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Aivoverenkiertohäiriöpotilaille ja

heidän läheisilleen ja heitä hoitaville

Niilolle, Väinölle ja Veikolle 





KIITOKsET

Työskennellessäni sairaanhoitajana päivystyspoliklinikalla kiinnitin huomiota yhteen 
suurimmista päivystyspoliklinikalla hoidettavista potilasryhmistä, joiden kohdalla 
koin, että sekä potilaiden että heidän läheistensä tiedonsaanti ei toteutunut parhaal-
la mahdollisella tavalla. Tutkimukseni aihe virisi tästä käytännön kokemuksesta ja 
epäkohdasta ja käynnisti tämän tutkimusprosessin, joka kesti pidempään kuin silloin 
saatoin kuvitella. Aiheesta löytyi vähän aiempaa tutkittua tietoa, joten aikaisemman 
tutkitun tiedon kerääminen aiheesta ja käytännön kokemukseni lähtivät viemään tätä 
tutkimusta eteenpäin. 

Tämä tutkimus on osa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön ja Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin perhehoitotieteellistä tutkimushanketta. Erityisen suu-
ret kiitokset tästä tutkimuksesta osoitan tutkimukseni ohjaajille. Professori Päivi 
 Åstedt-Kurki jaksoi uskoa tutkimukseni läpiviemiseen koko tutkimusprosessin ajan. 
Hänen kannustavassa ja kärsivällisessä ohjauksessaan sain uskoa siihen, että jonain kau-
niina päivänä tämä työ on valmis. Pitkän tutkimusprosessin aikana jaksoit olla aidosti 
kiinnostunut myös perheestäni ja rohkaisit minua löytämään kaiken kiireen keskeltä 
aikaa myös tämän tutkimuksen läpiviemiselle. Kiitän myös taloudellisesta tuesta, jota 
tarjosit Suomen Akatemian tutkimushankkeen kautta. Toivon, että pitkä yhteistyöm-
me jatkuu edelleen perhehoitotyön kehittämisen saralla. Osoitan lämpimät kiitokseni 
myös toiselle ohjaajalleni professori Eija Paavilaiselle. Ohjauksesi auttoi merkittävästi 
viemään tutkimustani eteenpäin oikeaan suuntaan. Tutkimuksen eri vaiheissa olles-
sani eksymässä aiheestani sivupoluille pystyit ohjaamaan takaisin tieteellisen ajattelun 
tielle. Jaksoit syvällisesti paneutua tutkimukseeni, kannustit ja uskoit työhöni tutki-
muksen vaikeissakin vaiheissa.

Tutkimukseni esitarkastajille, professori Katri Vehviläinen-Julkuselle ja dosentti 
Maria Kääriäiselle, osoitan kunnioittavat kiitokseni huolellisesta esitarkastustyöstä. 
Arvokkaat kommenttinne ja korjausehdotuksenne auttoivat tutkimuksen loppuun-
saattamisessa. Tuhannet kiitokset antamastanne ajasta ja perusteellisesta paneutumi-
sesta työhöni.

Tutkimuksen eri vaiheissa olen saanut kannustusta ja tukea useilta eri tahoilta. Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja, TtT Pirjo Aaltoa haluan kiittää arvok-
kaista huomioista ja kommenteista, joita olet seurantaryhmäläisenä työstäni nostanut 



esille. Niiden avulla olen pystynyt tekemään oikeita linjauksia ja täydennyksiä työhö-
ni. Osoitan lämpimät kiitokset myös toiselle seurantaryhmän jäsenelle dosentti Gábor 
Molnárille. Kiitos hyödyllisistä neuvoista ja kiinnostuksesta työtäni kohtaan.

FM Mika Helmistä kiitän lämpimästi kaikista niistä tilastollisista analyyseista, joi-
ta olet tehnyt työn eteenpäin viemiseksi. Asiantuntemuksesi ja paneutumisesi kaikkiin 
niihin kysymyksiin, joita sinulle osoitin, vaati sinulta kärsivällisyyttä ja ymmärtämys-
tä. Kiitos antamastasi ajasta sekä perusteellisesta paneutumisesta työhöni. Tuhannet 
kiitokset kaikesta siitä. Kiitokset kuuluvat myös Elina Sellgrenille upeista artikkelien 
englannin kielen käännöksistä ja Merja Suomelalle huolellisesta suomen kielen tarkas-
tamisesta. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Pirkanmaan sairaanhoito-
piiri (EVO) ja Tampereen kaupungin tiederahasto – kiitos tutkimukseen uskomisesta 
ja tuesta.

Tutkimuksen teon aikana olen saanut tukea myös työkavereiltani Tampereen kau-
pungin erikoissairaanhoidossa. Parhaimmat kiitokset kannustuksesta ja kiinnostuk-
sesta työn eri vaiheissa. Tutkimuksen tekemisen kannalta on ollut tärkeää se, miten 
olen voinut irrottautua ansiotyöstä tutkimuksen pariin. Haluankin osoittaa lämpimät 
kiitokset esimiehelleni LL Erkki Lehtomäelle. Olet myötämielisesti suhtautunut virka-
vapauksiini ja ymmärtänyt tutkimuksen teon tärkeyden. Lämpimät kiitokset osoitan 
myös THM Paula Hakalalle. Olet osaltasi mahdollistanut irrottautumiseni työn ääres-
tä tutkimuksen tekemisen pariin. 

Olen erittäin kiitollinen niille aivoverenkiertohäiriöpotilaille ja heidän läheisilleen, 
jotka halusivat osallistua tutkimukseeni ja pitivät sitä tärkeänä. Ilman teitä tämä tut-
kimus ei olisi koskaan valmistunut. Parhaimmat kiitokset avustanne. Kiitokset kuu-
luvat myös tutkimuskohteena olleiden sairaaloiden päivystyspoliklinikoiden henkilö-
kunnalle. Teidän myötämielisellä suhtautumisellanne tutkimukseni oli mahdollista 
toteuttaa. Erityisesti haluan kiittää neurologi Jyrki Ollikaista hyvästä yhteistyöstä ja 
kiinnostuksesta työtäni kohtaan. Lääketieteellinen asiantuntemus oli olennaista täs-
mentämään aivoverenkiertohäiriön kuvausta, ja siitä osoitan lämpimät kiitokset. Tarja 
Elomaa-Antikaista haluan sydämellisesti kiittää kaikesta siitä avusta ja tuesta, jota ai-
neistonkeruun vaiheessa sekä tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa annoit. Sirpa Virta-
selle ja Kirsi Mäkelälle osoitan parhaimmat kiitokseni yhteistyöstä ja tuesta tutkimuk-
seni käytännön järjestelyjen osalta.

Kiitokset kuuluvat myös opiskelukavereilleni, jotka ovat kulkeneet kanssani eri vai-
heissa vuosien varrella. Sydämelliset kiitokset haluan osoittaa THM Heleena Laitisel-
le. Olet jaksanut kuunnella ja paneutua tutkimukseni aikana esille nousseisiin moniin 
kysymyksiin. Olet ollut tukenani koko tutkimusprosessin ajan ja auttanut minua niissä 
hankalissa tilanteissa, joita tutkimusmatkalla vastaan on tullut. 



Tutkimuksen tekeminen on ollut pitkä matka ja vaatinut työssäkäynnin, perhe-elä-
män ja tutkimuksen tekemisen välillä tasapainoilua. Ilman läheisten ihmisten tukea 
tämä olisi ollut vaikeata. Lämpimät kiitokset kaikille niille sukulaisille ja ystäville, jotka 
olette tutkimusmatkan eri vaiheissa jakaneet kiinnostuksenne tutkimustani kohtaan ja 
olleet tukenani pitkän tutkimusmatkani aikana. Erityisesti kiitän vanhempiani Tuovi 
ja Martti Poutalaa kaikesta huolenpidosta ja ymmärryksestä koko elämäni aikana. Te 
tuitte osaltanne opiskelua myös aikuisena ja tarjositte lapsille hoitoa aina silloin, kun 
siihen oli erityistä tarvetta. Kiitän myös Krisse Ackermania kaikesta avusta työn eri 
vaiheissa. Olet jaksanut auttaa tutkimuksen eri pulmatilanteissa ja etsiä ratkaisuja myös 
erilaisissa tietoteknisissä haasteellisissa tilanteissa. Mari Immosta kiitän lasten hoidosta 
ja avusta lasten läksyjen kanssa silloin, kun itse olin erityisen kiireinen ja tutkimus vaati 
erityistä keskittymistä. Lämmin kiitos kuuluu myös sisarelleni, Riitta Riponiemelle, 
avusta kielenhuoltotyössä ja kiinnostuksesta työtäni kohtaan. 

Pojille Niilolle, Väinölle ja Veikolle: monet vuodet olette kestäneet arkea, jolloin 
äiti viihtyy ”koneella”. Olette varttuneet tutkimustyöni aikana pienistä pojista isoiksi 
koulupojiksi ja olette pitäneet minut kiinni arjessa ja tuoneet elämääni paljon onnen 
hetkiä ja iloa. Niiloa kiitän avusta erityisesti englannin kielessä ja tuesta tietoteknisissä 
pulmatilanteissa. Väinöä ja Veikkoa kiitän siitä, että olette välillä pysäyttäneet minut 
huomaamaan, että tutkimustyön ohessa on paljon vielä tärkeämpiäkin asioita, joista 
pitää huolehtia. Toivon, että vuosia kestänyt opiskeluni jättää teille myönteisen kuvan 
opiskelusta ja tunteen siitä, että peräänantamattomuus ja sitkeys kuuluvat osaksi elä-
mää ja johtavat myönteiseen kokemukseen ja lopputulokseen.

Erityiskiitokset osoitan puolisolleni Tomille kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä, 
joka on ollut koetuksella näiden pitkien opiskeluvuosien aikana. Olet ollut tukenani ja 
huolehtinut pojistamme aina silloin, kun olen itse ollut keskittynyt tutkimusasioiden 
eteenpäin viemiseen. Olet ollut tärkein tuki minulle tutkimuksen teon eri vaiheissa ja 
mahdollistanut sen, että olen vihdoin saattamassa tätä loputtoman pitkältä tuntunutta 
työtäni päätökseen.

Kiitollisena Tampereella 4.4.2014

Pirjo Virtanen



TIIVIsTElmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata aivoverenkiertohäiriöpotilaan (AVH-po-
tilaan) ja hänen läheisensä tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla ja verrata potilaan ja 
hänen läheisensä kokemuksia tiedonsaannista ennen koulutusinterventiota ja koulu-
tusintervention jälkeen. Koulutusinterventio suunnattiin vain interventiopoliklinikan 
terveydenhuoltohenkilöstölle, verrokkipoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstö ei saa-
nut vastaavaa koulutusta. Lisäksi tarkoituksena on muodostaa teoreettinen malli, jota 
voidaan hyödyntää potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaannin perhelähtöisyyden sekä 
vaikuttavien tiedonsaannin menetelmien kehittämisessä.

Tutkimukseen osallistui 362 päivystyspoliklinikalla käynyttä AVH-potilasta ja 157 
heidän läheistään. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella kahdessa tutkimus-
ajankohdassa kahden yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikalta. Ensimmäisen 
kyselyaineiston keruun jälkeen toteutettiin koulutusinterventio, jossa toisen yliopisto-
sairaalan päivystyspoliklinikka toimi interventiopoliklinikkana ja toisen yliopistosai-
raalan päivystyspoliklinikka toimi verrokkipoliklinikkana. Tämän jälkeen toteutet-
tiin seurantakysely sekä interventiopoliklinikan että verrokkipoliklinikan potilaille ja 
heidän läheisilleen. Tutkimuksessa kerättyyn kyselyaineistoon vastasivat ensimmäises-
sä kyselyajankohdassa eri potilaat ja läheiset kuin toisessa ajankohdassa. Kerätyt aineis-
tot analysoitiin tilastollisesti SPSS-ohjelmalla. Tilastollisina menetelminä käytettiin 
frekvenssi- ja prosenttijakaumia, Mann-Whitneyn, Kruskal-Wallisin ja Wilcoxonin 
testiä sekä Spearmanin korrelaatiota ja regressioanalyysiä. Saatujen tulosten yhdistel-
mästä muodostettiin AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia kuvaava teoreet-
tinen malli.

AVH-potilaan ja hänen läheisensä kokemukset tiedonsaannin toteutumisesta päi-
vystyspoliklinikalla vaihtelevat ja nostavat esille sekä hyvin toteutuneita että kehitettä-
viä tiedonsaannin osa-alueita. Tulokset osoittavat, että potilaat saavat tietoa paremmin 
kuin läheiset. Taustatekijöistä potilaiden ja läheisten kokema odotusaika, potilaan ikä 
ja aikaisemmat käynnit poliklinikalla olivat yhteydessä tiedonsaannin kokemukseen. 
Lisäksi tiedonsaantikokemuksiin vaikuttavat myös potilaan yksilölliset tekijät kuten 
sukupuoli ja siviilisääty. Tässä tutkimuksessa potilaat ja läheiset kokivat saaneensa 
enemmän tietoa, jos kyseessä oli potilaan ensimmäinen käynti päivystyspoliklinikalla 
verrattuna aiemmin hoidossa käyneisiin.



Parhaiten toteutuneet tiedonsaannin osa-alueet olivat sekä potilaiden että läheis-
ten osalta tutkimuksista kertominen (esim. miksi ja mikä tutkimus tehdään, seuran-
talaitteista kertominen, tuloksista kertominen) sekä kohtelu (esim. ystävällisyys, esit-
täytyminen, kiinnostus voinnistani, kuuntelu, huolenpito, kiireettömyys, kysymyksiin 
vastattiin). Tulosten mukaan potilaat ja heidän läheisensä kokivat oireista kertomisen 
ja hoito-ohjeiden saamisen toteutuneen muita tiedonsaannin osa-alueita huonommin. 
Odotusajan yhteys koettuun tiedonsaantiin tuli myös esille. Mitä pidempi odotusaika 
oli, sitä huonommin tiedonsaanti toteutui. Epätietoisuus ja huoli omasta sairaudesta 
vaikuttavat myös kokemukseen odotusajan pituudesta, jolloin odotusaika voi tuntua 
pidemmältä. Tiedottamalla arvioidusta odotusajan kestosta voidaan vaikuttaa myön-
teisemmän kokemuksen syntymiseen, vaikka odotusaika olisikin useita tunteja.

Tulokset osoittivat, että potilaat ja läheiset kaipasivat enemmän hoitoon liittyviä 
kirjallisia ohjeita ja ohjeiden käymistä lävitse yhdessä potilaan ja läheisen kanssa. Kirjal-
listen ohjeiden merkitys AVH-potilaille on suuri, koska saadun tiedon ymmärtämisellä 
ja tiedon kertaamisella on vaikusta siihen, kuinka potilas selviytyy jatkossa sairauten-
sa kanssa. AVH koskettaa useimmin iäkkäämpiä potilasryhmiä, joten erityisesti juuri 
iäkkäämpien potilaiden tiedonsaannin turvaaminen tulisi varmistaa.

Tässä tutkimuksessa läheiset kokivat kohteluun liittyvien asioiden toteutuneen 
parhaiten. Lisäksi asioista kertomisen (esim. miksi odotan, missä odotan, mihin voin 
ottaa yhteyttä, potilaan hoidosta saatu tieto), tutkimuksista kertomisen ja läheisen tie-
donsaannin koettiin toteutuneen melko hyvin. Läheiset kokivat saaneensa huonosti 
tietoa potilaan lääkehoidosta ja nestehoidosta, potilaan oireista ja kirjallisista ohjeista. 
Terveydenhuoltohenkilöstö ei välttämättä ota läheistä mukaan kertoessaan potilaal-
le hänen lääke- ja nestehoidostaan, oireista ja antaessaan kirjallisia ohjeita potilaalle. 
Tällä saattaa olla vaikutusta läheisten huonoon kokemukseen tiedonsaannista näiden 
osa-alueiden kohdalla.

Tässä tutkimuksessa koulutusinterventio ei näkynyt tilastollisesti merkitsevästi 
tiedonsaannin osa-alueissa, mutta jokaisessa tiedonsaannin yhdeksässä eri osa-alueessa 
tulos oli positiivinen. Tulosten mukaan päivystyspoliklinikalla, jossa interventioryhmä 
toimi, potilaat ja heidän läheisensä kokivat jokaisen tiedonsaannin osa-alueen toteu-
tuneen paremmin kuin päivystyspoliklinikalla, jossa verrokkiryhmä toimi. Potilaan 
ja hänen läheisensä taustatekijöillä ja toteutetulla koulutusinterventiolla on vaikutusta 
potilaan ja hänen läheisensä kokemaan tiedonsaantiin. Tulokset tukevat koulutusin-
tervention hyödyllisyyttä, vaikkakaan muutokset interventioryhmän osalta eivät ole 
tilastollisesti merkitseviä.

Tutkimuksessa kehitetty teoreettinen malli kuvaa keskeisiä tiedonsaannin osa-aluei-
ta potilaan, läheisen ja potilas ja läheinen -parien näkökulmasta sekä tarkastelee tiedon-
saantiin yhteydessä olevia tekijöitä. Teoreettista mallia voidaan hyödyntää päivystyspo-



liklinikalla työskentelevän terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksessa ja kehitettäessä 
AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla. Teoreettinen 
malli auttaa terveydenhuoltohenkilöstöä jäsentämään ja tiedostamaan potilaan ja lä-
heisen tiedonsaantiin vaikuttavia tekijöitä sekä nostaa esille potilaan ja läheisen näkö-
kulmasta käytännön hoitotyössä tarvittavat tiedonsaannin osa-alueet. 

Tulosten perusteella sekä potilas että läheinen tulisi ottaa nykyistä paremmin mu-
kaan hoidon suunnitteluun ja antaa tietoa potilaan tilasta myös läheiselle. Jatkossa tu-
lisi kiinnittää huomiota kehitettäviin tiedonsaannin osa-alueisiin ja systemaattisesti 
parantaa niiden osalta käytännön toimintatapoja. Potilaan ja läheisen tiedonsaantitar-
peet eivät ole pysyviä, vaan ne muuttuvat ajan ja sairauden tilanteen myötä.

Tutkimus antoi viitteitä siitä, että tiedonsaannissa on tapahtunut interventiopo-
liklinikalla enemmän myönteistä kehitystä kuin verrokkipoliklinikalla. Aikaisemmin 
koulutusinterventiota on kehitetty ja testattu hyvin vähän päivystyspoliklinikoilla, 
joissa AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantikokemus muodostuu. Tutkimus-
tuloksia voidaan hyödyntää tiedonsaannin kehittämisessä ja hoitotyön koulutuksessa 
päivystyspoliklinikalla. 

Avainsanat: tiedonsaanti, hoitotyö, aivoverenkiertohäiriöpotilas, päivystyspoliklinik-
ka, läheinen, koulutusinterventio, potilasohjaus, malli



AbsTRAcT

The purpose of this study is to describe the information availability for stroke patients 
and their family members at an emergency department (ED) and to compare their 
experiences before and after a training intervention. The training intervention was 
intended only for the health care staff of the intervention emergency department, and 
the health care staff of the control emergency department did not receive this kind of 
training. The aim is to formulate a theoretical model of the information availability 
for stroke patients and their family members that could be used for developing the 
information availability for the patients and their family, making the communication 
more family-based, as well as developing effective methods for sharing of information.

Altogether 362 stroke patients and 157 family members visiting an emergency 
department participated in the study. The research data were compiled with a survey 
on two occasions during the research project at the emergency departments of two 
university hospitals. After the data was gathered from the first survey, a training 
intervention was organized where the emergency department of one of the university 
hospitals functioned as the intervention clinic and the emergency department of the 
other hospital functioned as the control clinic. After this, a follow-up survey was 
conducted for the patients and their families at both the intervention clinic and the 
control clinic. The patients and their family members responding to the survey data 
were different between the first and second point in time. The data were analysed 
statistically with SPSS software. The statistical methods used were frequency and 
percentage distributions, the Mann-Whitney U-test and the Kruskal-Wallis test, the 
Wilcoxon test, Spearman correlation and linear regression. By using the combined 
results, a theoretical model describing the information availability for the patients and 
their family members was created. 

The experiences of the information availability at the emergency departments 
vary between stroke patients and their family members, and their diverse experiences 
highlight which components of information availability have been realized well and 
which should be developed further. The results show that information is better available 
for patients than family members. Among the background factors, the waiting time as 
experienced by the patients and family members, the patient’s age and earlier visits to 
the emergency department were connected to how they experienced the information 
availability. Individual factors regarding patients, such as gender and marital status, also 



have an influence on their experience of information availability. In this study, it was 
found that if it was the patient’s first visit, the patients and family members visiting the 
emergency department felt that they had received more information when compared to 
those who had visited an emergency department before.

The components of information availability that were realized the best were 
informing family members about tests (e.g. why and which test will be done, telling about 
monitoring devices, telling about results) and staff treatment (e.g. kindness, introducing 
oneself by name, interest in the patient’s condition, listening, caretaking, relaxed 
behaviour, questions answered). In the experience of the patients and their family 
members, discussing symptoms and receiving treatment instructions were components of 
information availability that were realized worse than other components. The results 
also showed a connection between the waiting time and experienced information 
availability. The length of the experienced waiting time was influenced by the patients’ 
and family members’ estimates of the length of the total waiting time, whether interim 
information was received and by the patients’ and family members’ own experience of 
the urgency of the need for treatment. Uncertainty and worry about one’s illness also 
affect the experienced length of the waiting time, making the waiting time seem longer 
than it actually is. By informing about the length of the waiting time, the experience 
can be made more positive even when the waiting time is several hours.

The results showed that patients and family members expected more written 
instructions related to nursing care and that instructions would be discussed and 
explained together with the patient and their family member. Written instructions are 
especially significant for stroke patients, as comprehension of received information and 
repeating of information has an effect on how the patient will cope with their disease 
after the hospital visit. Strokes are the most common among elderly patient groups, so 
the information availability should be ensured for elderly patients in particular. 

In this study, family members felt that issues related to staff treatment were realized 
the best out of all components of information availability. In addition, they felt that 
discussing issues (e.g. why am I waiting, who can I contact, received information 
about the patient’s treatment), discussing tests and the information availability for 
family members were realized quite well. However, family members felt that they did 
not receive information well regarding medication and IV therapy. The staff may not 
necessarily include the family member in the discussion when informing the patient 
about their medication and IV therapy, and this may have an effect on the poor 
information availability experienced by family members regarding medication and IV 
therapy.

In this study, the training intervention did not have statistical significance in the 
components of information availability, but the result was positive in each of the nine 



components of information availability. According to the results, the patients and their 
family members at the emergency department where the intervention was carried out 
felt that each component of information availability had been better realized when 
compared to the control group at the other emergency department. The background 
factors of patients and their family members and the training intervention have an 
effect on the information availability as experienced by the patients and their family 
members. The results support the usefulness of the training intervention, although 
the changes between the intervention group and the control group are not statistically 
significant.

The theoretical model developed in the study describes central components of 
information availability from the points of view of the patient, a family member and 
patient-family member pairs and examines factors that are connected to information 
availability. The theoretical model can be utilized in the training of health care staff 
working at emergency departments and in developing information availability for stroke 
patients and their family members at emergency departments. The theoretical model 
helps the health care staff to analyze and acknowledge factors affecting information 
availability for patients and family members, and it also highlights factors related to 
information availability from the point of view of the patients and family members 
which are needed in practical nursing work.

Based on the results, both the patient and the family member should be included in 
the planning of nursing care more fully and family members should be given information 
about the patient’s condition. In the future it is important to pay attention especially 
to those components of information availability that need to be developed and start 
developing better practices for them systematically. In the future, attention should be 
paid to components of information availability that need to be developed further, and 
practical actions should be systematically improved regarding such components. The 
information needs of patients and family members are not fixed and they change in 
time and as the situation with the disease changes. 

The study showed implications that regarding the information availability, more 
positive development had taken place at the intervention clinic than at the control 
clinic. Training interventions have previously been used and developed to a very 
limited extent at emergency departments in particular, where the stroke patients’ and 
their family members’ experience of the information availability is actually formed. The 
study results can be utilized in nursing care education at emergency departments and 
for developing information availability.

Keywords: information availability, nursing, stroke patient, emergency department, 
family member, training intervention, patient guidance, model
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1 JOhdANTO

Päivystyspoliklinikoille hakeutuu hoitoon vuosittain useita kymmeniä tuhansia ihmi-
siä. Yksi suurimmista päivystyspoliklinikalla hoidettavista potilasryhmistä on aivo-
verenkiertohäiriöön sairastuneet. Äkillinen sairastuminen ja hoitoon hakeutuminen 
on potilaalle ja myös hänen läheiselleen poikkeuksellinen tilanne, jossa erilaiset tun-
teet, kuten kuolemanpelko, ahdistus, elämänhallinnan tunteen menetys ja stressi, vai-
kuttavat heidän jokapäiväiseen arkielämäänsä ja sen toimivuuteen. 

Suomessa aivoverenkiertohäiriöön sairastuu noin 25  000 henkilöä vuodessa, siis 
päivittäin keskimäärin 68 henkilöä. Aivoverenkiertohäiriöt ovat erittäin vaarallisia 
ja yleisiä myös työikäisillä ihmisillä. Aivoverenkiertohäiriöt ovat neljänneksi yleisin 
kuolinsyy sepelvaltimotaudin, syöpien ja dementian jälkeen. Aivoverenkiertohäiriöön 
sairastuneita arvioitiin olevan Suomessa noin 82 000 vuoden 2009 alussa ja on ennus-
tettu, että 2030-luvulla Suomessa ilmenee vuosittain yli 20 000 uutta aivohalvausta-
pahtumaa. Ikääntyminen on AVH:n tärkein riskitekijä, ja tästä syystä on arvioitu, että 
aivohalvaustapahtumien lukumäärä kasvaa huomattavasti. Suomessa kaksi kolmas osaa 
sairastuneista on yli 64-vuotiaita ja 80 %:lla sairauden syynä on aivoinfarkti. Väestön 
ikääntymiseen liittyvä aivohalvauksien määrän kasvu voidaan kuitenkin lähes täysin 
estää, jos ehkäisyä tehostetaan (Aivoliitto ry. 2005, Käypä hoito 2011, Atula 2012).

Suomen terveydenhuollon kokonaiskustannuksista AVH:öön sairastumisen osuus 
on noin 6,1 % kokonaiskustannuksista. Laskelmien mukaan vuoteen 2020 mennessä 
tarvitaan noin 100 uutta vuodeosastoa pelkästään AVH-potilaille, elleivät ennalta-
ehkäisy ja akuuttihoito tehostu. Koko Suomen tilastojen mukaan 15 % AVH-potilaista 
sairastuu vuoden kuluessa uuteen AVH:öön (Aivoliitto ry. 2005, Käypä hoito 2011).

AVH:öön sairastuminen vaikuttaa potilaan jokapäiväiseen elämään merkittäväs-
ti, sillä se aiheuttaa lähes aina fyysisten muutosten lisäksi kognitiivisia, sosiaalisia ja 
tunne-elämän muutoksia. Sairaus invalidisoi potilaan usein vaikeasti ja heikentää elä-
mänlaatua enemmän kuin yksikään toinen sairausryhmä. Aivoverenkiertohäiriö voi 
tuottaa pysyviä tai ohimeneviä kehon halvausoireita, tuntopuutoksia, häiriöitä kielelli-
sissä toiminnoissa sekä muussa henkisessä suoriutumisessa (Cameron & Gignac 2008, 
MacIsaac ym. 2011, Atula 2012).

Suomessa arvellaan olevan yli 300  000 AVH-potilaan läheistä, jotka huolehtivat 
apua tarvitsevista perheenjäsenistään kotona sairaalavaiheen jälkeen. AVH-potilaista 
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noin 14 400 on ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa ja heille on järjestetty läheisen 
hoidon tueksi erilaisia kotihoidon palveluja. Suuri osa potilaan läheisistä on eläkeläi-
siä, jotka huolehtivat sairastuneesta aviopuolisostaan. Tyypillisin potilaan läheinen 
on vaimo tai tytär. Läheisen ryhtyminen hoitajaksi ei ole useinkaan tietoinen päätös, 
vaan useimmat läheiset ajautuvat hoitajiksi. Auttamishaluun vaikuttavat tunnesiteet, 
kiitollisuus, rakkaus, vastavuoroisuuden tunne, velvollisuus, vastuuntunto tai tarve 
auttaa sairastunutta läheistään (Purola 2000, Cameron & Gignac 2008, Wallengren 
ym. 2010).

Läheisen rooli AVH-potilaan hoitajana, tukijana, tiedonantajana ja kuntouttajana 
on hyvin moninainen. Akuutti sairastuminen tulee läheiselle yllättäen, eikä mahdol-
lisuutta valmistautua sairaan potilaan läheisen rooliin ole. AVH:n sairastaminen on 
kokonaisvaltainen tapahtuma, joka asettaa myös läheiselle erilaisia vaatimuksia sekä 
pakottaa sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Jokapäiväisessä elämässä 
selviytyminen vaatii sekä potilaalta että läheiseltä monenlaisia voimavaroja sekä laa-
ja-alaista tietoa sekä sairaudesta että sairastumiseen vaikuttaneista tekijöistä. AVH-po-
tilaan kuntoutuksen tukemisella on suuri vaikutus potilaan arjessa selviytymiseen ja 
se osaltaan asettaa lisävaatimuksia läheisen roolille. Tutkittua tietoa sairauden vaiku-
tuksista läheisen jokapäiväiseen elämään potilaan tukijana ja kannustajana on vähän 
(Purola 2000, Cameron & Gignac 2008, Kaila ym. 2009, MacIsaac ym. 2011, Lanki-
nen ym. 2013). Tutkimusten mukaan läheiset ovat tyytymättömiä saamaansa tietoon, 
tukeen ja osaamiseensa heidän valmistautuessaan hoitamaan AVH-potilasta. Siirty-
minen vaikeaan ja uuteen läheisen rooliin onnistuneesti on vaativaa (O’Connell ym. 
2003, Garrett & Cowdell 2005, Cameron & Gignac 2008, MacIsaac ym. 2011, Fosters 
ym. 2012). Läheiset tarvitsevat yksilöllistä tietoa ja tukea, jotta voivat onnistuneesti 
vastata potilaan avuntarpeisiin. Tiedon ja tuen avulla potilas ja hänen läheisensä pysty-
vät paremmin selviytymään sairauden aiheuttamista muutoksista elämässään.

Potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia sairauksista ja niiden hoidosta on pyritty 
kehittämään ja löytämään perhelähtöisiä tiedonsaantia tukevia keinoja. Valtakunnal-
lisessa kehittämisohjelmassa, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisoh-
jelmassa (Kaste), perhelähtöisyys ja perheiden osallisuus ovat keskeisiä periaatteita. 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa osallisuus ja perhelähtöisyys tarkoittavat muun muassa 
ihmisten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä itseä koskevassa pää-
töksenteossa, palvelujen suunnittelussa ja niiden kehittämisessä (terveydenhuoltolaki 
2010, STM 2012). Kustannusten kasvu, potilaiden muuttuneet odotukset hoidostaan, 
ikärakenteen muutos, monikulttuurisuus sekä avohoidon ja kansansairauksien lisään-
tyminen aiheuttavat osaltaan myös paineita tiedonsaannin kehittämiselle. Samaan 
 aikaan terveydenhuoltoalalta on poistumassa eläkkeelle siirtymisen vuoksi merkittävä 
määrä henkilökuntaa (Lipponen 2011, STM 2012). Nämä tekijät yhdessä aiheuttavat 
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hiljaisen tiedon katoamisen terveydenhuollon järjestelmästä ja haastavat osaltaan ke-
hittämään potilaan ja läheisen tiedonsaantia tukevia ratkaisuja.

Läheistä pidetään keskeisenä henkilönä potilaan sairastuessa. Erilaisilla hoitotyön 
tuki-interventioilla voidaan vaikuttaa myönteisesti potilaiden ja läheisten selviytymi-
seen sairastumistilanteissa (Angelmar & Berman 2007, Hickman ym. 2007, Cameron 
& Gignac 2008, Melender & Häggman-Laitila 2009). Tuki-interventioiden tulisi koh-
dentua potilaiden ja läheisten tarpeisiin, jotta niiden hyöty olisi vaikuttavaa. Hoito-
tieteessä on vähän tutkimusta AVH-potilaiden ja heidän läheistensä tiedonsaannista 
päivystyspoliklinikalla. Tiedonsaannin ja ohjauksen laatua sekä hoidon ja palvelun 
arviointia on tutkittu eri näkökulmista (Lillrank 1998, Hiidenhovi 2001, Hiidenhovi 
ym. 2001, Grönroos 2001, Heino 2005, Isola ym. 2007, Kääriäinen 2007, Rantanen 
2009). Potilaiden ja läheisten näkökulmasta laatu nähdään odotusten ja kokemusten 
vastaavuutena. Mitä paremmin kokemukset vastaavat odotuksia, sitä paremmaksi laa-
tu mielletään (Lillrank 1998). 

Tässä tutkimuksessa selvitetään potilaan ja hänen läheisensä kokemusta tiedon-
saannista päivystyspoliklinikalla. Potilaan ja läheisen näkökulmasta tiedonsaantiko-
kemukseen vaikuttavat potilaiden ja läheisten heterogeenisyys erilaisine tarpeineen ja 
intresseineen. Tiedonsaantikokemukseen vaikuttavat myös subjektiiviset mielikuvat, 
tuttavien kokemukset tai pelkkä sattuma (Lillrank 1998). Tiedonsaantikokemuksen 
tutkiminen on tärkeätä voidaksemme kehittää potilaiden ja heidän läheistensä tiedon-
saantia päivystyspoliklinikalla erityisesti potilaiden ja heidän läheistensä näkökulmas-
ta sekä selvittää, minkälaisella terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksella voitaisiin 
parantaa tiedonsaantia.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja 
hänen läheisensä tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla ja verrata potilaan ja hänen 
läheisensä kokemuksia tiedonsaannista ennen koulutusinterventiota ja koulutusin-
tervention jälkeen. Koulutusinterventio suunnattiin interventiopoliklinikan tervey-
denhuoltohenkilöstölle, eikä verrokkipoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstö saanut 
vastaavaa koulutusta. Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa potilaan ja hänen 
läheisensä tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla teoreettinen malli, jota voidaan 
hyödyntää tiedonsaannin perhelähtöisyyden sekä vaikuttavien tiedonsaannin menetel-
mien kehittämisessä. Potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia on pyritty kehittämään 
ja tukemaan monin eri keinoin. Tutkimuksessa käytetään käsitteitä potilas ja läheinen 
käsitteistä aivoverenkiertohäiriöpotilas ja hänen läheisensä.
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2 TuTKImuKsEN TEOREETTIsET lähTöKOhdAT

Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa kuvattu kirjallisuus perustuu tehtyihin ha-
kuihin kansainvälisistä tietokannoista MEDLINE, CINAHL ja COCHRANE ja 
kotimaisesta tietokannasta Medic. Kirjallisuushaut suoritettiin informaatikon avus-
tuksella Tampereen yliopiston tiedonhakuportaalin kautta (ks. myös Needleman 
2002). Haut rajattiin vuosina 2000–2013 julkaistuihin suomen- ja englanninkielisiin 
tieteellisiin artikkeleihin ja aihealuetta käsittelevään kirjallisuuteen. Tietokantahaku-
jen lisäksi suoritettiin manuaalinen haku lähdeviitteiden perusteella löytyneistä artik-
keleista.

Hakutermeiksi määriteltiin aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen läheisensä tie-
donsaantia koskevia käsitteitä, erilaisia yhdistelmiä ja tutkimuksen kannalta merkittä-
viä lähikäsitteitä. Tutkimuksen eri vaiheiden kirjallisuushaut ja hakusanat on esitetty 
kuviossa 1. 

Yhteenveto-osan teoreettiset lähtökohdat rakentuvat vuosina 2000–2013 suomen 
ja englannin kielellä julkaistuihin tutkimuksiin. Tiedonhakuja päivitettiin 2010 en-
simmäisen ja toisen artikkelin kirjoittamisvaiheessa sekä 2013 yhteenveto-osan kirjoit-
tamisvaiheessa, jotta saatiin uusin tutkimustieto mukaan. Lisäksi käytettiin joitakin 
tutkimuksen kannalta olennaisia vanhempia lähteitä, koska niitä pidettiin teoreettis-
ten lähtökohtien kannalta merkityksellisinä. Kirjallisuushakujen tuloksia arvioitiin 
ensin otsikon ja abstraktin sekä koko tekstin perusteella. Tämän jälkeen niistä valittiin 
tutkimusaiheen kannalta keskeisimmät lähteet. Kirjallisuutta etsittiin myös käymällä 
läpi Hoitotiede- sekä Tutkiva Hoitotyö -lehtien sisällysluettelot.
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2.1 Aivoverenkiertohäiriöpotilas ja hänen läheisensä

Aivoverenkiertohäiriöt

Aivoverenkiertohäiriö eli AVH on yleisnimitys ohimeneviä (TIA, Transient Ischemic 
Attack) tai pitkäaikaisia neurologisia oireita aiheuttaville aivoverisuonten tai aivo-
verenkierron tai molempien sairauksille. AVH syntyy yleisimmin aivoinfarktista tai 
 aivoverisuonen repeämän aiheuttamasta aivoverenvuodosta. AVH:ssä aivojen toiminta 
häiriintyy ja seurauksena ilmenee esimerkiksi motorisia tai kielellisiä vaikeuksia. Ai-
vojen verenkiertohäiriö voi johtua myös aivovammasta, aivokasvaimesta tai aivotuleh-
duksesta. (Bear ym. 1996, Aivoliitto ry. 2005, Atula 2012.)

Kuvio 1. Tutkimuksen eri vaiheiden kirjallisuushaut

1. Kirjallisuushaku v.2006 – tutkimuksen lähtökohdat ja kyselylomakkeiden kehittäminen. 
(cinahl, cochrane, medic, medline)
2. Kirjallisuushaku v. 2010 (cinahl, medic, medline)
3. Kirjallisuushaku v. 2013 – väitöskirjan yhteenveto (cinahl, cochrane, medic, medline)

Väitöskirjan yhteenveto-osan kirjallisuus perustuu seuraavaan hakustrategian (2000–
2013):

hakusanat: Patient education/referral/consultation (potilasohjaus/neuvonta/tiedonsaanti), 
teaching/counselling/guidance (opettaminen, ohjaus), information availability (tiedonsaan-
ti), information (tieto), emergency unit/emergency service (päivystyspoliklinikka), emer-
gency ward (ensiapuosasto), emergency department (ensiapupoliklinikka), intervention 
(interventio), training intervention (koulutusinterventio), stroke patient (aivoverenkiertohäi-
riöpotilas), cerebrovascular disorders (aivoverenkiertohäiriö), cerebral infarction (aivoin-
farkti), nursing (hoitotyö), developmental studies, evidence-based research EbR (näyttöön 
perustuva tutkimus), patient (potilas), family (perhe), family member (perheenjäsen), sig-
nificant other(s) (läheinen), sukulainen (relative), läheinen (next to kin), puoliso (spouse), 
nurse(s) (hoitaja), doctor (lääkäri), (hospital(s) (sairaala), informational support (tiedollinen 
tuki), family centered care (perhekeskeinen hoito).

hakutulos: cinahl (n = 3221), cochrane (n = 229), medic (n = 548), medline (n = 2249) 
manuaalinen haku: hoitotiede- ja Tutkiva hoitotyö -lehdet (n = 38)

yhteenveto-osassa esitetty kirjallisuus (n=157)
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Ohimenevässä aivoverenkiertohäiriössä TIAssa oireet menevät ohitse viimeistään 
24 tunnin kuluessa. Oireet kestävät tyypillisimmin 2–15 minuuttia (yleensä alle tun-
nin). Ensimmäinen TIA-kohtaus on hyvä varoitussignaali, sillä TIAn sairastaneista 
vähintään joka kolmas saa myöhemmin aivoinfarktin. (Bear ym. 1996, Käypä hoito 
2011, Atula 2012.)

Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön (TIA-kohtaus) oireet muistuttavat aivo-
infarktin eli aivoverisuonitukoksen oireita. Aivoinfarktissa äkillisesti tukkeutuneen 
valtimon alueella aivokudos jää ilman verenkiertoa. Valtimon tukkeuma aiheuttaa 
hapen puutetta verisuonen suonitusalueelle, jolloin tälle alueelle syntyy kuolio eli in-
farkti. Usein tukkeuma johtuu verihyytymästä ahtautuneessa valtimossa, mutta voi 
aiheutua myös esimerkiksi sydämestä tai kaulavaltimosta tulleesta hyytymästä. (Bear 
ym. 1996, Soinila ym. 2006.)

Aivoverenvuodossa valtimo repeää, jolloin veri vuotaa joko aivoaineeseen, jolloin 
puhutaan aivoverenvuodosta (lat. haemorrhagia intracerebralis, engl. inracerebral 
 hemorrhage, ICH) tai lukinkalvon alaiseen tilaan, jolloin puhutaan lukinkalvonalai-
sesta verenvuodosta eli subaraknoidaalivuodosta, SAV (lat. haemorrhagia subarachnoi-
dalis, engl. subarachnoidal hemorrhage, SAH). SAV:n aiheuttaa useimmiten aivojen 
pinnalla olevan valtimon synnynnäisen pullistuman (aneurysman) repeäminen. Vuo-
tanut veri imeytyy vähitellen pois aivoista, mutta verenvuoto aiheuttaa kuitenkin ku-
dosvauriota. Lisäksi veren vuotaminen aivokudokseen aiheuttaa painetta ympärillä 
oleviin alueisiin, minkä seurauksena lähellä olevan hermokudoksen toiminta häiriin-
tyy. (Bear ym. 1996, Soinila ym. 2006.)

Aivoverenkiertohäiriöitä esiintyy yleensä myöhäisessä keski-iässä ja vanhuksilla, 
ja vaara sairastua suurenee iän mukana. AVH:n riski kaksinkertaistuu 55 ikävuoden 
jälkeen jokaista seuraavaa vuosikymmentä kohti. Osa aivoverenkiertohäiriön riskite-
kijöistä on sellaisia, joihin ei voi vaikuttaa. Näitä ovat perinnölliset tekijät, ikä ja mies-
sukupuoli. Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön syyt ovat samat kuin varsinaisessa 
aivohalvauksessa (aivoinfarktissa ja aivoverenvuodossa). Syynä on yleensä valtimoiden 
kovettumatauti eli ateroskleroosi. Sydän- ja aivoinfarktilla on tästä syystä yhteiset ris-
kitekijät, joista tärkeimmät ovat tupakointi, suurentunut veren kolesterolipitoisuus ja 
verenpainetauti. Valtimotaudin jo kovettamaan suoneen voi kehittyä verihyytymä, joka 
lopullisesti tukkii suonen. (Bear ym. 1996, Käypä hoito 2011, Atula 2012.)

Aivoverenkiertohäiriön oireet alkavat yleensä äkillisesti. Yleisin oire on toisen puo-
len raajan tai raajojen toiminnanhäiriö, joskus molemminpuolinen raajojen toimin-
tahäiriö, kävelyvaikeus sekä äkillistä heikkoutta toispuolisen kasvon alueella. Lisäksi 
voi olla puutumista tai tuntohäiriöitä sekä puheentuoton ja ymmärtämisen vaikeutta, 
näköhäiriöitä tai kaksoiskuvia, huimausta tai sekavuutta. Joissain tapauksissa myös 
akuuttia ja kivuliasta päänsärkyä (Käypä hoito 2011, Atula 2012).
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Aivoverenkiertohäiriö vaatii aina välitöntä sairaalahoitoa, ja potilaan pitää hakeu-
tua lähimpään päivystyshoitopaikkaan (Soinila ym. 2006, Käypä hoito 2011). Päivys-
tyshoito (engl. emergency nursing) on äkillisen sairauden, vamman tai pitkäaikaisen 
sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia tai hoitoa (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2010). Sairaankuljettajat ja muu ensihoidon henkilöstö käyttävät apu-
naan AVH:n tunnistukseen kehitettyä ja standardoitua ”neurostatusta”, jolla pyritään 
nopeuttamaan diagnoosin tekoa (Atula 2012).

Aivoverenkiertohäiriöiden hoito ja ennaltaehkäisy

AVH-potilaiden hoidon aloitusta on pystytty nopeuttamaan akuuttihoidon ohjeistuk-
silla ja tekemällä ennakkoilmoitus potilaasta vastaanottavalle päivystyspoliklinikalle 
(Soinila ym. 2006, Käypä hoito 2011). Lääkärin diagnostiikka perustuu potilaasta 
saatuihin esitietoihin, kliiniseen tutkimukseen, perusverikokeisiin, EKG:hen ja neu-
roradiologisiin tutkimuksiin. Aivoverenkiertohäiriölle altistavien taustatekijöihin sel-
vittäminen on osa kliinistä tutkimusta. Pään natiivitietokonetomografia (natiivi-TT) 
on tärkein yksittäinen kuvantamistutkimus, jolla selvitetään iskemia-alueen (iskemia, 
kudoksen paikallinen verettömyys) laajuus sekä verisuonitukoksen tai ahtauman laatu 
ja sijainti. Potilaan soveltuvuuden perusteella ratkaistaan, annetaanko potilaalle liuo-
tushoito eli valtimon tai laskimon tuoreen verihyytymän liuotushoito. Potilas, jolla on 
äkillisiä AVH:n oireita, tulee saada sairaalaan mahdollisimman nopeasti. Laskimoon 
annosteltava liuotushoito on aloitettava neljän ja puolen tunnin sisällä oireiden alusta. 
Muita välittömiä hoitoja aivoverenkiertohäiriön jälkeen ovat muun muassa kohonneen 
verenpaineen hoito, mikäli kyseessä on aivoverenvuoto. Korkean verensokerin ja ruu-
miinlämmön madaltaminen sekä elintoimintojen turvaaminen ovat tärkeä osa akuut-
tivaiheen hoitoa. Lisäksi tulehdusten ja syvien laskimotukosten ehkäisy ja hoito ovat 
osa kokonaishoitoa. (Soinila ym. 2006, Käypä hoito 2011.) 

Päivystyspoliklinikalla tapahtuvan hoidon jälkeen potilaan hoitoa jatketaan 
AVH-yksiköissä eli aivoverenkiertohäiriöyksikössä. Aivoverenkiertohäiriöyksikkö 
tun netaan myös englanninkielisellä Stroke Unit -nimellä. Aivoverenkiertohäiriöstä 
käytetään englannin kielessä sanoja stroke ja cerbrovascular accident, CVA (Englan-
ti-suomi suursanakirja 1998, English Dictionary 1998), ja Stroke Unit yksikön nimi 
perustuu englanninkieliseen stroke-sanaan. AVH-yksikössä toimii moniammatillinen 
hoitotiimi, ja siellä hoidetaan akuutisti sairastuneet aivoverenkiertohäiriöpotilaat, joi-
den tila vaatii erityistä tarkkailua ja hoitoa. Aiemmin, ennen sairastumistaan, oma-
toimiset potilaat tulee hoitaa akuutissa vaiheessa AVH-yksikössä. Yksikössä tulee olla 
AVH-potilaiden hoitoon erikoistunut henkilöstö (neurologi, sairaanhoitaja, fysio-, toi-
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minta- ja puheterapeutti, neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä), joka toteuttaa yhteistyö-
nä arvioinnin, hoidon ja varhaiskuntoutuksen. (Aivoliitto ry 2005, Soinila ym. 2006, 
Käypä hoito 2011.)

AVH-potilaan kuntoutuksen varhainen aloitus ja alkuvaiheen tehokas kuntoutus 
on tärkeää. Kuntoutuminen on oppimista, ja se edellyttää toistuvaa johdonmukaista 
harjoittelua, virikkeellistä ympäristöä ja oppimiskykyä. Moniammatillisen kuntout-
tavan hoitotyön tavoitteena on, että AVH-potilas oppii toimimaan mahdollisimman 
turvallisesti ja itsenäisesti omassa elinympäristössään. Moniammatillista kuntoutta-
vaa hoitotyötä toteutetaan eri ammattiryhmän yhteistyönä AVH-yksikön lisäksi myös 
laitoksessa tai avohoidossa tai molemmissa, kunkin potilaan yksilöllisistä tarpeista 
lähtien. Tärkeä osa moniammatillista kuntouttavaa hoitotyötä on AVH:n uusimisen 
ehkäisy ja riskitekijöihin vaikuttaminen. (Aivoliitto ry 2005, Soinila ym. 2006, Käypä 
hoito 2011.)

Aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisy perustuu riskitekijöiden haittavaiku-
tusten vähentämiseen ja siten sairastumisriskin pienentämiseen. Potilaille ei toteuteta 
seulontatutkimuksia, vaan riskialttiit henkilöt pyritään löytämään muita sairauksia 
hoidettaessa sekä erilaisissa terveystarkastuksissa. Riskitekijöiden haittavaikutusten 
vähentämisellä ja tiedonsaannin tukemisella jo AVH:n alkuvaiheessa voidaan vähen-
tää sairauden aiheuttamaa vammaisuutta ja sairauden uusiutumista. AVH:n ennal-
taehkäisy ja hoito käsittävät aina elintapamuutokset, joista keskeisiä ovat kohonneen 
verenpaineen hoito, diabeteksen hoito, tupakoinnin lopettaminen, laihduttaminen, 
säännöllinen liikunta, kohtuullinen alkoholinkäyttö, suolarajoitus ja terveellinen ruo-
kavalio sekä stressin välttäminen. Myös estolääkehoidolla voidaan vähentää AVH:n 
uusiutumisriskiä 30–80 %. Tästä huolimatta vain kolmannes AVH:n sairastaneista 
saa kansallisten suositusten mukaista ennaltaehkäisevää lääkehoitoa. (Aivoliitto ry 
2005, Soinila ym. 2006, Käypä hoito 2011, West ym. 2012.) AVH-potilaan hoidon 
onnistumisen kannalta on tärkeää, että terveydenhuoltohenkilöstö tunnistaa potilaan 
tiedonsaantitarpeen jo päivystyspoliklinikkahoidon vaiheessa (McAllister ym. 2006, 
Hickman ym. 2007, Hinkle & Guanci 2007).

Pitkäkestoista kuntoutushoitoa tarvitsee 45 % potilaista, ja kuntoutuksen vaikut-
tavuus on parhaimmillaan ensimmäisten 2–3 viikon aikana. Kolmen kuukauden ku-
luttua halvauksesta noin 50–70 % on toipunut itsenäiseksi päivittäisissä toiminnoissa 
ja akuutin hoito- ja kuntoutumisvaiheen jälkeen noin 40 % AVH-potilaista kotiutuu. 
AVH-potilaista 15–30 % prosentille jää pysyvä vamma ja he tarvitsevat toisen henkilön 
apua päivittäisissä toiminnoissa. Laitoshoitoa tarvitsevia tai täysin autettavia on noin 
10–20 %. (Aivoliitto ry 2005, Haapaniemi ym. 2006, King & Semik 2006.) Aivo-
infarktin sairastaneet, joille on jäänyt pysyvä haitta, ovat ns. suuren riskin potilaita. 
Heille suositellaan loppuelämän jatkuvaa säännöllistä, vähintään vuosittaista seuran-
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taa ja kuntoutustarpeen arviointia sekä arvion mukaan toteutettavia kuntoutustoimia 
(Käypä hoito 2011). 

Kuntoutuksen tarpeessa olevia potilaita arvioidaan olevan ainakin 30 000; tähän 
kuuluu myös ylläpitävä kuntoutus toimintakyvyn säilyttämiseksi. Potilaan kuntou-
tuminen riippuu useista eri tekijöistä: AVH:n tyypistä ja vaikeusasteesta, sen aiheut-
tamista puutosoireista (halvausoireet, kielellisten ja muiden henkisten toimintojen ja 
pidätyskyvyn häiriöt), potilaan iästä, liitännäissairauksista, sairastumista edeltäneestä 
toimintakyvystä, työikäisillä työn vaatimuksista, sosiaalisesta verkostosta ja potilaan 
omasta motivaatiosta. (Aivoliitto ry 2005, Soinila ym. 2006, Käypä hoito 2011.)

Tämän tutkimuksen kohderyhmäksi on valittu ne aivoverenkiertohäiriöön sairas-
tuneet potilaat, jotka ovat hakeutuneet hoitoon päivystyspoliklinikalle, mutta joille 
liuotushoidosta ei arvioida olevan hyötyä. Tämä päivystyspoliklinikalla hoidettava po-
tilasryhmä joutuu usein odottamaan tutkimuksia ja hoitoa pidempään kuin ne neuro-
logiset aivoverenkiertohäiriöpotilaat, joille liuotushoidosta arvioidaan olevan hyötyä.

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan läheinen

Sairastumistilanteet ja sairaalahoitoon joutuminen herättävät monenlaisia tunteita ja 
ne heijastuvat perheenjäsenten välisiin suhteisiin. AVH-potilaan ja hänen läheisensä 
kokemukseen sairastumisesta vaikuttavat aikaisemmat sairaalakokemukset, elämän-
kokemukset sekä potilaan ja läheisen välisen suhteen toimivuus (Purola 2000, King 
& Semik 2006, Åstedt-Kurki ym. 2008, Kaila 2009). Läheiset tarvitsevat aikaa sopeu-
tuakseen perheenjäsenen sairastumiseen ja sen tuomaan uuteen elämäntilanteeseen 
(Söderström ym. 2003, Jumisko ym. 2007, Kaila 2009). Äkillisessä sairastumistilan-
teessa läheisten tuen ja tiedon tarpeita ei ole riittävästi huomioitu ja läheiset ovat usein 
myös arkoja tuomaan esille omia tiedonsaantitarpeitaan (Jumisko ym. 2007, Halme 
ym. 2007,  Cameron & Gignac 2008).

Äkillinen sairastuminen aivoverenkiertohäiriöön muuttaa läheisen ja koko perheen 
elämää merkittävästi. Koko perheen toimivuus, arkiset rutiinit, yhdessä tekeminen ja 
perheen roolit häiriintyvät. Myös arvot voivat muuttua: se, mikä oli ennen tärkeää, 
saattaa menettää merkityksensä. Viha, syyllisyys, avuttomuus ja voimattomuus ovat 
tyypillisiä tunteita akuutissa sairastumistilanteessa. Sairaus aiheuttaa stressiä muille 
perheenjäsenille, mikä ilmenee syömis- ja nukkumisvaikeuksina, masentuneisuutena 
sekä ärtyisyytenä. (Halme ym. 2007, Åstedt-Kurki ym. 2008, Paavilainen ym. 2009, 
Mattila 2011, Forster ym. 2012, Lehto ym. 2013.)

Läheiset ovat usein potilaan tukijoita ja vaikuttavat siihen, miten potilas yksilönä 
sopeutuu sairauden aiheuttamaan elämänmuutokseen ja selviytyy siitä (Åstedt-Kurki 
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1992, Jumisko ym. 2007, Kaila 2009, MacIsaac ym. 2011). Läheisellä voidaan puolison 
lisäksi tarkoittaa lähiomaista: lasta tai lastenlasta. Perheen lapsilta voidaan odottaa suu-
rempaa vastuun ottamista perheen asioiden hoitamisesta kuin aikaisemmin (Saveman 
2010). Tässä tutkimuksessa läheisellä tarkoitetaan potilaan perheenjäsentä tai muuta 
läheistä henkilöä. Potilas määrittää perheensä ja siihen kuuluvat jäsenet (Åstedt-Kurki 
ym. 2008, Paavilainen ym. 2009) ja läheisensä.

Äkillinen sairastuminen muuttaa myös läheisen elämää merkittävästi. Akuutissa 
sairastumisvaiheessa läheinen joutuu ottamaan vastuun perheen kokonaistilanteesta ja 
samanaikaisesti läheisen tehtävänä on tukea ja rohkaista sairastunutta perheenjäsen-
tään epätietoisessa tilanteessaan. Läheiset voivat kokea itsensä väsyneiksi, ja potilaan 
tilanteen ennakoimattomuus aiheuttaa monia kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia hoi-
don akuutissa vaiheessa (Purola 2000, King & Semik 2006, Cameron & Gignac 2008, 
 Wallengren ym. 2010). Läheisen osallistuminen potilaan hoitoon päivystyspoliklini-
kalla vahvistaa heidän voimavarojaan kestää uusia vastoinkäymisiä elämässä. Läheisten 
läsnäolo voimavaraistaa päivystyspotilaita, sillä potilaat kokevat läheisten osallistumi-
sen hoitoon tärkeänä psykososiaalisena tukena. (Salminen-Tuomaala ym. 2008, Ekwall 
ym. 2009, Nikki & Paavilainen 2010.)

AVH:n laajuus, sijainti ja ikä vaikuttavat siihen, millaisia seurauksia siitä on sairas-
tuneelle (Käypä hoito 2011, Atula 2012). Sairastunut potilas voi kokea muutoksia sekä 
fyysisissä että kognitiivisissa toiminnoissa. Ne saattavat ilmetä liikkumisen vaikeutena, 
puheen tuottamisen ongelmana ja tunne-elämän vaikeuksina. Tavanomaiset selviyty-
miskeinot, kommunikaatio ja vuorovaikutussuhteet saattavat muuttua. Läheinen voi 
kokea pelkoa, yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Tavanomaisten selviytymiskeinojen 
puuttuminen saattaa etäännyttää potilaan ja läheisen toisistaan. (Purola 2000, King & 
Semik 2006, Cameron & Gignac 2008, Lutz & Young 2010.)

Potilaan läheisen tuella on todettu olevan merkittävä vaikutus potilaan selviytymi-
sessä sairauden kanssa (King & Semik 2006, Cameron & Gignac 2008, Wallengren 
ym. 2010). Läheisille on tärkeää saada riittävästi tietoa potilaan hoitoon liittyvistä 
asioista, ja usein potilaan hoito on läheisen tiedon ja tuen varassa. (Cameron & Gig-
nac 2008, Burns & Grove 2009, Nikki ym. 2010, Mattila 2011, Forster ym. 2012.) 
Tiedon saanti sekä terveydenhuoltohenkilöstöltä että esimerkiksi potilasyhdistyksiltä 
lisää läheisen ja potilaan sekä myös yhteiskunnan ymmärrystä AVH-sairautta kohtaan. 
Kuitenkin tutkimusten mukaan läheiset jäävät terveydenhuoltojärjestelmässä liian vä-
häiselle huomiolle eivätkä saa tietoa ja tukea riittävästi (Purola 2000, Potinkara ym. 
2005, King & Semik 2006, Cameron & Gignac 2008, Saveman 2010, Mattila 2011, 
Forster ym. 2012).
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2.2 Potilaan ja läheisen tiedonsaanti

Tiedonsaanti

Tiedonsaanti-käsite on monimuotoinen, eikä tiedonsaanti-sanaa löydy mistään suo-
men kielen sanakirjasta. Tiedonsaanti-sana on uusia yhdyssanoja, ja Kielitoimiston 
(14.11.2003) mukaan sanaa käytettäessä tulee sana määritellä itse työn yhteydessä. 
Käsitteen epäselvä määrittely voi vaikeuttaa tiedonsaanti-käsitteen yksiselitteistä käyt-
töä ja sen suhdetta muihin käsitteisiin ja sille annettaviin merkityksiin (Fawcett 2004, 
Hirsjärvi ym. 2004).

Potilaan tiedonsaanti on tiedonsaantioikeuden toteuttamista (1992/785, Ilveskivi 
1997, Paaso 2001). Tiedonsaantioikeus tarkoittaa potilaalle annettavaa tietoa ja myös 
tiedonsaantioikeuden rajoittamista. Laissa otetaan kantaa potilaalle annettaviin tietoi-
hin jo syntyneessä hoitosuhteessa. Potilasta tulee informoida erityisesti niiden tietotar-
peiden tyydyttämiseksi, jotka aktualisoituvat otettaessa ensi kontaktia terveydenhuol-
tohenkilöstöön (1992/785, Paaso 2001).

Tiedonsaanti-käsitettä on käytetty rinnakkain muun muassa tiedon antamisen, 
ohjaamisen, neuvonnan ja opetuksen käsitteiden kanssa sekä määritelty potilaan hoi-
toprosessiin liittyväksi vuorovaikutukseksi potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön vä-
lillä. (Kyngäs 2003, Kääriäinen & Kyngäs 2005, Kyngäs ym. 2007, Kyngäs & Hentinen 
2009, Russel 2010.) Tiedon antaminen, ohjaus ja ohjaustilanne käsitetään potilaan, lä-
heisen ja hoitajan väliseksi vapaaksi keskusteluksi, jossa selvitetään potilaan hoitoon 
liittyviä asioita (Heino 2005, Kääriäinen 2007, Mattila 2011). Päivystyspoliklinikalla 
ohjaaminen ja tiedonsaanti tapahtuu vuorovaikutustilanteessa, jossa on yleensä läsnä 
vähintään yksi terveydenhuoltoalan ammattilainen ja potilas. Heistä molemmat edus-
tavat omaa asiantuntijuuttaan. Potilas on oman elämänsä asiantuntija, ja terveyden-
huoltohenkilöstö edustaa ammatillista osaamista (Åstedt-Kurki ym. 2008, Paavilainen 
2009).

Tiedonantaminen- ja tiedonsaaminen -käsitteiden sisältöihin ovat vaikuttaneet eri 
aikoina vallalla olleet käsitykset tiedon antamisesta ja saamisesta. Perinteisesti tiedon 
antamisessa ovat korostuneet potilaan ongelmat ja passiivisuus ja hoitohenkilöstö on 
toiminut asiantuntijana ja aktiivisena tiedon antajana. Nykyisin tiedon antamisessa 
painottuu potilaan oma aktiivinen rooli, potilaan vastuu tiedon saamisesta sekä poti-
laan osallistuminen tiedon hakemiseen (Walker & Avant 1995, Kääriäinen 2007, Mat-
tila 2011). Tiedon antamista (Kyngäs ym. 2007, Kääriäinen 2007, Kyngäs & Hentinen 
2009) kuvataan aktiiviseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka on sidoksissa tiedon-
antajan ja tiedonsaajan kontekstiin ja jossa molemmat osapuolet ovat vuorovaikuttei-
sessa ohjaussuhteessa. Ohjaussuhteessa tulee huomioida potilaan ja hänen läheisensä 
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elämäntilanne, jossa tiedonantajan tulee tarjota tiedonsaajalle mahdollisuus keskustel-
la mahdollisista ongelmista (Kääriäinen 2007). Vuorovaikutus ymmärretään potilaan, 
läheisen ja terveydenhuoltohenkilöstön väliseksi sanalliseksi ja sanattomaksi vastavuo-
roiseksi viestinnäksi, joka pohjautuu yksilöllisiin tarpeisiin. Siinä tavoitteena on tiedon 
vahvistaminen, lisääminen ja ylläpitäminen sekä potilaan ja läheisen terveyden edistä-
minen (Mikkola 2006, Åstedt-Kurki ym. 2008, Åstedt-Kurki 2010).

Tiedonsaannissa ihmiset välittävät tietoa toisilleen, mikä tapahtuu ihmisten välisen 
kommunikaation ja ajattelun avulla (Walker & Avant 1995). Tiedonsaanti tarkoittaa 
neuvojen antamisen, asioista kertomisen ja ohjaamisen lisäksi potilaan ja läheisen tilan-
teesta huolehtimista esittämällä kysymyksiä ja kohtelemalla potilasta ja läheistä hyvin. 
Tiedonsaannilla tuetaan potilasta ja hänen läheistään ongelmanratkaisu- tai päätök-
sentekoprosessissa sekä selviytymisessä sairauden kanssa (Rees ym. 2003, Kääriäinen & 
Kyngäs 2005, Heino 2005, Kyngäs ym. 2007, Russel 2010).

Sanallinen tiedonsaanti on puhuttua kieltä, ja sanaton tiedonsaanti tarkoittaa 
ei-kielellistä vuorovaikutusta, kuten ilmeitä, eleitä, kosketusta, katsekontaktia ja äänen 
voimakkuutta. Jos sanallinen ja sanaton tiedonsaanti ovat ristiriidassa, tulkinta teh-
dään useimmiten sanattoman tiedon perusteella. Sanaton tiedonsaanti voi olla petol-
lista, sillä sen käyttö on usein tiedostamatonta ja se voidaan helposti tulkita väärin. Oi-
kein ja tarkoituksenmukaisesti käytettynä sanaton tiedonsaanti tehostaa ja elävöittää 
sanallista tietoa, minkä vuoksi sen hallinta on oleellista (Kääriäinen & Kyngäs 2005, 
Mattila 2011, Russel 2010).

Tiedonsaantiin voi sisältyä myös kirjallisen hoito-ohjeen sisältämää tietoa, joka käy-
dään lävitse yhdessä potilaan ja hänen läheisensä kanssa. Kirjallisesti tarjottu tieto ei 
aina perustu potilaan ja läheisen näkökulmasta tarjottuun tietoon, ja se voi olla vai-
keasti ymmärrettävää. Kirjallinen tiedonsaanti on vaikuttavaa silloin, kun se tukee ja 
vahvistaa suullista tietoa. Tiedonsaantia voidaan tehostaa käyttämällä kuvia ja audio-
visuaalisia laitteita (Winslow 2001, Kääriäinen & Kyngäs 2005, Russel 2010, Forster 
ym. 2012).

Potilaan ja läheisen kokemuksia tiedonsaannista

Terveydenhuoltohenkilöstö voi tietoa antaessaan puhua eri kieltä kuin potilas ja lähei-
nen. Ongelmallista tässä saattaa olla se, että eri ammattiryhmien edustajat puhuvat sa-
masta ilmiöstä eri tavalla. Potilaan ja läheisen mielikuvan syntyyn vaikuttavat monet 
eri asiat. Jokaisella ihmisellä on omissa aivoissaan tietty maailmankuva, ihmiskuva ja 
kommunikaatiotapa, joihin vaikuttavat geenit, elämä, koulutus, asenteet ja aktuaali-
nen tilanne. Myös käsitteiden syntyyn vaikuttavat monet eri asiat. Jossakin määrin on 
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jopa sattumanvaraista, mitä asioita kuhunkin käsitteeseen sisältyy. Arkikielessä kä-
sitteet muodostuvat sen pohjalta, mitä voidaan välittömästi kuvailla, havaita ja kokea 
(Bear ym. 1996, Hirsjärvi ym. 2004). Terveydenhuoltohenkilöstö käyttää käsitteitä, 
kuten tulehdus, verenkiertohäiriö, lievä aivokato (aivoatrofia) tai lumbago eli noidan-
nuoli. Potilas ja läheinen ymmärtävät ja kuulevat käsitteet eri tavoin kuin hoitaja ja 
lääkäri. Myös ahdistunut potilas ei muista niin hyvin kuin rentoutunut potilas. (Bear 
ym. 1996, Rutten ym. 2005, Jansen ym. 2010.) Tiedonantamisessa tarkoituksena on 
lisätä potilaan ja läheisen tietoa ja vahvistaa hallinnan tunnetta, kun hänelle kerrotaan 
sairaudesta ja sen hoidosta. Lisäksi tarkoituksena on, että potilas pystyy osallistumaan 
häntä itseään koskeviin hoitoratkaisuihin. Tiedon antamisen ja ohjaamisen tavoitteena 
on yhteisten mielikuvien ja yhteisten merkitysten rakentaminen. (Bear ym. 1996, Cone 
& Murray 2002, Rutten ym. 2005, Jansen ym. 2010.)

Sekä potilas että läheinen odottavat hoitavalta terveydenhuoltohenkilöstöltä rehel-
listä, johdonmukaista sekä selkeäkielistä ja ymmärrettävää tietoa. Potilaan ja läheisen 
tiedonsaannissa on keskeistä se, että tieto on heidän yksilöllisen tilanteensa kannalta 
merkityksellistä. Terveydenhuoltohenkilöstön tulee tunnistaa potilaan ja läheisen yk-
silölliset tiedon- ja ohjauksen tarpeet, joiden pohjalta se valitsee tarkoituksenmukaiset 
ja vaikuttavimmat tiedonantamisen menetelmät (Muntlin ym. 2006, Davis ym. 2008, 
Forster ym. 2012, Suhonen ym. 2013).

Tiedonsaantia tukevat terveydenhuoltohenkilöstön esittäytyminen ensikohtaami-
sella ja potilaan puhuttelu hänen nimellään. Lisäksi terveydenhuoltohenkilöstön oma 
aloitteellinen tiedon tarjoaminen potilaalle ja läheiselle on koettu vaikuttavaksi (Kää-
riäinen & Kyngäs 2005, Åstedt-Kurki ym. 2008, Paavilainen ym. 2009, Lunnela ym. 
2010, Länsimies-Antikainen ym. 2011).

Tiedonsaanti voi olla tiedon antamista sairaudesta ja sen hoidosta, kotihoidosta ja 
elämäntavoista sekä niihin liittyvistä muutostarpeista. Lisäksi tiedon avulla voidaan 
vahvistaa potilaan ja läheisen stressinhallintaa ja ongelmanratkaisukykyä. AVH-poti-
laiden kohdalla tiedonsaanti sairaudesta vähensi potilaan sairauteen liittyviä masen-
nusoireita ja ahdistusta sekä lisäsi potilaan aktiivisuutta ja tyytyväisyyttä hoitoansa 
kohtaan (Smith ym. 2008, Smith ym. 2009). Tiedonsaanti on vaikuttavaa silloin, kun 
se kiinnittyy potilaan ja läheisen hoidossa tarvitsemien taitojen hallintaan sekä terveyt-
tä edistävien menetelmien kuten ongelmanratkaisutaitojen ohjaukseen ja omahoidon 
vahvistamiseen (Jumisko ym. 2007, Nevalainen ym. 2007, Åstedt-Kurki ym. 2008, 
Smith ym. 2009, Forster ym. 2012).

Iäkkäiden potilaiden kohdalla yksilöllinen elämänhistoria ja tapa huolehtia itsestä 
ja terveydestä vaikuttavat siihen, kuinka potilas tulkitsee ja ymmärtää saamansa tiedon 
(Backman 2005, Hickman ym. 2007). Myönteisenä potilaat kokevat hoitajilta saaman-
sa rohkaisun, henkisen tuen päätöksenteossa, ystävällisen kohtelun, lohdutuksen sekä 
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tiedon sairaudesta ja sen hoidosta (Mallinger ym. 2005, Löfman 2006, Pekkarinen 
2007, Aura ym. 2010, Mattila 2011). Päivystyspoliklinikkapotilaat arvostavat erityi-
sesti hoitajien ammattitaitoa ja teknistä osaamista (Booth ym. 2005, Paavilainen ym. 
2012). Lisäksi erityisesti iäkkäiden potilaiden kohdalla tiedon saaminen lääkityksestä 
(Leibovitch ym. 2004, Yonaty & Kitchie 2012), jatkohoidosta (Johansson ym. 2003, 
Mattila 2011) sekä ravitsemuksesta ja nestehoidosta (Hinkle & Guanci 2007, Carlsson 
ym. 2010) ovat keskeisiä tiedonsaannin osa-alueita. Aikaisempien tutkimusten mu-
kaan (Hiidenhovi 2001, Pekkarinen 2007, Ekwall ym. 2008, Lippponen 2008) pitkä 
odotusaika, ajan-, asianmukaisten tilojen ja välineistön puute vaikuttavat negatiivisesti 
potilaan kokemaan tiedonsaantiin päivystyspoliklinikalla.

Läheiset ovat usein potilaan tukijoita ja vaikuttavat siihen, miten potilas yksilönä 
sopeutuu sairauden aiheuttamaan elämänmuutokseen ja selviytyy siinä (Åstedt-Kurki 
1992, Jumisko ym. 2007, Kaila 2009). Päivystyspoliklinikalla potilaalla on usein mu-
kanaan läheinen, joka on hänen perheenjäsenensä, ystävä tai huoltaja (Salminen-Tuo-
maala ym. 2008, Ekwall ym. 2008, Paavilainen ym. 2012). Läheiset haluavat tietoa 
hoidon kiireellisyydestä ja siitä, miten kiireellisyys vaikuttaa odotusajan pituuteen. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa läheisten myönteiset kokemukset potilaan hoidosta liit-
tyvät ystävälliseen kohteluun, esittäytymiseen ja yleisten tietojen saamiseen potilaan 
asioista. Tietoa potilaan sairaudesta ja tehtävistä tutkimuksista koettiin saadun myös 
melko hyvin (Brereton & Nolan 2002, Salminen-Tuomaala ym. 2008, Rantanen ym. 
2010, Liimatainen ym. 2011). Läheisten on vaikea ymmärtää hoitajien käyttämää kiel-
tä ja tällöin saattaa syntyä väärinymmärryksiä ja kokemus tiedonsaannin puutteesta. 
Läheisen kokemaa tyytyväisyyttä hoitoa kohtaan voidaan lisätä antamalla tietoa sel-
keästi ja ymmärrettävästi (Potinkara 2004, Jumisko ym. 2007, Salminen-Tuomaala 
ym. 2008). Tieto auttaa läheisiä sekä jäsentämään että ymmärtämään hoidossa olevan 
perheenjäsenen tilannetta ja omaa rooliaan siinä. Se auttaa heitä tulevaisuuteen suun-
tautumisessa, ja sillä on vaikutusta heidän mahdolliseen pelkoonsa ja ahdistukseensa. 
Ilman riittävää tietoa potilaan terveydentilasta läheisen on vaikea osallistua hoidolli-
seen päätöksentekoon (King & Semik 2006, Eggenberger & Nelms 2007).

Läheisen tiedonsaannin tarve painottuu sekä henkiseen tukemiseen että konkreet-
tiseen tietoon sairaudesta. Akuutissa tilanteessa läheiset kokevat tärkeänä saadun tie-
don hoidon kiireellisyydestä, arvioidusta odotusajasta, hoidon etenemisestä ja sairau-
den ennusteesta (Hiidenhovi ym. 2003, King & Semik 2006, Eggenberger & Nelms 
2007). Läheiset toivovat saavansa kirjallisia hoito-ohjeita oman muistinsa tueksi, jotta 
hoito kotona sujuisi hyvin (Hopia ym. 2004, Hoffmann & McKenna 2006, Hinkle & 
Guanci 2007, Salminen-Tuomaala ym. 2008). Lisäksi he haluavat tietoa lääkehoidosta 
ja lääkkeiden vaikutuksista ja pitävät ohjaustilanteessa mukanaoloaan tärkeänä, koska 
haluavat sitoutua potilaan hoitamiseen päivystyspoliklinikalta kotiutumisen jälkeen. 
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Läheisen mukanaolo hoidossa lisää potilaan turvallisuuden tunnetta ja vahvistaa luot-
tamusta henkilökuntaa kohtaan. Läheisen mukanaolon merkitys korostuu, kun potilas 
on iäkäs. (Booth ym. 2005, Hickman ym. 2007, Isola ym. 2007, Byers ym. 2010, West 
ym. 2012.)

Perhelähtöinen tiedonsaanti edellyttää, että terveydenhuoltohenkilöstö toimii ak-
tiivisesti, johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti tietoa antaessaan (Kyngäs ym. 2004, 
Heino 2005, Mattila 2009). Riittävällä tiedonsaannilla sairaalakäynnin aikana voi-
daan vaikuttaa potilaiden ja läheisten tyytyväisyyteen sekä hoitoon sitoutumiseen 
(Ponnusankar ym. 2004, McAllister ym. 2009). Sairaalakäynnin yhteydessä potilaat 
toivovat riittävän yksityiskohtaista tietoa, potilaan henkilökohtaisen elämäntilanteen 
huomioimista sekä läheisen ottamista mukaan hoitoon (Mallinger ym. 2005, Hoff-
mann & McKenna 2006, McAllister ym. 2009, Mattila ym. 2009, Suhonen ym. 2013). 
Aikaisempien tutkimusten mukaan (Griffin ym. 2003, Paul ym. 2004) potilaat omak-
suvat paremmin asioita voidessaan tarkistaa saamiaan ohjeita vielä kotona. Kirjallisen 
ohjeen sisällön tulisi olla selkeä, informatiivinen, loogisesti etenevä ja visuaalisesti ha-
vainnollinen (Paul ym. 2004, Kääriäinen 2008). Lisäksi tekstin tulisi olla yksinker-
taista, ymmärrettävää eikä niissä tulisi olla paljoa lääketieteellisiä termejä (Griffin ym. 
2003, Sand-Jecklin 2007). Eri potilasryhmille suunnattua tiedonsaantia voidaan ke-
hittää hyödyntämällä systemaattisesti olemassa olevia kirjallisia hoito-ohjeita ja inter-
netpohjaisia ohjeita sekä tarjoamalla aktiivisesti tietoa huomioiden kunkin potilaan 
yksilöllinen elämäntilanne (Hoffman & McKenna 2006, Hinkle & Guanci 2007, 
 Cameron & Gignac 2008, Yedidia & Tiedemann 2009, Mattila 2011).

Aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella potilaan ja läheisen tiedon-
saanti muodostuu tässä tutkimuksessa tiedonsaannin eri osa-alueista. Tiedonsaannin 
osa-alueet käsittävät sairaudesta ja sen hoidosta kertomisen sekä oireista, tutkimuksista 
ja lääkehoidosta kertomisen, ja siinä tuetaan potilasta ja hänen läheistään osallistumaan 
itseään koskeviin hoitoratkaisuihin. Tiedonsaannissa on keskeistä tiedon yksilöllisyys 
ja potilaan ja läheisen ystävällinen kohtelu, jossa potilasta kuunnellaan ja häntä pu-
hutellaan nimellä. Lisäksi terveydenhuoltohenkilöstön oma-aloitteinen toiminta sekä 
kirjalliset hoito-ohjeet ja jatkohoitoon liittyvät asiat sisältyvät tiedonsaannin osa-aluei-
siin. Tiedonsaantiin yhteydessä olevia potilaan ja läheisen yksilöllisiä taustatekijöitä 
tarkastellaan potilaan ja läheisen iän, sukupuolen, siviilisäädyn, ammatin ja koulutuk-
sen näkökulmasta.
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2.3 Terveydenhuoltohenkilöstö tiedonantajana päivystyspoliklinikalla

Potilaslaki (1992/785, Paaso 2001) velvoittaa terveydenhuoltohenkilöstöä informoi-
maan potilasta. Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon mer-
kityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hoitoon liitty-
vistä seikoista. Potilaalle on annettava selvitys oma-aloitteisesti eikä pelkästään silloin, 
kun potilas sitä kysyy. Selvitys tulee antaa siten, että potilas voi sen ymmärtää. Selvityk-
sen antamisessa tulee välttää sellaista ammatillista kielenkäyttöä, jota potilaan ei voida 
olettaa tuntevan. Mikäli terveydenhuoltohenkilöstö ei ymmärrä potilaan puhumaa 
kieltä, tulee henkilökunnan järjestää mahdollisuuksien mukaan tulkkaus. Tulkkia voi-
daan tarvita myös hoidettaessa puhe- ja aistivammaista potilasta. (1992/785, 5–9 §.)

Terveydenhuoltohenkilöstön tulee huomioida, että potilaalla ei ole oikeutta tie-
toihin, jos on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan 
hengelle tai terveydelle. Potilasasiakirjatietoja muista henkilöistä kuin potilaasta ei pal-
jasteta eikä tietoja anneta niin, että henkilön yksityinen etu vaarantuu. Tietoja ei anne-
ta myöskään vastoin potilaan tahtoa. Alaikäisellä on joissain tapauksissa oikeus kieltää 
tietojen antaminen huoltajalle tai edunvalvojalle. (1992/785, 7 §.)

Potilaslain (1992/785, 5–97 §) mukaan potilasta on hoidettava lain velvoitteiden 
mukaisesti sekä yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaan tiedonsaannin paran-
tamisen tavoitteena on yhteisymmärryk sen löytäminen. Tavoitteena on ymmärtää, 
miten potilas kokee hoitoa koskevat valinnan mahdollisuudet. Tässä lähtökohtana on 
vuorovaikutus sekä kaikkien hoitoon osallistuvien yhteistoiminnallisuus. Tällöin poti-
laan voimavaroja tuetaan konsultoivan ohjauksen, osallistuvan vuoropuhelun ja dialo-
gin avulla. (1992/785, 5–97 §, Haapaniemi ym. 2004, Paavilainen ym. 2009.)

Terveydenhuoltohenkilöstö voi lievittää potilaan kokemia ahdistavia tunteita an-
tamalla realistista tietoa potilaan voinnista ja tukemalla potilasta osallistumaan hoi-
toonsa (Åstedt-Kurki ym. 2001b, Cone & Murray 2002, Hopia ym. 2004, Mattila ym. 
2010). Potilaalla on oikeus saada selvitys terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri 
hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä 
merkityksellisistä seikoista. Tiedonsaantioikeus koostuu joko suullisesti tai kirjallisesti 
annettavista tiedoista, tutustumisesta potilasasiakirjoihin tai niiden kopioista.

Terveydenhuoltohenkilöstön ei ole aina helppoa määrittää, kenelle he voivat tieto-
ja antaa ja kenelle eivät, jos potilas ei ole kykenevä ilmaisemaan omaa tahtoaan. Poti-
laan ja hänen läheisensä sekä eri ihmisten väliset suhteet ovat moninaisia, jolloin voi 
syntyä ristiriitaisia tilanteita. Hoitojakson aikana potilaan läheisten ihmissuhteet voi-
vat muuttua. Potilaan oma näkemys siitä, kenelle saa antaa tietoa, voi myös muuttua 
hoitojakson aikana. Nämä vaikuttavat osaltaan tiedonsaantioikeuden muuttumiseen. 
Potilasasiakirjoihin tuleekin kirjata tiedot näistä asioista ja tarvittaessa myös päivit-
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tää henkilöiden tiedonsaantioikeutta koskevat seikat (1992/785, 13 §, Ilveskivi 1997). 
Terveydenhuoltohenkilöstön tulee varmistaa potilaan suostumus tietojen antamiseen. 
Jos potilas on tajuton tai siihen verrattavissa, saa potilaslain mukaan tietoja antaa per-
heelle, mikäli ei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä. (1992/785, 
13 §, Åstedt-Kurki ym. 2008.)

Epäselvissä tilanteissa terveydenhuoltohenkilöstön tehtävänä on ottaa huomioon 
potilaan paras ja keskustella tilanteesta eri osapuolten kanssa. Kun terveydenhuolto-
henkilö on potilaan edustajana, hän voi joutua rajoittamaan läheisen osallisuutta, jos 
hän havaitsee siitä olevan vaaraa potilaan terveydelle. Terveydenhuoltohenkilöstön 
tarpeetonta vallankäyttöä tulee kuitenkin varoa, ja toiminnan tulee perustua potilaan 
edun lisäksi perhekeskeisen ajattelun lähtökohtiin (1992/785, 13 §, Ilveskivi 1997).

Päivystyspoliklinikalla terveydenhuoltohenkilöstön yhtenä keskeisenä tehtävänä 
on arvioida potilaan hoidon tarve potilaan saavuttua poliklinikalle. Päivystyspoli-
klinikalla työskentelevältä terveydenhuoltohenkilöstöltä tulee edellyttää laaja-alais-
ta ja monipuolista osaamista sekä kokemusta päivystyshoitotyöstä (Lankinen 2013). 
Päivystykseen tuleekin varata riittävän osaava, kokenut ja alueen olosuhteet kattavasti 
tunteva vakituisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö (Koponen & Sillanpää 2005, 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, Mikkola 2013). Päivystyspoliklinikalla työsken-
televältä henkilökunnalta edellytetään niin sanottua triagen-osaamista, jossa ennak-
koilmoituksen perusteella arvioidaan potilaan hoidossa tarvittavat resurssit sekä poti-
laan saapuessa päivystyspoliklinikalle arvioidaan potilaan hoidon tarve ja kiireellisyys 
(Bruce &  Suserud 2005, Tippins 2005, Lankinen 3013). Potilaan hoidon tarve sekä 
hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan uudelleen potilaan odottaessa hoitoon pääsyä 
päivystyksessä (Gerdtz & Bucknall 2000, Bruce & Suserud 2005, Lankinen 2013). 

Päivystyspoliklinikasta (eng. emergency department, ED) käytetään myös nimitys-
tä ensiapupoliklinikka (engl. emergency unit / emergency service, emergency ward). 
Ensiapupoliklinikka-nimen käyttö on vähentynyt yhteispäivystyspisteiden perustami-
sen myötä. Päivystyspoliklinikka voi olla joko erikoissairaanhoidon päivystys tai yh-
teispäivystys. Päivystyspoliklinikka palvelee kaikkina vuorokaudenaikoina, ja palvelun 
tulee kattaa myös puhelimitse tehtävä hoidon arviointi. Tässä tutkimuksessa päivys-
tyspoliklinikalla tarkoitetaan paikkaa, jonne äkillisesti sairastunut potilas hakeutuu 
sairautensa vuoksi.

Terveydenhuoltohenkilöstön tarjoaman hoidon tulee perustua tutkittuun tietoon, 
tieteelliseen ja muuhun näyttöön (Hallgrimsdottir 2004, McAllister & Osborne 2006, 
Melender ym. 2009, Sosiaali- ja terveysministeriö 2010). Erilaisilla ohjeistuksilla ja suo-
situksilla pyritään vakiinnuttamaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvia AVH:n 
ehkäisy-, tutkimus-, hoito- ja kuntoutumiskäytäntöjä ja siten vähentämään AVH:n 
ilmaantuvuutta (Haapaniemi ym. 2006, Käypä hoito 2006, Hinkle & Guanci 2007, 
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Craig ym. 2008, Kaila 2009). Päivystyspoliklinikalla AVH-potilaiden osalta arvioi-
daan muun muassa potilaan soveltuvuus liuotushoitoon. Liuotushoidosta ei ole hyötyä, 
jos oireen alkamisesta on kulunut yli neljä ja puoli tuntia. (Ks. luku 2.1.) Poikkeuksena 
kallonpohjan valtimon tukos, jossa liuotushoidosta voi olla hyötyä, jopa 48 tuntia oirei-
den alusta (Soinila ym. 2006).

Terveydenhuoltohenkilöstön tulee arvioida potilaan vointia ja tilaa myös erilaisilla 
mittausmenetelmillä ja kirjallisista dokumenteista. Tietoa kerätään myös havainnoi-
malla ja haastattelemalla. Terveydenhoitohenkilökunnan potilaalle antamaa tietoa 
voidaan pitää laadukkaana silloin, kun henkilökunnalla on käsitys siitä, mitä potilaan 
tulisi itse tietää sairaudestaan selviytyäkseen sairautensa kanssa, ja miten ohjata poti-
lasta hoitamaan itseään jatkossa (Gerdtz & Bucknall 2000, Gerdtz & Bucknall 2001, 
Salmon & Young 2008, Salminen-Tuomaala ym. 2010, Lankinen 2013).

Potilaan läheisten tarve osallistua potilaan hoitoon ja saada ajantasaista tietoa hoi-
dosta ja tutkimuksista sekä jatkohoitopaikasta on tiedostettu. Olemassa olevan tutki-
mustiedon perusteella potilaan ja läheisen akuuttivaiheen tiedonsaantiin päivystyspo-
liklinikalla ei ole kuitenkaan riittävästi kiinnitetty huomiota (Brereton & Nolan 2002, 
Hinkle & Guanci 2007, Nikki ym. 2010, Yonaty & Kitchie 2012). On hyvin vähän 
aikaisempaa tutkimustietoa siitä, mitä konkreettista tietoa AVH-potilas ja hänen lä-
heisensä tarvitsevat päivystyspoliklinikkahoidon vaiheessa. Jos tiedonsaannin tarpeita 
ei tunnisteta, on vaikeata kohdentaa tietoa tarpeellisiksi koetuista asioista, oikea-aikai-
sesti ja oikealle kohderyhmälle oikeilla menetelmillä. Selviytyäkseen haasteellisesta 
sairastumisen aiheuttamasta tilanteesta ja sen tuomista vaikeuksista sekä AVH-potilas 
että läheinen tarvitsevat konkreettista tietoa ja riittävästi tukea terveydenhuoltohenki-
löstöltä. Läheinen tarvitsee tietoa ja tukea myös voidakseen auttaa potilasta hänen sai-
rautensa kanssa. Päivystyspoliklinikalla työskentelevän terveydenhuoltohenkilöstön 
osaamisen vaatimukset ovat näin ollen suuret, mistä syystä tässä tutkimuksessa kou-
lutusinterventio suunnattiin päivystyspoliklinikalla työskentelevälle terveydenhuolto-
henkilöstölle.

Aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella tiedonsaantiin vaikuttavia 
tekijöitä ovat tässä tutkimuksessa terveydenhuoltohenkilöstön näkökulmasta potilaan 
hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, tutkitun tiedon käyttö potilaan hoidossa, 
potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantioikeuden huomioiminen sekä potilaan ja ter-
veydenhuoltohenkilöstön yhteisymmärrys hoidosta.
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2.4 yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta

Potilaan ja läheisen tiedonsaantia on tutkittu melko paljon hoitotieteessä. Koska tie-
donsaanti-käsitteestä ei löydy yksiselitteistä määritelmää, käsitettä on käytetty rinnak-
kain informoinnin, ohjaamisen, neuvonnan ja opetuksen käsitteiden kanssa. Tiedon-
saanti-käsite rakentuu tässä tutkimuksessa tiedonsaannin eri osa-alueista (kuvio 2) ja 
tiedonsaanti nähdään potilaan, läheisen ja terveydenhuoltohenkilöstön keskinäisenä 
vuorovaikutteisena tapahtumana, jossa tiedonsaanti liittyy potilaan hoitoprosessiin. 
Tiedonsaanti tarkoittaa tavoitteellista keskustelua, neuvojen antamista, asioista kerto-
mista sekä ohjaamista, jossa potilaan ja läheisen tilanteesta huolehditaan esittämällä 
kysymyksiä ja kohtelemalla heitä hyvin. Tiedonsaannilla tuetaan potilasta ja hänen lä-
heistään päätöksentekoprosessissa sekä selviytymisessä sairauden kanssa. Potilaalle ja 
läheiselle tiedonsaanti voi tapahtua sekä sanallisesti että sanattomasti ja siinä tavoittee-
na on tiedon vahvistaminen, lisääminen ja ylläpitäminen. Sanalliseen tiedonsaantiin 
sisältyvät myös kirjalliset hoito-ohjeet, jotka käydään lävitse yhdessä potilaan ja hänen 
läheisensä kanssa.

Akuutti ja odottamaton sairastuminen aiheuttaa potilaalle ja läheiselle paljon ky-
symyksiä, ja sairastumisesta johtuvien toimintakyvyn muutosten lisäksi potilaita häm-
mentävät uusi ympäristö, erilaiset tutkimukset, toimenpiteet ja tekniset laitteet. Sairas-
tuminen vaikuttaa sekä potilaan että hänen läheisensä elämäntilanteeseen ja muuttaa 
sitä merkittävästi. Äkillinen sairastuminen edellyttää välitöntä hakeutumista päivys-
tyspoliklinikalle, jossa potilaan tilanteen selvittely ja hoito aloitetaan.

AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla on tutkit-
tu erittäin vähän sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Potilaan ja läheisen tiedon-
saantia on tarkasteltu terveydenhuoltohenkilöstön näkökulmasta aikaisemmissa tut-
kimuksissa (esim. O’Connell ym. 2003, Booth ym. 2005, Kaila ym. 2009, Carlsson 
ym. 2010), joissa tutkimusmenetelminä on käytetty haastatteluja ja kirjallisuuskat-
sauksia. Lääketieteellisestä näkökulmasta on tutkittu sairauden diagnosointia (esim. 
 Hinkle &  Guanci 2007), AVH-potilaan nielemisvaikeuksia (esim. Carlsson ym. 2010) 
ja AVH-potilaiden koulutustarpeita (esim. Smith ym. 2009, Yonaty & Kitchie 2012). 
Tutkimuksia löytyy myös AVH:öön sairastuneen potilaan ja läheisen tai omahoitajan 
selviytymisestä sairauden jälkeen kotona (esim. Brereton & Nolan 2002, Garrett & 
Cowdell 2005, Cameron & Gignac 2008).

Tutkimuksia AVH-potilaan ja läheisen kokemasta tiedonsaannista päivystyspoli-
klinikalla ei löytynyt. Terveydenhuoltohenkilöstön näkökulmasta tehdyissä tutki-
muksissa, eri toimintaympäristössä ja eri potilasryhmille suunnatuissa tutkimuksis-
sa (esim. O’Connell ym. 2003, Ponnusankar ym. 2004, Booth ym. 2005, Smith ym. 
2008, McAllister ym. 2009, Liimatainen 2011, Smith ym. 2009, Forster ym. 2012) on 
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todettu, että tiedon tarjoaminen on erityisen tärkeää potilaalle ja heidän läheisilleen, 
koska sillä on vaikutusta potilaan sopeutumiseen elämään sairauden ja tunne-elämän 
ongelmien kanssa. Potilailla ja heidän läheisillään on oikeus saada riittävästi tietoa jo 
päivystys poliklinikalla, mutta tiedonsaanti ei aina toteudu.

Potilaan ja läheisen tiedonsaannilla varmistetaan aktiivinen osallistuminen hoi-
toon, lisätään potilaan kotona selviytymiseen liittyvää turvallisuuden tunnetta, tue-
taan selviytymään käytännön asioissa sekä autetaan potilasta ja läheistä sopeutumaan 
sairauden aiheuttamaan elämäntilanteen muutokseen. Useimmiten potilaat ja läheiset 
ovat olleet tyytyväisiä tiedonsaantiin päivystyspoliklinikalla, mutta tietoa on kaivattu 
lisää esimerkiksi sairaudesta, lääkehoidosta ja sairauden hoidosta, oireista, röntgentut-
kimuksista ja muista tutkimustuloksista sekä hoito-ohjeista ja jatkohoidosta. Tiedon 
tulee olla oikea-aikaista, riittävän konkreettista ja potilaan yksilöllisistä tarpeista lähte-
vää, jotta potilas ja hänen läheisensä kykenevät hyödyntämään saatua tietoa. 

Väestön eliniän pidentyessä AVH:öön sairastuneiden määrän arvioidaan lisäänty-
vän, koska ikääntyminen on yksi sairastumisen riskitekijöistä. Ikääntymiseen liittyvä 
aivohalvauksien määrän kasvu voidaan kuitenkin lähes täysin estää, jos sairauden en-
naltaehkäisyä tehostetaan ja potilaiden sekä läheisten tietoa sairauteen vaikuttavista te-
kijöistä voidaan lisätä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on ilmennyt erityisesti iäkkäiden 
potilaiden tarvitsevan enemmän tietoa lääkityksestä, oireista ja jatkohoidosta (Byers 
ym. 2010, West ym. 2012). Potilasta tulee informoida siitä, että sairauden aiheuttama 
henkisen tilan lasku ei ole pysyvää, vaan tila voi muuttua paremmaksi. Tiedon tulee 
olla paikkansapitävää, kannustavaa ja rehellistä. Potilas haluaa hoitohenkilökunnalta 
kuuntelua, myötätuntoa ja luottamusta sekä rohkaisua erityisesti akuutissa tilantees-
sa. Läheiset haluavat tietoa potilaan hoidon kiireellisyydestä ja siitä, miten hoidon kii-
reellisyys vaikuttaa potilaan odotusajan pituuteen, sekä jatkohoidosta. AVH-potilaan 
hoidon lopputulosta parantavat oireiden varhainen tutkimus ja hoito sekä jatkohoidon 
suunnittelu ja varmistaminen (Booth ym. 2005, Byers ym. 2010). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että on tarve tutkia AVH-potilaan ja hänen läheisen-
sä tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla. Tässä tutkimuksessa selvitetään AVH-poti-
laan ja hänen läheisensä kokemuksia tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla. AVH-po-
tilaan ja läheisen kokemuksen selvittäminen kyselytutkimuksen avulla mahdollistaa 
perhelähtöisen tiedon saamisen aiheesta (Reay 2010, Polit & Beck 2012). Tuloksia 
voidaan hyödyntää perhelähtöisen tiedonsaannin kehittämisessä. Terveydenhuolto-
henkilöstön tulee tiedostaa potilaan ja läheisen tiedonsaantitarpeet, jotta se voi vastata 
niihin. Aikai semman tutkimustiedon mukaan päivystyspoliklinikalla työskentelevän 
henkilöstön tulisi saada palautetta antamastaan tiedosta potilailta ja heidän läheisil-
tään, jotta potilaan todellinen tiedontarve ja havaitut puutteet tiedonsaannissa saadaan 
esille. Tämän tutkimuksen avulla voidaan kehittää terveydenhuoltohenkilöstön kou-
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Kuvio 2. yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista

Tiedonsaannin osa-
alueet
Potilaan ja läheisen 
kohtelu
saadut hoito-ohjeet
läheisen huomioiminen

Potilaan ja läheisen 
tiedonsaanti
• sairaudesta
• oireista
• tutkimuksista
• lääkehoidosta ja neste-

hoidosta
• asioista
• jatkohoidosta

Aivoverenkiertohäiriöön sairastunut potilas
ja hänen läheisensä

AVH- potilaan ja hänen läheisensä 
kokemus tiedonsaannista 

päivystyspoliklinikalla

Tiedonsaantiin
yhteydessä
olevat taustatekijät
• ikä
• sukupuoli
• siviilisääty
• ammatti
• koulutus

Terveydenhuoltohenkilöstö tiedonantajana
• hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi
• tiedonsaantioikeuden huomioiminen
• yhteisymmärrys hoidosta
• tutkitun tiedon käyttö

lutusta, jotta potilaan ja läheisten tiedonsaantitarpeisiin voidaan vastata aiempaa pa-
remmin. Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista on esitetty kuviossa 2.
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3 TuTKImuKsEN TARKOITus JA 
TuTKImusKysymyKsET

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen lähei-
sensä tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla ja verrata potilaan ja hänen läheisensä koke-
muksia tiedonsaannista ennen koulutusinterventiota ja koulutusintervention jälkeen. 
Koulutusinterventio suunnattiin interventiopoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstöl-
le eikä verrokkipoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstö saanut vastaavaa koulutusta. 
Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaannis-
ta päivystyspoliklinikalla teoreettinen malli ja tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää 
AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaannin, tiedonsaannin perhelähtöisyyden 
sekä vaikuttavien tiedonjakamisen menetelmien kehittämisessä. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Millaista tietoa AVH-potilas ja hänen läheisensä ovat saaneet terveydenhuolto-
henkilöstöltä ennen koulutusinterventiota (artikkelit I, II)?

2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä AVH-potilaan ja hänen läheisensä päivystyspoli-
klinikkakäynnin aikana saamaan tietoon ennen koulutusinterventiota (artikke-
lit I, II)?

3. Millaista on AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaanti päivystyspolikli-
nikalla terveydenhuoltohenkilöstölle toteutetun koulutusintervention jälkeen 
(artikkelit III ja IV)?

4. Miten terveydenhuoltohenkilöstön koulutus on muuttanut AVH-potilaan ja 
hänen läheisensä tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla (artikkelit III, IV)?

5. Millainen AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia kuvaava teoreettinen 
malli artikkelien I–IV ja yhteenvedon perusteella muodostuu (yhteenveto-osa)?
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4 EmPIIRIsEN TuTKImuKsEN TOTEuTus

4.1 Tutkimuksen eteneminen sekä aineistot ja niiden keruu

Tutkimus toteutettiin siten, että ensiksi kerättiin kyselyaineisto kahden eri yliopisto-
sairaalan päivystyspoliklinikan AVH-potilailta ja heidän läheisiltään. Kyselyllä saa-
tiin tietoa potilaiden ja läheisten tiedonsaantikokemuksesta päivystyspoliklinikalla 
heidän itsensä arvioimana. Ensimmäisen kyselyaineiston keruun jälkeen toteutettiin 
koulutus interventio vain yhden yliopistosairaalan päivystyspoliklinikan terveyden-
huoltohenkilöstölle, jolloin toisen yliopistosairaalan päivystyspoliklinikka toimi ver-
rokkipoliklinikkana. Seuraavaksi toteutettiin seurantakysely sekä interventiopolikli-
nikan että verrokkipoliklinikan potilaille ja heidän läheisilleen. Tutkimusasetelma on 
kuvattu kuviossa 3.
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Kyselyjä lähetettiin kokonaisuudessaan tuhannelle potilaalle. Tutkimuksessa kerättyyn 
kyselyaineistoon vastasivat ensimmäisessä kyselyajankohdassa eri potilaat ja läheiset 
kuin toisessa ajankohdassa. Potilas-läheisaineistoista kirjoitettiin artikkelit kyselyjen 
jälkeen ja saatujen tulosten yhdistelmästä rakennettiin väitöskirjan yhteenveto-osaan 

Kuvio 3. Tutkimusasetelma

Aineistojen yhdistäminen ja vertailu sekä tapahtuneen muutoksen arviointi
Teoreettisen mallin muodostaminen

II mittaus – Aineistonkeruu AVh-potilaalta (n = 500) ja hänen läheiseltään kolme viikkoa 
päivystyspoliklinikkakäynnin jälkeen (2007–2008)

I mittaus – Aineistonkeruu AVh-potilaalta (n = 500) ja hänen läheiseltään kolme viikkoa 
päivystyspoliklinikkakäynnin jälkeen (2006–2007)

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen läheisensä tiedonsaanti päivystyspoliklinikalla

Interventiopoliklinikka Verrokkipoliklinikka

Palautuneita kyselylomakkeita
Potilaat n = 111        läheiset n = 49

Palautuneita kyselylomakkeita
Potilaat n = 81        läheiset n = 36

Palautuneita kyselylomakkeita
Potilaat n = 91        läheiset n = 40

Palautuneita kyselylomakkeita
Potilaat n = 79        läheiset n = 32

Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus
* koulutussuunnitelman mukaisesti
* koulutusinterventio (2007)

– lääketieteellinen ja hoitotieteellinen tutki-
mustieto

– kirjallisen ohjeen käyttöönotto

Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus
* koulutussuunnitelman mukaisesti
* ei koulutusinterventiota (2007)
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teoreettinen malli. Tutkimuksen aineisto muodostui 362 potilaan ja 157 läheisen vas-
tauksista. Tutkimuksen kulku on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Tutkimuksen kulku

Vaihe Tarkoitus ja tavoite Tiedonkeruu menetelmät/
osallistujat/

vastausprosentti

Analyysimenetelmät Rapor-
tointi 

Vaihe I
v. 2006–2007

Kuvata päivystys 
poliklinikalla asioineiden 
potilaiden tiedonsaantia 
ja siihen yhteydessä 
olevia tekijöitä

Kyselytutkimus/
Potilaat
n = 192 (38 %)

määrällinen
Frekvenssi- ja prosentti-
jakaumat
mann-Whitneyn testi
spearmanin korrelaatio

Artikkeli I

Vaihe II
v. 2006–2007

Kuvata, minkälaista tietoa 
potilaan läheiset ovat 
saaneet terveydenhuol-
tohenkilöstöltä ja mitkä 
tekijät ovat yhteydessä 
käynnin aikana saatuun 
tietoon

Kyselytutkimus
läheiset
n = 85 (48 %)

määrällinen tutkimus
Frekvenssi- ja prosentti-
jakaumat
mann-Whitneyn testi

Artikkeli II

Vaihe III
2007

Koulutusintervention 
suunnittelu ja toteutta-
minen

Terveydenhuoltohenkilöstö Väitöskirjan 
yhteenveto

Vaihe IV
v. 2007–2008

Kuvata potilaan tiedon-
saantia päivystyspolikli-
nikalla ja selvittää, miten 
terveydenhuoltohenkilös-
tön koulutuksella voidaan 
vaikuttaa potilaan n = 
192+170 tiedonsaantiin

Kyselytutkimus
yhdistetty potilasaineisto
n = 170 (34 %)
(vaiheet I ja IV)
n = 170+192 (36 %)

määrällinen tutkimus
Frekvenssi- ja prosentti-
jakaumat
mann-Whitneyn ja
Kruskal-Wallisin testi
spearmanin korrelaatio- ja 
regressiomalli

Artikkeli III

Vaihe V
v. 2007–2008

Kuvata potilaan läheisten 
tiedonsaantia päivystys-
poliklinikalla ja selvittää, 
miten terveydenhuolto-
henkilöstön koulutuk-
sella voidaan vaikuttaa 
läheisen tiedonsaantiin

Kyselytutkimus
yhdistetty läheisaineisto
n = 72 (41 %)
(vaiheet II ja V)
n = 72+85 (45 %)

määrällinen tutkimus
Frekvenssi- ja prosentti-
jakaumat
mann-Whitneyn ja 
 Kruskal-Wallisin testi
spearmanin korrelaatio ja 
regressiomalli

Artikkeli IV

Vaihe VI
v. 2009–2013

Teoreettinen malli Artikkelit I–IV
Potilaat
n = 362 (36 %)
läheiset
n = 157 (45 %)
Potilas–läheinen-parit
n = 134

määrällinen tutkimus
Frekvenssi- ja prosentti-
jakaumat
mann-Whitneyn, Kruskal- 
Wallisin ja Wilcoxonin testi
Teoreettinen ja analyyttinen 
ajattelu

Väitöskirjan 
yhteenveto

Aineiston keruu vaiheissa I ja II

Tutkimuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen aineistot kerättiin 10/2006–6/2007 kah-
den yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikalla asioineilta AVH-potilailta ja hei-
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dän läheisiltään. Tutkimuksen aineisto kerättiin niin, että potilasasiakirjojen pohjalta 
listattiin kummastakin sairaalasta 250 AVH-potilasta, joille lähetettiin kyselylomake 
postitse kotiin. Potilaalle osoitetun kyselylomakkeen mukana oli päivystyspoliklini-
kalla mahdollisesti potilaan mukana olleelle läheiselle oma kyselylomake. Kyselylomak-
keiden lisäksi potilaalle ja hänen läheiselleen lähetettiin saatekirje, suostumuslomak-
keet ja vastauskuori. Tutkimukseen osallistuneiden sisäänotto- ja poissulkukriteerit on 
kuvattu taulukossa 2. Tutkimuksessa käytettiin yksinkertaista satunnaisotantaa, jossa 
kaikilla kyseessä olevalla aikavälillä päivystyspoliklinikalla käyneillä AVH-potilailla 
oli samansuuruinen todennäköisyys tulla valituksi otokseen. Tutkimukseen osallistui 
yhteensä 192 AVH-potilasta ja 85 AVH-potilaan läheistä (artikkelit I ja II).

Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneiden AVh-potilaiden sisäänotto- ja poissulkukriteerit

Potilasasiakirjoista poimittiin

• päivystyspoliklinikalla käyneiden potilaiden tiedot 10/2006 alkaen, 6/2007 saakka, käynnistä 
kulunut 3 viikkoa

• potilasasiakirjojen perusteella diagnoosit I.63 = aivoinfarkti ja G.45 = ohimenevät aivojen-
verenkiertohäiriöt ja lähisukuiset oireyhtymät, esim. TIA

Potilasasiakirjoista suljettiin pois

• potilas, jonka diagnoosi oli muuttunut päivystyspoliklinikalla ollessa
• potilas, jonka tila tai ennuste oli sairauskertomustietojen pohjalta niin huono, että hän ei 

kyennyt vastaamaan kyselylomakkeeseen
• potilas, jota hoidettiin päivystyspoliklinikalla ykköskiireellisenä (tähän ryhmään kuuluvat mm. 

liuotushoidon saaneet potilaat)
• potilas, jolla oli kaksi uutta diagnoosia, jotka molemmat vaativat välitöntä hoitoa (esim. AVh 

ja lonkkamurtuma)
• potilas, joka menehtyi sairaalassaoloaikanaan
• potilas, jolla oli diagnosoitu vaikea-asteinen dementia
• potilas, joka ei halunnut osallistua tutkimukseen

Koulutusinterventio – Vaiheessa III

Tutkimuksen koulutusinterventio suunnattiin yliopistollisen sairaalan päivystys-
poliklinikan terveydenhuoltohenkilöstölle. Interventiopoliklinikkana toimi vain yh-
den yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikka, joten toisen yliopistollisen sairaalan 
päivystyspoliklinikka toimi verrokkipoliklinikkana. Tutkimukseen valittujen poli-
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klinikkojen valintaperusteena oli niiden samankaltaisuus sekä henkilöstörakenteel-
taan että hoidettavien potilaiden määrältään. Poliklinikoiden nimiä ei ole ilmoitettu 
missään tutkimuksen vaiheessa. Terveydenhuoltohenkilöstöä oli interventiopoliklini-
kalla 85 (1 osastonhoitaja, 2 apulaisosastonhoitajaa, 51 sairaanhoitajaa, 9 lähihoitajaa 
tai perushoitajaa, 13 lääkintävahtimestaria, 9 osastonsihteeriä/konekirjoittajaa) ja ver-
rokkipoliklinikalla 87 (2 osastonhoitajaa, 3 apulaisosastonhoitajaa, 45 sairaanhoitajaa, 
11 lähihoitajaa tai perushoitajaa, 11 lääkintävahtimestaria, 12 osastonsihteeriä, 2 kone-
kirjoittajaa, 1 hallintosihteeri). Lisäksi molemmilla poliklinikoilla hoidettiin 50–90 
AVH-potilasta kuukaudessa.

Koulutusinterventiostrategiaan sisältyi kolme osa-aluetta: 1. koulutuksen sisällön 
suunnittelu, 2. toimintatapojen muuttaminen ja 3. kirjallisen ohjeen suunnittelu, 
laatiminen ja käyttöönotto. Koulutuksen sisältö ja potilaalle sekä hänen läheiselleen 
laadittu kirjallinen ohje suunniteltiin yhteistyössä neurologin, neurologisten potilai-
den hoitoon osallistuvien sairaanhoitajien ja tutkijan kanssa. Lisäksi suunnittelussa oli 
mukana aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen potilaan läheinen. Tutkimuksessa käy-
tettävät interventiot muodostettiin osittain alkumittauksen pohjalta ja osittain aikai-
sempien tutkimusten pohjalta (Purola 2000, Rodgers ym. 2001, Brereton & Nolan 
2002, O’Connell ym. 2003, Paul ym. 2004). Koulutusintervention tavoitteena oli vah-
vistaa ja lisätä päivystyspoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstön osaamista AVH-po-
tilaan ja hänen läheisensä hoidossa sekä lisätä terveydenhuoltohenkilöstön valmiuksia 
tiedonantamisessa potilaille ja heidän läheisilleen. Koulutusintervention eteneminen 
on kuvattu kuviossa 4. Verrokkipoliklinikkana toimineen päivystyspoliklinikan ter-
veydenhuoltohenkilöstölle ei järjestetty vastaavaa koulutusta, vaan he saivat koulutus-
suunnitelman mukaisen koulutuksen. Verrokkipoliklinikalla ei ollut myöskään käy-
tössä AVH-potilaille ja läheisille annettavaa kirjallista ohjetta.

Interventiopoliklinikkana toimineen päivystyspoliklinikan koulutus toteutettiin 
syksyllä 2007 ja siihen osallistui yhteensä 85 päivystyspoliklinikalla työskentelevää. 
Koulutuskertoja järjestettiin niin monta, että koko päivystyspoliklinikan terveyden-
huoltohenkilöstö pääsi osallistumaan. Yksi koulutuskerta sisälsi kaksi 45 minuutin 
pituista osiota, joista ensimmäinen käsitteli potilaan lääketieteellistä diagnostiikkaa, 
hoitoa ja oireiden moninaisuutta. Toinen osio käsitteli potilaan voinnin ja oireiden 
seurantaa, tutkimuksista ja hoidosta kertomista potilaalle sekä potilaan kohteluun, 
potilasohjeisiin ja jatkohoitoon liittyviä asioita. Lisäksi käsiteltiin tiedonsaannin tar-
peellisuutta ja läheisen mukanaolon merkitystä potilaan hoidossa sekä motivoitiin 
terveydenhuoltohenkilöstöä potilaan ja läheisen tiedonsaannin turvaamisessa. Koulu-
tusinterventio kesti yhteensä viisi kuukautta. Koulutuksen ensimmäisen 45 minuutin 
pituisen osion kouluttajana toimi päivystyspoliklinikalla työskentelevä neurologian 
erikoislääkäri ja jälkimmäisen 45 minuutin pituisen osion kouluttajana toimi tutkija. 
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Tutkija oli toiminut aiemmin koulutusohjelman suunnitteluvaiheessa päivystyspoli-
klinikalla osastonhoitajan tehtävässä. Koulutus pyrittiin järjestämään mahdollisim-
man vuorovaikutteiseksi tapahtumaksi. Koulutuksen aikana käsiteltiin joitain tapaus-
esimerkkejä, joiden pohjalta käytiin läpi potilaan akuutin hoidon keskeiset periaatteet. 
Päivystyspoliklinikalla työskenteli useita lääkäreitä. Heidän vaihtuvuutensa oli suurta 
ja heitä oli vaikea tavoittaa. Näistä käytännöllisistä syistä lääkäreille ei järjestetty vastaa-
vaa koulutusohjelman (liite 8) mukaista koulutusta.

Kirjallinen ohje (liite 7) suunnattiin aivoverenkiertopotilaalle ja hänen läheisel-
leen. Ohje laadittiin tietoisesti lyhyeksi, koska aiempien tutkimusten mukaan potilaat 
ja läheiset eivät jaksa lukea ja perehtyä monisanaisiin ja pitkiin ohjeisiin (Semple & 
 McGowan 2002, Hoffmann & McKenna 2006, Kääriäinen ym. 2006). Kirjallinen 
ohje pyrittiin laatimaan sellaiseksi, että se vastasi potilaan ja läheisen tarpeita (Johans-
son ym. 2004). Ohjeessa käsiteltiin aivoverenkiertohäiriön oireita, riskitekijöitä ja hoi-
toa. Lisäksi neuvottiin kuinka potilaan tulee toimia, mikäli hänellä ilmenee äkillisiä 
halvausoireita. Ohjeen lopussa oli kootusti yhteystiedot niistä tahoista, joista saa lisä-
tietoja aivoverenkiertohäiriöstä. Yhteistietoina käytettiin sairaalan ja potilasjärjestön 
puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita sekä katuosoitteita. Uusi kirjallinen ohje otet-
tiin käyttöön interventiopoliklinikalla koulutuksen jälkeen ja sen käyttöönotto ohjeis-
tettiin interventiopoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstölle koulutuksen yhteydessä. 
Interventiopoliklinikalla ei ollut käytössä vastaavanlaista kirjallista ohjetta aiemmin. 
Interventiopoliklinikan sairaanhoitajat oli velvoitettu antamaan kirjallinen ohje poti-
laalle tai hänen läheiselleen. 

Koulutusinterventiota arvioitiin järjestämällä sen jälkeen potilaille ja heidän lähei-
silleen seurantakysely. Ensimmäisen koulutuskerran ja seurantakyselyn väli oli noin 
kuusi kuukautta. Potilaan ja läheisten terveydenhuoltohenkilöstöltä saamaa tietoa mi-
tattiin sekä interventiopoliklinikan että verrokkipoli klinikan osalta tätä tutkimusta 
varten laaditulla kyselylomakkeella, johon sekä potilaat että heidän läheisensä vasta-
sivat. Kyselylomakkeiden kehittämisessä hyödynnettiin tiedonsaantiin liittyviä aikai-
sempia tutkimuksia ja kyselylomakkeita (Glimelius ym. 1995, Hiidenhovi 2001, Rod-
gers ym. 2001, Edwards 2003, O’Connell ym. 2003, Paul ym. 2004).
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Aineiston keruu vaiheissa IV ja V

Koulutusintervention jälkeen kerättiin vaiheiden IV ja V aineistot päivystyspolikli-
nikoilla 10/2007–7/2008 asioineilta AVH-potilailta ja heidän läheisiltään. Vaiheiden 
IV ja V kyselyaineiston keruu suoritettiin samalla tavoin kuin vaiheiden I ja II kysely-
aineiston keruu. Tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit olivat myös vastaavat 
(taulukko 1). Tutkimukseen osallistui yhteensä 170 potilasta ja 72 potilaan läheistä 
(artikkelit III ja IV).

Teoreettinen malli vaihe VI

Vaiheessa VI muodostettiin teoreettinen malli tarkastelemalla ensin koko tutkimuk-
sen kyselyaineistojen tuloksia, vertaamalla ja yhdistämällä keskenään saatuja tuloksia 
ja nostamalla esille sekä hyvin toteutuneet että kehitettävät tiedonsaannin osa-alueet. 
Koko aineiston osalta yhdistettiin potilas–läheinen-parit ja tehtiin potilas–lähei-

Kuvio 4. Terveydenhuoltohenkilöstölle suunnatun koulutusintervention eteneminen

suuNNITTElu ARVIOINTI

TOTEuTus

Interventiostrategian suunnittelu
• yhteistyössä asiantuntijaryhmän 

kanssa
• koulutuksen suunnittelu, toimitatapojen 

muutos ja kirjallinen ohje

Koulutusintervention toteutus
• terveydenhuoltohenkilöstön koulutus (2 

x 45 min)
• kirjallisen ohjeen käyttöönotto

Alkutilanteen kartoitus
• kirjallisuushaku
• alkumittaus AVh-potilaiden ja heidän 

läheistensä tiedonsaannista

Koulutusintervention arviointi
• AVh-potilaiden ja läheisten arviot 

tiedonsaannin toteutumisesta interventio- ja 
verrokkipoliklinikoilla

• AVh-potilaiden ja heidän läheistensä 
tiedonsaannissa tapahtuneet erot ennen ja 
jälkeen koulutusintervention
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nen-parivertailua niiden potilaiden ja läheisten osalta, jotka olivat yhdessä päivystyspo-
liklinikalla. Lisäksi selvitettiin potilas–läheinen-parien osalta tiedonsaannin osa-aluei-
siin yhteydessä olevia tekijöitä.

4.2 Tutkimuksen kyselylomakkeen kehittäminen

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake oli strukturoitu ja se kehitettiin mittamaan 
AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla. Kyselylomake 
sisältää AVH-potilaalle ja hänen läheiselleen erilliset tiedonsaantia mittaavat kysymyk-
set (liitteet 3 ja 4). Ennen kyselylomakkeiden kehittämistä arvioitiin olemassa olevien 
kyselylomakkeiden soveltuvuutta tähän tutkimukseen.

Aikaisempien tutkimusten pohjalta hyödynnettiin kyselylomakkeen kehittämises-
sä niitä tutkimuksia ja kyselylomakkeita, jotka kuvaavat potilaan ja läheisen tiedon-
saantia, neuvojen saamista ja ohjausta sekä palvelun toteutumista (Glimelius ym. 1995, 
Hiidenhovi 2001, Edwards 2003, McAllister & Osborne 2006). Kyselylomakkeen 
keskeiset käsitteet perustuvat tutkijan ja käytännön hoitotyön asiantuntijaryhmän teo-
reettiseen ja käytännön hoitotyön tietoon sekä aikaisempiin tutkimuksiin (Hiidenhovi 
2001, Lauri & Kyngäs 2005, Metsämuuronen 2006, Burns & Grove 2009). Kysely-
lomakkeet pyrittiin kehittämään vastaajille vaivattomiksi vastata ja helpoiksi, mutta 
toisaalta riittävän herkiksi mittaamaan tarkasteltavaa ilmiötä (Nummenmaa ym. 1997, 
Burns & Grove 2009).

Kyselylomakkeen suunnitteluun ja sen sisällön arviointiin osallistuivat tutkimuk-
sessa mukana ollut asiantuntijaryhmä päivystyspoliklinikalta, tutkimuksen ohjaajat, 
tilastotieteen asiantuntija sekä tutkija. Kyselylomaketta laadittaessa kyselylomakkeen 
toimivuus, loogisuus, ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys varmistettiin esitutkimuk-
sen avulla jakamalla potilaille 10 kyselyloma ketta. Palautteen perusteella kyselylomak-
keeseen ei tarvinnut tehdä muutoksia.

AVH-potilaan ja läheisen tiedonsaantia mittaavat kysymykset ovat samansisältöiset 
ja samassa järjestyksessä. Kyselylomakkeet mittaavat potilaan ja läheisen kokemuksia 
yhdeksästä tiedonsaannin eri osa-alueesta: asioista, tutkimuksista, lääke- ja nestehoi-
dosta, sairaudesta ja oireista kertomista sekä kohtelua, saatuja hoito-ohjeita, jatkohoi-
dosta kertomista ja läheisen huomioimista. Asioista kertomisella tarkoitetaan yleisistä 
asioista kertomista, kuten esimerkiksi missä ja miksi odotan, mihin voin ottaa yhteyt-
tä, keneltä voin kysyä neuvoja ja tiedon saamista asioiden etenemisestä. Tutkimuksis-
ta kertomisella tarkoitetaan esimerkiksi miksi ja mitä tutkimuksia tehdään. Lääke- ja 
nestehoidosta kertomisella tarkoitetaan esimmerkiksi mitä lääkkeitä ja nesteitä anne-
taan, saanko syödä ja juoda. Sairaudesta ja oireista kertominen tarkoittaa esimerkiksi 



49AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaanti päivystyspoliklinikalla

sen kertomista, mistä sairaus ja oireet johtuvat, miksi ja miten sairautta hoidetaan, mitä 
oireita voi ilmaantua. Kohtelu tarkoittaa esimerkiksi kuuntelua, ystävällisyyttä ja kiin-
nostusta voinnista. Hoito-ohjeilla tarkoitetaan esimerkiksi saatuja kirjallisia ohjeita ja 
niiden läpikäymistä potilaan kanssa. Jatkohoidosta kertominen tarkoittaa esimerkiksi 
tiedon saamista jatkohoitoon liittyvistä asioista, kuten osastolle siirrosta, sairausloman 
pituudesta ja arviota toipumisajasta. Läheisen huomioimisella tarkoitetaan esimerkiksi 
potilaan voinnista kertomista läheiselle ja sen kertomista, mihin läheinen voi olla yh-
teydessä saadakseen tietoja potilaan voinnista (liitteet 5 ja 6).

Potilaalle suunnatussa kyselylomakkeessa oli yhteensä 69 kysymystä, ja läheiselle 
suunnatussa kyselylomakkeessa oli yhteensä 74 kysymystä. Kyselylomakkeissa vastaaja 
sai valita parhaiten mielipidettään kuvaavan vaihtoehdon. Mahdollisuus oli myös va-
lita ”asia ei koskenut minua” -vaihtoehto. Strukturoitujen kysymysten lisäksi potilaan 
ja hänen läheisensä omien näkemysten ilmaiseminen oli mahdollistettu avoimen ky-
symyksen avulla. Tiedonsaannin osa-alueita arvioitiin 5-portaisella Likert-asteikolla, 
josta vastaajat valitsivat, kuinka hyvin väittämä kuvasi heidän kokemustaan välillä 4 = 
täysin samaa mieltä tai 1 = täysin eri mieltä. Lisäksi oli valittavana vaihtoehto 0 = asia 
ei koskenut minua. Likert-asteikko valittiin, koska se soveltuu mielipiteiden, asentei-
den ja uskomusten mittaamiseen (Polit & Beck 2012). Kyselylomakkeen kysymykset 
oli laadittu niin, että vastaamalla 4 oli tyytyväinen tiedonsaantiin ja vastaamalla 1 oli 
tyytymätön tiedonsaantiin. Taus takysymyksillä (7 kysymystä) selvitettiin potilaan so-
siodemografisia tekijöitä (siviilisääty, ammatti, koulutus), oliko päivystyspoliklinikalla 
ensimmäistä kertaa, kuinka kauan joutui odottamaan tutkimuksia, tuliko lääkäri riit-
tävän pian sekä oliko läheinen potilaan mukana päivystyspoliklinikalla. Liitteisiin 5 ja 
6 on koottu AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaannin osa-alueet.

Kyselylomakkeiden reliabiliteetin eli sisäisen johdonmukaisuuden tarkastelussa 
käytettiin Cronbachin alfa -kerrointa. Cronbachin alfa laskettiin muuttujien välisten 
keskimääräisten korrelaatioiden ja väittämien lukumäärän perusteella. Mitä suurem-
man arvon alfa saa, sitä yhtenäisempi kyselylomakkeen voidaan katsoa olevan (Burns 
& Grove 2009, Polit & Beck 2012). Cronbachin alfa -kerroin sijoittui vaihteluvälille 
0,76–0,98 ennen interventiota ja 0,78–0,97 intervention jälkeen. Kokonaisuutena yh-
tenäisyys todettiin hyväksi.

4.3 Aineistojen analysointi ja teoreettinen malli

Tiedonsaannin eri osa-alueiden (liitteet 5 ja 6) vastauksista laskettiin keskiarvot. Tu-
loksiin hyväksyttiin osa-aluekohtaisesti vain henkilöt, joilla oli vähintään 80 % kyseisen 
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osa-alueen vastauksista täytettyinä. Tämä tarkoitti sitä, että 1–2 kysymystä on saanut 
jäädä vastaamatta sen mukaan, mikä oli osa-alueen kysymysten määrä (Heikkilä 2008).

Potilaiden ja läheisten kyselylomakkeet vastasivat sisällöllisesti toisiaan, muutamia 
yksittäisiä kysymyksiä lukuun ottamatta. Potilaiden osalta potilaskertomuksesta saatiin 
tiedot seuraaviin taustakysymyksiin: ikä, sukupuoli, saapumisaika päivystyspoliklini-
kalle, jatkohoitopaikka päivystyspoliklinikalla saadun hoidon jälkeen. Osiokohtaiset 
keskiarvomuuttujat rakennettiin samansisältöisistä väittämistä molemmissa ryhmissä. 
Avokysymykseen vastauksia tuli vähän ja ne olivat lyhyitä. Vastauksia verrattiin struk-
turoiduista kysymyksistä saatuihin tuloksiin ja vastauksia esitettiin suorina lainauksina 
(artikkelit I ja II, Tuomi & Sarajärvi 2009).

Määrälliset tutkimusaineistot analysoitiin tilastollisesti SPSS-ohjelmalla (SPSS for 
Windows, versio 17.0, SPSS Inc., Chicago, USA). Tilastollisina menetelminä käytettiin 
frekvenssi- ja prosenttijakaumia, Mann-Whitneyn, Kruskal-Wallisin ja  Wilcoxonin 
testiä sekä Spearmanin korrelaatiota ja regressioanalyysiä (Metsämuuronen 2006).

Parametrittomia menetelmiä käytettiin, koska tiedonsaannin osa-alueiden keski-
arvojen jakaumat eivät olleet normaalijakautuneita. Kuitenkin regressiomallien resi-
duaalit olivat jokseenkin normaalijakautuneita, vaikka vastemuuttujan jakauma ei ol-
lut normaalijakautunut.

Regressiomalleissa osa-alueen keskiarvoa selitettiin seuraavilla muuttujilla: suku-
puoli, läheisen mukanaolo (vain potilasaineistossa), odotusaika (jatkuva), korkeakoulu-
tus (ammattikorkeakoulu tai yliopisto), aikaisemmat käynnit päivystyspoliklinikalla, 
siviilisääty (luokiteltu: avio- tai avoliitossa, naimaton, eronnut, leski), ikä (alle 65-vuo-
tias vai vähintään 65-vuotias), mittausaika (2006–2007 vai 2007–2008) sekä interven-
tio- vai kontrollipoliklinikka. Lisäksi mukana oli mittausajan ja interventio- tai verrok-
kipoliklinikan yhdysvaikutustermi intervention vaikutusta mittaamassa. Tilastollisen 
merkitsevyyden rajana käytettiin p-arvoa < 0,05.

Yhteenveto-osassa tuloksista muodostettiin teoreettinen, AVH-potilaan ja hänen 
läheisensä tiedonsaantia kuvaava malli. Mallia voidaan pitää teorian kehittämisen vai-
heena, teorian esiasteena. Mallia testaamalla ja todentamalla syntyy teoriaa (Meleis 
1997, Walker-Avant 1992) siten, että mallin käsitteistä johdetaan mitattavia käsitteitä 
ja hypoteeseja (Fawcett 1991, Fawcett 2004).

Tutkimuksen teoreettinen malli muodostettiin tarkastelemalla ensin koko tutki-
muksen kyselyaineistojen tuloksia, vertaamalla ja yhdistämällä keskenään saatuja tu-
loksia ja nostamalla esille sekä hyvin toteutuneet että kehitettävät tiedonsaannin osa-
alueet. Koko aineiston osalta tehtiin potilas ja läheinen -parivertailua niiden potilaiden 
ja läheisten osalta, jotka olivat yhdessä päivystyspoliklinikalla. Lisäksi selvitettiin 
potilas–läheinen-parien osalta tiedonsaannin osa-alueisiin yhteydessä olevia tekijöitä. 
Näin saatu tieto yhdistettiin teoreettisen ja analyyttisen ajattelun tuloksena osaksi teo-
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reettista mallia. Teoreettinen malli AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaannista 
päivystyspoliklinikalla kuvaa niitä tekijöitä, jotka ovat keskeisesti yhteydessä potilaan 
ja hänen läheisensä tiedonsaantiin päivystyspoliklinikalla. Tuotetun mallin ydin on 
potilas ja hänen läheisensä tiedonsaajina päivystyspoliklinikalla, ja tiedonsaannin eri 
osa-alueet muodostavat ne käsitteet, joista malli rakentuu.
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5 TulOKsET

5.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot

Päivystyspoliklinikalle tulleista potilaista 35 %:lla oli läheinen mukana, joten tutki-
muksessa mukana olleiden läheisten teoreettinen maksimimäärä arvioitiin 350 lähei-
seksi. Niiden potilaiden osalta, joilla oli läheinen mukana päivystyspoliklinikalla, tar-
kastellaan potilas ja läheinen -pareilta saatuja vastauksia.

Potilaat

Tutkimukseen osallistui yhteensä 362 erikoissairaanhoidossa hoidettavana ollutta po-
tilasta, joiden ikäjakauma oli 24–99 vuotta. Potilaiden vastausprosentti oli 36 (1. kysely 
38 %, n = 192 ja 2. kysely 34 %, n = 170). Vastanneista yli puolet (57 %) oli miehiä, ja he 
olivat keskimäärin 66-vuotiaita (kh 11,8 vaihteluväli 24–99 vuotta). Vastanneista nai-
sia oli 43 %, ja he olivat keskimäärin 69-vuotiaita (kh 11,6 vaihteluväli 27–96 vuotta). 
Vastanneista suurin osa (66 %) eli avio- tai avoliitossa. Leskeytyneitä oli 15 % (n = 54). 
Potilaista hieman alle puolet (47 %) ilmoitti korkeimmaksi koulutustasokseen kansa- 
ja/tai keskikoulun. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli 6 % 
(n = 21). Yli kolmannes (38 %) potilaista ilmoitti, että oli tullut ensimmäistä kertaa 
hoidettavaksi kyseisen sairaalan päivystyspoliklinikalle. Lähes kaksi kolmasosaa (61 %) 
potilaista ilmoitti olleensa jo aiemmin hoidettavana kyseisen sairaalan päivystyspoli-
klinikalla. (Taulukko 3, artikkelit I , III.)

läheiset

Tutkimukseen osallistui yhteensä 157 potilaan läheistä, joiden ikäjakauma oli 21–88 
vuotta. Läheisten vastausprosentti oli 45 (1. kysely 48 %, n = 85 ja 2. kysely 41 %, n = 
72). Läheisistä oli naisia kolme neljäsosaa (75 %, n = 118, 1. kysely 73 %, 2. kysely 78 %) 
ja miehiä loput yksi neljäsosa (25 %, n = 39, 1. kysely 27 %, 2. kysely 22 %). Suurin osa 
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(82 %, n = 128) läheisistä eli avio- tai avoliitossa (1. kysely 82 % ja 2. kysely 81 %). Les-
keytyneitä oli 7 (8 %, 1. kyselyssä 7 % ja 2. kyselyssä 1 %). Potilaiden läheisistä yksi kol-
masosa (32 %) ilmoitti korkeimmaksi koulutustasokseen kansa- ja/tai keskikoulun (1. 
kysely 35 %, 2. kysely 28 %). Läheisistä alle puolet (41 %) oli tullut ensimmäistä kertaa 
kyseisen sairaalan päivystyspoliklinikalle (1. kysely 33 %, 2. kysely 49 %). Vastaavasti 
yli puolet (57 %) potilaista oli käynyt jo aiemmin kyseisen sairaalan päivystyspoliklini-
kalla (1. kysely 64 %, 2. kysely 50 %). (Taulukko 3, artikkelit II, IV.)

Taulukko 3. Potilaiden (n = 362) ja läheisten (n = 157) taustatiedot

Taustamuuttuja
Potilaat läheiset

n % n %
Ikä

49 vuotta tai alle
50–59 vuotta
60–69 vuotta
70–79 vuotta
80 vuotta tai yli

25
68

121
98
50

7
19
34
27
14

38
41
46
28
4

25
26
30
18
3

sukupuoli
Nainen
mies

157
205

43
57

118
39

75
25

siviilisääty
Naimaton
Avio-/avoliitossa
Eronnut
leski

22
238

48
54

6
66
13
15

13
128

9
7

9
82
6
4

Koulutustaso
Kansakoulu/peruskoulu/keskikoulu
Koulutason ammatillinen koulutus
Opistotason ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
yliopisto

170
96
64
10
21

47
27
18
3
6

50
37
43

5
19

32
24
28
3

12

Potilas ja läheinen -parit

Kun tulosten tarkastelu kohdennettiin vain potilas–läheinen-pareihin, jotka olivat yh-
dessä päivystyspoliklinikalla, muodostui yhteensä 134 potilas ja läheinen -paria. Tulok-
siin laskettiin luvut erikseen kyselyistä ennen (n = 73) ja jälkeen (n = 61) intervention.

Potilas ja läheinen -pareista potilaat olivat keskimäärin 67-vuotiaita (kh 11,8 vaih-
teluväli 27–99 vuotta) ja läheiset keskimäärin 58-vuotiaita (kh 12,6 vaihteluväli 21–
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88 vuotta). Suurin osa potilas ja läheinen -pareista (potilaat 79,9 %, läheiset 84,3 %) 
eli avio- tai avoliitossa. Potilaista kaksi viidennestä (43,3 %) ja läheisistä kolmasosa 
(32,1 %) ilmoitti korkeimmaksi koulutustasokseen kansa- ja/tai keskikoulun. Pareis-
ta ensimmäistä kertaa päivystyspoliklinikalle oli tullut potilaista (44,8 %) ja läheisistä 
(44,0 %) vajaa puolet. Vastaavasti pareista oli jo käynyt kyseisen sairaalan päivystyspo-
liklinikalla potilaista (53,0 %) ja läheisistä (53,7 %) yli puolet.

5.2 Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja läheisen 
kokemuksia tiedonsaannista

5.2.1 Potilaan tiedonsaantikokemus

Tiedonsaannissa hyvin toteutuneet osa-alueet

Potilaiden kohteluun liittyvät tekijät (esim. ystävällisyys, esittäytyminen, kiinnostus 
voinnistani, kuuntelu, huolenpito, kiireettömyys, kysymyksiin vastattiin) toteutuivat 
parhaiten (1. kysely n = 170, keskiarvo 3,22 ja 2. kysely n = 155, keskiarvo 3,40). Hyvin 
toteutuneita osa-alueita olivat myös tutkimuksista kertominen (esim. miksi ja mikä tut-
kimus tehdään, seurantalaitteista kertominen, tuloksista kertominen; 1. kysely n = 163, 
keskiarvo 3,17 ja 2. kysely n = 153, keskiarvo 3,44) ja lääkehoidosta ja nestehoidosta 
kertominen (esim. mitä lääkkeitä annetaan ja miksi, lääkkeiden vaikutuksesta, saako 
syödä ja juoda, suonensisäisestä nesteytyksestä; 1. kysely n = 84, keskiarvo 2,82 ja 2. 
kysely n = 95, keskiarvo 3,20). 

Tiedonsaannissa kehitettävät osa-alueet

Kun tarkasteltiin potilaan tiedonsaannissa kehitettäviä osa-alueita, potilaat kokivat 
oireis ta kertomisen (esim. sairaus voi aiheuttaa halvausoireita ja näköhäiriön, voi vai-
kuttaa puhekykyyn, voi vaikuttaa pidätyskykyyn, voi vaikuttaa henkiseen suoritusky-
kyyn; 1. kysely n = 155, keskiarvo 2,14 ja 2. kysely n = 137, keskiarvo 2,54) ja saadut 
hoito-ohjeet (sain hoitoon liittyviä suullisia ja kirjallisia ohjeita, ohjeet käytiin kanssani 
lävitse, sain ohjeita pyytäessäni; 1. kysely n = 107, keskiarvo 2,16 ja 2. kysely n = 107, 
keskiarvo 2,77) toteutuneen huonoimmin. (Taulukko 5.) 
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Tiedonsaantiin yhteydessä olevat tekijät

Potilaan ikä, siviilisääty, oliko ensimmäistä kertaa hoidettavana kyseessä olevan sairaa-
lan päivystyspoliklinikalla, odotusaika ennen kuin lääkäri tuli tutkimaan potilasta ja 
tuliko lääkäri riittävän pian olivat yhteydessä potilaan kokemaan tiedonsaantiin (artik-
kelit I , III). Potilaan ikä oli yhteydessä niin, että 65 vuotta täyttäneillä tai sitä vanhem-
milla oli heikompi tiedonsaanti nuorempiin verrattuna. Leskien osalta tiedonsaanti 
toteutui siviilisäädyistä huonoimmin oireista kertomisen osa-alueen kohdalla. Leskillä 
keskiarvo oli 1,94 (koko osa-alueen keskiarvo 2,54, Kruskal-Wallisin p-arvo = 0,028 
siviilisäädyn eroille).

Potilaiden kokemuksen odotusajan pituudesta ja tiedonsaannin osa-alueiden kes-
kiarvojen yhteyttä tarkasteltiin Spearmanin korrelaation avulla. Tulosten mukaan 
mitä pidempään potilas odotti päivystyspoliklinikalla, sitä huonommin tiedonsaanti 
toteutui. Lisäksi potilaat, jotka kokivat, että lääkäri ei tullut tutkimaan riittävän pian, 
kokivat myös tiedonsaannin toteutuneen huonommin kaikkien osa-alueiden kohdalla. 
Lisäksi Mann-Whitneyn testin avulla tutkittiin aikaisemman päivystyspoliklinikka-
käynnin ja potilaan tiedonsaannin osa-alueiden yhteyttä. Tuloksissa oli merkitsevä ero 
potilaan kohtelussa (p = 0,022) ja sairaudesta kertomisessa (p = 0,048). Potilaat kokivat 
kohtelun ja tiedonsaannin sairaudesta paremmaksi, kun kyseessä oli potilaan ensim-
mäinen kerta päivystyspoliklinikalla verrattuna aiemmin hoidossa käyneisiin. Lisäksi 
saatujen potilasohjeiden osalta ilmeni intervention jälkeen yhteys: ne potilaat, jotka oli-
vat ensimmäistä kertaa päivystyspoliklinikalla, kokivat saadut hoito-ohjeet parempina 
kuin ne potilaat, jotka olivat olleet päivystyspoliklinikalla aiemmin. Artikkelissa III 
aikaisempien poliklinikkakäyntien merkitys on virheellisesti raportoitu väärin päin.

5.2.2 Potilaan läheisen tiedonsaantikokemus

Tiedonsaannissa hyvin toteutuneet osa-alueet

Potilaan läheiset kokivat kohteluun (esim. ystävällisyys, esittäytyminen, kiinnostus 
potilaan voinnista, kuuntelu, huolenpito potilaasta) liittyvien asioiden toteutuneen 
parhaiten (1. kysely n = 64, keskiarvo 2,99 ja 2. kysely n = 57, keskiarvo 3,22). Myös 
asioista kertomiseen (esim. miksi odotan, missä odotan, mihin voin ottaa yhteyttä, po-
tilaan hoidosta saatu tieto; 1. kysely n = 63, keskiarvo 2,43 ja 2. kysely n = 57, keskiarvo 
2,83), tutkimuksista kertomiseen (esim. miksi ja mikä tutkimus saattamalleni potilaal-
le tehdään, seurantalaitteista kertominen, tutkimustuloksista kertominen; 1. kysely n = 
66, keskiarvo 2,54 ja 2. kysely n = 57, keskiarvo 2,67) ja läheisen tiedonsaantiin (esim. 
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potilaan voinnista kerrottiin ja hoitoa suunniteltiin yhdessä, sain olla potilaan seurassa 
halutessani; 1. kysely n = 56, keskiarvo 2,29 ja 2. kysely n = 47, keskiarvo 2,72) liitty-
vien asioiden koettiin toteutuneen melko hyvin.

Potilaiden läheiset kokivat, että terveydenhuoltohenkilöstö oli ystävällistä ja poti-
laan voinnista kiinnostunutta sekä kuunteli ja piti huolta potilaasta. Läheiset kokivat 
myös saaneensa melko hyvin tietoa yleisistä asioista päivystyspoliklinikalla: missä ja 
miksi pitää odottaa, mihin voi ottaa yhteyttä ja yleensä tietoa potilaan hoidosta. Po-
tilaalle tehtävistä tutkimuksista ja potilaan seurantalaitteista sekä tutkimustuloksista 
terveydenhuoltohenkilöstö kertoi melko hyvin potilaan läheiselle. Läheinen sai olla 
potilaan seurassa halutessaan, ja läheinen koki, että potilaan hoidon suunnittelu ja po-
tilaan voinnista kertominen tapahtui osittain yhteistyössä läheisen kanssa.

Tiedonsaannissa kehitettävät osa-alueet

Potilaiden läheiset kokivat aika ajoin itsensä sivullisiksi ollessaan saattamassa läheis-
tään päivystyspoliklinikalla. Potilaiden läheiset kokivat, että huonoimmin toteutuivat 
oireista kertominen (esim. sairaus voi aiheuttaa halvausoireita ja näköhäiriön, muutok-
sen puhekyvyssä, 1. kysely n = 61, keskiarvo 1,51 ja 2. kysely n = 50, keskiarvo 1,86), 
potilasohjeiden saaminen (1. kysely n = 32, keskiarvo 1,60 ja 2. kysely n = 29, keskiarvo 
1,91) sekä tieto lääkehoidosta ja nestehoidosta (1. kysely n = 34, keskiarvo 1,81 ja 2. 
kysely n = 42, keskiarvo 2,34). (Taulukko 5.)

Potilaiden läheiset kokivat tarvitsevansa lisätietoa potilaan tilasta ja tukea hoito-
henkilöstöltä voidakseen osallistua potilaan hoitoon sekä viestittääkseen potilaan 
voinnissa tapahtuneista muutoksista edelleen hoitohenkilöstölle. Tieto siitä, mitä oirei-
ta AVH voi aiheuttaa, saadut hoito-ohjeet sekä lääkehoidosta ja nestehoidosta kertomi-
nen koettiin tärkeinä tiedonsaannin osa-alueina, mutta niistä ei saatu riittävästi tietoa.

Tiedonsaantiin yhteydessä olevat tekijät

Läheisen sukupuoli, oliko läheisen saattama potilas ensimmäistä kertaa hoidettavana 
kyseessä olevan sairaalan päivystyspoliklinikalla, odotusaika ennen kuin lääkäri tuli 
tutkimaan potilasta ja tuliko lääkäri tutkimaan riittävän pian olivat yhteydessä poti-
laan kokemaan tiedonsaantiin (artikkelit II, IV).

Kun tarkasteltiin naisten ja miesten välisiä eroja tiedonsaannissa, naiset kokivat 
lääkehoidosta ja nestehoidosta kertomisen toteutuneen jonkin verran paremmin kuin 
miehet. Miehet kokivat oireista kertomisen toteutuneen paremmin kuin naiset (2. ky-
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sely naisilla keskiarvo 1,67, miehillä 2,51, Mann-Whitneyn p-arvo = 0,018 sukupuolen 
eroille). Muita eroja sukupuolten välille ei tullut. 

Läheiset saivat enemmän tietoa silloin, kun kyseessä oli saatetun potilaan ensimmäi-
nen käynti päivystyspoliklinikalla (1. kysely Mann-Whitneyn p-arvo = 0,037 asioista 
kertomisen ja 0,028 läheisen tiedonsaannin osalta). Toista kertaa tai useamman kerran 
päivystyspoliklinikalla käyneistä läheinen koki saaneensa vastaavasti vähemmän tietoa.

Läheiset kokivat tiedonsaannin toteutuneen parhaiten silloin, kun lääkäri tuli tut-
kimaan potilaan mahdollisimman pian.

Korrelaatiotarkastelu osa-alueittaisten keskiarvojen sekä odotusajan välillä osoitti, 
että mitä pidempään potilas odottaa päivystyspoliklinikalla, sitä huonommin tiedon-
saanti toteutuu. Tämä vaikutti myös potilaan läheisen tiedonsaannin kokemukseen. 
Kuitenkin kaikkien osa-alueiden osalta korrelaatiot eivät olleet tilastollisesti merkit-
seviä, sillä korrelaation suuruudet vaihtelivat osa-alueittain -0,09:n ja -0,52:n välillä.

5.2.3 Potilas ja läheinen -parien tiedonsaantikokemukset

Potilas–läheinen-parien tiedonsaannissa hyvin toteutuneet osa-alueet 

Kun tarkasteltiin potilas ja läheinen -pareja, potilas koki tiedonsaannin toteutuneen 
useimpien tiedonsaannin osa-alueiden kohdalla paremmin kuin läheinen. Kaikkien 
muiden kuin asioista kertomisen osalta (p-arvo = 0,057, Wilcoxonin testi) tulos oli 
tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksista kertominen ja kohtelu toteutuivat potilas ja 
läheinen parien osalta parhaiten. Potilaat ja läheiset pitävät tärkeänä, että heitä kohdel-
laan ystävällisesti, heitä kuunnellaan ja heille esittäydytään.

Potilas–läheinen-parien tiedonsaannissa kehitettävät osa-alueet

Kun tarkasteltiin potilas ja läheinen -pareja, läheinen koki useimpien tiedonsaannin 
osa-alueiden toteutuneen huonommin kuin potilas. Oireista kertominen ja saadut 
hoito-ohjeet -osa-alueiden kohdalla sekä potilaat että heidän läheisensä kokivat tie-
donsaannin toteutuneen huonoimmin. Tiedonsaannin osa-alueiden keskiarvot luot-
tamusväleineen on esitetty taulukossa 4. Tässä tutkimuksessa kolme neljäsosaa (75 %) 
potilaista ja puolet (51 %) läheisistä oli iältään 60 vuotta tai enemmän. Kirjallisten 
ohjeiden merkitys tiedonsaannin tukena korostuu iäkkäämpien potilaiden ja läheisten 
kohdalla.



58 Pirjo M. Virtanen

Taulukko 4. Potilas ja läheinen -parien kokemus tiedonsaannin toteutumisesta (n = 134) 
päivystyspoliklinikalla

Interventiopoliklinikka Verrokkipoliklinikka
ennen jälkeen ennen jälkeen
ka (95% lv) ka (95% lv) ka (95% lv) ka (95% lv)

Asioista kertominen läheinen
Potilas

n = 29
2,28 (1,90–2,66)
2,59 (2,24–2,93)

n = 22
2,59 (2,11–3,07)
3,02 (2,59–3,45)

n = 18
2,76 (2,35–3,17)
2,87 (2,42–3,33)

n = 21
2,90 (2,45–3,35)
3,01 (2,62–3,40)

Tutkimuksista kertominen läheinen
Potilas

n = 32
2,29 (1,89–2,68) 
3,16 (2,88–3,44) 

n = 27
2,40 (1,95–2,85)
3,45 (3,10–3,80)

n = 18
3,06 (2,61–3,51)
3,41 (3,06–3,76)

n = 20
3,03 (2,63–3,43)
3,34 (3,00–3,67)

lääkehoidosta ja neste-
hoidosta kertominen läheinen

Potilas

n = 11
1,89 (1,43–2,36) 
2,74 (2,02–3,46) 

n = 17
2,22 (1,68–2,76)
3,18 (2,78–3,59)

n = 7
1,76 (1,07–2,44)
3,19 (2,39–3,99)

n = 13
2,47 (1,87–3,08)
3,12 (2,64–3,61)

Kohtelu läheinen
Potilas

n = 28
2,94 (2,62–3,25)
3,01 (2,68–3,34)

n = 26
3,26 (3,01–3,51)
3,46 (3,14–3,78)

n = 23
3,19 (2,94–3,44) 
3,41 (3,16–3,65)

n = 22
3,29 (2,96–3,62)
3,45 (3,22–3,68)

sairaudesta kertominen läheinen
Potilas

n = 33
1,72 (1,40–2,03) 
2,25 (1,91–2,58)

n = 26
2,32 (1,82–2,81)
3,13 (2,77–3,49)

n = 21
1,98 (1,56–2,39)
2,83 (2,47–3,20)

n = 20
2,54 (1,99–3,08)
2,95 (2,42–3,48)

Oireista kertominen läheinen
Potilas

n = 32
1,48 (1,17–1,79)
2,19 (1,80–2,59)

n = 24
1,90 (1,41–2,39)
2,75 (2,36–3,15)

n = 15
1,46 (1,06–1,86)
1,99 (1,41–2,57)

n = 16
1,79 (1,28–2,31)
2,52 (1,98–3,06)

hoito-ohjeet läheinen
Potilas

n = 12
1,44 (1,03–1,86) 
1,95 (1,32–2,58) 

n = 10
2,27 (1,64–2,90)
3,07 (2,67–3,47)

n = 9
1,48 (1,16–1,79)
2,61 (1,81–3,41)

n = 9
1,75 (1,09–2,42)
2,63 (1,8–3,46)

läheisille kertominen läheinen
Potilas

n = 24
2,36 (2,01–2,71)
2,59 (2,17–3,02)

n = 19
2,52 (2,08–2,96)
2,92 (2,49–3,35)

n = 17
2,57 (2,14–2,99)
3,04 (2,65–3,43)

n = 15
3,02 (2,56–3,48)
3,17 (2,73–3,60)

Jatkohoidosta kertominen läheinen
Potilas

n = 29
1,75 (1,45–2,05) 
2,30 (1,97–2,63) 

n = 20
2,41 (1,87–2,94)
2,90 (2,42–3,38)

n = 15
2,08 (1,73–2,43)
2,71 (2,25–3,18)

n = 17
2,42 (1,96–2,88)
2,83 (2,33–3,33)

Potilas–läheinen-parien tiedonsaantiin yhteydessä olevat tekijät

Sekä potilaiden että läheisten osalta taustatiedot – ensimmäistä kertaa hoidettavana 
oleminen kyseisellä päivystyspoliklinikalla, odotusaika ennen kuin lääkäri tuli tutki-
maan potilasta ja tuliko lääkäri riittävän pian – olivat yhteydessä potilaan ja läheisen 
kokemaan tiedonsaantiin. Potilaat ja läheiset kokivat tiedonsaannin paremmaksi, jos 
kyseessä oli heidän ensimmäinen käyntinsä päivystyspoliklinikalla verrattuna aiem-
min hoidossa käyneisiin.
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5.2.4 Potilaan ja läheisen yhteiset ja toisistaan 
erilaiset tiedonsaantikokemukset

Potilaan ikä oli yhteydessä koettuun tiedonsaantiin siten, että mitä iäkkäämpi potilas 
oli, sitä huonommin hän koki tiedonsaannin toteutuneen. Läheisen osalta vastaavaa 
iän vaikutusta ei pystytty havaitsemaan. Potilaan siviilisäädyllä oli yhteys koettuun 
tiedonsaantiin. Lesket kokivat tiedonsaannin toteutuneen huonommin kuin muihin 
siviilisäätyihin kuuluneet oireista kertomisen osa-alueen kohdalla.

Lääkehoidosta ja nestehoidosta kertomisen osalta potilaat olivat tyytyväisiä saa-
maansa tietoon, mutta läheiset kokivat tiedonsaannin toteutuneen lääkehoidon ja nes-
tehoidon osalta huonosti.

Läheisen sukupuoli oli yhteydessä potilaan kokemaan tiedonsaantiin päivystyspo-
liklinikalla siten, että naiset kokivat lääkehoidosta ja nestehoidosta kertomisen toteu-
tuneen jonkin verran paremmin kuin miehet. Lisäksi miehet kokivat oireista kertomi-
sen toteutuneen paremmin kuin naiset.

Potilas–läheinen-parien osalta potilaat kokivat tiedonsaannin toteutuneen useim-
pien osa-alueiden kohdalla paremmin kuin läheiset. Potilas ja läheinen parivertailussa 
parhaiten toteutuneet osa-alueet olivat sekä potilaiden että läheisten osalta tutkimuksis-
ta kertominen ja kohtelu. Vastaavasti huonoiten toteutuneet tiedonsaannin osa-alueet 
sekä potilaiden että läheisen osalta olivat oireista kertominen ja saadut hoito-ohjeet. 

5.2.5 Koulutusinterventio ja muutos tiedonsaantikokemuksessa

Tuloksissa verrataan potilaiden ja läheisten kokemusta tiedonsaannista ennen koulu-
tusinterventiota ja koulutusintervention jälkeen interventiopoliklinikan ja verrokki-
poliklinikan välillä (taulukko 5). Tiedonsaannin muutoksia interventiopoliklinikalla 
tarkastellaan suhteessa verrokkipoliklinikan muutokseen. Vastauksissa on mukana 
360 erikoissairaanhoidossa hoidettavana olleen AVH-potilaan ja 157 läheisen vastauk-
set. Potilaiden ja läheisten tiedonsaannissa tapahtuneita muutoksia selvitettiin re-
gressioanalyysin avulla vuosien 2006–2007 (ennen koulutusinterventiota) ja vuosien 
2007–2008 (jälkeen koulutusintervention) välillä. Tiedonsaannin osa-alueiden mu-
kaan (puuttuvien tietojen vuoksi) analyyseissa oli vaihtelevasti mukana 151–282 vas-
taajaa. Intervention osalta ei käytetty avoimia kysymyksiä vuoden 2006–2007 kyselys-
tä, mikä rajasi pois kaksi potilasta.

Sekä potilaiden että läheisten kokemukset odotusajasta päivystyspoliklinikalla ja 
kokemukset siitä, tuliko lääkäri riittävän pian olivat yhteydessä potilaan ja läheisen ko-
kemaan tiedonsaantiin. Mitä nopeammin potilaat ja läheiset saivat tietoa lääkäriltä, 
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sitä paremmin potilaat kokivat tiedonsaannin toteutuneen jokaisen osa-alueen kohdal-
la. Potilaan iällä sekä aikaisemmalla kokemuksella (oliko potilas ensimmäistä kertaa 
hoidettavana kyseessä olevan sairaalan päivystyspoliklinikalla) oli yhteys tiedonsaanti-
kokemukseen. Kun potilaan ikä oli vähintään 65 vuotta, hän koki tiedonsaannin lää-
kehoidon ja nestehoidon osalta toteutuneen huonommin kuin jos potilas oli nuorempi, 
alle 65-vuotias. Potilaat, jotka olivat aiemmin käyneet sairaalassa, kokivat kohtelun 
(esim. ystävällisyys, esittäytyminen, kuuntelu) huonommaksi kuin ne potilaat, jotka 
eivät olleet aiemmin käyneet sairaalassa.

Interventio- tai verrokkipoliklinikan yhdysvaikutustermi muodostettiin kertomal-
la kyseiset muuttujat keskenään. Koulutusinterventio ei näkynyt tilastollisesti mer-
kitsevästi tiedonsaannin osa-alueiden keskiarvojen muutoksissa. Kuitenkin jokaisessa 
yhdeksässä tiedonsaannin osa-alueessa yhdysvaikutustermi on positiivinen, mikä antaa 
viitteitä siitä, että interventiopoliklinikalla tiedonsaannissa on tapahtunut enemmän 
myönteistä kehitystä kuin verrokkipoliklinikalla. Läheisillä tutkimuksista kertominen 
-osion kohdalla yhdysvaikutustermin arvo eli interventiopoliklinikalla tapahtunut 
muutos suhteessa verrokkipoliklinikkaan on 0,94 yksikköä osion keskiarvossa (p = 
0,056). Tulos tukee ajatusta, että koulutusinterventiolla on vaikutusta läheisen koke-
man tiedonsaannin toteutumiseen päivystyspoliklinikalla.
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Taulukko 5. Potilaiden (n = 192 ennen, n = 170 jälkeen) ja läheisten (n = 85 ennen, n = 72 
jälkeen) kokemus tiedonsaannin eri osa-alueiden toteutumisesta päivystyspoliklinikalla ennen 
ja jälkeen koulutusintervention

Ennen n Jälkeen n

Asioista kertominen läheinen
Potilas

2,43
2,70

63
151

2,83
2,95

57
126

Tutkimuksista kertominen läheinen
Potilas

2,54
3,17

66
163

2,67
3,44

57
153

lääkehoidosta ja nestehoidosta 
kertominen

läheinen
Potilas

1,81
2,82

34
84

2,34
3,20

42
95

Kohtelu läheinen
Potilas

2,99
3,22

64
170

3,22
3,40

57
155

sairaudesta kertominen läheinen
Potilas

1,85
2,56

65
172

2,57
3,00

58
149

Oireista kertominen läheinen
Potilas

1,51
2,14

61
155

1,86
2,54

50
137

Potilas-ohjeet läheinen
Potilas

1,60
2,16

32
107

1,91
2,77

29
107

läheisen tiedonsaanti läheinen
Potilas

2,29
2,77

56
104

2,72
2,90

47
107

Jatkohoidosta kertominen läheinen
Potilas

1,87
2,90

59
107

2,52
2,86

54
127

5.2.6 Teoreettinen malli

Kuviossa 5 (s. 62) esitetään tutkimuksen tuloksiin perustuva AVH-potilaan ja hänen 
läheisensä tiedonsaannin teoreettinen malli osana päivystyspoliklinikalla tapahtuvaa 
hoitoa. Mallin tarkoituksena on kuvata keskeisiä tiedonsaannin osa-alueita potilaan, 
läheisen ja potilas ja läheinen parien näkökulmasta sekä tarkastella tiedonsaantiin yh-
teydessä olevia tekijöitä (Fawcett 2004, Fawcett 2005, Meleis 2007). Tiedonsaannin eri 
osa-alueet on kuvattu luvussa 2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat.

Potilaan ja läheisen tiedonsaannilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tiedonsaannin 
eri osa-alueiden (asioista, tutkimuksista, lääkehoidosta ja nestehoidosta kertominen, 
kohtelu, sairaudesta ja oireista kertominen, annetut hoito-ohjeet, läheiselle kertominen 
ja jatkohoidosta kertominen) avulla määriteltyä tiedonsaannin kokonaisuutta. Tiedon-
saantiin yhteydessä olevina tekijöinä ovat ikä, sukupuoli, siviilisääty, oliko ensimmäistä 
kertaa hoidettavana kyseessä olevan sairaalan päivystyspoliklinikalla, odotusaika en-
nen kuin lääkäri tuli tutkimaan potilasta ja tuliko lääkäri riittävän pian.
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Mallissa kuvataan hyvin toteutuneita ja kehitettäviä tiedonsaannin osa-alueita potilaan 
ja hänen läheisensä sekä potilas ja läheinen parien näkökulmasta. Potilaan ja hänen 
läheisensä kokemus tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla on mallin lähtökohta, ja 
siihen vaikuttavat potilaan ja läheisen sekä potilas–läheinen-parien yksilölliset tekijät. 
Tiedonsaantiin yhteydessä olevat tekijät on kuvattu potilaan ja läheisen näkökulmas-
ta. Koulutusinterventio huomioiden tiedonsaantiin yhteydessä olevat tekijät kuvataan 
mallissa eri värillä. Potilaan ja läheisen aikaisempi sairaalakokemus, odotusaika ja tu-
liko lääkäri tutkimaan riittävän pian vaikuttavat koettuun tiedonsaantiin päivystys-

Kuvio 5. AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia kuvaava teoreettinen malli osana 
päivystyspoliklinikalla tapahtuvaa hoitoa.

TIEDONSAANTI

Koulutusinterventio

Yhteydessä olevat tekijät:
• sukupuoli
• aikaisempi sairaalakokemus
• tuliko lääkäri riittävän pian
• odotusaika

AVH-potilas

Potilas–läheinen-pari

Läheinen

Yhteydessä olevat tekijät:
• ikä
• siviilisääty
• aikaisempi sairaalakokemus
• tuliko lääkäri riittävän pian
• odotusaika

Kehitet tävät

Tiedonsaanti
• oireista

Hoito-ohjeet

Läheisen 
tiedonsaanti

• oireista
Hoito-ohjeet

Tiedonsaanti
• oireista

• lääkehoidosta ja 
nestehoidosta
Hoito-ohjeet

Hyvin 
toteutuneet

Tiedonsaanti
• tutkimuksista

• lääkehoidosta ja 
nestehoidosta

Kohtelu

Potilaan 
tiedonsaanti
• tutkimuksista

Kohtelu

Tiedonsaanti
• asioista

•tutkimuksista
• läheiselle
Kohtelu
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poliklinikalla. Potilaan ikä ja siviilisääty sekä läheisen sukupuoli ovat yhteydessä koet-
tuun tiedonsaantiin. Mallin avulla nostetaan esille AVH-potilaan ja hänen läheisensä 
tiedonsaannissa hyvin toteutuneet ja kehitettävät osa-alueet, joiden avulla voidaan läh-
teä kehittämään tiedonsaantia perhelähtöisempään suuntaan.
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6 POhdINTA

6.1 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen aineisto kuvaa tässä kaikkia niitä potilaita, joita hoidettiin AVH:n vuok-
si kahden suomalaisen yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikalla tutkimusajan-
kohtana ja jotka täyttivät tutkimukseen osallistumisen valintakriteerit. Lisäksi aineisto 
kuvaa niitä AVH-potilaiden läheisiä, jotka olivat potilaan mukana saattajana. Toisen 
yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikka toimi interventiopoliklinikkana, ja toi-
sen yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikka toimi verrokkipoliklinikkana. Luo-
tettavan vertailuaineiston saamiseksi päivystyspoliklinikoilla oli käytössä samat sisään-
ottokriteerit potilaille.

Tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet kehitettiin mittaamaan AVH-potilaiden 
ja heidän läheistensä kokemuksia tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla. Potilaiden ja 
läheisten kyselylomakkeet vastasivat sisällöllisesti toisiaan, muutamia yksittäisiä kysy-
myksiä lukuun ottamatta. Potilaiden kyselylomake sisälsi 69 ja läheisten kyselylomake 
74 kysymystä. Potilaiden kyselylomakkeen taustatiedoista (ikä, sukupuoli, saapumis-
aika päivystyspoliklinikalle ja jatkohoitopaikka päivystyspoliklinikalla saadun hoidon 
jälkeen) osa kerättiin potilasasiakirjoista. Kysymysten määrää pyrittiin näin vähentä-
mään.

Osiokohtaiset keskiarvomuuttujat rakennettiin samansisältöisistä väittämistä mo-
lemmissa ryhmissä. Kyselylomakkeiden kehittämisen pohjana käytettiin aikaisem-
pia tutkimuksia (Bear ym. 1996, Hiidenhovi 2001, Burns & Grove 2005) ja tutkijan 
omaa kokemusta. Kyselylomakkeiden sisältövaliditeetin varmistamisessa käytettiin 
tutkimuksen ohjaajien asiantuntijuutta ja päivystyspoliklinikan asiantuntijaryhmää, 
joiden palautteiden pohjalta kyselylomakkeiden väittämiä muokattiin ja kysymysten 
määrää vähennettiin. Kyselylomakkeet myös esitestattiin tutkimuksen kohderyhmän 
asiantuntijoilla, AVH-potilailla ja heidän läheisillään (Parahoo 2006, Burns & Grove 
2009, Polit & Beck 2012). Esitestauksella pyrittiin tunnistamaan kysymykset, jotka 
olivat sisällöllisesti ja kielellisesti epäselviä. Palautteiden pohjalta kyselylomakkeisiin 
ei tarvinnut tehdä muutoksia. Kyselylomakkeiden kysymykset ilmaistiin myönteisessä 
muodossa, koska kielteiset kysymykset saattavat vaikuttaa kyselylomakkeen luotetta-
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vuuteen ja voivat olla vastaajille vaikeasti ymmärrettäviä (Jokivuori & Hietala 2007, 
Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010). Kyselylomakkeessa olevien kysymysten 
määrä saatettiin kokea suurena, ja sairaalasta kotiutunut potilas tai hänen läheisensä 
ei välttämättä jaksanut vastata moneen kysymykseen. Kyselylomakkeen jatkokehitte-
lyn kannalta onkin tärkeätä arvioida ja testata kyselylomakkeen kysymysten sisältöä ja 
määrää uudelleen. Tiedonsaannin osa-alueita arvioitiin 5-portaisella Likert-asteikolla 
(1–5), josta vastaajat valitsivat, kuinka hyvin väittämä kuvasi heidän kokemustaan. Li-
kert-asteikon käyttöä puolsivat vastausvaihtoehtojen pieni määrä ja valinnan helppous. 
Kyseinen asteikko saattaa kuitenkin olla liian karkea ja vaikuttaa kyselylomakkeen 
herkkyyteen mitata tiedonsaannin eroja päivystyspoliklinikalla (Polit & Beck 2012). 
Asteikoissa oli mukana vastausvaihtoehto ”asia ei koskenut minua”, ja joissakin osioissa 
moni vastaajista oli valinnut vastausvaihtoehdoksi tämän. On myös mahdollista, että 
vastaaja ”ei ole halunnut vastata” kysymykseen, vaikka asia olisikin koskenut häntä, ja 
on valinnut tällöin vastausvaihtoehdoksi ”asia ei koskenut minua”. Kysymykset oli laa-
dittu niin, että vastausvaihtoehdoksi olisi pitänyt tulla jokin muu kuin ”asia ei koskenut 
minua” -vaihtoehto.

Tässä tutkimuksessa Cronbachin alfa laskettiin muuttujien välisten keskimääräis-
ten korrelaatioiden ja väittämien lukumäärän perusteella. Mitä suuremman arvon alfa 
saa, sitä yhtenäisempi mittarin voidaan katsoa olevan (Burns & Grove 2009, Polit & 
Beck 2012). Kokonaisuutena yhtenäisyys todettiin hyväksi. Cronbachin alfa -kerroin 
sijoittui vaihteluvälille 0,76–0,98 ennen interventiota ja 0,78–0,97 intervention jäl-
keen. 

Vastausprosentti saattaa jäädä postikyselyinä tehdyissä aineistonkeruissa pieneksi 
(Hirsjärvi ym. 2004). Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 362/1000 potilasta (1. 
kysely 192 ja 2. kysely 170) ja 157/350 läheistä (1. kysely 85 ja 2. kysely 72). Vastauspro-
sentti potilaiden osalta oli 36 % ja läheisten osalta 45 %. Potilaan läheisten määrää ja 
mukanaoloa päivystyspoliklinikalla ei tiedetty, ja näin ollen läheisten kokonaismää-
rä on vain 1. kyselyn tulosten perusteella tehty arvio, joten saatu vastausprosenttikin 
läheisten osalta on vain arvio. Tämä voi osaltaan heikentää läheisten tulosten luotet-
tavuutta. Vastausprosenttia voidaan pitää tässä kyselytutkimuksessa melko pienenä 
(Hirsjärvi ym. 2004). Pieni vastausprosentti voi heikentää tutkimuksen luotettavuutta 
ja tulosten yleistettävyyttä, mikä tuleekin ottaa huomioon myös tämän tutkimuksen 
tulosten luotettavuutta arvioitaessa. Tutkimukseen osallistujien määrää olisi saattanut 
lisätä pidempi aineistonkeruuaika tai kyselylomakkeen jakaminen potilaille ja heidän 
läheisilleen heidän ollessaan päivystyspoliklinikalla. Toisaalta myös aikaisemmissa po-
tilaiden ja läheisten tiedonsaantia ja tukea käsittelevissä tutkimuksissa vastausprosentit 
jäivät melko pieniksi (Rantanen 2009, Salminen-Tuomaala ym. 2010, Rantanen ym. 
2010). Suurien tutkimusryhmien saaminen vaatii pitkän tiedonkeruun ja siten myös 
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tutkijan pitkän sitoutumisen tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa tiedonkeruuaikaa ei 
voitu organisaatiolähtöisistä syistä pidentää.

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa katoanalyysin avulla voidaan selvittää, 
kuinka hyvin tutkimuksen otos edustaa sitä ryhmää, jota sen oletetaan edustavan. 
Tässä tutkimuksessa katoanalyysia ei voitu luotettavasti tehdä, koska vastaamatta 
jättäneistä potilaista ja heidän päivystyspoliklinikalla mukana olleista läheisistään 
ei ollut saatavilla tietoja. Toisaalta tiedetään, että kato on systemaattista silloin, kun 
vastaamatta jättäminen ei ole satunnaista, vaan vastaamatta jättäminen valikoituu 
jollain tavalla esimerkiksi sukupuolen, iän, ammattiaseman tai jonkin muun tekijän 
seurauksena (Nummenmaa ym. 1997). Tässä tutkimuksessa kysely kohdennettiin 
aivoverenkiertohäiriöpotilaille ja oli tiedossa, että aivoverenkiertohäiriön riskitekijöitä 
ovat miessukupuoli ja korkea ikä. Potilasaineiston osalta miehien edustavuus oli yli puo-
let (57 %) ja naisten vastaavasti hieman alle puolet (43 %). Tutkimusten mukaan mies-
ten osuus kaikista aivoverenkiertohäiriöpotilaista on noin 53 % ja naisten osuus 47 % 
(Aivoliitto ry. 2005, Atula 2012). Miesten suuremmalla riskillä sairastua AVH:öön on 
saattanut olla vaikutusta siihen, että potilaiden osalta miesten edustavuus oli hieman 
suurempi kuin naisten. Kun tarkastellaan vastanneiden ikää, vastaajat olivat keskimää-
rin 67,5-vuotiaita. Riskitekijöiden mukaan korkea ikä lisää sairastumisen riskiä ja sai-
rastuneiden keski-ikä on vähän yli 70 vuotta. Tällä on saattanut olla myös vaikutusta 
siihen, että potilasaineiston osalta iäkkäimpien potilaiden edustavuus on pienempi 
kuin nuorempien potilaiden. Naisia oli miehiä enemmän läheisten aineistossa. Mies-
puolisten läheisten pieni osuus herättää kysymyksen tulosten pysyvyydestä miehillä. 
Valtaosa potilaan läheisistä oli potilaan puolisoita. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa 
(Paavilainen ym. 2006, Nevalainen ym. 2007, Salminen-Tuomaala ym. 2008, Aura ym. 
2010, Mattila 2011) naiset ovat muodostaneet suurimman tutkittavien joukon. 

Osa tutkimukseen osallistuneiden potilaiden läheisistä oli kirjoittanut lomakkeen 
sivumarginaaliin huomautuksen, että potilaan vointi oli huonontunut siinä määrin, 
että potilas ei voinut osallistua tutkimukseen. Näiden henkilöiden sukupuoli-, ikä- ja 
ammattiasemajakaumat olivat vaihtelevat, joten selkeää syytä olla osallistumatta ei 
taustamuuttujista havaittu. Tutkimuksen tuloksiin otettiin mukaan kunkin tiedon-
saannin osa-alueen kohdalla vain henkilöt, joilla oli vähintään 80 % osa-alueen vasta-
uksista täytettynä. Tämä tarkoitti sitä, että osa-alueen kysymysten määrän mukaan 1–2 
kysymystä on saanut jäädä vastaamatta.

Tutkimusaineiston keruu tapahtui kolme viikkoa sen jälkeen, kun potilas oli ollut 
päivystyspoliklinikalla hoidettavana. Ajankohdan valintaan päädyttiin asiantuntija-
ryhmän kanssa, koska oli todennäköistä, että osa AVH-potilaista kotiutuu kolmen vii-
kon aikana. Lisäksi aikaisemmissa tutkimuksissa (Hirsjärvi ym. 2004, Burns & Grove 
2005, Jokivuori & Hietala 2007) on todettu, että potilas ei välttämättä jaksa vastata 
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pitkiin kyselyihin heti sairaalasta päästyään. Tässä tutkimuksessa kyselyn ajankohta on 
voinut vaikuttaa siihen, että potilas ja läheinen eivät ole vastanneet kyselyyn. Potilas on 
saattanut kotiutua sairaalasta jo viikon kuluttua päivystyspoliklinikkakäynnin jälkeen 
eikä enää muista päivystyspoliklinikan aikaisia tapahtumia ja on tästä syystä jättänyt 
vastaamatta. Toisaalta potilas on saattanut viipyä sairaalassa pidempään eikä kotiin 
päästyään enää muista eikä osaa erottaa päivystyspoliklinikkakäynnillä kokemaansa 
tiedonsaantia. Myös läheisen tiedonsaantikokemukseen voi vaikuttaa potilaan mukana 
oleminen sairaalan eri osastolla. Läheinen ei välttämättä muista, miten tiedonsaanti 
päivystyspoliklinikalla toteutui. Potilaalle ja läheiselle lähetetyssä tutkimustiedottees-
sa, kyselylomakkeessa ja suostumuslomakkeessa pyydettiin potilasta ja läheistä arvioi-
maan kokemaansa tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla. Korostamalla tutkimuksen 
toteuttamispaikkaa, päivystyspoliklinikkaa, eri yhteyksissä pyrittiin varmistamaan se, 
että kyselyyn vastatessaan potilas ja läheinen ottavat huomioon sen, että arvioivat tie-
donsaantikokemustaan juuri päivystyspoliklinikalla.

Tutkimusasetelman mukaisesti interventiopoliklinikan ja verrokkipoliklinikan 
välillä tapahtunutta muutosta mitattiin käyttämällä alkumittausta ja loppumittausta. 
Mittaukset kohdennettiin kahden eri sairaalan päivystyspoliklinikan AVH-potilaisiin 
ja heidän mukanaan mahdollisesti olleisiin läheisiin. Koulutusinterventio toteutet-
tiin interventiopoliklinikalla työskentelevälle terveydenhuoltohenkilöstölle eli toisen 
sairaalan terveydenhuoltohenkilöstölle. Verrokkipoliklinikkana toimivan päivystys-
poliklinikan terveydenhuoltohenkilöstö ei saanut vastaavaa koulutusta. Tässä tutki-
muksessa väliin tulevia muuttujia pyrittiin kontrolloimaan mahdollisimman laaja-alai-
sesti hyödyntäen aikaisempaa tutkimustietoa (Heikkinen 2007, Burns & Grove 2009) 
ja käytännön asiantuntijaryhmää. Tutkimuksen tuloksia käsiteltiin niin, että tapahtu-
neita muutoksia verrataan interventiopoliklinikan ja verrokkipoliklinikan välillä.

Tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan koulutusintervention sisältö mahdollisim-
man yksityiskohtaisesti. Koulutusinterventio toteutettiin samansisältöisenä koulutus-
ohjelman mukaisesti, eri koulutuskertoina mukana olleelle päivystyspoliklinikan ter-
veydenhuoltohenkilöstölle. Koulutusintervention toteuttivat jokaisella kerralla samat 
henkilöt, ja koulutusten kesto oli samanpituinen. Kirjallinen ohje laadittiin yhteistyös-
sä käytännön asiantuntijaryhmän kanssa, ja ohjeen käytön opastus oli terveydenhuolto-
henkilöstölle samanlainen. Potilaat ja heidän läheisensä sekä interventiopoliklinikalla 
että verrokkipoliklinikalla eivät tienneet terveydenhuoltohenkilöstön koulutusinter-
ventiosta arvioidessaan tiedonsaantikokemustaan päivystyspoliklinikkakäynnin jäl-
keen. Koulutus suunnattiin interventiopoliklinikalla työskentelevälle terveydenhuol-
tohenkilöstölle mukaan lukien määräaikaisessa työsuhteessa olevat henkilöt. Koska 
päivystyspoliklinikoilla työskentelee aika ajoin lyhytaikaisessa työsuhteessa henkilö-
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kuntaa, saattoi osa AVH-potilaita hoitaneista henkilöistä jäädä koulutusintervention 
ulkopuolelle.

Verrokkipoliklinikkana toimineen päivystyspoliklinikan terveydenhuoltohenki-
löstölle ei järjestetty interventiokoulutusta, vaan he saivat perinteisen koulutussuunni-
telman mukaisen koulutuksen. Ennen koulutusintervention suunnittelua selvitettiin 
sekä interventiopoliklinikan että verrokkipoliklinikan koulutussuunnitelmat. Koulu-
tussuunnitelmia verrattiin keskenään ja varmistettiin molempien päivystyspoliklini-
koiden osalta, että koulutussuunnitelman lisäksi ei ollut suunniteltu muuta laajempaa 
koulutustapahtumaa kyseessä olevana ajankohtana. Koulutusintervention toteutus ja 
mittausajankohdat suunniteltiin niin, että samaan aikaan ei interventio- ja verrokki-
poliklinikoille ollut tulossa myöskään muuta laajaa toimintoihin merkittävästi vaikut-
tavaa muutosta.

Interventiopoliklinikan ja verrokkipoliklinikan valintakriteereinä oli samankaltai-
suus sekä henkilöstömäärältään ja henkilöstörakenteeltaan että hoidettavien AVH-po-
tilaiden määrältään. Eroa henkilöstömäärässä ja rakenteessa oli sairaanhoitajien 
osalta. Molemmilla poliklinikoilla myös apulaisosastonhoitajat osallistuivat hoito-
työ hön ja he olivat koulutukseltaan sairaanhoitajia. Kun tämä otetaan huomioon, 
sairaan hoitajien määrässä oli vain kolmen henkilön ero. Tämä tulee ottaa huomioon 
koulutusintervention vaikutusta arvioitaessa. Tutkimuksessa interventio- ja kontrol-
liryhmiä ei voitu kaltaistaa, mutta pyrittiin valitsemaan mahdollisimman samankal-
taiset ryhmät. Tutkimuksessa ei tehty alkumittausta interventio- ja kontrollipoliklini-
koiden terveydenhuoltohenkilöstölle, vaan kerättyjen taustatietojen pohjalta arvioitiin 
interventiopoliklinikan ja verrokkipoliklinikan samankaltaisuus.

Vaikka interventio- ja verrokkipoliklinikan koulutussuunnitelmat, henkilöstö-
rakenne ja määrä sekä hoidettavien AVH-potilaiden määrä otettiin huomioon, on 
mahdollista, että verrokkipoliklinikalla toteutettu, koulutussuunnitelman mukainen 
koulutus on ollut vaikuttavaa. Tällöin verrokkipoliklinikan AVH-potilaiden ja heidän 
läheistensä kokemaan tiedonsaantiin on voinut vaikuttaa terveydenhuoltohenkilös-
tön saama koulutussuunnitelman mukainen perinteinen, mutta vaikuttava koulutus. 
Toisaalta interventio- ja verrokkipoliklinikoiden terveydenhuoltohenkilöstön välillä 
voi olla eroja myös motivaatiossa ja aktiivisuudessa oppia uusia AVH-potilaan ja hänen 
läheisensä tiedonsaantia koskevia asioita. Myös jokaisen terveydenhuoltohenkilöstön 
henkilökohtainen elämäntilanne vaikuttaa oppimiseen ja asioiden omaksumiseen. 
Nämä tulee ottaa huomioon tutkimuksen tulosten luotettavuutta arvioitaessa.
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6.2 Eettiset kysymykset

Tutkimuksen aiheen valinta perustui siihen, että tiedonsaanti ja tiedonantaminen ovat 
keskeinen osa hoitotyötä lähes kaikissa hoitamisen vaiheissa ja konteksteissa. Aiheesta 
on vähän aikaisempaa tutkimusta, ja hoitotyössä tarvitaan näyttöön perustuvia keinoja 
potilaiden ja heidän läheistensä tiedonsaannin tukemisessa ja kehittämisessä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta (päätöksen numero: R06153H) 
ja sosiaali- ja terveysministeriö (25.9.2006) antoivat tutkimukseen puoltavan lausun-
non. Lisäksi tutkimukseen osallistuvien Suomen yliopistosairaaloiden johdolta saatiin 
luvat tutkimuksen toteuttamiselle ja tutkimukseen osallistuvilta tiedonantajilta suos-
tumus. Tutkimukselle laadittiin henkilötietolain (99/523) 10. §:n sekä julkisuuslain 
mukainen tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste.

Tutkimukseen valittiin satunnaisesti AVH-potilaat ja heidän läheisensä aineiston-
keruun ajankohtana kahden eri yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikalta. Tie-
donantajia informoitiin kirjallisesti tutkimuksen tarkoituksesta ja sen toteuttamisesta 
sekä tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja mahdollisuudesta keskeyttää 
tutkimukseen osallistuminen niin halutessaan. Tutkimukseen osallistuvilla oli mah-
dollisuus saada tutkijalta lisätietoa tutkimuksesta tai tarvittaessa keskustella tutkimuk-
seen liittyvistä kysymyksistä. Tutkijan yhteystiedot olivat tutkimustiedotteessa (Kank-
kunen & Vehviläinen-Julkunen ym. 2010). Tutkimusprosessin aikana kahdeksan 
tiedonantajaa otti yhteyttä tutkijaan täsmentääkseen joitakin kyselyyn vastaamiseen 
liittyviä asioita. Lisäksi kaksi perheenjäsentä soitti kertoakseen puolisonsa kohtelusta 
hoidon eri vaiheissa eri sairaaloissa ja yksi soittaja kertoi, miten hyvää hoitoa oli saanut.

Tutkija tai vaihtoehtoisesti tutkimusyhdyshenkilö lähetti tutkimustiedotteen sekä 
kyselylomakkeen potilaalle ja mahdollisesti mukana olleelle läheiselle suoraan kotiin 
suostumuslomakkeen kanssa. Kyselylomakkeet koodattiin, koska haluttiin selvittää 
myös potilas ja läheinen -parien kokemusta tiedonsaannista. Potilaat saivat täyttää kyse-
lylomakkeen nimettömänä, ja lomake palautettiin suljetussa kirjekuoressa Tampereen 
yliopistoon. Uusintakyselyä tutkimuksessa ei lähetetty, koska haluttiin kunnioittaa po-
tilaiden ja heidän läheistensä päätöstä olla osallistumatta tutkimukseen. Sairastuminen 
rasittaa potilasta ja läheistä, joten myös tästä syystä uusintakyselyä ei lähetetty (Löfman 
2006, Burns & Grove 2009, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010). 

Tiedonantajan henkilöllisyyttä ja kyselylomaketta ei missään tutkimuksen vaihees-
sa yhdistetty toisiinsa. Kirjalliset suostumuslomakkeet palautuivat samassa kirjekuores-
sa kyselylomakkeen kanssa. Tutkija siirsi suostumuslomakkeen erilliseen säilytyspaik-
kaan ennen kyselylomakkeen käsittelyä. Tutkimusaineistot on koko tutkimusprosessin 
ajan säilytetty asianmukaisesti, tuhoutumiselta sekä ulkopuolisilta suojattuna, ja ne hä-
vitetään tutkimuksen päätyttyä. Aineiston raportointivaiheessa ei käytetty ilmaisuja, 
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joista olisi voinut tunnistaa osallistujan. (Metsämuuronen 2003, Burns & Grove 2009, 
Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010.)

Tässä tutkimuksessa interventiopoliklinikalla työskentelevän terveydenhuolto-
henkilöstön koulutuksen tarkoituksena oli parantaa poliklinikalla työskentelevän 
valmiuksia antaa tietoa AVH-potilaille ja heidän läheisilleen. Verrokkipoliklinikkana 
toimi toinen päivystyspoliklinikka, jonka terveydenhuoltohenkilöstölle ei tarjottu sa-
manlaista koulutusta, mutta siltä ei myöskään estetty tavanomaista koulutusta. Verrok-
kipoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstö ei tiennyt koulutusintervention sisällöstä 
intervention aikana.

Interventiopoliklinikan kouluttajana toimi tutkija, joka oli aiemmin, intervention 
suunnitteluvaiheessa, toiminut päivystyspoliklinikalla osastonhoitajan tehtävässä. 
Interventiopoliklinikan toimintaympäristön ja terveydenhuoltohenkilöstön tunte-
minen auttoi tutkijaa koulutusintervention käytännön järjestelyjen suunnittelussa 
ja toteuttamisessa. Lisäksi terveydenhuoltohenkilöstön tunteminen auttoi luomaan 
koulutustilanteista vuorovaikutteisen tapahtuman. Toisaalta tutkijan aiempi rooli 
interventiopoliklinikan osastonhoitajana saattoi vaikuttaa koulutettavaan terveyden-
huoltohenkilöstöön myös kielteisesti. Tällä voi olla vaikutusta myös siihen, miten kou-
lutusinterventio koettiin. 

Interventiopoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluneet osallistuivat kou-
lutukseen; heitä informoitiin tutkimuksesta osastotunneilla ja tutkimusyhdyshenkilöt 
ja osaston johto informoivat heitä. Koulutusten aikana kukaan ei tietoisesti kieltäyty-
nyt koulutuksesta, vaikkakin hoitajien osallistuminen vaihteli eri koulutuskerroilla. 
Koulutukseen osallistujien nimet kirjattiin ylös, jotta voitiin varmistaa, että koko päi-
vystyspoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstö osallistui koulutuksiin. 

6.3 Tutkimustulosten tarkastelu

Tutkimus tuotti tietoa AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantikokemuksesta 
päivystyspoliklinikalla. AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantikokemukset 
vaihtelevat, ja tiedonsaannin osalta nousee sekä hyvin toteutuneita että kehitettäviä tie-
donsaannin kokemuksia. Potilaan ja hänen läheisensä taustatekijöillä, tiedonsaannin 
eri osa-alueilla sekä terveydenhuoltohenkilöstölle suunnatulla koulutusinterventiolla 
on yhteys siihen, kuinka potilas ja hänen läheisensä kokevat tiedonsaannin toteutu-
neen.
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hyvin toteutuneet tiedonsaannin osa-alueet

Potilas–läheinen-parivertailussa lähes jokaisen tiedonsaannin osa-alueen kohdalla 
potilaat saivat tietoa paremmin kuin heidän läheisensä. Parhaiten toteutuneet tiedon-
saannin kokemukset olivat sekä potilaiden että läheisten osalta tutkimuksista kertomi-
sen ja kohtelun osa-alueissa. Potilaat ja läheiset pitävät tärkeänä, että heitä kohdellaan 
ystävällisesti, heitä kuunnellaan ja heille esittäydytään. Myös aikaisempien tutkimusten 
mukaan (Pellikka ym. 2003, Paavilainen 2007, Mattila 2011) terveydenhuoltohenki-
löstö hallitsee hyvin tunneperäisten ja konkreettisten asioiden ilmaisemisen. Ystävälli-
nen ja potilasta kuunteleva hoitaja tai lääkäri parantaa potilaan hyvän olon kokemuksia 
päivystyspoliklinikalla, kiireinen ja kuuntelematon taas heikentää niitä (Paavilainen 
2007, Mattila 2011, Kiura 2012). Potilaat ja läheiset saivat tietoa hyvin myös niin sano-
tuista ”tehtäväkeskeisistä” asioista, kuten tutkimuksista ja lääkehoidosta kertomisesta 
sekä tutkimustuloksista. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Jansen ym. 2010, Mattila 
2011, Forster ym. 2012) on todettu, että potilaiden on helpompaa tuoda esille konk-
reettisia ja tehtäviin liittyviä tiedonsaantitarpeitaan kuin esimerkiksi emotionaalisia 
tiedonsaantitarpeita. Tässä tutkimuksessa päivystyspoliklinikan terveydenhuoltohen-
kilöstön suuntautuminen ja asennoituminen tehtäväkeskeisten asioiden hoitamiseen 
voi heijastua potilaan ja läheisen kokemukseen tiedonsaannista.

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että terveydenhuoltohenkilöstön 
osalta tiedon antaminen painottuu enemmän tehtäväkeskeisten asioiden kertomi-
seen kuin henkilökohtaiseen ja yksilölliseen keskusteluun potilaan ja hänen läheisensä 
kanssa (Kääriäinen 2007, Halkett ym. 2010, Mattila 2011). Toisaalta päivystyspoli-
klinikoilla työskentelevä terveydenhuoltohenkilöstö on usein lääketieteellis-teknisesti 
suuntautunutta ja hallitsee näin myös paremmin tehtäväkeskeisiin asioihin liittyvän 
tiedonantamisen (Söderström ym. 2003, Kiura 2012, Paavilainen ym. 2012).

Läheiset kokivat saaneensa hyvin tietoa potilaan tilasta; heille selvitettiin, mihin 
voivat olla yhteydessä saadakseen tietoja potilaan voinnista, ja potilaan hoitoa suun-
niteltiin yhdessä läheisen kanssa. Lisäksi läheinen sai olla mukana potilaan seurassa 
halutessaan. Tulos on yhdenmukainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joiden 
mukaan läheiset saivat hyvin tietoa konkreettisista asioista (Jansen ym. 2010, Matti-
la 2011). Toisaalta läheisten kokemukseen tiedonsaannista vaikuttavat myös läheisen 
oma aktiivisuus ja oma-aloitteisuus tiedon hakemisessa. Läheisen arkuus ja vaikeus lä-
hestyä terveydenhuoltohenkilöstöä haittaa tiedonsaantia. Aktiiviset ja oma-aloitteiset 
henkilöt saivat riittävästi tietoja, kun taas passiiviset henkilöt kokevat jäävänsä vaille 
riittäviä tietoja (Hiidenhovi 2001, Paavilainen 2007, Kiura 2012). Toisaalta terveyden-
huoltohenkilöstö kokee tiedonantamisen helpompana silloin, kun potilas tai läheinen 
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oma-aloitteisesti kysyy epäselvistä tai häntä askarruttavista asioista (Söderström 2003, 
Heino 2005). Lisäksi potilaan ohjaamista ja tiedonantamista helpottaa se, että ohjaus 
on selvästi kirjattu osaksi osaston tai poliklinikan toimintaohjeistusta.

Kehitettävät tiedonsaannin osa-alueet

Potilas ja läheinen -parien tulosten vertailussa tuli esille, että potilaat ja heidän lähei-
sensä kokivat oireista kertomisen toteutuneen tiedonsaannin osa-alueista huonoiten. 
Potilaan ja läheisen tulisi olla tietoisia sairauden oireista voidakseen viestiä oireista ja 
niissä tapahtuvista muutoksista. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan oireet voivat olla mo-
ninaisia, ja tällä saattaa olla vaikutusta siihen, kuinka yksityiskohtaisesti oireista ja 
niiden kehittymisestä potilaalle ja läheiselle kerrotaan. Kuitenkin oireiden tunnista-
minen ja terveydenhuoltohenkilöstön informointi niistä auttaa hoidon kiireellisyyden 
määrittämisessä ja hoidon suunnittelussa sekä tutkimuksien ajoittamisessa. Oireista 
viestittäminen henkilökunnalle on vaikeaa, mikäli potilas ja hänen läheisensä eivät 
tiedä ja tunnista oireiden olemassaoloa ja niiden kehittymistä ollessaan hoidettavana 
päivystyspoliklinikalla. Vastaavanlaisia tuloksia on tullut esille myös aikaisemmissa 
tutkimuksissa, joissa potilailla oli riittävästä ohjauksesta huolimatta puutteelliset tie-
dot sairaudesta, oireista ja röntgentutkimustuloksista kertomisessa (Rodgers ym. 2001, 
Kyngäs ym. 2003, Löfman 2006, Paavilainen ym. 2009, Yonaty & Kitchie 2012).

Tässä tutkimuksessa kehitettäviksi tiedonsaannin alueiksi nousivat jatkohoidosta 
kertomiseen liittyvät asiat sekä saadut hoito-ohjeet. Potilaat ja läheiset kokevat saavansa 
enemmän tietoa sairauteen liittyvästä jatkohoidosta, jatkohoitopaikkaan siirtymisestä, 
lääkehoidosta, sairausloman pituudesta, sairaalassa vietettävästä ajasta ja toipumisajan 
pituudesta. Tiedonsaantia ja sen ymmärtämistä sekä tiedonsaannin parantamista kos-
kevia asioita on pidetty suurimpina kehittämiskohteina jo aikaisempien tutkimusten 
mukaan (Hiidenhovi 2001, Johansson ym. 2003, Kääriäinen 2007, Länsimies-Anti-
kainen 2011, Mattila 2011, Paavilainen ym. 2012). Sairaaloiden lyhentyneet hoitoajat 
ja teknologian kehittyminen tekevät hoidosta nopeatempoisempaa ja edellyttävät po-
tilaan ja läheisen omaksuvan aiempaa lyhyemmässä ajassa sairauttaan koskevia tietoja, 
ohjeita ja neuvoja. Samansuuntaisia tuloksia on tullut esille myös muissa tutkimuksissa, 
joissa potilailla ja heidän läheisillään on tarve saada enemmän tietoa jatkohoidosta ja 
erilaisista kotiin saatavista palveluista (Rodgers ym. 2001, Haapaniemi ym. 2006, Kaila 
2009). Päivystyspoliklinikalla toteutettavassa hoitotyössä painottuvat tekninen osaa-
minen ja terveydenhuoltohenkilöstön ammattitaito. Erityisesti iäkkäiden potilaiden 
kohdalla tieto lääkityksestä, nestehoidosta ja ravitsemuksesta koetaan tärkeänä, mutta 
myös läheisen mukanaolon merkitys korostuu. Päivystyspoliklinikan hoitotyötä tu-
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lisikin jatkossa kehittää perhelähtöisemmäksi nykyisestä tehtäväkeskeisestä hoitotyön 
toimintatavasta.

Potilaat ja läheiset saivat huonosti hoitoon liittyviä kirjallisia ohjeita, ja ohjeita ei 
juurikaan käyty lävitse yhdessä potilaan ja läheisen kanssa. Kirjallisten ohjeiden etuna 
pidetään sitä, että potilas ja läheinen voivat käydä ohjeen lävitse omassa tahdissaan ja 
kerrata esille tulleet asiat. Akuutissa sairastumistilanteessa potilas ei muista eikä välttä-
mättä ymmärrä saamaansa tietoa. Tällöin kirjallisen ohjeen merkitys korostuu sekä po-
tilaan että läheisen tiedonsaannissa. (Salanterä ym. 2005, Angelmar & Berman 2007.) 
Aikaisempien tutkimusten mukaan tiedonjakamisen menetelmien käyttö on ollut yk-
sipuolista (Heino 2005, Lipponen ym. 2008). Helppolukuisten ja lyhyiden kirjallisten 
ohjeiden on kuitenkin todettu vahvistavan potilaan ja läheisen jatkohoidosta selviyty-
mistä sairaalan ulkopuolella (Sreenivasan 2003, Kaila 2009, Salminen-Tuomaala ym. 
2010). Erityisesti keski-ikäisten ja yli 50-vuotiaiden kohdalla kirjallisia ohjeita pidetään 
välttämättöminä ja niiden merkitys korostuu (Hoffmann ym. 2006, Paavilainen ym. 
2009, Salminen-Tuomaala ym. 2010). Kirjalliset ohjeet eivät kuitenkaan yksinään var-
mista sitä, että potilas ja läheinen ovat ymmärtäneet saadun tiedon. Tiedon ymmär-
tämisellä vahvistetaan sitä, että saatu tieto muistetaan varmemmin. Sillä, että ohje 
käydään lävitse yhdessä potilaan ja läheisen kanssa, voidaan samalla varmistaa tiedon 
ymmärtäminen. Kirjallisia ohjeita on kritisoitu niiden yleistettävyyden vuoksi (Åst-
edt-Kurki ym. 2001a, Salminen-Tuomaala ym. 2010). Kirjallisia ohjeita laadittaessa tu-
leekin varmistaa, että ohje ei ole liian yleinen, mutta ei myöskään liian yksityiskohtai-
nen. Terveydenhuoltohenkilöstön tulisikin käyttää tiettyä tarkastuslistaa, jonka avulla 
he voivat varmistaa, että tiedonsaannin kannalta tärkeät osa-alueet on käyty yhdessä 
potilaan kanssa lävitse. Erityisesti AVH-potilaiden kohdalla korostuu annetun tiedon 
ymmärtämisen tärkeys (Hofmann ym. 2006, Forster ym. 2012), koska sairaus vaikeut-
taa asioiden ymmärtämistä.

Tulokset tukevat aikaisempaa tutkimustietoa (Booth ym. 2005, Kääriäinen 2007, 
Halkett ym. 2010, Saveman 2010, Mattila 2011, Yonaty & Kitchie 2012, Forster ym. 
2012). Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että potilaan läheisen tiedon-
saanti ei aina perustu yksilölliseen tarpeeseen ja myös läheiset tulisi ottaa mukaan oh-
jaustilanteeseen. Tulosten perusteella sekä potilas että läheinen tulisi ottaa nykyistä pa-
remmin mukaan hoidon suunnitteluun ja antaa tietoa potilaan tilasta myös läheiselle. 
Jatkossa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota kehitettäviin tiedonsaannin osa-alueisiin 
ja systemaattisesti lähteä kehittämään niihin parempia käytännön toimintamalleja. 
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Potilaan ja läheisen taustatekijöiden yhteys tiedonsaantiin

Potilaan ja läheisen tiedonsaantitarpeet eivät ole pysyviä, vaan ne muuttuvat ajan ja 
sairauden tilanteen myötä. Tiedonsaantitarpeisiin vaikuttavat myös potilaan yksilöl-
liset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty, aikaisemmat kokemukset ja koettu odo-
tusajan pituus. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että korkea ikä ja 
sukupuoli sekä lisäksi matala koulutustaso ovat yhteydessä huonontuneeseen tiedon 
ymmärtämiseen (Kucia & Horowitz 2000, Flory & Emanuelin 2004).

Tässä tutkimuksessa läheiset kokivat saaneensa huonosti tietoa lääkehoidosta ja nes-
tehoidosta. Terveydenhuoltohenkilöstö ei välttämättä ota läheistä mukaan kertoessaan 
potilaalle hänen lääke- ja nestehoidostaan, ja tällä saattaa olla vaikutusta läheisten huo-
noon kokemukseen tiedonsaannissa. Myös aikaisempien tutkimusten mukaan (Isola 
ym. 2007, Paavilainen ym. 2009, Mattila ym. 2010) potilaat ovat pääosin tyytyväisiä 
lääkehoidosta saatuun tietoon, mutta lääkkeiden sivuvaikutuksista kaivattiin enem-
män tietoa. Lisäksi tieto lääkehoidosta sisältyy potilaiden ja läheisten tärkeimpinä pi-
tämiin tiedonsaannin osa-alueisiin (Leibovitch ym. 2004, Isola ym. 2007, Paavilainen 
ym. 2009) ja erityisesti iäkkäät pitävät lääkehoidon ohjausta tärkeänä (Leibovitch ym. 
2004, Isola ym. 2007). 

Tulosten mukaan saatujen hoito-ohjeiden osalta sekä potilaat että heidän lähei-
sensä kokivat tiedonsaannin toteutuneen huonommin. Kirjalliset ohjeet koetaan kui-
tenkin tärkeinä. Tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa 
erityisesti iäkkäimpien henkilöiden kohdalla korostuu ohjeen sisällön ymmärrettävyys 
(Kyngäs 2003, McKenna & Scott 2007, Johnson ym. 2008, Paavilainen ym. 2009, Sal-
minen-Tuomaala ym. 2010). Aivoverenkiertohäiriö koskettaa useimmin iäkkäämpiä 
potilasryhmiä, joten erityisesti juuri iäkkäiden potilaiden tiedonsaannin turvaaminen 
tulisi varmistaa.

Potilaan siviilisäädyllä oli yhteys koettuun tiedonsaantiin siten, että lesket kokivat 
oireista kertomisen osa-alueen toteutuneen huonommin kuin muihin siviilisäätyihin 
kuuluvat. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että yksineläjät ovat tyy-
tyväisempiä tutkimuksista etukäteen annettuun tietoon verrattaessa parisuhteessa elä-
viin henkilöihin (Salminen-Tuomaala ym. 2010).

Tässä tutkimuksessa potilaat ja läheiset kokivat saaneensa enemmän tietoa, jos ky-
seessä oli heidän ensimmäinen käyntinsä päivystyspoliklinikalla verrattuna useampaan 
kertaan hoidossa käyneisiin. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että 
ensimmäistä kertaa päivystyspoliklinikalla käyneet potilaat kokivat saadun tiedon pa-
rantaneen selviytymistä selkeästi enemmän kuin ne potilaat, jotka olivat käyneet päi-
vystyspoliklinikalla jo aiemmin (Kääriäinen & Kyngäs 2005, Paavilainen ym. 2009, 
Mattila 2011).
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Odotusajan yhteys koettuun tiedonsaantiin tuli esille tässä tutkimuksessa. Odo-
tusajalla on vaikutusta sekä potilaan että läheisen kokemaan tiedonsaantiin päivystys-
poliklinikalla tiedonsaannin useimmilla osa-alueilla. Koettuun odotusajan pituuteen 
voivat vaikuttaa potilaan ja läheisen saama arvio odotusajan pituudesta, väliaikatieto-
jen saaminen sekä potilaan ja läheisen oma kokemus hoidon tarpeen kiireellisyydestä. 
Epätietoisuus ja huoli omasta sairaudesta vaikuttavat myös kokemukseen odotusajan 
pituudesta, jolloin odotusaika voi tuntua pidemmältä. Myös aikaisemmissa tutkimuk-
sissa on tullut esille odotusajan yhteys koettuun hoidon laatuun (Hiidenhovi 2001, 
Rutten ym. 2005, Paavilainen 2009). Tiedottamalla arvioidusta odotusajan kestosta 
voidaan vaikuttaa myönteisemmän kokemuksen syntymiseen, vaikka odotusaika oli-
sikin useita tunteja.

Oireista kertominen ja saadut hoito-ohjeet -osa-alueiden kohdalla sekä potilaat että 
heidän läheisensä kokivat tiedonsaannin toteutuneen huonoimmin. Tiedonsaannin 
osa-alueiden keskiarvot luottamusväleineen on esitetty taulukossa 4. Tässä tutkimuk-
sessa kolme neljäsosaa (75 %) potilaista ja puolet (51 %) läheisistä oli iältään 60 vuotta 
tai enemmän. Kirjallisten ohjeiden merkitys tiedonsaannin tukena korostuu iäkkääm-
pien potilaiden ja läheisten kohdalla.

Koulutusinterventio ja muutos tiedonsaantikokemuksessa

Tässä tutkimuksessa koulutusinterventio toteutettiin interventiopoliklinikalla työs-
kentelevälle terveydenhuoltohenkilöstölle eli vain toisen sairaalan terveydenhuolto-
henkilöstölle. Verrokkipoliklinikalle ei vastaavaa koulutusta järjestetty. Interventiopo-
liklinikan ja verrokkipoliklinikan välillä tapahtunutta muutosta mitattiin käyttämällä 
alkumittausta ja loppumittausta. Mittaukset kohdennettiin kahden eri sairaalan päi-
vystyspoliklinikan AVH-potilaisiin ja heidän mukanaan mahdollisesti olleisiin lähei-
siin. Koulutusintervention vaikutusta AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantiin 
arvioitiin vertaamalla AVH-potilaiden ja heidän läheistensä tiedonsaantikokemusta 
interventiopoliklinikalla suhteessa verrokkipoliklinikan muutokseen. Tuloksissa on 
viitteitä siihen, että päivystyspoliklinikalla, jossa interventioryhmä toimi, potilaat ja 
heidän läheisensä kokivat tiedonsaannin toteutuneen paremmin kuin päivystyspolik-
linikalla, jossa verrokkiryhmä toimi. Samansuuntaisia tuloksia on raportoitu myös ai-
kaisemmissa tutkimuksissa (Booth ym. 2005, Campbell ym. 2007, Melender & Hägg-
man-Laitila 2009, Forster ym. 2012). Koulutusinterventioiden käytöllä on mahdollista 
saada myönteisiä vaikutuksia ja niitä voidaan suositella näyttöön perustuvan hoitotyön 
edistämisessä.
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Taustatekijöistä potilaiden ja läheisten odotusaika, potilaan ikä ja aikaisemmat ko-
kemukset olivat yhteydessä tiedonsaannin kokemukseen. Iäkkäämmät potilaat kokivat 
tiedonsaannin toteutuneen lääkehoidon ja nestehoidon osalta huonommin kuin nuo-
remmat potilaat. Lisäksi ne potilaat ja heidän läheisensä, jotka olivat aiemmin käyneet 
sairaalassa, kokivat kohtelun huonommaksi kuin ne potilaat, jotka eivät olleet aiemmin 
käyneet sairaalassa.

Tässä tutkimuksessa koulutusinterventio ei näkynyt tilastollisesti merkitsevänä, 
mutta jokaisessa tiedonsaannin yhdeksässä osa-alueessa tulos oli positiivinen. Koulutus-
interventiota voidaan pitää ”osittain vaikuttavana”, kun jotkin toivotuista muutoksista 
ovat tapahtuneet ja jotkin eivät. Toisaalta myös koulutusinterventiota voidaan pitää 
”ei-vaikuttavana”, kun tavoiteltuja muutoksia ei ole tapahtunut tai ne ovat hyvin vä-
häisiä (Campbell ym. 2007, Melender & Häggman-Laitila 2009). Tässä tutkimuksessa 
koulutusinterventio suunnattiin interventiopoliklinikalla työskentelevälle terveyden-
huoltohenkilöstölle ja tapahtunutta muutosta arvioitiin vertaamalla AVH-potilaiden 
ja heidän läheistensä tiedonsaantikokemusta interventiopoliklinikan ja verrokkipo-
liklinikan välillä. Tutkimusasetelman rajoite saattoi vaikuttaa koulutusintervention 
vaikutusten mittaamiseen. Toteuttamalla alku- ja loppumittaus myös terveydenhuol-
tohenkilöstön osaamisen osalta interventio- ja verrokkipoliklinikalla olisi saatu lisää 
tietoa koulutusintervention vaikutuksesta. Myös sisällyttämällä koulutusinterventioon 
enemmän vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöä, esimerkiksi ryhmätehtäviä 
ja harjoituksia, olisi koulutusinterventiolla voitu saada myönteisempiä tuloksia. Tällöin 
jokainen koulutettava olisi paremmin saatu osallistumaan koulutustapahtuman aikana 
ja motivoitunut koulutuksesta.

Tulokset tukevat koulutusintervention hyödyllisyyttä, vaikkakaan muutokset in-
terventioryhmässä verrokkiryhmän muutokseen suhteutettuna eivät ole tässä tutki-
muksessa tilastollisesti merkitseviä. Tutkimus tuotti uutta tietoa koulutusintervention 
vaikutuksista AVH-potilaan ja läheisen tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla. Ai-
kaisemmin koulutusinterventiota on kehitetty ja testattu hyvin vähän päivystyspolik-
linikoilla, joissa potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantikokemus muodostuu.

6.4 Tutkimuksen merkitys käytännölle, koulutukselle, 
johtamiselle ja hoitotieteelle

Tutkimus sijoittuu perhehoitotieteen alueelle. Tutkimuksessa tarkasteltiin AVH-po-
tilaiden ja heidän läheistensä kokemusta tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla. 
Tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä AVH-potilaiden ja heidän läheistensä 
tiedonsaannin kokemuksesta sekä tiedonsaannin toteutumisen perhelähtöisyydestä 



77AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaanti päivystyspoliklinikalla

päivystyspoliklinikalla. Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa ja kehitettäessä per-
helähtöistä toimintaa sekä kehitettäessä koulutusinterventioita edelleen.

Tutkimus tuo esille ne tiedonsaannin osa-alueet, jotka tulee ottaa huomioon ke-
hitettäessä tiedonsaantia perhelähtöisemmäksi. Lisäksi tutkimuksen tulokset auttavat 
ymmärtämään niitä eri taustatekijöitä ja tiedonsaantiin yhteydessä olevia tekijöitä, jot-
ka vaikuttavat potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantikokemukseen päivystyspoli-
klinikalla.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastunut potilas ja hänen läheisensä tarvitsevat tietoa ja 
tukea myös akuutin sairastumistilanteen jälkeen. AVH:öön sairastumisen lisäksi tulisi 
nähdä potilaan koko elämäntilanne ja siihen vaikuttavat tekijät. Vertaistuen mahdol-
lisuutta tulisi tarjota ja kehittää erilaisia vaihtoehtoja yhteydenpitoon muihin AVH:ta 
sairastaviin potilaisiin ja läheisiin.

AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla on mel-
ko vähän aiempaa tutkimusta. On tutkittu lähinnä potilaan kuntoutumista sairastu-
misen jälkeen ja läheisen tiedonsaantia potilaan ollessa kotihoidossa. Tutkimuksen tu-
losten perusteella on mahdollista tiivistetyssä muodossa tarkastella niitä tiedonsaannin 
eri osatekijöitä, jotka vaikuttavat perhelähtöisen tiedonsaannin kehittämiseen. Tutki-
muksessa tuotettua teoreettista mallia voidaan hyödyntää päivystyspoliklinikalla työs-
kentelevän terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksessa ja kehitettäessä AVH-potilaan 
ja hänen läheisensä tiedonsaantia päivystyspoliklinikalla. Teoreettisen mallin avulla 
voidaan tuoda konkreettisesti esille potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantiin vaikut-
tavat tekijät sekä tukea ja vahvistaa potilaan ja läheisen tiedonsaantia päivystyspolikli-
nikalla. Tutkimuksessa kehitetty teoreettinen malli voidaan nähdä yksinkertaistettuna 
tiedonsaannin kehikkona, struktuurina, jota voidaan käyttää myös arvioitaessa tiedon-
saannin toteutumista AVH-potilaan ja hänen läheisensä näkökulmasta.

Potilaan läheisen mukaan ottaminen teoreettisen mallien edelleen kehittämiseen 
mahdollistaa perhelähtöisempien toimintatapojen suunnittelun ja toteuttamisen. Po-
tilaan ja läheisen kokemukset tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla auttavat kehittä-
mään hoitotyön koulutuksessa potilaan ja läheisen ohjausta ja opettamista lähtemään 
heidän tarpeistaan. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan tiedonsaannin ja hoitamisen ke-
hittämiseksi on tarpeen lisätä erityisesti aivoverenkiertohäiriöistä kärsivien potilaiden 
hoitoon perehtyneiden sairaanhoitajien koulutusta.

Päivystyspoliklinikkatyö on hyvin haasteellista, ja tilanteet voivat nopeasti muut-
tua. Haasteelliset ja ennakoimattomat tilanteet luovat terveydenhuoltohenkilöstölle 
paineita työssä selviytymisessä. Tiedonsaantimallin testaaminen ja soveltaminen eri 
potilasryhmillä voisi tuoda lisää keinoja työn ja tiedon jakamisen hallintaan päivys-
tyspoliklinikalla. Mallia voidaan hyödyntää myös johtamisessa esimerkiksi suunnitel-
taessa päivystyspoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksien sisältöjä sekä 
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tehostamalla päivystyspoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstön toimintatapoja tie-
donsaannin eri osa-alueilla.

Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää perhehoitotyön kehittämisessä. 
AVH-potilaan ja hänen läheisensä kokemukset tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla 
tuottivat uutta tietoa sekä potilaan ja läheisen tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla 
että potilaan ja läheisen tiedonsaantikokemuksista suomalaisella päivystyspoliklini-
kalla. Perhehoitotieteellisestä tutkimuksesta voidaan saadun tiedon perusteella esittää 
seuraavassa luvussa kuvatut jatkotutkimusaiheet.

6.5 Jatkotutkimusaiheet

Tutkimuksessa toteutettu koulutusinterventio antoi viitteitä siitä, että tiedonsaannissa 
on tapahtunut interventiopoliklinikalla enemmän myönteistä kehitystä kuin verrokki-
poliklinikalla. Jatkossa tarvitaan lisää tutkimusta koulutusinterventioiden vaikutuk-
sista. Erityisesti systemaattisen ja pitkäkestoisen koulutusintervention vaikutusta tulisi 
tutkia esimerkiksi pitkittäistutkimusta hyödyntäen, koska vakiintuneiden toiminta-
tapojen pysyvä muuttaminen sekä uusien toimintamallien käyttöönotto edellyttävät 
tehokkaampia ja pitkäkestoisempia näyttöön perustuvia interventiota. Lisäksi erilais-
ten koulutusmenetelmien ja materiaalien käyttöä interventiotutkimuksissa tulisi tes-
tata. Näin saataisiin monipuolista tietoa eri koulutusmenetelmistä ja tulosta voitaisiin 
hyödyntää kehitettäessä aiempaa tehokkaampia interventioita. Hyödyntämällä erilai-
sia tutkimusasetelmia voitaisiin selvittää eri tiedonjakamisen menetelmien vaikutuksia 
potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantiin. Tämä auttaisi siirtymistä tehokkaampien 
ja vaikuttavampien tiedonjakamisen menetelmien käyttöön.

Tässä tutkimuksessa arvioitiin AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaanti-
kokemusta päivystyspoliklinikalla ja koulutusinterventio toteutettiin päivystyspolik-
linikan terveydenhuoltohenkilöstölle. Jatkossa olisi tärkeä selvittää myös terveyden-
huoltohenkilöstön kokemuksia koulutusintervention toteuttamisesta, erityisesti eri 
ammattiryhmien osalta. Lisäksi koulutusintervention testaaminen laajemmilla kohde-
ryhmillä toisi yleistettävämpää tietoa koulutusintervention vaikutuksista ja toimivuu-
desta eri ammattiryhmien näkökulmasta.

Potilasjärjestöt ja muun muassa Aivoliitto tekevät yhteistyötä potilaiden ja heidän 
läheistensä tiedonsaannin parantamiseksi. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia ja 
selvittää yhteistyötapoja eri sektoreiden välillä ja löytää koulutusintervention toteut-
tamiseen uusia toimintatapoja. Koulutusintervention käytön laajentamisen kannalta 
jatkossa olisi tärkeää selvittää myös potilasjärjestöjen yhteistyöresursseja potilaiden ja 
läheisten tiedonsaannin tukemisessa päivystyspoliklinikalla. 
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Tutkimuksen tuloksista muodostetun teoreettisen mallin avulla voidaan tarkas-
tella AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantiin liittyviä ja niihin vaikuttavia 
tiedonsaannin osa-alueita potilaan ja hänen läheisensä näkökulmasta. Tutkimuksessa 
kehitetyn mallin testaaminen on tämän tutkimuksen yksi jatkotutkimushaaste. Tes-
taamisella saataisiin tietoa siitä, miten käyttökelpoinen malli on ja miten siinä esiinty-
vät käsitteet konkretisoituvat käytännössä. Potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia 
kuvaavaa mallia voisi testata poliklinikoilla, jossa ei hoideta päivystyspotilaita. Tällöin 
päivystyspoliklinikan ja ei-päivystystä tuottavan poliklinikan eroja voitaisiin verrata 
keskenään ja edelleen syventää päivystyspoliklinikkatyöhön sisältyviä potilaan ja lä-
heisen tiedonsaannin erityispiirteitä. Lisäksi mallia voitaisiin edelleen kehittää esimer-
kiksi haastattelemalla potilaita ja heidän läheisiään päivystyspoliklinikkahoidon jäl-
keen. Laadullisella lähestymistavalla voisi edelleen syventää tietoa potilaan ja läheisen 
tiedonsaantikokemuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tässä tutkimuksessa ter-
veydenhuoltohenkilöstö ei arvioinut omaa toimintansa. Tärkeätä olisi esimerkiksi ha-
vainnoinnin ja videoinnin avulla syventää saatua kuvaa tiedonsaannin toteutumisesta 
päivystyspoliklinikalla myös terveydenhuoltohenkilöstön näkökulmasta.

AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia mitattiin tässä tutkimuksessa ky-
selylomakkeella, joka oli kehitetty tätä tutkimusta varten. Jatkossa kyselylomaketta tu-
lisi testata ja kehittää sekä sen toimivuutta tulisi arvioida laajemmalla kohderyhmällä. 
Kyselylomakkeen kehittämisessä tulisi hyödyntää monipuolisesti eri aineistoja.

6.6 Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella esitetään seuraavat johtopäätökset:

1. Tutkimus AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaannista on hyödyllinen, 
koska tutkimus kartuttaa ja täydentää aivoverenkiertohäiriötä sairastavien poti-
laiden ja heidän läheistensä kokemusta tiedonsaannista päivystyspoliklinikalla. 
Tässä tutkimuksessa saatu tieto on suomalaisesta kulttuurista nousevaa tietoa ja 
siksi merkittävää suomalaisten AVH-potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyön 
kehittämisessä.

2. AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantikokemukseen olivat yhteydessä 
potilaan ja hänen läheisensä taustatekijöistä potilaan ikä, siviilisääty, aikaisem-
pi sairaalakokemus, odotusaika päivystyspoliklinikalla ja kokemus odotusajan 
pituudesta. Tunnistetut potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantikokemukseen 
vaikuttavat taustatekijät mahdollistavat yksityiskohtaisemman tarkastelun ja 
tiedonsaannin kehittämisen perhelähtöisesti.
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3. AVH-potilaan läheiset kokivat saaneensa huonommin tietoa päivystyspoliklini-
kalla kuin potilaat. Päivystyspoliklinikoilla tulee kehittää tiedonsaantia tukevia 
toimintatapoja, jossa potilaiden läheiset on otettu huomioon. Potilaan läheiselle 
tulee tarjota mahdollisuus osallistua ohjaukseen tiedon saamiseksi aivoveren-
kiertohäiriöstä ja sen hoidosta, mikä auttaa häntä tukemaan ja kannustamaan 
potilasta selviytymisessä sairauden kanssa.

4. AVH-potilaat kokivat saaneensa huonosti tietoa erityisesti hoito-ohjeiden ja 
oireista kertomisen osalta. Päivystyspoliklinikan terveydenhuoltohenkilöstön 
tulee jatkossa kiinnittää huomiota näiden tiedonsaannin osa-alueiden huomioi-
miseen ohjatessaan AVH-potilaita. 

5. AVH-potilaiden läheiset kokivat saaneensa huonosti tietoa hoito-ohjeista sekä 
oireista, lääkehoidosta ja nestehoidosta kertomisen osalta. Tiedonsaannin ke-
hittäminen päivystyspoliklinikalla edellyttää jatkossa huomion kiinnittämistä 
myös näihin tiedonsaannin osa-alueisiin. 

6. Koulutusintervention vaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä yhdessäkään tie-
donsaannin osa-aluekohtaisessa analyysissä, mutta jokaisessa näissä vaikutus oli 
kuitenkin positiivinen. Tuloksen pohjalta koulutusinterventio vaikutti myöntei-
sesti AVH-potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantiin päivystyspoliklinikalla. 
Vaikuttavampien ja monipuolisempien koulutusinterventioiden käyttöä voidaan 
suositella, jotta toimintatavoissa saavutettaisiin muutosta perhelähtöisempään 
suuntaan.

7. Päivystyspoliklinikan hoitotyötä tulisi kehittää entistä perhelähtöisemmäksi 
nykyisestä tehtäväkeskeisestä hoitotyön toimintatavasta. Päivystyspoliklinikan 
terveydenhuoltohenkilöstön koulutussuunnittelussa tämä tulisi jatkossa ottaa 
paremmin huomioon.

8. Tavoiteltaessa perhelähtöisempiä toimintatapoja tulee potilas ja läheinen sekä 
heitä edustavat järjestöt ottaa tiiviimmin mukaan toimintojen kehittämiseen. 
Pitkäkestoisella ja tiiviillä yhteistyöllä uusista toimintamalleista saadaan aiem-
paa perhelähtöisempiä.
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lIITTEET

liite 1. Potilaan suostumuslomake

 SUOSTUMUS  3.9.2006

POTILAAN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ TIEDONSAANTIA 
ENSIAPUPOLIKLINIKALLA SELVITTÄVÄ TUTKIMUS

Olen saanut kirjallista tietoa potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia ensiapupoli-
klinikalla selvittävästä tutkimuksesta ja mahdollisuuden esittää siitä tutkijalle kysy-
myksiä.

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oi-
keus kieltäytyä siitä milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän myös, että tiedot 
käsitellään luottamuksellisesti. 

Tampereella____.____.200 Tampereella ____.____.200

Suostun osallistumaan tutkimukseen: Suostumuksen vastaanottaja:

potilaan allekirjoitus tutkijan allekirjoitus

nimenselvennys nimenselvennys

potilaan syntymäaika

osoite
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liite 2. Potilaan läheisen suostumuslomake

 SUOSTUMUS  3.9.2006

POTILAAN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ TIEDONSAANTIA 
ENSIAPUPOLIKLINIKALLA SELVITTÄVÄ TUTKIMUS

Olen saanut kirjallista tietoa potilaan ja hänen läheisensä tiedonsaantia ensiapupolik-
linikalla selvittävästä tutkimuksesta ja mahdollisuuden esittää siitä tutkijalle kysymyk-
siä.

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oi-
keus kieltäytyä siitä milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän myös, että tiedot 
käsitellään luottamuksellisesti.

Tampereella____.____.2006 Tampereella ____.____.2006

Suostun osallistumaan tutkimukseen: Suostumuksen vastaanottaja:

potilaan läheisen allekirjoitus tutkijan allekirjoitus

nimenselvennys nimenselvennys

syntymäaika

osoite
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liite 3. Potilaan kyselylomake

KYSELYLOMAKE POTILAALLE TIEDONSAANNISTA 
ENSIAPUPOLIKLINIKALLA

Rengastakaa sopivin vaihtoehto tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.

TAUSTATIEDOT

1. Siviilisäätynne
1. naimaton
2. avio-/avoliitossa
3. eronnut
4. leski

2. Ammattinne 

3. Korkein koulutuksenne
1. kansakoulu/peruskoulu/keskikoulu
2. koulutason ammatillinen koulutus
3. opistotason ammatillinen koulutus
4. ammattikorkeakoulu
5. yliopisto

4. Olitteko ensimäistä kertaa hoidettavana tämän sairaalan ensiapupoliklinikalla?
1. kyllä
2. ei
3. en osaa sanoa

5. Kuinka kauan olitte ensiapupoliklinikalla ennen kuin lääkäri tuli tutkimaan Tei-
dät?
1. lääkäri tuli tutkimaan välittömästi
2. puoli tuntia tai alle
3. yli puoli tuntia – enintään tunnin
4. yli tunnin – enintään kaksi tuntia
5. yli kaksi tuntia – enintään kolme tuntia
6. yli kolme tuntia – enintään kuusi tuntia
7. yli kuusi tuntia – enintään 12 tuntia
8. yli 12 tuntia 
9. en osaa sanoa
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6. Tuliko lääkäri tutkimaan Teidät mielestänne riittävän pian?
1. kyllä
2. ei 
3 en osaa sanoa

7. Olitteko ensiapupoliklinikalla 
1. yksin
2. läheiseni kanssa, kenen
3. jonkun muun henkilön kanssa, kenen

Pyydämme Teitä arvioimaan kokemuksenne useista ensiapupoliklinikkakäyntiinne liit-
tyvistä tiedonsaantiasioista ympyröimällä mielipidettänne parhaiten kuvaavan vaihtoeh-
don. Valitkaa vain yksi numero kunkin kysymyksen kohdalla.

täysin 
samaa 
mieltä

osittain 
samaa 
mieltä

osittain 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

asia ei 
koskenut 
minua

8. minulle kerrottiin, miksi joudun odottamaan 4 3 2 1 0
9. minulle kerrottiin, missä odotan tutkimuksia ja hoitoa 4 3 2 1 0

10. minulle kerrottiin, mihin voin ottaa tarvittaessa 
yhteyttä odottaessani 4 3 2 1 0

11. minulle kerrottiin, mitä odotan 4 3 2 1 0
12. min minulle kerrottiin, keneltä voin tarvittaessa kysyä 

neuvoja 4 3 2 1 0
13. minulle annetut ohjeet ja neuvot olivat selkeät 4 3 2 1 0
14. Olin tyytyväinen tietoon, jota sain hoidostani 4 3 2 1 0
15. hoitajat, lääkärit ja muut ammattiryhmät antoivat 

yhdenmukaista tietoa hoidostani 4 3 2 1 0
16. sain riittävästi tietoa omien asioideni etenemisestä 

ensiapupoliklinikalla 4 3 2 1 0
17. minulle kerrottiin, saanko liikkua vapaasti 4 3 2 1 0
18. minulle kerrottiin, miksi mikäkin tutkimus tehdään 4 3 2 1 0
19. minulle kerrottiin vointini seurantalaitteista riittävästi 4 3 2 1 0
20. Minulle kerrottiin sydänfilmin ottamisesta 4 3 2 1 0
21. minulle kerrottiin tehtävistä laboratoriotutkimuksista 4 3 2 1 0
22. minulle kerrottiin tehtävistä röntgentutkimuksista 

(esim. aivojen magneettikuvauksesta) 4 3 2 1 0
23. minulle kerrottiin tehtyjen tutkimusten tulokset 

selkeästi 4 3 2 1 0
24. sain tietoa siitä, saanko syödä ja juoda 4 3 2 1 0
25. minulle kerrottiin ravinnotta olemisen syy 4 3 2 1 0
26. sain tietoa siitä, mitä lääkkeitä minulle annettiin 4 3 2 1 0
27. minulle kerrottiin lääkkeiden vaikutuksesta 4 3 2 1 0
28. minulle kerrottiin, miksi lääke annettiin 4 3 2 1 0
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täysin 
samaa 
mieltä

osittain 
samaa 
mieltä

osittain 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

asia ei 
koskenut 
minua

29. minulle kerrottiin suonensisäisen nesteytyksen 
laitosta 4 3 2 1 0

30. minulle kerrottiin, miksi suonensisäinen nesteytys 
laitetaan 4 3 2 1 0

31. minua kohdeltiin ystävällisesti 4 3 2 1 0
32. minulle kerrottiin, kuka minua hoitaa 4 3 2 1 0
33. minua kuunneltiin, kun halusin puhua voinnistani ja 

tuntemuksistani 4 3 2 1 0
34. sain tietoa, kun vain itse kysyin 4 3 2 1 0
35. henkilökunta oli kiinnostunut voinnistani 4 3 2 1 0
36. minusta pidettiin huolta 4 3 2 1 0
37. Ohjeet ja neuvot annettiin kiireettömästi 4 3 2 1 0
38. minua kuunneltiin, kun kerroin sairaudestani 4 3 2 1 0
39. minua kuunneltiin, kun halusin sanoa hoitooni 

liittyvistä asioista 4 3 2 1 0
40. Esittämiini kysymyksiin vastattiin 4 3 2 1 0
41. minulle kerrottiin, mistä sairaus johtuu 4 3 2 1 0
42. minulle kerrottiin, miten sairautta hoidetaan 4 3 2 1 0
43. minulle kerrottiin sairauden ennusteesta 4 3 2 1 0
44. minulle kerrottiin, sairauden vakavuudesta 4 3 2 1 0
45. minulle kerrottiin tekijöistä, jotka voivat lisätä sairastu-

misriskiä (esim. tupakointi, verenpainetauti) 4 3 2 1 0
46. minulle kerrottiin, että sairauteni voi aiheuttaa 

halvausoireita 4 3 2 1 0
47. minulle kerrottiin, että sairastumiseni voi aiheuttaa 

näköhäiriön (kaksoiskuvat) 4 3 2 1 0
48. minulle kerrottiin miten sairastumiseni voi vaikuttaa 

puhekykyyn (puheen tuottamis- ja ymmärtämishäiriö) 4 3 2 1 0
49. minulle kerrottiin, että sairastumiseni voi aiheuttaa ta-

sapainonhäiriötä (kävelyvaikeus, voimakas huimaus) 4 3 2 1 0
50. minulle kerrottiin, että sairastumiseni voi vaikuttaa 

pidätyskykyyn (virtsan ja ulostamisen) 4 3 2 1 0
51. minulle kerrottiin, miten sairastumiseni voi vaikuttaa 

henkiseen suorituskykyyn (väsymys, masennus, 
hitaus) 4 3 2 1 0

52. minua neuvottiin seuraamaan omia oireita ja tunte-
muksiani 4 3 2 1 0

53. sain hoitooni liittyviä kirjallisia potilasohjeita 4 3 2 1 0
54. minulle kerrottiin, mitä tietoa potilasohjeet sisältävät 4 3 2 1 0
55. Kirjalliset potilasohjeet käytiin kanssani lävitse 4 3 2 1 0
56. Kirjalliset potilasohjeet olivat tarpeellisia 4 3 2 1 0
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täysin 
samaa 
mieltä

osittain 
samaa 
mieltä

osittain 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

asia ei 
koskenut 
minua

57. Kirjalliset potilasohjeet sisälsivät ymmärrettävää 
tietoa 4 3 2 1 0

58. sain kirjallisia potilasohjeita, kun niitä itse pyysin 4 3 2 1 0
59. Voinnistani kerrottiin halutessani läheiselleni 4 3 2 1 0
60. läheiselleni tai saattajalleni selvitettiin, mihin hän voi 

ottaa yhteyttä saadakseen tietoja voinnistani 4 3 2 1 0
61. hoitoani suunniteltiin yhdessä minun ja läheiseni 

kanssa 4 3 2 1 0
62. sain tietoa muiden läheisteni yhteydenotosta ensia-

pupoliklinikalle 4 3 2 1 0
63. läheiseni tai saattajani sai olla seurassani halutes-

sani 4 3 2 1 0
64. minulle kerrottiin sairauteeni liittyvästä jatkohoidosta 4 3 2 1 0
65. minulle kerrottiin ajoissa siirrosta osastolle tai muu-

hun jatkohoitopaikkaan 4 3 2 1 0
66. minulle kerrottiin mahdollisen sairausloman pituus 4 3 2 1 0
67. minulle kerrottiin arvio siitä, kuinka pitkään joudun 

olemaan sairaalassa 4 3 2 1 0
68. minulle kerrottiin arvio toipumisajasta 4 3 2 1 0

69. Olisitteko halunneet saada vielä jotakin muuta tietoa hoidostanne ensiapupoliklinikalla?

Kiitos vastauksesta!
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liite 4. Potilaan läheisen kyselylomake

KYSELYLOMAKE POTILAAN LÄHEISELLE 
TIEDONSAANNISTA ENSIAPUPOLIKLINIKALLA

Rengastakaa sopivin vaihtoehto tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.

TAUSTATIEDOT

1. Ikänne vuotta

2. Sukupuolenne
1. nainen
2. mies

3. Siviilisäätynne
1. naimaton
2. avio-/avoliitossa
3. eronnut
4. leski

4. Ammattinne

5. Korkein koulutuksenne
1. kansakoulu/peruskoulu/keskikoulu
2. koulutason ammatillinen koulutus
3. opistotason ammatillinen koulutus
4. ammattikorkeakoulu
5. yliopisto

6. Mihin aikaan olitte potilaan mukana ensiapupoliklinikalla?
Tuloaikanne pvm.___.___.___, klo___:___ ja 
lähtöaikanne pvm.___.___.___, klo___:___

7. Suhde ensiapupoliklinikalle tuomaanne henkilöön:
1. puoliso / muu perheenjäsen
2. muu sukulainen
3. ystävä
4. naapuri 
5. muu, mikä
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8. Menikö saattamanne potilas ensiapupoliklinikalta 
1. tarkkailuosastolle
2. vuodeosastolle
3. en osaa sanoa
4. muualle, minne

9. Oliko saattamanne potilas ensimäistä kertaa hoidettavana tämän sairaalan ensiapu-
poliklinikalla?
1. kyllä
2. ei
3. en osaa sanoa

10. Kuinka kauan olitte ensiapupoliklinikalla ennen kuin lääkäri tuli tutkimaan saat-
tamanne potilaan?
1. lääkäri tuli tutkimaan välittömästi
2. puoli tuntia tai alle
3. yli puoli tuntia – enintään tunnin
4. yli tunnin – enintään kaksi tuntia
5. yli kaksi tuntia – enintään kolme tuntia
6. yli kolme tuntia – enintään kuusi tuntia
7. yli kuusi tuntia – enintään 12 tuntia
8. yli 12 tuntia 
9. en osaa sanoa

11. Tuliko lääkäri tutkimaan saattamanne potilaan mielestänne riittävän pian?
1. kyllä
2. ei
3. en osaa sanoa

12. Miten tärkeänä piditte mukanaoloanne ensiapupoliklinikkakäynnin aikana 
1. erittäin tärkeänä
2. melko tärkeänä
3. ei kovin tärkeänä
4. ei lainkaan tärkeänä
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Pyydämme Teitä arvioimaan kokemuksenne useista ensiapupoliklinikkakäyntiinne liit-
tyvistä tiedonsaantiasioista ympyröimällä mielipidettänne parhaiten kuvaavan vaihtoeh-
don. Valitkaa vain yksi numero kunkin kysymyksen kohdalla.

täysin 
samaa 
mieltä

osittain 
samaa 
mieltä

osittain 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

asia ei 
koskenut 
minua

13. minulle kerrottiin, miksi saattamani potilas joutuu 
odottamaan 4 3 2 1 0

14. minulle kerrottiin, missä saattamani potilas odottaa 
tutkimuksia ja hoitoa 4 3 2 1 0

15. minulle kerrottiin, mihin voin ottaa tarvittaessa 
yhteyttä odottaessani 4 3 2 1 0

16. minulle kerrottiin, mitä saattamani potilas odottaa 4 3 2 1 0
17. minulle kerrottiin, keneltä voin tarvittaessa kysyä 

neuvoja 4 3 2 1 0
18. minulle annetut ohjeet ja neuvot olivat selkeät 4 3 2 1 0
19. Olin tyytyväinen tietoon, jota sain saattamani 

potilaan hoidosta 4 3 2 1 0
20. hoitajat, lääkärit ja muut ammattiryhmät antoivat 

yhdenmukaista tietoa saattamani potilaan hoidosta 4 3 2 1 0
21. sain riittävästi tietoa saattamani potilaan asioiden 

etenemisestä ensiapupoliklinikalla 4 3 2 1 0
22. minulle kerrottiin, saako saattamani potilas liikkua 

vapaasti 4 3 2 1 0
23. minulle kerrottiin, miksi mikäkin tutkimus potilaalle 

tehdään 4 3 2 1 0
24. minulle kerrottiin potilaan voinnin seurantalaitteista 4 3 2 1 0
25. Minulle kerrottiin potilaalta otettavasta sydänfilmistä 4 3 2 1 0
26. minulle kerrottiin potilaalle tehtävistä laboratoriotut-

kimuksista 4 3 2 1 0
27. minulle kerrottiin potilaalle tehtävistä röntgentutki-

muksista (esim. aivojen magneettikuvauksesta) 4 3 2 1 0
28. minulle kerrottiin potilaalle tehtyjen tutkimusten 

tulokset selkeästi 4 3 2 1 0
29. sain tietoa siitä, saanko potilas syödä ja juoda 4 3 2 1 0
30. minulle kerrottiin, miksi potilaan pitää olla ravinnotta 4 3 2 1 0
31. sain tietoa siitä, mitä lääkkeitä  potilaalle annettiin 4 3 2 1 0
32. minulle kerrottiin potilaalle annettujen lääkkeiden 

vaikutuksesta 4 3 2 1 0
33. minulle kerrottiin, miksi lääke annettiin potilaalle 4 3 2 1 0
34. minulle kerrottiin potilaalle laitetusta suonensisäises-

tä nesteytyksestä 4 3 2 1 0
35. minulle kerrottiin, miksi potilaalle laitetaan suonen-

sisäinen nesteytys 4 3 2 1 0
36. saattamaani potilasta kohdeltiin ystävällisesti 4 3 2 1 0
37. minulle kerrottiin, kuka saattamaani potilasta hoitaa 4 3 2 1 0
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täysin 
samaa 
mieltä

osittain 
samaa 
mieltä

osittain 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

asia ei 
koskenut 
minua

38. minua kuunneltiin, kun kerroin potilaan vaivasta 4 3 2 1 0
39. sain tietoa, kun vain itse kysyin 4 3 2 1 0
40. henkilökunta oli kiinnostunut potilaan voinnista 4 3 2 1 0
41. saattamastani potilaasta pidettiin huolta 4 3 2 1 0
42. Ohjeet ja neuvot annettiin kiireettömästi 4 3 2 1 0
43. minua kuunneltiin, kun kerroin saattamani potilaan 

sairaudesta 4 3 2 1 0
44. minua kuunneltiin, kun halusin sanoa saattamani 

potilaan hoitoon liittyvistä asioista 4 3 2 1 0
45. Esittämiini kysymyksiin vastattiin 4 3 2 1 0
46. minulle kerrottiin, mistä saattamani potilaan sairaus 

johtuu 4 3 2 1 0
47. minulle kerrottiin, miten saattamani potilaan sairautta 

hoidetaan 4 3 2 1 0
48. minulle kerrottiin saattamani potilaan sairauden 

ennusteesta 4 3 2 1 0
49. minulle kerrottiin saattamani potilaan sairauden 

vakavuudesta 4 3 2 1 0
50. minulle kerrottiin tekijöistä, jotka voivat lisätä sairas-

tumisriskiä (esim. tupakointi, verenpainetauti) 4 3 2 1 0
51. minulle kerrottiin, että potilaan sairaus voi aiheuttaa 

halvausoireita 4 3 2 1 0
52. minulle kerrottiin, että potilaan sairastuminen voi 

aiheuttaa näköhäiriön (kaksoiskuvat) 4 3 2 1 0
53. minulle kerrottiin, miten potilaan sairastuminen 

voi vaikuttaa puhekykyyn (puheen tuottamis- ja 
ymmärtämishäiriö) 4 3 2 1 0

54. minulle kerrottiin, että potilaan sairastuminen voi 
aiheut taa tasapainonhäiriötä (kävelyvaikeus, voima-
kas huimaus) 4 3 2 1 0

55. minulle kerrottiin, että potilaan sairastuminen voi 
vaikuttaa pidätyskykyyn (virtsan ja ulostamisen) 4 3 2 1 0

56. minulle kerrottiin, miten potilaan sairastuminen 
voi vaikuttaa henkiseen suorituskykyyn (väsymys, 
masennus, hitaus) 4 3 2 1 0

57. minua neuvottiin seuraamaan potilaan oireita ja 
tuntemuksia 4 3 2 1 0

58. sain saattamani potilaan hoitoon liittyviä kirjallisia 
potilasohjeita 4 3 2 1 0

59. minulle kerrottiin, mitä tietoa potilasohjeet sisältävät 4 3 2 1 0
60. Kirjalliset potilasohjeet käytiin kanssani lävitse 4 3 2 1 0
61. Kirjalliset potilasohjeet olivat tarpeellisia 4 3 2 1 0
62. Kirjalliset potilasohjeet sisälsivät ymmärrettävää 

tietoa 4 3 2 1 0
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täysin 
samaa 
mieltä

osittain 
samaa 
mieltä

osittain 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

asia ei 
koskenut 
minua

63. sain kirjallisia potilasohjeita, kun niitä itse pyysin 4 3 2 1 0
64. Potilaan halutessa hänen voinnistaan kerrottiin 

minulle 4 3 2 1 0
65. minulle selvitettiin, mihin voin ottaa yhteyttä saadak-

seen tietoja potilaan voinnista 4 3 2 1 0
66. Potilaan hoitoa suunniteltiin yhdessä minun kanssani 4 3 2 1 0
67. sain tietoa muiden läheisten yhteydenotosta ensi-

apupoliklinikalle 4 3 2 1 0
68. sain olla potilaan seurassa halutessani 4 3 2 1 0
69. minulle kerrottiin potilaan sairauteen liittyvästä 

jatkohoidosta 4 3 2 1 0
70. minulle kerrottiin ajoissa potilaan siirrosta osastolle 

tai muuhun jatkohoitopaikkaan 4 3 2 1 0
71. minulle kerrottiin mahdollisen sairausloman pituus 4 3 2 1 0
72. minulle kerrottiin arvio siitä, kuinka pitkään saattama-

ni potilas joutuu olemaan sairaalassa 4 3 2 1 0
73. minulle kerrottiin arvio potilaan toipumisajasta 4 3 2 1 0

74. Olisitteko halunneet saada vielä jotakin muuta tietoa saattamanne potilaan hoidosta ensiapupoliklinikalla?

Kiitos vastauksesta!
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liite 5. Potilaan tiedonsaanti ensiapupoliklinikalla, tiedonsaannin osa-alueet

    23.5.2006

POTILAAN TIEDONSAANTI ENSIAPUPOLIKLINIKALLA

TAUSTATIEDOT

Potilaan sairauskertomuksista saatavat tiedot:
– Ikä
– Sukupuoli
– Ensiapupoliklinikalle saapumisaika
– Jatkohoitopaikka ensiapupoliklinikalla saadun hoidon jälkeen

Kyselylomakkeelle kerättävät tiedot:
1. Siviilisääty
2. Ammatti
3. Koulutus
4. Olitteko ensimmäistä kertaa hoidettavana tämän sairaalan ensiapupoliklinikalla?
5. Kuinka kauan olitte ensiapupoliklinikalla ennen kuin lääkäri tuli tutkimaan Teidät?
6. Tuliko lääkäri tutkimaan Teidät mielestänne riittävän pian?
7. Olitteko ensiapupoliklinikalla yksin, läheisenne kanssa, muun henkilön kanssa?

TIEDONSAANNIN OSA-ALUEET

AsIOIsTA KERTOmINEN KysymyKsET
minulle kerrottiin, miksi joudun odottamaan 8.
minulle kerrottiin, missä odotan tutkimuksia ja hoitoa 9.
minulle kerrottiin, mihin voin ottaa tarvittaessa yhteyttä odottaessani 10.
minulle kerrottiin, mitä odotan 11.
minulle kerrottiin, keneltä voin tarvittaessa kysyä neuvoja 12.
minulle annetut ohjeet ja neuvot olivat selkeät 13.
Olin tyytyväinen tietoon, jota sain hoidosta 14.
hoitajat, lääkärit ja muut ammattiryhmät antoivat yhdenmukaista tietoa 
hoidostani

15.

sain riittävästi tietoa omien asioideni etenemisestä ensiapupoliklinikalla 16.
minulle kerrottiin, saanko liikkua vapaasti 17.
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TuTKImuKsET
minulle kerrottiin, miksi mikäkin tutkimus tehdään 18. 
minulle kerrottiin vointini seurantalaitteista riittävästi 19.
Minulle kerrottiin sydänfilmin ottamisesta 20.
minulle kerrottiin tehtävistä laboratorio-tutkimuksista 21.
minulle kerrottiin tehtävistä röntgentutkimuksista (esim. aivojen magneet-
tikuvauksesta)

22.

minulle kerrottiin tehtyjen tutkimusten tulokset selkeästi 23.

lääKEhOITO JA NEsTEhOITO
sain tietoa siitä, saanko syödä ja juoda 24.
minulle kerrottiin ravinnotta olemisen syy 25.
sain tietoa siitä, mitä lääkkeitä minulle annettiin 26.
minulle kerrottiin lääkkeiden vaikutuksesta 27.
minulle kerrottiin, miksi lääke annettiin 28.
minulle kerrottiin suonensisäisen nesteytyksen laitosta 29.
minulle kerrottiin, miksi suonensisäinen nesteytys laitetaan 30.

KOhTElu
minua kohdeltiin ystävällisesti 31.
minulle kerrottiin, kuka minua hoitaa 32.
minua kuunneltiin, kun halusin puhua voinnistani ja tuntemuksistani 33.
sain tietoa, kun vain itse kysyin 34.
henkilökunta oli kiinnostunut voinnistani 35.
minusta pidettiin huolta 36.
Ohjeet ja neuvot annettiin kiireettömästi 37.
minua kuunneltiin, kun kerroin sairaudestani 38.
minua kuunneltiin, kun halusin sanoa hoitooni liittyvistä asioista 39.
Esittämiini kysymyksiin vastattiin 40.

sAIRAus
minulle kerrottiin, mistä sairaus johtuu 41.
minulle kerrottiin, miten sairautta hoidetaan 42.
minulle kerrottiin sairauden ennusteesta 43.
minulle kerrottiin, sairauden vakavuudesta 44.
minulle kerrottiin tekijöistä, jotka voivat lisätä sairastumisriskiä (esim. 
tupakointi, verenpainetauti)

45.
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OIREET
minulle kerrottiin, että sairauteni voi aiheuttaa halvausoireita 46.
minulle kerrottiin, että sairastumiseni voi aiheuttaa näköhäiriön (kaksoisku-
vat)

47.

minulle kerrottiin miten sairastumiseni voi vaikuttaa puhekykyyn (puheen 
tuottamis- ja ymmärtämishäiriö)

48.

minulle kerrottiin, että sairastumiseni voi aiheuttaa tasapainonhäiriötä 
(kävelyvaikeus, voimakas huimaus)

49.

minulle kerrottiin, että sairastumiseni voi vaikuttaa pidätyskykyyn (virtsan 
ja ulostamisen)

50.

minulle kerrottiin, miten sairastumiseni voi vaikuttaa henkiseen suoritusky-
kyyn (väsymys, masennus, hitaus)

51.

minua neuvottiin seuraamaan omia oireita ja tuntemuksiani 52.

POTIlAsOhJEET
sain hoitooni liittyviä kirjall. potilasohjeita 53.
minulle kerrottiin, mitä tietoa potilasohjeet 54.
Kirjall. potilasohjeet käytiin kanssani lävitse 55.
Kirjalliset potilasohjeet olivat tarpeellisia 56.
Kirjall. potilasohjeet sisälsivät ymmär. tietoa 57.
sain kirjall. potilasohjeita, kun itse pyysin 58.

lähEINEN
Voinnistani kerrottiin halutessani läheiselleni 59.
läheiselleni tai saattajalleni selvitettiin, mihin hän voi ottaa yhteyttä 
saadakseen tietoja voinnistani

60.

hoitoani suunniteltiin yhdessä minun ja läheiseni kanssa 61.
sain tietoa muiden läheisteni yhteydenotosta ensiapupoliklinikalle 62.
läheiseni tai saattajani sai olla seurassani halutessani 63.

JATKOhOITO
minulle kerrottiin sairauteeni liittyvästä jatkohoidosta 64.
minulle kerrottiin ajoissa siirrosta osastolle tai muuhun jatkohoitopaikkaan 65.
minulle kerrottiin mahdollisen sairausloman pituus 66.
minulle kerrottiin arvio siitä, kuinka pitkään joudun olemaan sairaalassa 67.
minulle kerrottiin arvio toipumisajasta 68.

69. Olisitteko halunneet saada vielä jotakin muuta tietoa hoidostanne ensiapupoliklinikalla?
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liite 6. Potilaan läheisen tiedonsaanti ensiapupoliklinikalla, 
tiedonsaannin osa-alueet

   23.5.2006

PERHEEN TIEDONSAANTI ENSIAPUPOLIKLINIKALLA

TAUSTATIEDOT
1. Ikä
2. Sukupuoli
3. Siviilisääty
4. Ammatti
5. Koulutus
6. Ensiapupoliklinikalle saapumisaika?
7. Suhde ensiapupoliklinikalle tuomaanne henkilöön?
8. Potilaan jatkohoitopaikka ensiapupoliklinikalla saadun hoidon jälkeen?
9. Oliko saattamanne potilas ensimäistä kertaa hoidettavana tämän sairaalan ensiapupo-

liklinikalla?
10. Kuinka kauan olitte ensiapupoliklinikalla ennen kuin lääkäri tuli tutkimaan saatta-

manne potilaan?
11. Tuliko lääkäri tutkimaan saattamanne potilaan mielestänne riittävän pian?
12. Miten tärkeänä piditte mukanaoloanne ensiapupoliklinikka käynnin aikana?

TIEDONSAANNIN OSA-ALUEET

AsIOIsTA KERTOmINEN KysymyKsET
minulle kerrottiin, miksi saattamani potilas joutuu odottamaan 13.
minulle kerrottiin, missä saattamani potilas odottaa tutkimuksia ja hoitoa 14.
minulle kerrottiin, mihin voin ottaa tarvitt. yhteyttä odottaessani 15.
minulle kerrottiin, mitä saattamani potilas odottaa 16.
minulle kerrottiin, keneltä voin tarvitt. kys. neuvoja 17.
minulle annetut ohjeet ja neuvot olivat selkeät 18.
Olin tyytyväinen tietoon, jota sain saattamani potilaan hoidosta 19.
hoitajat, lääkärit ja muut ammattiryhmät antoivat yhdenmukaista tietoa 
saattamani potilaan hoidosta

20.

sain riittävästi tietoa saattamani pot.asioiden etenemisestä ensiapupolik-
linikalla

21.

minulle kerrottiin, saako saattamani potilas liikkua vapaasti 22.
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TuTKImuKsET
minulle kerrottiin, miksi mikäkin tutkimus potilaalle tehdään 23. 
minulle kerrottiin potilaan voinnin seurantalaitteista riittävästi 24.
Minulle kerrottiin potilaalta otettavasta sydänfilmistä 25.
minulle kerrottiin potilaalle tehtävistä laboratoriotutkimuksista 26.
minulle kerrottiin potilaalle tehtävistä röntgentutkimuksista (esim. aivojen 
magneettikuvauksesta)

27.

minulle kerrottiin potilaalle tehtyjen tutkimusten tulokset selkeästi 28.

lääKEhOITO JA NEsTEhOITO
sain tietoa siitä, saanko potilas syödä ja juoda 29.
minulle kerrottiin, miksi potilaan pitää olla ravinnotta 30.
sain tietoa siitä, mitä lääkkeitä potilaalle annettiin 31.
minulle kerrottiin potilaalle annettujen lääkkeiden vaikutuksesta 32.
minulle kerrottiin, miksi lääke annettiin potilaalle 33.
minulle kerrottiin potilaalle laitetusta suonensisäisestä nesteytyksestä 34.
minulle kerrottiin, miksi potilaalle laitetaan suonensisäinen nesteytys 35.

KOhTElu
saattamaani potilasta kohdeltiin ystävällisesti 36.
minulle kerrottiin, kuka saattamaani potilasta hoitaa 37.
minua kuunneltiin, kun kerroin potilaan vaivasta 38.
sain tietoa, kun vain itse kysyin 39.
henkilökunta oli kiinnostunut potilaan voinnista 40.
saattamastani potilaasta pidettiin huolta 41.
Ohjeet ja neuvot annettiin kiireettömästi 42.
minua kuunneltiin, kun kerroin saattamani potilaan sairaudesta 43.
minua kuunneltiin, kun halusin sanoa saattamani potilaan hoitoon liittyvistä 
asioista

44.

Esittämiini kysymyksiin vastattiin 45.

sAIRAus
minulle kerrottiin, mistä saattamani potilaan sairaus johtuu 46.
minulle kerrottiin, miten saattamani potilaan sairautta hoidetaan 47.
minulle kerrottiin saattamani potilaan sairauden ennusteesta 48.
minulle kerrottiin saattamani potilaan sairauden vakavuudesta 49.
minulle kerrottiin tekijöistä, jotka voivat lisätä sairastumisriskiä (esim. 
tupakointi, verenpainetauti)

50.
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OIREET
minulle kerrottiin, että potilaan sairaus voi aiheuttaa halvausoireita 51.
minulle kerrottiin, että potilaan sairastuminen voi aiheuttaa näköhäiriön 
(kaksoiskuvat)

52.

minulle kerrottiin, miten potilaan sairastuminen voi vaikuttaa puhekykyyn 
(puheen tuottamis- ja ymmärtämishäiriö)

53.

minulle kerrottiin, että potilaan sairastuminen voi aiheuttaa tasapainonhäi-
riötä (kävelyvaikeus, voimakas huimaus)

54.

minulle kerrottiin, että potilaan sairastuminen voi vaikuttaa pidätyskykyyn 
(virtsan ja ulostamisen)

55.

minulle kerrottiin, miten potilaan sairastuminen voi vaikuttaa henkiseen 
suorituskykyyn (väsymys, masennus, hitaus)

56.

minua neuvottiin seuraamaan potilaan oireita ja tuntemuksia 57.

POTIlAsOhJEET
sain saattamani potilaan hoitoon liittyviä kirjallisia potilasohjeita 58.
minulle kerrottiin, mitä tietoa potilasohjeet sisältävät 59.
Kirjalliset potilasohjeet käytiin kanssani lävitse 60.
Kirjalliset potilasohjeet olivat tarpeellisia 61.
Kirjalliset potilasohjeet sisälsivät ymmärrettävää tietoa 62.
sain kirjallisia potilasohjeita, kun niitä itse pyysin 63.

lähEINEN
Potilaan halutessa hänen voinnistaan kerrottiin minulle 64.
minulle selvitettiin, mihin voin ottaa yhteyttä saadakseen tietoja potilaan 
voinnista

65.

Potilaan hoitoa suunniteltiin yhdessä minun kanssani 66.
sain tietoa muiden läheisten yhteydenotosta ensiapupoliklinikalle 67.
sain olla potilaan seurassa halutessani 68.

JATKOhOITO
minulle kerrottiin potilaan sairauteen liittyvästä jatkohoidosta 69.
minulle kerrottiin ajoissa potilaan siirrosta osastolle tai muuhun jatkohoi-
topaikkaan

70.

minulle kerrottiin mahdollisen sairausloman pituus 71.
minulle kerrottiin arvio siitä, kuinka pitkään saattamani potilas joutuu 
olemaan sairaalassa

72.

minulle kerrottiin arvio potilaan toipumisajasta 73.

74. Olisitteko halunneet saada vielä jotakin muuta tietoa saattamanne potilaan hoidosta ensiapupoliklinikalla?
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liite 7. Kirjallinen ohje: Tietoa aivoverenkiertohäiriöpotilaalle ja läheiselle
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liite 8. Koulutusohjelma

Ensiapu- ja tarkkailuosaston henkilökunta 

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen läheisensä tiedonsaanti ensiapupoliklinikalla

Koulutusohjelma:

1. Aivoverenkiertohäiriöpotilas ensiapupoliklinikalla. Kouluttaja neurologian eri-
koislääkäri Jyrki Ollikainen (45 min):
• AVH-diagnoosit
• Monimuotoiset oireet
• Hoito 
• Seuranta
• Case esimerkit

Tauko

2. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen läheisensä tiedonsaanti ensiapupoliklini-
kalla. Kouluttaja osastonhoitaja, sh, TtM, Pirjo Poutala (45 min): 
• potilaan ja läheisen vastaanotto 
• potilaan hoidon kiireellisyyden arviointi
• mittaukset ja tarvittavat tutkimukset – läheisen huomioiminen
• potilaan voinnin ja oireiden seuranta – läheisen huomioiminen
• potilaan jatkohoito –  läheisen huomioiminen
• kirjallinen ohje Avh-potilaalle ja hänen läheiselleen



AlKuPERäIsARTIKKElIT





Suomen Lääkäri lehti  11/2011 vsk 66 915

TI
ET

EE
SS

Ä

PIRJO VIRTANEN
TtM, henkilöstöpäällikkö
Tampereen kaupunki,
erikoissairaanhoidon
tuotantoalue 
pirjo.m.virtanen@tampere.fi

EIJA PAAVILAINEN
TtT, professori
Tampereen yliopisto,
hoitotieteen laitos
Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri

MIKA HELMINEN
FM, biostatistikko
Tampereen yliopisto,
terveystieteen laitos
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,
Tiedekeskus

PÄIVI ÅSTEDT-KURKI
THT, professori, laitoksen johtaja
Tampereen yliopisto,
hoitotieteen laitos
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,
Tiedekeskus

TERVEYDENHUOLTO

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan
läheisen tiedonsaanti
ensiapupoliklinikalla

Lähtökohdat
Tutkimuksella selvitettiin, minkälaista tietoa aivoverenkiertohäiriöpotilaiden (AVH) läheiset ovat

saaneet terveydenhuoltohenkilökunnalta ensiapupoliklinikalla sekä mitkä tekijät ovat yhteydessä

heidän käynnin aikana saamaansa tietoon. Tavoitteena on tuottaa tietoa läheisten tiedonsaannin

kehittämiseksi. 

Menetelmät
Aineisto kerättiin kyselylomakkeella kahden yliopistosairaalan ensiapupoliklinikalla AVH-potilaiden

saattajina olleilta läheisiltä (n = 85). Analysoinnissa käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä

Mann-Whitneyn testiä.

Tulokset
Potilaiden läheiset olivat pääosin tyytyväisiä tiedonsaantiin, mutta toivoivat saavansa enemmän

tietoa sairauden oireista sekä hoito-ohjeita. Tiedonsaanti toteutui paremmin, kun kyseessä oli poti-

laan ensimmäinen käynti ensiapupoliklinikalla verrattuna aiemmin siellä käyneisiin. Läheiset kokivat

tiedonsaannin onnistuneen parhaiten silloin, kun lääkäri tuli tutkimaan potilaan riittävän pian. Varsin-

kin akuuteissa hoitotilanteissa läheisten mukanaolo saattoi kuitenkin unohtua ja he katsoivat ajoittain

jääneensä tiedonsaannin ulkopuolelle

Päätelmät
AVH-potilaan läheinen tarvitsee yksilöllistä tietoa potilaan oireista ja hoidosta. Se auttaa häntä

selviytymään potilaan tukijan roolissa ja edistää myös potilaan omien voimavarojen käyttöönottoa.

Läheisten yksilöllinen tiedon tarve tulisi ottaa huomioon terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksessa

sekä potilasohjeita, puhelinneuvontaa ja sähköisiä tietolähteitä kehitettäessä.

Aivoverenkiertohäiriön (AVH) vaikutus poti-
laan elämänlaatuun on suuri, sillä se aiheuttaa
lähes aina fyysisten muutosten lisäksi kognitii-
visia, sosiaalisia ja tunne-elämän muutoksia
(1). Sairaus invalidisoi potilaan usein vaikeasti
ja pysyvästi. Ennusteen parantumisesta huoli-
matta AVH aiheuttaa enemmän vaikeaa invali-
diteettia kuin mikään muu sairaus (2). Se joh-
taa työkyvyttömyyteen sekä omatoimisuuden ja
laadukkaiden elinvuosien menetyksiin, ja kuor-
mittaa terveydenhuollon resursseja pitkäaikai-
sen laitoshoidon vuoksi.

AVH tulee usein ennalta arvaamatta ja ai-
heuttaa äkillisen muutoksen totuttuun elä-
mään. Sairastuminen ja sairaalahoitoon joutu-
minen ovat poikkeuksellisia tilanteita, joissa
potilaan kyky selviytyä tilanteen tuomista haas-
teista joutuu koetukselle. Hän joutuu opettele-

maan jokapäiväisiä toimintoja uudelleen ja so-
peutumaan elämään sairauden kanssa (3,4,5). 

Läheisen sairastuminen vaikuttaa koko per-
heeseen ja sen hyvinvointiin (6). Uudenlainen
elämäntilanne muuttaa monin tavoin perheen
toimintaa ja arkielämän sujumista (7). Yhden
perheenjäsenen sairastuminen voi herättää
muissa ristiriitaisia tunteita ja ahdistusta (8).
Lääketieteellisen hoidon rinnalla tarvitaan oh-
jaavaa ja tukevaa hoitotyötä, jonka tavoitteena
on auttaa potilasta ja hänen läheisiään suoriutu-
maan mahdollisimman itsenäisesti päivittäisis-
sä toiminnoissa. 

AVH-potilaan läheiset tarvitsevat tietoa ja tu-
kea voidakseen osallistua potilaan hoitoon (3,9).
Läheisen mukaan ottamisesta hoitoon on hyö-
tyä potilaalle ja hänen perheelleen (10,11). Lä-
heisen tiedonsaantiin ensiapupoliklinikalla tuli-
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si kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, sillä
se edistää potilaan selviytymistä sairautensa
kanssa(12). 

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
Tiedon antamisen potilaan läheisille on todettu
olevan tärkeimpiä tuen ja auttamisen menetel-
miä (13,14). Äkillisesti ilmenevä AVH ei anna lä-
heisille aikaa valmistautua, joten tilanne herättää
heissä epävarmuutta ja itseluottamuksen puutet-
ta (15). He saattavat kokea sairastumisen potilas-
ta raskaammin ja kaivata emotionaalisia tukea
(9,15). Läheiset voivat olla arkoja itse kysymään
sairaudesta, joten hoitohenkilökunnan tulisi ak-
tiivisesti tarjota heille tietoa ja tukea (9,15). 

Läheiset tarvitsevat tietoja sairaudesta, tutki-
muksista ja hoidosta sekä sairauden ennustees-
ta ja potilaan sen hetkisestä voinnista. Lisäksi
he haluavat tietää osaston toiminnasta ja tavois-
ta sekä omasta osuudestaan potilaan hoidossa.
He kaipaavat henkilökunnalta myös kuuntelua,
myötätuntoa ja luottamusta (16,17,18). 

Terveydenhuoltohenkilökunnalla, potilaalla ja
hänen läheisillään tulisi olla yhteinen päämäärä
AVH-potilaan hoidossa. Yhteistyöllä, potilaan
tukemisella ja läheisten mukaan ottamisella
hoitoon sekä riittävällä tiedonsaannilla mahdol-
listetaan tämän päämäärän saavuttaminen
(4,15,19,20).

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että AVH-
potilaiden samoin kuin yli 64-vuotiaiden potilai-
den tiedonsaannin yksilöllisyydessä ja kannus-
tavuudessa on usein puutteita (3,9,21,22). AVH-
potilaiden ohjaustilanteessa korostuu saattajan
mukanaolo (9,23,24,25). Tiedon antamisella py-
ritään varmistamaan potilaan ja hänen lähei-
sensä selviytyminen käytännön asioista, lisätään
turvallisuuden tunnetta ja tuetaan potilasta elä-
mään sairauden aiheuttamien ongelmien kans-
sa (1,17,26,27,28). AVH-potilas tarvitsee hoidon
eri vaiheisiin liittyvää täsmällistä, eriteltyä ja yk-
silöityä tietoa (12,29). Se on oleellinen osa hoi-
don suunnittelua ja toteutusta. 

AVH-potilaiden läheisten tiedonsaannissa on
todettu puutteita mm. sairauden hoitoa, toipu-
mista ja ennustetta koskevissa kysymyksissä.
Läheiset kokevat tarvitsevansa ohjausta myös
käytännön arjen sujumisessa. Ohjauksen tulisi
olla yksilöllistä ja ottaa huomioon läheisen vas-
taanottokyky (9,30). 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, min-
kälaista tietoa AVH-potilaan läheinen on saanut

terveydenhuoltohenkilökunnalta sekä mitkä te-
kijät ovat yhteydessä hänen ensiapupoliklinik-
kakäynnillä saamaansa tietoon. 

Aineisto ja menetelmät

Sairauskertomustietojen pohjalta poimittiin
kahdesta yliopistosairaalasta yhteensä 500
AVH-potilasta (diagnoosit I63 ja G45). Heistä
tutkimukseen valittiin ne, jotka olivat ensim-
mäistä kertaa sairastuneet aivoverenkiertohäiri-
öön ja olivat hoidettavana ensiapupoliklinikalla
1.10.2006–14.6.2007. Näiden potilaiden omai-
sille lähetettiin täytettäväksi strukturoitu kysely-
lomake.

Kyselylomakkeen rakentamisessa hyödynnet-
tiin tiedonsaantia, ohjausta ja neuvontaa koske-
vaa teoriatietoa sekä aiempia tutkimuksia
(12,20,21,31,32). Koska sopivaa mittaria tiedon-
saannin onnistumiselle ei ollut valmiina, käy-
tettävä mittari kehitettiin itse (20,21,31). Loma-
ketta laadittaessa mittarin toimivuus, loogi-
suus, ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys var-
mistettiin esitutkimuksen avulla.

Lomakkeen kysymykset mittasivat läheisen
kokemuksia seuraavista tiedonsaannin osa-
alueista: kohtelu (10 kysymystä), tutkimukset (6
kysymystä), lääkehoito ja nestehoito (7 kysy-
mystä), sairaus (5 kysymystä), oireet (7 kysy-
mystä), potilasohjeet (6 kysymystä), jatkohoito
(5 kysymystä) sekä asioista kertominen potilaal-
le ( 10 kysymystä) ja läheiselle (5 kysymystä).

TERVEYDENHUOLTO

TAULUKKO 1. 

Läheisten kokemus tiedonsaannista
ensiapupoliklinikalla.

Tiedonsaannin osa-alueet Ka1 Vastanneita
n = 85

Asioista kertominen 2,43 63
Tutkimuksista kertominen 2,54 66
Lääke- ja nestehoidosta kertominen 1,81 34
Kohtelu 2,99 64
Sairaudesta kertominen 1,85 65
Oireista kertominen 1,51 61
Saadut potilasohjeet 1,60 32
Läheisen tiedonsaanti 2,29 56
Jatkohoidosta kertominen 1,87 59

1Asteikko 1–4,  

4 =  täysin tyytyväinen, 1 = täysin tyytymätön.
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Tiedonsaannin osa-alueita arvioitiin neliportai-
sella Likert-asteikolla (4 =  täysin samaa mieltä,
3 = osittain samaa mieltä, 2 = osittain eri mieltä,
1 = täysin eri mieltä). Kysymykset oli laadittu
niin, että  vastaamalla 4 oli tyytyväinen tiedon-
saantiin ja vastaamalla 1 oli tyytymätön siihen.

Taustakysymyksillä selvitettiin potilaan lähei-
sen taustatiedot (ikä, sukupuoli, siviilisääty, am-
matti, koulutus), ensiapupoliklinikalle saapu-
misaika, suhde potilaaseen sekä potilaan jatko-
hoitopaikka. Lisäksi kysyttiin, oliko potilas en-

simmäistä kertaa hoidettavana kyseisen sairaa-
lan ensiapupoliklinikalla, kuinka kauan hän oli
siellä ennen kuin lääkäri tuli tutkimaan hänet ja
tuliko lääkäri riittävän pian. Avoimella kysymyk-
sellä kartoitettiin, mitä muuta tietoa potilaan lä-
heinen olisi halunnut saada. Lomakkeen sai pa-
lauttaa nimettömänä.

Tiedonsaannin eri osa-alueiden vastauksista
muodostettiin summamuuttujat ja laskettiin
keskiarvot. Tuloksiin hyväksyttiin osiokohtaises-
ti vain henkilöt, joilla oli vähintään 80 % vas-
tauksista täytettynä. Aineiston analysoinnissa
käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä
Mann-Whitneyn testiä. Analyysit tehtiin SPSS
17.0 -ohjelmalla.

Tulokset 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 85 AVH-poti-
laan läheistä, joiden ikäjakauma oli 21–83 vuot-
ta. Vastausprosentti oli 38 %. Vastanneista nai-
sia oli 73 % ja miehiä 27 %. Suurin osa vastan-
neista (82 %) eli avio- tai avoliitossa ja 7 % oli
leskiä. 35 % ilmoitti korkeimmaksi koulutusta-
sokseen kansa- tai keskikoulun.

Potilaista 48% oli siirretty jatkohoitoon tark-
kailuosastolle, 33% vuodeosastolle ja 10 %
muualle, esim. toiseen sairaalaan. Yhdessäkään
vastauksessa ei ilmoitettu potilaan palanneen
ensiapupoliklinikalta suoraan kotiin.

Potilaista 33 % oli ollut ensimmäistä kertaa
hoidettavana ja 64 % oli käynyt aiemmin kysei-
sen sairaalan ensiapupoliklinikalla. 

Tiedonsaantiin vaikuttaneet tekijät
AVH-potilaan läheiset kokivat kohteluun (esim.
ystävällisyys, esittäytyminen, kuuntelu; n = 64,
keskiarvo 2,99) ja asioista kertomiseen (esim.
miksi odotan, missä odotan, mihin voin ottaa
yhteyttä; n = 63, keskiarvo 2,43) liittyvien asioi-
den toteutuneen parhaiten. Tyytymättömämpiä
oltiin oireiden kertomiseen (n = 61, keskiarvo
1,51) ja saatuihin potilasohjeisiin (n = 32, keski-
arvo 1,60) (taulukko 1).

Naiset kokivat lääkehoidosta ja nestehoidosta
kertomisen toteutuneen jonkin verran miehiä
paremmin, muita eroja sukupuolten välillä ei
ollut. Eroja ei myöskään ollut verrattaessa alle ja
yli 65-vuotiaiden läheisten kokemuksia tiedon-
saannista. 

Läheiset saivat enemmän tietoa, jos kyseessä
oli potilaan ensimmäinen käynti ensiapupolikli-
nikalla verrattuna aiemmin hoidossa käyneisiin
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TAULUKKO 2. 

Ensimmäistä kertaa ensiapupoliklinikalla käyneiden ja aiemmin
käyneiden kokemus tiedonsaannista.

Ensimmäinen kerta Käynyt aiemmin
Tiedonsaannin osa-alueet Ka1 Vastanneita Ka1 Vastanneita p-arvo

n = 85 n = 85

Asioista kertominen 2,86 21 2,26 40 0,037
Tutkimuksista kertominen 2,88 21 2,38 44 0,140
Lääke- ja nestehoidosta kertominen 2,25 11 1,60 21 0,158
Kohtelu 3,23 24 2,87 37 0,126
Sairaudesta kertominen 2,14 25 1,68 37 0,054
Oireista kertominen 1,44 21 1,59 37 0,694
Saadut potilasohjeet 1,80 9 1,52 22 0,198
Läheisen tiedonsaanti 2,65 18 2,13 36 0,028
Jatkohoidosta kertominen 1,95 21 1,82 35 0,499

1Asteikko 1–4, 4 =  täysin tyytyväinen, 1 = täysin tyytymätön.
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TAULUKKO 3 . 

Läheisten kokemus tiedonsaannista suhteessa odotusaikaan
ensiapupoliklinikalla1. 

Kyllä1 Ei1 p-arvo
Tiedonsaannin osa-alueet Ka2 Vastanneita Ka2 Vastanneita

n = 85 n = 85

Asioista kertominen 2,83 25 1,98 24 0,005
Tutkimuksista kertominen 2,99 29 1,95 22 0,001
Lääke- ja nestehoidosta kertominen 2,07 25 1,13 9 0,015
Kohtelu 3,24 26 2,74 22 0,019
Sairaudesta kertominen 2,26 23 1,36 25 0,002
Oireista kertominen 1,85 22 1,15 25 0,002
Saadut potilasohjeet 1,57 14 1,22 9 0,667
Läheisen tiedonsaanti 2,56 24 2,18 21 0,236
Jatkohoidosta kertominen 2,18 23 1,63 23 0,071

1Mitattu kysymyksellä: Tuliko lääkäri tutkimaan potilaan riittävän pian? (kyllä/ei).
2Asteikko 1–4, 4 =  täysin tyytyväinen, 1 = täysin tyytymätön.
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(taulukko 2). Läheiset kokivat tiedonsaannin
onnistuneen parhaiten silloin, kun lääkäri tuli
tutkimaan potilaan riittävän pian (taulukko 3).

Läheisten kommentteja
Läheisen kuvasivat tiedonsaantia ja siihen liitty-
viä tekijöitä seuraavasti:

” Olisin toivonut suullista, henkilökohtaista
opastusta TIA:sta siitä huolimatta, että olen
lukutaitoinen.”

”Minua jäi askarruttamaan, miten toimia
jatkossa, jos vastaavanlaisia oireita ilmaantuu.
Tämä on ehkä kotiuttavan pisteen asia, mutta se
jäi kysymättä, eikä sitä meille kerrottu. Myös
ravinnon ja liikunnan ym. elintapojen merkitys
oireiden syntymiseen. Tupakasta kysyttiin, mutta
ei alkoholin käytöstä”.

” Olisin halunnut tavata lääkärin. Olen ollut
ensiavussa aivoinfarktin vuoksi vanhempieni
kanssa reilun 1,5 vuoden aikana neljästi, ja ennen
on ollut lääkäri kertomassa todella perusteellisesti,
mutta nyt heillä oli erittäin kiire.”

” Kolmen tunnin odotuksen jälkeen sairaanhoitaja
tuli kertomaan minne potilas siirretään ja sain
puhelinnumerot, joihin voin soittaa ja kysyä
potilaasta. Potilas tuotiin ambulanssilla, minä
tulin autolla, koko odotusaikana en päässyt
potilaan luokse vaan odotin odotusaulassa.” 

”Olin mukana koko poliklinikkapäivän. Kiitos
että sain olla. Kysymyksiini vastattiin – pään
sisälle ei voi kurkistaa! Lääkärillä ainakin 6–10
potilasta. Aivan liikaa!”

Läheiset esittivät myös konkreettisia ehdotuksia
tiedonsaannin kehittämiseksi:

”Olisi ollut selkeämpää kun hoitavat hoitajat olisi
esitelty ja nimetty erikseen että juuri nämä hoita-
vat isääni. Olisin heti aluksi halunnut tietää,
onko tilanne kuinka vakava. Liian vähän hoita-
jia, joten kaikilla kiire!!”

”Olisin halunnut päästä katsomaan omaistani
pikemmin ja olisin toivonut, että minulle olisi
kerrottu edes jotakin. Mutta onneksi itse potilas oli
tyytyväinen hoitoonsa. Itse sain tietoa vasta
osastolle siirron jälkeen.”

Pohdinta
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin mittaami-
sen, aineiston keruun ja tulosten luotettavuu-
den osalta (32,33,35). Vastausprosentti oli mel-
ko alhainen, mikä vähentää tulosten yleistettä-
vyyttä. Läheisten mukanaoloa ensiapupoliklini-
kalla ei systemaattisesti kirjata potilasasiakirjoi-
hin, joten ei voida arvioida, kuinka suurta
osuutta AVH-potilaiden läheisten kokonaisjou-
kosta otos edustaa.  

Validiteetti varmistettiin valitsemalla mittarin
käsitteet tutkimuksen teoreettisesta viitekehyk-
sestä ja muokkaamalla ne mitattavaksi (32). En-
siapupoliklinikan sairaanhoitajat ja neurologi
olivat mukana arvioimassa kysymysten sopi-
vuutta AVH-potilaiden läheisille. 

Tutkimustuloksista ilmeni, että AVH-potilai-
den läheiset olivat pääosin tyytyväisiä tiedon-
saantiin, mutta he olisivat kaivanneet enemmän
tietoa sairauden oireista sekä ohjeita potilaan
hoidosta. Tulos on yhteneväinen aiempien tutki-
mustulosten kanssa (9,15). Tutkimukset osoitta-
vat myös, että poliklinikkapotilaiden läheiset
yleensä saavat vuodeosastopotilaiden omaisia
paremmin tiedollista tukea (7,14). 

Läheiset kokevat epävarmuutta ja itseluotta-
muksen puutetta ollessaan potilaan saattajina
ensiapupoliklinikalla (15). Avointen vastausten
mukaan läheiset kokevat jäävänsä ajoittain tie-
donsaannin ulkopuolelle. Akuuteissa hoitotilan-
teissa omaiset saattavatkin helposti unohtua.
Tutkimus osoitti, että mitä pidempään läheiset
odottavat tietoja potilaan voinnista ja hoidosta,
sitä turvattomammiksi he tuntevat itsensä. Odo-
tusajan pituus on eri tavoin yhteydessä tiedon-
saannin toteutumisen kokemiseen. 
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Tästä asiasta tiedettiin
• Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat fyysiset,

kognitiiviset, sosiaaliset ja tunne-elämän muutokset
luovat epävarmuutta potilaalle.

• Sairaus muuttaa monella tavoin myös läheisten elämää.
• Tiedonsaannilla on vaikutusta siihen, kuinka potilas

sopeutuu elämään sairauden kanssa. 

Tämä tutkimus opetti
• AVH-potilaan läheinen tarvitsee yksilöllistä tietoa

sairauden oireista ja hoidosta.
• Läheisen tuen avulla voidaan aktivoida potilaan omien

voimavarojen käyttöönottoa.
• Terveydenhuolto henkilökunnan koulutuksessa tulisi

nostaa esille AVH-potilaan läheisen näkökulma.
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Omaisen äkillinen sairastuminen ja ensiapu-
poliklinikan hoitotilanteet voivat olla läheisille
henkisesti raskaita. Henkilökunnalta vaaditaan-
kin erityistä herkkyyttä arvioida heidän tiedon-
saannin tarpeitaan ja vastata niihin (7,14). Lä-
heisten tiedonsaantia tulisi tehostaa ja saada
heidät mukaan potilaan hoitoon jo sairastumi-
sen alkuvaiheessa. Terveydenhuoltohenkilöstön
koulutuksessa tulisi ottaa nykyistä paremmin
huomioon hoidettavan potilaan läheisten tarvit-
sema tuki ja opastus.

Läheisiä varten tarvitaan erilaisia tiedonväli-
tystä tukevia keinoja. Kirjallisia potilasohjeita
voidaan käyttää suullisen tiedon täydentäjänä jo
ensiapupoliklinikalla. Yleisellä potilasohjeella on
kuitenkin huomattu olevan rajoituksia (9,27), ja
tämä tutkimus tukee yksilöllisen tiedonsaannin

parantamista. Potilasohjeita onkin syytä kehit-
tää aiempaa yksilöllisempään suuntaan(20). 

AVH-potilaita ja heidän omaisiaan varten tu-
lee luoda yhdenmukainen toimintamalli, jossa
hyödynnetään erilaisia sähköisiä tietolähteitä ja
puhelinneuvontaa nykyistä tehokkaammin. Po-
tilaita edustavat järjestöt, kuten Aivohalvaus- ja
dysfasialiitto, on syytä ottaa mukaan tähän ke-
hittämistyöhön.

Terveydenhuoltohenkilökunnan tulisi ottaa
aktiivinen rooli potilaiden ja heidän läheistensä
ohjaamisessa (15). Läheinen tulisi ottaa alusta
alkaen mukaan potilaan hoitoon, ei vain hänen
itse sitä pyytäessään. Toimiva yhteistyö, tehokas
tiedonkulku sekä riittävä tuki auttavat potilasta
ja hänen läheisiään selviytymään aivoverenkier-
tohäiriön seurauksista. �
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Provision of information for stroke patients’
families at the emergency unit 

Background  The purpose of the study was to describe the provision of information for families of
stroke patients attending the emergency unit. We examined the kind of information given to families
by health care personnel and the factors influencing the information received. The goal was to obtain
data which would make it possible to improve the provision of information for the stroke patients’
families.

Methods The material was collected from two university hospitals by means of a structured
questionnaire, which also contained one open question, presented to the families (n = 85) of stroke
patients who had attended the emergency unit during 2006–2007.

Results The families of the stroke patients were mainly satisfied with the provision of information at
the emergency unit but had hoped they would get more information about the symptoms caused by
the illness and instructions related to the patient’s care. The provision of information for the family
was better in the case of patients presenting for the first time than in those who had received care
previously. The sooner the doctor came to examine the patient the more likely the family were to be
satisfied with the provision of information. 

The answers to the open question indicated that families of stroke patients feel excluded from the
information process while the patient is in the emergency unit. This may be because, in the acute
situation, the attendance of the patient’s family member is sometimes forgotten.

Conclusions Families of stroke patients need individual information about the patient’s symptoms
and instructions about the patient’s care. With the help of the information received, the family can
support the patient in the situation caused by the illness. The collected data can be used to improve
the information process and thus increase families’ resources to support the patient in the serious
situation and to cope with their new role. 
In the education of health care personnel, more emphasis should be placed on involving the stroke
patient’s family when taking care of the patient at the emergency unit.
When developing patient instructions, the need to provide individually tailored information should be
taken into consideration. Furthermore, more efficient use should be made of different electronic
sources of information for provision of patient guidance. Patient organisations, such as stroke and
dysphasia associations, should also be involved in the development of information for families of
emergency unit patients.
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Information Availability for a Patient With
Stroke in an Emergency Department: A
Training Intervention Study

Pirjo Virtanen, Eija Paavilainen, Mika Helminen, Päivi Åstedt-Kurki

ABSTRACT
The purpose of the study is to describe the information availability for patients with stroke treated in an
emergency department and to study the effects of intervention training on this information availability. The
material was collected from two university hospitals with a structured survey both before the training (n = 190,
2006Y2007) and after the training (n = 170, 2007Y2008). The study indicated that patients with stroke
felt that the information availability was good on average. The patients felt that they were best informed
about tests and their treatment and worst informed about symptoms and instructions. The following
background factors affected their perception of information availability: waiting time, age of the patient, and
previous hospital experience. Effective intervention training needs to be further developed to enhance
information availability. Training should be carried out systematically and should consist of both basic and
ongoing training, and the content should be developed in collaboration with patients with stroke.

Keywords: developmental studies, emergency department, information availability, intervention, nursing,
stroke patient

Very often, the information availability for a pa-
tient with cerebrovascular accident (CVA) in an
emergency department does not receive enough

attention by hospital personnel (Smith, Foster, House,
Knapp,&Young, 2008; Virtanen, Paavilainen, Helminen,
& Åstedt-Kurki, 2010). Information availability is im-
portant for a patient with CVA because it has been seen
to affect their ability to adjust to living with the disease
and to emotional problems (Rodgers, Bond, & Curless,
2001). An informed patient will actively participate in
the treatment and gain a sense of security from coping
at home, and this will support the patient in taking care
of practical matters and adjusting to the new life sit-
uation caused by the disease (Virtanen, 2008AQ1 ; Yonaty
& Kitchie, 2012).

The tissue damage caused by a CVA affects the pa-
tient’s functionality in many ways. A CVA can cause
permanent or temporary paralysis in different parts of

the body or impairment of language functions and/or
other mental functions (Käypä Hoito, 2011). A patient
who has had a CVA often has difficulties in everyday
life: difficulty moving, eating, getting dressed and with
personal hygiene as well as with forming and main-
taining social relationships. A patient with CVA can get
confused with the different tests, procedures, and tech-
nical equipment involved in the treatment (Hancock
et al., 2003; King & Semik, 2006).

A patient with CVAwants information on the symp-
toms of the disease, prognosis, tests, treatment, and med-
ication as well as on the activities of the ward and their
own part in the treatment. The information must be accu-
rate, encouraging, and honest (Rodgers et al., 2001;
Virtanen et al., 2010). The patient wants the attending
staff to listen and to offer sympathy, trust, and encourage-
ment, especially in acute situations (Virtanen et al., 2010).

The end result of treatment of a patient with CVA is
improved by early examination and treatment of tem-
porary symptoms and by ensuring that the patient re-
ceives follow-up care (Brereton & Nolan, 2002; Käypä
Hoito, 2011). The wide knowledge and neurological
expertise of the staff at the emergency department is a
key factor in good end results of treatment (Virtanen
et al., 2010). The staff should receive feedback from pa-
tients and their families on the information they have
given so that the patient’s actual needs for information
and observed shortcomings in information availability
can be identified (Rodgers et al., 2001; Smith et al., 2008;
Virtanen et al., 2010).
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The aim of the study is to describe the information
availability for a patient with CVA and to find out how
the training intervention has affected it.

The research questions are the following:

1. How has the information availability for a patient
with CVA been realized in an emergency unit after
an intervention has been organized for the staff?

2. Which of the background factors of the patient with
CVA are connected to information availability in the
emergency department?

3. How has the intervention changed information avail-
ability for a patient with CVA in the emergency
department?

Methods
Target Group
The target group of the study included the patients with
CVA of the emergency departments of two university
hospitals. Altogether, 1,000 patients with CVA were
selected during two measurement stages (surveys; n =
500 + 500). The patients who were chosen have had a
CVA for the first time and been treated in the emer-
gency department. Interfering factors were controlled
by defining specific selection criteria for the patients.
Those patients with CVAwho were chosen had visited
the emergency department within the current month,
and a form was sent to their home addresses. The list
excluded the following types of patients: (1) patients
whose diagnosis had changed during their time in the
emergency department, (2) patients whose condition or
prognosis was so severe that they could not answer the
questions, (3) patients who were treated as a number
one priority in the emergency department (this group
includes, e.g., patients who had received anticoagulant
treatment), (4) patients who had two new diagnoses that
both required immediate treatment (e.g., a CVA and a
pelvic fracture), (5) patients who died during their stay
in the hospital, and (6) patients who were diagnosed
with a severe dementia.

Data Collection
The method of data collection used in the study was a
structured survey form that included one open question.
Theory on information availability, guidance and counsel-
ing as well as the researcher’s work experience were
utilized in devising the survey form (Burns & Grove,
2005; Smith et al., 2008). The survey was used to
determine how the information availability for a patient
with CVA was realized in an emergency department.
The survey form was enclosed with a covering letter
providing information on the study, a form of consent
for participation in the study, and a return envelope. The
first set of data for the study (n = 190/500) was col-
lected before the training intervention, from October 1,

2006, to June 14, 2007, and the second set of data (n =
170/500) was collected after the intervention, from
October 17, 2007 to July 20, 2008, by giving a survey
form to patients with CVA visiting the emergency de-
partment in two university hospitals.

The questions in the survey measured the patient’s
experience of information availability in the following
areas: staff treatment (10 questions), tests (6 questions),
intravenous therapy (7 questions), disease (5 questions),
symptoms (7 questions), patient instructions (6 ques-
tions), follow-up care (5 questions), and keeping informed
the patient (10 questions) and their family (5 questions).
In the survey, the respondent was able to choose the
option that best described their experience. The open
question was used to determine what other information
the patient would have wanted during their stay in the
emergency department. The components of information
availability were evaluated on a 4-point Likert scale
(4 = strongly agree, 3 = partly agree, 2 = partly disagree,
1 = strongly disagree, and 0 = this did not concern me).

Background questions (seven questions) were used
to determine the patient’s sociodemographical factors
(marital status, profession, and education), the number
of emergency department visits, the waiting time for
tests, whether the doctor arrived to examine the patient
quickly enough, and presence of family in the emergency
department. The functionality, logic, comprehensibility,
clarity, and ease of use of the measure (survey form)
were ensured by a pilot study wherein the survey form
was given to 10 patients. On the basis of the feedback, the
measure did not need any changes (Virtanen et al., 2010).

The ethical board of the healthcare district gave a
favorable opinion on the study, and the appropriate re-
search permissions were received from the healthcare
districts. Patients were informed about the purpose of
the study, the confidentiality of their responses, and the
voluntary nature of their participation (Burns & Grove,
2005). The patients were allowed to fill in the survey
form anonymously, and the form was returned in a
sealed envelope to the University of Tampere. When
analyzing the forms and devising the report, care was
taken to protect the identity of participants (Burns &
Grove, 2005).

Content of the Training Intervention
The target group of the study was the patients with CVA
in the emergency departments of two university hos-
pitals. The patients with CVA and healthcare staff in the
emergency department of one hospital formed the test
group, and those in the other hospital formed the con-
trol group. A training intervention was devised for the
healthcare staff in the test group. The training interven-
tion included a training program for the healthcare staff
in the emergency department and written instructions
for the patients with CVA visiting the emergency
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department. The contents of the training and the instruc-
tions for the patients with CVA were devised together
with a neurologist, nurses participating in the treatment
of neurological patients, and the researcher.

Altogether, 85 persons of the healthcare personnel
(nurses, practical nurses, ward secretaries, clinical health
assistants, doctors) working at the emergency department
of the test group hospital participated in the training,
which was carried out in autumn 2007. Training sessions
were held as often as the whole emergency department’s
staff was able to participate. One training session con-
sisted of two 45-minute parts, the first of which was on
the diagnostics and treatment of patients with CVA and
the diversity of symptoms. The second part discussed the
monitoring of the health and symptoms of a patient with
CVA, discussing tests and treatment with the patient,
staff treatment, patient instructions, and issues related
to follow-up care. In addition, the significance of the
presence of family to the treatment of the patient with
CVAwas discussed. The written instructions had infor-
mation on the symptoms, risk factors, and relapse of a
CVA. The instructions contained a telephone number
for additional information andWeb site addresses to the
instructions online.

Data Analysis
The data were analyzed with an SPSS program (SPSS
Statistics forWindows, version 17.0, SPSS Inc., Chicago).
The statistical methods used were frequency and per-
centage distributions, the MannYWhitney U test and
the KruskalYWallis test, the Spearman correlation, and
a linear regression model. The means were calculated
from the responses for the different components. Only
the responses of those who had answered at least 80%
of the questions were accepted for each component.
This means that one to two of the questions might have
been unanswered, depending on the number of ques-
tions for each component. In the regression model, the
mean of each component in the survey was explained
by gender, presence of family, waiting time (continuous),
higher education (polytechnic or university), earlier visits
to an emergency department, marital status (married,
unmarried, divorced, widowed), age (under 65 years old
or at least 65 years old), time of measurement (survey,
2006 or 2007), and test or control hospital. An inter-
action term was included for the two binary variables,
time of measurement and test or control hospital, to mea-
sure the effect of the intervention. There were only a few
responses to the open questions, and they were short.
The limit for statistical significance was a p of G.05.

Results
First, the results related to information availability after
the training intervention will be presented, and the

factors related to them will be examined. After this, the
information availability changes will be analyzed be-
tween the two surveys, before and after the intervention.

The Background Information of the
Participants of the Study After the
Training Session
One hundred seventy patients with CVA in specialized
care took part in the study. The response rate was 34%.
Most of the respondents (62%)were at least 65 years old.
Thirty-nine percent of the respondents were women, and
61% were men. Most of the respondents (67 %) were
married or in a common-law marriage, and 14% were
widowed. Nearly half of the patients (40%) stated com-
mon school or middle school as their highest level of
education. In addition, 40% had received treatment in the
emergency department for the first time in the hospital in
question, and a little over half (59%) had been treated
there before.

Information Availability for a Patient With
CVA in an Emergency Department
The patients felt that discussing the tests (e.g., why and
what test is going to be done; n = 153, mean = 3.44)
and staff treatment (e.g., kindness, introducing oneself,
listening; n = 155, mean = 3.40) were the aspects that
were best realized regarding information availability.
The aspects that were worst realized were discussing
symptoms (n = 137, mean = 2.54) and the patient
instructions given (n = 107, mean = 2.77; T1Table 1).

TABLE 1. Patients’ Experience of How
the Different Components
of Information Availability
Were Realized in an
Emergency Department

Component of Information Availability Mean n

Discussing matters 2.95 126

Discussing tests 3.44 153

Discussing intravenous therapy 3.20 95

Staff treatment 3.40 155

Discussing the disease 3.00 149

Discussing symptoms 2.54 137

Patient instructions 2.77 107

Information availability for the family 2.90 107

Discussing follow-up care 2.86 127

Note. Scale of 1Y4: 4 = strongly agree, 3 = partly agree, 2 =
partly disagree, 1 = strongly disagree.
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Factors Connected to the Information
Availability for Patients With CVA
When examining the connection between marital status
and how information availability was realized from the
patient’s point of view with regard to discussing symp-
toms, widows/widowers gave a lower score of satis-
faction about information availability when compared
with patients with another marital status. Themeanwith
widows/widowers was only 1.94 (the mean for the
whole component was 2.54, the KruskalYWallis p =
0.028 for the difference between marital statuses).

The patients who had been in an emergency de-
partment before experienced the treatment as more
positive than patients who were in the emergency de-
partment for the first time. This was seen in following
components: the staff treatment (means for yes/no =
3.45/3.36, MannYWhitney p = 0.022), discussion of
the disease (means = 3.12/2.90, p = .048) and patient
instructions (means = 2.95/2.64, p = .05).

Concerning the length of the waiting time of the
patients in the emergency department, the Spearman
correlation showed that the longer a patient waits, the
less satisfactory their experience of the information avail-
ability will be. Patients who felt that the doctor did not
arrive to examine them quickly enough also felt that all
components of the information availability were realized
worse when compared with other patients (T2 Table 2).

The Effect of the Training Intervention on
the Information Availability for a Patient
With CVA Between the First and Second
Measurements (Survey)
In the study’s intervention, 360 patients with CVAwho
had been treated in emergency departments were in-
cluded.T3 Table 3 shows patients’ experience of how the

different components of information availability were
realized in an emergency department in different time
points separately for control and test hospital. Changes
in test hospital information availability between 2006
and 2007 and between 2007 and 2008, in relation to
control hospital, were examined using interaction term
in regression analysis. Because of missing data, there
were 151Y282 respondents in the analyses, depending
on the components.

The quicker the doctor arrived to examine the patient,
the better the patients felt that the information availability
had been realized for each component. When the patient
was 65 years old or older, the information availability
was experienced as worse about the component of in-
travenous therapy when compared with patients under
65 years old. Patients with CVA who had visited the
hospital previously felt that staff treatment (e.g., kind-
ness, introducing oneself, listening) was better than did
those patients who had not visited the hospital before.

There were indications of the training intervention
having had some effect on some components of infor-
mation availability but were not statistically significant
regarding themeans of the components.When compared
with the change in the results of the control hospital, the
effect of the intervention in the test hospital was at best
with improvement of 0.5 units in the means (in the
component of intravenous therapy).

Discussion
Results
On the basis of the study, the patients with CVA felt that
the information availability in the emergency depart-
ment had been well realized on average. The compo-
nents of discussing results and staff treatment were best

TABLE 2. Patients’ Experience of Realizing Information Availability in an Emergency
Department

AQ3

Yes No MannYWhitney

Component of Information Availability Mean n Mean n p

Discussing matters 3.30 84 2.14 22 G.001

Discussing tests 3.57 110 3.03 21 G.001

Discussing intravenous therapy 3.41 74 2.28 10 G.001

Staff treatment 3.62 109 2.83 22 G.001

Discussing the disease 3.29 104 2.11 21 G.001

Discussing symptoms 2.81 93 1.83 21 G.001

Patient instructions 2.94 78 2.13 11 .02

Information availability for the family 3.11 75 2.38 14 .01

Discussing follow-up care 3.11 86 2.33 20 .001

Note. The columns ‘‘yes’’ and ‘‘no’’ refer to the response to the question of whether the doctor arrived to examine the patient quickly
enough. Scale of 1Y4: 4 = strongly agree, 3 = partly agree, 2 = partly disagree, 1 = strongly disagree.
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realized, and the components of discussing symptoms
and patient instructions were worst realized. The results
support earlier studies (Smith et al., 2008; Virtanen
et al., 2010).

Widows/widowers experienced the component of
discussing symptoms to have been realized worse than
did patients of other marital statuses. In earlier studies,
it has also been found that the need for information
availability and support especially increases when the
patient is an elderly widow/widower with diminished
capabilities (Virtanen et al., 2010). On the basis of this
study, patients withCVAwho had been in the emergency
department before experienced the treatment more pos-
itively than did patients who were in the emergency de-
partment for the first time. The result is in line with
earlier studies (Paavilainen, Salminen-Tuomaala, Kurikka,
& Paussu, 2009; Virtanen et al., 2010).

The training intervention was seen to have had some
indicative effect on information availability but did not
have any statistical significance when adjusted to the
situation in the control hospital. The results support
the idea that, in addition to an effective and versatile
training intervention, a broad neurological knowledge
and the ability to adopt information based on research
results regarding the treatment of patients with CVA are
required from the emergency department staff to im-
prove information availability.

Reliability Evaluation of the Study
The results of the study may indicate that the survey
form used as the measure was not sensitive enough to
measure the changes in the information availability from

the point of view of the patient with CVA. It might have
been possible to elaborate on the data by additionally
carrying out thematic interviews. Moreover, if the staff
training intervention had been longer and more system-
atic, it might have been more effective. In this study, it
was not possible to carry out a longer intervention be-
cause of practical reasons. Despite the careful selection
of the hospitals and development of the intervention,
the reliability may have been weakened in practice be-
cause of problems that were not under the researcher’s
control. Such reasons to especially consider are the
motivation of the staff to fully focus on the training and
the motivation to apply the training into their practice.

The training intervention involved one training ses-
sion consisting of two 45-minute parts. Although the
aim of the training session was to make it interactive
and the participants were able to ask questions and talk
about their own experiences treating patients with acute-
stage CVA, the effectiveness of the training depends on
the commitment of the trainee to the treatment of pa-
tients with CVA. It was not possible to conduct the
intervention so that only specific members of staff were
trained because the entire staff of an emergency de-
partment participates in the treatment of patients with
CVA. On the other hand, the intervention might have
been more effective if only those specific members of
staff who were motivated about the treatment of pa-
tients with CVAwere trained. The data collection after
the intervention lasted 10 months, and during this time,
the staff was no longer trained. This fact might have a
negative effect on the results of the study as it is chal-
lenging to measure and show the effectiveness of a one-
off training intervention.

TABLE 3. Patients’ Experience of Realizing the Different Components of Information
Availability in an Emergency Department in Different time Points Separately
for Control and Test Hospital

AQ3

Control Hospital Test Hospital

Mean (n) Mean (n) Mean (n) Mean (n)

Component of Information Availability 2006Y2007 2007Y2008 2006Y2007 2007Y2008

Discussing matters 2.90 (65) 2.98 (63) 2.55 (86) 2.92 (63)

Discussing tests 3.25 (70) 3.44 (74) 3.11 (93) 3.44 (79)

Discussing intravenous therapy 3.03 (41) 3.22 (48) 2.62 (43) 3.20 (47)

Staff treatment 3.39 (71) 3.44 (77) 3.09 (99) 3.37 (78)

Discussing the disease 2.73 (76) 2.96 (74) 2.42 (96) 3.04 (75)

Discussing symptoms 2.03 (67) 2.44 (68) 2.23 (88) 2.65 (69)

Patient instructions 2.27 (47) 2.61 (51) 2.08 (60) 2.91 (56)

Information availability for the family 3.06 (46) 2.93 (49) 2.53 (58) 2.88 (58)

Discussing follow-up care 2.77 (53) 2.83 (60) 2.37 (77) 2.88 (67)

Note. Scale of 1Y4: 4 = strongly agree, 3 = partly agree, 2 = partly disagree, 1 = strongly disagree.
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Conclusions and Relevance to Clinical
Practice
This study provided information based on the survey
results regarding the information availability of patients
with CVA in an emergency department. On the basis of
the results, the following conclusions can be drawn:

1. The waiting time at the emergency department is
connected to how the information availability was
experienced. The systematic monitoring of waiting
times, the reporting of issues, and the utilization of
the results should be prioritized as development
targets, as a long waiting time predicts poor infor-
mation availability for the family members.

2. Training related to the information availability for
patients with CVA should be developed based on the
information and feedback received from patients
with CVA. More personalized and versatile ways of
sharing information should be found to support the
functionality and working ability of patients with
CVA. The existing telephone counseling practices
should be developed further at the emergency de-
partment, and the information availability should
also be ensured.

3. Resources should be allocated to the systematic adop-
tion of research information as it can affect the coping
of a patient with CVA at home. Especially in the case
of patients with CVA, this is emphasized, because the
CVA causes 6.1% of the total expenses of the Finnish
healthcare.

4. Healthcare staff specially trained for treating patients
with CVA is needed when developing the practices
in practice.
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Abstract 
In this study, the information availability for the families of stroke patients at an emergency department (ED) is described 
and how a training intervention for the staff can change this is studied. The material for the study was collected by using a 
survey questionnaire given to stroke patients and their families in two university hospital EDs from 2006-2008. The first 
set of material (n=85) was collected before the training intervention and the second set (n=72) after the intervention. 

The first survey examined stroke patients’ and their families’ experience of the information availability at the two EDs. 
After the first survey, a training intervention was conducted where one of the two EDs functioned as the intervention ED 
and the other one functioned as the control ED. After this, a new survey was carried out for the stroke patients and their 
family members at both the intervention ED and the control ED. This article discusses the family members’ experiences of 
information availability before and after the training intervention. 

In the family members’ experience, the information availability was best realized regarding keeping them informed about 
issues and tests, staff treatment and issues relating to the information availability for the family member the patient 
informed. The worst realized components of information availability were related to discussing symptoms, the patient 
instructions received and informing about medication and IV therapy. 

In the training the staff of the intervention ED received information on background factors, risk factors and symptoms of 
strokes and different treatment forms. The training also discussed the role of the family member as the patient’s supporter 
when healing and/or coping with the disease. In addition to the training, the intervention ED adopted new written 
instructions designed for stroke patients and their family. 

According to the results, the effect of the educational intervention was not statistically significant when comparing the 
intervention emergency department and the control emergency department, although the information availability was seen 
to have improved for each component when analysed separately. The interaction effect term is positive in each of the nine 
components of information availability, which indicates that there has been more positive development at the intervention 
emergency department than at the control emergency department.  

Among the background factors, waiting time at the emergency department, waiting time before a doctor arrived to 
examine the patient and whether the doctor arrived soon enough were connected to the information availability 
experienced by stroke patients’ family members.  
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The results support the idea that an intervention can have a positive effect on the information availability as perceived by 
the families of stroke patients.  

Key words  
Information availability, Stroke patient, Family, Emergency department, Intervention 

1 Introduction 
There are few national or international intervention studies on the information availability for the families of stroke 
patients. The challenges in intervention studies are the changing operational environment and evaluating which factors 
affect the end result, and to what extent [1]. 

The structural changes in Finnish health care and the increased emphasis on evidence-based practices require continuous 
evaluation of health care operations and additional training. Training can be used to support a client-centric focus, taking 
ethical viewpoints into account and to support a patient's right to receive the best and most current treatment. Training is 
also seen as an important and fairly efficient method to develop evidence-based practices [2, 3]. 

Hospitalization periods have become shorter, treatment is fast-paced and treatment is increasingly given in policlinics. The 
information availability for patients and their families is emphasized in the patient's overall care. Good information 
availability has positive effects on treatment success, how information related to the illness is understood, on self-care and 
treatment commitment, and on coping with everyday life. The treatment responsibility is quickly transferred to patients 
and their families when the patient is dispatched from the hospital [4, 5]. While the families receive the treatment 
responsibility, they do not receive enough attention, information and support from the health care personnel [3, 5, 6].  

Involving a stroke patient's family in the treatment helps the patient to cope with the illness [7]. It is important for the family 
to receive enough information on what the treatment requires from them regarding skills and responsibilities [8]. Often the 
follow-up treatment of a stroke patient relies on the information, knowledge and support of the family [5, 6, 9]. In acute 
emergency department (hereafter 'ED') situations, the family's knowledge and expertise are emphasized when instructing 
and guiding the patient. The patients and their families may feel that they do not receive enough information for 
participation in treatment planning. By examining the information availability from the stroke patient's family's viewpoint, 
we can gain a more holistic view of the information availability for stroke patients and their families in EDs.  

Stroke as a term refers to cerebrovascular diseases, cerebral venous diseases or both, which cause transient or permanent 
neurological symptoms. Strokes are the third most expensive disease group in Finland due to long periods of 
hospitalization and inability to work. The majority of patients are directed to EDs. 

In addition to physical changes, a stroke can cause different kinds of cognitive and emotional changes that hinder the 
patient from adapting to their new life situation. The patients experience difficulty moving, have fewer social contacts and 
a worse quality of life, and have increased rates of depression [10]. 40% of the patients require long-term rehabilitation 
treatment and the effectiveness of rehabilitation is the highest during the first 2-3 weeks. Three months after the stroke, 
approximately 50%-70% of the patients have recovered enough to be independent in their daily activities, while 15%-30% 
remain permanently physically challenged and approximately 20% require institutional care [4, 10]. 

2 Materials and methods 

2.1 Theoretical starting points 
When a family member suddenly falls ill, the functionality, assumed roles and everyday routines of the family are 
disturbed. Values also change: what used to be important loses its significance [5, 11]. Anger, guilt, helplessness and 
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powerlessness are typical emotions in an acute onset of a disease. The disease causes stress for family members, evident in 
a lack of appetite, sleeping difficulties and irritability [4, 6, 11, 12]. 

In this study, the term “family” or “family member” includes close friends. The patients define who their family members  
are [6, 12]. The families’ stress control and problem solving skills need to be strengthened by giving them information [24] as 
their support has an impact on how the patient adapts and copes [6, 11, 12]. The families need information on strokes – the 
physical, cognitive, emotional and behavioural changes they cause – and personal guidance [3, 4, 20]. They also expect to be 
given justifications for the selected course of action [5, 8]. 

The patient is often accompanied either by a family member, friend or legal guardian [14]. The patients and their families 
emphasize the following aspects of information availability: keeping them up to date on treatment progression, giving 
information at intervals during the treatment, and giving information on the urgency of treatment and how this determines 
the waiting time [6, 15]. According to earlier studies [6, 14, 15] a long waiting time has a negative impact on the patient's 
information availability.  

Families would like written treatment instructions for home care to support their memory [6, 8, 16, 17]. They want information 
on the medication and to attend the patient guidance session to treat the patient after they return home [6]. The family’s 
presence during treatment increases the patient's feeling of safety and strengthens trust in the personnel [8], especially when 
the patient is elderly [6, 18, 19]. 

In this study, the family's information availability consists of the following nine components: staff treatment, discussing 
tests, medication and IV therapy, discussing the disease, discussing symptoms, patient instructions, information on 
follow-up treatment, and informing about issues and the family’s information availability. 

Based on existing research knowledge, not enough attention has been paid to the information availability for the patient's 
family [6, 16, 19]. More research is needed to improve this situation [6, 20]. For this reason, an intervention study was 
conducted, described in this article. 

2.2 The purpose of the study and the research questions 
The purpose of the study is to describe the information availability for a stroke patient's family at an ED and to find out 
whether a staff training intervention has changed the information availability. 

The research questions are the following:  

• How does the patient’s family experience information availability?   

• Which of the background factors of the patient's family affect their information availability?  

• Has the staff training intervention changed the way the patient’s family experiences the information availability? 

2.3 Data and methods 

2.3.1 Target group  
The target group of the study were stroke patient’s families in the EDs of two university hospitals. Altogether 1,000 stroke 
patients were selected from patient history data (dg I63 and G45) during two different measurement stages; before (n=500) 
and after (n=500) the training intervention. Patients were chosen who had had their first stroke and been treated at an ED 
by the last day of the month. A structured questionnaire about information availability was sent to the patients and their 
families, accompanied by a covering letter that explained the purpose of the study, a consent form and a return envelope.  
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The questionnaire included 12 background questions and components measuring information availability: staff treatment 
(10 questions), discussing tests (6), medication and IV therapy (7), discussing the disease (5), discussing symptoms (7), 
patient instructions (6), information on follow-up treatment (5), informing about issues (10) and family’s information 
availability (5). The separate questions were evaluated on a four-level Likert scale (4 = totally agree, 3 = partly agree, 2 = 
partly disagree, 1 = totally disagree and, additionally, 0 = the issue did not concern me). The questions were formulated so 
that responding ‘4’ indicated satisfaction and ‘1’ indicated dissatisfaction. The mean values of questions in each 
component were used to describe the information availability(see Figure 1). 

The background factors determined the socio-demographic factors of the patient’s family, when they arrived at the ED, 
their relationship to the patient and the location of the follow-up treatment. Other questions about background factors were 
whether this was the patient's first admittance to the ED (yes/no/cannot say), the waiting time (eight different subclasses; 
no waiting time, < 30 minutes, … , > 12 hours, whether the physician arrived quickly enough (yes/no/cannot say), and how 
important the family thought their presence at the ED was (very important/fairly important/not very important/not at all 
important). The open question was used to find out what information they lacked. The questionnaire was returned 
anonymously [9]. 

The expert group that helped with the questionnaire consisted of a neurologist, a statistician, three nursing science 
researchers and three nurses working at an ED (n = 8), and they evaluated whether the content corresponded to the 
background theory. A pilot test was conducted at the ED of a university hospital that treated neurological patients with the 
patients’ family members (n = 10) as the respondents. Based on these responses, no changes were needed in the 
questionnaire.  

Approvals were acquired for the study as required by the health care districts. The mailing of the questionnaires, 
introduction and discussion of the study, and data collection and analysis were conducted according to the guidelines for 
research ethics. The informants’ identities were not connected to the questionnaires at any point [9, 12]. 

Internal consistency was assessed with Cronbach’s alpha [9, 12]. Cronbach’s alpha was located within the range of 0.76-0.98 
per component before the intervention and within the range of 0.78-0.97 after the intervention. All in all, the consistency 
was proven to be good. 

The loss of study subjects in the second stage in relation to the whole data set (55%) can cause bias in the results. One 
reason for this is that it was impossible to predetermine how many patients' families accompanied them to the ED and how 
many would respond to the questionnaire. The patient data was a starting point for determining the theoretical maximum 
size of the family data set: 1,000 stroke patients were retrieved from databases, based on diagnostic information and 
predetermined criteria [12]. The sample size is typical for comparable questionnaires [9, 12]. However, based on the results of 
the patient data analysis [6], only 35% arrived at the ED with family. Therefore, the approximated maximum number of 
families should be 350 (1000 patients *0.35=350).  

The time and duration of the study were determined by practicality, and the number of the patients and their family 
members could not be increased. Data collection lasted approximately six months in both stages. Loss analysis could not 
be carried out due to the lack of background information for those who did not respond. The range in the number of 
responses for both stages was 48-97. On average, 20 % of the questions got no response. 

2.3.3 The content of the training intervention  
As part of an intervention strategy, a training intervention was developed for the hospital’s health care staff, and written 
instructions were devised for patients. The contents of the training and the patient instructions were devised by a 
neurologist, nurses caring for neurological patients and the researcher. In addition, a family member of a stroke patient was 
asked to evaluate the written instructions. The intervention was designed partly based on pilot measurements and partly 
based on earlier research.  
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The training was carried out in autumn 2007 after the first data collection stage. The intervention included both training for 
the health care staff at the intervention ED and the designing of written instructions. Altogether 85 members of health care 
personnel (hospital nurses, practical nurses, department secretaries, clinic assistants, and physicians) participated, and the 
training was repeated until the whole ED personnel had been trained. One training session involved two 45-minute parts. 
The first part discussed the medical diagnostics of a stroke patient, the treatment and diversity of symptoms. The second 
part discussed monitoring the patient's condition and symptoms, keeping them informed about tests, treatment and related 
issues, patient instructions and follow-up treatment. Additionally, the training discussed the importance of the family's 
presence in the patient’s care and treatment. The aim was to make the training intervention as interactive as possible by 
choosing people already familiar to the health care staff as trainers. The chosen trainers also worked at the intervention 
emergency clinic in question. One of them was a neurology specialist and the other one a head nurse. The trainers 
challenged the health care staff to discuss issues and present questions during the training. In addition, the training 
discussed example cases to keep the staff interested throughout the training. 

The written instructions were directed at stroke patients and their families. The instructions were kept short because 
according to earlier studies [5, 26], patients and families are not able to read and understand long and verbose instructions. 
The instructions discussed the symptoms, risk factors and treatment of strokes. They also included instructions for how the 
patient should act if they experience sudden stroke symptoms. At the end of the instructions, there was contact information 
for places where to get additional information on strokes. The contact information included the phone numbers, email 
addresses and street addresses of the hospital and the patient association. The new written instructions were adopted into 
use at the intervention ED after they were given training and guidance for adopting them during the intervention training 
course. The intervention ED had not had similar instructions in use before. The nurses at the intervention clinic were 
instructed to always give written instructions to the patient and their family.  

2.3.4 Data analysis  
Average values were calculated from the responses to the different components of information availability. The analysis 
only included those who had responded to at least 80% of the questions and omitted "cannot say" responses. The few short 
responses to the open question are illustrated with direct quotes.  

Responses to the open question were analyzed with content analysis. Those open responses that were in keeping with 
responses received through statistical methods have been included in the article as descriptive examples. 

The statistical methods used were frequency and percentage distributions, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, 
Spearman correlation and linear regression. In the regression model, the average value of the components was explained 
with the following variables: sex, waiting time (interpreted as continuous), higher education (yes/no), previous visits to the 
emergency ward (yes/no), marital status (married/ single/ divorced/ widow(er)), age (under 65/65 or over), time of 
measurement (before or after the training intervention) and test hospital or control hospital. An interaction effect term to 
measure the intervention's effectiveness was built by multiplying the two last variables mentioned above with each other to 
examine their interaction. Thus, changes in the test hospital are examined in relation to changes in the control hospital. The 
threshold for statistical significance was a p value of 0.05. The data were analysed with SPSS (SPSS for Windows, version 
17.0). 

3 Results and discussion 
First, the results after the training intervention are presented for both hospitals regarding the families' experiences of 
information availability, and factors related to them are examined. Afterwards, the results of the intervention are 
presented.  



www.sciedupress.com/cns                                                                                                       Clinical Nursing Studies, 2013, Vol. 1, No. 4 

ISSN 2324-7940 E-ISSN 2324-7959 62

Among patients who responded, 35 % (125/356) arrived at the ED with family. If we assume that the same percentage 
applies to the patient data as a whole (n=1000), then in theory there would have been 350 accompanying family members, 
and the response rate for the whole data set would be 45% (157/350). 

3.1 The background information of the families  
After the training intervention, 72 family members of stroke patients participated in the study. The majority of the 
respondents (53%) were at least 60 years old. 78 % of them were women and 22 % were men. The majority were married 
or living with someone (81%) and polytechnic education (old system) was their highest level of education (32%). Table 1 
shows the results before and after the training intervention (see Table 1). 

Table 1. Background information on the patients' families before and after the training intervention 

Background factors 
before (n=85)  after (n=72) 

n %  n % 

Age       

49 or under  17 20  21 29 

50–59  28 33  13 18 

60–69  21 25  25 35 

70–79  17 20  11 15 

80 or over  2 2  2 3 

Sex       

Female  62 73  56 78 

Male  23 27  16 22 

Marital status       

Unmarried  5 6  8 11 

Married / living together  70 82  58 81 

Divorced  4 5  5 7 

Widow/widower  6 7  1 1 

Educational level       

Common school/elementary 
school/middle school 

 
 

30 35  20 28 

Vocational education  20 24  17 24 

Polytechnic (old system)  20 24  23 32 

Polytechnic (new system)  2 2  3 4 

University  11 13  8 11 

Information missing  2 2  1 1 

3.2 Information availability as experienced by the patient’s family 
The families felt that the following components of information availability were best realized: keeping them informed (e.g. 
why and where the patient I am accompanying is waiting; n=57, mean 2.83), informing about tests (e.g. why and which 
test is going to be done; n = 57, mean 2.67), staff treatment (e.g. the patient was treated in a friendly way, the staff 
introduced themselves and listened; n = 57, mean 3.22), and informing about issues and informing the family (e.g. 
informing about the patient's condition, treatment was planned together; n = 47, mean 2.72). The worst realized 
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components were: discussing the symptoms (e.g. the possibility of paralysis, vision impairment and speech impairment; n 
= 50, mean 1.86), the patient instructions received (n = 29, mean 1.91), and informing about medication and IV therapy (n 
= 42, mean 2.34) (see Table 2).  

Table 2. The experience of patients' families (n=72) of how the different components of information availability were 
realized at the emergency department after the training intervention 

Components of information availability Mean n 

Informing about issues 2.83 57 

Discussing tests 2.67 57 

Informing about medication and IV therapy 2.34 42 

Staff treatment 3.22 57 

Discussing the disease 2.57 58 

Discussing the symptoms 1.86 50 

Patient instructions 1.91 29 

Family's information availability 2.72 47 

Information on follow-up treatment 2.52 54 

Note. Scale 1-4: 4 = totally agree, 3 = partly agree, 2 = partly disagree, 1 = totally disagree 

In response to the open question, one family described the staff treatment and informing about tests as follows: 

After the computed tomography, the neurologist said that the stroke was the reason for the patient's incoherence 
and sudden memory loss. The next morning the patient was sent home and monitored at home for 2-3 weeks.  

Regarding the component of informing about issues and informing the family, one respondent said:  

The waiting time stretched out quite long and no one would tell me what was going on or why we were waiting. I 
would have wanted to be updated a bit more often. I would like to know what the disease was, what caused it, how 
likely it was to recur and how it could be prevented. I did not meet the treating physician at any point. 

3.3 Factors related to information availability  
No statistically significant differences emerged when looking for a connection between how information availability was 
realized for the patient's family and their marital status, age and whether or not patients had had a previous visit to the ED. 
However, families who felt that the physician had not arrived to examine the patient quickly enough also felt that 
information availability was badly realized for most components (see Table 3). Men felt that the component of discussing 
symptoms was better realized than women did (the mean for the whole component was 1.86; it was 1.67 for women and 
2.51 for men, with a Mann-Whitney p value = 0.018 for gender differences).  

The correlation analysis showed that the longer the patients' families have to wait at the ED, the worse the information 
availability is for them. Nevertheless, the correlations were statistically significant only for some components, varying 
between -0.09 and -0.52 among them. 

3.4 Changes in the information availability 
During 2006-2007 and 2007-2008, 157 family members of stroke patients participated in the study and their responses 
were included in the intervention part. With regression analysis, changes in information availability were examined 
between these periods.  
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The intervention did not have a statistically significant effect regarding the changes in the components’ mean values. 
However, the interaction effect term is positive in the models for each component, indicating that the intervention might 
have been useful. In addition, despite the non-significance, some of the models indicate quite large changes in information 
availability. For example,  

for the component of discussing and informing about tests, the value of the interaction effect term, i.e. the change in the 
test hospital in relation to the control hospital, was 0.94 units in the mean value of the component (p = 0.056). These two 
findings support the idea that the intervention had some indicative effect on information availability. When examining the 
significance of the interaction effect term by replacing the waiting time factor with the question “Did the physician arrive 
quickly enough?”, the results were somewhat strengthened.  

Table 3. Comparison of experience on patients’ families (n=72) information availability between yes and no -answers to 
question “whether the physician arrived quickly enough to examine the patient” 

Components of information availability 
 Yes  No Mann-Whitney p 

value  Mean n  Mean n 

Informing about issues  3.40 31  2.20 14 0.000 

Discussing tests  3.10 31  2.27 14 0.059 

Informing on medication and IV therapy  2.88 24  1.67 7 0.014 

Staff treatment  3.56 33  2.88 14 0.008 

Discussing the disease  3.05 32  2.19 14 0.082 

Discussing the symptoms  2.23 27  1.56 13 0.085 

Patient instructions  2.13 19  1.38 6 0.157 

Family's information availability  3.03 28  2.24 11 0.036 

Information on follow-up treatment  3.04 31  2.01 12 0.002 

Note. (Scale 1–4: 4 = totally agree, 3 = partly agree, 2 = partly disagree, 1 = totally disagree) 

4 Discussion 

4.1 Analysis of the research results and improving the information 
availability 
The families felt that the best realized components of information availability were: informing about issues, discussing 
tests, staff treatment and the family’s information availability. The worst realized components of information availability 
were: discussing symptoms, patient instructions, and informing about medication and IV therapy. The results agree with 
earlier studies [4, 6, 19], where the patient's family was insufficiently involved in guidance sessions and insufficiently 
informed about the disease. 

The families’ background factors that affected their information availability were: the waiting time, previous hospital 
experience and whether the respondent felt that the physician arrived quickly enough. Families felt that they needed 
information as soon as possible after arriving at the ED. The sooner they received information from the examining 
physician, the better the information availability was for them for each component. This result agrees with earlier research 
results [3, 6, 24]. At the ED, the family is worried about the patient's condition, and this is reflected in the significance of the 
waiting time. 
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The families need more information on the progression of treatment and they need to be regularly updated [5, 6]. In response 
to the open question, families described having been forgotten in the waiting room and not being kept informed of the 
patient’s condition or whereabouts. Keeping the family informed in general and informing about the progression of the 
treatment emerge as factors that promote the family's control of the situation and decrease their uncertainty. It is easier to 
endure waiting once one knows what one is waiting for and why [5, 20]. The importance of informing the family has also 
been found in earlier studies [6, 23]. 

The presence of family in the patient’s treatment situation is important, and families want information on the possibility of 
participation [5, 6]. In addition, they need information on how they can contact others outside the hospital whilst waiting and 
the patient whilst outside the hospital [3, 14, 24]. The family's need to maintain contact with the patient from outside the 
hospital during treatment was also identified in this study. The families made suggestions for improvements to information 
availability when calling the hospital.  

Technical competence and the professional skills of health care workers are factors that are emphasized in the nursing 
work at the ED. Especially with elder patients, information about medication, IV therapy and nutrition are seen as 
important [3, 14], but also the significance of having a family member present is emphasized [6] in the responses. The nursing 
work at the ED should be developed to be more customer and family-based and away from the current task-centered 
practice of nursing. 

Based on the results, the training intervention has affected information availability because there are signs of it having 
improved afterwards. This result supports the idea that a training intervention has a positive effect on the information 
availability for the families. The result agrees with earlier studies [3, 19], where interventions have been either effective or 
partially effective.  

In a stroke patient’s treatment, the emphasis and aim of the development of practices have been in improving diagnostics 
and developing different kinds of tests and treatment methods. Developing the information availability for the patients and 
their family has received less attention. Supporting information availability and developing guidance methods affect how 
patients adapt to their new life situation and how their families are able to support them [6, 17]. In order to shorten 
hospitalization periods and increase the pace of treatments, it is important to better utilize the resources of the patients' 
families [25]. 

The training intervention used in this study involved two 45-minute sessions and the training was aimed at the health care 
staff of the intervention ED. In addition, written instructions were designed and written, aimed at stroke patients and their 
families. No statistically significant change was achieved with the training intervention, but it had a positive influence on 
all nine components of information availability. In the future, more research is needed on the effect of training 
interventions. Especially the effects of a systematic long-term training intervention should be studied because in order to 
change established practices permanently and adopt new practices, we need more efficient interventions that are based on 
long-term evidence. 

The aim was to make the training intervention an interactive event where the trainers challenged the health care staff to 
discuss issues and present questions. Additionally the training included case examples to keep the staff interested through 
the whole training [2, 17]. The training intervention could have been made even more interactive by arranging group tasks 
and exercises, so that each trainee would have been more motivated and able to participate more interactively.   

The results suggest that the implemented intervention strategy should have included a long-term training for the health 
care staff, and the adoption of the written instructions for patients and family should have been planned and implemented 
more systematically. In the future it is important to invest in more effective and long-term training interventions if the aim 
is to achieve statistically significant changes in nursing practices. 
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The results support the idea that training interventions are needed to develop the information availability, that the patient’s 
families should be systematically involved, and that close collaboration is needed with neurological experts. Health care 
personnel are unsure of their role when they instruct and inform families [6, 17]. The functionality of the patients' treatment 
chains should be improved and the roles of the patient's family and health care personnel should be clarified as part of 
patient treatment and development of information availability.  

4.2 Evaluation of the study's reliability 
When evaluating the effectiveness of the intervention, it is important to consider whether the results were caused by the 
intervention or due to other factors. In this study, the choice of the test and control hospitals was affected by the number of 
their stroke patients, their location, and logistical concerns. The aim was to conduct the study when there was no other 
broad and systematic training going on in either hospital.  

The study answered the research questions. Unfortunately the fairly small size of the data set limited the use of multifactor 
methods [9]. The results are indicative, as no sufficient statistical significance was reached for the intervention models. The 
value of the results lies in the description of a subject that has received little research and in defining the concept of 
information availability. The results can be applied and used in the operational environment of EDs. 

The reliability of the study is weakened by the questionnaire including some “the issue did not concern me” responses. In 
addition, the data were gathered only from the EDs of two university hospitals, and the results cannot be directly 
generalized. Although the patients' families were asked to evaluate information availability at the ED, it is possible that 
their experience has been influenced by information received at the ward, and this may also affect the reliability. 

The reliability of the study was increased, however, by the fact that the data were gathered specifically for this study and 
that the researcher was able to influence the collection of data and the monitoring of the collection process throughout the 
whole research process [26]. 

5 Conclusions 
The study indicates that the training intervention had some positive effect on how stroke patients’ families experienced 
information availability. 

Based on the results, the following conclusions can be made:  

1) The waiting time at the ED is connected to how information availability has been experienced.  

When developing ED practices, the significance of waiting times must be taken into account also from the point of view of 
the family, as a long waiting time may result in bad information availability for the family. 

2) More attention needs to be paid to involving stroke patients’ families in guidance sessions and to giving information 
about the disease to the family. The information availability for the family needs to be supported by written patient 
instructions.  

3) In order to improve information availability for the patients' families, different guidance and instruction methods need 
to be utilized. The existing telephone instruction practices need to be improved at EDs, and the information availability for 
the family should be ensured on the phone as well.  

4) When developing information availability from the point of view of the patient and the family, it is necessary to involve 
both in the planning of staff training.  
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5) More systematic and long-term intervention studies are needed in order to change and develop nursing practices. 
Changing established practices and adopting new ones requires more efficient interventions based on long-term evidence. 

6) Nursing work at emergency departments should be developed to be more customer and family-based, away from the 
current task-centered practices of nursing work. 
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