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palliatiivisen hoidon piirissä. Tarkoituksena oli tuottaa koulutusmateriaalia Syöpäjärjestöille, jonka avulla hoitohenkilökunta tulisi tietoisemmaksi potilaan läheisen tukemisesta. Materiaali on tarkoitettu jaettavaksi erityisesti niille osastoille ja
hoitopaikkoihin, jotka eivät ole erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon.
Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Syöpäjärjestöiden kanssa. Syöpäjärjestöiden pyynnöstä tuotimme heille toiminnallisen produktin, jota he voivat käyttää
tulevaisuudessa koulutusmateriaalina. Työmme tavoitteena on lisätä hoitajien
ammatillista osaamista läheisen huomiointiin ja tukemiseen liittyen, kokoamalla
tietoa läheisen oireista sekä selviytymismalleista.
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ABSTRACT

Kati Laitinen and Tia Turunen, How to support the wellbeing of the patients' relatives in palliative care? Training material for health care workers. Language,
Finnish. Helsinki. Autumn 2017. 62 pages. 1 appendix. Diaconia University of
Applied Sciences. Degree Programme in nursing. Degree title: Nurse.
This study is a descriptive literature review of family support when their loved
one is in palliative care. The aim of the study is to produce educational material
for the Cancer organization and for training of health care workers.
This study is a functional production in which we produce concrete training material for health care workers, through the Cancer Society. The theoretical
framework includes the areas such as palliative care, cancer treatment and support. Through them we describe relatives and their responses to the ways of
caring and expressing the concern of their lives. The production is based on the
theory of nursing science and the research results. We searched for media,
Medic, Melinda, CINAHL and Google Scholar databases.
The aim of the educational material is to enhance the health care workers become more aware of the patient’s relatives and the ways to support them. The
material is meant to be shared especially for the wards and other health care
units which are not specialized in palliative care. In addition, our aim is to increase our own professional competence.
Key words: palliative care, cancer treatments, interaction, relatives, healthcare
workers, care relationship.
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JOHDANTO

Syöpähoitoa ja palliatiivista hoitoa pyritään jatkuvasti kehittämään Suomessa. Aiheen ajankohtaisuus näkyy myös Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) raportissa
’’Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010–2020’’. Raportissa ennustetaan syöpään sairastuneiden määrän kasvavan vuoteen 2020 mennessä ja täten myös
yhteiskunnalle aiheutuvat hoitokustannukset nousevat. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 3.)

STM:n raportin tarkoituksena on parantaa syövän hoitotuloksia tulevaisuutta ajatellen. Raportin avulla pyritään tasa-arvoistamaan syövän hoitotuloksia koko
maassa ja jokaisessa väestöluokassa. Syövän hoitoon erikoistunutta hoitohenkilökuntaa tarvitaan ja raportin kautta pyritään vaikuttamaan alan houkuttelevuuteen. Alan houkuttelevuuden kehittämiseksi STM teki onkologiaan erikoistuneille
ja erikoistuville lääkäreille työtyytyväisyyteen liittyvän kyselyn. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 3, 12.)

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kerätä tietoa läheisen selviytymiskeinoista,
läheisen tukemisesta ja siitä, kuinka hoitohenkilökunta pystyy aloittamaan keskustelun potilaan läheisen kanssa heidän jaksamisestaan. Opinnäytetyömme
teoreettisen viitekehyksen pohjalta teimme produktin eli koulutusmateriaalin Syöpäjärjestöille. Tavoitteenamme on koulutusmateriaalin avulla lisätä hoitohenkilökunnan tietoutta läheisen huomioimisen tärkeydestä, sillä se linkittyy potilaan hyvinvointiin ja on osa hyvää palliatiivista hoitoa.

Tutkimuksen mukaan hoitajat kokevat, että läheisten kohtaaminen on vaikeampaa, kuin itse potilaan. Hoitajat kokevat, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä,
miten läheinen tulisi kohdata. (Heikkinen, Kannel & Latvala 2004, 71). Syitä tähän
voi olla monia. Tällä opinnäytetyöllä haluamme lisätä omaa ammatillista osaamistamme aiheeseen paneutumalla ja tuoda samalla myös aiheen tärkeys esiin
hoitohenkilökunnalle. Haluamme korostaa sitä, että läheisen kohtaaminen ja tukeminen on yhtä tärkeää kuin potilaankin. Läheisen jaksamisen huomioiminen
sekä tuen tarpeiden tunnistaminen ovat tärkeä osa hoitotyötä, jotka vaikuttavat
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oleellisesti myös potilaan hyvinvointiin. Aihe on tärkeä myös siksi, että valitettavan usein hoitohenkilökuntaa näkee vain potilaan ja hänen tarpeensa. Läheisen
huomiointi voi jäädä hyvinkin pintapuoliseksi hoitotyön yksilökeskeisyyden takia.
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1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SYÖPÄJÄRJESTÖT

Opinnäytetyömme yhteistyökumppanimme on Syöpäjärjestöt. Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö muodostavat yhteisen kokonaisuuden, jota kutsutaan Syöpäjärjestöiksi. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 maakunnallista jäsenjärjestöä ja kuusi potilasjärjestöä, jotka ovat valtakunnallisia. Niiden tehtävänä on
antaa neuvontaa, vertaistukea, kuntoutusta sekä järjestää sopeutumis- ja virkistystoimintaa. Syöpäsäätiö on syöpätutkimuksen tärkeä rahoittaja Suomessa ja se
osallistuu syöpätutkimuksen kehittämiseen. Syöpäsäätiö tukee myös syöpäpotilaiden oikeuksia saada hyvää hoitoa ja heille tarkoitettuja etuuksia. Syöpäjärjestöjen strategia ohjaa Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön toimintaa vuosina 2015–2020. (Syöpäjärjestöt i.a./b.)

Syöpäjärjestöiden tehtävänä on muun muassa vähentää syövistä aiheutuvia uhkia ja haittoja yhteiskunnallisesti ajateltuna. Syöpäjärjestöillä on tavoitteet ja arvot, jotka ohjaavat sen toimintaa. Arvoina ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus,
saavutettavuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on syövän voittaminen
siten, että syövän esiintyvyys laskisi. Tällä voittamisen tavoitteella tarkoitetaan
syöpään sairastumisen ehkäisemistä, sen varhaisempaa toteamista sekä hoitojen kehittämistä. Syöpäjärjestöt pyrkivät turvaamaan potilaan ja heidän läheisensä tuen sairauden vaiheissa. (Syöpäjärjestöt i.a./d.)

Tekemämme koulutusmateriaali on tarkoitettu jaettavaksi erityisesti niille osastoille ja hoitopaikkoihin, jotka eivät ole erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon. Haluamme lisätä hoitohenkilökunnan osaamista palliatiiviseen hoitotyöhön liittyen siten, että avaamme vuorovaikutussuhteen luomiseen liittyviä tekijöitä sekä esittelemme ihmisen selviytymismalleja. Materiaali sisältää myös tietoa hoitohenkilökunnalle siitä, kuinka aloittaa keskustelu läheisen jaksamisesta ja tuen tarpeesta
sekä, millaista tukea hoitaja voi antaa potilaan läheisille palliatiivisen hoidon aikana. Tuomme myös työssämme esiin sitä, kuinka läheinen voi mahdollisesti
oreilla potilaan hoitojen aikana. Koulutusmateriaali on Syöpäjärjestöjen itse toivoma koulutusmateriaali hoitohenkilökunnalle.
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Läheisellä tarkoitamme opinnäytetyössämme potilaan puolisoa, perheenjäsentä
tai muuta hänelle tärkeää henkilöä. Päädyimme käyttämään termiä ”läheinen”
sen neutraalin sävyn takia. Jokaisella potilaalla ei välttämättä ole omaa perhettä
mutta hänellä voi silti olla tärkeinä tukijoina esimerkiksi naapuri, työkaveri tai ystävä. Läheinen on potilaan tärkeä tukija syöpähoitojen aikana ja myös läheiset
kaipaavat tukea, jotta he jaksavat olla potilaan vierellä läpi palliatiivisen hoidon.
(Saarto 2015, 10b.)
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2 PALLIATIIVISEN HOIDON MÄÄRITELMÄ

Käsite palliatiivinen tulee latinan kielen sanasta ”pallium”, joka tarkoittaa viittaa.
Viitalla tarkoitetaan kuvainnollisesti, että se suojaa, antaa lämpöä ja turvaa. (Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry 2017.) Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan
potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, jolla pyritään ylläpitämään parantumattomasti
sairaan potilaan ja hänen läheisensä elämänlaatua. Palliatiivisella hoidolla pyritään ehkäisemään ja lievittämään potilaan kärsimystä. Tarkoituksena ei ole pysäyttää sairauden etenemistä, vaan mahdollistaa potilaan ja hänen läheistensä
mahdollisimman normaali elämä sairauden kanssa. Tavoitteena on tukea ja hyödyntää potilaan sekä läheisten omia voimavaroja. Palliatiivisesta hoidosta puhutaan myös jarruttavana hoitona (Surakka, Mattila, Åsted-Kurki, Kylmä & Kaunonen 2015, 7), jonka keskeisenä tavoitteena on lievittää sairauden oireita ja kärsimystä saattohoitoon sekä kuolemaan saakka. Kärsimykseen liittyy sekä fyysinen,
psyykkinen että eksistentiaalinen ulottuvuus. (Saarto 2015, 10a.)

Keskeisinä periaatteina palliatiivisessa hoitotyössä ovat hoidon kokonaisvaltaisuus, potilaan itsemääräämisoikeus, yksilö- ja ihmiskeskeisyys, kunnioitus sekä
turvallisuus. Parantumattomasti sairas tulisi kohdata fyysisenä, fysiologisena,
psyykkisenä, emotionaalisena ja tuntevana ihmisenä. Hoidon suunnittelussa tulisi huomioida ihminen kokonaisuutena ja toteutuksessa tulisi huomioida kaikki
ihmisen hyvinvointia tukevat osa-alueet. (Surakka ym. 2015, 8.)

Palliatiivisen hoidossa olevan potilaan tilan heikentyessä ja elintoimintojen hiipuessa, siirrytään saattohoitoon. Saattohoito on parantumattomasti sairaan henkilön hoitoa tilanteessa, jossa kuolema on odotettavissa lähiviikkojen tai -päivien
kuluessa. Saattohoidon tarkoitus on valmistaa potilasta arvokkaaseen kuolemaan. Potilaalle halutaan tarjota mahdollisimman hyvä elämä kuolinhetkeensä
saakka. Hyödyttömistä hoidoista luovutaan ja keskitytään perushoitoon. Tärkeänä osana on oireiden ja kipujen mahdollisimman tehokas lievittäminen. (Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry 2017.) Potilas ja hänen läheisensä tarvitsevat tukea kuoleman lähestyessä. Vuorovaikutus on korostuneessa asemassa
saattohoidossa. Potilaan ja läheisten mielipiteitä kuunnellaan siitä, millaista tukea
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he toivovat hoitohenkilökunnalta. Saattohoidon ei ole tarkoitus loppua potilaan
kuolemaan, sillä läheiset tarvitsevat yleensä paljon tukea surun ja kuoleman käsittelyssä. (Hänninen 2015b, 10–11.)

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry on määrittänyt palliatiivisen hoitotyön
asiantuntijuuden kriteerit, jotka ohjaavat hoitohenkilökunnan toimintaa. Kriteerit
on koostettu huomioiden pohjoismaisen palliatiivisen hoidon opetussuunnitelmaa
sekä laillistetun sairaanhoitajan pätevyysvaatimuksia. Palliatiivisen hoidon asiantuntijana tehtävänä on hallita parantumattomasti sairaan henkilön lääkehoito oireiden helpottamiseksi sekä lääkkeettömän hoidon toteutus. Parantumattomasti
sairasta tulisi kannustaa osallistumaan hoitoonsa mahdollisimman loppuun asti.
Potilas on itse oman hoitonsa asiantuntija palliatiivisessa hoidossa. On tärkeää
kuunnella potilaan toiveita ja hyödyntää hänen omia voimavarojaan hoidossa.
(Surakka ym. 2015, 9–10.)

Palliatiivisen hoitotyön asiantuntijan kriteereissä on myös huomioitu läheiset, heidän kanssaan kommunikoiminen ja heidän tukeminen. Nämä kriteerit siis ohjaavat ja antavat suuntaa hoitohenkilökuntaa kohtaamaan läheiset sekä tukemaan
heitä. Yksi kriteereistä on, että hoitohenkilökunnan jäsenellä tulisi olla valmius
keskustelun aloittamiseen potilaan läheisen kanssa, kun puhutaan taudin etenemisestä, kuolemasta, läheisen luopumisesta tai surusta. Näiden valmiuksien ollessa kunnossa, on myös helpompi keskustella läheisen omasta jaksamisesta ja
mahdollisesta tuen tarpeesta. Kuunteleminen, keskustelu ja myötäeläminen ohjaavat hyvään kommunikaatioon. (Anttonen, Lehtomäki & Murtonen 2011.)

Hoitohenkilökunnan tulee myös tunnistaa potilaan läheisen olemassaoloon liittyvät tarpeet, kuten tuen tarve. Hoitohenkilökunnan jäsenen tulee tukea läheisen
osallistumista potilaan hoitoon kuoleman hetkellä. Hyvällä vuorovaikutuksella ja
kommunikaatiolla luodaan turvallinen yhteistyösuhde potilaan läheisten kanssa.
Tämä helpottaa hoitohenkilökuntaa läheisen kohtaamisessa ja heidän kanssaan
kommunikoimisessa. (Anttonen ym. 2011.)

Hoitotyötä tekevän on tärkeää muistaa jokaisen elämän arvokkuus huolimatta
potilaan ja läheisen taustoista. Potilaille ja läheisille kuolema ei ole arkipäiväistä,
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vaan se voi tulla täysin yllättäen ja järkyttää koko perheen dynamiikkaa. Hoitohenkilökunnan tulee omassa työotteessaan huomioida jokaisen yksilöllisyys. Potilaiden ja läheisten reagointitavat ovat erilaisia heidän kuullessaan palliatiiviseen
hoitoon siirtymisestä. Hoitohenkilökunnan tulisi tarvittaessa antaa potilaille ja läheisille tilaa tai tukea. Parantumattomasti sairas kokee olonsa arvostetuksi ja hänelle tulee tunne itsemääräämisestä, kun häntä kohdellaan yksilönä. Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija ei kyseenalaista potilaan tahtoa ja antaa hänen olla
hoitonsa asiantuntija elämän loppuvaiheeseen asti. (Surakka ym. 2015, 10.)

Hoitohenkilökunnan tulisi tiedostaa nämä palliatiivisen hoitotyön asiantuntijan kriteerit, vaikka he eivät olisikaan erikoistuneet palliatiiviseen hoitotyöhön. Kriteereihin olisi hyvä peilata omaa osaamistaan. Kriteerit auttavat ohjaamaan omaa työtään, vaikka palliatiivinen hoito ei olisi ennestään tuttua. Kriteereiden avulla varmistetaan se, että jokainen potilas saa tasa-arvoista hoitoa hoitopaikastaan riippumatta.
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3 LÄHEISEN KRIISI

Halusimme tuoda esiin opinnäytetyössämme mahdollisia yleisimpiä oireita, joita
läheinen voi kokea oman perheenjäsenen sairastuttua vakavasti. Tämän teoriapohjan tarkoituksena on tehdä hoitohenkilökunnalle tuen tarpeen tunnistaminen helpommaksi, kun he tunnistavat läheisen olotilan ja osaavat täten yhdistää
sen oireeseen, kuten kriisiin, eksistentiaaliseen ahdistukseen tai suruun. Esittelemme seuraavissa kappaleissa kyseisten oireiden kulun sekä sen, miten hoitohenkilökunta voi auttaa läheistä.

Kriisejä esiintyy ihmisen eri elämän eri vaiheissa ja eri ikäluokissa. Näitä kriisimuotoja ovat muun muassa kehityskriisit, elämänkriisit ja äkilliset kriisit. Kehityskriisit liittyvät ihmisen kehityskulkuun. Yhtenä esimerkkinä on lapsen uhmaiän
vaihe. Elämänkriiseihin lukeutuu perheenjäsenen tai läheisen pitkäaikainen sairaus. Äkilliset kriisit sen sijaan ovat yllättäviä ja voimakkaita reaktioita aiheuttavia.
Esimerkiksi äkillinen uutinen siitä, että perheenjäsenellä on todettu vakava sairaus tai, ettei läheisen sairaudelle ole enää mitään tehtävissä. (Palosaari 2008,
23–25.)

Kriisin kohdatessa elämän ihminen käy läpi vaiheita, joiden kautta hän pystyy
etenemään shokkitilasta ja muuttamaan kriisin elämänkokemukseksi. Vaiheet
ovat nimetty shokkivaiheeksi, reaktiovaiheeksi, käsittelyvaiheeksi ja uudelleen
suuntautumisen vaiheeksi. (Suomen Mielenterveysseura ry 2009.)

Shokkivaiheella tarkoitetaan ensimmäistä vaihetta, kun kriisin laukaissut tilanne
on tapahtunut. Shokkivaihe on yleensä kestoltaan vaihteleva. Se voi kestää tunneista useampaan vuorokauteen. Shokkivaiheen kestoon vaikuttaa vahvasti kriisiä kokevan ihmisen elämäntilanne ennen kriisiä, hänen persoonallisuus ja selviytymisluonne. Shokkivaiheessa ihminen ei kykene ajattelemaan selkeästi ja ei
välttämättä ymmärrä tapahtunutta. Ihminen voi shokkivaiheessa jopa kieltää tapahtuneen. (Suomen Mielenterveysseura ry 2009.) On tärkeää tarjota varhaisessa vaiheessa psyykkistä apua ja tukea, jotta ihminen voi päästä käsittelemään
tapahtunutta. Ihminen tarvitsee asian käsittelyyn tukea, jota hoitohenkilökunta voi
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tarjota kuuntelemalla, puhumalla sekä läsnäololla. Shokkivaiheessa ihminen kaipaa ja hakeutuu voimakkaasti läheisyyteen ja tarvitsee sitä. Ihminen haluaa tuntea olonsa turvalliseksi. Shokkivaiheessa perhe ja läheiset ovat tärkeässä asemassa. (Palosaari 2008, 91–93.) Tulee kuitenkin muistaa, että shokkivaiheessa
ihmiset reagoivat yksilöllisesti. Shokin eri ilmenemismuodot tuovat haasteita läheisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Näitä muotoja ovat muun muassa itkuisuus,
viha, raivo. Vastakkaisina reaktioina voi olla läheisen poikkeuksellinen tyyneys ja
rauhallisuus. (Suomen Mielenterveysseura ry 2009.)

Reaktiovaihe on seuraava kriisin vaihe, joka on kestoltaan yleensä viikoista kuukausiin. Tässä vaiheessa ihminen alkaa käymään läpi tapahtunutta ja yrittää käsittää, mitä on tapahtunut ja miksi. (Suomen Mielenterveysseura ry 2009.) Reaktiovaihe on nimensä mukaan siis vaihe, jossa ihminen alkaa reagoida tapahtuneeseen sekä psyykkisesti että fyysisesti. Reaktio voi olla jopa niin voimakas,
että se lamaannuttaa ihmisen. Psyykkisiä reaktioita ovat muun muassa tunnevaihtelut ja muistikuvat. Fyysisiä reaktioita voivat puolestaan olla sydämen tykytys, pahoinvointi ja väsymys. (Palosaari 2008, 100–101.)

Reaktiovaiheessa läheinen tarvitsee tukea, kuten myös shokkivaiheessa. Hän
tarvitsee eniten tukea kuulleeksi tulemisessa. Reaktiovaiheessa ihmisellä saattaa
olla tarve käydä kriisin aiheuttanutta asiaa läpi puhumalla siitä uudelleen ja uudelleen. Potilaan läheiselle on tärkeää antaa tietoa ja ohjeita selviämiseen sekä
elämiseen tilanteen kanssa. Tämä konkreettisen tiedon ja ohjeiden kertominen
jääkin usein kokonaan ammattihenkilöille. Ammattihenkilöt auttavat tapahtuneen
käsittelemisessä. (Suomen Mielenterveysseura ry 2009.)

Käsittelyvaiheessa ihminen käy läpi kriisin vaiheita ja korjaa käsityksiään tapahtuneesta. Käsittelyvaihe vaihtelee kestoltaan yksilöllisesti ja kriisistä riippuen kuukausista jopa vuoteen. Käsittelyvaiheessa kriisin aiheuttanut asia pystytään hyväksymään, jolloin surutyö voi alkaa. (Palosaari 2008, 66.) Surutyöhön kuuluu
vahvana oman identiteettinsä pohtiminen, sillä ihminen tiedostaa tässä vaiheessa itsessään kriisin myötä tapahtuneet mahdolliset muutokset kuten, sosiaalisuuden laskun tai keskittymisvaikeudet. (Suomen Mielenterveysseura ry
2009.) Kriisin käsittelyn myötä läheinen ymmärtää, mikä on itsellensä hyväksi ja
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hän pystyy hyväksymään ne asiat, mihin hän ei pysty itse vaikuttamaan. Kriisin
käsittelyn kautta läheinen voi saada lisää voimaa itsestään huolehtimiseen. (Palosaari 2008, 65–66.)

Viimeisenä kriisin vaiheena on uudelleen suuntautumisen vaihe. Tässä vaiheessa kriisi on jo osa elämää. Oma identiteetti on saanut muotonsa kokemuksen myötä. Kriisin tapahtumasta voi olla tässä vaiheessa useampi vuosi aikaa.
Se, miten kauan ihmisellä kestää saavuttaa tämä vaihe, riippuu kokonaan ihmisestä itsestään. Uudelleen suuntautumisen vaiheessa kriisi ei enää hallitse tunteita ja ajatuksia. Kokonaan kriisin jäljet eivät kuitenkaan lähde. Negatiiviset tunteet kriisin aiheuttajasta voivat palautua ajoittain mieleen, etenkin silloin, kun hän
kohtaa jotain kriisistä muistuttavaa. Elämän merkitys saattaa tuntua kuitenkin kriisin jälkeen tärkeämmältä ja kriisin läpikäynyt ihminen on saanut uusia voimavaroja kriisistä selviytyäkseen. (Suomen Mielenterveysseura ry 2009.)

3.1 Eksistentiaalinen kärsimys

Palliatiivisen hoitotyön tehtävänä on lievittää ja ehkäistä kärsimystä (Saarto
2015a, 10). Potilas ja läheinen voivat kokea eksistentiaalista kärsimystä potilaan
sairauden edetessä. Eksistentiaalinen kärsimys sisältää sekä eksistentiaalisen
ahdistuksen että pelon. Eksistentiaalisessa ahdistuksessa ihminen miettii, mitä
elämä on ja mitä sen jälkeen seuraa. Potilaan läheinen voi joutua kohtaamaan
eksistentiaalisen ahdistuksen seuratessaan vierestä kärsivää potilasta. Läheisen
voi olla vaikea käsittää sitä, että potilaan elämä päättyy hengen vievään sairauteen ja kärsimykseen. Elämän loppumisen pohtiminen lukeutuu eksistentiaaliseksi peloksi. (Hänninen 2015a, 305.) Selkeää yksiselitteistä vastausta ei ole
sille, mitä ihmiset pelkäävät kuolemisessa. Epävarmuus siitä, mitä kuoleman jälkeen koittaa, on kuitenkin yksi vahva kuoleman pelon aiheuttaja. (Sand 2008,
10.) Kuoleman, ja sen aiheuttamien muutosten hyväksyminen voi olla läheiselle
vaikeaa (Hänninen 2015a, 305).
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Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan läheinen voi kohdata sekä hengellisiä
että eksistentiaalisia kysymyksiä. Hengelliset ja eksistentiaaliset kysymykset liittyvät vahvasti toisiinsa, joten niiden välille on vaikeaa vetää selkeää rajaa. Jokainen ihminen voi kohdata hengellisiä ja eksistentiaalisia kysymyksiä eri tavalla.
Läheinen voi joutua erilaisten eksistentiaalisten kysymysten äärelle kuullessaan
siitä, että perheenjäsen on joutunut palliatiiviseen hoitoon. Eksistentiaaliset kysymykset liittyvät vapauteen, eksistentiaalisesta yksinäisyyteen, elämän merkityksellisyyteen ja kuolemaan. (Sand 2008, 9.)

Hengelliset kysymykset ulottuvat myös uskonnon ulkopuolelle. Hengelliset kysymykset liittyvät läheisen ja perheenjäsenen olemassaolon merkitykseen. Ihmisen
kohdatessaan jokin elämäänsä negatiivisella tavalla mullistavan asian, hän pyrkii
löytämään selityksiä tapahtuneelle ja ymmärtämään sen syitä. Palliatiiviseen hoitolinjaukseen päätyminen voidaan käsittää läheisen näkökulmasta negatiiviseksi
kokemukseksi, joka muuttaa hänen elämäänsä. (Sand 2008, 9.)

Eksistentiaalinen kriisi syntyy silloin, kun aiemmin opitut selviytymismekanismit
ja -mallit eivät toimi elämää mullistaneen asian käsittelyssä. Eksistentiaalinen
kriisi on kuitenkin luonnollinen osa ihmisen elämää, josta selviäminen antaa ihmiselle uusia voimavaroja. Palliatiivisessa hoidossa olevan perheenjäsenen henkeä uhkaa syöpäsairaus. Läheinen joutuu itsekin miettimään omaa olemassaoloaan, epävarmuutta tulevaisuudesta, elämän tarkoitusta sekä mahdollisesti myös
syyllisyyttä siitä, miksi itse on terve ja oma perheenjäsen tai läheinen kärsii. (Sand
2008, 10.)

Hoitohenkilökunnalle haasteena on, miten vastata olemassaoloon liittyviin kysymyksiin? Kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Läheinen voi saada vastauksia häntä mietityttäviin kysymyksiin sielunhoidollisesta keskustelusta. Sielunhoidollisella keskustelulla tarkoitetaan kirkkojen ja uskonnollisten tahojen tarjoamaan auttamismuotoa, jossa käsitellään uskontoon liittyviä kysymyksiä. Sielunhoidollisessa keskustelussa voidaan myös käsitellä vain läheisen kokemaa
psyykkistä tilaa. Hoitaja voi ohjata läheisen seurakunnantyöntekijän puheille saamaan ammattilaisen antamaa apua kysymyksiinsä. Sielunhoidollisen keskustelun avulla voidaan auttaa läheistä miettimään, mikä on hänen elämänsä tarkoitus
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ja päämäärä. Sielunhoidollisella keskustelulla autetaan myös läheistä löytämään
sellaisia elämänkokemuksia omasta elämästään, jotka auttaisivat häntä jaksamaan. Jokaisella on omanlainen käsitys elämästä, sen merkityksellisyydestä
sekä kuolemasta. On tärkeää myös muistaa, että eksistentiaalisen ahdistuksen
ja kriisin kokeminen on luonnollinen osa elämää. Se on kuitenkin vaikea prosessi,
jonka läpi käytyään ihminen on voimavaroiltaan rikkaampi. (Muurinen 2015, 308.)

3.2 Suru ja sen käsitteleminen

Suru on tunne, joka koostuu useista syvistä tunteista. Se on myös reaktio, jonka
ihminen kokee menettäessään jotain itsellensä tärkeää. Reaktio syntyy, kun ihminen joutuu haluamattaan eroon pysyvästi jostain, mikä on ollut hänen elämässään tärkeää ja tuttua. Läheisen kuolema on mieltä järkyttävä tilanne, joka aiheuttaa surureaktion. Surun käsittely on yksilöllistä ja sen käsittelyn kuvataan
etenevän kehä tai spiraalimaisesti. (Grönlund & Huhtinen 2011, 144; Väisänen,
Niemelä & Suua 2009, 108.)

Palon ja Pirttikosken (2015) tutkimuksessa käsiteltiin läheisen surua ja kuinka
hoitajana pystymme kommunikaatiolla tukemaan heitä tässä surussa. Läheisen
suru näyttäytyy eri tavoin jokaisella ja se yleensä sisältää myös pelkoa. Suru kuluttaa ihmisen voimavaroja. Pelon lisäksi suru saattaa sisältää tuntemuksia syyllisyydestä, kiitollisuudesta sekä kaipuuta. Suruun vaikuttaa läheisen suhde potilaaseen, sekä potilaan että läheisen ikä, aikaisemmat surukokemukset, tukiverkostot ja läheisen psyykkinen terveys ennen potilaan sairastumista. Tutkimuksessa selvisi, että henkilökunta pystyy auttamaan surevaa läheistä jaksamaan
eteenpäin kuuntelemalla ja keskustelemalla myötätunnolla.

Palliatiiviseen hoitolinjaukseen päädytään, kun potilaan henkeä uhkaavaan sairauteen ei ole enää parantavaa hoitoa. Läheinen ja potilas voivat kokea surua
ennakoivasti, kun he ovat tiedostaneet kuoleman tapahtuvan lähitulevaisuudessa. Ennakoiva suru on tärkeä vaihe surutyölle. Surun työstäminen voi alkaa
tässä vaiheessa. Tutkimusten perusteella on todettu, että ihminen selviytyy surusta paremmin, kun hän on valmistautunut etukäteen läheisen väistämättömään

18
kuolemaan. Surusta selviytymistä tukee, kun läheinen miettii etukäteen, millaista
elämä tulee olemaan ilman sairastunutta perheenjäsentä tai läheistä. Ennakoivan
surun hetkellä läheisen voi olla vaikeaa tehdä aloitetta tuen pyytämiseen. Hoitohenkilökunnan on hyvä tiedostaa tämä surutyön vaihe ja keskustella siitä läheisen kanssa. (Grönlund & Huhtinen 2011, 146.)

Suru voi aiheuttaa sekä fysiologisia että emotionaalisia oireita sen kokijassa. Yleisimmin ilmaantuvat fysiologiset oireet ovat päänsärky, uupumus, ruokahaluttomuus ja epätavallinen väsymys. Läheisen kuoleman koittaessa läheinen voi kokea laajan tunnekirjon. Hän voi kokea myös helpotusta siitä, että kärsinyt läheinen saa päättää taistelunsa. Ristiriitaisia tunteita voi aiheuttaa kokemus siitä, että
läheisen ei enää tarvitse olla potilaan tukena ja olla vahva huolimatta omasta
ahdistuksestaan sekä surusta. Helpotuksen tunne voidaan kokea vääränä perheenjäsenen tai läheisen kuollessa. Suru aiheuttaa useita negatiivisia tunteita,
kuten syyllisyyttä, vihaa, pelkoa, ahdistusta, masennusta ja kaipausta menetettyä
perheenjäsentään kohtaan. Suru aiheuttaa vahvan reaktion ihmisessä ja se voi
jopa aiheuttaa yliluonnollisia tuntemuksia siitä, että kuollut läheinen olisikin vielä
fyysisesti hänen vierellään. Yliluonnolliset kokemukset ovat yleensä ohimeneviä
ja normaaleja kokemuksia vahvan surun hetkellä. (Grönlund & Huhtinen 2011,
145.)

Suru voidaan jakaa kahteen luokkaan; traumaattiseen ja ei-traumaattiseen. Traumaattinen suru johtuu äkillisestä menetyksestä, jonka seurauksena on shokki.
Oireisiin kuuluvat turtuminen, tunteiden ilmaisemisen vaikeus, kuolleeseen henkilöön liittyvät ahdistavat muistot, kuolleen tapojen tai oireiden omaksuminen
sekä epätodellisuuden tunne. Traumaattinen suru on oireyhtymä, joka vaatii psykiatrisen arvioinnin tekoa. Hoitomuotona käytetään yleisimmin psykoterapiaa
sekä mielialalääkitystä. Ei-traumaattista surua läpikäyvät ovat tutkimusten perusteella fyysisesti hyväkuntoisia. Surevan fyysiseen terveyteen tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota ja sitä tulisi tarkkailla. (Väisänen ym. 2009, 107–109.)

Surun käsittelylle ei ole oikeita tai vääriä tapoja. Hoitotyössä kuitenkin dialoginen
surun käsittely on todettu toimivaksi keinoksi. Hoitohenkilökunnan jäsenenä tulisi
auttaa surevaa tunnistamaan omia tunteitaan ja mielikuviaan sekä niiden yhteyttä
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hänen olotilaansa. Surevan olotilaa voi helpottaa se, että pyydetään häntä miettimään, miten kuollut läheinen kokisi surevan kärsimyksen, jos hän olisi vielä
elossa. (Väisänen ym. 2009, 113.)
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4 LÄHEISEN JA HOITOHENKILÖKUNNAN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

Vuorovaikutukseen liittyy vahvasti tunteet. Tunteita ilmennetään puheessa äänen
sävyn, vivahteiden ja voimakkuuden avulla. Läheinen ja potilas havainnoivat tarkasti hienovaraisetkin asiat, jotka vaikuttavat vuorovaikutukseen. Äänenpaino,
puhujan olemus, liikkeet sekä kasvojen ilmeen ovat tekijöitä, joihin tulisi kiinnittää
huomiota. Sanaton viestintä vaikuttaa olennaisesti siihen, millaista vuorovaikutus
on. Sanallinen ja sanaton viestintä voivat olla ajoittain ristiriidassa toisiinsa. Yhtenä esimerkkinä sanojen ja olemuksen välisestä ristiriidasta on tilanne, jossa
läheisen voinnista ja jaksamisesta keskusteleva hoitaja vilkuilee jatkuvasti kelloaan tai välttelee katsekontaktia. Tällöin hoitaja viestittää käyttäytymisellään, ettei
hänellä ole aikaa tai kiinnostusta keskusteluun, vaikka hän sanallisesti viestittäisi
muuta. (Hietanen 2015, 244–245.)

Vuorovaikutussuhde perustuu hyväksynnälle ja luottamukselle. On tärkeää kohdata potilas ja hänen läheisensä näkemällä muutakin, kuin pelkkä sairaus. Hoitohenkilökunta voi osoittaa hyväksyntää pienillä teoilla, kuten katseella. Luottamus syntyy, kun potilas ja läheinen huomaavat, että heidät kohdataan kunnioittavasti. Onnistuneet kohtaamiset auttavat myös hoitohenkilökuntaa jaksamaan
työssään. (Hietanen 2015, 244–245.)

4.1 Vuorovaikutussuhteen luominen

Hoitajan työ on hyvin ihmisläheistä. Työpäivän aikana hoitaja kohtaa monia eri
ihmisiä, mukaan lukien omia työkavereita, potilaita sekä heidän läheisiään. Kohtaaminen luo perustaa hoitajan ja läheisen väliselle vuorovaikutussuhteelle ja
kohtaamisen laatuun tulisi kiinnittää hoitotyössä huomiota. (Savolainen 2014, 5.)

Vuorovaikutussuhde perustuu dialogille. Dialogilla tarkoitetaan keskustelua,
jossa molemmat osapuolet kunnioittavat toistensa puheenvuoroja ja mielipiteitä.
Dialogi on keskusteluyhteys kahden osapuolen välillä, jossa molemmat ovat
tasa-arvoisia. (Väisänen ym. 2009, 11.)
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Symmetrian tulisi liittyä sekä vuorovaikutussuhteeseen että dialogiin. Symmetrialla tarkoitetaan sitä, että jokainen osallistuja on tasa-arvoinen asemastaan riippumatta. Mikäli epäsymmetriaa esiintyy dialogissa, se voi aiheuttaa kommunikaation vaikeutta sekä turhia jännitteitä osapuolten välille. Käytännössä kuitenkin
symmetrian luominen voi olla haastavaa, sillä hoitotyössä hoitohenkilökunta ja
läheinen ovat eriarvoisia. Dialogissa tulisi muistaa kohdata läheinen ihmisenä,
joka ei ole hoitotyönasiantuntija. Hoitohenkilökunnan olisi hyvä keskustella läheisen kanssa heitä nähdessään. Keskustelu auttaa hoitohenkilökuntaa tuntemaan
läheisen ja se lisää myös läheisen luottamusta hoitohenkilökuntaan. Tilanteita,
joissa keskustellaan yksinomaan potilaan sairaudesta, tulisi välttää. Läheisellä
on oma persoonallisuus ja tunteet, jotka hoitohenkilökunnan tulisi huomioida.
(Väisänen ym. 2009, 15–16.)

Läheisen kohtaamisesta siirrytään neljän vaiheen kautta vuorovaikutussuhteeseen. Aluksi hoitaja kannustaa ja rohkaisee läheistä avoimeen keskusteluun hoitohenkilökunnan kanssa. Toisessa vaiheessa läheinen tarkkailee ja arvioi, kuinka
hoitohenkilökunta hänen mielestään toteuttaa potilaan hoitoa. Läheinen voi osoittaa epävarmuutta hoitajia kohtaan ja on tarkka siitä, kuinka hoitoa tulisi toteuttaa.
Kolmannessa vaiheessa sekä läheinen että hoitajat ovat saaneet käsityksiä vuorovaikutussuhteen laadusta. Näiden käsitysten pohjalta vuorovaikutussuhdetta
joko jatketaan ja työstetään tai siitä vetäydytään. Viimeisessä vaiheessa hoitaja
arvioi millainen vuorovaikutussuhde on läheisen kanssa toimiva. Arvioidaan
myös sitä, miten paljon läheinen haluaa olla vuorovaikutuksessa hoitohenkilökunnan kanssa. (Savolainen 2014, 11.)

Vuorovaikutussuhde ei ole sujuva, mikäli kummatkin osapuolet eivät osallistu
vuorovaikutussuhteen luomiseen ja sen kehittämiseen. Hoitohenkilökunnan tulisi
havainnoida läheisen käyttäytymistä ja olemusta, jotta henkilökohtaisuuksiin ei
mennä liian nopeasti. Vuorovaikutussuhteen luomiselle tulisi antaa aikaa, jotta se
kehittyisi molempia osapuolia hyödyntäväksi. (Mönkkönen 2007, 86–87.)
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Hoitajan ja läheisen odotukset vuorovaikutussuhteen luonteesta voivat poiketa
toisistaan. Hoitajan työtä varjostaa kiire sekä suuri potilasmäärä ja usein kohtaamiset ovat spontaaneja ja lyhyitä. Läheiset puolestaan toivovat enemmän etukäteen suunniteltuja vuorovaikutustilanteita hoitajien kanssa. He kuitenkin tiedostavat hoitajien kiireen, eivätkä halua itse tehdä aloitetta pidempien vuorovaikutustilanteiden sopimiselle. Hoitajalla on tällöin tärkeä rooli havainnoida läheisen jaksamista ja huomioida, millaisen vuorovaikutussuhteen läheinen toivoisi hoitohenkilökunnan kanssa. (Savolainen 2014, 14.)

4.2 Tutkimustuloksia läheisten ja hoitohenkilökunnan kokemuksista

Tutkimukset jotka löysimme ja joita käytimme käsittelevät ja kartoittavat palliatiivisessa hoitovaiheessa olevien potilaiden läheisten sekä hoitohenkilökunnan kokemuksia hoitovaiheen aikana. Läheisillä tutkimuksissa tarkoitetaan potilaan perhettä (puoliso, lapset ja vanhemmat), sukulaisia ja ystäviä. Hoitohenkilökunnan
näkökulmaan käyttämämme tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esiin kommunikaatiota läheisen ja hoitajan väliltä hoitohenkilökunnan näkökulmasta. (Elfvengrén ja Tiitinen 2009; Palo & Pirttikoski 2015; Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen 2001.)

Läheiset pitivät tärkeänä tiedon jatkuvaa saantia sekä suullisesti että kirjallisesti.
He kaipasivat hoitohenkilökunnalta tietoa tukimuodoista ja sairauden kulusta.
Sen lisäksi läheiset kokivat, että heille tulee antaa aikaa ja muistuttaa, että hoitohenkilökunta on heitä varten. Tutkimuksissa kävi myös ilmi, että läheiset kokevat
hoitosanaston paikoitellen vaikeaksi. Kerralla tulevan tiedon paljous vaikeutti tiedon sisäistämistä. He kokivat, että hoitohenkilökunnalla ei ole tarpeeksi aikaa
heidän kysymyksilleen hoitoon liittyen. (Elfvengrén ja Tiitinen 2009 14–24; Pelkonen & Rosilainen 2011, 14–19, 21–28.)

Tutkimuksissa tuli ilmi, että läheiset kokivat asiantuntijaluennot ja vertaistuen tärkeäksi. Ne auttoivat läheisiä ymmärtämään tilannetta ja jakamaan omia kokemuksia. Läheiset kokivat, että hoidon alkuvaiheessa tiedon saaminen on erityisen
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tärkeää heille, mutta myös asioiden kertaaminen myöhemmin hoitohenkilökunnan kanssa auttoi läheisiä tiedon sisäistämisessä. Tukea ja ohjausta he kaipasivat potilaan koko hoitovaiheen aikana. Tutkimuksessa kävi ilmi, että läheiset kokivat hoitohenkilökunnan kanssa puhumisen tärkeimpänä selviytymiskeinona.
(Elfvengrén ja Tiitinen 2009 14–24; Pelkonen & Rosilainen 2011, 14–19, 21–28.)

Läheiset toivoivat hoitajilta enemmän vastavuoroista sosiaalista kanssakäymistä.
Läheiset halusivat, että hoitohenkilökunta tulisi oma-aloitteisemmin kertomaan
potilaan tilasta ja voinnista sekä toivoivat enemmän puhetta tulevasta. Läheisten
mielestä oli toimivinta puhua asioista suoraan. Osa läheisistä oli kuitenkin sitä
mieltä, että tunteista puhuminen henkilökunnan kanssa tuntui ajoittain jopa ärsyttävältä. (Elfvengrén ja Tiitinen 2009, 14–24; Palo & Pirttikoski 2015, 14–16, 34,
35–37.)

Hoitohenkilökunnan näkökulmasta vuorovaikutusta helpottavia tekijöitä olivat,
että hoitohenkilöstö tarjoaa itse tilaisuuden läheisille keskustella heidän kanssaan aina tarvittaessa, läheisen oman edun huomioiminen, eli kun perheen jäsen
ajattelee omaa etuaan ja tuo sen esiin, on hoitajankin helpompi aloittaa keskustelu. Hoitohenkilökunta oli myös sitä mieltä, että potilaan perheenjäsentä tai läheistä oli helpompi osallistaa potilaan hoitoon, kun se oli osaston sääntöihin kirjattuna. Potilaan myönteinen suhtautuminen hoitohenkilökunnan ja perheen väliseen vuorovaikutukseen auttoi luottamuksen syntymisessä. (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen 2001, 142–148.)

Huolestuttavaa oli se, että hoitohenkilökunnasta vain yksi kolmasosa piti läheisten kanssa työskentelyssä luottamusta tärkeänä. Kuitenkin aiemmin työssämme
on tullut ilmi, miten tärkeä osa luottamus on vuorovaikutussuhteen syntymiselle.
Näistä tuloksista päätellen, on erittäin tärkeää, että tuomme opinnäytetyöllämme
ja koulutusmateriaalillamme ilmi hoitohenkilöstölle luottamuksen tärkeyden vuorovaikutussuhteet ja keskustelun avaamisessa. (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen 2001, 142–148.)

Vuorovaikutusta vaikeuttavia tekijöitä olivat hoitohenkilökunnan mukaan kiire,
perheenjäsen tai itse hoitohenkilökunnan jäsen olivat liian ujoja lähestyäkseen ja
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olemaan aloitteellisia vuorovaikutussuhteen muodostamisessa. Osaston kiire ja
hoitohenkilökunnan puutos esimerkiksi sairastapausten takia aiheutti sitä, ettei
läheisen kohtaamiseen ollut käytettävissä tarpeeksi aikaa. (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen 2001, 142–148.)

Tutkimuksessa todettiin, että vuorotyö väsyttää hoitohenkilökuntaa, joka puolestaan vaikeuttaa vuorovaikutusta. Vuorotyö aiheutti myös sitä, ettei yksittäinen hoitaja pystynyt hoitamaan samaa potilasta ja perhettä joka päivä. Vuorovaikutussuhteen kehittyminen oli vaikeaa silloin, kun hoitajan hoidettavat potilaat vaihtuivat joka vuorossa. Hoitohenkilökunta kuvasi, että läheisen ja hoitajan välistä vuorovaikutusta vaikeuttaa tilanne, jossa potilas ei halua, että läheisille kerrotaan tietoja hänen tilanteesta. Osastoilla ei välttämättä ole rauhallista paikkaa keskustelulle ja läheisen kanssa joudutaan keskustelemaan osaston hälinässä, joka vaikeuttaa keskittymistä sekä tiedon sisäistämistä. (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen 2001, 142–148.)
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5 LÄHEISEN TUEN TARPEEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ KESKUSTELEMINEN

Tutkimuksessa (2015) tulee hyvin ilmi, että potilaan elämäntilanteeseen vaikuttaa
sairauden hoidon aiheuttama stressi ja epävarmuus tulevaisuudesta. Tämä
stressi on kytköksissä potilaan tunne-elämään ja sitä kautta myös ihmissuhteisiin.
Sosiaaliset suhteet vaikuttavat potilaan terveyteen sekä pärjäämiseen, jonka takia on tärkeää, että hoitohenkilökunta ottaa huomioon palliatiivisessa hoidossa
läheiset. Tutkimus vahvistaa tietoa siitä, että läheisen ja potilaan psyykkistä terveyttä vahvistaa toistensa tuki. (Gustavsson-Lilius 2015, 30–32.)

Tuen tarve läheisillä vaihtelee yksilöllisesti läheisen ollessa palliatiivisessa hoidossa. Ihmisillä on erilaisia tapoja reagoida vaikeisiin elämäntilanteisiin kuten läheisen sairastumiseen. Apua ja tukea on kuitenkin saatavilla näihin elämäntilanteisiin. Hoitohenkilökunnan tulee olla tietoinen eri tavoista, miten ihminen voi reagoida, jotta läheisen kanssa keskustelu onnistuisi toivotulla tavalla. Hoitotyössä
läheisen tuen tarpeen tunnistaminen kuuluu siis henkilökunnalle. Läheisen reagointitavan voi tunnistaa helpommin kohtaamalla ensin läheinen yksilönä ja keskustelemalla muun hoitohenkilökunnan kanssa siitä, mitä he ovat huomanneet.
Jos kyseessä on pitkä hoitosuhde potilaan ja tämän läheisten kanssa, on tiedossa jo paremmin, millaisesta potilaan läheisestä on kyse ja miten tämä reagoi
erilaisiin uutisiin. Pitkässä hoitosuhteessa myös läheinen saattaa helpommin
avautua tuen tarpeestaan verrattuna tuoreeseen hoitosuhteeseen. (Suomen Mielenterveysseura ry i.a.)

Hoitajalta vaaditaan tietynlaista herkkyyttä ja kykyä lukea ihmisen kehonkieltä
sekä olemusta. Hoitaja voi tunnistaa tuen tarpeen havainnoimalla potilaan ja läheisen välistä vuorovaikusta sekä huomioimalla esille tuodut keskustelunaiheet
ja yleisen olemuksen. Hoitajan oma intuitio ja kokemukset aiemmista potilastapauksista määrittävät, kuinka herkästi hän osaa tarjota tukea potilaalle ja läheiselle. (Mattila 2011, 62.)
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Potilaslähtöisyys on merkittävässä osassa, kun puhutaan vuorovaikutuksesta
hoitajan ja läheisen välillä, sekä läheisen tukemisesta. Potilaslähtöisyydellä tarkoitetaan potilaan tarpeiden ja voimavarojen huomioimista. Voimavarat määritellään yhdessä hoitajan ja läheisen kanssa. Tärkeää on, että voimavaroista tai niiden puutteesta puhutaan. Molemmissa tapauksissa tieto on tuotava esiin ja hoitajan tulee määrittää tuen tarve. Tämä kaikki onnistuu vain vuorovaikutuksessa
läheisen kanssa. Tulee muistaa, että terveydenhuollon toiminnan tavoitteina on
vastata potilaan ja läheisen tarpeisiin siten, että heidän voimavaransa kasvavat.
Tähdätään ihmisen tukemiseen, elämänhallinnan, terveyden sekä hyvinvoinnin
kasvamiseen eri tilanteissa. (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 22–23, 52–55.)

Hoitajan tulisi osata aloittaa keskustelu läheisen tuen tarpeesta ja jaksamisesta,
mikäli läheinen ei sitä itse tuo niitä esille. Tunneilmapiiri tallaisessa tilanteessa ei
saa olla jännittynyt. Tilanteesta jännittyneen voi tehdä, jos työntekijä itse kokee
asian käsittelemisen hankalaksi. Vaikeista asioista keskusteleminen vaatii rohkeutta sekä hoitajalta että läheiseltä. Ilman läheisen luottamusta, keskustelu aloittaminen ja tärkeistä asioista puhuminen on haastavaa. Mitä enemmän läheinen
luottaa hoitajaan, sitä helpommin hän aloittaa keskustelun omista tarpeistaan ja
ottaa vastaan neuvoja sekä ohjeita. Hoitohenkilökunnan tulee muistaa luottaa
omaan harkintakykyynsä keskustellessaan läheisen kanssa. Tulisi kiinnittää huomiota siihen, milloin läheiselle tulisi antaa tilaa ja milloin hän on tuen tarpeessa.
(Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 57.)

Hoitohenkilökunnan aloittaessa keskustelun läheisen kanssa mahdollisesta tuen
tarpeesta ja jaksamisesta on hyvä käyttää konkreettisia ja avoimia kysymyksiä
(Taulukko 1). Avoimet kysymykset ovat luonteeltaan sellaisia, joihin on vaikeaa
vastata vain yhdellä sanalla. Tämän tarkoituksena on rohkaista läheistä kertomaan itse kokemuksistaan ja tunnetiloistaan. Näillä kysymyksillä voi myös keskustelun edetessä ohjata keskustelua itse läheiseen, hänen jaksamiseen ja tuen
tarpeeseen. (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 88–89.)
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TAULUKKO 1. Esimerkkikysymyksiä, joilla voi avata keskustelun läheisen
kanssa. (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 88–89.)

Hoitajan on hyvä miettiä tapauskohtaisesti, millaisia kysymyksiä hän voisi läheiseltä kysyä ja millaisessa kontekstissa. Keskustelu avataan alkukysymyksellä,
joka johdattelee lopulta aiheeseen, josta halutaan puhua. (Väisänen ym. 2009,
44–45.)

Voimavarakeskeiset kysymykset ovat hyvä kysymysmuoto, kun halutaan tuoda
esille uusia näkökulmia läheisen jaksamiseen ja nykyiseen tilanteeseen. Näitä
kysymyksiä kannattaa käyttää, kun läheinen on jo aiemmin kertonut vaikeuksistaan tai ongelmistaan. Näillä kysymyksillä voidaan aloittaa keskustelu läheisen
kanssa uusista näkemyksistä, esimerkiksi oman tuen ja jaksamisen huolehtimisesta. Näiden voimavarakeskeisten kysymysten avulla voidaan vapauttaa läheisen voimavaroja käytettäväksi. Taulukkoon 2 olemme koonneet esimerkkejä voimavarakeskeisistä kysymyksistä hoitohenkilökunnalle, joita he voivat hyödyntää
läheisen kanssa keskustelemisessa. (Väisänen ym. 2009, 54–55.)
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TAULUKKO 2. Voimavarakeskeisiä esimerkkikysymyksiä. (Väisänen ym. 2009,
54–55.)

Taulukossa 4 mainituilla kysymyksillä pystymme siis ohjaamaan keskustelua siihen, että läheinen alkaisi kertoa omasta jaksamisestaan ja pohtia sitä. Aiheeseen
päästyään hoitaja pystyy helpommin keskustelemaan tuen tarpeesta ja jaksamisesta hoitohenkilökunnan puolesta.

Hoitohenkilökunnan jäsenen tulee ennakoida sitä tilannetta, mihin läheisen perheenjäsenen sairauden tilanteesta puhuminen voi johtaa, eli tulisi tiedostaa mahdolliset reagointi tavat. Tulee myös ennakoida, millaisessa tilanteessa otat puheeksi, millaisella ajalla sekä missä otat puheeksi? Läheisen kanssa keskustelemiselle tulisi varata mahdollisimman rauhallinen paikka. Hoitohenkilökunnan jäsenen on tärkeää ilmaista, että hän on auttamassa ja tukemassa läheisiä sekä
on turvana heille kyseisessä elämäntilanteessa. (Eriksson & Arnkil 2009, 12–17,
37, 39.)

Tulee myös muistaa, että tilanteen tulee toimia dialogisesti eli vuoropuhein. Dialogissa molemmat osapuolet saavat omat kantansa ja mielipiteensä esille. Läheisen huomioiminen potilaan hoidossa helpottaa ja parantaa niin hoitohenkilökunnan henkistä taakkaa, kuin läheisen hyvinvointia. (Eriksson & Arnkil 2009, 12–
17, 37, 39.) Keskustelun avaavina kysymyksinä voi olla esimerkiksi: kuinka läheinen voi tai haluaako läheinen puhua? Keskustelun voi avata ilmoittaen, että olet
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paikalla kuuntelemassa ja annat mahdollisuudella keskusteluun. (Palo & Pirttikoski 2015, 19.)
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6 SELVIYTYMISMALLIT

Ihmisen suuntautumista ympäröivään maailmaan määrittää kuusi ulottuvuutta,
jotka ovat uskomukset ja arvot (belief), tunteet (affect), sosiaalinen vuorovaikutus
(social), mielikuvitus (imaginative), kognitiot (cognition) ja fysiologinen ulottuvuus
(physiological). Näiden ulottuvuuksien avulla on kehitetty selviytymistyypit eli
’’Basic Ph’’, jonka nimi tulee edellä mainituista englanninkielisistä lyhenteistä. Ihmisen selviytymisvoimavarat koostuvat Basic Ph:n sisältämistä ulottuvuuksista.
(Ayalon 1996, 25.) Näihin ulottuvuuksiin pohjaa selviytymismallit, joita ihminen
hyödyntää kohdatessaan jotain itsellensä vaikeaa. (Suomen Mielenterveysseura
ry i.a.)

Yksilön reagointitavat voivat koostua joko yksittäisestä edellä esitellyistä kuudesta ulottuvuudesta (Basic Ph) tai niiden yhdistelmästä. Reagointitapa määrittyy
kuitenkin yksilön sisäisten taipumusten mukaan. Yksilö ei aina reagoi samalla
tavalla mutta useimmilla ihmisillä on jokin mieltymys siitä, millaisia ulottuvuuksia
hän hyödyntävää omassa selviytymisessään. Ympäröivät olosuhteet ja voimavarat vaikuttavat, miten yksilö reagoi. (Ayalon 1996, 27–28.)

Basic Ph –tyyppien tiedostaminen auttaa hoitohenkilökuntaa arvioimaan, miten
läheinen näkee häntä ympäröivän maailman kohdatessaan jotain itsellensä vaikeaa. Selviytymismallit antavat hoitohenkilökunnalle myös tietoa siitä, millaisia
kamppailuja tuen tarpeessa oleva läheinen käy läpi. Hän käyttää jotakin edellä
mainituista kuudesta ulottuvuudesta tai niiden yhdistelmiä. Selviytymismallien
mukainen käyttäytyminen auttaa läheistä käsittelemään asiaa, joka on järkyttänyt
hänen elämäänsä. Tuen tarpeessa oleva saattaa uupua ja hänelle voi tulla tunne
siitä, ettei hänellä ole voimavaroja selviytymiseen. Hoitohenkilökunnan tehtävä
on tällöin kannustaa läheistä ja auttaa häntä löytämään itsellensä sopiva tukimuoto. Tukimuotoja voi myös yhdistellä läheisen kokemuksen mukaan. (Ayalon
1996, 29.)

Älyllisesti suuntautunut selviytyjä eli kognitiivinen selviytyjätyyppi on sellainen, joka pohtii ja käsittelee mielessään paljon tapahtunutta ja saamaansa tietoa.
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Näin hän selviytyy ja reagoi vaikeisiin asioihin. Tällainen henkilö yrittää miettiä eri
näkökulmia tilanteelle sekä löytää mahdollisesti uusia näkökulmia. Älyllisesti
suuntautunut henkilö miettii tarkkaan, mikä on asioiden tärkeys järjestys ja mitä
hänen tulisi priorisoida. (Suomen Mielenterveysseura ry i.a). Selviytyminen perustuu henkilölle mieluisan strategian löytämiseen. Älyllinen selviytyjä voi olla hyvinkin järjestelmällinen saamansa tiedon jäsentelyssä. (Ayalon 1996, 28.) Tällainen henkilö on helppo tunnistaa siitä, että hän reagoida hiljaisesti tietoon, ja pystyy järkevään ja johdonmukaiseen keskusteluun hoitohenkilökunnan kanssa
kuulleessaan jotain järkyttävää. (Suomen Mielenterveysseura ry i.a.)

Tunteellinen eli emotionaalinen selviytyjä reagoi vaikeisiin asioihin tunteilla eli
tämä näkyy itkemisenä tai jopa nauramisena. Tunteet voivat näkyä voimakkaasti.
Tällainen henkilö yleensä ilmaisee tunteensa myös sanallisesti. On mahdollista,
että tunteellinen selviytyjä ilmaisee tunteensa non-verbaalisesti, esimerkiksi kirjoittaen, piirtäen tai musiikin avulla. Luovien menetelmien käyttäminen voi auttaa
tunteellista selviytyjää tunnistamaan ja sanoittamaan tunteensa. (Suomen Mielenterveysseura ry i.a; Ayalon 1996, 28.)

Sosiaalisesti suuntautunut selviytyjä tarvitsee voimakkaasti tukea muilta ihmisiltä. Tällainen henkilö reagoi tilanteeseen kyselemällä mahdollisista tukimuodoista, hoidon suunnittelusta ja turvautuu hoitohenkilökuntaan. Hänestä huomaa
tuen voimakkaan tarpeen. Tällainen henkilö etsii ja tarvitsee muiden tukea kohdatessaan itsellensä vaikean tilanteen. (Suomen Mielenterveysseura ry i.a.) Sosiaalisesti suuntautunut voi hyötyä keskusteluavun saamisesta tai sen antamisesta muille. Järjestöön tai ryhmään kuuluminen ja sitä kautta jonkin roolin omaksuminen voi myös auttaa sosiaalisesti suuntautunutta selviytymään. (Ayalon
1996, 28.)

Luovalla selviytyjä käyttää elämän vaikeissa tilanteissa mielikuvitusta välttääkseen negatiiviset ajatukset ja yrittää mielikuvituksen avulla löytää ratkaisun tilanteeseen sekä sen käsittelyyn. Tällaisen henkilön kohtaaminen hoitohenkilökunnan näkökulmasta saattaa olla haastavaa, sillä luova selviytyjä yleensä kieltää
mielessään tilanteen vakavuuden. He voivat olla hyväntuulisia tai hyvinkin rau-
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hallisia kuultuaan tilanteen vakavuuden. Heistä tulee vahvasti sellainen olo keskusteltaessa, että he eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta tai eivät halua kohdata
tilannetta, ja sen takia välttelevät ajatuksia tilanteesta. Heillä on suuri tarve olla ja
ajatella positiivisesti. (Suomen Mielenterveysseura ry i.a.) Luova selviytyjä pyrkii
mielikuvituksensa avulla välttelemään todellisuutta. Ongelmanratkaisukeinona
hän saattaa käyttää mielikuvia tai unia. Oman intuition kuunteleminen voi auttaa
luovaa selviytyjää. (Ayalon 1996, 28.)

Henkinen selviytyjä kokee selviytyvänsä vaikeasta elämän tilanteesta, esimerkiksi läheisen palliatiivisen hoidon päätöksestä, uskonnon kautta. (Suomen Mielenterveysseura ry i.a). Henkisesti suuntautunut saa merkitystä elämäänsä turvautumalla uskontoon, arvoihin, ideologioihin tai kantamalla sosiaalista vastuuta
(Ayalon 1996, 27).

Fysiologinen selviytyjä kokee parhaaksi tuekseen fyysisen toiminnan, kuten liikunnan, rentoutumisen, ruokailun ja nukkumisen. Erityisesti he kokevat myös
luonnossa liikkumisen tueksi vaikeissa tilanteissa. He purkavat turhautumista ja
pahaa oloaan siis fysiologisin keinoin. (Suomen Mielenterveysseura ry i.a.) Äärimmäisissä tapauksissa fysiologinen selviytyjä saattaa yrittää helpottaa oloaan
käyttämällä huumaavia aineita tai lääkkeitä (Ayalon 1996, 28).

Taulukkoon 3 on koottu kaikki nämä edellä mainitut selviytymismallit. Kokosimme
tiedon taulukkoon Ayalonin teorian sekä Suomen Mielenterveysseura ry:n tietojen pohjalta. Olemme lisäksi esitelleet, mikä tukimuoto sopisi kullekin selviytymistyypille.
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TAULUKKO 3. Selviytymismallit ja niiden tukeminen, (Ayalon 1996; Suomen
Mielenterveysseura ry i.a.)
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7 TUKIMUODOT LÄHEISILLE

Hoitajan tulee tietää millaista tukea hän itse voi antaa läheiselle ja millaiseen tukeen hän pystyy läheisen ohjaamaan. Hoitohenkilökunta pystyy antamaan itse
läheiselle sekä emotionaalista että tiedollista tukea. Tuen molempia muotoja tulisi
hyödyntää samanaikaisesti läheisen kanssa keskustelemisessa. Myös tietynlaista sosiaalista tukea hoitohenkilökunta antaa läheisen tuen tarpeista keskustellessaan. Erilaisten reagointitapojen tiedostaminen lisää myös hoitohenkilökunnan kykyä tarjota yksilöllistä tukea läheiselle. (Nevalainen 2006, 5–6.)

Tukea voi antaa joko hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö osaamalla tavallaan
tai hän voi ohjata läheisen niiden tukimuotojen äärelle, joista hän tilanteessaan
eniten hyötyisi. Oikeanlaisen tuen tarjoaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja tietoutta siitä, millaisia palveluita kyseinen hoitopaikka tarjoaa. Hoitopaikan tarjoaman tuen lisäksi myös ulkoiset tahot ja järjestöt ovat hyviä väyliä tuen
saamiselle. (Nevalainen 2006, 23–26.)

7.1 Tiedollinen tuki

Tiedollisella tuella tarkoitetaan tietoa, jota läheinen tarvitsee ymmärtääkseen potilaan sairauden tilaa. Tiedollinen tuki auttaa myös läheistä tilanteen käsittelemisessä. Tiedollinen tuki on tiedon tarjoamista potilaan terveydentilanteesta ja hoidon kulusta. Hoitohenkilökunta on asiantuntijoita potilaan tilasta, joten he pystyvät tarjoamaan tietoa läheiselle. Läheiset eivät kriisitilanteessa osaa välttämättä
pyytää tiedollista tukea, joten hoitohenkilökunnan tulisi olla aloitteellinen selkeän
tiedon tarjoamisessa potilaan tilasta. On tärkeää, että hoitohenkilökunta antaa
tiedollista tukea heti varhaisessa vaiheessa. Tiedollista tukea on myös erilaisten
materiaalien ja oppaiden antaminen läheiselle. (Mattila 2011, 105.)

Tiedollinen tuki perustuu erityisesti sairaanhoitajan asiantuntemukseen ja siinä
harjaannutaan kokemuksen myötä. Asiantuntemus käsittää myös aihealueet hoitotyön ulkopuolelta. Hoitajan tulisi osata tarjota tietoa esimerkiksi siitä, millaisia
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muutoksia perheen elämäntilanteeseen potilaan vointi aiheuttaa. Olisi hyvä myös
tarjota potilaalle tietoa siitä, millaisia stressinhallintakeinoja on ja millaisia taitoja
potilaan tilanne vaatii läheisiltä. (Mattila 2011, 105.)

Hoitohenkilökunnan on hyvä tietää, mistä palliatiivisessa hoidossa olevan syöpäpotilaan oireet johtuvat ja miten oiretta hoidetaan, jotta hän voi antaa läheisille
riittävästi tietoa. Tiedon saaminen oireiden vakavuudesta ja niiden syntyperästä
voi helpottaa läheisen oloa. Kuolevan potilaan elämän loppuvaiheessa esiintyy
moninaisia oireita, joita pystytään sekä lääkkeellisesti että lääkkeettömästi lievittämään. Oireet ovat sekä fyysisiä että psyykkisiä. Yleisimpiin psyykkisiin oireisiin
kuuluu ahdistuneisuus, masennus ja uupumus. Fyysisiä oireita ovat heikkous,
laihtuminen, hengenahdistus, ummetus sekä olennaisimpana kipu. (Hänninen &
Riikola 2012.)

7.2 Emotionaalinen tuki

Emotionaalisella tuella tarkoitetaan vuorovaikutusta, joka perustuu kunnioitukseen, välittämiseen, rohkaisuun ja myötätuntoon. Emotionaalinen tuki koostuu
useasta komponentista, jotka linkittyvät toisiinsa. Jo pelkkä läsnäolo, kunnioitus
ja hyväksyntä ovat emotionaalisen tuen keinoja. Kuuntelu on tärkeässä roolissa,
sillä se osoittaa läheiselle, että hänetkin huomioidaan. Emotionaalisessa tuessa
pyritään rohkaisemaan tunteiden näyttämiseen niistä keskustelemalla. (Mattila
2011, 18, 35.)

Syöpään sairastuneen hoitoprosessi on pitkä ja sairaalassa joudutaan olemaan
pitkiä aikoja. Läheisen on tärkeää tietää, että palliatiivisessa hoidossa oleva potilas saa mahdollisimman hyvää hoitoa silloin, kun läheinen ei ole itse paikalla.
Emotionaalisen tuen tarpeet syntyvätkin tilanteissa, joissa läheinen kaipaa ymmärrystä, rohkaisua ja lohdutusta. (Mattila 2011, 25.)

Hoitaja voi tarjota emotionaalista tukea läheisille jo potilaan hoidon alkuvaiheessa. Yksinkertaisilla teoilla, kuten hoitajan esittäytyminen perheelle nimellä,
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potilaan puhuttelu hänen omalla nimellä sekä perheen tervetulleeksi toivottaminen hoitoyksikköön, voi hoitaja osoittaa kunnioitusta sekä tukea perheelle. Perheenjäsenen otto mukaan potilaan kanssa hoidon suunnitteluun ja päätöksen tekoon, ovat myös emotionaalisen tuen välineitä. (Mattila 2011, 35.)

7.3 Yhdistys- ja vertaistuki

Syöpäjärjestöt tarjoavat erilaisia tukimuotoja sekä potilaille että läheisille. Suomen sisällä on omia alueellisia yhdistyksiä. Nämä alueelliset Syöpäyhdistykset
voivat tarjota läheisille ja potilaille koulutettuja tukihenkilöitä. Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia henkilöitä, jotka ovat joko itse tai heidän läheisensä ovat kokeneet
syöpään sairastumisen. He tietävät, millaista on syövän kanssa eläminen ja
osaavat auttaa arjessa jaksamisessa. (Syöpäjärjestöt i.a. a.)

Syöpäjärjestöt tarjoavat myös erilaisia neuvontapalveluja syöpään sairastuneelle
ja hänen läheisilleen. Neuvontapalvelujen kautta voi muun muassa selvittää, miten periytyvää syöpäsairaus on ja millaisiin sosiaalietuuksiin he ovat oikeutettuja.
Valtakunnallisessa Syöpäjärjestöjen maksuttomassa neuvonnassa yhteydenottoihin vastaa syövän hoitoon erikoistunut neuvontahoitaja, joka auttaa löytämään
tarvittavaa tukea, kuntoutumisvaihtoehtoja sekä vertaistukea. (Syöpäjärjestöt i.a.
c.)

Surevalle läheiselle on tarjolla erilaisia suruleirejä- ja ryhmiä. Niiden ideana on,
että läheinen saa käsitellä perheenjäsenensä menettämistä muiden saman kokeneiden kanssa. Seurakunnat, saattohoitokodit ja Suomen Mielenterveysseura
ry järjestävät suruleirejä- ja ryhmiä niitä tarvitseville. (Tuukkanen 2015, 296.)

7.4 Psykososiaalinen tuki

Läheisen psyykkistä jaksamista tukee hyvän vuorovaikutussuhteen muodostaminen hoitohenkilökuntaan sekä mahdollisuus luottaa heihin. Potilas ja läheinen
tarvitsevat psykososiaalista tukea sairauden eri vaiheissa. Sairastuminen on
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suuri muutos perhe-elämässä, joka voi muuttaa koko perhedynamiikkaa ja muuttaa rooleja perheessä. (Idman 2015, 219.)

Palliatiivisessa syöpähoidossa potilas ja läheinen voivat oireilla myös psyykkisesti ja tarvita psykososiaalista tukea hoitohenkilökunnalta. Psykososiaalisen
tuen tavoitteena on edistää potilaan ja läheisen psyykkistä sekä sosiaalista selviytymistä syövästä sen eri vaiheissa. Tällaista tukea potilas ja läheinen saavat
parhaiten hoitohenkilökuntaan kuuluvilta sosiaalityöntekijöiltä. Psykosiaalisen
tuen järjestäminen on lakisääteistä ja esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä (HUS), on Syöpätautien klinikalla psykososiaalinen yksikkö,
jossa on mahdollista tavata sekä psykiatri että psykiatrinen sairaanhoitaja. (HUS
i.a. a.)

Syy siihen, miksi syöpäpotilas ja läheinen saattavat tarvita kyseistä tukimuotoa,
voi olla yksinkertaisuudessaan se, että sairaus on aiheuttanut niin suuria muutoksia elämään, että läheinen tarvitsee ammatillista tukea ja neuvoa. Tällainen
voi olla esimerkiksi sairaudesta aiheutuvat ihmissuhdeongelmat. (HUS i.a. a.)

7.5 Hengellinen tuki

Hengellisyys käsitteenä tarkoittaa sitä tapaa, miten henkilö harjoittaa uskoa käytännöllisesti. Jumalanpalveluksiin osallistuminen, ehtoollisen vietto, hengellinen
musiikki sekä oman pyhän kirjan lukeminen ovat perinteisimpiä uskon harjoituksen tapoja. Yksinkertaisimmillaan hengellisyys voi kuitenkin olla hiljentymistä,
mietiskelyä, laulamista ja rukoilua. (Aalto & Gothòni 2009, 12.)

Kriisin keskellä ihminen saattaa kyseenalaistaa asioiden merkityksen ja tarkoituksen. Toiset saavat voimaa uskomalla itseään suurempaan voimaan ja haluavat ymmärtää sen olemassaolon. Erityisesti hoitotieteen näkökulmasta hengellisyys on oman suhteen parantamista ja kehittämistä muihin ihmisiin, Jumalaan ja
koko maailmankaikkeuteen. Toivo, luottamus uusiin mahdollisuuksiin sekä luottamus tulevaisuuteen ovat liitettävissä hengellisyyteen. Hoitajakin voi joutua vaikeiden kysymysten äärelle, kun potilas tai läheinen kyselee elämän tai kuoleman
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tarkoituksesta. Aihe voi olla monille hoitajille vaikea ja raskas mutta sitä ei tulisi
kuitenkaan vältellä. Tunne omien taitojen riittämättömyydestä vastata elämään ja
kuolemaan liittyviin kysymyksiin, voi pahimmillaan johtaa siihen, että hoitaminen
muuttuu tekniseksi suorittamiseksi. (Aalto & Gothòni 2009, 22.)

Kyky vastata potilaan ja läheisen hengellisiin tarpeisiin, on riippuvainen hoitajan
omasta persoonasta, kypsyydestä, elämänkokemuksesta sekä herkkyydestä.
Hengellisyyteen liittyvistä asioista puhuminen vaatii hoitajalta avoimuutta. Hänen
ei tarvitse itse olla uskonnollinen tai hengellinen. Pitää osata kuitenkin olla avoin
ja läsnä hetkessä. (Aalto & Gothòni 2009, 22.)

Hoitaja voi antaa hengellistä tukea esimerkiksi lukemalla potilaille ja läheisille raamattua. Hoitajien aika on kuitenkin rajattua, joten läheisen hengellisen tuen tarpeita varten voi pyytää esimerkiksi sairaalan oman papin tai seurakunnan työntekijän. Pappi tai seurakunnan työntekijä voivat tarjota keskustelu apua myös
niille, jotka eivät koe olevansa uskonnollisia tai hengellisen tuen tarpeessa. (HUS
i.a. b)

Olemme koonneet taulukkoon 4 tietoa eri tukimuodoista selviytymistyyppien perusteella. Olemme esitelleet taulukossa 4, millaisia tukimuotoja kukin selviytyjä
voi tarvita ja millaista tukea hoitohenkilökunnan voi tarjota potilaan läheisille.
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TAULUKKO 4. Läheisen tukimuodot. (Nevalainen 2006; Mattila 2011; Aalto &
Gothòni 2009; HUS i.a; Syöpäjärjestöt i.a.; Hänninen & Riikola 2012.)
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8 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN KULKU

Saimme aiheen opettajalta tietoomme, kun hän oli ollut yhteydessä Syöpäjärjestöihin alkuvuodesta 2017. Ennen opinnäytetyöprosessin alkua olimme sitä mieltä,
että haluamme tehdä lasten hoitotyöhön liittyvän opinnäytetyön. Sopivaa aihetta
ei kuitenkaan löytynyt siihen mennessä, kun halusimme prosessin aloittaa. Tutustuimme Syöpäjärjestöjen internetsivuihin ja aiheeseen, jota Syöpäjärjestöt olivat ehdottaneet. Päädyimme valitsemaan aiheen, koska koimme, että läheisen
tukemisesta puhutaan ja kirjoitetaan liian vähän. Halusimme omalla panoksellamme lisätä tietoutta läheisen tukemisen tärkeydestä palliatiivisessa hoitotyössä.

Työmme muokkaantui sähköposteja vaihtelemalla, sekä ohjaavan opettajan että
Syöpäjärjestöjen kanssa. Heti alkumetreillä työmme lopputulos haluttiinkin muuttaa yhteistyökumppanimme pyynnöstä. Alun perin tarkoituksena oli koota konkreettinen esite hoitohenkilökunnalle, mutta päädyimme yhteisymmärryksessä
Syöpäjärjestöjen ehdotukseen siitä, että teemmekin hoitohenkilökunnalle PowerPoint-muotoisen koulutusmateriaalin aiheestamme: Kuinka aloittaa keskustelu
läheisen jaksamisesta ja tuentarpeesta? Työmme on siis toiminnallinen, jonka
lopputuloksena produkti.

Opinnäytetyömme teoriapohjaa varten haimme sanahauilla tietokannoista kirjoja
ja artikkeleita. Hyödynsimme myös Syöpäjärjestöjen ja muiden aiheeseen liittyvien järjestöjen internetsivuja. Tiedonhaussa käytimme Medic, Melinda, CINAHL
sekä Google Scholar tietokantoja. Sanoja, joilla lähdimme liikkeelle, olivat palliatiivinen hoito, saattohoito, syöpäjärjestö, reagointitavat, syövän hoito, hoito-ja
vuorovaikutussuhde, läheisen tuki ja niiden muodot. Näillä sanoilla pääsimme alkuun teoriaosuuteen. Löysimme kirjoja kirjastostamme teoria osuutta varten sekä
internetistä hoitotieteen materiaaleja.
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Tapasimme opinnäytetyöprosessia ohjaavan opettajamme, joka kertoi meille
enemmän syöpäjärjestöjen haluista opinnäytetyötä kohtaan ja siitä, miten lähdemme liikkeelle. Tapaaminen selkeytti lähtökohtia ja työn prosessin ymmärtämistä.

Tavoitteeksemme asetimme, että esitämme opinnäytetyön suunnitelman seminaarissa koulullamme keväällä 2017. Suunnittelimme, miten rakennamme opinnäytetyömme sisällön ja sommittelimme kappaleiden järjestystä. Ohjaajamme oli
antanut meille ohjeita alkumetreillä, joten työ käynnistyi suunnitelmavaiheessa
todella nopeasti. Yllätyimme, kuinka aihe vei meidät mukanaan ja koimme, että
aiheemme on erittäin mielenkiintoinen ja jatkuvasti hoitotyössä läsnä oleva aihe.

Varsinainen kirjoitusprosessi alkoi suunnitelman hyväksymisen jälkeen keväällä
2017. Aloitimme kirjoittamalla teoriatietoa palliatiivisesta hoidosta löytämiemme
lähteiden perusteella. Hahmottelimme myös tarkemmin sitä, miten lopullinen
opinnäytetyö rakentuisi. Prosessi alkoi hyvällä tahdilla mutta kesän 2017 jätimme
opinnäytetyön tekemisen lähes kokonaan tauolle. Tässä vaiheessa ongelmaksi
muodostui tiedon vähyys siitä, millaista tukea läheiset toivovat ja millaista tukea
heille on tarjottavissa. Kesän aikana kuitenkin aloimme koota jo löytämäämme
teoriatietoa hoitohenkilökunnalle tarkoitettuun PowerPoint-esitykseen. Syksyllä
2017 opinnäytetyön kirjoittaminen jatkui ripeällä tahdilla saatuamme ohjaavalta
opettajalta neuvoja teoriatiedon etsimiseen.

Koulutusmateriaalin rakentaminen lähti hyvin alkuun kesällä 2017 ja olimme yhteistyökumppanimme kanssa samoilla linjoilla siitä, mitä asioita koulutusmateriaali tulisi sisältämään. Päätimme, että aloitamme koulutusmateriaalin kirjoittamisen perustiedolla palliatiivisesta hoidosta ja sen jälkeen avaamme läheisten tuen,
kommunikoinnin ja lopuksi esittelemme selviytymismalleja sekä tukimuotoja.

Prosessin aikana olimme sähköpostitse yhteydessä Syöpäjärjestöiden yhteyshenkilöön. Hänen kauttaan tarkentui lopullinen opinnäytetyön ja koulutusmateriaalin teoriapohja. Lähetimme ennen opinnäytetyön palautusta koulutusmateriaa-
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limme luettavaksi yhteyshenkilöllemme. Tässä vaiheessa korjauksia ja tarkennuksia oli vielä mahdollista tehdä. Saimme hyviä ehdotuksia ja lisäyksiä koulutusmateriaaliimme.

8.1 Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallisella opinnäytetyöllä tarkoitetaan työtä, joka on työelämän kehittämistyö. Opinnäytetyömme on hoitohenkilökunnan toiminnan kehittämistä, eli pyrimme aiheellamme lisäämään hoitohenkilökunnan tietoa läheisen kanssa kommunikoinnista, läheisen jaksamisen huomioinnista ja tuen tarpeesta. Käsittelemme sitä, millä keinoin ja sanoin aloittaa keskustelu. Toimeksiantaja on yleinen
toiminnallisissa opinnäytetöissä ja meillä se on Syöpäjärjestöt. Toteutustapana
on produkti eli koulutusmateriaali, joka on PowerPoint-muodossa. Toiminnallinen
opinnäytetyö koostuu yleensä teoreettisesta osuudesta ja raportointi osuudesta,
jossa kuvataan sekä arvioidaan prosessin kulkua. (Virtuaaliammattikorkeakoulu,
2006.) Raportissa esitellään se prosessi, miten tuote on syntynyt. Raportissa tulee olla näkyvissä se, mitä keinoja on käytetty tuotteen tekemisessä. Tulisi myös
pohtia sitä, miten produktissa käytetty teoriapohja palvelee itse produktia ja miten
pätevää tieto on. Lukijalle tulee tulla ilmi, mistä produktiin käytetty teoriatieto on
haettu. Raportissa tulisi käydä myös ilmi se, millaiset toimeksiantajan ohjeet olivat tuotetta varten. (Airaksinen & Vilkka 2004, 51, 53.)

Produktilla tarkoitetaan kehittämistyötä. Kehittämistyön tarkoituksena on kehittää
jotain ammatillista osa-aluetta työelämässä. (Liukko i.a.) Tavoitteena on tehdä
produktista sellainen, että se erottuu muiden joukosta. Produktia tehdessä tulisi
huomioida kenen luettavaksi se tulee ja miten produktista saisi sellaisen, että se
palvelee kohdeyleisöä mahdollisimman hyvin. Selkeyteen ja laatuun tulisi kiinnittää huomioita. (Airaksinen & Vilkka 2004, 52–53.)
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8.2 Koulutusmateriaali

Produktimme on PowerPoint-esitys eli diaesitys. Hyvän diaesityksen kriteereihin
kuuluu selkeys ja johdonmukaisuus. Diaesitys tulisi rakentaa niin, että se jättää
kuulijalle tilaa pohtia ja esittää kysymyksiä. Kuulijan ja luennoijan tulisi toimia vuorovaikutuksessa diaesityksen aikana. Vuorovaikutuksen tukemiseksi luennoija
voi esittää yleisölle kysymyksiä tai hän voi vastata yleisön kysymyksiin esityksen
aikana. (Kupias & Koski 2012, 76.)

Hyvässä koulutusmateriaalissa yksittäisen dian tulee olla riittävän lyhyt ja selkeä.
Jokaisella dialla tulisi olla oma merkityksensä ja viedä aihetta eteenpäin. Yksinkertaiset kuvat ja kaaviot auttavat asian havainnollistamisessa paremmin kuin
sanat. (Kupias & Koski 2012, 77.) Rakensimme oman koulutusmateriaalimme eli
diaesityksemme näitä ohjeita apuna käyttäen. Lisäsimme taulukot 1, 2, 3 ja 4
myös koulutusmateriaaliimme, sillä taulukko auttaa lukijaa ymmärtämään asiaamme. Pyrimme myös siihen, että yksittäiselle dialle ei tulisi paljon tekstiä, jotta
lukija pystyisi helpommin seuraamaan diaesitystä. Tiivistimme teoreettista viitekehystämme niin, että oleellisin asia tulisi kuitenkin ilmi. Koulutusmateriaalissamme on paljon teoriaa, joten pyrimme pitämään yksittäisen dian sisällön lyhyenä, jotta lukijan ja kuulijan mielenkiinto pysyisi yllä.

Koulutusmateriaaliamme kootessamme mietimme sen visuaalista ilmettä. Valitsimme diaesityksemme pääväriksi vaaleansinisen. Halusimme valita neutraalit
värit diaesitykseen mutta samalla myös tuoda väreillä ilmettä työhömme. Mielestämme vaaleansininen toimii työssämme, sillä se on harmoninen ja neutraali väri.
Diaesityksessä olisi myös hyvä olla kuvia visuaalisen ilmeen parantamiseksi (Kupias & Koski 2012, 77). Päätimme kuitenkin, että yksinkertaistamme koulutusmateriaaliamme ja annamme yhteistyökumppanimme, eli Syöpäjärjestöjen, lisätä
halutessaan kuvia, joihin heillä on käyttöoikeus. Syöpäjärjestöt voivat myös lisätä
oma logonsa dioihin. Visuaalisen ilmeen parantamiseksi lisäsimme taulukoita,
joissa pohjana ovat diaesityksemme pääväri eli vaaleansininen. Taulukot havainnollistavat teoriaa ja tuovat vaihtelua diaesitykseen.
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9 TULOKSET

Työmme loppu tuloksena on produkti Syöpäjärjestöille. Produkti on sähköisessä
muodossa oleva koulutusmateriaali, joka on PowerPoint-diaesitys. Koulutusmateriaalissa käsittelemme potilaan läheisen huomioimiseen ja tukemiseen liittyvät
asioita. Annamme myös konkreettisia esimerkkikysymyksiä hoitohenkilökunnalle
keskustelun avaamiseksi läheisen jaksamisesta ja tukemisesta. Produktimme sisältö on seuraavassa listassa lueteltuna. Olemme myös liittäneet produktimme
diat opinnäytetyöhömme.

Koulutusmateriaalin sisältö:
•

Palliatiivinen hoito

•

Palliatiivisessa hoidossa olevan syöpäpotilaan läheisen tuen tarpeen tunnistaminen

•

Eksistentiaalinen kärsimys

•

Kriisi

•

Suru ja sureminen

•

Selviytymistapojen tukeminen

•

Tukimuotoja läheisille

•

Vuorovaikutussuhteen luominen

•

Keskustelun aloittaminen

•

Kokemukset: tutkimustuloksia

•

Avoimia, konkreettisia ja tukevia kysymyksiä hoitohenkilökunnalta läheiselle

Koulutusmateriaali rakentui niin, että esittelimme aluksi lyhyesti palliatiivisen hoidon piirteitä. Halusimme noudattaa koulutusmateriaalissamme samaa kronologiaa, kuin opinnäytetyössämme. Kerroimme palliatiivisen hoidon piirteiden jälkeen, miten hoitohenkilökunta voi tunnistaa tuen tarpeen, mitä on eksistentiaalinen kärsimys, kriisi ja suru sekä miten ne näkyvät läheisessä. Esittelemme myös
sen, miten hoitohenkilökunta voi tukea eksistentiaalisen kärsimyksen, kriisin ja
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surun kokijaa. Toimme esiin edellä mainitut oireet koulutusmateriaalissamme,
sillä ne ovat läheiselle kokemuksena vaikeita, joihin hoitohenkilökunnan tulisi
osata reagoida. Liitimme myös koulutusmateriaalimme taulukot 1, 2, 3 ja 4 havainnollistamaan kuulijalle teoriapohjaamme. Taulukoihin koottu tieto on lukijalle
helpompi lukea.

Surun käsittelyn jälkeen esittelimme Ayalonin selviytymismallit ja niiden perusteella sopivat tukimuodot kullekin selviytymistyypille. Koulutusmateriaalimme
keskipisteenä on läheisen tuen tarpeen tunnistaminen. Halusimme esitellä hoitohenkilökunnalle selviytymismallit, sillä niiden tiedostaminen auttaa tuen tarpeen
tunnistamisessa. Esittelimme myös vuorovaikutussuhteen luomiseen liittyviä asioita, jotka ovat tärkeä osa keskustelun aloittamista. Halusimme tuoda produktiimme tutkimusten pohjalta kokemuksia hoitohenkilökunnan näkökulmasta siitä,
millaisia kokemuksia heillä on vuorovaikutussuhteen muodostamisesta läheisten
kanssa. Toimme myös ilmi läheisten näkökulmasta tutkimustietoa siitä, miten he
ovat kokeneet hoitajien toiminnan ja mitä he toivovat.

Saimme produktista sähköpostilla palautetta ja pieniä korjausehdotuksia. Saamamme palaute oli positiivista ja Syöpäjärjestöjen yhteyshenkilömme oli tyytyväinen produktiimme. Syöpäjärjestöt eivät valitettavasti ehtineet antamaan palautetta, kuinka produktimme toimii käytännössä, koska aikamme loppui kesken.
Esittelemme kuitenkin joulukuussa 2017 produktimme Syöpäjärjestöiden jäsenelle koulullamme järjestettävässä seminaarissa. Paikalla on myös kaikki muutkin Syöpäjärjestöille opinnäytetyönsä nyt syksyllä tehneet opiskelijat esittämässä
oman työnsä. Uskon, että tällöin saamme vielä henkilökohtaista palautetta työstämme heiltä sekä sovimme tarkemmin siitä, miten he mahdollisesti käyttävät
materiaaliamme tulevaisuudessa.
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10 POHDINTA

Opinnäytetyön alkuvaiheessa totesimme, että potilaan tukemisesta ja kohtaamisesta tietolähteitä löytyy runsaasti enemmän. Totesimme tämän myös, kun etsimme tukimuotoja läheiselle. Konkreettisia esimerkkejä läheisille tarjottavasta
tuesta löytyi melko vähäisesti. Opinnäytetyöprosessin edetessä onnistuimme kuitenkin löytämään lähteitä ja tutkimuksia koskien läheisten tukea sekä heidän kokemuksiaan.

Opinnäytetyömme aihe osoittautui meille molemmille hyvin mieluisaksi. Teoriapohjan kirjoittaminen edistyi nopeasti, kun löysimme hyviä lähteitä eri tietokannoista. Haasteeksi muodostui teoriapohjan rakentaminen niin, että se hyödyntäisi
aihettamme parhaalla tavalla. Aihe tempaisi meidät mukaansa, joka aiheutti jonkin verran tiedon paljouden ja aiheen rajaamisen ongelmia.

Teoriatietoa on runsaasti palliatiivisesta hoidosta, vuorovaikutussuhteista, reagointitavoista sekä kriisien ja surun käsittelystä. Jouduimme vielä loppuvaiheessakin tiivistämään tekstiämme, sillä opinnäytetyömme teoriapohja ei vastannut
kokonaan aihettamme.

Syöpäjärjestöt hyötyvät työstämme saamalla tekemämme koulutusmateriaalin
käyttöönsä. Työstämme hyötyvät Syöpäjärjestöiden lisäksi hoitohenkilökunta
koulutusmateriaalimme tiedoilla. Toivomme, että hoitohenkilökunta saa uutta tietoa tai ainakin kertausta ja vahvistusta vanhaan tietoon. Näiden tietojen avulla
toivomme, että hoitohenkilökunta ymmärtäisi potilaan läheisiä paremmin, osaisivat tarjota tukea ja osaisivat paremmin aloittaa keskusteluja läheisen kanssa heidän jaksamisestaan ja tuen tarpeestaan. Toivomme, että pystyisimme edistämään myös työllämme potilaan läheisten vointia ja jaksamista. Työmme päähyöty menisi siis hoitohenkilökunnalle ja sitä kautta läheisille.

Meillä ei kummallakaan ollut juurikaan aiempaa tietoa palliatiivisesta hoidosta ennen opinnäytetyöprosessin alkua. Potilaan läheisiä olemme kuitenkin kohdanneet paljon harjoitteluiden ja kesätöiden aikana. Opinnäytetyötä kirjoittaessamme
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huomasimme, kuinka tärkeä aihe on. Uskon, että tulemme vielä käyttämään oppimaamme teoriatietoa ja voimme soveltaa sitä läheisen kohtaamisessa, vaikka
kyseessä ei olisikaan palliatiivisessa syöpähoidossa olevan potilaan läheinen.

Opinnäytetyöprosessi oli rankka mutta erittäin opettavainen. Onnistuimme tekemään opinnäytetyöstämme sellaisen, johon olemme tyytyväisiä. Prosessiin kului
kaiken kaikkiaan alle vuoden verran aikaa. Varsinainen prosessin aloitus kesti
kauan, sillä emme löytäneet mieluisaa aihetta. Olemme kuitenkin tyytyväisiä lopulliseen aihevalintaamme. Opinnäytetyöprosessiin on kuulunut ajallisia ongelmia, tiedon niukkuuden ongelmia ja tiedon paljouden ongelmia sekä rajaamisongelmia. Olemme kuitenkin nämä suurimmat ongelmat voittaneet matkallamme ja
lopputuloksena on opinnäytetyö sekä produkti, josta voimme olla ylpeitä.

10.1 Ammatillinen kasvu

Opinnäytetyön tekeminen vahvisti osaamistamme tiedonhakuun liittyen. Opimme
kriittisesti arvioimaan löytämiemme lähteiden paikkaansa pitävyyttä. Hyödynsimme erilaisia tietokantoja, joista löysimme sekä suomenkielistä että englanninkielistä materiaalia työhömme. Opinnäytetyötä tehdessä arvioimme jatkuvasti
löytämämme materiaalin ajankohtaisuutta. Opimme myös etsimään tutkimustietoa liittyen aiheeseemme ja löytämään tutkimusaineistosta sen tiedon, joka palvelee parhaiten sekä produktiamme että varsinaista opinnäytetyötämme.

Prosessin aikana opimme, millaisia reaktiotapoja ihmisillä on heidän kokiessaan
jotain mieltään järkyttävää, esimerkiksi läheisen kuoleman. Tulimme tietoisimmiksi siitä, miten tärkeää on tunnistaa nämä eri reaktiotavat ja kuinka niiden
avulla voi löytää läheisen tarvitseman tukimuodon surusta tai kriisistä selviytyäkseen. Tietopohjamme palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta kasvoi opinnäytetyöprosessin aikana. Perehdyimme samalla myös syöpäpotilaan hoitoon ja oireisiin, joista meillä ei aiemmin ollut juurikaan.
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Lähdimme tekemään opinnäytetyötä parityönä, joten opimme myös tekemään
opinnäytetyöprosessin aikana kompromisseja työskentelyymme liittyen, jotta saisimme työmme edistymään. Työn eteneminen vaati meiltä aikataulujen yhteensovittamista sekä suunnitelmallista työskentelyotetta. Opinnäytetyön tekeminen
vaati myös aikataulujen noudattamista ja järjestelmällisyyttä. Järjestelmällisyyttä
ja suunnitelmallisuutta opimme siinä, että opinnäytetyön oli edistyttävä tasaisesti
sovittuihin päivämääriin mennessä. Opimme työskentelemään tiiminä ja hyödyntämään toistemme vahvuuksiamme opinnäytetyön tekemisessä.

10.2 Eettisyys ja luotettavuus

Eettisyydellä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään oikeudenmukaisiin sekä vastuullisiin ratkaisuihin. Eettisyyttä edistävät erilaiset toimet. Näitä toimia ovat vastuunottaminen omasta ja yhteisestä tekemisestä, yhteisiin asioihin sitoutuminen
ja niihin luottaminen sekä päätöksenteon tasapuolisuus. Eettisyyttä ei puolestaan
edistä oman edun ajatteleminen sekä tavoitteleminen, toisen vähättely, sekä plagiointi. (Turun yliopisto i.a.) Näiden lisäksi tekijällä tulee olla tunnollinen, rehellinen ja ihmisarvoa kunnioittava työtään tehdessä. Eettisyyttä tukee älyllinen kiinnostus aiheeseen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009. 172.)

Työn luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että samat tulokset saataisiin silloin, jos
joku tekisi saman työn tai tutkimuksen uudelleen. Luotettavuus voidaan todeta
erilaisin tavoin. Työn luotettavuutta pystytään mittaamaan esimerkiksi sillä, kun
kaksi ihmistä tekee samaan aikaan samaa tutkimusta ja päätyvät samoihin tuloksiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226.)

Käytimme työssämme sekä suomenkielisiä, että englanninkielisiä lähteitä. Lähteitä etsittiin useasta eri tietokannassa kattavimman teoriatiedon löytämiseksi.
Löysimme tutkimuksia siitä, miten läheiset ovat kokeneet heille tarjotun tuen. Pyrimme käyttämään opinnäytetyössä pääosin tuoreimpia saatavilla olevia lähteitä.
Joistain aihealueista ei kuitenkaan löytynyt tai ei ollut saatavilla uudempaa tietoa.
Yhtenä esimerkkinä on Ofra Ayalonin selviytymismallit, jotka pohjautuvat 20
vuotta vanhaan lähteeseen.
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Löysimme melko vähän materiaalia ja tutkimuksia siitä, miten henkilökunta kokee
läheisen tuen tarpeen arvioimisen ja heidän kanssaan kommunikoinnin. Materiaalin vähyys hoitohenkilökunnan näkökulmasta vaikuttaa työmme lopputulokseen, sillä löytämämme materiaali on pääosin kirjoitettu sen pohjalta, miten läheiset ovat kokeneet heidän huomioimisen. Opinnäytetyöstämme olisi saanut pätevämmän, mikäli olisimme löytäneet myös henkilökunnan näkökulmasta kirjoitettua materiaalia enemmän.

Tutkimustiedon vähyyteen voi olla syynä hoitotyön yksilökeskeisyys. Tutkimusmateriaalia löytyy reilusti enemmän potilaan näkökulmasta palliatiivisessa hoidossa, sillä hoitotyö liittyy kuitenkin keskeisesti potilaaseen. Potilas on hoitotyön
näkökulmasta keskeisin ja kiinnostavin. Potilaan läheiset ajautuvat helposti hoitohenkilökunnan toimesta taustalle. Hoitotyössä olisi hyvä yksilökeskeisyyden sijaan muistaa perhekeskeisyys. Vaikka potilaalla ei olisikaan omaa perhettä, tulisi
muistaa, että hänellä voi silti olla lähipiiriä. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat potilaan tärkeimpiä tukijoita. (Surakka ym. 2015, 30.)

Lähetämme lopullisen opinnäytetyömme sekä PowerPoint-materiaalin Syöpäjärjestön yhteyshenkilömme luettavaksi. Pyydämme häneltä palautetta siitä, miten
hyvin onnistuimme saamaan työmme vastaamaan heidän odotuksiaan. Tarvittaessa muokkaamme koulutusmateriaalimme vielä palautuksen jälkeen heidän toiveiden mukaisesti.

Työmme onnistumiseen vaikuttaa myös se, päätyvätkö Syöpäjärjestöt käyttämään materiaaliamme tulevaisuudessa. Aiheestamme olisi mielenkiintoista tutkia
jatkotutkimuksena sitä, millaisia valmiuksia hoitohenkilökunnalla on läheisen tukemiseen ja miten hyvin he osaavat tunnistaa tuen tarpeen?
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LIITE 1 Koulutusmateriaali hoitohenkilökunnalle
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