntautuu mennee-

seen tapahtumaan, voidaan sillä tutkia haastateltavan omakohtaisia kokemuksia 

tapahtuneesta. (Holloway & Wheeler 2002, Polit & Beck 2004.) Tässä tutkimuk-

sessa kerättiin haastatteluaineisto kahta eri tarkoitusta varten. Tehohoidon jälki-

seurantapoliklinikalla kartoitettiin potilaiden (n = 10), heidän omaistensa (n = 7), 

lääkäreiden (n = 2) ja sairaanhoitajien (n = 2) kokemuksia tehohoidon jälkiseuran-

tapoliklinikan toiminnasta teemahaastatteluilla sekä tehohoidossa olleita potilaita 

(n = 4) heidän kokemuksistaan tehohoidosta avoimella haastattelulla, joka toistet-

tiin kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä haastattelusta.  

Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla käyneiden potilaiden, omaisten ja 

hoitohenkilökunnan haastattelu (Osajulkaisu I, aineisto 1) 

Poliklinikkakäynnin päätteeksi haastateltiin hoitajia (n = 2), lääkäreitä (n = 2), 

potilaita (n = 10) ja omaisia (n = 7). Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina 

käyttäen etukäteen laadittuja väljiä teemoja (Hirsjärvi 2001). Tiedonantajia pyy-

dettiin kertomaan, mitä hyvää ja mitä kehitettävää poliklinikkakäynnissä oli, ja he 

saivat vastata vapaasti kysymyksiin. Teemahaastattelun yhteydessä kirjoitettiin 

lyhyet muistiinpanot, jotka aukikirjoitettiin välittömästi haastattelun jälkeen. 

(Osajulkaisu I.)  

Tehohoidossa kuvattujen potilaiden haastattelu (Osajulkaisu III, aineisto 3) 

Tehohoidossa kuvattuja potilaita (n = 4) haastateltiin kolme ja kuusi kuukautta 

tehohoidon jälkeen vuosina 2006 ja 2007. Potilailta kysyttiin, millaisia kokemuk-

sia heillä on tehohoidosta. Potilaiden annettiin kertoa kokemuksista vapaasti. 

Avoimessa haastattelussa haastattelija selvittelee haastateltavan ajatuksia, mielipi-

teitä, tunteita ja käsityksiä sen mukaan kuin ne tulevat aidosti vastaan keskustelun 

kuluessa (Hirsjärvi ym. 2007). Haastattelu nauhoitettiin ja aukikirjoitettiin. Seu-

raavassa haastattelussa tutkija kysyi uudelleen potilaiden kokemuksista tehohoi-

dossa ja pyysi tarkentamaan ensimmäisessä haastattelussa esiin tulleita kokemuk-
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sia. Uusintahaastattelussa haluttiin kartoittaa myös mahdollisesti uusia, myö-

hemmin mieleen tulleita kokemuksia. Myös toinen haastattelu nauhoitettiin ja 

aukikirjoitettiin. (Osajulkaisu III.)  

4.3.3 Kyselylomakeaineisto (Osajulkaisu IV, aineisto 4) 

Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla käyvät potilaat täyttävät RAND-36-

mittarin kotona ja tuovat sen mukanaan tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalle. 

Poliklinikkakäynnillä hoitaja haastattelee potilaan ja täyttää tehohoitoa ja siitä 

toipumista käsittelevän lomakkeen. Tutkija sai käyttöönsä nämä valmiiksi kerätyt 

aineistot. Tutkimukseen valittiin kaikkien vuoden 2004 alusta vuoden 2010 tou-

kokuun loppuun mennessä tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla käyneiden poti-

laiden kyselylomakkeet ja RAND-36-mittarista psyykkistä elämänlaatua kartoit-

tavat kysymykset (liite 4 ja 5). (Kuvio 5) Potilaiden taustatiedot kerättiin teho-

osaston tietojärjestelmästä ja analysoitiin tilastollisesti (Taulukko 3). RAND-36-

mittarin psyykkistä elämänlaatua kuvaavat osa-asteikot pisteytettiin RAND-36-

mittarin pisteytysohjeiden mukaisesti kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 

vastauksien arvot koodattiin uudelleen siten, että korkea pistemäärä ilmaisee hy-

vää terveyttä ja elämänlaatua, ja toisessa vaiheessa laskettiin indeksiarvot kuvaa-

maan vastaajan sitoutumista kullakin osa-asteikolla. Tehohoidon jälkiseurantapo-

liklinikan kyselylomakkeessa kysytään potilaan muistikuvia tehohoidon ajalta, 

kipua ja kivun hoitoa ja nukkumiseen, elintoimintoihin, toipumiseen, mielialaan, 

ohjaukseen ja palveluiden käyttöön liittyviä asioita. Lisäksi kysytään potilaan 

mielipidettä hoidon vaikuttavuudesta. RAND-36-mittarissa kysymykset on jaotel-

tu perustoimintoihin, päivittäisiin toimintoihin ja mielialaan liittyviin osioihin.  
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Kuvio 5. Tutkimukseen osallistuneet tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan potilaat. 

Taulukko 3. Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan potilaiden taustamuuttujat (%, kes-

kiarvo ± SD, mediaani). 

Muuttuja 3kk (n = 216) 6 kk (n = 44) 

Sukupuoli (N/M) 

Elektiivinen / päivystys 

28 % / 72 % 

7 % / 93 % 

27 % / 73 % 

11 % / 89 % 

Leikattu (kyllä/ei) 27 % / 73 % 34 % / 66% 

Ikä 47 ± 15, 51 49 ± 14, 52 

Tehohoito vrk 10 ± 7, 8 13 ± 9, 11 

APACHE II 19 ± 8, 19 20 ± 7, 20 

SOFA 8 ± 4, 8 8 ± 3, 8 

THLJ psyykkinen tuki 14 ±6, 13 15 ± 6, 15 

THLJ, elintuki 14 ± 4, 13 13 ± 4, 13 

APACHE II = The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 

SOFA= The Sequential Organ Failure Assessment 

THLJ = Tehohoidon luokitusjärjestelmä 

OYS:n aikuisten teho-
osastoilla hoidetut potilaat 

1/2004–5/2010
N = 14 736

Potilaat, jotka kutsuttiin 
tehohoidon 

jälkiseurantapoliklinikalle 
1/2004–5/2010 

N = 235

216 potilasta saapui kolme 
kuukautta tehohoidon 

jälkeen

19 potilasta menetettiin 
seurannasta

46 potilasta kutsuttiin uusintakäynnille kuusi 
kuukautta tehohoidon jälkeen

44 potilasta saapui 
kontrollikäynnille

Kaksi potilasta kuoli 
seurannan aikana
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4.4 Aineiston analysointi 

Laadulliset aineistot analysoitiin induktiivisella ja deduktiivisella sisällön analyy-

sillä. Lisäksi laadullisesta aineistosta laskettiin potilaan hoitovuorokauteen osal-

listuvien ihmisten määrä, yhtäjaksoinen unen pituus ja potilaiden reaktiot ympä-

ristön ärsykkeisiin. Määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisesti.  

4.4.1 Induktiivinen sisällön analyysi 

Havainnointiaineistot analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä. Tehohoidon 

jälkiseurantapoliklinikan havaintoaineisto analysoitiin etsimällä vastausta siihen, 

mitä poliklinikkakäynnillä tapahtuu. Aineisto tehohoitopotilaan hoitovuorokau-

desta analysoitiin etsien tehohoitopotilaan hoitoympäristöön ja hoitoon liittyviä 

pääpiirteitä. Induktiivinen sisällön analyysi eteni Elon ja Kynkään (2008) mukaan 

siten, että ensin aineisto pelkistettiin ja ryhmiteltiin, minkä jälkeen se abstrahoi-

tiin. Yläkategorioiksi tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalta muodostuivat tutki-

mushoitajan toiminnassa rutiinien ohjaama toiminta ja potilasta ohjaava toiminta, 

lääkärin toiminnassa tiedon siirto ja toipumisen tukeminen, potilaan toiminnassa 

tiedon siirto ja vastaanottaja sekä omaisten toiminnassa potilaan asianajaja ja tuen 

etsijä. (Kuvio 6 ja 7.) Yläkategorioiksi tehohoitopotilaan hoitovuorokaudesta 

muodostuivat toiminta, toimija, toiminnan kesto ja potilaan reaktio. Lisäksi ai-

neistosta analysoitiin kalustus, laitteet ja hoitotarvikkeet. Kahden tutkittavan poti-

laspaikalta mitattiin äänenvoimakkuus desibelimittaria ja valaistusvoimakkuus 

lux-mittaria käyttäen. (Osajulkaisu II.) Aineiston analyysi aloitettiin ensimmäisen 

potilaan hoitovuorokauden kuvausten jälkeen.  

Molemmissa vaiheissa tutkimusaineiston analysointi aloitettiin samanaikai-

sesti aineiston keruun kanssa. Aineistoa kerättiin, kunnes sen katsottiin saturoitu-

neen tutkimuskysymyksiin nähden. (Osajulkaisut I, II.) 
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Kuvio 6. Esimerkki tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan havaintoaineiston analyysistä 

henkilökunnan toiminnasta. 

Kuvio 7. Esimerkki tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan havaintoaineiston analyysistä 

potilaiden ja omaisten toiminnasta. 
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4.4.2 Deduktiivinen sisällön analyysi 

Tehohoidossa olleiden potilaiden DVD-havaintoaineiston analyysi eteni induktii-

visesta sisällönanalyysistä deduktiiviseen sisällön analyysiin. Deduktiivinen lä-

hestymistapa perustuu aikaisempaan teoriaan tai malliin ja siten kulkee yleisestä 

yksityiskohtaiseen (Burns 2005). Induktiivisessa sisällön analyysissä saatujen 

kategorioiden mukaan muodostettiin analyysirunko ja aineisto analysoitiin uudel-

leen sen avulla. Analyysirunko sisälsi sarakkeet aika, toiminta, toimija, reaktio, 

luksi ja desibeli. Tietokoneen jaettua näyttöä apuna käyttäen tutkija analysoi ku-

va-aineistoa ja kirjoitti havainnot taulukkoon. Taulukoihin kertynyt aineisto ryh-

miteltiin ja abstrahoitiin. Kuvanauha pysäytettiin taulukkoon kirjoittamisen ajaksi 

ja tarvittaessa tapahtumiin palattiin. Aineistosta kvantifioitiin äänen voimakkuus 

ja valaistus (Taulukko 4), potilaiden kontaktien määrä ja reagoiminen hoitoympä-

ristöön (Taulukko 5), suorien kontaktien kesto (Taulukko 8) ja lepoaikojen kesto 

(Taulukko 9). (Osajulkaisu III.) 

4.4.3 Tilastollinen analyysi  

Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalta 1/ 2004–5/ 2010 kerätty aineisto (liitteet 4 

ja 5) tallennettiin ja tilastolliset analyysit suoritettiin PASW Statistics 18 -

ohjelmalla. Aineiston tallennus tarkistettiin ja tallennuksessa ilmenneet virheet 

korjattiin. Aineistojen jakaumien muodot tarkastettiin pylväsdiagrammeilla ja 

histogrammeilla. Tuloksista on raportoitu tilastollisesti merkitsevät tulokset p-

arvolla < 0,05, ellei toisin mainita. Aineistosta poimittiin potilaiden tiedot kolme 

ja kuusi kuukautta tehohoidon jälkeen (Taulukko 10 ja 11). Muuttujia tarkasteltiin 

frekvenssien, prosenttien, keskilukujen (mean ja median) sekä hajontalukujen 

(standard deviation) kautta. Lisäksi RAND-36-aineiston indeksiarvojen vertailus-

sa suomalaiseen ikä- ja sukupuolivakioituun väestöön käytettiin keskiarvoihin 

perustuvaa erotusta (mean difference) ja 95 %:n luottamusväliä (95 % confidence 

intervals). Luottamusväli ilmaisee otoksesta laskettuun tunnuslukuun sisältyvän 

virhemarginaalin. Se on kahden luvun rajaama väli, joka peittää 95 %:n todennä-

köisyydellä parametrina käytetyn keskiarvon. (Läärä 1998, Holopainen & Pulkki-

nen 2002.) Aineiston erotuksen tilastollista merkitsevyyttä kontrolliväestöön ver-

rattuna tarkasteltiin parittaisten otosten t-testillä. Yleisin tunnettu keskiarvojen 

eron testausmenetelmä on t-testi. Parittaisten otosten t-testi tulee käytettäväksi, 

kun muuttujia on mitattu kahteen kertaan samoilla henkilöillä tai vertaistetuilla 

havainnoilla. (Metsämuuronen 2005.) Muuttujien välisiä riippuvuuksia tarkastel-
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tiin ristiintaulukoimalla kaksiulotteiset frekvenssijakaumat McNemarin testillä. 

McNemarin testiä käytetään tyypillisesti ennen- ja jälkeen-mittausten analysoin-

nissa. Erityisesti kun mittaus on luokitusasteikollinen ja saa kaksi arvoa, testille ei 

ole parempaa vaihtoehtoa. (Metsämuuronen 2005). Tilastollinen merkitsevyys 

testattiin χ2-testillä. (Osajulkaisu IV.)  
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5 Tulokset 

Tutkimuksen tulokset esitetään potilaan näkökulmasta siinä järjestyksessä, miten 

hän etenee tehohoidosta jälkiseurantaan.  

5.1 Tehohoitopotilaan hoitoympäristö 

Tehohoitopotilaan hoitoympäristö voidaan jakaa fyysiseen, sosiaaliseen ja symbo-

liseen. Hoitoympäristössä tapahtuvat tapahtumat yhdessä unien ja harhojen kans-

sa vaikuttavat hänen sisäiseen kokemukseen hoitoympäristöstä. (Kuvio 8) (Osa-

julkaisu II.)  

Kuvio 8. Tehohoitopotilaan hoitoympäristö. 

5.1.1 Fyysinen ympäristö 

Tässä tutkimuksessa tehohoidossa olevan potilaan fyysinen ympäristö muodostui 

yliopistollisen sairaalan teho-osastosta, jossa on 12 potilaspaikkaa. Potilaista kol-

me oli hoidossa kahden hengen huoneessa ja yksi seitsemänpaikkaisessa valvon-

tahuoneessa. Potilaspaikat olivat kahden hengen huoneessa n. 15 m2 ja seitsemän 
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hengen valvontahuoneessa 12,9 m2. Potilaspaikat oli erotettu toisistaan verhoilla. 

Lattiamateriaali on muovia, seinät kaakeloitu ja katto kyprocia.  

Tehohoitopotilaan fyysinen ympäristö voidaan jakaa välittömään ja välilli-

seen ympäristöön. Potilaan välittömään fyysiseen ympäristöön kuuluivat ne lait-

teet ja hoitotarvikkeet, jotka ovat yhdistettyinä potilaaseen. Näitä olivat valvon-

tamonitori johtoineen, respiraattori, kanyylit, katetri ja infuusioletkut sekä potilas-

sänky. Lisäksi välittömään fyysiseen ympäristöön kuuluivat valaistus, äänet sekä 

huoneen lämpötila. Kahden potilaan sängyn vierestä mitattuna valaistuksen voi-

makkuus vaihteli 120 ja 770 luxin välillä. Äänenvoimakkuus vaihteli 48,0 ja 81,0 

dB:n välillä (Taulukko 4). Välillisen fyysisen ympäristön potilaalle muodostivat 

organisaatio, jossa potilas oli, sekä huone ja potilaspaikka.  

Taulukko 4. Äänen (dB) ja valaistuksen (lux) voimakkuus. 

Potilas Ka dB 

7.00-22.00 

Ka dB 

22.00-7.00

Matalin  

dB 

Korkein  

dB 

Ka lux 

7.00-22.00

Ka lux 

22.00-7.00

Matalin  

lux 

Korkein 

lux 

1 59 51 48 81 295 162 120 523 

2 57 54 53 76 342 128 134 770 

5.1.2 Sosiaalinen ympäristö 

Tehohoitopotilaan sosiaalinen ympäristö muodostui teho-osaston henkilökunnas-

ta, avustavasta henkilökunnasta, teho-osaston muista potilaista sekä läheisistä. 

Potilaiden kontaktit muihin ihmisiin vaihtelivat tutkittujen 24 tunnin aikana 41:stä 

184 välittömään kontaktiin eri henkilöiden kanssa. Kontaktien kesto vaihteli no-

peista muutaman sekunnin kontakteista pitempiin, kymmenien minuuttien pitui-

siin yhtäjaksoisiin kontakteihin. Pitempiä kontakteja leimasivat tauot, joita esi-

merkiksi potilaan pesemisen aikana esiintyi. Taukojen aikana potilaat sulkivat 

silmänsä tai seurasivat ympäristön tapahtumia.  

Potilaan sosiaaliseen ympäristöön kuului kontaktissa ja ei-kontaktissa poti-

laaseen kohdistuvia toimintoja sekä toimintoja, joissa kontaktin ottaminen vaihte-

li. Kontaktissa potilaaseen tapahtuvia toimintoja olivat potilaan tutkiminen, hoi-

taminen, avustaminen, ohjaaminen, kannustaminen ja kuntouttaminen. Ei-

kontaktissa potilaaseen tapahtuvia toimintoja olivat henkilökunnan hoitolaitteisiin 

ja ympäristöön liittyvät huoltotoimenpiteet, keskustelu huoneessa tai muualla 

osastolla olevien kanssa, keskustelu puhelimessa, potilaan tarkkailu, hoitoihin 

liittyvät alku- ja jälkitoimenpiteet sekä tiedonsiirtoon liittyvät toimenpiteet. Toi-

minnat, joissa kontaktin ottaminen vaihteli tilanteen tai toimijan mukaan, olivat 
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henkilökunnan hoitolaitteisiin ja ympäristöön liittyvät huoltotoimenpiteet, poti-

laan tutkiminen, tarkkailu, hoitaminen ja siirtäminen. (Taulukko 5.)  

Taulukko 5. Potilaiden kontaktit ja reagoiminen vuorokauden aikana. 

Kontakti Potilas 1 Potilas 2 Potilas 3 Potilas 4 

Suora 91 184 41 180 

Epäsuora 35 57 9 28 

Reagointi ympäristöön 13 47 3 32 

Yhteensä 139 288 53 240 

Henkilöt / vrk 25 22 11 24 

5.1.3 Symbolinen ympäristö 

Tehohoitopotilaan hoidossa toistui rutiineja, joiden voidaan katsoa muodostavan 

symbolisen ympäristön. Nämä rutiinit ovat sääntöjen, normien ja tiedon muodos-

tamia. Näitä rutiineja olivat työntekijöiden työajat, lääkärinkierrot, laborato-

rionäytteiden ja röntgenkuvauksen ajat sekä aamu- ja iltapesut. Rutiinien suorit-

taminen keskeytyi potilaan voinnissa tapahtuvan akuutin muutoksen, lääkitsemi-

sen tai avustavan henkilön odottamisen vuoksi. Hoitajat toteuttivat potilaalle 

suunniteltua hoitoa ja huolehtivat hoidon etenemisestä, välittivät tietoa toisille 

ammattihenkilöille, potilaalle ja omaisille sekä huolehtivat hoitolaitteiden toimin-

nasta ja potilaspaikan järjestyksestä. Lääkärit tarkistivat mitattuja arvoja, suunnit-

telivat hoitoa, tekivät toimenpiteitä ja välittivät tietoa toisille ammattihenkilöille 

ja potilaalle sekä omaisille. Omaiset noudattivat annettuja ohjeita, ottivat vastaan 

tietoa, esittivät kysymyksiä henkilökunnalle sekä ottivat kontaktia potilaaseen. 

Muut ammattihenkilöt kävivät suorittamassa yksittäisiä tehtäviä, kuten esimerkik-

si röntgenkuvaus, näytteenotto ja fysioterapia.  

5.1.4 Psyykkinen ympäristö 

Psyykkinen hoitoympäristö muodostui tehohoitopotilaan hoidonaikaisista koko-

naisvaltaisista kokemuksista. Potilaiden kokemukset voidaan jakaa sisäisiin ja 

ulkoisiin muistikuviin. Muistikuvien muodostumiseen vaikuttivat fyysisen, sosi-

aalisen ja symbolisen ympäristön tapahtumat sekä potilaan fyysiset kokemukset.  

Potilaiden muistikuvia tehohoidosta kuvataan osajulkaisuissa III ja IV. Kol-

men kuukauden kuluttua tehohoidosta kerätty haastatteluaineisto luokitettiin kah-

teen pääkategoriaan: sisäiset ja ulkoiset muistikuvat. Sisäiset muistikuvat sisältä-
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vät fyysiset oireet ja psyykkiset kokemukset tehohoidon ajalta, jotka olivat epäto-

dellisia ja epämiellyttäviä. Ulkoiset muistikuvat sisälsivät tapahtumia, joka muo-

dostuivat tarkkailemalla ympäristöä, kuten hoitotoimenpiteitä, toisia ihmisiä, 

kommunikointia ja ympäröivää tilaa. Kuuden kuukauden jälkeen tehohoidosta 

kysyttiin haastattelussa potilaiden kokemuksia tehohoidosta uudelleen. Joitakin 

suoria kysymyksiä kysyttiin tarkentamaan ensimmäistä haastattelua. Toisessa 

haastattelussa ei ilmennyt uusia teemoja tai aiheita. (Osajulkaisu III.) 

Sisäiset muistikuvat 

Sisäiset muistikuvat olivat fyysisiä ja psyykkisiä kokemuksia, jotka olivat epäto-

dellisia ja epämiellyttäviä kokemuksia. Fyysiset oireet liittyivät kivun, kylmän tai 

janon tuntemuksiin. ”Minulta kysyttiin olenko kipeä ja missä kipua on… en osan-

nut vastata, kipua oli joka paikassa.” Seuraavassa haastattelussa potilas jatkoi 

samaa teemaa: ”Muistan, että minulta kysyttiin kivusta mutta en oikeastaan osan-

nut sanoa missä kipua on.”, ”Siellä oli kamalan kylmä, palelin jatkuvasti.” ja 

seuraavassa haastattelussa: ”Kun olin jäätymäisilläni, ajattelin että olen lentoko-

neessa jossakin ylhäällä ja siksi on niin kylmä.” tai ”Minulla oli jano ja sain 

vettä ruiskulla… minulle tulee pakokauhu kun muistan sen janon.” ja toisessa 

haastattelussa: ”Ihmettelin, miksen saa vettä mutta myöhemmin henkilökunta 

kertoi syyn miksi veden juontia rajoitettiin.” 

Psyykkisiä kokemuksia oli vaikea yhdistää mihinkään tiettyyn tilanteeseen tai 

potilaat epäilivät tapahtumien todellisuutta: ”… se oli kovin hämmentävä maail-

ma”, ” en tiennyt olinko unessa vai hereillä”, ”En osaa erotella mikä oli totta ja 

mikä epätodellista”. Jotkin muistikuvat olivat ahdistavia ja pelottavia; ensimmäi-

sessä haastattelussa: ”Jokin uhkasi minua koko ajan mutta en osaa sanoa mikä se 

oli.” ja sama aihe toisessa haastattelussa: ”Jotakin pahaa oli tapahtunut… ajatte-

lin, että atomipommi on räjähtänyt tai minulla on syöpä levinnyt joka paikkaan.” 

tai ensimmäisessä haastattelussa. ”Tunsin itseni surulliseksi… muistan ajatelleeni, 

etten pääse enää koskaan kotiin.” ja seuraavassa haastattelussa: ”Luulin, että 

lompakkoni ja passini on viety minulta ja siksi en voi enää mennä kotiin.” 

Potilaat tiesivät, että jotkin epätodelliset muistikuvat eivät ole totta, ensim-

mäisessä haastattelussa: ”Minusta henkilökunta näytti sukulaisiltani… joillakin 

oli sukulaisteni kasvot mutta toisaalta samalla tiesin ettei se voi olla totta… se oli 

todella kummallinen tunne..” ja seuraavassa haastattelussa: ”Ajatteli, että olen 

elokuvissa.” Epämukavia tunteita kuvattiin myös näin ensimmäisessä haastatte-

lussa: ”Tunsi kuoleman läsnäolon… joskus toivoin että olisin kuollut.” ja seuraa-
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vassa haastattelussa: ”Olin hyvin surullinen ja itkin – olin kauhuissani.” tai en-

simmäisessä haastattelussa: ”…olin hermostunut.” ja seuraavassa haastattelussa: 

”Siellä oli mahdoton keskittyä mihinkään, nukkua tai rauhoittua.”tai ensimmäi-

sessä haastattelussa: ”Olin häpeissäni…” ja seuraavassa haastattelussa: ”Oli 

todella noloa maata siellä alasti.” 

Ulkoiset muistikuvat 

Ulkoiset muistikuvat sisälsivät tapahtumia, jotka saavutettiin tarkkailemalla kuten 

olemalla hoitotoimenpiteen kohteena tai kommunikoimalla. Kokemuksia hoito-

toimenpiteistä kuvattiin seuraavasti: ”He pesivät minua” tai ”He käänsivät mi-

nut” tai ”Katselin kun minulle tiputettiin verta”. Seuraavassa haastattelussa hoito-

toimenpiteitä kuvattiin seuraavasti: ”Muistan katselleeni hoitajien tekemiä toi-

menpiteitä.” Muistikuvia toisista ihmisistä kuvattiin seuraavasti: ”En nähnyt 

toisia potilaita mutta muistan kuulleeni heidän ääniä.” tai ”Tiesin että samassa 

huoneessa oli mies, jolle oli tehty jokin leikkaus.” Toisessa haastattelussa heiltä 

kysyttiin, mistä he tiesivät, että huoneessa oli toisia potilaita, mihin he vastasivat: 

”Koska joku huusi… ehkä hän oli vanhempi henkilö.” tai ”Hoitajat kävivät läpi 

jotakin toimenpidettä hänelle.” Muistikuvat läheisistä kuvattiin esimerkiksi 

näin:”Äiti ja isä kävivät katsomassa minua” ja seuraavassa haastattelussa: ”Äiti 

tuli ja kertoi mitä minulle oli tapahtunut.” 

Kommunikointia kuvattiin näin: ” Kyselin lakkaamatta jotakin mutta en 

muista mitä minulle kerrottiin” ja seuraavassa haastattelussa: ”Kun muistelen 

tilannetta, olen varma että kyllä henkilökunta vastasi minulle… en vain tiedä 

mitä.”, ”Me odotimme koko ajan jotakin” ja seuraavassa haastattelussa: ”Niin me 

todella odotimme aina jotakin… olisikohan se ollut toista hoitajaa…?” tai ”Hoi-

tajat väsyivät kysymyksiini” ja seuraavassa haastattelussa: ”En osaa sanoa miksi 

minusta tuntui, että he väsyivät minuun, mutta minulle jäi sellainen tunne.” 

Muistikuvia tehohoitoympäristöstä kuvattiin näin: ”Siellä juteltiin jatkuvas-

ti”, ”Siellä oli jatkuva hyörinä, se oli tosi kiireinen paikka” ja ”Siellä oli paljon 

laitteita ja ihmisiä”. Seuraavassa haastattelussa tehohoitoympäristöä kuvattiin 

luettelemalla laitteita ja ihmisiä, joita potilaat muistivat, ja käymällä läpi kiireistä 

ilmapiiriä. 

Osajulkaisussa IV kuvataan vuosina 2004–2010 tehohoidon jälkiseurantapo-

liklinikalla käyneiden potilaiden muistikuvia. Kolmen kuukauden jälkeen teho-

hoidosta 48,1 %:lla (n = 216) ja kuuden kuukauden jälkeen 51,5 %:lla potilaista 

(n = 45) oli muistikuvia tehohoidosta. 23,7 % (n = 216) näistä muisti läheisensä, 
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mutta potilailla oli myös muistikuvia hoitajista ja lääkäreistä. 32,9 %:lla potilaista 

(n = 216) oli harhoja, painajaisia ja paniikkikohtauksia tehohoidon jälkeen. Ky-

syttäessä uudelleen kuuden kuukauden kuluttua 37,8 %:lla potilaista (n = 45) oli 

samoja oireita. Potilaat tunsivat itsensä hämmentyneiksi, hermostuneiksi ja pe-

lokkaiksi. Kolmen kuukauden kuluttua tehohoidosta 27,0 % potilaista (n = 216) ja 

kuusi kuukautta tehohoidon jälkeen 6,6 % (n = 45) raportoi noista kokemuksia 

(Taulukko 6). 22,2 %:lla potilaista (n = 216) oli myös muita muistikuvia. Teho-

hoidon jälkiseurantapoliklinikan hoitajat dokumentoivat muita muistikuvia poti-

laiden kertoman mukaan (Taulukko 7). 

Taulukko 6. Potilaiden muistikuvat (%) verrattuna kolmen ja kuuden kuukauden kulut-

tua tehohoidosta 

Muistikuvat 3 kk (n = 216) 

Kyllä/ei 

3 kk (n = 45) 

Kyllä/ei 

6 kk (n = 45) 

Kyllä/ei 

p-arvo1 

Onko muistikuvia      

teho-osastolta? 48,1/33.9 51,5/48.5 47,7/52.3 < 0.05 

läheisistä? 23,7/67.9 22,2/77.8 0/10  

hälytyksistä? 11,2/81.3 10,9/89.1 2,2/97,8  

keskusteluista? 5,8/86,6 5,9/94,1 2,2/97,8  

hoitajista? 16,1/76,3 15,9/84,1 17,4/82,6  

lääkäreistä? 11,2/81,3 10,9/89,1 2,2/97,8  

intubaatiotuubista? 8,5/83,9 8,4/91,6 2,2/97,8  

muista letkuista? 7,6/85,3 0,8/99,2 17,4/82,6  

limaimuista? 

kivuista? 

vrk vaihtelusta? 

6,3/86,6 

7,1/85,7 

3,1/89,7 

6,3/93,7 

6,7/93,3 

2,9/97,1 

2,2/97,8 

0/100 

0/100 

 

Tunsitko itsesi     

hämmentyneeksi? 13,0/80,8 13,8/86,2 0,8/99,2  

levottomaksi? 9,6/82,8 9,6/90,4 0,4/99,6  

pelokkaaksi? 2,5/90,0 2,5/97,5 0/100  

Oliko sinulla     

harhoja? 20,1/73,2 23,0/77,0 4,6/95,4  

painajaisia? 9,6/84,1 10,9/89,1 2,1/97,9  

paniikkihäiriöitä? 0,8/99,2 1,3/98,7 0,4/99,6  

muita muistikuvia? 22,2/71,5 22,2/77,8 0/100  

Olivatko muistikuvat 

ahdistavia? 

15,6/84,4 14,6/85,4 0/100  

1) χ2-testi 
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Taulukko 7. Esimerkki potilaiden muistikuvista tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan 

hoitajien kirjaamina. 

Sisäiset muistikuvat Ulkoiset muistikuvat 

kipu 

kylmä 

kuoleman läheisyys 

lentäminen 

epätodellisia muistikuvia, joita ei halua jakaa 

tunne, että oli jossakin epätodellisessa paikassa 

horisontaalisia ongelmia 

tuntui että sänky oli seinällä 

melu 

musiikki 

sidottuna tai letkuissa oleminen 

pesut, hampaiden harjaus 

käännöt, asennon vaihdot 

seinä ja katto vaihtoivat paikkaa 

musta seinä lähestyi 

tuntui, kuin olisi raketissa tai asemalla 

ystävät hoitivat tai olivat viereisessä sängyssä 

epärealistisia unia, unet eri väreissä 

joku varasti tavaroita 

matoja, käärmeitä, termiittejä 

annettiin viimeinen siunaus 

enkelit tai peikot hoitivat 

turvallinen tunne joistakin hoitajista ja fysioterapeuteista

 

5.2 Tehohoitopotilaan vuorovaikutus ympäristön kanssa 

Tehohoitopotilaan vuorovaikutus ympäristön kanssa muodostui useista, lyhyistä 

kontakteista eri ihmisten kanssa. Yhden vuorokauden aikana potilaat olivat kon-

taktissa 11–25:n eri henkilön kanssa yhteensä 53–288 kertaa vuorokauden aikana 

(Taulukko 5). Toiminnot, joihin liittyi verbaalista kommunikointia, olivat potilaan 

tutkiminen, hoitotoimenpiteet, tukeminen, neuvonta, rohkaisu ja kuntouttaminen. 

Suorien kontaktien määrä vaihteli 41:sta 184:ään vuorokauden aikana. Kontaktit 

kestivät keskimäärin 2,2 minuuttia ja yhteensä potilaat olivat vuorovaikutuksessa 

suoraan sukulaisten tai henkilökunnan kanssa 1,17 tunnista 7,03 tuntiin (Taulukko 

9). 64–83 % kaikista kontakteista tapahtui aamun kello kuuden ja illalla kello 

kymmenen välillä. Potilaat kommunikoivat pään liikkeillä, muodostamalla huulil-

la sanoja, eleillä, kirjoittamalla tai osoittamalla aakkostaulukosta kirjaimia. 

Vuorovaikutus, jossa potilaaseen oltiin yhteydessä ilman verbaalista kommu-

nikointia, sisälsi hoitotoimenpiteitä, kuten potilaan kääntäminen, silmänliikkeiden 

tarkistaminen, silmätippojen laittaminen, potilaan sängyn tai sängynpään liikut-
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taminen, peiton nostaminen, hoitolaitteiden asentaminen tai kainalolämmön mit-

taaminen. 

Tapahtumat, joihin liittyi epäsuoria kontakteja, olivat henkilökunnan keskus-

telu, henkilökunnan ja toisen potilaan tai puhelimeen keskustelu tai toisten poti-

laiden äänet potilaspaikan vierellä. Yhden hoitovuorokauden aikana potilaat rea-

goivat epäsuoraan kommunikointiin 9–57 kertaa. Keskimäärin potilaat olivat 

epäsuorassa kontaktissa ympäristön kanssa 16,45 tuntia vuorokaudessa. 

Potilaat reagoivat tehohoitoympäristöön 3–47 kertaa ilman, että heihin oli 

lainkaan kontaktia. Näitä tapahtumia olivat ympäristöön liittyvät huoltotoimenpi-

teet, monitorihälytykset, valaistuksen muutokset sekä osastolta kuuluvat äänet, 

kuten laatikoiden paukuttelu, keskustelu, nauru ja yskiminen. Yhtenäinen aika, 

jolloin potilaaseen ei oltu kontaktissa, vaihteli 4,59 minuutista 39,31 minuuttiin 

vuorokauden aikana. Vuorokauden aikana yhteensä saatava levon kokonaisaika 

vaihteli 7,05 tunnista 10,10 tuntiin. Potilas, jolla tässä tutkimuksessa oli vuoro-

kauden aikana pisin lepoaika, oli sedatoituna seitsemän tuntia (Taulukko 9). (Osa-

julkaisu III.) 

Taulukko 8. Suorien kontaktien kesto vuorokauden aikana. 

Muuttuja Potilas 1 Potilas 2 Potilas 3 Potilas 4 

Keskiarvo 2.25 min 2.20 min 2.10 min 2.16 min 

Vaihteluväli 0.2–32 min 0.1–19 min 0.1–11.2 min 0.1–13.3 min 

Kokonaisaika 3 h 42 min 5 h 56 min 1 h 17 min 7 h 03 min 

Taulukko 9. Potilaiden yhtäjaksoinen lepoaika vuorokauden aikana. 

Muuttuja Potilas 1 Potilas 2 Potilas 3 Potilas 4 

Keskiarvo 8.08 min 4.59 min 39.31 min 12.45 min 

Vaihteluväli 0.7–87.7 min 0.2–62.3 min 7.03–90.9 min 0.51–61.6 min 

Klo 22.00–7.00 4 h 21 min 4 h 16 min 5 h 16 min 3 h 45 min 

Yhteensä vrk 10 h 10 min* 7 h 45 min 8 h 40 min 7 h 05 min 

*Potilas oli sedatoituna 7 h 7 min 

5.3 Potilaan psyykkinen toipuminen 

5.3.1 Psyykkinen elämänlaatu tehohoidon jälkeen 

Tehohoidossa olleilla potilailla (n = 216) oli matalampi psyykkinen elämänlaatu 

kuin ikä- ja sukupuolivakioiduilla suomalaisella vertailuväestöllä keskimäärin. 
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Psyykkisissä roolitoiminnoissa tehohoidossa oleilla potilailla RAND-36-arvo oli 

48,0 kolme kuukautta tehohoidon jälkeen, kun se suomalaisella ikä- ja sukupuoli-

vakioidulla väestöllä on 74,8. Ryhmien välinen ero on tilastollisesti erittäin mer-

kittävä. P-arvo parillisella t-testillä on < 0,001. Psyykkisen hyvinvoinnin RAND-

36-keskiarvo oli 70,8, kun se vertailuväestössä on 73,2. Ero parillisella t-testillä ei 

ole tilastollisesti merkitsevä. Tarmokkuus kolmen kuukauden jälkeen tehohoidos-

ta oli 56,3, kun se suomalaisessa vertailuväestössä on 63,7. Ero tulosten välillä on 

tilastollisesti merkitsevä parillisten testien t- testillä. (Taulukko 10.) Kuuden kuu-

kauden kuluttua keskiarvot RAND-36:ssa olivat matalampia kuin kolmen kuu-

kauden kuluttua tehohoidosta. Parillisten testien t-testillä mitattuna ero on tilastol-

lisesti merkitsevä, mutta arvojen välinen erotus ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

(Taulukko 11.) (Osajulkaisu IV.) 

Taulukko 10. Tehohoitopotilaiden psyykkinen elämänlaatu mitattuna RAND-36-

mittarilla (keskiarvo ± SD, mediaani) verrattuna ikä- ja sukupuolivakioituun suomalai-

seen verrokkiväestöön kolme kuukautta tehohoidosta. 

RAND 36 Tehohoitopotilaat 

3kk n = 216 

Verrokkiväestö Keskiarvon 

erotus 

95 % CI p-arvo1 

Psyykkiset rooli- 

toiminnot 

48 ± 47, 33 75 ± 8, 74 -27 -33 – -20 < 0,0011 

Psyykkinen  

hyvinvointi 

71 ± 18, 76 73 ± 3, 73 -2 -5 – 0,3 0,0821 

Tarmokkuus 56 ± 20, 55 64 ± 5, 63 -8 -10 – -5 < 0,0011 
1) Parilliset T-testit 

Taulukko 11. Tehohoitopotilaiden psyykkinen elämänlaatu mitattuna RAND-36-

mittarilla (keskiarvo ± SD, mediaani) verrattuna ikä- ja sukupuolivakioituun suomalai-

seen verrokkiväestöön kuusi kuukautta tehohoidosta. 

RAND-36 Tehohoitopotilaat 

 6 kk n = 44 

Verrokkiväestö Keskiarvon 

erotus 

95 % CI p-arvo1 

Psyykkiset rooli 

toiminnot 

39 ± 46, 41 74 ± 9, 74 –35 –50 – –20 < 0,0011 

Psyykkinen 

hyvinvointi 

65 ± 22, 68 73 ± 2, 73 –8 –15 – –1 0,0241 

Tarmokkuus 55 ± 26, 55 64 ±5, 63 –8 –16 – –0,6 0,0361 
1) Parilliset T-testit 
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5.3.2 Psyykkinen toipuminen 

Psyykkisen toipumista heikentäviä tekijöitä tutkittiin tehohoidon jälkiseurantapo-

liklinikalla käyneiden potilaiden (n = 216) iän, sukupuolen, sairaalaan tulo- ja 

potilastyypin, elintoimintojen tilaan (SOFA ja APACHE II) ja tehohoitotyön luo-

kitusjärjestelmän (THLJ) sekä potilaiden muistikuvien ja heidän kokemien harho-

jen suhteessa väestön keskiarvoihin RAND-36-mittarin osa-alueissa psyykkinen 

hyvinvointi, psyykkiset roolitoiminnot ja tarmokkuus. (Taulukko 12.) 

Ikäryhmien (alle ja yli 50 vuotiaat) välillä suurin ero väestöarvojen saavutta-

misessa saatiin psyykkisissä roolitoiminnoissa. Yli 50 vuotiaista 23 % saavutti 

väestöarvon psyykkisten roolitoimintojen osalta kun taas alle 50 vuotiaista 45 % 

saavutti sen.  

Potilaiden sairaalaan tulotyypin mukaan tarkasteltuna elektiivisesti sairaalaan 

tulleet potilaat saavuttivat väestöarvot tarmokkuuden osalta päivystyspotilaita 

heikommin. Kirurgisilla potilailla keskiarvot olivat psyykkisen hyvinvoinnin osa-

alueella sisätautipotilaita heikommat, kun taas psyykkisten roolitoimintojen osalta 

ryhmien välillä oli vain 1 %:n ero ja tarmokkuuden osalta sisätautipotilaat saavut-

tivat väestöarvot kirurgisia potilaita heikommin. Leikatut potilaat saavuttivat 

väestöarvot ei –leikattuja paremmin kaikilla osa-alueilla. Elintoimintojen häiriöitä 

kuvaavien mittareiden osalta SOFA-luokittelussa ja sairauden vaikeusastetta ku-

vaavan APACHE II-pisteytysjärjestelmässä korkeampien ja matalampien pistei-

den suhteen ei ollut merkittäviä eroja. Tehohoitotyön toimintoja luokittelevan 

THLJ:n pisteitä tarkasteltiin psyykkisten- ja elintoimintojen osalta. Psyykkisissä 

toiminnoissa enemmän tukea tarvinneet potilaat saavuttivat psyykkisen hyvin-

voinnin osalta väestöarvoja paremmin kuin vähemmän psyykkistä tukea saaneet. 

Elintoimintojen tuen määrällä ei ollut vaikutusta väestöarvojen saavuttamiseen.  

Potilaat, joilla oli muistikuvia tehohoidosta, saavuttivat psyykkiset roolitoi-

minnot merkittävästi paremmin kuin he, joilla ei ollut muistikuvia. Harhoja koke-

neet potilaat saavuttivat psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueen väestöarvoja pa-

remmin kuin ei harhoja kokeneet potilaat. Potilaat, joilla oli ahdistavia muistiku-

via jäivät selvästi väestöarvoista verrattuna potilaisiin, joilla ahdistavia muistiku-

via ei ollut. (Osajulkaisu IV.) 
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Taulukko 12. Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan potilaiden (N = 216) RAND-36-

elämänlaatumittarin psyykkisten osa-alueiden väestöarvojen saavuttaminen eri muut-

tujissa. 

Muuttuja Psyykkinen 

hyvinvointi 

Kyllä 

n (%) 

p-arvo1 Psyykkinen 

roolitoiminta 

Kyllä 

n (%) 

p-arvo1 Tarmokkuus 

 

Kyllä 

n (%) 

p-arvo1 

Ikä < 50 38 (44) 0,188 45 (45) 0,001 30 (37) > 0,9 

Ikä ≥ 50 53 (54)  27 (23)  36 (36)  

Nainen 31 (57) 0,196 23 (38) 0,425 24 (44) 0,177 

Mies 60 (46)  49 (32)  42 (33)  

Päivystys 85 (50) 0,592 67(33) > 0,9 64 (38) 0,087 

Elektiivinen 6 (40)  5 (33)  2 (14)  

Kirurginen potilas 49 (45) 0,225 41 (33) > 0,9 41 (37) 0,873 

Sisätautipotilas 39 (54)  30 (34)  24 (35)  

Leikattu 29 (56) 0,325 25 (42) 0,077 21 (40) 0,609 

Ei leikattu 61 (47)  46 (29)  45 (35)  

SOFA ≤ 8 53 (49) 0,879 39 (31) 0,372 38 (36) 0,874 

SOFA > 8 34 (48)  32 (38)  27 (38)  

APACHE II ≤ 25 22 (50) > 0,9 15 (28) 0,406 11 (26) 0,104 

APACHE II > 25 69 (49)  57 (35)  55 (40)  

THLJ       

psyyk ≤ 14 40 (42) 0,044 36 (33) 0,881 31 (32) 0,257 

psyyk > 14 43 (58)  30 (34)  30 (42)  

elint ≤ 14 61 (49) > 0,9 49 (34) > 0,9 42 (34) 0,09 

elint > 14 22 (49)  17 (33)  19 (42)  

On muistikuvia 48 (51) 0,532 44 (39) 0,044 32 (34) > 0,9 

Ei muistikuvia 32 (44)  20 (25)  23 (33)  

On harhoja 27 (61) 0,084 19 (40) 0,303 16 (38) 0,469 

Ei harhoja 64 (46)  53 (31)  50 (36)  

On ahdistavia 

muistikuvia 

6 (10) 0,068 20 (23) 0,118 25 (20) 0,132 

Ei ahdistavia 

muistikuvia 

54 (90)  67 (77)  98 (80)  

1) χ2 Testi 

SOFA= The Sequential Organ Failure Assessment 

APACHE II = The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 

THLJ = Tehohoidon luokitusjärjestelmä 
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5.3.3 Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikka 

Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikkakäyntiin sisältyi hoitajan ja lääkärin vas-

taanotot sekä fyysistä toipumista mittaavat tutkimukset. Poliklinikkakäynti alkoi 

hoitajan vastaanotolla. Hoitaja kertoi potilaalle poliklinikkakäynnin tarkoituksen 

ja päivän ohjelman sekä kävi potilaan kanssa läpi elämänlaatua kartoittavan 

RAND-36-kyselyn. Hoitajan toiminnan keskeiset asiat poliklinikkakäynnillä oli-

vat rutiinien ohjaamat toiminnat. Lääkäri kävi potilaan kanssa läpi asioita, jotka 

liittyvät sairastumiseen, sairauden hoitoon sekä toipumiseen. Lääkäri myös kertoi 

potilaalle tutkimustuloksista ja niiden merkityksestä. Lääkärin toiminta poliklini-

kalla voidaan jakaa tiedon siirtoon, kuten tapahtumien kertaaminen ja kokemuk-

sen kysyminen, ja toipumisen tukemiseen, kuten fyysisen toipumisen tarkkailu ja 

psyykkisen tuen antaminen. (Kuvio 6.) (Osajulkaisu I) 

Potilaiden toimintaan tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla kuului tiedonsiir-

to toimimalla tiedonantajana sekä tiedon vastaanottajana. Potilas oli poliklinikka-

käynnillä aktiivinen osallistuja tutkimuksissa. Omaiset toimivat poliklinikka-

käynnillä potilaan asianajajina ja etsivät tukea. Potilaan asianajajan roolissa he 

kertoivat potilaan vuodeosastoajasta, toipumisesta kotona ja kuntoutumisesta sekä 

fyysisistä muutoksista. Lisäksi he puhuivat potilaan puolesta ja korjasivat ja tar-

kensivat potilaiden puheita, avustivat potilasta sekä arvioivat potilaan tunnetiloja 

ja keskustelun tarvetta. (Kuvio 7.) (Osajulkaisu I.) 

Hoitajien kokemuksia tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toiminnasta 

Hoitajat kokivat poliklinikan toiminnassa positiiviseksi potilaiden kohtaamisen, 

heidän ongelmiensa huomioimisen ja luottamuksellisen suhteen syntymisen poti-

laan ja hoitajan välille. Hoitajien toiminnassa luontevat kohtaamiset potilaiden 

kanssa liittyivät siihen, että hoitaja tunsi elämänlaatukyselyn ja oli valmistautunut 

hyvin. Keskustelun kuluessa hoitaja pystyi hyvin ottamaan huomioon potilaan 

ongelmia ja vastaamaan niihin sekä sopeutumaan tilanteeseen riippumatta poti-

laan aktiivisuudesta. Luottamuksellisen suhteen syntyminen katsottiin positiivi-

seksi asiaksi. Luottamuksellinen suhde tarkoitti potilaan avautumista hoitajalle ja 

asioiden avointa käsittelyä. Potilaat kertoivat hoitajien kokemuksen mukaan asi-

oista oma-aloitteisesti. (Osajulkaisu I.) 

Hoitajat kokivat haastavina passiiviset potilaat, rutiinien suorittamisen, tilan-

teeseen valmistautumattomuuden sekä potilaan ohittamisen yhteisessä keskuste-

lussa omaisten kanssa. Passiiviset potilaat olivat hiljaisia tai sulkeutuneita ja heitä 
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oli vaikea lähestyä, jolloin keskustelut jäivät yksipuolisiksi kyselyiksi. Rutiinien 

suorittaminen kuvastui elämänlaatukyselyn kaavamaisena täyttämisenä. Tilantee-

seen valmistautumattomuus tarkoitti myös sitä, että potilaasta oli saatu väärää 

ennakkotietoa, jolloin potilaan tilanne tuli hoitajalle yllätyksenä. Jos potilaalla oli 

vaikeuksia tuottaa itse puhetta, omaisten läsnäolo poliklinikkatilanteessa toisaalta 

edisti keskustelua mutta toisaalta hoitaja koki myös sen johtavan siihen, että hän 

puhui välillä potilaan yli omaiselle. (Osajulkaisu I. ) 

Lääkäreiden kokemuksia tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toiminnasta 

Lääkärit pitivät myönteisenä poliklinikkakäynnissä sitä, että heillä oli mahdolli-

suus käydä asioita läpi potilaan ja omaisten kanssa, luoda kontakti potilaisiin sekä 

tukea ja rohkaista heitä. Myös potilaan mahdollisuus käydä tutustumassa teho-

osastoon ja tavata häntä hoitaneita henkilöitä koettiin hyvänä. Poliklinikalle varat-

tu pitkä vastaanottoaika takasi sen, että lääkärillä oli kiireettömästi aikaa kertoa 

potilaille ja omaisille sairastumisesta, sen merkityksestä, toipumisesta ja kuntou-

tumisesta, kuunnella potilaan ja omaisten kokemuksia sekä vastata heidän kysy-

myksiinsä. Poliklinikkakäynnin aikataulua pidettiin sopivana ja lääkäreistä hoita-

jan vastaanotto rentoutti potilaita ennen lääkärin vastaanottoa. (Osajulkaisu I.) 

Oman toiminnan kannalta lääkäreistä oli myönteistä tavata potilas toipunee-

na. Potilaan siirryttyä teho-osastolta vuodeosastolle kontakti häneen yleensä kat-

keaa, eikä teho-osaston henkilökunta juuri tapaa työssään potilaitaan toipuneina. 

Tehohoidon tarvetta arvioidaan ja hoidon vastetta seurataan jokaisen potilaan 

kohdalla ja vaikeasti sairaiden potilaiden tapaaminen toipuneena antaa tukea arki-

päivän työhön. Lisäksi potilaiden toivuttua nähtiin konkreettisesti kuntoutuksen 

merkitys. (Osajulkaisu I.) 

Haasteellisena pidettiin omaisten puuttumista poliklinikkakäynniltä sekä ma-

sentuneen tai ahdistuneen potilaan kohtaamista. Omaisten poissaolo oli joidenkin 

potilaiden tapaamisessa puute, koska potilaan toipuminen oli kesken ja hänen 

läheisensä olisivat voineet saada poliklinikalta eväitä, kuinka tukea toipumista. 

Joissakin tapauksissa asioita olisi ollut hyvä tarkistaa omaisilta. Ahdistuneen ja 

masentuneen potilaan kohtaaminen koettiin raskaaksi, koska tällaisen potilaan 

lähettäminen kotiin arvelutti. Potilaille haluttiin luoda kontakti poliklinikalle, jotta 

he tietäisivät saavansa apua tarvittaessa, ja heitä myös ohjattiin avun hakemisessa. 

(Osajulkaisu I.) 
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Potilaiden kokemuksia tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toiminnasta 

Potilaat kokivat tärkeänä, että he saivat kokonaiskuvan sairaudesta ja hoidosta 

sekä mahdollisuuden kysellä ja selvittää epäselviä asioita. Kokonaiskuvan saami-

nen sairaudesta ja hoidosta tarkoitti tässä yhteydessä heille sirpaleisten tietojen 

yhdistämistä ja jäsentymistä oikeisiin yhteyksiinsä. Mahdollisuus kysellä ja sel-

vittää asioita oli potilaille tärkeää, koska he eivät välttämättä olleet terveyspalve-

luiden käytöstä huolimatta saaneet tietoa tapahtuneesta. Potilaat arvostivat poli-

klinikkakäynnin aikana saamaansa tietoa. Tietoa he saivat esimerkiksi tutkimustu-

loksista mutta myös sairaudesta ja hoidosta. Potilaat yllättyivät poliklinikkapäivän 

sisällöstä positiivisesti ja kertoivat keskustelun nostaneen mielialaa. Potilaille 

tarjottiin poliklinikkakäynnillä mahdollisuutta käydä tutustumassa teho-osastoon. 

Osa potilaista ei halunnut enää palata teho-osastolle, mutta tutustujista käynti 

auttoi ymmärtämään muistikuviin liittyviä asioita. Negatiivisina asioina polikli-

nikkakäynnillä potilaat pitivät odotusaikojen pituutta ja aikataulua. Sairaala koet-

tiin vaikeakulkuiseksi ja joidenkin kysymysten toistuminen oli turhauttavaa. Joi-

denkin vastaajien mielestä poliklinikkakäynnissä ei ollut mitään negatiivista. 

(Osajulkaisu I.) 

Omaisten kokemuksia tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toiminnasta 

Omaisen toiminnassa jälkiseurantapoliklinikalla korostuivat potilaan puolesta 

toimiminen ja tämän asioiden tarkastaminen sekä tiedonantajan rooli. Omainen 

oli potilaan asianajaja. Omaisista oli myönteistä asioiden kertaaminen, tiedon 

saaminen, poliklinikkakäynnin sisältö, henkilökunnan ystävällisyys ja mielialan 

nouseminen. Tärkeänä pidettiin tiedon saamista tutkimustuloksista ja keskustele-

mista kuntoutumiseen liittyvistä asioista. Tarpeellista oli lisäksi tieto siitä, mitä 

saa tehdä ja mitä ei. Useille poliklinikkakäynnin sisältö oli iloinen yllätys ja he 

pitivät käyntiä hyödyllisenä. Negatiivisiksi asioiksi omaiset listasivat asioiden 

toiston, pitkät odotusajat ja ohjauksen puutteen sairaalan sisällä kulkemiseen. 

Omaiset olivat myös huolissaan potilaiden jaksamisesta poliklinikkapäivän aika-

na. (Osajulkaisu I.)  
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6 Pohdinta 

Pohdinnassa käsitellään tutkimuksen päätuloksia, tutkimuksen vahvuuksia ja 

heikkouksia, luotettavuutta sekä eettisiä kysymyksiä. Lisäksi arvioidaan niiden 

merkitystä tehohoitotyölle, hoitotieteelle, jatkotutkimukselle ja yhteiskunnalle. 

Tämän tutkimuksen päätuloksia olivat tehohoitopotilaan hoitoympäristöön, vuo-

rovaikutukseen, kokemuksiin ja psyykkiseen toipumiseen liittyvät havainnot. 

Tutkimuksella tuotettiin uutta hoitotieteellistä tietoa tehohoitopotilaan hoitoympä-

ristöön ja psyykkiseen toipumiseen liittyvistä asioista. Tulokset tukevat aiempaa 

kansainvälistä tutkimusta tehohoitopotilaan kokemuksista ja elämänlaadusta te-

hohoidon jälkeen. Suomessa vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. 

6.1 Tulosten tarkastelua 

6.1.1 Tehohoitopotilaan hoitoympäristö 

Fyysinen hoitoympäristö 

Tehohoitopotilaan fyysinen hoitoympäristö muodostui Oulun yliopistollisen sai-

raalan teho-osastosta, jossa hoidetaan erityisvastuualueen kriittisesti sairastuneita 

potilaita Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-

Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä. Osastolla on 12 potilaspaikkaa. Nämä perus-

elementit voidaan nähdä potilaan välillisenä hoitoympäristönä. Ne muodostavat 

sen kontekstin, joka määrittää potilaan hoitoa. Erityisvastuualueen yliopistosai-

raaloille on määritelty tehtäviä, jotka huomioidaan potilasvalinnassa ja hoidon 

porrastuksessa. Tässä tutkimuksessa mukana olleet potilaat asuivat noin 350 ki-

lometrin säteellä sairaalasta.  

Välittömään potilaan hoitoympäristöön kuuluivat ne laitteet ja hoitotarvik-

keet, jotka olivat yhdistettynä potilaaseen, sekä hoitohuoneen melu ja valaistus. 

Tutkimuksessa mukana olleiden potilaspaikkojen koot olivat 12,9 m2 ja 15 m2, 

jotka jäävät suosituksen 23–24 m2 alle (Hignett 2007, Rashid 2007). Tehohoidon 

ja teknologian nopea kehittyminen on tuonut potilaiden hoitoon erilaisia laitteita, 

jotka vievät potilaspaikalta tilaa. Ahtaissa tiloissa suuri laitteiden määrä lisää 

haastetta potilaiden hoitamiselle, työergonomialle ja turvallisuudelle. Se on myös 

haaste potilaan yksityisyydelle ja lisää melun määrää teho-osastolla.  
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Teho-osaston suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota potilashuoneiden ko-

koon ja esteettömään liikkumiseen potilaspaikan ympärillä 360°, eristysmahdolli-

suuteen ja yhden hengen huoneisiin sekä siihen, että huoneissa on saatavana 

luonnonvaloa. Ideaalitilanteessa suunnittelussa on huomioitu huoneen kaikkien 

käyttäjien vaatimat tilat eri vyöhykkeillä: potilaan, omaisten ja henkilökunnan 

vyöhykkeet. (Rashid 2007.)  

Potilaita hoidetaan edelleen myös kahden tai useamman hengen huoneissa. 

Potilaspaikat ovat eroteltu toisistaan verhoilla, jotka eivät estä melun tai valon 

kulkua paikalta toiselle. Tämän tutkimuksen havainnointiaineiston perusteella 

selvisi, että potilaat reagoivat useita kertoja vuorokaudessa viereisiltä potilaspai-

koilta kuuluviin ääniin, ja potilaat kertoivat myös haastattelussa muistikuvia toi-

sista potilaista ja heidän kanssaan käydyistä keskusteluista.  

Melu 

Tässä tutkimuksessa potilaat altistuivat keskimäärin 58 dB:n melulle kello 7:n ja 

22:n välillä sekä yöllä kello 22–07 53 dB:n melulle. Korkein mitattu melu oli 81 

dB. Suurin osa melusta oli henkilökunnan aiheuttamaa. Myös Khanin ym. (1998) 

tutkimuksessa teho-osaston melusta yli 50 % oli ihmisten käyttäytymisestä aiheu-

tuvaa. Laitteet, puhelimet ja toiset potilaat aiheuttivat myös melua. Melu aiheuttaa 

stressiä paitsi potilaille myös henkilökunnalle ja omaisille. Tässä tutkimuksessa 

potilaat kuvasivat teho-osastoa paikaksi, jossa oli jatkuva hälinä ja jossa ei voinut 

keskittyä mihinkään. Mitatut desibeliarvot tukevat potilaiden kokemuksia hälinäs-

tä. McClaughertyn ym. (2001) mukaan melu voi vaikuttaa potilaaseen fysiologi-

sesti, esimerkiksi vähentää ruuansulatusnesteitä, nostaa sydämen sykettä ja meta-

boliaa, lisää hapen kulutusta ja aiheuttaa kuulovammoja. Henkilökunnalle melu 

aiheuttaa vaikeuksia keskittyä työhön tai tehdä päätöksiä sekä lisää ärtyneisyyttä 

ja ahdistusta. (McClaugherty ym. 2000.)  

WHO:n suosituksen mukaan melutason ei pitäisi nousta yli 40 dB:iin sisäti-

loissa ja yli 30 dB:iin tiloissa, joissa nukutaan (Hurtley 2009). Jokainen kuuden 

desibelin nousu lisää kaksinkertaisesti melutason intensiteettiä. Ihmiskorva voi 

adaptoitua jatkuvalle, tasaiselle melulle mutta häiriintyy intermittoivasta melusta. 

(Kam 1994.) Tässä tutkimuksessa teho-osaston melutaso oli jatkuvasti yli suosi-

tusten mukaisten rajojen ja sisälsi myös yksittäisiä, kovia ääniä aina 81 dB:iin 

saakka.  

Henkilökunnan keskustelu ja monitorihälytykset ovat eniten potilaan unta 

häiritseviä melun lähteitä (Xie ym. 2009). Potilaat eivät välttämättä herää meluun, 
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vaan se heikentää unen laatua (Freedman ym. 1999). Suurin osa tehohoitoon liit-

tyvästä melusta on vältettävissä. Henkilökunnan tietoisuutta melun lähteistä ja sen 

vaikutuksista potilaan toipumiseen on lisättävä, jotta osastolla voidaan tehdä tar-

vittavia toimenpiteitä melun välttämiseksi.  

Valaistusvoimakkuus 

Valaistusvoimakkuus on pinnalle kaikista suunnista saapuvan kokonaisvalovirran 

suhde tarkasteltavan pinnan alaan. Valaistusvoimakkuuden yksikkönä käytetään 

luksia (lux), mikä ilmaisee, kuinka paljon valoa pinnalle tulee. Vaikka eri pintojen 

valaistusvoimakkuudet olisivat yhtä suuret, voi pintojen erilaisista väri- ja heijas-

tusominaisuuksista johtuen niiden väillä olla suuriakin eroja. (Halonen ym. 2003.) 

Tutkimuksessa mitatut valonvoimakkuudet olivat matalimmillaan yöllä 120 luxia 

ja korkeimmillaan hoitotilanteessa 770 luxia, päivällä keskimäärin 319 luxia ja 

yöllä 145 luxia. Mitatut valaistuksen voimakkuudet päivällä vastaavat hyvin va-

laistua toimistoa ja yöllä yleisvalaistusta. Tässä tutkimuksessa ei mitattu heijas-

tusominaisuuksia. Tutkimuksessa haastatellut potilaat eivät raportoineet suoraan 

teho-osaston valaistukseen liittyvistä asioista, mutta DVD:lle kuvatut havaintoai-

neiston potilaat reagoivat valaistusolosuhteiden muutoksiin esimerkiksi avaamalla 

silmänsä tai kääntämällä katseensa valaistuksen suuntaan. 

Haasteita valaistuksen suunnittelulle teho-osastolla tuo se, että vuorokauden 

ajasta riippumatta potilaille joudutaan suorittamaan tarkkuutta vaativia toimenpi-

teitä ja annostelemaan lääkkeitä. Teho-osaston suunnittelussa tulee huomioida 

erilaiset valaistustarpeet ja materiaalien heijastusominaisuudet. Henkilökunnan 

tulee säädellä hoitohuoneen valaistusta ja huomioida huoneessa olevat potilaat.  

Sosiaalinen ympäristö 

Tehohoidossa olevan potilaan sosiaalinen ympäristö muodostui useista eri ihmis-

ten kanssa tapahtuvista kontakteista. Sosiaalisen ympäristön tapahtumat tapahtui-

vat kontaktissa potilaaseen tai suoraa kontaktia ei ollut mutta potilas reagoi niihin. 

Tehohoidon henkilökunnan yksi haaste on erottaa objektiivisten, mitattavissa 

olevien tarpeiden tyydyttäminen humaaneista, potilaiden kokemukseen perustu-

vista tarpeista. Teknologialla ei voida koskaan korvata ihmisen tarjoamaa lähei-

syyttä ja empatiaa. (Almerud ym. 2008) Tässä tutkimuksessa potilaan suorat kon-

taktit sosiaaliseen ympäristöön liittyivät potilaan hoitamiseen, tutkimiseen, avus-

tamiseen, ohjaamiseen, kannustamiseen ja kuntouttamiseen. Huolimatta siitä, että 
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potilaita monitoroidaan ja tarkkaillaan jatkuvasti, tehohoitopotilaat kokevat ole-

vansa näkymättömiä, statukseltaan esineen, objektin tai diagnoosin tasolla (Alme-

rud ym. 2007). Teknologisessa ympäristössä haaste on saada äänettömän, kriitti-

sesti sairaan ihmisen tarpeet huomioitua.  

Potilaat kuvasivat teho-osastoa kiireiseksi paikaksi, jossa ei voi rauhoittua tai 

keskittyä mihinkään. Kokemukset tukevat tutkimuksen tulosta siitä, että potilaan 

hoitovuorokauden aikana hänellä on useita kontakteja tai hän reagoi useita kertoja 

vuorokaudessa ympäristöönsä sekä hänen yhtenäinen lepojaksonsa ei ole pitkä. 

Systemaattisella hoidon suunnittelulla voidaan vähentää potilaan liiallista kuor-

mittamista. Hoitovuorokauden tapahtumien hahmottaminen, kiertojen ja hoitojen 

suunnittelu, kirjaaminen ja hoito-ohjeiden päivittäminen auttavat henkilökuntaa 

suunnittelemaan työtään niin, että ylimääräisiä häiriötekijöitä voidaan karsia. 

Symbolinen ympäristö 

Tehohoidossa toistuu rutiineja, jotka ovat sääntöjen, normien ja tiedon perusteella 

muodostuneita. Nämä rutiinit muodostavat symbolisen ympäristön. Kimin (2000) 

mukaan symbolinen ympäristö voidaan jakaa ideaaliin, normatiiviseen ja institu-

tionaaliseen elementtiin. Siihen vaikuttavat myös kasvatus ja koulutus, käyttäy-

tymissäännöt, rooliodotukset sekä yhteisössä vallitseva käsitys terveydestä, sai-

raudesta ja potilaiden hoitamisesta. Tässä tutkimuksessa potilaiden hoito on län-

simaiseen lääketieteeseen ja hoitamisen kulttuuriin perustuvaa eikä potilaille an-

nettu esimerkiksi vaihtoehtohoitoja.  

Potilaiden ja hoitajien kohtaamisessa on aina läsnä monikerroksisia kultuuri-

sia rakenteita (Suominen ym. 1997). Poikkeamia rutiiniin toivat potilaan voinnis-

sa tapahtuvat muutokset tai avustavan henkilön odottaminen. Suomisen ym. 

(1997) tutkimuksessa hoitajat uskoivat rituaalien ja rutiinien olevan välttämättö-

miä, koska ne säilyttävät osastolla järjestyksen ja niiden avulla kokemattomat 

hoitajat voivat oppia tehtäviä. Hoitajat voivat myös pitää rituaaleja ja rutiineja 

tärkeinä turvallisen hoidon standardoinnissa (Holland 1993). Hoitoon liittyvien 

rutiinien ja hoidon yksilöllisyyden välille tulisi löytää tasapaino. Yksilöllinen 

hoito on potilaslähtöisen hoidon perusta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). 

Tehohoitopotilaan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hoitajat selvittävät poti-

laan tilanteen, kriittisen sairauden ja hoidon erityispiirteet ja soveltavat hoitotoi-

menpiteet kullekin potilaalle sopiviksi. Yksilöllisen hoito parantaa hoidon tulok-

sia potilastyytyväisyyden, potilaiden autonomian ja koetun elämänlaadun kautta 

(Suhonen ym. 2007). 
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Psyykkinen ympäristö 

Psyykkinen ympäristö on yksityinen, tunteissa oleva ympäristö, joka suojaa ihmi-

siä vahingoittumiselta. Se sisältää kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. (Sarvimäki 

ym. 1996.) Tutkimuksessa mukana olleiden potilaiden psyykkinen ympäristö 

avautui muistikuvien tutkimisen kautta. Ihmisen persoonalliset ominaisuudet, 

kuten esimerkiksi stressinsietokyky, vaikuttavat turvallisuuteen psyykkisessä 

ympäristössä (Roper ym. 1990). Tehohoitoon joutuvilla potilailla on näin ollen 

erilainen riski kärsiä turvattomuutta tehohoidossa, vaikka olosuhteet olisivat sa-

manlaiset. Tässä tutkimuksessa ei pystytty osoittamaan psyykkisen elämänlaadun 

heikkenemisen riskejä. Tehohoidossa olevilla potilailla on osoitettu esiintyvän 

deliriumia jopa kahdeksalla kymmenestä (Ely ym. 2001).  

6.1.2 Tehohoitopotilaan vuorovaikutus hoitoympäristön kanssa 

Tehohoitopotilaan vuorovaikutus ympäristön kanssa muodostuu useista, lyhyistä 

kontakteista eri ihmisten kanssa. Elliot & Wright (1999) ovat tutkimuksessaan 

todenneet tehohoidossa olevien potilaiden vastaanottamien verbaalisten viestien 

kestävän keskimäärin 5,30 minuuttia (Elliott & Wright 1999). Vuorovaikutusta 

tapahtuu kontaktissa ja ei-kontaktissa ihmisten kanssa. Potilaat ovat vuorovaiku-

tuksessa ympäristöönsä, vaikka heihin ei olisi suoraa, verbaalista kontaktia.  

Suorat kontaktit 

Tässä tutkimuksessa potilaat olivat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa kes-

kimäärin 180 kertaa vuorokaudessa, joista 69 %:iin liittyi verbaalista kommuni-

kointia. Potilaiden suorat kontaktit kestivät keskimäärin 2,20 minuuttia. Kommu-

nikointiin kykenemättömät potilaat saavat henkilökunnalta vähemmän verbaalisia 

viestejä kuin verbaalisen kommunikointiin kykenevät (Alasad 2005, Elliott 1999). 

Verbaalinen kommunikoinnin sisältö liittyi potilaan tutkimiseen, hoitotoimenpi-

teisiin, tukeen, rohkaisuun, neuvomiseen ja kuntoutukseen. Potilaskontaktien 

kesto voi vaihdella potilaskohtaisesti, eikä tämän tutkimuksen tulosta voida yleis-

tää kaikkiin tehohoidossa tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin. Kaikissa vuoro-

vaikutustilanteissa ei ollut mukana verbaalista kanssakäymistä. Ilman verbaalista 

kommunikointia potilasta käännettiin, sänkyä tai sängyn päätä liikuteltiin, tarkis-

tettiin silmien valoreaktioita tai laitettiin silmätippoja, nostettiin peittoa, kiinnitet-

tiin hoitolaitteita tai tehtiin mittauksia.  
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Vaikka kommunikaatio nähdään interaktiivisena prosessina, on tärkeää, että 

potilaat saavat tarvittavan määrän ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa ja 

tukea (Elliott 1999). Henkilökunnan tulisi aina lähteä siitä olettamasta, että potilas 

havainnoi ympäristöään, vaikka hän ei pystyisi ilmaisemaan itseään. Rauhallinen 

ja selkeä opastus siitä, mitä on tapahtumassa, auttaa potilasta hahmottamaan omaa 

tilannettaan ja ympäristöä. Tehohoitopotilaan tärkein hoitoon liittyvä odotus on 

turvallisuuden tunne, jonka keskeisimpiä tekijöitä on luottamus henkilökuntaan ja 

se, että potilas tietää, miksi häntä hoidetaan, mitä hänelle tehdään ja miksi. (Hup-

cey 2000.)  

Epäsuorat kontaktit 

Potilaat reagoivat ympäristöönsä myös ilman suoraa kontaktia. Näitä tapahtumia 

olivat henkilökunnan keskustelut toistensa, omaisten tai muiden potilaiden kans-

sa, monitorien hälytykset, valaistuksen muutokset sekä muut osastolta kuuluvat 

äänet. Yhtenäinen aika, jolloin potilaaseen ei oltu kontaktissa lainkaan, vaihteli 

vajaasta viidestä minuutista noin 40 minuuttiin. Potilaat myös kokivat teho-

osaston kiireiseksi paikaksi, jossa on vaikea rauhoittua ja keskittyä mihinkään.  

Jatkuvat ympäristön ärsykkeet ovat yksi tehohoitosekavuusoireyhtymän riski-

tekijöistä (Marshall & Soucy 2003). Noidankehää syventää se, että tehohoi-

tosekavuusoireyhtymästä kärsivällä on mm. lisääntynyt reagointiherkkyys kaik-

kiin ärsykkeisiin, liiallista aktiivisuutta, riehumista ja pelkotiloja. Henkilökunnan 

tulisikin rauhoittaa potilaan ympäristö kaikista turhista ärsykkeistä ja pyrkiä tun-

nistamaan potilaan tehohoitosekavuusoireyhtymän oireet ja sen riskissä olevat 

potilaat. Myös teho-osaston rakenteiden ja potilaspaikkojen suunnittelulla voidaan 

rauhoittaa potilaan ympäristöä (Hignett 2007, Rashid 2007).  

Lepoajat 

Vuorokauden aikana yhteensä saatava levon kokonaisaika vaihteli noin seitsemäs-

tä tunnista kymmeneen tuntiin. Tehohoitoympäristön syyt univajeen syntymiseen 

ovat monisyisiä. Ympäristötekijöistä melu, valaistus, hoito- ja diagnostiset toi-

menpiteet sekä sedatiivit ja analgeetit aiheuttavat univajetta. Henkilökunnan suo-

rittamat toimenpiteet ovat osoittautuneet yhtä häiritseviksi unen kannalta kuin 

melu teho-osastolla. (Bourne ym. 2007, Parthasarathy 2004, Redeker 2008, 

Weinhouse ym. 2009.) Hoidon systemaattinen suunnittelu ja henkilökunnan yh-

teistyö ovat avainasemassa myös univajeen kannalta haitallisten ympäristötekijöi-
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den vähentämisessä. Jos potilasta hoidetaan useamman hengen huoneessa, olisi 

toivottavaa, että mahdollisuuksien mukaan erityisesti yöllä potilaiden hoitotoi-

menpiteet tapahtuisivat samaan aikaan. Univajeella on todettu olevan yhteys te-

hohoitosekavuusoireyhtymään (Ely ym. 2001). Päivä- ja yörytmin sekoittuminen 

lisää sekavuutta, mikä taas puolestaan aiheuttaa univajetta.  

6.1.3 Tehohoitopotilaan muistikuvat tehohoidosta 

Lähes puolella tutkimukseen osallistuneista potilaista oli muistikuvia tehohoidos-

ta. Suurin osa muisti läheisensä, hoitajia ja lääkäreitä. Tulos tukee kansainvälisiä 

tutkimuksia potilaiden muistikuvista (Barrio ym. 2004, Capuzzo ym. 2001, Cox 

ym. 2009, Elliott 1999, Johnson ym. 2006). Muistikuvat voidaan jakaa kahteen 

pääkategoriaan: sisäiset ja ulkoiset muistikuvat. Sisäiset muistikuvat sisälsivät 

fyysiset oireet ja psyykkiset kokemukset tehohoidon ajalta. Ulkoiset muistikuvat 

tarkoittivat tapahtumia, jotka muodostuivat tarkkailemalla ympäristöä, kuten hoi-

totoimenpiteitä, toisia ihmisiä, kommunikointia ja ympäröivää tilaa.  

Tehohoitopotilaiden muistikuvia tehohoidosta on tutkittu runsaasti (liite 1). 

Tutkimuksissa tehohoitopotilaiden muistikuvista korostuvat muistikuvat toisista 

ihmisistä, fyysiset oireet, pelko, melu, kiire, toimenpiteet ja tekninen ympäristö. 

Tämän tutkimuksen tulos tukee kansainvälisten tutkimusten tuloksia Euroopasta, 

Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Lisäksi tässä tutkimuksessa selvisi, että potilaat 

joilla on ahdistavia muistikuvia tehohoidosta saavuttavat ainoastaan 10 % psyyk-

kisen hyvinvoinnin osa-alueesta mitattuna RAND-36-mittarilla verrattuna suoma-

laiseen ikä- ja sukupuolivakioituun väestöön. Valta-osa tutkimuksissa (liite 1) 

esille tulleista potilaiden muistikuvista tehohoidonajalta on negatiivisia. Kaikkiin 

tehohoitopotilaiden muistikuviin ei voida vaikuttaa mutta niihin, joihin voidaan 

omalla käyttäytymisellä, hoidon ja hoitoympäristön suunnittelulla vaikuttaa, tulisi 

tehohoidon ammattilaisten kiinnittää huomiota. Tällaisia ovat rauhallisen, luotet-

tavan ja turvallisen ilmapiirin luominen, systemaattinen hoitotoimenpiteiden 

suunnittelu sekä teho-osaston fyysisen ympäristön suunnittelu. 

Tehohoidossa olleilla potilailla on usein kokemuksia hallusinaatioista ja har-

hoista (Adamson ym. 2004, Barrio ym. 2004, Capuzzo ym. 2001, Cox ym. 2009, 

Hofhuis ym. 2008, Johnson ym. 2006, Jones ym. 2001, Ringdal ym. 2009). Tässä 

tutkimuksessa harhoista, paniikkikohtauksista ja painajaisista kärsi 32,9 % poti-

laista ja harhoja kokeneet potilaat jäivät merkittävästi RAND-36-mittarin psyyk-

kisen hyvinvoinnin ja roolitoiminnan sekä tarmokkuuden osalta ikä- ja sukupuo-

livakioidusta suomalaisesta väestöstä. Harhaiset mielikuvat ovat yleisiä ja niitä on 
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raportoitu erilaisissa kriittisesti sairastuneiden potilaiden ryhmissä, kuten esimer-

kiksi akuutissa respiratorisessa oireyhtymässä (ARDS) ja sisätauti- ja kirurgisilla 

potilailla (Davidson 1999). Teho-osastoon liittyvät harhaiset muistikuvat ovat 

unia, painajaisia tai hallusinaatiokokemuksia tehohoidon ajalta. Monilla tehohoi-

dossa olleilla potilailla on vähän muistikuvia todellisista tapahtumista, mutta har-

haiset muistikuvat, usein väkivaltaisina ja paranoideina, ovat läpitunkevia ja säi-

lyvät muistissa. (Capuzzo ym. 2001, Capuzzo ym. 2004, Jones ym. 2000.) 

6.1.4 Tehohoitopotilaan psyykkinen toipuminen 

Tehohoidon tuloksia voidaan tarkastella kolmesta eri perspektiivistä: potilaiden, 

kliinistä työtä tekevän henkilökunnan sekä terveydenhuoltojärjestelmän (Griffiths 

2003). Tässä tutkimuksessa tehohoidon tulosten mittaaminen kohdistui potilaisiin. 

Tutkimuksessa mukana olleilla potilailla oli matalampi elämänlaatu kuin ikä- ja 

sukupuolivakioiduilla suomalaisella vertailuväestöllä kaikissa RAND-36-mittarin 

psyykkisissä osa-alueissa. Tässä tutkimuksessa ikä vaikutti psyykkisten osa-

alueiden väestöarvojen saavuttamiseen eri tavalla eri osa-alueissa. Alle 50-

vuotiaat kokivat tarmokkuuden heikommaksi kuusi kuukautta tehohoidon jälkeen 

kuin iäkkäämmät, kun taas yli 50-vuotiaat kokivat psyykkisen roolitoiminnan 

heikommaksi. RAND-36-mittarin osa-alueeseen tarmokkuus sisältyy kysymykset 

elinvoimasta, väsymisestä, tarmokkuudesta ja loppuun palamisesta (Aalto ym. 

1999). Tulosta voi selittää nuorempien henkilöiden ennen tehohoitoa kokema 

parempi elämänlaatu tarmokkuuden osalta. RAND-36-mittarin osa-alueeseen 

psyykkinen roolitoiminta sisältyy kysymykset työhön käytettävästä ajasta ja siitä 

suoriutumisesta (Aalto ym. 1999). Iäkkäämpien henkilöiden hitaampi toipuminen 

sairaudesta voi vaikuttaa saatuun tulokseen. Iäkkäiden potilaiden akuuttihoidosta 

ei ole olemassa kovin paljon tietoa (Cope & Hawley 2001, Hancock ym. 2003). 

Nuoret, lyhyen aikaa teho-osastolla olleet traumapotilaat ovat raportoineet sa-

mankaltaisia elämänlaadun heikkenemisen tuloksia kuin vanhemmat, pidempään 

tehohoidossa olleet potilaat (Dowdy ym. 2005). Tämän tutkimuksen tuloksista 

ikään ja psyykkiseen toipumiseen liittyen ei voida vetää johtopäätöksiä, koska 

tutkimusaineiston potilaiden kokemuksista psyykkisestä elämänlaadusta ennen 

tehohoitoa ei ole tietoa.  

Tässä tutkimuksessa naisten ja miesten välillä ei ollut suuria eroja väestöar-

vojen saavuttamisessa RAND-36-mittarilla arvioituna psyykkinen elämänlaadun, 

psyykkisten roolitoimintojen ja tarmokkuuden osalta verrattuna ikä- ja sukupuoli-

vakioituun väestöön. Tulos poikkeaa Ulvikin ym. (2008) tutkimuksesta, jonka 
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mukaan naisilla on 2,5 kertaa korkeampi riski psyykkisiin ongelmiin tehohoidon 

jälkeen kuin miehillä. Holbrookin ym. (2002) mukaan sukupuolen vaikutus myö-

hempiin ongelmiin on riippuvainen vammautumisen syntymekanismista ja siihen 

liittyvistä tekijöistä kuten esimerkiksi sen henkeä uhkaavuudesta.  

Aikaisempien tutkimuksien mukaan elämänlaatu vaihtelee eri diagnoosien 

mukaan. Elämänlaatu on matala ja paranee hitaasti potilailla, joilla on akuutti 

hengityksen vajaus (ARDS), pidentynyt mekaaninen ventilaatio, useita traumoja 

tai sepsis tai monielinvaurio (MOF). (Dimopolou ym. 2004, Pettilä ym. 2000, 

Ringdal ym. 2009, Vles ym. 2005.) Tässä tutkimuksessa potilastyypillä, elintoi-

mintojen häiriöillä tai sairauden vaikeusasteella ei ollut merkittävää vaikutusta 

psyykkisen elämänlaadun väestöarvojen saavuttamiseen mitattuna RAND-36-

mittarilla. 

Potilaat, jotka olivat kokeneet harhoja tehohoidon aikana, saavuttivat ei-

harhoja kokeneita potilaita paremmin psyykkisen hyvinvoinnin väestöarvot. Yl-

lättävää tulosta selittää se, että suurin osa heistä oli alle 50 -vuotiaita ja kirurgisia 

potilaita sekä THLJ:n mukaan he olivat saaneet enemmän psyykkistä tukea teho-

hoidon aikana ja he eivät kokeneet muistikuvia tehohoidosta ahdistavina. Myös 

Kvålen ja Flaattenin (2003) mukaan potilaat, jotka saavat heikompia tuloksia ovat 

vanhempia kuin parempia tuloksia saavat. Jones ym. (2001) osoittivat tutkimuk-

sessaan, että potilailla joilla oli jopa epämiellyttäviä muistikuvia tehohoidosta, 

saivat vähemmän post-traumaattisia stressi oireita. Tämän tutkimuksen tulokset 

tukevat aiempien tutkimusten tuloksia tältä osin.  

Elämänlaatu kohenee hitaasti tehohoidon jälkeen. Vie useampia vuosia, kun-

nes elämänlaatu on vertailukelpoinen normaaliväestön kanssa. (Flaatten 2001, 

Graf ym. 2005, Kaarola ym. 2003, Kvåle 2002, Kvåle 2003.) Tehohoidon jälkeis-

tä elämänlaatua arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota vertailussa myös elämän-

laatuun ennen tehohoitoa (Karlsson ym. 2009, Oeyen ym. 2010). Elämänlaadun 

tutkiminen on tärkeää, koska yhä useampi selviää tehohoidosta mutta tehohoito 

voi jättää raskaita fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä jälkiseurauksia. Lisäksi tulisi 

arvioida sitä, mikä on pitkäaikaistutkimuksessa elämänlaadun seurannan aikaväli. 

(Oeyen ym. 2010.) Tehohoidossa ollutta ryhmää tulisi hoitaa ”elämänpituisen” 

diagnoosin mukaan siihen liittyvän kuolleisuuden, sairastavuuden ja jatkuvan 

terveydenhuollon avuntarpeen vuoksi (Cuthbertson ym. 2010). 

Tämä tutkimus vahvistaa kansainvälistä tutkimusta tehohoitopotilaan elämän-

laadun mittaamisesta RAND -36-mittarilla suomalaisella tehohoitoaineistolla. 
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6.1.5 Tehohoitopotilaan toipumisen tukeminen 

Tehohoidossa olleiden potilaiden toipumisprosessi on tärkeä mutta vähän tutkittu 

alue. Tehohoidon tulosten mittaaminen ei ole helppoa ja sillä on lyhyt historia. 

(Adamson ym. 2004, Griffiths & Jones 2003.) Tässä tutkimuksessa potilaat kävi-

vät tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla kolme ja tarvittaessa kuusi kuukautta 

tehohoidon jälkeen. Potilaat raportoivat uusintakäynnillä vähemmän sekavista 

tunteista kuin ensimmäisellä käynnillä. Lisäksi vain 5 % potilaista raportoi ahdis-

tavista mielikuvista seurantakäynnillä kun taas ensimmäisellä käynnillä 14 %:a 

potilaista raportoi niistä. Jälkiseurantapoliklinikkakäynnillä heidän fyysiseen sekä 

psyykkiseen toipumiseensa liittyviä asioita tarkasteltiin ja potilailla ja heidän 

läheisillään oli mahdollisuus keskustella tehohoidosta ja sen vaikutuksista teho-

hoidon ammattilaisten kanssa. Sekä potilaat että heidän läheisensä sekä polikli-

nikkakäyntiin osallistuneet tehohoidon lääkärit ja hoitajat pitivät toimintaa tär-

keänä. Optimaaliseen hoitoon, jonka tulisi perustua parhaaseen saatavilla olevaan 

näyttöön, tulisi teknisten valmiuksien lisäksi sisältyä tietoa tehohoidon psykologi-

sista näkökulmista. On tärkeää, että tehohoitoon osallistuvalla henkilökunnalla on 

tietoa ja ymmärrystä potilaiden kokemuksista kriittisestä sairaudesta ja tehohoi-

dosta, jotta he voivat tuottaa potilaskeskeistä hoitoa. (Griffiths & Jones 2003.) 

Toipumisen tutkiminen auttaa henkilökuntaa ymmärtämään potilaan tilannetta 

jälkeenpäin, kehittämään tehohoitotyötä ja valitsemaan parhaat hoitomuodot 

(Oeyen ym. 2010). Potilaiden seurantaohjelmat ovat tärkeitä keinoja parantaa 

tehohoitopotilaiden kaoottisia kokemuksia kriittisen sairauden ja tehohoidon jäl-

keen (Löf ym. 2005, Storli ym. 2008). 

Akuutti psyykkinen kriisiapu ja tukipalvelut ovat voimakkaasti kehittyneet 

sekä Suomessa että monissa muissa maissa poikkeuksellisten suuronnettomuuksi-

en, terroritekojen ja luonnonkatastrofien yhteydessä saatujen kokemusten myötä. 

Sairaaloihin ja terveyskeskuksiin on perustettu kriisiryhmiä suuronnettomuuksien 

tai muiden poikkeuksellisen järkyttävien tilanteiden akuuttia psykososiaalista 

hoitoa varten. Tehohoidossa olleet potilaat ja heidän omaisensa kohtaavat oman 

elämänsä kannalta vastaavia kokemuksia. Tehohoidon aikana tulisi kiinnittää 

huomiota toipumista hidastavien tekijöiden ennaltaehkäisyyn sekä potilaan fyysi-

seen ja psyykkiseen kuntouttamiseen. Potilaan siirryttyä teho-osastolta vuode-

osastolle teho-osaston konsultaatiohoitajien vierailu potilaiden ja omaisten luona 

antaa tilaisuuden keskustella potilaan ja omaisten kanssa tapahtuneesta. Informaa-

tion toisto rauhoittaa potilasta. (Magarey & McCutcheon 2005.) Lisäksi tiedon-

vaihto vuodeosaston henkilökunnan kanssa antaa tehohoitajalle arvokasta tietoa 
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potilaiden toipumisesta ja teho-osaston konsultaatiohoitaja voi tarvittaessa ohjata 

vuodeosaston henkilökuntaa esimerkiksi vitaalielintoimintojen tarkkailussa ja 

kanyyleiden ja dreenien hoidossa (Davidson ym. KP 1999, Marshall & Soucy 

2003). Ymmärrystä kriittisestä sairaudesta ja siitä toipumisesta potilaalle ja omai-

sille voidaan lisätä esimerkiksi ohjekirjasen tai teho-osastolla täytetyn päiväkirjan 

avulla. Informaation toisto ja tehohoidon aikana hyvin informoidut omaiset autta-

vat potilasta toipumisprosessin ymmärtämisessä. (Griffiths & Jones 2003.) 

6.2 Eettiset näkökohdat 

Tutkimuksella on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan 

puoltava lausunto. Luvat tutkimukselle antoi teho-osaston ylilääkäri. Tutkimus on 

toteutettu hyvää tieteellistä käytäntöä kunnioittaen. Tutkimuksen lähtökohtana oli 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Elämänlaatumittari RAND-36 on käy-

tössä jälkiseurantapoliklinikalla, jossa on sen käyttöön liittyvät luvat.  

Tutkimukseen osallistuville potilaille, DVD-kuvausta lukuun ottamatta, ker-

rottiin etukäteen tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet sekä heille annettiin tutkimuk-

sesta kattavasti tietoa, jotta he pystyivät antamaan asiaan perehtyneesti suostu-

muksensa tutkimukseen (informed consent). Kaikilla tutkimukseen osallistuvilla 

oli mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta missä sen vaiheessa tahansa. DVD-

aineiston keräämiseen tutkimuslupa pyydettiin alustavasti potilaiden läheisiltä, 

koska potilaat itse olivat kykenemättömiä ottamaan kantaa asiaan. Yhdyshenkilö 

kysyi potilaan läheisiltä luvan tutkijan ottaa heihin yhteyttä. Luvan saatuaan tutki-

ja otti omaisiin yhteyttä ja kertoi heille tutkimuksesta. Omaisten annettua suulli-

sen suostumuksensa läheisensä kuvaamiseen tutkija tuli teho-osastolle tapaamaan 

heitä. Tapaamisessa tutkija esitteli tutkimuksen, antoi omaisille kirjallisen tiedot-

teen sekä pyysi allekirjoituksen alustavaan tutkimuslupaan (liite 2). Tällä menet-

telyllä haluttiin antaa potilaan omaisille mahdollisuus rauhassa miettiä suostu-

muksensa antamista. Kahden potilaan omaiset kieltäytyivät tutkimuksesta.  

Potilaiden kotiuduttua tutkija otti heihin yhteyttä ja kertoi tutkimuksesta sekä 

pyysi lupaa haastatteluun ja kuvausmateriaalin käyttöön. Kukaan potilaista ei 

kieltäytynyt tutkimuksesta. Ensimmäisen haastattelun yhteydessä tutkija pyysi 

potilailta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen (liite 3) ja tarjosi heille mahdol-

lisuutta katsoa omaa kuvamateriaalia. Yksi potilaista halusi nähdä materiaalin. 

Tutkija kävi hänen kotonaan näyttämässä kuvausmateriaalia, jota potilas katsoi 

osittain. Materiaalin katseluun osallistuivat myös potilaan vanhemmat. Materiaali 

katsottiin sen jälkeen, kun tutkimushaastattelut oli tehty.  
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Tutkimusmateriaali, haastattelunauhat ja auki kirjoitetut tekstit sekä DVD-

kuvamateriaali on säilytetty tutkimuksen ajan lukitussa tilassa. Tutkimusmateriaa-

lin analysointi tapahtui siten, etteivät ulkopuoliset henkilöt päässeet sitä kuule-

maan tai katsomaan. Julkaistuista tuloksista ei voi jäljittää yksityisiä potilaita, 

omaisia tai henkilökunnan jäseniä. Tutkimusmateriaalit säilytetään ja hävitetään 

Oulun yliopiston ohjeiden mukaisesti.  

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa käytettiin menetelmänä triangulaatiota, koska tutkimuskoh-

teen kuvaamiseen haluttiin syvyyttä ja laajuutta. Kun tutkimuksessa on sekä kva-

litatiivista että kvantitatiivista aineistoa, on luotettavuutta arvioitava molempien 

menetelmien arviointikriteereistä. Luotettavuuden arviointi sisältää aineiston 

keräämisen, analysoinnin ja tulkinnan. (Creswell & Plano Clark 2011.)  

Tutkimusprosessin luotettavuus varmistetaan etukäteen huolellisesti suunni-

tellulla ja harkitulla tiedonkeruulla. Tutkimuksen pätevyyteen (validiteetti) vaikut-

taa käsitteiden määrittely ja sitä arvioidaan tarkastelemalla, tutkitaanko sitä mitä 

piti. (Heikkilä 1998, Polit & Beck 2004.) Tämän tutkimuksen lähtökohta on kvali-

tatiivinen tutkimus tehohoitopotilaan jälkiseurantapoliklinikkakäynnistä. Aineis-

tosta saadut tulokset herättivät uusia kysymyksiä ja kuljettivat tutkimusta seuraa-

vaan vaiheeseen. Kvalitatiivisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu se, ettei hypo-

teesia aseteta ja että tulokset herättävät uusia tutkimuskysymyksiä. (Holloway & 

Wheeler 2004, Polit & Beck 2004.) Tutkimus eteni yksityisestä (kvalitatiivinen 

aineisto) yleiseen (kvantitatiivinen aineisto). 

Tulosten luotettavuudella (reliabiliteetti) tarkoitetaan sitä, etteivät tulokset ole 

sattumanvaraisia ja ettei niitä yleistetä niiden pätevyysalueen ulkopuolelle (Lin-

coln & Cuba 1989, Heikkinen 1998, Polit & Beck 2004). Tässä tutkimuksessa 

kvalitatiivinen aineisto kuvaa yhden sairaalan teho-osaston toimintaa ja siellä 

hoidossa olleiden potilaiden psyykkistä toipumista. Tutkimuksen tulokset eivät 

saa riippua tutkijasta. Puolueettomuus (objektiivisyys) on varmistettava tiedonan-

tajien yhdenvertaisella kohtelulla. (Lincoln & Cuba 1989, Polit & Beck 2004.) 

Tässä tutkimuksessa kaikilla eri tutkimuksen vaiheissa tiedonantajina olleilla 

henkilöillä oli samanlaiset olosuhteet ja he antoivat totuuden tuloksille omassa 

kontekstissaan. Haastatteluissa heille esitettiin samanlaiset kysymykset ja selvitet-

tiin tutkimuksen käyttötarkoitus ja -tapa.  

Tutkimusraportissa on esitetty kaikki tärkeät tulokset ja johtopäätökset. Tut-

kimuksen kaikissa vaiheissa sekä tuloksia raportoitaessa on huolehdittu, ettei 
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kenenkään yksityisyyttä vaaranneta. Tutkimus on uutta esille tuova, relevantti 

hoitotieteellinen tutkimus.  

Tutkimuksen luotettavuutta on seuraavassa tarkasteltu metodilähtöisesti laa-

dullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteereistä. 

6.3.1 Laadullisen tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen suunnittelussa pyritään säilyttämään helposti reagoiva 

ote suhteessa tutkimuksen kuluessa esiin nouseviin kysymyksiin, joten tutkimus-

suunnitelma ei voi olla tiukasti määritelty. Tutkimuksessa ei aseteta hypoteeseja 

vaan lähdetään liikkeelle siitä, mitä ei tiedetä. Ilmiö vie tutkimusta eteenpäin. 

Seuraavassa vaiheessa ilmiöitä tarkastellaan syvemmin tutkimukseen osallistuvi-

en näkökulmasta ja lopuksi tulosten luotettavuutta arvioidaan. (Polit & Beck 

2004.) Laadullisen aineiston tulokset edustavat kyseisen aineiston kuvausta ja 

niiden tarkoitus ei ole olla yleistettävää tietoa mutta tulokset ovat siirrettävissä 

samanlaisiin olosuhteisiin ja osallistujiin (Lincoln & Cuba 1989). Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi on erilaisia kriteereitä. Sitä voidaan 

arvioida esimerkiksi metodologisella pysyvyydellä ja tarkkuudella. Tutkija tekee 

päätöksiä luotettavuudesta riippuvuuden, uskottavuuden, siirrettävyyden ja vah-

vistettavuuden kautta tai arvioiden tutkimusprosessin vaiheita. (Holloway & 

Wheeler 2004.) Tämän tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että laadulli-

sen tutkimuksen otoskoko on pieni. Otoskoko määräytyi aineistonkeruun kanssa 

samaan aikaan tehdystä aineiston analyysissä havaitusta aineiston saturoitumises-

ta suhteessa tutkimuskysymyksiin. Laadullisessa tutkimuksessa saturaatiota pide-

tään aineiston koon määrittäjänä. Otos edusti hyvin perusjoukkoa ja aineistosta 

saatiin vastaus tutkimuskysymyksiin. 

Havainnointi 

Havainnoimalla kerätyn aineiston luotettavuuteen vaikuttavat tutkijan perehtynei-

syys havainnoinnin kohteeseen, havainnointiin käytetty aika sekä havainnoitavien 

välille syntynyt suhde (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998). Tutkija tunsi 

hyvin havainnoitavana olevan kohteen, tehohoidossa olevan potilaan ympäristön, 

hoitajan näkökulmasta. Ympäristön tuttuus on etu, mutta se voi aiheuttaa ongel-

mia, jos tutkijalla on ennakkokäsityksiä havainnoitavasta kohteesta. Ennakkokäsi-

tykset voivat ohjata havainnointia. (Paunonen 1998.) Teho-osastolla havainnoin-

nin luotettavuutta lisäsi se, että materiaali tallennettiin DVD:lle. Tutkijalla oli 
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mahdollisuus palata milloin tahansa autenttiseen tilanteeseen ja tarkistaa, mitä 

todella tapahtui. Nauhoitusta voidaan katsella uudelleen ja uudelleen ja palata 

tarvittaessa takasin havainnointilanteisiin (Holloway 2004). Tutkija katsoi DVD-

aineiston useita kertoja läpi ja pysäytti nauhan tarvittaessa sekä palasi takaisin 

tarkasteltaviin tilanteisiin. Havainnoista kirjoitettiin DVD-analyysin aikana sa-

manaikaisesti muistiinpanot tietokoneen jaettua näyttöä hyväksikäyttäen. Tutkija 

ei osallistunut kuvauskohteena olleiden potilaiden hoitoon. Tällöin tutkijan huo-

mio oli kokonaan käytettävissä analysointiin eikä esimerkiksi potilaan voinnin 

seurantaan.  

Havaintoaineiston alkaessa kertyä analysointi aloitettiin induktiivisella sisäl-

lön analyysillä. Aineistoa kerättiin, kunnes se saturoitui tutkimuskysymyksiin 

nähden. Täten havainnointiin käytetty aika voidaan katsoa riittäväksi. DVD-

tallennus on hyvä keino tallentaa havainnoitavia tilanteita ja on tutkimusmene-

telmänä siirrettävissä myös muihin havainnointitilanteisiin, joissa tutkitaan ympä-

ristöä, ihmisten käyttäytymistä ja reaktiota ei-osallistuvan havainnoinnin keinoin. 

Vaikka ihmiset voivat jännittää kameran läsnäoloa, se unohtuu helpommin kuin 

läsnä oleva ihminen ja on näin ollen luotettava väline kerätä aineistoa. Kameran 

asettelun tulee olla hyvin suunniteltu, jotta kuvauskohde tallentuu halutulla taval-

la. (Polit & Beck 2004.)  

Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla tutkija havainnoi ei-osallistuvaa ha-

vainnointia käyttäen poliklinikkatapahtumaa etsien vastauksia tutkimuskysymyk-

siin. Tutkija keskittyi havainnoimaan tutkimuskysymysten mukaisesti tehohoidon 

jälkiseurantapoliklinikan tapahtumia. Poliklinikalla tukija teki muistiinpanot ha-

vainnoista, joita hän täsmensi välittömästi vastaanottotilanteen päätyttyä. Muis-

tiinpanot eivät ole yhtä luotettava havainnointiaineiston tallennusmenetelmä kuin 

videointi. Havainnoin jälkeen tehdyt haastattelut potilaille, omaisille, lääkäreille 

ja sairaanhoitajille tukivat tutkijan havainnointipäiväkirjan muistiinpanoja. Tutki-

jan läsnäolo vastaanottohuoneessa ei näyttänyt häiritsevän vastaanottotoimintaa. 

Tutkija asettautui vastaanottotilanteessa istumaan taustalle ja ei osallistunut vas-

taanottotilanteeseen havainnointia lukuun ottamatta mitenkään. Henkilökunta 

tottui tutkijan läsnäoloon, ja potilaat ja omaiset keskittyivät potilaan asioiden 

selvittämiseen. 

Haastattelu 

Haastatteluaineiston valitsemisen periaatteena noudatettiin tarkoituksenmukai-

suuden periaatetta. Koska laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ilmiö 
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kokonaisuudessaan (Paunonen 1998), oli tässä tutkimuksessa tarkoituksenmu-

kaisinta valita haastateltaviksi havainnoinnin kohteena olleet potilaat. Heidät 

haastateltiin kahdesti. Ensimmäinen haastattelu tehtiin ennen ensimmäistä teho-

hoidon jälkiseurantapoliklinikkakäyntiä. Tällöin hoitajien ja lääkäreiden kertomat 

asiat tehohoitoon johtaneista syistä sekä tehohoidon aikaisista tapahtumista eivät 

olleet ehtineet vaikuttaa potilaiden muistikuviin. Toinen haastattelu tehtiin noin 

kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä. Silloin potilaat olivat jo käyneet jäl-

kiseurantapoliklinikalla ja on mahdollista, että sieltä saatu tieto on vaikuttanut 

potilaiden muistikuviin ja kokemuksiin. Tutkija pysyi toisella haastattelukerralla 

ensimmäisessä haastattelussa esiin tulleissa teemoissa ja pyysi potilasta tarkenta-

maan ensimmäisellä haastattelukerralla esiin tulleita asioita. Potilaat eivät tuotta-

neet toisessa haastattelussa ensimmäisestä poikkeavia teemoja. Luotettavuuden 

lisäämiseksi haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin auki analyysiä varten.  

Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla haastatelluille potilaille, omaisille, 

hoitajille ja lääkäreille esitettiin kysymys, mitä hyvää ja mitä huonoa he kokivat 

poliklinikkakäyntiin liittyvän. Tutkija pyrki pitämään keskeytykset minimissä, 

jotta tutkittavat saivat vapaasti kertoa kokemuksistaan. Luotettavuuden lisäämi-

seksi myös nämä haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin auki heti haastattelun 

jälkeen. Tutkija kirjasi myös haastattelutilanteiden kulun ylös haastattelujen jäl-

keen. Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla haastattelut tehtiin välittömästi poli-

klinikkakäyntien päätteeksi. Tällöin haastatteluihin osallistuneilla olivat muisti-

kuvat ja kokemukset tapahtuneesta tuoreessa muistissa. Sekä havainnointi- että 

haastatteluaineiston analyysi eteni konkreettisista havainnoista alaluokitusten 

kautta abstraktimmalle, käsitteelliselle tasolle. Tutkijan tulee huomioida, että 

käsitteellinen taso alaluokissa ja niistä muodostetuissa yläluokissa on yhdenmu-

kainen ja että muodostetut luokat ovat toisensa poissulkevia (Elo & Kyngäs 

2008). 

Molemmissa haastatteluissa tukittavat olivat luotettavia tiedonantajia ja pys-

tyivät kertomaan tutkimuskysymyksen kannalta keskeisiä asioita. Tutkimuksen 

objektiivisyys (puolueettomuus) varmistettiin siten, että kaikille haastateltaville 

esitettiin kysymykset samalla lailla ja vastaajia ei johdateltu. Laadullisen aineis-

ton määrä oli riittävä, koska saturaatio saavutettiin tutkimuskysymyksiin nähden 

sekä havainnointi- että haastatteluaineistossa.  

Laadullisesta aineistosta laskettiin tiettyjen asioiden ilmenemisen useutta ja 

kestoa. Nämä voitiin tehdä luotettavasti, koska aineisto oli tallennettu DVD:lle ja 

tukijalla oli mahdollisuus palata aineistoon niin usein kuin se oli tarpeellista kvan-
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tifioinnin näkökulmasta. Valonvoimakkuuden ja melun mittaamiseen käytettiin 

yleisesti hyväksyttyjä ja luotettavia mittareita.  

Laadullisen aineiston havainnointi- ja haastatteluaineistot ovat kuvaus tutki-

muskohteena olevista ainutlaatuisista tilanteista, joten niistä saadut tulokset eivät 

ole yleistettävissä. 

6.3.2 Määrällisen tutkimuksen luotettavuus 

Tämä tutkimus oli tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan potilaiden osalta koko-

naistutkimus. Kokonaistutkimuksessa tutkimusjoukon valintaan ei vaikuta tutki-

jan mielenkiinto tai saatavuus. (Metsämuuronen 2003). Psyykkisen elämänlaadun 

tutkimisessa käytettiin kokonaisotantaa niistä potilaista, jotka kävivät tehohoidon 

jälkiseurantapoliklinikalla vuoden 2004 tammikuusta vuoden 2010 toukokuun 

loppuun. Otoskoko 216 potilasta edustaa tuona aikana kaikista tehohoidossa ol-

leista potilaista noin 1,5 %:a, joten tulosta ei voida yleistää koskemaan kaikkia 

tehohoitopotilaita. Tulos on kattava koskien tehohoidon jälkiseurantapoliklinikal-

le kutsuttuja, pitkään tehohoidossa olleita potilaita. Psyykkisen elämänlaadun 

tulokset tukevat kansainvälisiä tutkimuksia ja tuovat tietoa tehohoidon henkilö-

kunnalle potilaiden toipumisprosessista.  

Potilaiden kokema psyykkinen elämänlaatu tutkittiin RAND-36-

elämänlaadun mittarilla, joka kartoittaa terveydentilaa ja hyvinvointia kahdeksalla 

ulottuvuudella: koettu terveydentila, fyysinen toimintakyky, psyykkinen hyvin-

vointi, sosiaalinen toimintakyky, tarmokkuus, kivuttomuus, roolitoiminta / fyysi-

sistä syistä johtuvat ongelmat ja roolitoiminta / psyykkisistä syistä johtuvat on-

gelmat (Hays ym. 1993). Mittari on kehitetty Yhdysvalloissa ja sen suomenkieli-

sen version luotettavuutta suomalaisen väestön terveyteen liittyvän elämänlaadun 

mittarina ovat tutkineet Aalto ym. 1999. Tutkimuksen tulokset tukevat RAND-36-

mittarin reliaabeliutta, validiutta ja käyttökelpoisuutta suomalaisen väestön ter-

veyteen liittyvän elämänlaadun mittarina. Mittarin asteikko-ominaisuudet, eli 

tietojen aukottomuus, kysymysten yhteneväisyys-erotteluvaliditeetti, osa-

asteikkojen Cronbachin α-kertoimet sekä katto- ja lattiavaikutukset, ovat hyvin 

vertailukelpoisia muissa maissa saatuihin kokemuksiin. Mittarin rakennevalidiutta 

tukevat osa-asteikkojen faktorianalyysin tulokset, joissa erottui kaksi perusulottu-

vuutta, fyysinen ja psyykkinen terveys. (Aalto ym. 1999.) Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin psyykkisen terveyden ulottuvuutta ja fyysistä terveyttä koskevat osiot 

jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita potilaiden 

psyykkisestä toipumisesta, joten mittarista valittiin tarkastelun kohteeksi psyykki-
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nen hyvinvointi, psyykkiset roolitoiminnot ja tarmokkuus. Mittarin osittainen 

käyttö saattaa rajoittaa ymmärrystä potilaiden psyykkiseen terveyteen ja toipumi-

seen liittyvistä tekijöistä.  

Vaikka elämänlaatumittarit (QOL) ovat hyväksytty keinoksi tehohoidon tu-

losten arvioinnissa, ”elossa vai kuollut” -parametrien rinnalle, on niiden käyttö 

edelleen alkuvaiheessa. QOL:n mittaaminen on aikaa vievää, kalliimpaa ja alt-

tiimpaa tulkinnoille kuin ”elossa vai kuollut” -parametri. Optimaalista seuranta-

aikaa ei myöskään ole määritelty. Parempi ymmärrys siitä, kuinka tehohoito vai-

kuttaa potilaan terveyteen ja hyvinvointiin, auttaa lääkäreitä ja hoitajia ratkaise-

maan hoitotoimenpiteiden suuntaamisen jatkossa. (Oeyen ym. 2010.) 

RAND-36-elämänlaatumittari lähetettiin potilaille kotiin ennen tehohoidon 

jälkiseurantapoliklinikkakäyntiä ja he toivat täytetyn lomakkeen mukanaan poli-

klinikkakäynnille. Poliklinikalla sairaanhoitaja kävi potilaan kanssa mittarin vas-

taukset läpi keskustellen niistä. Lisäksi lääkäri kävi mittarissa ja tehohoidon jälki-

seurantapoliklinikan kyselylomakkeessa mahdollisesti esiintyviä poikkeavuuksia 

läpi. Mittarin kaikkiin kysymyksiin ei saatu vastauksia. Puuttuvat tiedot olivat 

yksittäisiä ja niitä ei korvattu. Lisäksi poliklinikkakäynnin yhteydessä hoitaja 

täytti tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan kyselylomakkeen. Käytettyjen ana-

lyysimenetelmien valinnassa otettiin huomioon muuttujien mittaustaso ja jakauma 

havaintoaineistossa. Analyysissä toimi asiantuntijana biostatistikko.  

6.4 Tutkimuksen merkitys 

Tämä tutkimus kuvaa tehohoitopotilaan tilannetta teho-osastolla kokonaisvaltai-

sesti. Potilaan kokemuksiin vaikuttavat sairauden ja hoidon lisäksi ympäristöön 

liittyvät tekijät. Tutkimuksessa kuvaillaan tehohoitopotilaiden hoitoympäristö ja 

avataan potilaan näkökulmaa asiaan. Tutkimuksessa tuotetaan uutta hoitotieteel-

listä tietoa tehohoitopotilaiden hoitoympäristöstä, kokemuksista tehohoidosta, 

vuorovaikutuksesta hoitoympäristön kanssa, kommunikaatioista tehohoito-

osastolla ja toipumisesta tehohoidosta. Tehohoidossa olleiden potilaiden elämä-

laatua on tutkittu aikaisemmin jonkin verran, mutta tässä sitä verrataan myös 

suomalaisen väestön elämänlaatuun. Jälkiseurantapoliklinikan toimintaa ei ole 

juurikaan aikaisemmin tutkittu. Tulokset ovat merkittävät myös kliinisestä näkö-

kulmasta. Tutkimus osoitti tehohoitoon liittyviä haasteita kuten melun, potilaiden 

lyhyiden kontaktien suuren määrän ja potilaan mahdollisuuden vain lyhyisiin 

lepohetkiin teho-osastolla. Näiden tulosten perusteella voidaan kehittää tehohoi-

topotilaiden hoitoympäristöä ja hoitokäytäntöjä potilaslähtöisiksi. Lisäksi tieto 
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potilaiden kokemuksista ja muistikuvista ohjaa kehittämään tehokkaampia poti-

laiden tuki- ja kuntoutustoimia sekä mahdollisuutta käsitellä ja pyrkiä ymmärtä-

mään muistikuvia ja harhoja. Tutkimuksen tuottamaa tietoa tehohoitopotilaiden 

psyykkisestä toipumisesta verrattuna verrokkiväestöön, voidaan käyttää tehohoi-

don kehittämisessä kohdentamalla erityistä huomiota väestöarvoista suuresti 

poikkeaviin muuttujiin. Tutkimusta voidaan myös hyödyntää kehitettäessä jälki-

seurantapoliklinikan toimintoja. 

Terveydenhuollossa on kasvava paine kohdistaa resursseja vaikuttaviin hoi-

toihin ja terveydenhuoltohenkilöstö on velvollinen antamaan tietoja potilaille ja 

omaisille niin, että he ymmärtävät informaation. Tämän vuoksi pelkät kuollei-

suusluvut eivät riitä päätöksenteon perustaksi, vaan tarvitaan laajempaa tietoa 

hoidon tuloksista, vaikuttavuudesta ja vaikutuksista. Tutkimuksen eri osa-

alueiden tuloksia voidaan käyttää tehohoidon opetuksessa ja työntekijöiden pe-

rehdytyksessä.  

Tutkimuksessa käytetään menetelmätriangulaatiota. Eri tutkimusmenetelmillä 

saatua tietoa voidaan vetää yhteen ja saavutetaan uutta tietoa tehohoidosta. Tieto 

herättää hypoteeseja ja uusia tutkimuskysymyksiä pohdittavaksi jatkotutkimus-

haasteina.  

6.5 Jatkotutkimushaasteet 

Tämä tutkimus tuo esiin tarpeen kehittää käytännön toimenpiteitä, jotka vähentä-

vät potilaan fyysisestä, sosiaalisesta ja symbolisesta ympäristöstä aiheutuvia 

stressitekijöitä. Käytännön toimenpiteiden vaikutus potilaan kokemuksiin teho-

hoidosta ja niiden vaikutus elämänlaatuun on yksi keskeinen tutkimushaaste. 

Potilaan elämänlaadun tutkimisen laajentaminen vertailuun elämänlaadusta ennen 

tehohoitoa ja sen jälkeen syventäisi tietoa tehohoidon vaikutuksesta potilaan elä-

mään sekä voisi tuoda esille keinoja tunnistaa entistä paremmin ne potilaat, joilla 

on riski heikompaan elämänlaatuun tehohoidon jälkeen. Tämä tutkimus toi esille 

tehohoidon aikaisen psyykkisen tuen vaikutuksen psyykkistä elämänlaatua paran-

tavana tekijänä. On tärkeää tutkia mitkä toimet voisivat lisätä potilaiden tehohoi-

don aikaisten positiivisten kokemusten määrää.  

Varhainen kuntouttaminen edistää potilaan fyysistä toipumista. Kuntouttami-

sen merkitys potilaan psyykkiseen toipumiseen, elämänlaatuun ja kokemuksiin 

tehohoidosta on yksi merkittävä käytännön hoitotyöhön vaikuttava tutkimuskoh-

de. Lisäksi kuntouttamisen käsitettä voitaisiin laajentaa koskemaan psyykkistä 

kuntouttamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lisäämällä teho-osaston 
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henkilökunnan valmiutta huomioida ja käsitellä psyykkisessä kriisissä olevia tai 

harhaisia potilaita.  

Tehohoito sisältää potilaalle informaatiotulvan sekä verbaalisena vuorovaiku-

tuksena että muina ärsykkeinä. Tutkimustieto tehohoitopotilaan kyvystä ottaa 

vastaan tietoa erilaisissa tilanteissa antaisi henkilökunnalle mahdollisuuden arvi-

oida omien viestintäkeinojen kehittämistä tai kohdentamista. Lisäksi tutkimus 

kriittisesti sairastuneiden potilaiden omaisten kyvystä vastaanottaa ja käsitellä 

tietoa auttaisi henkilökuntaa omaisten kohtaamisessa.  

Tarvitaan lisää systemaattista tietoa tehohoidon tuloksista ja vaikuttavuudesta 

potilaiden näkökulmasta. Systemaattinen tiedonkeruu potilaiden kokemuksista, 

elämänlaadusta ja toimintakyvystä tehohoidon jälkeen auttaisi kohdentamaan 

hoitoa ja toisi yleistettävää tietoa esimerkiksi kansalliseen rekisteriin tallennettu-

na.  
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7 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: 

1. Tehohoitopotilaan hoitoympäristö 

1.1. Tehohoitopotilaan ympäristö sisältää eri ulottuvuuksia. Potilaan fyysises-

sä, sosiaalisessa ja symbolisessa ympäristössä tehtävät valinnat vaikutta-

vat kokemuksiin tehohoidosta.  

1.2. Yhtenäiset lepoajat ovat tehohoidossa lyhyitä. Potilaiden uni häiriintyy 

melun ja hoitotoimenpiteiden vuoksi. 

2. Tehohoitopotilaan vuorovaikutus ympäristön kanssa 

2.1. Tehohoitopotilaan vuorovaikutusta ympäristön kanssa leimaavat useat, 

lyhyet kontaktit lukuisten eri ihmisten kanssa. Tehohoitopotilaalle jää 

vain vähän aikaa reagoida tapahtumiin. 

3. Tehohoitopotilaan muistikuvat tehohoidosta 

3.1. Potilaan kokemukset tehohoidon aikana sekoittuvat painajaisiin ja har-

hoihin. Muistikuvat ovat ahdistavia ja pelottavia ja liittyvät ihmisiin.  

4. Potilaan psyykkinen toipuminen 

4.1. Psyykkinen elämänlaatu tehohoidon jälkeen on matalampi kuin ikä- ja 

sukupuolivakioidulla väestöllä. Psyykkinen tuki tehohoidon aikana pa-

rantaa potilaiden kokemusta elämänlaadusta psyykkisen hyvinvoinnin 

osalta.  

4.2. Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikka on potilaille tärkeä toipumisen tu-

kemisessa. Sen kautta potilaat ja heidän omaisensa saavat kokonaisen 

kuvan kriittisestä sairaudesta ja sen hoidosta, tehohoitoon liittyvistä asi-

oista sekä toipumisesta. Lisäksi henkilökunta saa arvokasta tietoa teho-

hoidon vaikuttavuudesta ja potilaiden ja omaisten kokemuksista sekä 

suoraan palautetta työstään. 

  



 90

 



 91

Lähteet 

Aalto A-M, Aro AR & Teperi J (1999) RAND-36 Terveyteen liittyvän elämänlaadun 
mittarina; mittarin luotettavuus ja suomalaiset väestöarvot. Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia 101. 

Adamson H, Murgo M, Boyle M, Kerr S, Crawford M & Elliott D (2004) Memories of 
intensive care and experiences of survivors of a critical illness: an interview study. In-
tensive & Critical Care Nursing 20 (5): 257-263.  

Alasad J & Ahmad M (2005) Communication with critically ill patients. Journal of Ad-
vanced Nursing 50(4): 356-362.  

Almerud S, Alapack RJ, Fridlund B & Ekebergh M (2007) Of vigilance and invisibility - 
being a patient in technologically intense environments. Nursing in Critical Care 
12(3): 151-158.  

Almerud S, Alapack RJ, Fridlund B & Ekebergh M (2008) Beleaguered by technology: 
care in technologically intense environments. Nursing Philosophy 9(1): 55-61.  

Antai-Otong D (2007) Nurse-Client Communication: A life span approach. Jones & Bar-
lett Publisher. 

Barrio M, Lacunza M, Armendariz A, Argall M & Asiain M (2004) Liver transplant pa-
tients: their experiences in the intensive care unit. A phenomenological study. Journal 
of Clinical Nursing 13: 967-976.  

Bourne RS, Minelli C, Mills GH & Kandler R (2007) Sleep measurement in critical care 
patients: research and clinical implications. Critical Care 11: 226-243.  

Broomhead LR & Brett SJ (2002) Clinical review: Intensive care follow-up-what has it 
told us? Critical Care 6(5): 411-417.  

Burns N & Grove S (2005) The practise of nursing research - conduct, critique & utiliza-
tion. 5 p. St Louis, Elsevier Saunders.  

Capuzzo M, Pinamonti A, Cingolani E, Grassi L, Bianconi M, Contu P, Gritti G & Alvisi 
R (2001) Analgesia, sedation and memory of intensive care. Journal of critical care 
16(3): 83-89.  

Capuzzo M, Valpondi V, Cingolani E, De Luca S, Gianstefani G, Grassi L & Alvisi R 
(2004) Application of the Italian version of the Intensive Care Unit Memory tool in 
the clinical setting. Critical Care 8: R48-R55.  

Cohen I, Gallagher TJ, Pohlman AS, Dasta JF, Abraham E & Papadokos PJ (2002) Man-
agement of the agitated intensive care unit patient. Crit Care Med 30(1): S97-S123.  

Coons SJ, Rao S, Keininger DL & Hays RD (2000) A Comparative Review of Generic 
Quality-of-Life Instruments. Pharmacoeconomics 17(1): 13-35.  

Cope S & Hawley R (2001) Needs of the older patient in the intensive care unit following 
heart surgery. Progress in Cardiovascular Nursing 16(21):44-48. 

Cox CE, Docherty SL, Brandon DH, Whaley C, Attix DK, Clay AS, Dore DV, Hough CL, 
White DB & Tulsky JA (2009) Surviving critical illness: Acute respiratory distress 
syndrome as experienced by patients and their caregivers. Critical Care Medicine 
37(10): 2702-2708.  



 92

Cuthbertson BH, Roughton S, Jenkinson D, MacLennan G & Vale L (2010) Quality of life 
in the five years after intensive care: a cohort study. Critical Care 14: 6-24.  

Cuthbertson BH, Scott J, Strachan M, Kilonzo M & Vale L (2005) Quality of life before 
and after intensive care. Anaesthesia 60(4): 332-339.  

Davidson TA, Caldwell ES, Curtis JR, Hudson LD & Steinberg KP (1999) Reduced Quali-
ty of Life in survivors in acute respiratory distress syndrome compared with critically 
ill control patients. JAMA 281(4): 354-360.  

Davidson JE (2010) Facilitated Sensemaking A Strategy and New Middle-Range Theory 
to Support Families of Intensive Care Unit Patients. Critical Care Nurse 30 (6): 28-39.  

Dawson D & McEwen A (2005) Critical care without walls: The role of the nurse consult-
ant in critical care. Intensive and Critical Care Nursing 21(6): 334-343.  

Dimopoulou I, Anthi A, Michalis A & Tzelepis G (2001) Functional status and quality of 
life in long-term survivors of cardiac arrest after cardiac surgery. Critical Care Medi-
cine 29(7): 1408-1411.  

Dimopoulou I, Anthi A, Mastora Z, Theodorakopoulou M, Konstandinidis A, Evangelou 
E, Mandragos K & Roussos C (2004) Health-Related Quality of Life and Disability in 
Survivors of Multiple Trauma One Year After Intensive Care Unit Discharge. Ameri-
can Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 83(3): 171-176.  

Dowdy DW, Eid MP, Sedrekyan A, Mendez-Tellez PA, Pronovost PJ, Herridge MS & 
Needham DM (2005) Quality of life in adult survivors of critical illness: A systematic 
review of the literature. Intensive Care Medicine 31: 611-620.  

Dubois M-J, Bergeron N, Dumont M, Dial S & Skrobik Y (2001) Delirium in an intensive 
care unit: a study of risk factors. Intensive Care Medicine 27: 1297-1304.  

Eddleston J, White P & Guthrie E (2000) Survival, morbidity, and quality of life after 
discharge from intensive care. Critical Care Medicine 28(7): 2293-2299.  

Elliott R &Wright L (1999) Verbal communication: what do critical care nurses say to 
their unconscious or sedated patients? Journal of Advanced Nursing 29(6): 1412-
1420.  

Elo S & Kyngäs H (2008) The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 
Nursing 62: 107-115.  

Ely EW, Gautam S, Margolin R, Francis J, May L, Speroff T, Truman B, Dittus R, Ber-
nard GR & Inouye SK (2001) The impact of delirium in the intensive care unit on 
hospital lenght of stay. Intensive Care Medicine 27: 1892-1900.  

Ely EW, Margolin R, Francis J, May L, Truman B, Dittus R, Speroff T, Gautam S, Ber-
nard GR & Inouye SK (2001) Evaluation of delirium in critically ill patients: Valida-
tion of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). 
Critical Care Medicine 29(7): 1370-1379.  

Flaatten H & Kvåle R (2001) Survival and quality of life 12 years after ICU. A comparison 
with the general Norwegian population. Intensive Care Medicine 27: 1005-1011.  

Freedman NS, Kotzer N & Schwab J (1999) Patient preception of sleep quality and etiolo-
gy of sleep disruption in the intensive care unit. American Journal of Respiratory & 
Critical Care Medicine 159(4): 1155-1162.  



 93

Friese RS (2008) Sleep and recovery from critical illness and injury: A review of theory, 
current practice, and future directions. Critical Care Medicine 36(3): 697-705.  

Gabor JY, Cooper A & Hanly P. (2001) Sleep disruption in the intensive care unit. Current 
Opinion in Critical Care 7(1): 21-27.  

Girard TD, Pandharipande PP & Ely EW (2008) Delirium in the intensive care unit. Criti-
cal Care 12(S3): 9-12.  

Graf J,Wagner J,Graf C, Koch KCh & Janssens U (2005) Five-year survival, quality of 
life, and individual costs of 303 consecutive medical intensive care patients-A cost-
utility analysis. Critical Care Medicine 33(3): 547-555.  

Grandberg A, Enberg IB & Lundberg D (1996) Intensive care syndrome: a litterature re-
view. Intensive and Critical Care Nursing 12: 173-182.  

Granja C, Lopes A, Moreira S, Dias C, Costa-Pereira A, Carneiro A & JMIP Study Group 
(2005) Patients' recollections of experiences in the intensive care unit may affect their 
quality of life. Critical Care 9(2): R96-109.  

Griffiths RD & Jones C (2003) Intensive care aftercare. Butterworth-Heinemann. Edin-
burgh, Elsevier. 

Griffiths RD & Jones C (1999) ABC of intensive care. Recovery from intensive care. 
Brithis Medical Journal 319(14): 427-429.  

Griffiths RD & Jones C (2007) Delirium, cognitive dysfunction and posttraumatic stress 
disorder. Current Opinion in Anaesthesiology 20(2): 124-129.  

Creswell JW & Plano Clark VL (2011) Designing and Conducting Mixed Methods Re-
search. 2 p. SAGE Publications. 

Crossan F (2003) Research philosophy: towards an understanding. Nurse Researcher 
11(1): 46-55.  

Haaramo S & Palonen K (2002) Trauman monet kasvot: psyykkinen trauma sisäisenä 
kokemuksena. Helsinki, Therapeia-säätiö.  

Halonen L, Oittinen P, Lehtovaara J, Gligor V, Hyvärinen M, Penttilä J, Ståhl H & Haataja 
J (2003) Tuottavan toimistotyön valaistus, raportti 33. Espoo, Teknillinen korkeakou-
lu.  

Hammarlund C, Toivanen R & Sironen N (2010) Kriisikeskustelu: kriisituki, jälkipuinti, 
stressin ja konfliktien käsittely. Helsinki, Tietosanoma.  

Hancock K, Chang E, Chenoweth L, Clarke M, Carroll A & Jeon Y-H (2003) Nursing 
needs of acutely ill older people. Journal of Advanced Nursing 44(5): 507-516. 

Happ MB (2000) Interpretation of nonvocal behavior and the meaning of voicelessness in 
critical care. Social Science & Medicine 50: 1247-1255.  

Hays RD, Sherbourne CD & Mazel RM (1993) The Rand 36-item health survey 1.0. 
Health Economics 2(3): 217-227.  

Heikkilä T ( 1998) Tilastollinen tutkimus. Helsinki, Edita. 
Hignett S & Lu J (2007) Evaluation of critical care space requirements for three frequent 

and high risk task. Critical Care Nursing Clincal in North America. 19: 167-175.  
Hirsjärvi S & Hurme H (2001) Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Helsinki, Yliopistopaino. 
Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P (2007) Tutki ja kirjoita. Helsinki, Tammi. 



 94

Hofhuis J, Spronk PE, van Stel HF, Schrijvers A, Rommes J & Bakker J (2008) Experi-
ences of critically ill patients in the ICU. Intensive and Critical Care Nursing 24: 300-
313.  

Holloway I & Wheeler S (2004) Qualitative research in nursing. 2 p. Blackwell. 
Holopainen M & Pulkkinen P (2002) Tilastolliset menetelmät. WSOY. 
Honkus VL (2003) Sleep Deprivation in Critical Care Units. Critical Care Nursing Quar-

terly 26(3): 179-191.  
Hopskins RO, Weaver LK, Collingridge D, Parkinson RB, Chan KJ & Orme JF (2005) 

Two-year cocnitive, emotional, and quality of life outcomes in acute respiratory dis-
tress syndrome. American Journal of Respiratory Critical Care Medicine 171: 340-
347.  

Hugonnet S, Chevrolet J & Pittet D (2007) The effect of workload on infection risk in 
critically ill patients. Critical Care Medicine 35(1): 76-81.  

Hupcey JE (2000) Feeling Safe: The Psychosocial Needs of ICU Patients. Journal of Nurs-
ing Scholarship 32(4): 361-367.  

Hurtley C (2009) Night noise quidelines for Europe. WHO. URI: http://www.euro.who.int. 
Viitattu 2011/7/25. 

Jackson JC, Gordon SM, Hart RP, Hopskins RO & Ely EW (2004) The association be-
tween delirium and cognitive decline: a review of the empirical literature. Neuropsy-
chology Review 14(2): 87-98.  

Jackson JCP, Hart RP, Gordon SM, Shintani A, Truman BM, May LB & Ely EW (2003) 
Six-month neuropsychological outcome of medical intensive care unit patients. Criti-
cal Care Medicine 31(4): 1226-1234.  

Johnson P, St John W & Moyle W (2006) Long-term medical ventilation in a critical care 
unit: existing in an uneveryday world. Journal of Advanced Nursing 53(3): 551-558.  

Jones C, Griffiths RD & Humhris G (2000) Disturbed memory and amnesia related to 
intensive care. Memory 8(2): 79-94.  

Jones C & Lyons C (2003) Researching the experience of being critically ill: some meth-
odological difficulties. Intensive and Critical Care Nursing 19: 365-369.  

Jones C, Griffiths RD, Humphris G & Skirrow P (2001) Memory, delusions, and the de-
velopment of acute posttraumatic stress disorder-related symptoms after intensive 
care. Critical Care Medicine 29(3): 573-580.  

Jones C, Griffiths RD & Humphris G (2000) Disturbed memory and amnesia related to 
intensive care. Memory 8(2): 79-94.  

Jones C, Skirrow PMP, Griffiths RD, Humphris G, Ingleby S, Eddleston JF, Waldmann CF 
& Gager MR (2003) Rehabilitation after critical illness: A randomized, controlled tri-
al. Critical Care Medicine 31(10): 2456-2461.  

Kaarola A (2007) Mitä hyötyä tehohoidosta? Tehohoitoa sisältäneiden hoitojaksojen vai-
kuttavuuden arviointi. Helsinki, Yliopistopaino.  

Kaarola A, Pettila V & Kekki P (2003) Quality of life six years after intensive care. 29: 
1294-1299. Intensive Care Medicine 29(8): 1294-1299. 



 95

Karlsson S, Ruokonen E, Varpula T, Ala-Kokko T & Pettilä V (2009) Long-term outcome 
and quality-adjusted life years after severe sepsis. Critical Care Medicine 37(4): 1268-
1274.  

Khouli H, Astua A, Dombrowski W, Ahmad F, Homel P, Shapiro J, Singh J, Nallamothu 
R, Manbub H, Eden E & Delfiner J (2011) Changes in health-related quality of life 
and factors predicting long-term outcomes in older adults admitted to intensive care 
units. Critical Care Medicine 39(4): 731-737.  

Kim H (2000) The nature of theoretical thinking in nursing. New York, Springler Pub-
lishing. 

Koskinen S, Talo S, Hokkinen E-M, Paltamaa J & Mustikka-Siirtola M (2009) Neljän 
elämänlaatumittarin sisältöanalyysi ICF -luokituksen viitekehyksessä. Sosiaalilääke-
tieteellinen aikakauslehti 46: 196-207.  

Kvåle R & Flaaten H (2002) Changes in intensive care from 1987-1997 - has outcome 
improved? A single centre study. Intensive Care Medicine 28: 1110-1116.  

Kvåle R & Flaaten H (2003) Changes in health-related quality of life from 6 months to 2 
years after disharge from intensive care. Health and Quality of Life Outcomes 1: 2-11.  

Lauri S & Elomaa L (1999) Hoitotieteen perusteet. WSOY. 
Lawrence M (1995) The unconscious experience. American Journal of Critical Care 4(3): 

227-232.  
Lemiale V, Kentish-Barnes N, Chaize M, Aboab J, Adrie C, Annane D, Cariou A, Galliot 

R, Garrouste-Orgeas M, Goldgran-Toledano D, Jourdain M, Souweine B, Timsit J, 
Azoulay E & Pochard F (2010) Health-Related Quality of Life in Family Members of 
Intensive Care Unit Patients. Journal of Palliative Medicine 13(9): 1131-1137.  

Lincoln YS & Guba EG (1985) Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, Sage Publications. 
Läärä E (1998) Tilastollisen tutkimuksen raportointi. Teoksessa:Tähti H & Ranta I (toim.) 

Lääketieteellinen viestintä. Tampere, Tampereen yliopisto: 53-70. 
Löf L, Berggen L & Ahlström G (2006) Severely ill ICU patients recall of factual events 

and unreal experiences of hospital admission and ICU stay - 3 and 12 months after 
disharge. Intensive and Critical Care Nursing 22: 154-166.  

Lönnqvist J & Aalberg V (2007) Psykiatria. Helsinki, Duodecim. 
Magarey JM & McCutcheon HH (2005) ‘Fishing with the dead’—Recall of memories 

from the ICU. Intensive and Critical Care Nursing 21(6): 344-354.  
Marshall MC & Soucy MD (2003) Delirium in the intensive care unit. Critica Care Nurs-

ing Q 26(3): 172-178.  
McClaugherty L, Valibhai F, Womack S & Desai P (2000) Physiological and psychologi-

cal effects of noise and residents in long term care facilities and enhancing quality of 
life. Director 8(3): 98-100.  

Meleis A (2005) Theoretical Nursing. Depelopment and Progress. 3 p. Philadelphia, Wil-
liam & Wilkins Lippincott. 

Metsämuuronen J (2005) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteessä. Jyväskylä, 
Gummerus. 

Meyer NJ & Hall JB (2006) Brain dysfunction in critically ill patients - the intensive care 
unit and beyond. Critical Care 10: 223-231.  



 96

Mikkola L (2006) Tuen merkitykset potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksessa. Jyväskylä 
Studies in Humanities 66. Jyväskylä University Printing House. 

Milbrandt EB & Agnus DC (2006) Critical illness-assiociated cognitive dysfunction - 
mechanisms, markers, and emerging therapeutics. Critical Care 10: 238-246.  

Miller RR & Ely EW (2007) Delirium and cognitive dysfunction in the intensive care unit. 
Current Psychiatry Reports 9: 26-34.  

Mäkelä A, Ruokonen T & Tuomikoski M (2001) Hoitosuhdetyöskentely. Helsinki, Tam-
mi. 

Nielsen D, Sellgren J & Rigksten SE (1997) Quality of life after cardiac surgery compli-
cated by multiple organ failure. Critical Care Medicine 25(1): 52-57.  

Nightingale F (1860) Notes of Nursing: what it is and what it is not. New York, Dover 
Publications. 

Nordby H (2007) Meaning and normativity in nurse–patient interaction. Nursing Philoso-
phy 8(1): 16-27.  

Oeyen SG, Vandijck DM, Benoit DD, Annemans L & Decruyenaere JM (2010) Quality of 
life after intensive care: a systematic review of the literature. Critical Care Medicine 
38(12): 2386-2400. 

Parthasarathy S & Tobin M (2004) Sleep in the intensive care unit. Intensive Care Medisi-
ne 30: 197-206. 

Paunonen M & Vehviläinen- Julkunen K (toim.) (1998) Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 
WSOY. 

Pettilä V, Kaarola A & Mäkeläinen A (2000) Health-related quality of life of multiple 
organ dysfunction patients one year after intensive care. Intensive Care Medicine 26: 
1473-1479.  

Polit DF & Beck C (2004) Nursing research. Principles and methods. 7 p. Philadelphia, 
Williams & Wilkins Lippincot. 

Potinkara H (2004) Auttava kanssakäyminen. Substantiivinen teoria kriittisesti sairaan 
potilaan läheisen ja hoitavan henkilön välisestä yhteistyöstä. Tampereen Yliopisto-
paino, Juvenes Print. 

Pun BT & Ely EW (2007) The importance of diagnosing and managing ICU delirium. 
Chest 132(2): 624-636.  

Redeker NS (2008) Challenges and opportunities associated with studying sleep in critical-
ly ill adults. Advanced Critical Care 19(2): 178-185.  

Rincon HG, Granados M, Unutzer J, Gomez M, Duran R, Badiel M, Salas C, Martinez J, 
Meija J, Ordonez C, Florez N, Rosso F & Echeverri P (2001) Prevalence, detection 
and treatment of anxiety, depression and delirium in the adult critical care unit. Psy-
chosomatitics 42: 391-396.  

Ringdal M, Plos K, Lundberg D, Johansson L & Bergblom I (2009) Outcome After Injury: 
Memories, health-related quality of life, anxiety and symptoms of depression after in-
tensive care. The Journal of Trauma 66: 1226-1233.  

Ringdal M, Plos K, Örtenwall P & Bergbom I (2010) Memories and health-related quality 
of life after intensive care: A follow-up study. 38: 38-44.  



 97

Roberts B & Chaboyer W (2004) Patients´ dreams and unreal experiences following inten-
sive care unit admission. Nursing in Critical Care 9(4): 173-180.  

Roberts BL, Rickard CM, Rajbhandari D & Reynolds P (2007) Factual memories of ICU: 
recall at two years post-discharge and comparison with delirium status during ICU 
admission – a multicentre cohort study. Journal of Clinical Nursing 16(9): 1669-1677.  

Roper N, Logan W & Tierny A (1990) The elements of nursing, a model for nursing based 
on a model of living.  

Rosenberg P, Alahuhta S, Lindgren L, Olkkola K & Takkunen O (2006) Anestesiologia ja 
tehohoito. Jyväskylä, Duodecim. 

Rothenhäusler H-B, Ehrentraut S, Stoll C, Schelling G & Kapfhammer H-P (2001) The 
relationship between cognitive performance and employment and health status in 
long-term survivors of the acute respiratory distress syndrome: result of an explorato-
ry study. General Hospital Psychiatry 23: 90-96.  

Rotondi AJ, Lakshmipathi C, Sirio C, Mendelshon A, Schulz R, Belle S, Im K, Donahoe 
M & Pinsky MR (2002) Patients´ recollections of stressful experiences while receiv-
ing prolonged mechanical ventilation in an intensive care unit. Critical Care Medicine 
30(4): 746-752.  

Runshagen I, Schnabel K, Wegner C & Schulte am Esch J (2002) Incidence of recall, 
nightmares and hallusinations during analgosedation in intensive care. Intensive Care 
Medicine 28: 38-43.  

Russell S (1999) An exploratory study of patients´ perceptions, memories and experiences 
of an intensive care unit. Journal of Advanced Nursing 29(4): 783-791.  

Saari S (2003) Kuin salama kirkkaalta taivaalta: kriisit ja niistä selviytyminen. Helsinki, 
Otava.  

Sarvimäki A & Stenbock-Hult B (1996) Caring: an introduction to health care from a 
humanistic perspective. Helsinki, Sairaanhoitajien koulutussäätiö. 

Schelling G, Stoll C, Haller M, Briegel J, Manert W, Hummel T, Lenhart A, Heyduck M, 
Polasek J, Meier M, Preuss U, Bullinger M, Schuffel W & Peter K (1998) Health-
related quality of life and posttraumatic stress disorder in survivors of the acute respir-
atory distress syndrome. Critical Care Medicine 26(4): 651-659.  

Scragg P, Jones A & Fauvel N (2001) Psychological problems following ICU treatment. 
Anaesthesia 56(1): 9-14.  

Shattel M (2004) Nurse-Patient interaction: a review of the literature. Issues in Clinical 
Nursing 13: 714-722.  

Stein-Parbury J (2005) Patient & Person: Interpersonal skills in nursing. 3 p. Australia, 
Elsvier. 

Storli SL, Lindseth A & Asplund K (2008) A journey in quest of meaning: a hermeneutic-
phenomenological study on living with memories from intensive care. Nursing in Cri-
tical Care 13(2): 86-96.  

Sosiaali- ja terveysministeriö (2004) Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaoh-
jelma 2004–2007. Helsinki, Edita Prima. 

Suhonen R, Välimaki M & Leino-Kilpi H (2005) Individualized care, quality of life and 
satisfaction with nursing care. Journal of Advanced Nursing 50(3): 283-292.  



 98

Suhonen R, Välimäki M, Katajisto J & Leino-Kilpi H (2007) Provision of individualised 
care improves hospital patient outcomes: An explanatory model using LISREL. Inter-
national Journal of Nursing Studies 44(2): 197-207.  

Suhonen R, Välimäki M & Leino-Kilpi H (2002) “Individualised care” from patients’, 
nurses’ and relatives’ perspective—a review of the literature. International Journal of 
Nursing Studies 39(6): 645-654.  

Suomen Laki (1992) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. URI: http://www.finlex:fi/ 
lainsäädäntö/. Viitattu 2012/01/08. 

Suomen Tehohoitoyhdistys (1997) Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettiset ohjeet. URI: 
http://www.sthy.fi/yhdistys/eettiset ohjeet/. Viitattu 2011/6/20. 

Suominen T, Kovasin M & Ketola O (1997) Nursing culture–some viewpoints. Journal of 
Advanced Nursing 25(1): 186-190.  

Truman B & Ely EW (2003) Monitoring Delirium in Critically Ill Patients. (Cover story). 
Critical Care Nurse 23(2): 25.  

Ulvik A, Kvåle R, Wentzel-Larsen T & Flaatten H (2008) Quality of life 2–7 years after 
major trauma. Acta Anaesthesiolocical Scandinavia 52(2): 195-201.  

van de Leur JP, van der Schans CP, Loef BG, Deelman BG, Geertzen J & Zwaveling JH 
(2004) Discomfort and factual recollection in intensive care unit patients. Critical Care 
8: R467-R473.  

Vincent J-L (toim.) (2006) Intencive Care Medicine. 
Vles WJ, Steyerberg EW, Essink-Bot M-L, van Beeck EF, Meeuwis JD & Loek PH (2005) 

Prevalence and Determinants of Disabilities and Return to Work after Major Trauma. 
Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care 58(1): 126-135.  

Wainwright SP (1997) A new paradigm for nursing: the potential of realism. Journal of 
Advanced Nursing 26(6): 1262.  

Wang K, Zhang B, Li C & Wang C (2008) Qualitative analysis of patients´ intensive care 
experience during mechanical ventilation. Journal of Clinical Nursing 18: 183-190.  

Weaver LK, Valentine KJ & Hopskins RO (2007) Carbon Monoxide Poisoning: Risk 
factors for cocnitive sequelae and the role of hyperbaric oxygen. American Journal of 
Respiratory Critical Care Medicine 176: 491-497.  

Weinhouse GL, Schwab RJ, Watson PL, Patil N, Vaccaro B, Pandharipande P & Ely EW 
(2009) Delirium in ICU patients - importance of sleep deprivation. Critical Care 
13(6): 234-242.  

Williamson GR (2005) Illustrating triangulation in mixed-methods nursing research. Nurse 
Researcher 12(4): 7-18. 

Xie H, Kang J & Mills GH (2009) The impact of noise on patients´ sleep and the effec-
tiveness of noise reduction strategies in intensive care units. Critical Care 13: 208-
216.  

 



 99

Liite 1 Tutkimukset tehohoitopotilaan 
muistikuvista 

Tutkimus Tutkimus- 

asetelma 

Potilaat  On 

muisti-

kuvia 

Mitä muistikuvia? Ei muisti-

kuvia 

Harhoja 

Adamson 

ym. 2002 

Haastattelu 

6kk tehohoidon 

jälkeen 

N = 6 84 % Vaikeus nukkua 

Kipu 

Fyysinen heikkous,  

Psyykkinen stressi 

16 % Mikroskooppeja 

tuli seinän läpi, 

kasvoja, jotka 

eivät olleet 

todellisia 

Granja 

ym. 2004 

Kyselylomake, 

EQ-5D 

10 

Portugalilaista 

teho-osastoa 

N = 464 62 % Ystävällinen ja rauhallinen 

ympäristö 

Imut, nenämaha- 

letku, kipu ja omaisten 

huoli, vaikeus nukkua, 

vaikeus keskittyä, 

painajaisia 

38 % Ei raportoitu 

Barrio 

ym. 2003 

Haastattelu 

maksansiirto-

potilaille 

N = 10 100 % Teho-osastosta 

ympäristönä, hoitajien 

huolenpidosta, perheestä, 

uskonnollisista 

muistikuvista, vaikeus 

keskittyä mihinkään 

- Ei raportoitu 

Roberts 

ym. 2007 

Kysely 

6 teho-osastoa 

Australia ja 

Uusi-Seelanti 

N = 152 83 % Hoitotoimenpiteet 

Henkilökunta 

Vierailut 

- 44 % 

Sorli ym. 

2008 

Haastattelu 

10vuotta 

tehohoidon 

jälkeen 

N = 10  Kuoleman vaara,  

Kiinni pitäminen, 

pahoinvointi 

 Kauppa ja hoitajat 

sekoittuivat, tunne 

kuin olisi laivassa 

Johnson 

ym. 2006 

Haastattelu N = 9  Kokemukset toisten huolen-

pidosta, fluktoivasta 

ajantajusta, painajaisista, 

oudosta omasta kehosta, 

huoli omasta selviytymi-

sestä, omaiset, teknolo-

giasta riippuvaisena 

oleminen  

 Pelottavia muisti-

kuvia  

Hofhuis 

ym. 2008 

Haastattelu ja 

kysely 

N = 11 

N = 100 

88 % Kipua, pelko, vaikeus 

nukkua, imut, jano  

12 % Kyllä, teemoja ei 

eritelty 
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Tutkimus Tutkimus- 

asetelma 

Potilaat  On 

muisti-

kuvia 

Mitä muistikuvia? Ei muisti-

kuvia 

Harhoja 

Ringdal 

ym. 2009 

Kysely viidelle 

teho-osastolle, 

SF-36, HAD, 

ICU Memory 

tool 

N = 239    26 % 

Ringdal 

ym. 2010 

Kysely 

SF-36, HAD 

traumapotilaille 

N = 153 55 % Teemoja ei eritelty 45 % 23 % 

Jones 

ym. 2001 

Haastattelu 

HAD, ICU 

Memory Tool 

N = 45 94 % Teemoja ei eritelty 6 % 75 % 

Löf ym. 

2005 

Haastattelu N = 9 45 % Epätodellisia mielikuvia, 

joissa henkilökunta ei 

osannut puhua samaa 

kieltä 

55 % Pelottavia 

kammottavia 

mielikuvia joiden 

kuvitteli sillä 

hetkellä olevan 

tosia 

Rotondi 

ym. 2002 

Kysely neljän 

teho-osaston 

potilaille, 

Itärannikko USA 

N = 150 66 % Jano, kipua, toimenpiteitä, 

tarkkailun alla oleminen, 

nielemis-ongelmat, melu, 

pelko, yksinäisyys ja ikävä 

läheisiä, ajatukset 

kuolemasta, vaikeus 

nukkua, hermostuneisuus  

 Teemoja ei 

eritelty 

Russell 

1998 

Kysely ja 

haastattelu 

N = 212 

N = 86 

42 %, 

joista 

24 % 

tark-

koja 

mieli-

kuvia 

Henkilö-kunta, teknologia, 

läheiset, hoidot tai 

toimenpiteet, melu, toiset 

potilaat, pelko, oman kehon 

kontrollin puute, 

turvallisuuden tunne 

34 % Ei eritelty 
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Tutkimus Tutkimus- 

asetelma 

Potilaat  On 

muisti-

kuvia 

Mitä muistikuvia? Ei muisti-

kuvia 

Harhoja 

Rundsha

gen ym. 

2002 

Strukturoitu 

kysely 

yliopistosairaala 

teho-osaston 

potilaille 48-72 h 

tehohoidon 

jälkeen 

N = 289  Unia, kipua, toimenpiteitä 64 % 7 % 

Lääkäri yritti 

tappaa injektiolla 

joutui 

kidnapatuksi, 

vaimo teki 

trakeostomian, 

tapahtumat 

tuntuivat ko. 

hetkellä täysin 

tosilta 

Capuzzo 

ym. 2001 

Haastattelu 6 kk 

sairaalasta 

kotiutumisen 

jälkeen 

N = 152  Hengitysputki, imut, melu, 

toiset potilaat, henkilökunta 

läheiset, hengitysvaikeudet, 

jano/nälkä, vaikeus puhua, 

valaistus, univaikeudet 

pelko, painajaiset, paniikki, 

sekavuus ja surullisuus 

23-38 %, 

median 

26 %(se-

datiosta 

riippuen) 

Kyllä, teemoja ei 

eritelty 

Cox ym. 

2009 

Semistrukturoitu 

haastattelu 

N = 23 65 % Hengitysputki, vaikeus 

liikkua, ihmisten paljous, 

läheiset 

 Ihmiset yritettiin 

leikata kahtia 

Wang 

ym. 2008 

Syvä-

haasttattelu 

N = 11 Ei 

eritelty 

Henkilökunta, melu, 

avuttomuus, kipu, hengitys-

tieimut, verinäytteiden 

ottaminen, unet/painajaiset, 

tajunnantason muutokset, 

laitteet, omaiset  

Ei eritelty Uskomattoman 

pelottavia 

mielikuvia, joiden 

jälkeen ei 

uskaltanut sulkea 

silmiä 

Van de 

Leur ym. 

2004 

Strukturoitu 

kysely 

N = 123 54 % Hengitysputki, toimenpiteet, 

melu, kiire, kipu, jano, 

vaikeus puhua, 

hengitysvaikeus, pelko 

 32 % teemoja ei 

eritelty 
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Liite 2 Tiedote potilaan läheiselle ja 
suostumusasiakirja 

Arvoisa teho-osastolla hoidettavan potilaan läheinen, 

Teidän läheistänne on kohdannut tilanne, joka vaatii teho-osastolla annettavaa 

hoitoa. Teho-osasto on ympäristönä potilaalle ja hänen läheisilleen yleensä vieras 

ja pelottavakin. Kriittisessä tilassa olevat potilaat tarvitsevat usein herkeämätöntä 

seurantaa, raskaita hoitoja sekä erilaisten hoitolaitteiden apua. Henkilökunta ker-

too Teille teho-osaston toiminnasta ja hoidoista. Se, miten läheisenne potilaana 

kokee teho-osaston hoitoympäristönä, on henkilökunnalle tärkeää tietoa. Tätä 

tietoa on tarkoitus kartoittaa Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastolla 1 alka-

vassa tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää sitä hoitotodellisuutta, jossa tehohoidossa 

olevat potilaat ovat. Jotta hoitotodellisuus saataisiin kartoitettua luotettavasti, 

tutkimuksessa videoidaan teho-osaston toimintaa potilaan näkökulmasta sekä 

haastatellaan potilaita heidän toivuttuaan.. Video- ja haastatteluaineisto tulevat 

ainoastaan tutkijan käyttöön ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Video- ja 

haastatteluaineistoa säilytetään lukitussa kaapissa ja tutkimuksen jälkeen ne hävi-

tetään. Tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä on oikeus tarkistaa itseään koske-

va aineisto ja kieltää halutessaan sen käyttö tutkimuksessa. Yksittäisiä henkilöitä 

ei voida tutkimustuloksista tunnistaa. Tutkimukseen osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista. Teillä ja läheisellänne toivuttuaan on oikeus kieltäytyä tutkimuk-

sesta ja myöhemminkin halutessanne syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumuk-

senne tutkimukseen. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai osallistumisen peruuttami-

nen eivät vaikuta mitenkään tutkittavan tarvitsemaan hoitoon nyt tai tulevaisuu-

dessa. 

Antamalla luvan videointiin läheisenne on mukana tutkimuksessa, jonka tarkoi-

tuksena on tuottaa uutta tietoa tehopotilaiden hoitotodellisuudesta ja parantaa 

tehohoidon laatua. Luvan voitte antaa allekirjoittamalla oheinen lomake. Tutki-

muksesta lisätietoja saa tarvittaessa tutkija Merja Meriläiseltä numerosta 050-

3402028 tai merjamer@mail.student.oulu.fi. Tutkimuksen vastaava lääkäri on 

oyl, dosentti Tero Ala-Kokko, teho-osasto 1, puhelin 08-315 3531. 
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Suostumus videointiin tehohoidon aikana ja haastatteluun tehohoidon jälkeen 

 

 

Minä_________________________________________________________ 

suostun läheiseni  

____________________________________________________ puolesta  

edellä mainittuun tutkimukseen. Läheistäni ei voida tunnistaa tutkimuksen tulok-

sista ja läheiselläni on oikeus tarkistaa itseään koskeva tutkimusmateriaali. Minul-

la ja läheiselläni on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja myöhemmin halutessamme 

syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumus tutkimukseen. Tutkimuksesta kieltäyty-

minen tai osallistumisen peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään läheiseni tarvit-

semaan hoitoon nyt tai tulevaisuudessa. 

 
Paikka: Aika: 

  

  

Potilaan läheinen 

Allekirjoitus:________________________________________ 

Nimenselvennös:_____________________________________ Henkilötunnus: 

Osoite:_____________________________________________ Puhelin: 

 

Tutkija 

 
Allekirjoitus:________________________________________ 

Nimenselvennös:_____________________________________  

Osoite:_____________________________________________ Puhelin: 
 

 

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2) kappaletta, toinen suostumuksen anta-

jalle ja toinen tutkijalle. 
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Liite 3 Potilastiedote ja suostumusasiakirja 

Arvoisa teho-osaston potilas  

Teitä on kohdannut tilanne, joka vaatii teho-osastolla annettavaa hoitoa. Teho-

osasto on ympäristönä potilaalle ja hänen läheisilleen yleensä vieras ja pelottava-

kin. Kriittisessä tilassa olevat potilaat tarvitsevat usein herkeämätöntä seurantaa, 

raskaita hoitoja sekä erilaisten hoitolaitteiden apua. Henkilökunta kertoo Teille 

teho-osaston toiminnasta ja hoidoista. Se, miten Te potilaina koette teho-osaston 

hoitoympäristönä, on henkilökunnalle tärkeää tietoa. Tätä tietoa on tarkoitus kar-

toittaa Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastolla 1 alkavassa tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää sitä hoitotodellisuutta, jossa tehohoidossa 

olevat potilaat ovat. Jotta hoitotodellisuus saataisiin kartoitettua luotettavasti, 

tutkimuksessa videoidaan teho-osaston toimintaa potilaan näkökulmasta sekä 

haastatellaan potilaita heidän toivuttuaan. Video- ja haastatteluaineisto tulevat 

ainoastaan tutkijan käyttöön ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Video- ja 

haastatteluaineistoa säilytetään lukitussa kaapissa ja tutkimuksen jälkeen ne hävi-

tetään. Tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä on oikeus tarkistaa itseään koske-

va aineisto ja kieltää halutessaan sen käyttö tutkimuksessa. Yksittäisiä henkilöitä 

ei voida tutkimustuloksista tunnistaa. Tutkimukseen osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista. Teillä on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja myöhemmin halutes-

sanne syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumuksenne tutkimukseen. Tutkimukses-

ta kieltäytyminen tai osallistumisen peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään tutkit-

tavan tarvitsemaan hoitoon nyt tai tulevaisuudessa. 

Antamalla luvan videointiin Olette mukana tutkimuksessa, jonka tarkoituksena on 

tuottaa uutta tietoa tehopotilaiden hoitotodellisuudesta ja parantaa tehohoidon 

laatua. 

Luvan voitte antaa allekirjoittamalla oheinen lomake. Tutkimuksesta lisätietoja 

saa tarvittaessa tutkija Merja Meriläiseltä numerosta 050-3402028 tai merja-

mer@mail.student.oulu.fi. Tutkimuksen vastaava lääkäri on oyl, dosentti Tero 

Ala-Kokko, teho-osasto 1, puhelin 08-315 3531. 
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Suostumus videointiin tehohoidon aikana ja haastatteluun tehohoidon jälkeen 

 

 

Minä_________________________________________________________ 

suostun edellä mainittuun tutkimukseen. Minua ei voida tunnistaa tutkimuksen 

tuloksista ja minulla on oikeus tarkistaa itseäni koskeva tutkimusmateriaali. Mi-

nulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja myöhemmin halutessani syytä ilmoit-

tamatta peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai 

osallistumisen peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään tarvitsemaani hoitoon nyt 

tai tulevaisuudessa. 
 

Paikka: Aika: 

  

  

  

Tutkittava 

Allekirjoitus:________________________________________ 

Nimenselvennös:_____________________________________ Henkilötunnus: 

Osoite:_____________________________________________ Puhelin: 

Tutkija 

Allekirjoitus:________________________________________ 

Nimenselvennös:_____________________________________ 

Osoite:_____________________________________________ Puhelin: 

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2) kappaletta, toinen tutkittavalle ja 

toinen tutkijalle. 
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Liite 4 RAND-36-elämänlaadun mittari 

 

 

 

 



 107

 



 108

 



 109

 



 110

 



 111

 



 112

 



 113

 



 114

 



 115

 



 116

Liite 5 Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan 
kyselylomake 
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