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Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla potilaan tiedonsaantia radiologisen 

tutkimuksen yhteydessä. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, 

mitä tietoa ja miten sitä on annettu potilaalle radiologisen tutkimuksen yhteydessä. 

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja tietokantahaku tehtiin Cinahlin ja Google 

Schoolarin tietokannoista sekä Kliininen Radiografiatiede -lehdistä. Tutkimukseen aineisto 

muodostui 11 artikkelista ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.  

 

Tutkimuksen mukaan potilaan tiedontarvetta määrittelee tutkimuksen tai toimenpiteen 

luonne, potilaan tausta, aikaisemmat kokemukset terveydenhuollosta ja koulutustaso. 

Potilas sai tietoa tulevista radiologisista tutkimuksista tai hoitotoimenpiteistä esitteistä, 

videolta, sosiaalisesta verkostosta, Internetistä ja keskusteluista hoitohenkilökunnan kanssa. 

Kuitenkin potilaat odottavat enemmän ja jatkuvampaa henkilökohtaista ohjausta ja tukea 

tutkimus- tai hoitoprosessin aikana terveydenhuollon henkilökunnalta. Potilaat näyttäisivät 

kaipaavan myös parempaa yhteistyötä ja kommunikaatiota terveydenhuollon eri 

toimijoiden kesken. 

 

Potilaan tiedonsaantioikeus toteutuu vain osittain radiologisen tutkimuksen yhteydessä. 

Terveydenhuollon henkilökunnan yhteistyötä ja kommunikaatiotaitoja tulisi parantaa. 

Henkilökunnalla tulisi olla enemmän aikaa keskittyä potilaan ohjaamiseen radiologisen 

tutkimuksen yhteydessä. 
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This literature review was to describe the information procedures of the patient in 

connection with the radiology examination. The aim this literature review was to produce 

new knowledge of information given to the patient in connection with the radiology 

examination: what kind and how information was given. The study was carried out as 

literature review and the search of  the database was done using Cinahl and Google 

Schoolar database and then, addition, one manual search by the Journal of Clinical 

Radiography and Radiotherapy. Material of this study consisted of eleven articles. Then 

these articles were analysed by contents analysis. 

According to this study, the patient´s  information needs, define by the nature of 

examination or operation,  the background of the patient,  the  patient´s earlier experience 

of  the public health care service and, as well, by the level of education of the patient. 

Counselling about patient´s upcoming radiological examinations or therapies were given to 

the patient by the brochures, video, informal networks, Internet and from discussions with 

the professional of healthcare. However, patients are waiting for more and more 

continuous, personal education and supporting during the process of examinations or 

therapies from healthcare staff. It seems that patients are looking for better co-operation and 

communication between the healthcare professionals.    

Patients were informed only partly in the radiology examination. Healthcare professionals 

should develop patient counselling skills such as co-operation and communication skills. 

Patient counselling should have more time in radiological examination. 

. 
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1 JOHDANTO 

 

Tiedonsaantioikeus on yhteydessä potilaan itsemääräämisoikeuteen. Terveydenhuollossa 

hoitohenkilökunta on potilaslain (Potilaslaki 785/1992) nojalla velvollinen antamaan 

potilaalle tietoja hänen terveydentilastaan ja sairaudesta, mutta potilaalla on 

itsemääräämisoikeuden perusteella myös oikeus olla ottamatta tietoa vastaan ja potilaan 

käyttäessä tätä mahdollisuutta, hänen päätöstään on syytä kunnioittaa (Suomen lääkäriliitto 

2013). 

Aikaisemmassa kandidaatintutkielmassani, joka koski potilaan tiedonsaannin 

toteutumisessa terveydenhuollossa, kävi ilmi, että aina eivät potilaan oikeudet tällä alueella 

toteutuneet (Syvänen 2008). Potilaan kohtaaminen on vuorovaikutustilanne ja 

vuorovaikutus on viestejä ja tulkintaa. Tulkinta ja viestin ymmärtäminen ovat riippuvaisia 

monista tekijöistä. Terveydenhuollossa käytettävät käsitteet termeineen voivat olla 

hämmentäviä ja vaikeasti ymmärrettäviä, vaikka hoitohenkilökunta yrittäisikin sitä 

yksinkertaistaa. Tilanne voi olla potilaalle niin pelottava, että hän ei pysty ottamaan tietoa 

vastaan eikä käsittelemään sitä järkevästi (Pajukari ym. 2008). Moni meistä on kokenut 

lääkärin vastaanotolta tultuaan, että ei ole saanut vastauksia kysymyksiinsä.  

Tästä syystä syntyi ajatus lähteä tutkimaan, miten kirjallisuudessa kuvataan potilaan 

ohjausta: miten häntä ohjataan, kuka sen tekee ja näyttäisikö potilaan itsemääräämisoikeus 

toteutuvan potilaan ohjauksen ja informoinnin kautta, kun potilaalle suunnitellaan tai 

toteutetaan radiologisia tutkimuksia tai toimenpiteitä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 

potilaan tiedonsaantioikeuden toteutumista mammografiatutkimusten (kliininen 

mammografia, seulontamammografia, seulontamammografian varmistustutkimus) 

yhteydessä, sädehoidon aloittamisen yhteydessä, isotooppitutkimusten ja –hoidon 

yhteydessä ja tietokonetomografiatutkimusten yhteydessä. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla potilaan tiedonsaantia radiologisen 

tutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa potilaan tiedontarpeesta 

ja tiedonsaannista radiologisen tutkimuksen tai toimenpiteen yhteydessä. Tutkimuksen 
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tuloksia voidaan hyödyntää potilaan ohjauksessa radiologiseen tutkimukseen ja 

henkilökunnan täydennyskoulutuksessa radiologisissa tutkimusyksiköissä.   
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2 TAUSTA JA TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Potilaan tiedonsaantioikeus 

 

Henkilön hakeutuessa terveyspalvelujen käyttäjäksi muodostuu hoitosuhde hänen ja 

terveydenhuollon henkilökunnan välille. Suhde on vuorovaikutteinen ja perustuu 

rehellisyyteen ja luottamuksellisuuteen. Toisaalta suhteessa on mukana toisen osapuolen 

velvollisuus ja toisen osapuolen oikeus; julkinen valta on velvollinen järjestämään riittävät 

terveyden- ja sairaanhoidon palvelut kansalaisille Hallitusmuodon 15 a § 3 momentin 

mukaan ja Suomen kansalaisella on oikeus niihin ilman syrjintää olemassa olevien 

resurssien puitteissa (Potilaslaki 785/1992). Hoitosuhteeseen hakeutuessaan potilas käyttää 

itsemääräämisoikeuttaan, ja hänen katsotaan suostuneen hoitoon ja tutkimuksiin näin 

menetellessään (Pahlman 2003). Terveydenhuollon ammattihenkilöiden asemaa määrittelee 

myös lainsäädäntö (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559).  

 

 Potilaan suostumus näyttäisi olevan avainsana itsemääräämisoikeudessa ja erityisesti 

tietoisena annetun suostumuksen tulisi olla hoitosuhteen edellytys. Pahlman (2003) pohtii 

suostumuksen astetta ja laajuutta teoksessaan Potilaan itsemääräämisoikeus. Hän tuo esiin 

Irma Anttilan vuonna 1944 julkaistussa väitöskirjassa esittämiä näkemyksiä suostumuksen 

olemuksesta. Mielenkiintoinen näkökulma on, että (hoitoon) suostuminen merkitsee 

sellaisen teon hyväksymistä, joka muissa olosuhteissa saattaisi olla rikos. Toimenpiteen 

tekijän on oltava selvillä siitä, että potilas ymmärtää mihin hän on suostunut ja että potilas 

ymmärtää myös sen, että toimenpiteellä voi olla potilaalle haitallisia seurauksia tai 

epämukavuutta. Lisäksi pätevä suostumus edellyttää vapaaehtoisuutta ja sitä, että potilas 

saa riittävät tiedot ohjauksen yhteydessä tulevasta toimenpiteestä, jotta potilas voi arvioida 

seurauksia ja päättää, mihin hän suostuu. (Pahlman 2003, myös Hellman & Lindgren 2014, 

Gummersbach ym. 2009.)  

 

Tämä näkökulma herättää ajatuksia siitä, voidaanko terveydenhuollossa täysin varmistaa 
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potilaan riittävän tiedonsaannin toteutumista hoitosuhteessa. Vuorovaikutus on viestejä ja 

tulkintaa. Tulkinta ja viestin ymmärtäminen ovat riippuvaisia monista tekijöistä, ei 

pelkästään sanoista (Lang 2012, Hellman ym. 2014). Terveydenhuollossa käytettävä kieli 

termeineen voi olla potilaalle vaikeasti ymmärrettävää, vaikka hoitohenkilökunta 

yrittäisikin sitä yksinkertaistaa. Tilanne voi olla potilaalle niin stressaava ja pelottava, että 

hän ei pysty ottamaan tietoa vastaan eikä käsittelemään sitä järkevästi, tai ymmärtää asiat 

väärin, kuten esimerkiksi Rosenthal (2005) toteaa.  Moni meistä on kokenut lääkärin 

vastaanotolta tultuaan, että ei ole saanut vastauksia kysymyksiinsä.  

 

Itsemääräämisoikeuden toteutumisen edellytyksenä on vapaaehtoinen ja asiaan 

vaikuttavista seikoista tietoisena annettu suostumus, informed consent (Pahlman 2003,  

Helsingin julistus 2013). Tämän ajatus on lähtöisin Yhdysvalloista ja taustalla on jokaisen 

kompetentin täysi-ikäisen henkilön oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen. Oppi 

informed consentista on muotoutunut oikeustapausten kautta syntymaassaan. 1950-luvulla 

lääkärin oli ilmaistava tietyn muotoinen informaatio ja sen jälkeen hänen piti saada potilaan 

suostumus hoitoon, siitä syntyi käsite informed consent, jota edelleen käytetään eri puolilla 

maailmaa (Pahlman 2004.)  

 

Lääkärin antamaan informaatioon on tosin alettu kiinnittää huomiota, niin että se olisi aito 

tiedonanto kaikista hoito- ja tutkimustapahtumaan liittyvistä seikoista siinä määrin, että 

potilas voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan tehdessään päätöstä suostumuksesta 

toimenpiteeseen. Annettavan tiedon valitsee lääkäri, samoin tiedon laajuuden. 

Terveydenhuollossa on käyty keskustelua siitä, esiintyykö puutteita tiedon antamisessa, 

koska sillä on vaikutusta potilaan mahdollisuuteen punnita eri vaihtoehtoja. (Pahlman 2004, 

Rosenthal 2005, Susilo ym. 2013.) Lääkäreillä (ja muilla terveydenhuollon ammattilaisilla) 

on suuri vastuu antamastaan tiedosta, sen oikeellisuudesta ja siitä, että annettu tieto on 

tullut oikein ymmärretyksi (Lääkäriliitto 2013).  

 

Radiologisen osaston toimintaa ohjaa Suomen lain lisäksi Säteilylaki (1991/592). Lain 

tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia haittoja. Laissa määritellään 

säteilytoiminnalle kehykset ja myös velvoitetaan seuraamaan esimerkiksi 
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röntgentutkimuksista aiheutuvaa säteilyannosta. Säteilylain mukaan potilaille tulisi kertoa 

säteilyn riskistä radiologisen tutkimuksen yhteydessä. (Säteilylaki 1991/592.) 

 

2.2 Potilaan ohjaus 

 

Potilaan ohjauksen yhteydessä käytettävien termien käyttö lienee edelleen jonkin verran 

määrittelemätöntä ja siten asiayhteyteen sidottua. Leino-Kilven (2014) mukaan ohjaus on 

aktiivista toimintaa potilaan ja hoitajan välillä, vuorovaikutusta, jolla on yhteinen 

päämäärä. Radiologisen tutkimuksen yhteydessä annettava ohjaus tähtää toisaalta 

tutkimuksen optimaaliseen suoritukseen ja toisaalta sen tarkoitus on antaa tietoa potilaalle 

tutkimukseen liittyvistä riskeistä, jotta potilas voi valita tietoisesti riskin tai kieltäytyä siitä. 

Tällä perusteella pitäisi määritellä onko kyseessä opetus, ohjaus, neuvonta vai tiedon 

antaminen. Kääriäinen ja Kyngäs (2006) määrittelevät opetuksen toiminnoiksi, joiden 

tarkoitus on muuttaa potilaan käyttäytymistä, ohjaus on opetusta edeltävä toiminta, 

neuvonta on prosessi, jossa potilasta autetaan tekemään valintoja opetettavan asian suhteen, 

ja tiedon antaminen on sisältöpainotteista ohjeiden antamista.     

 

Oikean tiedon ohjaus potilaalle on siksikin tärkeää, että terveydenhuollossa on tekoja, joita 

ei voi peruuttaa tai keskeyttää, vaikka potilas kesken kaiken haluaisi 

itsemääräämisoikeutensa perusteella muuttaa mieltään sen takia, että ei ole saanut etukäteen 

tarpeeksi tietoa tulevasta toimenpiteestä. Toisaalta on olemassa korkeimman oikeuden 

päätös tapauksesta, jossa lääkäri on joutunut korvausvelvolliseksi, kun hän ei ollut 

keskeyttänyt leikkausta informoidakseen potilasta ja hankkiakseen suostumuksen 

toimenpiteen jatkamiseen, kun hän on huomannut odottamattoman ongelman ja nähtyään 

lisääntyneen riskin kesken leikkauksen (Lohiniva-Kerkelä 2004). Kuitenkin Pahlman 

(2003) toteaa, että kesken leikkauksen potilas ei voi perua leikkaukseen antamaansa 

suostumusta. Sama koskee esimerkiksi ioinisoivan säteilynkäytön tilanteita: kun 

toimenpide on aloitettu, sitä ei voi perua.   

 

Nykysuuntaus näyttää olevan entistä tarkempaan riskeistä tiedottamiseen ja luvan 
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hankkimiseen pienempiinkin toimenpiteisiin. Potilaan turvana on myös terveydenhuollon 

henkilökunnan salassapitovelvollisuus (Henkilötietolaki 523/1999). Itsemääräämisoikeuden 

pitäisi olla tärkeä oikeus ja antaa yksilölle oikeuden koskemattomuuteen, jota olsi syytä 

kunnioittaa.  Kuitenkin itsemääräämisoikeuden toteutuminen hoitosuhteessa saattaa riippua 

lääkärin valitsemasta toimintalinjasta ja lisäksi myös niistä olemassa olevista standardeista 

ja toimintapolitiikasta, jota terveydenhuollon toimipaikassa noudatetaan. ( Pahlman 2003, 

Lääkäriliitto 2013, Susilo ym. 2013). 

 

2.3 Radiologinen tutkimus   

 

Radiologinen tutkimus on toimenpide, jossa pyritään tutkimaan ja diagnosoimaan potilaan 

terveydentilaa. Ionisoivaa säteilyä käyttäviä menetelmiä ovat naiiviröntgenkuvaus, jossa 

kuva muodostuu yhteen tasoon ilman varjoaineita röntgensäteilyn avulla, kuten esimerkiksi 

tavallisessa naiivimammografiatutkimuksessa (Kiuru 1991a, Savikurki 1991). 

Tietokonekerroskuvaus (lyhenne TT tai CT) on menetelmä, jossa saadaan kuvauskohteesta 

poikkileikkauskuvia halutuista tasoista kuvasarjojen avulla (Kiuru 1991b). Lisäksi 

radiologian alaan kuuluvat isotooppilääketieteen menetelmät, joissa käytetään 

radioaktiivisia aineita tutkimus- tai hoitotarkoituksiin (Koskinen 1991).  

Myös ultraäänitutkimukset (lyhenne UÄ), jotka perustuvat ultraäänen takaisin 

heijastumisen avulla muodostettuun kuvaan (Kiuru & Suramo 1991) kuuluvat radiologiseen 

toimintaan, samoin magneettitutkimukset (MRI), joissa kuva periaatteessa syntyy 

magneettikentän avulla tehdyn vetyionien poikkeuttamisen kautta (Komu 1991). Näissä 

kahdessa viimeksi mainituissa radiologisessa tutkimuksessa ei käytetä ionisoivaa säteilyä. 

Käytössä olevat radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet on luokiteltu Suomessa 

Kuntaliiton ylläpitämässä Radiologiset tutkimus- ja hoitotoimenpideluokitus -luettelossa 

(Kuntaliitto 2016, myös Ilkko ym. 2016).  
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla potilaan tiedonsaantia radiologisen tutkimuksen 

yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä tietoa ja miten ohjaus on toteutunut 

potilaalle ennen radiologista tutkimusta tai toimenpidettä. 

 

Tutkimustehtävä on seuraava:  

 

1. Millaista ohjausta ennen radiologista tutkimusta tai toimenpidettä potilas on saanut?  
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4 KIRJALLISUUSKATSAUS TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto kerätään aiemmista tutkimuksista (Polit & Beck 2012).  

Tutkimus etenee Kangasniemen ym. (2013) kuvaamaa vaiheita noudattaen; 

tutkimustehtävän muodostaminen, aineiston valinta, kuvailu tutkittavasta ilmiöstä ja 

tulosten tarkastelu. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on luonteeltaan aineistolähtöistä ja 

ymmärtämiseen perustuvaa ilmiön kuvaamista. (Kangasniemi ym. 2013.) 

 

Tietokantahaku tehtiin Cinahl tietokannasta keväällä 2016. Hakusanoina olivat: Radiolog* 

or radiograph* or mammograph* AND ”informed consent”, ”patient education and 

radiolog*.  (liite 2). Sisäänottokriteerit olivat seuraavat: artikkelin tuli käsitellä radiologisen 

potilaan tiedonsaantia, julkaisuvuosi tuli olla 2005 - 2016 sekä artikkelin tuli olla 

vertaisarvioitu. Artikkelin tuli olla alkuperäinen tai systemoitu katsaus sekä kielirajauksena 

oli Englannin tai Suomen kieli. Artikkelin tuli olla saatavilla sähköisessä muodossa. 

(Kääriäinen & Lahtinen 2006, Polit & Beck 2012.)  

 

Otsikon perusteella näistä tutkimuksista valikoitui mukaan 18 artikkelia. Artikkeleista 

neljää ei ollut saatavana sähköisenä. Jäljelle jääneistä 14 artikkelista karsiutui kolme 

artikkelia, jotka oli julkaistu ennen vuotta 2005. Abstraktin perusteella karsiutui vielä pois 

ne artikkelit, joiden sisältö liittyi potilaan hoitoon tai ohjaukseen muussa, kuin radiologisen 

tutkimuksen tai toimenpiteen toteutuksen yhteydessä. Jäljelle jäi kahdeksan potilaan 

ohjausta, tiedontarpeita ja tiedonsaantia käsittelevää artikkelia. (Liite 1). 

 

Koska artikkeleita oli vielä melko vähän, tehtiin myöhemmin vielä haku Google Schoolar -

hakukoneella hakusanoilla mammography screening AND patients informed consent. Tällä 

haulla löytyneistä artikkeleista otettiin mukaan sisällön perusteella kaksi eurooppalaista 

tutkimusta, jotka käsittelivät potilaan tiedonsaantia mammografiaseulontatutkimuksen 

yhteydessä. Tämän jälkeen tehtiin vielä yksi manuaalinen haku Kliininen Radiografiatiede -

lehdistä, ja täältä otettiin mukaan tutkimus naisten tiedontarpeesta ja sen toteutumisesta 
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seulontamammografian varmistustutkimuksen yhteydessä.  Mukaan otetut artikkelit (n=11) 

ovat liitteenä (Liite 1).  

 

Aineisto analysoitiin käyttämällä sisällön analyysiä (Elo ja Kyngäs 2008). Artikkeleista 

etsittiin aluksi sisällöstä nousevia käsitteitä ja teemoja, jotka vastasivat tutkimustehtävään. 

Aineiston analyysi aloitettiin lukemalla työhön valikoituneet alkuperäiset artikkelit 

kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Tämän jälkeen aineistoa ryhmiteltiin etsien 

samankaltaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Ryhmät nimettiin niiden sisällön perusteella ja ne 

muodostivat alaluokat. Tämän jälkeen ryhmitellyt alaluokat yhdisteltiin yläluokiksi ja 

nimettiin. (Elo ja Kyngäs 2008). Yläluokat olivat seuraavat: Tutkimuksen aiheuttama 

epävarmuus, Tieto tutkimuksesta ja Ohjausmateriaalit ja menetelmät. 
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5 TULOKSET 

 

Potilaan tiedontarvetta määrittelee potilaalle tehtävän tutkimuksen tai toimenpiteen luonne, 

potilaan aikaisemmat kokemukset terveydenhuollosta ja myös potilaan koulutustasolla on 

merkitystä tiedontarpeisiin (Gummersbach ym. 2009 ja 2015, Hellman & Lindgren 2014).  

 

5.1 Tutkimuksen aiheuttama epävarmuus 

 

Seulontamammografian varmistustutkimuskutsu aiheutti seulontaan osallistuneille 

ahdistusta ja huolta (Scott 2007, Pajukari ym. 2008, Hellman & Lindgren 2014). Potilaat 

halusivat terveydenhuoltohenkilökunnalta enemmän tietoa tutkimuksesta, kuten millainen 

tutkimus on, mitä tutkimuksessa etsitään, mistä kohdasta etsitään ja millainen löydös on. 

(Pajukari ym. 2008). Potilaan ahdistusta lisäsi yhteistyön puuttuminen radiologien, 

röntgenhoitajien ja muiden terveydenhuollon toimijoiden välillä (Lown ym. 2008). 

Terveydenhuollon henkilökunta ei oma-aloitteisesti kertonut potilaalle riittävästi 

tutkimuksesta. Kuitenkin lähes puolet naisista oli sitä mieltä, että tiedonsaanti 

rintasyöpäriskistä ja rintasyövästä oli riittävää varmistustutkimuksen yhteydessä. (Pajukari 

ym. 2008.) 

 

5.2 Tieto tutkimuksesta  

 

Potilaat toivoivat parempaa tiedon saantia. He halusivat jatkuvaa ohjausta, selkeitä 

selityksiä asioista sekä henkistä tukea lääkäreiltä ja röntgenhoitajilta koko hoitoprosessin 

ajan (Lown ym. 2008, Pajukari ym. 2008), sillä mammografialöydös merkitsee usein 

huonoa uutista.  Potilaan hyvä ohjaus ennen tutkimusta ja hoitojen yhteydessä on tärkeää 

(Rosenthal 2006, Scott 2007, Hellman & Lindgren 2014), koska esimerkiksi 

isotooppitutkimusten jälkeen potilas säteilee tietyn ajan (Rosenthal 2006).  
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Potilaalla voi olla tutkimuksesta myös vääriä käsityksiä ja uskomuksia, jotka ovat voineet 

syntyä potilaan saamasta tiedosta tai tiedon väärinymmärtämisestä (Rosenthal 2006). 

Potilaan ohjaustilanteessa terveydenhuoltohenkilökunta voi oikaista näitä käsityksiä sekä 

kysyä potilaan tahdon hoitolinjauksesta ja tutkimusprotokollasta (Rosenthal 2006, Scott 

2007, Pajukari 2008, Hellman ym. 2014, Susilo 2013). Röntgentutkimuksissa hoitaja on 

avainasemassa potilaan tarpeiden tunnistamisessa ja vastaamaan potilaan hoidon ja 

ohjauksen tarpeisiin (Hellman & Lindgren 2014). Hyvät vuorovaikutustaitot helpottavat 

potilaan kanssa kommunikointia ja hänen tarpeisiinsa vastaamista. Ohjaukseen tulee varata 

riittävästi aikaa. (Hellman & Lindgren 2014, Scott 2007, myös Lang E. 2012.)  

5.3 Ohjausmateriaali ja –menetelmät  

 

Potilaille jaettavat esitteissä ei ole riittävästi tietoa esimerkiksi mammografiaseulonnan 

eduista ja haitoista, jotta potilailla on riittävästi tietoa päätöksentekoa varten (Pajukari ym. 

2008, Gummersbach ym. 2009, Gummersbach ym. 2015). Tavallisimmin niissä kerrottiin 

rintasyöpäkuolemien vähenemisestä ja säteilyn haittavaikutuksista (side-effects) 

(Gummersbach ym. 2009). Potilaat, joilla oli henkilökohtaisia kokemuksia tai tietoa 

rintasyövästä, tulivat mammografiaseulontoihin muita paremmin (Pajukari ym. 2008, 

Gummersbach ym. 2015).  

 

Video katsominen paransi potilaiden tietoa sädehoidosta (Matsuyama ym. 2013). Tätä 

ennen heillä oli vähän tietoa ulkoisesta sädehoidosta ja toimenpiteistä, joita tehtiin ennen 

sädehoitoa kuten esimerkiksi brakyhoito ja tatuointi (Matsuyama ym. 2013). Potilaat eivät 

myöskään tienneet sädehoitolääkärin roolia hoidon yhteydessä (Matsuyama ym. 2013). 

Videon avulla potilaat näkivät millaiseen hoitoympäristöön he olivat menossa ja mitä siellä 

tapahtuu (Matsuyama ym. 2013). Tutkimustilanne voi olla ympäristötekijöiden vuoksi 

pelottava, koska potilas jää yksin isoon laitteeseen tutkimushuoneeseen sädehoidon ajaksi 

ja yhteydenpito hoitohenkilökuntaan ja ohjeiden saanti toteutuu mikrofonin kautta (Scott 

2007, Hellman & Lindgren 2014). Ennakkoon nähdyllä videolla esiintyvän potilaan 

vertaistuki lisäsi luottamusta ja uskoa uudesta tilanteesta selviämiseen. Potilaat käyttivät 

myös vaihtoehtoisia kanavia tiedonhankintaan, kuten hoitajat, sosiaaliset verkostot 
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(Matsuyama ym. 2013), ja Internet (Pajukari ym. 2008, Adler ym. 2009, Matsuyama ym. 

2013). Tavallisimmin potilas saa ajanvarauksen yhteydessä kirjalliset valmistautumisohjeet, 

joissa kerrotaan tutkimuksen luonteen mukaisesti perusasiat tutkimuksen kulusta (Hellman 

& Lindgren 2014). 

 

Koulutuksella oli yhteys esitteen tiedon ymmärtämiseen (Gummersbach ym. 2015). Osalla 

potilaista päätökseen osallistua seulontatutkimukseen vaikutti myös emotionaaliset tekijät 

enemmän, kuin tieto seulonnan eduista ja haitoista päätöksentekotilanteessa. 

(Gummersbach ym. 2015.)  
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6 LUOTETTAVUUS JA EETTISET NÄKÖKOHDAT 

 

Laadullisen kirjallisuuskatsauksen tutkimusaineiston valintaan vaikuttaa tutkija ja siten 

myös tutkimustulos muotoutuu tutkijan valintojen ja tulkinnan kautta. Laadullinen tutkimus 

on tutkijan ainutkertainen tuotos. (Hirsjärvi ym. 2002, Nieminen 2006.) Kuvailevaa 

kirjallisuuskatsausta pidetään kevyimpänä kaikista kirjallisuuskatsauksista, mutta sen 

avulla voidaan kuitenkin kuvata laajoja kokonaisuuksia ja myös luokitella saatua tietoa 

(Salminen A. 2011). Tämän vuoksi voidaan ajatella tässä tutkimuksessa saatu tieto 

päteväksi.   

 

Kirjallisuuskatsauksessa on kysymys tietokantahauissa löytyneestä tutkimusmateriaalista, 

josta tutkija valitsee mielestään hänen tutkimuskysymyksiinsä parhaiten vastauksia antavan 

materiaalin tutkittavakseen (Hirsjärvi ym. 2002, Polit & Beck 2004, Salminen 2011, 

Kangasniemi ym. 2013). Tätä tutkimusta varten alustavia hakuja tehtiin eri tietokannoista 

vapaasanahaulla, mutta hakutulokset eivät olleet lupaavia.  

 

Tulosten parantamiseksi otettiin yhteyttä Oulun yliopiston kirjaston informaatikkoon. 

Hänen avullaan päädyttiin etsimään tietoa Cinahl tietokannasta, koska radiografian ala on 

melko suppea tieteenala, josta ei helposti löydy tieteellistä tutkimusmateriaalia. 

Hakutermeinä käytettiin radiolog* or radiograph* or mammograph* AND ”informed 

consent”, ”patient education and radiolog*” (liite 2). Hakutuloksia saatiin runsaasti, ja 

lopulta otsikon ja tiivistelmän perusteella valittiin mukaan artikkelit, joista tarkemman 

perehtymisen jälkeen karsittiin vielä osa. Näin valikoituivat mukaan lopulta ne artikkelit, 

joiden katsottiin parhaiten täyttävän tutkimuskriteerit. Kattavamman tuloksen saamiseksi 

tehtiin myöhemmin lisähaku Google Schoolar tietokannasta hakusanoilla ”mammography 

screening AND informed consent”. Tästä ei ole hakuhistoriaa tallella. Lisäksi tehtiin 

manuaalinen haku Kliininen Radiografiatiede –lehtiin. Näin saatiin mukaan vielä yhteensä 

kolme hyvin kriteerit täyttävää artikkelia. Materiaalin lukemisen yhteydessä saadut 

tutkimusartikkelit taulukoitiin tekijän, julkaisun ja sisällön mukaan jäsentelyä helpottamaan 

(Hirsjärvi ym. 2002).  (Liite 1.) 
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Hakuhistorian tarkka dokumentointi lisää tutkimuksen luotettavuutta, samoin 

tutkimusvaiheiden tarkka kuvaaminen ja dokumentointi (Hirsjärvi ym. 2002). 

Tutkimuspäiväkirjan pitäminen elektronisten viitteiden arkistointimenetelmien lisäksi 

voidaan katsoa hyväksi dokumentointitavaksi, minkä asian myös tutkija totesi itse tämän 

tutkimuksen yhteydessä menetettyään RefWorks- arkistoon tallentamansa viitetiedot 

onnettomien sattumien kautta.  

 

Eettiset näkökohdat voivat liittyä kontekstiin, jossa tutkimus tehdään tai itse tutkimuksen 

tekemiseen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tutkijan omat valinnat siitä, mitä ja 

miten hän kertoo, ovat eettisiä päätöksiä, joita tutkija tekee tutkimusprosessin aikana 

(Syrjälä ym. 2006). Ihmistieteissä, joihin hoitotiede lukeutuu, tutkijan on syytä muistaa, 

että toimitaan alueella, jossa vuorovaikutus on keskeistä ja periaatteena on ihmisen 

ainutkertaisuuden kunnioittaminen. Terveydenhuollossa hoitotyön etiikka ja moraali 

tarkoittavat sitä tapaa ja henkeä, jolla siellä toimitaan ja kohdataan toinen ihminen, potilas. 

(Kalkas & Sarvimäki 1994.) Tämän periaatteen voi ulottaa myös alan tutkimustoimintaan. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kirjallisuuden kautta potilaan kokemuksia ja potilaan 

oikeuksien toteutumista tiedonsaannin avulla, joten tietyt tutkittavan suojaan liittyvät 

eettiset ongelmat eivät välttämättä olleet läsnä. Kuitenkin tutkijan on tässä kontekstissa 

muistettava, että hänen on oltava kriittinen julkaisemiensa tietojen suhteen siten, että hän ei 

loukkaa kenenkään etua ja kertoo rehellisesti tietojensa lähteen (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012). Tähän tutkija on työssään pyrkinyt.  
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7 POHDINTA 

 

Terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaan välisiä vuorovaikutustilanteita on 

tutkittu viime vuosikymmenten aikana melko runsaasti ja potilaan saamaan tietoon ja 

sen laatuun on alettu kiinnittää huomiota enenevässä määrin sekä kansainvälisesti että 

kansallisesti  ( esim. Paaso 2001,  Scott 2007,  Pajukari ym. 2008, Lang ym. 2012, 

Susilo ym. 2013).  

 

Potilaan tiedon saanti ei saisi olla pelkkä tekninen toimenpide, vaan aito ohjaustilanne 

kaikissa hoito- ja tutkimustapahtumissa siten ja siinä laajuudessa, että potilas voi sen 

jälkeen aidosti käyttää itsemääräämisoikeuttaan tehdessään päätöksen suostumisesta 

tutkimuksiin tai toimenpiteisiin, kuten voi päätellä jo Paason (2001) näkemyksistä 

potilaan tiedonsaantioikeuteen. Uudemmissa tutkimuksissa näkökanta on pysynyt 

samana ja näyttäisi siltä, että vuorovaikutustilanteissa kommunikointiin haluttaisiin 

vielä vahvemmin potilaan näkemys mukaan (Lang ym. 2012, Susilo ym. 2013, 

Hellman ym. 2014).  

 

Tiedon laadun ja laajuuden valitsee terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on 

valtuudet ohjata potilasta tämän sairauteen ja siihen tarvittavaan hoitoon sekä 

tutkimuksiin liittyen. Terveydenhuollossa tämä henkilö on useimmiten lääkäri, mutta 

hoitajilla on merkittävä osuus, sillä usein he ovat välittäjinä potilaan ja lääkärin 

välisessä tiedonkulussa, kuten esimerkiksi Susilo ym. (2013) toteavat. Tiedon 

laajuudella on vaikutusta potilaan itsemääräämisoikeuteen, koska päätöksenteon 

pohjana on tieto, jonka perusteella potilas punnitsee eri hoitovaihtoehtoja (Pahlman 

2004, Rosenthal ym. 2006, Gummersbach ym. 2010, Gummersbach ym. 2015). 

Puhetavalla näyttäisi olevan suuri merkitys paitsi kommunikaation välineenä, myös 

potilaan rentouttamisessa ja yhteyden saamisessa potilaaseen, kuten Lang ym. (2012) 

on havainnut.  

 

Potilaiden vapaasti saatavilla on runsaasti erilaista informaatiota internetissä. Huolta 



19 

 

  

aiheuttaa potilaiden mahdollinen medialukutaidottomuus. Tietoa pitäisi osata 

suodattaa ja arvioida sen relevanttiutta väärien käsitysten välttämiseksi, kuten 

esimerkiksi Rosenthal (2005) toteaa, vaikka hän samalla pitää hyvänä, että potilaat 

etsivät tietoa omatoimisesti.  

 

Röntgentutkimus radiografiatyönä ja säteilyn käytön toteutuksena on osa potilaan 

tutkimusta ja hoitoa, joten sillä on merkittävä vaikutus potilaan kokonaishoitoon ja 

potilaan terveydentilaan. Tutkimuksessa ilmeni, että potilaat eivät aina saa riittävästi 

tietoa heille tehtävästä tutkimuksesta, varsinkin henkilökohtaista ohjausta 

kaivattaisiin enemmän (Pajukari ym. 2008, Gummersbach ym. 2009 ja 2014). Sama 

tilanne näyttäisi olevan myös sädehoitoon ja isotooppitutkimukseen tai –hoitoon ( 

Rosenthal 2005) tulevilla potilailla. Näissä tutkimuksissa ei selkeästi tullut esiin se, 

kerrottiinko potilaille säteilyrasituksesta, jota röntgentutkimuksista aiheutuu.  

 

Toisinaan natiiviröntgentutkimus voisi olla korvattavissa ionisoimattomalla UÄ -

tutkimuksella tai CT-tutkimus esimerkiksi magneettitutkimuksella (MRI), jolloin 

potilaan henkilökohtainen ja samalla väestön kollektiivinen säteilyannos pienenisi. 

Jatkossa olisi tarpeellista ja mielenkiintoista tutkia, miten hyvin potilaat saavat tietoa 

röntgentutkimusten säteilyannoksista ja niiden mahdollisista haittavaikutuksista ja 

vaihtoehtoisista tutkimusmenetelmistä.
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Liite 1 

Tekijä(t) ja julkaisu 

 

Artikkeli Tulokset 

Adler J., Paelecke-Habermann 

Y., Jahn P., Landenberger M., 

Leplow B. & Vordermark D. 

 

Radiation oncology 2009, 4:40. 

 

Patient information in 

radiation oncology: a cross-

sectional pilot study using 

the EORTC QLQ-INFO26 

module. 

 

Tutkimuksesta varten pyydettiin sädehoidossa olevia potilaita (N=94) 

täyttämään kaksi kyselylomaketta, joissa oli kysymyksiä potilaan saamista 

hoidoista, tehdyistä tutkimuksista ja kokeista, hoitopaikoista, itsehoidosta, 

tyytyväisyydestä saatuun kohteluun ja tietoon. Myös tärkeimpiä 

tiedonlähteitä kartoitettiin. Vastauksia saatiin 72:lta potilaalta. Tulokseksi 

saatiin, että eniten potilaat olivat saaneet tietoa lääketieteellisistä testeistä ja 

sairauden hoidosta (tarkoitus, tulos, menettely), seuraavaksi 

diagnoosista(mahdolliset syyt tautiin, onko hallinnassa, levinneisyys). 

Vähiten tietoa oli saatu muista palveluista (tukiryhmät, kotihoito, 

kuntoutus, miten selviytyä sairauden kanssa kotona, psykologinen tuki) ja 

hoidosta muissa paikoissa, kuten muu sairaala, hoitokoti ja hoivapalvelu)  

Potilaiden käyttämiä yleisiä tärkeitä tiedon lähteitä olivat  

esitteet, televisio, internet, odotushuonekeskustelut, aikakauslehdet, 

sanomalehdet, lääketieteelliset kirjat ja vertaisryhmät.   
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Gummersbach E. in der 

Schmitten J., Mortsiefer A., 

Abholz H-H., Wegscheider K. 

& Pentzek M. 

 

Deutsches Ärzteblatt 2015 Jan 

112 (5): 61 - 68. 

Willigness to participate in 

mammography screening: a 

randomized controlled 

questionare. 

 

Tutkimukseen oli valittu 48 – 49 v. ikäisiä naisia (N=792), jotka eivät vielä 

ole saaneet kutsukirjettä mammografiaseulontaan. Ryhmä jaettiin kahtia. 

Ryhmä A sai vanhan esitteen, B sai vuonna 2010 uusitun, enemmän 

informaatiota sisältävä esitteen.  

Tutkimuksessa ei löytynyt merkittävää eroa eri esitteen saaneiden ryhmien 

välillä halukkuuteen osallistua seulontaan tai tutkittavien saamaan tietoon 

seulonnan hyödyistä tai riskeistä. 

Päätöksentekoon seulontaan osallistumisesta näyttäisi vaikuttavan lääkärin 

suositus (48 %), potilaiden omat tai lähipiirin kokemukset rintasyövästä ja 

sen tutkimisesta enemmän kuin näistä esitteistä saatu tieto.  

Vähemmän koulutetut naiset olivat halukkaampia osallistumaan seulontaan 

kuin koulutetummat. 

Päätelmä: esitteen tiedot eivät riitä tietoisen suostumuksen perusteeksi. 
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Gummersbach E., Piccoliori G., 

Zerbe C. O., Altiner A., 

Othman C., Rose C. & Abholz 

H-H. 

 

European Journal of Public 

Health 2010, 20(4):409-414. 

Are women getting relevant 

information about 

mammography screening 

for informed consent.: a 

critical appraisal of 

information brochures used 

for screening invitation in 

Germany, Italy, Spain and 

France. 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää saivatko seulontaan kutsuttavat naiset 

tarpeeksi oikeaa tietoa esitteestä tietoisen suostumuksen perusteeksi Saksassa, 

Italiassa, ja Ranskassa. Tutkimuksessa analysoitiin käytössä olevia esitteitä ja 

niissä olevaa tietoa verrattiin aikaisempien tutkimusten perusteella luotuun 

listaan mammografiaseulontaan osallistumista koskevaan tietoisen päätöksen 

tekemisen tueksi tarvittavista tiedoista. Tulosten mukaan 

mammografiaseulontaa tarjoavat tahot eivät anna riittävästi esitteissään tietoa, 

jota tarvitaan tietoisen suostumuksen perustaksi. 

Hellman E. & Lindgren M. 

 

Journal of Radiology Nursing 

2014, 33(4).  

 

Radiographers´ Perceptions 

of Patients Care Needs 

During aComputed 

Tomography Examination 

 

Tutkimukseen haastateltiin 12 röntgenhoitajaa (8 naista, neljä miestä) 

kolmesta sairaalasta Ruotsissa. Potilaan tarpeiden perusteiksi CT-tutkimuksen 

yhteydessä kuvattiin kolme kategoriaa:  

osallisuuden tarve (alakategoria tietoa lisäävä informaatio), tarve olla 

persoona (alakategoriat fyysiset tarpeet ja ajan tarve) ja hoidon tarve. 

Röntgenhoitajalta edellytetään hyvää viestintää, jotta potilaat ymmärtävät 

tutkimustapahtuman kulun ja voivat osallistua päätöksentekoon. 

 

Hoitajat tarvitsevat lisäksi riittävästi aikaa potilaan yksilöllisen tilan 

huomioonottavan psyykkisen ja fyysisen hoidon tarjoamiseksi.             



4                                                                                                                          Liite 1 

 

 

Lang E. V. 

 

Journal of Radiology Nursing 

2012, 31(4) 

A Better Patient Experience 

Trought Better 

Communication 

Hyvät viestintätaidot parantavat hoitotuloksia, potilastyytyväisyyttä ja 

henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Comfort Talk! Potilaskeskeinen puhe, 

hypnoottinen rentoutus ja sanattoman viestinnän ymmärtäminen ja 

toteuttaminen parantavat tehokkuutta ja turvallisuutta sekä vähentävät 

ahdistusta. 

Lown B. A., Roy E., Gorman 

P. & Sasson J. P. 

 

Patient Education and 

Counseling 2009 Vol 77 

Woman´s and 

residents´experience of 

communication  the 

diagnostic mammography 

suite. 

Yhteistyön puute eri toimijoiden välillä hämmentää ja ahdistaa potilaita. 

Radiologian osastolla huonot valmiudet tarjota tietoa ja tukea potilaille. 
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Matsuyama R. K., Lyckholm L. 

J., Molisani A. & Moghanaki 

D. 

 

Journal of Cancer  Education 

2013, 28; 306 – 313.  

 

 

 

 

 

 

 

 

The Value of an 

Educational Video Before 

Consultation with a 

Radiation Oncologist. 

Sädehoitoon  (RT) tuleville potilaille (N=32) esitettiin opetusvideo, jossa 

didaktisen materiaalin lisäksi oli potilaiden kokemuksia. Ennen katsomista ja 

katsomisen jälkeen arvioitiin potilaiden sädehoitoa koskevan tiedon taso. 

Tuloksissa nähtiin, että ennen videon katsomista oli vähän tai ei lainkaan 

tietoa ulkoisesta sädehoidosta 78%:lla potilaita. sädehoidon ja 

brakyhoidon erosta 91%.lla potilaita.  tatuoinnista  81%:lla  potilaita. 

miten säteily annetaan 71%:lla potilaita 

sädehoitolääkärin rooli sädehoidossa 63%:lla potilaita. 

Hyvä käsitys suurimmalla osalla potilaista oli siitä, miten kommunikointi 

kliinisen tiimin kanssa auttaa (72%:lla), mitä syöpä on (65%.:lla) ja mikä 

on ravinnon merkitys sädehoidon aikana (62%:lla). 

Videon katsominen hyödytti kaikkia sosioekonomisia ryhmiä 

valmistautumaan sädehoitojaksoon.  Kaikki potilaat ilmoittivat saaneensa 

uutta tietoa. Pelkoa video ei lisännyt.  
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*Pajukari A., Schreck M. & 

Aro A.R 

 

Kliininen Radiografiatiede 

2008, 2(4-10) 

Naisten tiedontarve ja 

tiedonsaanti 

mammografiaseulonnan 

varmistustutkimuksessa. 

Tutkimuksella selvitettiin seulontamammografian varmistustutkimuksessa 

olleiden naisten (n=50, syntyneet 1949 – 1951) tyytyväisyyttä saatuun 

palveluun ja heidän tiedontarvettaan seulontamammografian 

varmistustutkimusvaiheessa.Tulokset: yli puolet naisista halusi lisätietoa 

seulontamammografian jälkeisistä toimenpiteistä, löydöksen sijainnista ja sen 

laadusta. Lähes puolet olisi halunnut lisää tietoa rintasyövästä ja 

rintasyöpäriskistä. Naiset, joiden suvussa esiintyi syöpää, olivat 

ahdistuneempia. Muuten palveluun oltiin tyytyväisiä. 

Rosenthal M. S. 

 

Journal of Nuclear Medicine 

Technology 2006; 34:143 - 

150. 

 

Patient Misconceptions and 

Ethical Challenges in 

Radioactive Iodine 

Scanning and Therapy. 

Artikkeli käsittelee potilaan väärinkäsityksiä, joita syntyy kun potilas etsii 

itse tietoa eri lähteistä. Lisäksi tarkastellaan eettisiä ja moraalisia ongelmia 

potilaan kohtaamisessa radioaktiivisen jodin avulla tehtävissä tutkimuksissa 

ja hoidoissa.  

Itsemääräämisoikeus, tietoisen suostumuksen prosessi ja kieltäytyminen 

hoidosta. Oikean tiedon antaminen potilaalle. 

Scott A. 

 

Radiologic Technology 2007, 

78(3). 

Improving Communication 

For Better Patient Care. 

Röntgenhoitajien (radiologic technologists) antavat täsmällisen ohjauksen ja 

koordinoivat potilaan hoidon tehokkaasti yhdessä potilaan kanssa. Tarkat 

kysymykset esimerkiksi lääkkeiden ottamisesta varmistavat, että potilas on 

ymmärtänyt ohjeet. Jos potilas ei voi osallistua, hänen perheensä tai 

edustajansa otetaan mukaan päätöksentekoon.  

Susilo A. P., Van Dalen J., 

Scherpbier A., Tanto S., 

Yuhanti & P., Ekawati 

N.Nursing Ethics 2013, 20(4);  

Nurses´roles in informed 

consent in a hierachical and 

communal context 

Hoitajat toimivat managereina, todistajina, tiedon antajina ja tietoisen 

suostumuksen prosessissa puolestapuhujina. Hoitajan rooli kulloisessakin 

tilanteessa johtuu sairaalan kulttuurista ja politiikasta, potilaiden 

ymmärryksestä (understanding), perheen osallistumisesta ja kustannuksista. 
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Hakutermi Limiters/Expanders Lukumäärä 

S19 S2 OR S4 OR S15 OR 

S18 

Scerch modes-

Boolean/Phrase 

196 

S18 S7 AND S16 Julkaistu 2005-2016; 

vertaisarvioitu; kieli: 

englanti, suomi 

28 

S17 S7 AND S16 Scerch modes-

Boolean/Phrase 

49 

S16 S6 OR S9 Scerch modes-

Boolean/Phrase 

12394 

S15 S7 AND S10 Julkaistu 2005-2016; 

vertaisarvioitu; kieli: 

englanti, suomi 

34 

S14 S7 AND S10 Scerch modes-

Boolean/Phrase 

71 

S13 S7 AND S11 AND S12  13 

S12 (MH”Patient 

education+”) 

 

Scerch modes-

Boolean/Phrase 

50334 

S11 S5 OR S8 OR S9  21902 

S10 S6 OR S8 OR S9  16755 

S9 (MH”Mammography+”) Scerch modes-

Boolean/Phrase 

6249 

S8 (MH”Radiology 

Personel+”) 

Scerch modes-

Boolean/Phrase 

4785 

S7 (MH”Consent+”) Scerch modes-

Boolean/Phrase 

 

11696 

S6 (MM”Radiotherapy+”) Scerch modes- 6163 
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Boolean/Phrase 

S5 (MH”Radiotherapy+”) Scerch modes-

Boolean/Phrase 

11446 

S4 (Radiolog* or 

radiograph* or 

mammograph*) AND 

”informed consent” 

Julkaistu 2005-2016; 

vertaisarvioitu; 

julkaisutyyppi: artikkeli, 

meta-analyysi, 

metasynteesi, ohjeistus, 

satunnaistettu kontrolloitu 

koe, tutkimus, katsaus, 

systemaattinen katsaus; 

kieli englanti, suomi 

83 

S3 ”Patient education ” 

AND consent 

Julkaistu 2005-2016; 

vertaisarvioitu; 

julkaisutyyppi: artikkeli, 

meta-analyysi, 

metasynteesi, ohjeistus, 

satunnaistettu kontrolloitu 

koe, tutkimus, katsaus, 

systemaattinen katsaus; 

kieli englanti, suomi 

430 

S2 ”Patient education” 

 AND radiolog* 

Julkaistu 2005-2016; 

vertaisarvioitu; 

julkaisutyyppi: artikkeli, 

meta-analyysi, 

metasynteesi, ohjeistus, 

satunnaistettu kontrolloitu 

koe, tutkimus, katsaus, 

systemaattinen katsaus; 

kieli englanti, suomi 

 

85 

S1 ”Patient education” 

AND radiolog* 

Julkaistu 2005-2016; 

vertaisarvioitu; kieli: 

englanti, suomi 

86 

 


