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Mammografiaseulonnalla on ratkaiseva merkitys rintasyövän ja muiden rintojen sairauksien aikaisessa havaitsemisessa. Mammografiatutkimuksessa käytettävän rintojen puristuksen vuoksi tutkimus koetaan usein kivuliaana ja epämukavana. Kivun voimakkuuteen vaikuttavat sekä biologiset,
psykologiset ja sosiaaliset tekijät että hoitajan käytös ja olemus. Kivuliaat kokemukset vähentävät
naisten osallistumista seulontatutkimuksiin.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla Oulun yliopistollisessa sairaalassa seulontamammografiaan osallistuneiden naisten kokemuksia. Tavoitteena oli antaa mammografiapotilaiden
kanssa toimiville hoitajille ja opiskelijoille tutkittua tietoa kivun kokemuksiin vaikuttavista tekijöistä
ja sen myötä parantaa mammografiaseulonnassa käyvien naisten hoitokokemuksia. Opinnäytetyö
toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ja tutkimus toteutettiin osana kansainvälistä Erasmus + EBreast -hanketta.
Kyselytutkimuksen osallistumisprosentti oli 61 ja analysoitava vastausmäärä 155 kappaletta.
Kyselyyn vastanneista puolet koki tutkimuksen hieman kivuliaana, 10 % kivuliaana ja 1 % todella
kivuliaana. Kipua kokivat hieman enemmän pieni- ja suuririntaiset naiset sekä he, joiden rinnat
olivat arat, kyhmyiset tai heille oli tehty rintaleikkaus. Eniten kivun kokemiseen vaikuttivat naisen
odotukset ja aikaisemmat kokemukset sekä vuorovaikutus röntgenhoitajan kanssa. He, joiden aikaisemmat kokemukset tai tuttavien kokemukset olivat olleet kivuliaita ja/tai he, jotka odottivat tutkimuksen olevan kivulias, kokivat enemmän kipua tutkimuksen aikana. Rauhallisen, ystävällisen ja
empaattisen hoitajan ansiosta moni koki kivun odotettua lievempänä tai tutkimus oli kivun odotuksista, peloista, ahdistuksesta ja jännittämisestä huolimatta lopulta täysin kivuton. Odotettua voimakkaampana kipu koettiin, jos hoitaja oli kiireinen, kovakourainen tai epäempaattinen. Tiedonsaanti ja keskusteluyhteys röntgenhoitajan kanssa koettiin hyvin tärkeiksi. Hoitaja voi merkittävästi
vaikuttaa asiakkaan kokemuksiin, mikä tulisi kaikkien mammografiapotilaiden kanssa työskentelevien hoitajien tiedostaa.
Tutkimuksen kohdejoukkona oli seulontamammografian asiakkaat. Jatkotutkimusaiheeksi ehdotan
naisten kivun kokemuksia yleisesti mammografiatutkimuksissa, jolloin tuloksia voidaan saada
enemmän oireilevilta sekä myös nuoremmilta naisilta.
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Screening mammography is used to detect breast cancer at an early phase. Mammography examination often causes pain and discomfort because of breast compression. The breast size and anatomy, woman’s expectations and staff interactions have an influence on experiences of pain and
discomfort. Painful experiences can prevent women to attend to screening mammography.
The purpose of this study was to describe women's experiences of pain and unpleasant feelings
during screening mammography and the aim was to improve care experiences in screening mammography. Study was commissioned by the Oulu University Hospital and it was part of an Erasmus
+ EBreast -project.
Method of the study was quantitative and women were interviewed with questionnaire. The participation percentage was 61 and 155 answers were analysed.
Half of the answerers experienced mammography a little painful. Women with small or large
breasts and women with sore breasts experienced a little more pain than others. Conversation with
the radiographer is important and verbal information on pain experience have a significant effect
on reducing discomfort. Women wants to discuss with the radiographer during the examination.
Radiographer can reduce women's feelings of pain by being calm, gentle, empathetic and engaging
in pleasant conversation. Breathing instructions from the radiographer also helps with women's
discomfort. Rough and hurried radiographer increases feelings of pain and discomfort. Also
woman’s earlier experiences of mammography have an influence on experiences of pain. Women
who had experienced past mammography painful, experienced mammography painful again.
The target group of the study were clients of screening mammography. The further study could be
organized at diagnostic mammography.

Keywords: mammography, pain, discomfort, client, experience, radiographer
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1

JOHDANTO

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpämuoto ja sen varhainen havaitseminen on tärkein peruste
mammografiatutkimukselle. Vaikka rintasyövän sairastavuusluvut ovat lisääntyneet, myös rintasyövän ennuste on parantunut varhaisempien löydösten ja hoitomenetelmien kehittymisen myötä.
Mammografiaseulonnalla on ratkaiseva merkitys rintasyövän ja muiden rintojen sairauksien aikaisessa havaitsemisessa. (Mustajoki & Kaukua 2008. Viitattu 20.4.2017; Vihinen, Syöpäjärjestöt
2017. Viitattu 5.4.2017; Carbonaro, Azzarone & Paskeh 2014, 84-91.)
Mammografiatutkimus on aina tehtävä niin, että tutkittavan säteilyaltistus jää mahdollisimman pieneksi (Säteilyturvallisuus mammografiatutkimuksissa 2013, ST- ohje 3.8, 4-5). Potilaan säteilyaltistusta saadaan pienennettyä rinnan riittävällä puristuksella kuvauksen aikana, jolloin rinta litistyy
ja säteilyä tarvitaan vähemmän kuvan muodostukseen. Näin saadaan myös rinnan sisäinen rasvakudos ja rauhaskudos erottumaan toisistaan kuvassa. (Mustajoki & Kaukua 2008. Viitattu
20.4.2017.) Rintojen puristuksen vuoksi mammografiatutkimus koetaan usein kivuliaana ja epämukavana (Drossaert, Boer & Seydel 2002, 168–175).
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla naisten kokemuksia kivusta ja kipuun vaikuttavista
tekijöistä seulontamammografiatutkimusten yhteydessä. Kansainvälisiä artikkeleita ja tutkimustietoa aiheesta löytyi paljon (esimerkiksi Drossaert ym. 2002, 168–175; Davey 2007, 229-234; Sapir
ym. 2003, 53-63; Clark & Reeves 2013, 84-88), mutta Suomessa mammografiapotilaiden kokemuksia kivusta ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Tutkimuksen tavoitteena oli antaa mammografiapotilaiden kanssa toimiville hoitajille ja opiskelijoille tietoa kivun kokemuksiin vaikuttavista tekijöistä ja
sen myötä parantaa mammografiaseulonnassa käyvien naisten hoitokokemuksia. Tutkimus tulee
auttamaan rintojen kuvantamisessa työskenteleviä henkilöitä niin Oulun yliopistollisessa sairaalassa kuin muuallakin Suomessa ja maailmalla. Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen kyselytutkimus Oulun yliopistollisessa sairaalassa seulontamammografiatutkimuksessa käyneille naisille.
Kyselytutkimus rajattiin seulontamammografiaan osallistuviin naisiin, jotta tuloksia voitiin tarkastella
niin, että iällä ja sukupuolella ei ole merkittävää vaikutusta. Seulontamammografiassa käyvät naiset
ovat pääasiassa terveitä 50-69 –vuotiaita naisia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. Viitattu
20.4.2017). Kliinisen mammografian potilaina on myös nuorempia naisia, joilla kivuntuntemukseen
vaikuttavat kuukautiskierron vaiheet sekä tiheämpi rintakudos (Sardanelli 2017, 11-18).
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Opinnäytetyö on toteutettu osana kansainvälistä Erasmus + EBreast (Education and training in
early detection of breast cancer for health care professional) -hanketta, joka luo verkkokoulutuskokonaisuuden kaikille rintasyövän aikaisen havaitsemisen palveluketjussa toimiville terveysalan
opiskelijoille ja ammattilaisille.
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2

KIVUN KOKEMINEN MAMMOGRAFIATUTKIMUKSESSA

2.1

Mammografiaseulonta rintasyövän aikaisessa havaitsemisessa

Suomessa jokaiselle 50-69 –vuotiaalle naiselle järjestetään mahdollisuus käydä rintasyöpäseulonnassa 20-26 kuukauden eli noin kahden vuoden välein. Rintasyöpäseulonnan tarkoituksena on
havaita rintasyöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja näin vähentää rintasyöpäkuolleisuutta. Seulonta tehdään mammografiatutkimuksessa, jossa molemmat rinnat röntgenkuvataan
yhdestä tai useammasta suunnasta. Mammografiaseulonnalla on ratkaiseva merkitys rintasyövän
ja muiden rintojen sairauksien aikaisessa havaitsemisessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan 21 %
rintasyövistä voidaan välttää mammografiaseulonnan avulla (Carbonaro, Azzarone & Paskeh
2014, 84-91). Säännöllistä seurantaa suositellaan myös rintasyövän riskiryhmään kuuluville. Lääkärikäynnin lisäksi heille tehdään usein myös magneettikuvaus ja mammografia- ja/tai ultraäänitutkimus. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. Viitattu 20.4.2017.)
Naisten osallistuminen mammografiaseulontaan vaihtelee maanosien välillä. Australiassa osallistumisprosentiksi on mitattu 55 %, kun esimerkiksi Pohjois-Irlannissa osallistuneiden määrä on ollut
huomattavasti suurempi; 79 %. Euroopassa mammografiaseulontaan on osallistunut keskimäärin
64 % naisista, mutta korkein osallistumisprosentti on ollut Alankomaissa (86 %) ja matalin Tanskassa (28 %). (Australian Institute of Health and Welfare 2014. Viitattu 5.4.2017; Northern Ireland
Quality Assurance Reference Centre 2016. Viitattu 5.4.2017; Health Resources and Services Administration 2016. Viitattu 5.4.2017.)
Seulonnan perimmäisenä tarkoituksena on potilaiden hyvinvointi ja terveys. Henkilökunta on merkittävässä roolissa potilaan kokemuksen muodostumisessa; mammografiaseulonnoissa käyntiä lisää potilaskeskeisyys ja hyvä vuorovaikutus henkilökunnan ja potilaan välillä. (Peterson, Ostroff &
DuHamel 2016, 96-105; Drossaert ym. 2002, 168–175.) Kohteliaan, tukea antavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi myönteinen vaikutus seulontaan osallistumiseen on muun muassa
tutkimusympäristön viihtyisyydellä ja edullisella sijainnilla, aikataulujen täsmällisyydellä ja varhaisen löydöksen eduista informoimisella (Schofield, Cocburn, Hill & Reading 1994, 144-149; Aalto
1997).
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2.2

Puristusvoiman vaikutus kivun kokemiseen

Röntgentutkimukset pyritään aina optimoimaan niin, että potilaalle aiheutuva säteilyaltistus jää
mahdollisimman pieneksi (Säteilyturvakeskus 2013, ST-ohje 3.8). Mammografiatutkimuksissa, kuten muissakin röntgentutkimuksissa, toteutetaan ALARA (”as low as reasonably achievable”) -periaatetta, jonka mukaan säteilyaltistus pidetään niin pienenä kuin kohtuudella on mahdollista
(Hauge 2015, 153). Mekaaninen kompressio eli rintojen puristus on yksi merkittävä tekijä säteilyaltistuksen pienentämisessä (Poulos & McLean 2004, 131-137). Kompressio vähentää säteilyannoksen lisäksi rinnan liikkeestä aiheutuvaa kohinaa, limittäin olevien kudosten päällekkäin kuvautumista sekä säteilyn sirontaa parantaen kuvan kontrastia. Lisäksi kompression avulla saadaan parempi näkyvyys rintakehää lähellä oleviin kudoksiin. Mammografialaitteen kompressiolevyjen välissä rinnan paksuus pienenee ja rintakudos avautuu, jolloin säteily jakautuu paremmin kuvattavalle
alueelle ja pienet muutokset näkyvät paremmin. Tämä mahdollistaa rintasyövän havaitsemisen aikaisessa vaiheessa. (Poulos & McLean 2004, 131-137; de Groot, Branderhorst, Highnam, Chan,
Böhm-Vélez, Broeders, Grimbergen & den Heeten 2015, 189-194.)
Rinnan puristus on suoraan yhteydessä potilaan tuntemaan kipuun rinnassa. Jo valmiiksi aristava
rinta, tiheä rintakudos, kyhmy tai tulehdus rinnassa tai tietyt kuukautiskierron vaiheet lisäävät kivuntuntemusta (Van Goethem ym. 2003, 2384-2389; Sardanelli 2017, 11-18; Gupta, Navak,
Khoursheed, Roy & Behdehani 2002, 180-183). Myös rinnan koolla on havaittu olevan vaikutusta
kivun kokemiseen; sekä hyvin pieni- että hyvin isorintaiset kokevat todennäköisemmin mammografian kivuliaana muun muassa vaikean asettelun takia (Hamilton, Wallis, Barlow, Cullen & Wright
2003, 40-48). Kompressiovoimakkuus itsessään ei vaikuta kivun voimakkuuteen, vaan sen lisäksi
alue, jolle paine rinnassa kohdistuu. Nykyinen kliininen käytäntö on johtanut siihen, että pieniin
rintoihin kohdistuva paine ja kipu ovat usein hyvin korkeita. Myös suuririntaisia naisia kuvatessa
kompressiovoima voi kasvaa tarpeettoman suureksi, sillä suurempi rinta sallii suuremman joukon
kompressiovoimakkuuksia. Jos kompressiovoimakkuus mukautettaisiin rinnan koon ja elastisuuden mukaan, voitaisiin saada yhtäläinen paine kaikille rinnoille. (de Groot, Broeders, Branderhorst,
den Heeten & Grimbergen 2013, 1-7; de Groot ym. 2015, 190; Poulos & McLean 2004, 131-137.)
Iän myötä rinnan sietokyky mammografiatutkimuksen aikaiseen puristukseen kasvaa, sillä vanhetessa ihonalainen kudosjänteys, ihon elastisuus ja rintarauhaskudos vähenevät (Hoflehner, Pierer
& Rehak 1993, 1078-1085; Eklund, Thilander, Leitz & Mattson 1993, 167-170).
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2.3

Psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset kivun kokemiseen

Naisten kokemukset mammografiatutkimuksen aikana koetusta kivusta vaihtelevat hyvin laajasti
eri tutkimuspaikoissa ja tutkimusmenetelmillä (Davey 2002, 229-234; Sardanelli ym. 2017, 11–18).
Useiden tutkimusten mukaan vain pieni osa potilaista kokee mammografiatutkimuksen aikana kovaa tai kohtalaista kipua; esimerkiksi alankomaalaisessa tutkimuksessa 10 % potilaista koki mammografiaseulonnan aikana kovaa tai kohtalaista kipua (Drossaert ym. 2002, 168-175). Aina kivun
kokemukset eivät ole vähäisiä; esimerkiksi jerusalemilaiseen tutkimukseen osallistuneista naisista
77 % koki tutkimuksen olleen kivulias ja 60% kuvaili kipua kovaksi tai kohtalaiseksi (Sapir ym. 2003,
53-63).
”Biologisen käsityksen mukaan kipu on elossa säilymisen ehto.” (Kalso, Elomaa, Estlander & Granström 2009, 104.) Kivun tehtävänä on varoittaa uhkaavasta kudosvauriosta, jolloin kudosvaurion
syntyminen tai eteneminen voidaan estää (Kalso ym. 2009, 104). Ihminen on kokonaisuus; sekä
fyysinen että psyykkinen osa ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Kipu on samalla sekä ruumiillista
hermotoimintaa että psyykkistä tunnetta (Vainio 2009, 29). Kipuaistimuksen voimakkuus määräytyy
kipusignaalin siirtyessä kudoksesta selkäytimen kautta aivoihin. Signaali aktivoi järjestelmiä, jotka
sekä vahvistavat että vaimentavat sitä. Näiden välinen tasapaino vaikuttaa siihen, kuinka voimakkaana kipu koetaan. (Kalso ym. 2009, 107.) Kivun kokemus on aina yksilöllistä ja kipuun vaikuttaa
potilaan kehon lisäksi psykologiset lähtökohdat. Lisäksi hoitajan toiminnalla ja olemuksella on havaittu olevan vaikutusta potilaan kokemuksiin (Davey 2007, 229-234; Shresta & Poulos 2001, 271277).
Potilaat arvostavat rauhallista, ystävällistä, empaattista ja ammattitaitoista röntgenhoitajaa, joka
kertoo selkeästi potilaalle tutkimuksen kulusta (Clark & Reeves 2013, 84-88). Tutkimuksissa enemmän kipua ovat tunteneet he, jotka ovat kokeneet röntgenhoitajan olleen epäammattitaitoinen, eikä
heillä ole ollut mahdollisuutta keskustella ja esittää kysymyksiä hoitajalle, tai hoitaja ei ole kertonut
potilaan mahdollisuudesta vaikuttaa hoitoon (van Goethem, Mortelmans, Bruyninckx, Verslegers,
Biltjes & van Hove 2003, 2384-2389). Myös röntgenhoitajan kovaotteisuus ja potilaan tyytymättömyys hoidon alkuun lisäävät kivun tuntemusta (Dullum, Lewis & Mayer 2000, 547-552).
”Henkilökunta näyttäisi olevan avainasemassa, jos halutaan estää kivun odotuksesta hermostuneisuuteen ja kivun kokemiseen johtava prosessi.” (Aro ym. 1996, 1674-1679.) Potilaan ilmaistessa
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ahdistusta ja huolestuneisuutta kivusta hoitajan olisi hyvä kuunnella potilasta sekä kertoa mahdollisesta tutkimuksenaikaisesta kivusta ja puristuksen merkityksestä. Potilaan kannalta on tärkeää,
että hänen pelkonsa tulevat jaetuiksi ja ymmärretyiksi. (Zavotsky, Banavage, James, Easter, Pontieri-Lewis & Lutwin 2013, 45-49.) Useiden tutkimusten mukaan mammografia saattaa aiheuttaa
ahdistusta ja pelkoa mahdollisesta rintasyövästä (Drossaert ym. 2002, 168–175). Osa mammografiapotilaista on myös pelännyt, että puristus voisi vaurioittaa heidän rintojaan (Poulos & Llewellyn
2005, 17-25). Potilaan kokema ahdistus ja säteilynpelko voivat lisätä kivuntuntemusta mammografiatutkimuksen aikana (Davey 2007, 229-234). Odotus kivusta voi myös lisätä kivuntuntemusta
(Vainio 2009, 29). Oman kokemuksen lisäksi ystävien ja läheisten kertomukset kivuliaasta mammografiasta lisäävät kivun odotusta ja tutkimuksenaikaista kivuntuntemusta (Kimberly ym. 2005,
17-35). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus osoittaa, että 25 – 46 % naisista, jotka eivät osallistuneet
mammografiaseulontaan toista kertaa, kertoivat kivun olevan syynä osallistumattomuuteen (Whelehan, Evans, Wells & MacGillivray 2013, 383-394). Sen lisäksi, että kokemukset mammografiasta
jäävät potilaan mieleen, vaikuttavat ne myös lähipiiriin. Sekä hyvät että huonot kokemukset vaikuttavat potilaan lisäksi myös muiden naisten seulontaan osallistumiseen (Aro, De, Absetz & Schreck
1999, 82-88).
Eräs mammografiaseulonnassa käynyt nainen on kuvaillut kokemuksiaan internetissä. Hän piti
mammografiatutkimusta kivuliaana, mutta ei niin kivuliaana, kuin oli odottanut. Hän korosti hyvän
mammografiahoitajan merkitystä myönteisen kokemuksensa syntymisessä; ”Ja anna kun vielä kerron, kuinka uskomattoman ihastuttava mammografiahoitajani oli. Hän käsitteli vartaloani kuin todella kallisarvoista ja erityistä asiaa.” (Florence Remmer 2017. Viitattu 21.4.2017.)

2.4

Kivunlievityskeinot mammografiatutkimuksessa

Jos mammografiaan liittyvää kipua saataisiin vähennettyä, naisten ennakkoluulot mammografiaa
kohtaan voisivat laskea merkittävästi (Atalay, Simsek, Kamalı, Terzioglu & Kılıç 2016, 117-121).
Mammografiassa tavoitteena on, että tutkimuksessa käytettävä kompressio ja tutkimuksesta aiheutuva epämukavuus olisivat mahdollisimman vähäiset. Puristusta käytetään usein enemmän
kuin olisi tarpeen. (Poulos & McLean 2004, 131-137.)
Kompressiovoimakkuuden optimoinnin lisäksi kivunlievityskeinoja on useita. Röntgenhoitaja voi toiminnallaan ja läsnäolollaan lievittää potilaan kivuntuntemusta. Suullinen informaatio ennen tutki11

musta vaikuttaa naisten odotuksiin kivusta, ja etenkin ensimmäistä kertaa mammografiaan tuleville
potilaille on tärkeää kertoa mahdollisesta tutkimukseen liittyvästä epämukavuudesta sekä käytettävän puristuksen hyödyistä. (Shresta & Poulos 2001, 271-277.) Lisäksi riski kivuntuntemukseen
on vähentynyt silloin, kun hoitaja on kehottanut potilasta kertomaan heti, jos puristus tuntuu liian
epämiellyttävältä. Potilaan mahdollisuutta vaikuttaa puristusvoiman määrään tulisi lisätä. (van
Goethem ym. 2003, 2384-2389.)
Kipulääkkeiden ja puuduteaineiden on havaittu vähentävän mammografiassa käytettävästä puristuksesta johtuvaa kipua. Atalayn ym. (2016, 117-121) tutkimuksessa perusterveiden 40-65 -vuotiaiden potilaiden rintoihin levitettiin lidokaiinia ja prilokaiinia sisältävää puudutevoidetta 90 minuuttia
ennen mammografiatutkimuksen alkua, ja kipua mitattiin VAS-mittarilla ennen tutkimusta ja tutkimuksen jälkeen. Tuloksia verrattiin ilman voidetta kuvattujen potilaiden sekä lumelääkevoiteen
kanssa kuvattujen potilaiden tuloksiin, ja puudutevoidetta saaneiden potilaiden tutkimuksenjälkeinen kivuntuntemus oli huomattavasti vähäisempää. Puudutevoiteella ei havaittu olevan mitään sivuvaikutuksia.
Elastisten pehmustetyynyjen käyttö rintojen molemmin puolin – yksi kompressiolevyssä kiinni ja
toinen kuvalevytelineen päällä - vähentää huomattavasti rintaan kohdistuvaa painetta ja kipua sekä
poistaa levyjen kylmyydestä johtuvan epämukavuuden (Miller, Livingstone & Herbison 2008; Davey
2006, 232). Myös pelkästään toisella puolella rintaa oleva pehmustetyyny lieventää kipua; kiinalaisessa tutkimuksessa 71 % potilaista kertoi kuvalevytelineen päällä olevan vaahtomuovityynyn tehneen tutkimuksesta huomattavasti miellyttävämmän. Kuvanlaatuun tämä ei vaikuttanut juuri ollenkaan. (Chan, Lo & Cheung 2016, 210-215.) Myös potilaan asento voi vaikuttaa kivun kokemiseen.
Mammografiakuvaus tehdään yleensä potilaan seistessä, mutta istuen tehtävän kuvauksen on havaittu vähentävän tutkimuksen aikana koettua kipua (Hagen, Goodwin, & Sin-clair, 2008, 214-220).
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3

TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla Oulun yliopistollisessa sairaalassa seulontamammografiaan osallistuneiden naisten kokemuksia kivusta ja epämukavuudesta.
Aikaisempien tutkimusten mukaan hoitajalla on suuri merkitys asiakkaan kokemuksen muodostumisessa, ja hoitaja voi toiminnallaan saada joko lievennettyä tai lisättyä mammografiaan liittyvää
kivuntuntemusta ja –odotusta. Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa mammografiaseulonnassa
käyvien naisten hoitokokemuksia antamalla heidän kanssaan toimiville hoitajille ja opiskelijoille tutkittua tietoa kivun kokemuksiin vaikuttavista tekijöistä. Parantamalla asiakkaiden kokemuksia tutkimuksesta voidaan myös nostaa seulontamammografiatutkimusten osallistumisprosenttia.
Tutkimuksen kohteena oli 50-69 –vuotiaiden naisten kivun ja epämukavuuden kokemukset seulontamammografiatutkimuksen aikana. Aikaisempien tutkimusten pohjalta kivun syntymiseen ja kokemiseen vaikuttavat asiakkaan biologiset, psykologiset ja sosiaaliset lähtökohdat ja hoitajan käyttäytyminen sekä mammografialaitteen toiminta ja kompressiovoimakkuuden taso. Tutkimustehtävää valitessa päädyttiin kipua tutkimaan ainoastaan asiakkaiden lähtökohdat ja kokemukset huomioon ottaen. Tutkimuskysymykset jaettiin seuraaviin osa-alueisiin:
1. Kuinka kivuliaana nainen kokee mammografiatutkimuksen?
2. Miten naisen biologiset tekijät vaikuttavat kivun kokemiseen?
3. Miten psykologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat kivun kokemiseen?
4. Miten hoitajan käytös ja olemus vaikuttavat kivun kokemiseen?
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4

TUTKIMUSMETODOLOGIA

Tutkimusmetodologiaksi valikoitui määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus, sillä tavoitteena oli
saada riittävän suuri määrä osallistujia vastaamaan kyselyyn, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia
aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeen avulla, jolloin kaikilta kyselyyn vastaajilta kysyttiin sama asiasisältö samalla tavalla. Kvalitatiivista näkökulmaa tutkimukseen saatiin kyselylomakkeessa olevilla avoimilla laadullisen tutkimuksen kysymyksillä.
Kvantitatiivinen tutkimustapa perustuu luonnontieteisiin ja realistiseen ontologiaan, jossa todellisuuden muodostavat objektiivisesti todettavat tosiasiat ja kaikki tieto saadaan suorista aistihavainnoista sekä loogisesta päättelystä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 139).
Kvantitatiivinen tutkimus antaa yleisen kuvan mitattavien asioiden välisistä suhteista ja eroista. Ihmiseen tai luontoon liittyviä asioita ja ominaisuuksia määritellään mitta-asteikkojen avulla ja tehdään eroja havaintoyksiköiden välille. Määrälliselle tutkimukselle on tyypillistä kausaalisuus, eli tutkimusaineistosta haetaan syy-seuraussuhteita asioille ja ilmiöille. (Vilkka 2007, 13-16.) Tällä tutkimustavalla oli mahdollista selvittää naisten kivun kokemuksiin vaikuttaneita tekijöitä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimustulokset ovat objektiivisia, eli puolueettomia ja tutkijasta riippumattomia. Tutkijan ja tutkittavan välinen suhde pysyy etäisenä ja tutkijan vaikutus tutkimuksen tuloksiin
on vähäinen. (Vilkka 2007, 23.) Kun tutkimukseen osallistuja sai vastata kyselyyn anonyymisti,
saatiin osallistujilta mahdollisimman rehellisiä ja realistisia vastauksia.
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5.1

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Kyselylomakkeen suunnittelu ja esitestaaminen

Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin keväällä 2017 tietoperustan luomisella. Ohjauskeskusteluissa
yliopettaja Anja Hennerin kanssa tarkentuivat tutkimuksen tarkoitukset ja tavoitteet sekä tutkimustapa. Opiskelijakoordinaattori ja röntgenhoitaja Leila Ukkolan kanssa pohdimme tutkimuseettisiä
kriteereitä koskien Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehtävää opinnäytetyötä. Kun tutkimussuunnitelma oli syyskuussa 2017 valmis, Oulun yliopistollisen sairaalan Diagnostiikka -vastuualueen ylihoitajalta anottiin tutkimuslupaa tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimuslupa myönnettiin
lokakuun alussa 2017, ja aineiston ensimmäinen osa kerättiin lokakuun viimeisellä viikolla 2017.
Kyselylomakkeen (liite 2) kysymykset perustuivat aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin ja painottuivat asiakkaan kokemuksiin ja hoitajan vaikutuksiin kokemusten synnyssä. Kysymykset muotoiltiin mahdollisimman selkeiksi, jotta ne ymmärrettiin tarkoitetulla tavalla (Vilkka 2015, 194). Kyselylomake koostui pääosin monivalintakysymyksistä, joissa vastaaja valitsi itseään ja omia kokemuksiaan parhaiten kuvaavat vaihtoehdot. Kysymyksissä 1-6 selvitettiin asiakkaan taustatiedot, kysymyksissä 7-10 odotukset seulontamammografiatutkimuksesta, kysymyksissä 11-12 tutkimuksen
aikaiset kivun kokemukset ja kysymyksissä 13-16 kokemukset hoitajasta. Osa kysymyksistä sisälsi
tarkentavia jatkokysymyksiä. Kyselylomakkeessa oli kaksi avointa kysymystä ilman vastausvaihtoehtoja, jolloin vastaaja sai kertoa tarkemmin ja henkilökohtaisemmin omista kokemuksistaan ja
tuntemuksistaan. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen edellytti kyselytutkimukseen osallistuneilta
aktiivisuutta ja kirjallista kannanottoa, jotta vastauksista saatu informaatio oli riittävää (Menetelmäopetuksen tietovaranto, viitattu 17.11.2018).
Kyselylomakkeen mukana oli saatekirje (liite 1), jonka tarkoituksena oli motivoida naisia osallistumaan tutkimukseen. Saatekirjeessä kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuksen kulusta, yhteistyökumppaneista, luottamuksellisuudesta ja tutkimukseen osallistumisen merkityksestä sekä
vapaaehtoisuudesta.
Kyselylomake tulee testata koekyselyllä aina ennen aineiston keräämistä, sillä virheitä ei voi enää
korjata aineiston keräämisen jälkeen (Vilkka 2007, 78). Ennen aineiston keruuta kyselylomakkeen
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testasi kahdeksan mammografiaseulonnassa käynyttä naista, minkä jälkeen kyselylomakkeeseen
tehtiin vielä tarpeelliset muutokset. Esimerkiksi kysyttäessä aikaisemmista mammografiakokemuksista esitestaajat kaipasivat vastausvaihtoehtojen ”kivuliaita” ja ”kivuttomia” lisäksi jotain näiden
väliltä, joten kysymykseen lisättiin vastausvaihtoehto ”osittain kivuliaita”. Kyselyn esitestaamisen
aikana arvioitiin myös kyselylomakkeen täyttämiseen kuluvaa aikaa, josta lisättiin myöhemmin maininta kyselylomakkeen alkuun.

5.2

Tutkittavien valinta ja aineiston keruu

Perusjoukko tarkoittaa sitä kohdejoukkoa, josta tutkimuksessa halutaan tehdä päätelmiä. Tutkimukseni perusjoukkona olivat kaikki 49-69 -vuotiaat Oulun yliopistollisessa sairaalassa seulontamammografiatutkimuksessa käyvät naiset. Otos on niiden havaintoyksiköiden joukko, joka valitaan
perusjoukosta käyttäen jotain otantamenetelmää. Otos edustaa perusjoukkoa mahdollisimman hyvin. (Vilkka 2007, 51-57.) Otos valittiin perusjoukosta kahden viikon ajalta niin, että aineiston ensimmäinen osa kerättiin viikolla 43 lokakuussa 2017 ja toinen osa viikolla 9 helmikuussa 2018.
Mammografiaseulontaan naiset kutsutaan ikäjärjestyksessä, jolloin vuoden alussa asiakkaana ovat
nuoremmat naiset ja vuoden lopussa iäkkäämmät (Kristo, keskustelu 11.10.2017). Aineisto kerättiin kahdessa osassa, jotta tutkimukseen saatiin osallistujia sekä nuorempien että iäkkäämpien
naisten joukosta ja voitiin vertailla ensikertalaisten ja aikaisemmin mammografiatutkimuksessa
käyneiden naisten kokemuksia.
Avohoitotalolla seulontamammografiatutkimuksia tehdään kahdessa tutkimushuoneessa, mutta
koska huoneet sijaitsevat erillään toisistaan, päätettiin selkeyden vuoksi aineisto kerätä vain toisen
tutkimushuoneen asiakkailta. Naisille annettiin mahdollisuus vastata kyselytutkimukseen heti mammografiatutkimuksen jälkeen, jolloin kokemukset tutkimuksesta olivat vielä tuoreessa muistissa.
Röntgenhoitaja antoi kyselylomakkeen saatekirjeen kera asiakkaalle mammografiatutkimuksen
päätyttyä. Asiakkaat täyttivät kyselylomakkeet itsenäisesti mammografiatutkimusten odotusaulassa ja palauttivat täytetyt kyselylomakkeet odotusaulassa olevaan suljettuun vastauslaatikkoon.
Tulokset ovat luotettavat, kun otos on riittävän suuri. Kadosta puhutaan silloin, kun tietoja puuttuu
esimerkiksi tutkimukseen vastaamatta jättämisen takia (Vilkka 2007, 51). Tavoitteena oli saada
noin sata naista osallistumaan kyselytutkimukseen. Riskinä oli, että asiakkailla ei mammografiatut-
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kimuksen jälkeen olisi ollut aikaa tai kiinnostusta jäädä täyttämään kyselylomaketta, jolloin vastaajien ja vastausten määrä olisi jäänyt liian vähäiseksi. Aineiston keruulle oli kuitenkin varattu riittävästi aikaa. Yhteensä aineiston keruuaikana ja keruupaikassa seulontamammografiassa kävi naisia noin 274 (Kristo, sähköposti 10.9.2018), joista 167 vastasi kyselyyn. 167:stä vastauksesta 12
puutteellisesti täytettyä lomaketta täytyi poistaa, minkä jälkeen lopullinen vastausten määrä oli 155.

5.3

Aineiston analysointi

Tutkimuksen ydinasioita ovat kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset (Hirsjärvi ym.
2013, 221.) Kvantitatiivisessa tutkimuksessa mahdollisimman pian aineiston keräämisen jälkeen
aineisto tulee käsitellä, analysoida ja tulkita. Aineisto käsitellään tarkastamalla lomakkeet ja syöttämällä tiedot tietojärjestelmään niin, että niitä voidaan tutkia numeraalisesti taulukko- tai tilastoohjelmien avulla. (Vilkka 2007, 106; Hirsjärvi ym. 2013, 221-222.) Aineiston keruun ja vastauslomakkeiden tarkastamisen jälkeen tutkimuksen kyselylomake siirrettiin sähköiseen muotoon Webropol -kyselyohjelmistolla ja vastaukset syötettiin yksi täytetty kyselylomake kerrallaan tietojärjestelmään. Näin tuloksia voitiin analysoida numeraalisesti ja prosentuaalisesti. Asiattomasti tai puutteellisesti täytetyt lomakkeet tulee poistaa harkinnan mukaan (Hirsjärvi ym. 2013, 221-222). Tutkimuksen 167:stä vastauslomakkeesta 12 oli puutteellisesti täytettyjä, joten lopullinen analysoitava vastausmäärä oli 155.
Tulosten analysoinnin jälkeen tulokset täytyy myös selittää ja tulkita; tutkija pohtii analyysin tuloksia
ja tekee niistä omia johtopäätöksiä ja perustelee tulkintansa (Hirsjärvi ym. 2013, 229-233). Avointen kysymysten vastaukset tulee ryhmitellä asiasisältöjen mukaan ja muuttaa numeraalisesti tutkittavaan muotoon (Vilkka 2007, 68). Kyselylomakkeessa oli kaksi avointa kysymystä. Avoimeen kysymykseen toivotuista kivunlievityskeinoista vastasi 29 % naisista ja kysymykseen, johon sai vapaasti kirjoittaa kokemuksistaan, vastasi lähes puolet naisista. Avoimen kysymyksen tulokset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä ja vastaukset luokiteltiin kirjoituksissa toistuneiden
teemojen mukaan pää-, yleis- ja alakategorioihin (Elo & Kyngäs 2007, 111). Sisällönanalyysillä
tutkittavaa ilmiötä saadaan kuvattua tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (Tuomi & Sarajärvi 2002,
105).
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6.1

TULOKSET

Vastaajien taustatiedot

Kyselytutkimukseen osallistui aineiston keruuaikana Avohoitotalon yhdessä mammografiatutkimushuoneessa seulontamammografiassa käyneistä 274:stä naisesta 167. Osallistumisprosentti oli
61. Aineiston käsittelyn ja puutteellisesti täytettyjen kyselylomakkeiden poiston jälkeen lopullinen
vastausmäärä oli 155. Puutteellisesti täytettyjä lomakkeita oli 12 kappaletta (7 %); seitsemän lomaketta oli täytetty vain osittain ja viidessä oli valittu johonkin kysymykseen ohjeistuksen vastaisesti kaksi vastausvaihtoehtoa.
Kyselyyn vastanneista 49 % (n=76) oli 49-54 -vuotiaita, 1 % (n=2) 55-59 -vuotiaita, 6 % (n=10) 6064 -vuotiaita ja 43 % (n=67) 65-69-vuotiaita. Ikäjakauma painottui 49-54 -vuotiaisiin ja 65-69 -vuotiaisiin, sillä aineiston keruuaikana seulontamammografiatutkimusten asiakaskunta koostui suurimmaksi osaksi näiden ikäluokkien naisista. Naisista 21 % (n=32) oli ensimmäistä kertaa mammografiatutkimuksessa. Kymmenesosalle (n=15) oli tehty rintaleikkaus; kuudelle prosentille (n=9) toiseen
rintaan ja neljälle prosentille (n=6) molempiin rintoihin. Rintaimplanttia tai tulehtuneita rintoja ei ollut
kellään.
Suurin osa arvioi rintansa keskikokoisiksi. Hyvin pienet ja hyvin suuret rinnat olivat vain muutamalla
naisista (taulukko 1). Rintojensa rakenteeksi 15 % (n=23) arvioi kiinteät, 81 % (n=126) pehmeät, 8
% (n=13) kyhmyiset ja 1 % (n=2) arat. Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehtoja sallittiin valita
useampia, mutta ”kiinteä” ja ”pehmeä” oli tarkoitettu toisensa poissulkeviksi.
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TAULUKKO 1. Rintojen koko

Rintojeni koko on

N

Prosentti

hyvin pieni

4

3%

pieni

26

17 %

keskikokoinen

90

58 %

suuri

32

21 %

hyvin suuri

3

2%

Yhteensä

155

100 %

6.2

Naisten kokemukset mammografiatutkimuksen kivuliaisuudesta

Puolet (n=77) vastasi tutkimuksen olleen hieman kivulias ja 39 % (n=60) kivuton. Harva koki tutkimuksen kivuliaana tai todella kivuliaana (kuvio 1).

TUTKIMUS OLI

kivuton

39%

hieman kivulias

50%

kivulias

todella kivulias

10%

1%

KUVIO 1. Naisten kokemukset mammografiatutkimuksen kivuliaisuudesta
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Tutkimuksen hieman kivuliaana, kivuliaana ja todella kivuliaana kokeneilta kysyttiin myös kivun
voimakkuudesta (oliko kipu odotettua voimakkaampaa vai lievempää) sekä kivun kestosta (helpottiko kipu heti puristuksen lakattua tai muutaman minuutin kuluttua, vai tuntuiko rinnoissa kipua vielä
kyselylomaketta täyttäessä). Kaksi kolmannesta (n=64) vastasi kivun olleen odotettua lievempää
ja kolmasosa (n=31) odotettua voimakkaampaa. Kysymykseen kivun kestosta oli vastannut myös
muutama (5 %, n=3) heistä, jotka olivat vastanneet tutkimuksen olleen kivuton. Lähes jokainen (94
%, n=92) vastasi kivun helpottaneen heti rintojen puristuksen lakattua. Viisi naista vastasi kivun
helpottaneen muutaman minuutin kuluttua, ja yksi tunsi rinnoissaan kipua vielä kyselylomaketta
täyttäessä.
Avoimeen kysymykseen ”Millaisia kivunlievityskeinoja olisitte toivoneet ennen tutkimusta tai tutkimuksen aikana?” vastasi 45 naista, joista 35 (78 %) ei toivonut mitään kivunlievitystä. Näistä kahdeksan (23 %) koki kivun olevan niin lyhytaikaista, että: ”sen kyllä kestää”. Eräs kirjoitti sanan kipu
olevan liioiteltua. Kivun kerrottiin loppuneen heti puristuksen jälkeen, mutta arkuuden kestäneen
pidempään. Vastaajista neljä (9 %) ei osannut sanoa, millaista kivunlievitystä toivoisi, ja näistä eräs
mietti, olisiko olemassa kivunlievityskeinoa jo valmiiksi aroille rinnoille; ” - - , puristus kun on niin
kova.”
Kaksi naista ajatteli kivun liittyvän tilanteeseen ja kivun lievittämisen olevan mahdotonta, ” - - , kun
puristaa pitää, että tulee kunnon kuva”. Yksi tutkimuksen todella kivuliaana kokenut katui, kun ei
ollut ottanut särkylääkettä. Kukaan muu ei maininnut kaivanneensa kipulääkkeitä tai puuduteaineita. Fyysisiä kivunlievityskeinoja tärkeämmäksi osoittautui vuorovaikutus hoitajan kanssa:
”Hyvä hoitaja osasi neuvoa, miten hengitellään”
”Tutkimuksen aikana selvitetään, mitä tehdään ja voi kertoa omista tuntemuksista. Nämä toteutuivat, hyvä kokemus!”
”Sanallista, esim. kerrotaan asiakkaalle, että tutkimus voi sattua, mutta ei kestä kauaa ja kipu hellittää heti/pian tutkimuksen jälkeen.”
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6.3

Biologisten tekijöiden vaikutukset kivun kokemiseen

Rintojen koko
Kyselyyn vastanneista 19 prosentilla (n=30) rintojen koko oli hyvin pieni tai pieni, 58 prosentilla
(n=90) keskikokoinen ja 23 prosentilla (n=35) suuri tai hyvin suuri. Pieni- ja hyvin pienirintaiset sekä
suuri- ja hyvin suuririntaiset kokivat tutkimuksen hieman muita kivuliaampana (kuvio 2).

40%
40%

kivuton
34%

47%
49%

TUTKIMUS OLI

hieman kivulias

54%
13%
10%
9%

kivulias

todella kivulias

0%
1%
3%

RINTOJENI KOKO ON
hyvin pieni tai pieni (n=30)

keskikokoinen (n=90)

suuri tai hyvin suuri (n=35)

KUVIO 2. Rintojen koon vaikutus kivun kokemiseen

Rintojen rakenne
Kahdella naisella rinnat olivat valmiiksi arat, ja heistä molemmat kokivat tutkimuksen kivuliaana.
Myös he, joilla rinnat olivat kyhmyiset, kokivat tutkimuksen hieman muita kivuliaampana. Kiinteärintaisista hieman useampi kuin pehmeärintaisista koki tutkimuksen kivuliaana (kuvio 3). Naisista 10
prosentille (n=15) oli tehty rintaleikkaus. Heistä, joilla rintaleikkaus oli tehty molempiin rintoihin, yksi
koki tutkimuksen olleen kivuton ja muut viisi kokivat tutkimuksen olleen hieman kivulias.
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39%
40%

kivuton

31%
0%
48%
49%
54%

TUTKIMUS OLI

hieman kivulias
0%
13%
10%
15%

kivulias

100%

todella kivulias

0%
2%
0%
0%

RINTANI OVAT
kiinteät (n=23)

pehmeät (n=126)

kyhmyiset (n=13)

arat (n=2)

KUVIO 3. Rinnan rakenteen vaikutus kivun kokemiseen

6.4

Psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset kivun kokemiseen

Odotukset mammografiatutkimuksesta
Kivuliasta tutkimusta odotti 38 % (n=59). Heistä 22 % (n=13) koki tutkimuksen kivuliaana. Vastaavasti heistä, jotka eivät odottaneet tutkimuksen olevan kivulias, kolme koki tutkimuksen kivuliaana.
Hieman kivuliaana tutkimuksen koki lähes yhtä suuri joukko molemmista ryhmistä. (Kuvio 4.)
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31%

kivuton

44%
46%

TUTKIMUS OLI

hieman kivulias

52%
22%

kivulias

3%
2%

todella kivulias

1%

ODOTIN TUTKIMUKSEN OLEVAN KIVULIAS
kyllä (n=96)

ei (n=59)

KUVIO 4. Kivun odotukset suhteessa kivun kokemiseen

Tutkimukseen tuloa jännitti 22 % (n=34) ja 10 % (n=15) oli pelokas ja/tai ahdistunut ennen tutkimuksen aloittamista. Lähes jokainen (80 %, n=12) heistä, jotka olivat pelokkaita ja/tai ahdistuneita ennen tutkimuksen aloittamista, odotti tutkimuksen olevan kivulias ja 20 % (n=3) koki tutkimuksen kivuliaana (kuvio 5).

33%

TUTKIMUS OLI

kivuton

39%
47%

hieman kivulias

50%
20%

kivulias

todella kivulias

9%
0%
1%

OLIN PELOKAS JA/TAI AHDISTUNUT ENNEN TUTKIMUKSEN ALOITTAMISTA
kyllä (n=15)

ei (n=140)

KUVIO 5. Pelkojen ja ahdistuksen vaikutus kivun kokemiseen
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Pelokkaista ja ahdistuneista naisista 60 % (n=9) pelkäsi mahdollista löydöstä rinnoista. Moni vastasi pelon/ahdistuksen lieventyneen tutkimuksen aikana. Röntgenhoitajan kanssa keskustelu ja
röntgenhoitajan kosketus koettiin rauhoittavana. Kukaan ei vastannut pelon tai ahdistuksen lisääntyneen tutkimuksen aikana. (Kuvio 6.)

Pelkäsin mahdollista löydöstä rinnoistani
Pelkäsin tutkimuksessa käytettävää säteilyä

60%
0%

Pelkäsin kipua

73%

Pelkäsin, että rintani voisivat vaurioitua tutkimuksessa

0%

Pelko/ahdistus lisääntyi tutkimuksen aikana

0%

Pelko/ahdistus lieveni tutkimuksen aikana

40%

Sain keskustella röntgenhoitajan kanssa…

20%

Keskustelu röntgenhoitajan kanssa rauhoitti minua

47%

Röntgenhoitajan kosketus rauhoitti minua

20%

Olin pelokas ja/tai ahdistunut ennen tutkimuksen aloittamista (n=15)

KUVIO 6. Pelokkuuden ja ahdistuksen kokemuksiin vaikuttavat tekijät

Ensikertalaisista suurin osa (59 %, n=19) ja mammografiatutkimuksessa aikaisemmin käyneistä
kolmasosa (33 %, n=40) odotti tutkimuksen olevan kivulias. Ensikertalaiset myös jännittivät tutkimukseen tuloa enemmän (34 %, n=11) kuin aikaisemmin käyneet (19 %, n=23). Kokemukset tutkimuksen kivuliaisuudesta eivät merkittävästi eronneet ensikertalaisten ja aikaisemmin käyneiden
välillä. Hieman useampi ensikertalaisista koki tutkimuksen kivuliaana (12 %, n=4) tai todella kivuliaana (3 %, n=1). Aikaisemmin käyneistä 10 % (n=12) koki tutkimuksen kivuliaana ja 1 % (n=1)
todella kivuliaana.
Aikaisemmat kokemukset ja tuttavien kokemukset mammografiatutkimuksesta
Aikaisemmin mammografiatutkimuksessa käyneistä 6 % (n=8) vastasi aikaisempien tutkimusten
olleen kivuliaita. Heistä suurin osa odotti tutkimuksen olevan kivulias. Vastaavasti aikaisemmat
mammografiatutkimukset kivuttomina kokeneista lähes kaikki odottivat tutkimuksen olevan kivuton.
(Kuvio 7.) Tutkimuksen myös koki kivuliaana suurin osa heistä (63 %, n=5), jotka olivat kokeneet
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aikaisemmat mammografiatutkimukset kivuliaina. Kivuttomina aiemmat tutkimukset kokeneista

ODOTIN TUTKIMUKSEN
OLEVAN KIVULIAS

suurin osa koki tutkimuksen kivuttomana (74 %, n=39).

88%
kyllä

45%
11%
13%

ei

55%
89%

EDELLISET KOKEMUKSET OVAT OLLEET:
kivuliaita (n=8)

osittain kivuliaita (n=65)

kivuttomia (n=53)

KUVIO 7. Edellisten kokemusten vaikutus odotuksiin kivusta

Seulontamammografiasta oli tuttaviensa kanssa keskustellut 72 % (n=111). Heistä 88 % (n=98)
kertoi keskustelujen ja kokemusten olleen myönteisiä, 9 % (n=10) kielteisiä ja 3 % (n=3) sekä
myönteisiä että kielteisiä. Naisista, joiden tuttavat olivat kokeneet mammografian kivuliaana, lähes
jokainen odotti tutkimuksen olevan kivulias. Vastaavasti 14 % (n=3) naisista, joiden tuttavien kokemukset olivat olleet kivuttomia, odotti tutkimuksen olevan kivulias (kuvio 8). Myös kivun kokeminen
oli vähäisempää heillä, joiden tuttavien kokemukset olivat olleet kivuttomia; 81 % (n=17) heistä,

ODOTIN TUTKIMUKSEN OLEVAN
KIVULIAS

joiden tuttavien kokemukset olivat olleet kivuttomia, koki tutkimuksen kivuttomana.

93%
kyllä

39%
14%
7%

ei

61%
86%
TUTTAVIENI KOKEMUKSET SEULONTAMAMMOGRAFIASTA OVAT OLLEET:
kivuliaita (n=14)
osittain kivuliaita (n=75)
kivuttomia (n=21)

KUVIO 8. Tuttavien kokemusten vaikutus kivun odotukseen
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6.5

Hoitajan vaikutus kivun kokemiseen

Kokemukset mammografiatutkimuksen suorittaneesta röntgenhoitajasta olivat hyvin positiivisia.
Lähes kaikki (94 %, n=146) vastasivat röntgenhoitajan olleen ammattitaitoinen, 85 % (n=131) ystävällinen, 74 % (n=114) rauhallinen ja 37 % (n=58) empaattinen. Muutama koki hoitajan olleen
kiireinen (2 %, n=3) tai kovaotteinen (1 %, n=2).
Röntgenhoitaja oli kertonut naisista 83 prosentille (n=128) tutkimuksen kulusta, 36 prosentille
(n=56) mahdollisesta tutkimuksenaikaisesta kivusta ja epämukavuudesta ja 30 prosentille (n=46)
tutkimuksenaikaisen rintojen puristuksen merkityksestä. Hieman alle puolet (46 %, n=72) naisista
oli kokenut, että röntgenhoitajalla oli aikaa keskustella heidän kanssaan ja 57 prosentilla (n=88) oli
ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä röntgenhoitajalle. Naisista 70 % (n=108) koki saaneensa riittävästi tietoa mammografiatutkimuksesta.
Ensikertalaisten ja aikaisemmin mammografiatutkimuksessa käyneiden kokemukset tiedonsaannista erosivat toisistaan. Ensikertalaisista useampi vastasi röntgenhoitajan kertoneen mahdollisesta tutkimuksenaikaisesta kivusta ja epämukavuudesta ja rintojen puristuksen merkityksestä (ku-

RÖNTGENHOITAJA KERTOI
MINULLE

vio 9).

88%

tutkimuksen kulusta

94%
33%

mahdollisesta tutkimuksenaikaisesta kivusta ja
epämukavuudesta

59%
26%

tutkimuksenaikaisen rintojen puristuksen
merkityksestä

53%

OLEN KÄYNYT MAMMOGRAFIATUTKIMUKSESSA AIKAISEMMINKIN
kyllä (n=112)

ei (n=32)

KUVIO 9. Ensikertalaisten ja aikaisemmin mammografiatutkimuksessa käyneiden kokemukset tiedonsaannista
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Ensikertalaisista useampi myös koki saaneensa röntgenhoitajalta riittävästi tietoa tutkimuksesta,
röntgenhoitajalla oli aikaa keskustella heidän kanssaan ja heillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä röntgenhoitajalle (kuvio 10).

42%

KOIN, ETTÄ

röntgenhoitajalla oli aikaa keskustella kanssani

79%
58%

minulla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä
röntgenhoitajalle

69%
70%

sain röntgenhoitajalta riittävästi tietoa tutkimuksesta

89%

OLEN KÄYNYT MAMMOGRAFIATUTKIMUKSESSA AIKAISEMMINKIN
kyllä (n=118)

ei (n=29)

KUVIO 10. Ensikertalaisten ja aikaisemmin mammografiatutkimuksessa käyneiden kokemukset
keskusteluyhteydestä hoitajan kanssa

Tutkimuksen hieman kivuliaana, kivuliaana tai todella kivuliaana kokeneilta kysyttiin, oliko kipu odotettua voimakkaampaa vai lievempää. Kivun koki odotettua lievempänä 69 % (n=61) heistä, joiden
mielestä hoitaja oli ammattitaitoinen, 66 % (n=49) heistä, joiden mielestä hoitaja oli rauhallinen, 70
% (n=52) heistä, joiden mielestä hoitaja oli ystävällinen ja 69 % (n=24) heistä, joiden mielestä hoitaja oli empaattinen. He (n=2), joiden mielestä röntgenhoitaja oli kiireinen, kokivat kivun odotettua
voimakkaampana.
Myös tiedonsaannin ja hoitajan kanssa käytyjen keskustelujen koettiin lieventäneen kipua. Suurin
osa heistä, joille röntgenhoitaja oli kertonut tutkimuksen kulusta, mahdollisesta tutkimuksenaikaisesta kivusta ja epämukavuudesta ja/tai tutkimuksenaikaisen rintojen puristuksen merkityksestä,
koki kivun odotettua lievempänä. Samoin suurin osa heistä, jotka olivat kokeneet, että röntgenhoitajalla oli aikaa keskustella heidän kanssaan, heillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja/tai he
olivat saaneet hoitajalta riittävästi tietoa tutkimuksesta, koki kivun odotettua lievempänä (kuvio 11).
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32%
31%
37%
38%
34%
30%

KIPU OLI

voimakkaampaa kuin odotin

68%
69%
63%
63%
66%
70%

lievempää kuin odotin

Röntgenhoitaja kertoi minulle tutkimuksen kulusta (n=79)
Röntgenhoitaja kertoi minulle mahdollisesta tutkimuksenaikaisesta kivusta ja epämukavuudesta (n=39)
Röntgenhoitaja kertoi minulle tutkimuksenaikaisen puristuksen merkityksestä (n=30)
Koin, että röntgenhoitajalla oli aikaa keskustella kanssani (n=40)
Koin, että minulla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä röntgenhoitajalle (n=50)
Koin, että sain röntgenhoitajalta riittävästi tietoa tutkimuksesta (n=70)

KUVIO 11. Tiedonsaannin ja keskusteluyhteyden vaikutukset kivun voimakkuuteen

Kysymykseen mahdollisuudesta vaikuttaa rintojen puristusvoiman suuruuteen vastasi naisista 90
% (n=140). Heistä, joilla oli mahdollisuus vaikuttaa rintojen puristusvoimaan, lähes puolet koki tutkimuksen täysin kivuttomana. Vastaavasti heistä, joilla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa puristusvoiman suuruuteen, useampi koki tutkimuksen olleen kivulias. (Kuvio 12.)
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45%

TUTKIMUS OLI

kivuton

23%
51%

hieman kivulias

kivulias

todella kivulias

53%
3%
23%
1%
2%

MINULLA OLI MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA RINTOJEN PURISTUSVOIMAN SUURUUTEEN
KERTOMALLA RÖNTGENHOITAJALLE, MILLOIN PURISTUS TUNTUU LIIAN VOIMAKKAALTA
kyllä (n=78)

ei (n=62)

KUVIO 12. Mahdollisuuden vaikuttaa puristusvoiman suuruuteen vaikutus kivun kokemiseen

Naisista, joilla oli mahdollisuus vaikuttaa puristusvoiman suuruuteen, useampi koki kivun odotettua
lievempänä (kuvio 13).

KIPU OLI

voimakkaampaa kuin odotin

21%
44%
79%

lievempää kuin odotin

56%

MINULLA OLI MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA RINTOJEN PURISTUSVOIMAN SUURUUTEEN
KERTOMALLA RÖNTGENHOITAJALLE, MILLOIN PURISTUS TUNTUU LIIAN VOIMAKKAALTA
kyllä (n=43)

ei (n=48)

KUVIO 13. Mahdollisuuden vaikuttaa puristusvoiman suuruuteen vaikutukset kivun voimakkuuteen
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Kyselylomakkeen lopussa olleeseen avoimeen kysymykseen ”Mitä muuta haluaisitte kertoa kokemuksistanne?” vastasi lähes puolet (45%, n=70). Kirjoitukset olivat hyvin positiivisia. Hoitaja mainittiin 37 prosentissa (n=26) vastauksista ja sana ”kiitos” esiintyi 15 prosentissa (n=11) vastauksista. Naiset kirjoittivat monipuolisesti kokemuksistaan ja tuntemuksistaan (kuvio 14, taulukko 2).

Pääkategoria

Yleiskategoria

Alakategoria

Hyvä hoitaja
Hoitaja

Positiiviset
kokemukset

Hoitajalla suuri
vaikutus
Nopea tutkimus

Aika
Lyhytkestoinen kipu
Tutkimus

Seulontatutkimukset
tärkeitä

Kiireinen hoitaja
Hoitaja
Epäempaattinen
hoitaja

Negatiiviset
kokemukset
Ympäristö

Tutkimuspaikan
isokokoisuus

KUVIO 14. Avoimen kysymyksen vastausten luokittelu pää-, yleis- ja alakategorioihin
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TAULUKKO 2. Vastausten määrä alakategorioittain
N

Prosentti

Hyvä hoitaja

19

27 %

Hoitajalla suuri vaikutus

11

16 %

Nopea tutkimus

6

9%

Lyhytkestoinen kipu

4

6%

Seulontatutkimukset tärkeitä

20

29 %

Kiireinen ja/tai epäempaattinen hoitaja

4

6%

Tutkimuspaikan isokokoisuus

1

1%

Hoitajan merkitys
Hoitajan rooli tutkimuksessa oli tärkeä. Eräs vertasi ”ammattitaitoisen, ihanan hoitajan” tekemää
tutkimusta ensimmäiseen mammografiakäyntiinsä, jolloin hoitaja oli ollut kovakourainen ja tutkimuksesta oli jäänyt huonot muistot. Yksi naisista koki röntgenhoitajan olleen paras, jonka hän on
tavannut. Eräs kiitteli hoitajaa nimeltä ja eräs kertoi kiittäen saaneensa hoitajalta lisätietoa mahdollisesta rintojen pienennysleikkauksesta. Hoitajaa kuvattiin sanoilla mukava, kiva, ammattitaitoinen,
ystävällinen, asiallinen, miellyttävä, herttainen, empaattinen, ihana ja asiakkaan kokonaisvaltaisesti
huomioiva.
”Mukava kokemus, kiva hoitaja ja ystävällinen.”
”Ihana hoitaja, joka kuunteli asiakasta ja kertoi tilanteesta. Erittäin positiivinen kokemus,
jäi hyvä mieli.”
”Oli todella ystävällinen, miellyttävästi ohjaava, ammattitaitoinen hoitaja!”
”Erittäin miellyttävä henkilö kuvaamassa, lisää tämäntyyppisiä ammatti-ihmisiä alalle.”
”Hoitajan ystävällisyys ja lämmin hymy tuntuivat hyvältä. Tiesin, että ei ole mitään hätää.”
”Hoitajat tosi mukavia ja ammattitaitoisia; tällaisessa tutkimuksessa hoitaja ei voi ujostella
potilasta.”
”Siskolla on löytynyt rintasyöpä ja hoidettu. Jaoimme ymmärryksen hoidon merkityksestä.”
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Hoitajalla oli hyvin positiivinen vaikutus usean naisen kokemuksiin. Yhdeksän naista koki hoitajan
ansiosta tutkimuksen täysin kivuttomana, vaikka odotuksena oli kivulias tutkimus, tutkimukseen
tulo jännitti ja/tai aikaisemmat kokemukset tai tuttavien kokemukset mammografiatutkimuksesta
olivat olleet kivuliaita.
”Erittäin kivuton ja positiivinen kokemus. Hoitaja erittäin ammattitaitoinen ja ystävällinen.”
”Kivun tunne riippuu paljon hoitajasta kuinka voimakkaasti puristus tapahtuu. Kaksi vuotta
sitten kuvaus oli todella kivulias nyt tehtyyn kuvaukseen verrattuna.”
”Paljon helpompaa/ kivuttomampaa, kuin odotin. Hoitaja selkeästi "tottunut" rauhoittamaan
asiakkaita. Positiivinen kokemus!”
”Kokemuksena positiivisempi kuin olin odottanut. Odotin että olisi kivuliaampi. Tilanne ei
ollut stressaava vaan rauhallinen.”
”Oikein mukava hoitaja oli ja se vaikutti koko kokemukseen, tällaista lisää. Kiitos.”
Negatiivisesti kokemuksiin vaikutti muun muassa kiire. Kolme naista koki hoitajan olleen kiireinen
ja yksi toivoi hoitajalta enemmän empatiaa. Heistä lähes jokainen koki tutkimuksen aikaisen kivun
odotettua voimakkaampana.
”Olisi ollut mukava ja ehkä helpottanut kivun kokemista, jos hoitaja olisi jutustellut ja kertonut toimenpiteestä. Aikaa ja läsnäoloa voisi olla hiukan lisää.”
”Hoitaja vaikutti todella kiireiseltä mutta eipä minulla olisikaan ollut mitään kysyttävää tutkimuksesta. Ehkä vähän liukuhihnamainen kokemus.”
Ajan merkitys
Positiivisena koettiin tutkimuksen nopeus ja se, että tutkimukseen pääsi ajallaan.
”Nopea ja kivuton kokemus.”
”Just ajallaan pääsin. Näppärä ja nopea toimenpide. Kiitos.”
”Kuvaus tapahtui näppärästi. Tiesin suurin piirtein tutkimuksen kulun, enkä odottanut hoitajalta enempää opastusta/informaatiota.”
”Pääsin tutkimukseen välittömästi saapumisen jälkeen.”
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Muutama koki kivun olevan niin lyhytaikaista, että se on helppo sietää. Eräs naisista ajatteli, että
kipu ”kuuluu asiaan”.
”Kipua tuntuu, mutta sehän on kuitenkin lyhyt aika.”
”Puristus ei kestä niin kauan, etteikö sitä kestäisi.”
Seulontatutkimusten merkitys
Naiset kokivat säännöllisesti järjestettävät mammografiaseulontatutkimukset merkittävänä asiana
elämässään. Tutkimuksessa käynti koettiin tärkeänä kivusta ja epämukavuudesta huolimatta. Osa
toivoi seulontatutkimusten jatkuvan vielä 69 ikävuoden jälkeen.
”Hyvä asia, että tällaiseen tutkimukseen on mahdollisuus osallistua. Kiitos!”
”Arvostan tätä seulontatutkimus mahdollisuutta suuresti, joten epämukavuus hetkellisesti
ei haittaa.”
”Kannatan mammografiaseuloja. Hyvä kun seurataan rintojen tilaa.”
”Koen tämän tutkimuksen olevan erittäin tärkeä ja tulen mielelläni kahden vuoden päästä
uudestaan tutkimuksiin.”
”Aivan mahtavaa päästä seulontaan. Suomen terveydenhuolto, kiitos.”
”Toivoisin näitä tutkimuksia vielä jatkuvan yli sen 69 vuoden. Olisivat tarpeellisia.”
”Harmi, että iän vuoksi vain 1. käyntikerta enää, ellei muuta ilmene.”
”Minulla on vain myönteisiä kokemuksia mammografiatutkimuksista. Toivoisin, että seulontatutkimus järjestettäisiin myös 70-76 -vuotiaille.”
Muut
Yksi naisista kertoi, että iän myötä tutkimus ei ole enää niin ikävä, kuin nuorempana. Eräs mietti,
olisiko mahdollista kehittää kivuttomampi keino tutkia rintoja. Hoitoympäristökin vaikutti kokemuksiin; suuri Avohoitotalo koettiin pelottavana. Kokemuksista myös kiiteltiin:
”Ruusuja!”
”Ei valittamista, kiitos!”

33

7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Mammografiatutkimuksen aikaiseen kivun kokemiseen ja kivun voimakkuuteen oli useita vaikuttavia tekijöitä. Naisista 61 % koki tutkimuksen aikana kipua, mutta vain yksi prosentti koki tutkimuksen
todella kivuliaana ja 10 % kivuliaana. Hieman kivuliaana tutkimuksen koki puolet vastaajista. Kipua
kokivat hieman enemmän pieni- ja suuririntaiset naiset sekä he, joiden rinnat olivat arat, kyhmyiset
tai heille oli tehty rintaleikkaus.
Vaikka biologisilla tekijöillä oli vaikutusta kivun kokemiseen, suurin merkitys oli naisen odotuksilla
ja aikaisemmilla kokemuksilla sekä vuorovaikutuksella hoitajan kanssa. Kokemukset mammografiatutkimuksesta jäävät asiakkaan mieleen ja vaikuttavat odotuksiin seuraavista tutkimuksista. Kivuliasta mammografiatutkimusta odottivat enemmän naiset, joiden aikaisemmat kokemukset olivat
olleet kivuliaita, tai joiden tuttavien kokemukset mammografiasta olivat olleet kivuliaita. Tutkimuksen koki kivuliaana suurin osa heistä, joiden aikaisemmat kokemukset olivat olleet kivuliaita.
Kokemukset röntgenhoitajasta olivat hyvin positiivisia. Suurin osa koki hoitajan olleen ammattitaitoinen, rauhallinen ja ystävällinen. Suurin osa myös koki saaneensa hoitajalta riittävästi tietoa tutkimuksesta. Moni koki hoitajan vaikuttaneen niin positiivisesti, että tutkimuksen aikana koettu kipu
oli odotettua lievempää tai tutkimus oli kivun odotuksista, peloista, ahdistuksesta ja jännittämisestä
huolimatta lopulta täysin kivuton. Naiset arvostivat hoitajan ammattimaisuutta, asiallisuutta, rauhallisuutta, ystävällisyyttä, empaattisuutta ja sitä, että hoitaja kuunteli ja kunnioitti asiakasta ja kertoi
mammografiatutkimukseen liittyvistä asioista. Kivuntuntemukseen auttoi keskustelut hoitajan
kanssa sekä esimerkiksi hoitajan antamat hengitysohjeet ja kiireettömyyden kokemus.
Hoitajan lisäksi positiivisiin kokemuksiin vaikuttivat nopeasti etenevä tutkimus ja tutkimukseen
pääsy ajallaan. Moni vastaajista koki seulontamammografiatutkimukset tärkeinä kivusta ja epämukavuudesta huolimatta ja osa toivoi seulontatutkimusten jatkuvan vielä 69 ikävuoden jälkeen.
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8

POHDINTA

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla naisten kokemuksia kivusta seulontamammografiatutkimuksessa sekä vertailla kokemuksia ja tuloksia muualla maailmalla aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Tavoitteena oli antaa mammografiapotilaiden kanssa toimiville hoitajille ja opiskelijoille tutkittua tietoa
kivun kokemuksiin vaikuttavista tekijöistä ja sen myötä parantaa mammografiaseulonnassa käyvien naisten hoitokokemuksia. Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen kyselytutkimus, johon
osallistui yhteensä 167 naista. Osallistumisprosentti oli suuri (61); mikä tarkoittanee, että aihe oli
tärkeä ja naisia koskettava. Osallistujat myös keskittyivät kyselylomakkeen täyttämiseen hyvin, sillä
puutteellisesti täytettyjä lomakkeita oli vain 12 kappaletta eli 7 % 167:stä vastauksesta. Puutteellisesti täytetyistä lomakkeista seitsemän (58 %) oli osittain täytettyjä ja viidessä (42 %) oli valittu
johonkin kysymykseen kaksi vastausvaihtoehtoa, vaikka ohjeena oli: ”valitkaa vain yksi vastausvaihtoehto”. Esimerkiksi rintojen kooksi oli valittu keskikokoinen ja suuri, ja rinnan rakenteeksi sekä
kiinteä että pehmeä, vaikka ne oli tarkoitettu toisensa poissulkeviksi. Yksi osittain täytetyistä lomakkeista oli täytetty niin, että vain joka toisen sivun kysymyksiin oli vastattu. Paperin säästämiseksi
kyselylomakkeet oli tulostettu kaksipuoleisiksi, mikä oli kyseiseltä vastaajalta jäänyt huomaamatta.
Vastaajien ikäjakauma ei ollut tasainen, sillä Avohoitotalo kutsuu naiset seulontamammografiaan
ikäjärjestyksessä (Kristo, keskustelu 10.11.2017). Alkuperäisessä suunnitelmassa aineiston keruulle oli varattu aikaa yksi viikko lokakuussa 2017, mutta jotta tutkimukseen saatiin osallistujia
myös nuorempien ja ensikertalaisten joukosta, päätettiin aineiston keruuta jatkaa vielä yhdellä viikolla helmikuussa 2018, jolloin suurin osa asiakkaista oli 49-50 -vuotiaita. Vastaajien ikäjakauma
painottui 49-50 -vuotiaisiin ja 66-vuotiaisiin, mikä ei kuitenkaan estänyt saamasta luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia. Oli tärkeää, että osallistujien joukossa oli riittävästi ensikertalaisia, jotta voitiin vertailla ensikertalaisten ja aikaisemmin käyneiden naisten kokemuksia. Otos ei olisi myöskään
edustanut perusjoukkoa riittävän hyvin, jos iäkkäämpien naisten osuus otoksesta olisi ollut merkittävästi suurempi kuin nuorempien naisten osuus (Menetelmäopetuksen tietovaranto, viitattu
25.11.2018).
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8.1

Tulosten tarkastelu

Naisista 61 % koki mammografiatutkimuksen aikana kipua, ja suurin osa heistä vastasi tutkimuksen
olleen hieman kivulias. Kivuliaana tutkimuksen koki 10 %, kuten alankomaalaisessa tutkimuksessa
(ks. Drossaert ym. 2002, 168-175). Kysyttäessä kivunlievityskeinoista yksi naisista katui, kun ei
ollut ottanut särkylääkettä. Kukaan muu ei maininnut kaivanneensa kipulääkkeitä tai puuduteaineita, vaikka ennen mammografiatutkimuksen alkua rintoihin levitetty puudutevoide voisi vähentää
kivuntuntemusta (vrt. Atalay 2016, 117-121). Aikaisemmissa tutkimuksissa myös pehmustetyynyjen käyttö kompressiolevyssä on vähentänyt kipua ja kylmyyden tunnetta, mutta vastaajista kukaan ei toivonut tällaista helpotusta (vrt. Chan, Lo & Cheung 2016, 210-215; Miller, Livingstone & Herbison 2008; Davey 2006, 232). Fyysisiä kivunlievityskeinoja tärkeämmäksi osoittautui
vuorovaikutus röntgenhoitajan kanssa ja esimerkiksi hoitajalta saadut hengitysohjeet.
Biologisten tekijöiden vaikutukset kivun kokemiseen
Rinnan koolla ja rakenteella oli vaikutusta naisten kivun kokemiseen, mutta vaikutukset eivät olleet
niin huomattavia, kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Tulosten tulkitsemista ja johtopäätösten tekoa
vaikeutti se, että osallistujista vain pienellä osalla rinnat olivat hyvin pienet tai hyvin suuret, kyhmyiset tai arat. Odotettavissa oli, että hyvin pieni- ja hyvin isorintaiset kokisivat mammografiatutkimuksen kivuliaana muun muassa vaikean asettelun takia (ks. Hamilton, Wallis, Barlow, Cullen & Wright
2003, 40-48). Tuloksissa suuririntaiset kokivat muita harvemmin tutkimuksen täysin kivuttomana.
Todennäköistä on, että suuririntaisia kuvattaessa käytetään suurempaa kompressiovoimakkuutta,
mikä lisää epämiellyttävyyden ja kivun tuntemusta (ks. Poulos & McLean 2004, 131-137).
Aikaisemmissa tutkimuksissa naiset, joiden rinnat ovat olleet valmiiksi arat, ovat kokeneet mammografiatutkimuksen muita kivuliaampana (ks. Van Goethem ym. 2003, 2384-2389; Sardanelli 2017, 11-18). Kaksi naisista vastasi rintojensa olevan arat, ja molemmat kokivat tutkimuksen kivuliaana. Rintaleikatuista vastaajista kukaan ei kokenut tutkimusta kivuliaana tai todella kivuliaana, vaikka taustatietojen perusteella oli odotettavissa, että kipua tuntevat enemmän he, joille on
tehty rintaleikkaus. Aikaisemmissa tutkimuksissa myös tiheä rintakudos on lisännyt kivuntuntemusta (ks. Van Goethem ym. 2003, 2384-2389), mutta kiinteä- ja pehmeärintaisten naisten kivun
kokemisessa ei ollut suurta eroa.
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Kyselylomakkeella kysyttiin myös, tehtiinkö mammografiatutkimus naisen seistessä vai istuessa,
sillä kuvaus istuen voi vähentää kipua niillä, jotka ovat käyneet mammografiatutkimuksessa aikaisemminkin (ks. Hagen, Goodwin, & Sinclair, 2008, 214-220). Kyselyyn vastanneista vain yksi ilmoitti istuneensa kuvauksen aikana, joten asennon vaikutusta kivun kokemiseen ei voida luotettavasti arvioida. Hän, joka istui, koki tutkimuksen olleen kivuton.
Psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset kivun kokemiseen
Vainion (2009, 29-31) mukaan odotus kivusta voi lisätä kivuntuntemusta ja useampi heistä, jotka
olivat odottaneet tutkimuksen olevan kivulias, koki tutkimuksen kivuliaana. Kivun odotusta lisäsivät
jännitys, pelot ja ahdistuneisuus sekä ensimmäinen kerta mammografiatutkimuksessa. Vaikka ensikertalaiset jännittivät tutkimukseen tuloa ja odottivat tutkimuksen olevan kivulias muita enemmän,
kivun kokemukset eivät merkittävästi poikenneet ensikertalaisten ja aikaisemmin käyneiden välillä.
Useampi ensikertalaisista kuin aikaisemmin käyneistä oli kokenut saaneensa keskustella hoitajan
kanssa sekä saaneensa riittävästi tietoa hoitajalta, mikä on luultavasti vähentänyt kivun kokemusta
odotuksiin nähden. Hoitajan merkitys oli erittäin suuri etenkin ensikertalaisten kokemuksissa, kun
mammografiatutkimuksesta ei ollut aikaisempia kokemuksia.
Aikaisemmin mammografiatutkimuksessa käyneiltä kysyttiin, ovatko edelliset kokemukset mammografiasta olleet kivuliaita, osittain kivuliaita vai kivuttomia sekä onko edellisellä kerralla röntgenhoitajan toiminnasta jäänyt myönteinen mielikuva. Naisista, jotka olivat käyneet mammografiatutkimuksessa aikaisemmin, vain 2 % (n=2) vastasi kieltävästi kysymykseen: ”Edellisellä kerralla minulle jäi röntgenhoitajan toiminnasta myönteinen mielikuva”, joten tämän yhteyttä odotuksiin kivusta ja kivun kokemiseen ei voida arvioida. Edellisten kertojen kivun kokemukset vaikuttivat suoraan kivun kokemiseen; enemmän kipua kokivat he, joiden aikaisemmat kokemukset olivat olleet
kivuliaita.
Kimberlyn ym. (2005, 17-35) mukaan oman kokemuksen lisäksi läheisten kertomukset kivuliaasta
mammografiasta lisäävät kivun odotusta ja tutkimuksenaikaista kivuntuntemusta. Tuttavien kokemuksilla oli suuri vaikutus odotuksiin kivusta ja kivun kokemiseen. Lähes kaikki, joiden tuttavien
kokemukset olivat olleet kivuliaita, odottivat kivuliasta tutkimusta ja kokivat tutkimuksen kivuliaana.
Myös suurin osa heistä, joiden tuttavien kokemukset olivat kivuttomia, kokivat tutkimuksen kivuttomana.
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Hoitajan vaikutus kivun kokemiseen
Tuloksissa korostui hoitajan vaikutus naisten kokemuksiin, kuten aikaisempien tutkimusten tuloksissa. Mammografiatutkimus on intiimi tapahtuma ja siihen liittyy paljon mielikuvia ja tunteita. Mammografiassa työskentelevällä röntgenhoitajalla on suuri vaikutus asiakkaan odotuksiin, mielikuviin
ja kokemuksiin.
Naisten kokemukset mammografiatutkimusta suorittaneesta hoitajasta olivat hyvin positiivisia.
Suurin osa vastasi hoitajan olleen ammattitaitoinen, rauhallinen ja ystävällinen ja vain muutama
vastasi hoitajan olleen kiireinen ja/tai kovaotteinen. Vaikka alle puolet koki, että röntgenhoitajalla
oli aikaa keskustella heidän kanssaan, suurin osa (70 %) naisista oli kokenut saaneensa riittävästi
tietoa mammografiatutkimuksesta.
Tiedonsaanti ja keskusteluyhteys hoitajan kanssa koettiin tärkeiksi. Kipu koettiin odotettua lievempänä, kun röntgenhoitaja oli kertonut tutkimuksen kulusta, mahdollisesta tutkimuksenaikaisesta kivusta ja epämukavuudesta ja/tai tutkimuksenaikaisen rintojen puristuksen merkityksestä ja röntgenhoitajalla oli aikaa keskustella asiakkaan kanssa. Hoitajan rauhallisuus, ystävällisyys ja empaattisuus myös lievensivät kivun kokemusta odotuksiin nähden. Dullumin ym. (2000, 547-552)
tutkimuksessa röntgenhoitajan kovaotteisuus ja naisen tyytymättömyys hoidon alkuun on lisännyt
kivuntuntemusta. He, jotka kokivat hoitajan olleen kiireinen tai kovaotteinen, kokivat kivun odotettua
voimakkaampana.
Sillä, oliko asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa puristusvoiman suuruuteen, on ollut myös huomattava vaikutus kivun kokemiseen, kuten van Goethemin ym. (2003, 2384-2389) tutkimuksessa. Asiakkaalle jo tieto siitä, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa ja olla osallisena tutkimuksen kulkuun,
voi vähentää kivun tuntemusta, vaikka puristus olisikin samanlainen ilman tätä tietoa. Vainio (2009,
29-31) toteaakin, että ihmisen fyysinen ja psyykkinen osa ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa.

8.2

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Tämän päivän tutkimuksella on vaikutuksia tulevien sukupolvien elämään, joten tutkijan tulee jatkuvasti arvioida oman tutkimuksensa eettisiä näkökohtia ja mahdollisia seuraamuksia (Pirttilä
2008, 65. Viitattu 22.9.2017). Tutkimuksen tulisi olla ihmisarvoa kunnioittava, ja jo tutkimusaihetta
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valitessa tulisi eettisesti miettiä, kenen ehdoilla ja miksi tutkimukseen ryhdytään (Hirsjärvi ym. 2013,
24-25). Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä seulontamammografiaa tarjotaan jokaiselle 5069 -vuotiaalle naiselle. Tutkimuksen lähtökohtana oli asiakas, ja tavoitteena oli auttaa hoitajia työskentelemään niin, että asiakkaan kokemus mammografiasta olisi mahdollisimman miellyttävä.
Tutkittavalla on aina itsemääräämisoikeuden mukaan mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistuminen halutessaan. Tutkittavalla on myös oikeus tietää tutkimuksen luonteesta, tavoitteista, tekijästä ja käyttötarkoituksesta (Diakonia ammattikorkeakoulu. Viitattu
22.9.2017). Tutkimuksen luonteesta, tavoitteista, tekijästä, käyttötarkoituksesta ja vapaaehtoisuudesta tiedotettiin kyselylomakkeen yhteydessä olevalla saatekirjeellä.
Tutkijan tulee kunnioittaa tutkittavien yksityisyyttä huolehtimalla, että heidän yksityisyyden suojaa
ei loukata ja henkilötiedot suojataan. (Hirsjärvi ym. 2013, 23-25; Vilkka 2007, 95.) Lisäksi on huolehdittava siitä, että tutkimusaineistot eivät joudu vääriin käsiin (Vilkka 2015, 47). Tutkijana en missään vaiheessa tiennyt, keitä tutkimukseen osallistujat olivat, sillä en ollut itse jakamassa kyselylomakkeita ja kyselylomakkeessa ei kysytty tutkittavan nimeä eikä muitakaan henkilötietoja. Näin
tutkittavien anonymisointi toteutui ilman lisätoimenpiteitä, eivätkä asiattomat ole päässeet käsittelemään tutkittavien henkilötietoja. Vastaajat palauttivat täytetyt kyselylomakkeet suljettuun palautuslaatikkoon, ja aineiston keruun jälkeen tutkimusaineistoa säilytettiin vain tutkimuksen tarkoituksiin tulosten analysoinnin ajaksi, jonka jälkeen se hävitettiin polttamalla. Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän opinnäytetyön tulee täyttää tutkimuseettiset kriteerit
niin, ettei tutkimukseen tarvita eettisen toimikunnan lakisääteistä lausuntoa (Ohjeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä
(PPSHP). Viitattu 4.10.2017). Tutkimuslomakkeen kysymykset oli muotoiltu niin, että niissä ei puututtu tutkittavan fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen, ja kysymykset oli perusteltu aikaisemmalla tutkimustiedolla.

Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys toteutuu, kun tutkimusmenetelmä mittaa sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata. Tutkijan on kyettävä siirtämään teorian käsitteet ja ajatuskokonaisuus
kyselylomakkeeseen helposti ymmärrettävällä tavalla, jotta tutkittavat ymmärtävät kysymykset oikein ja tulokset eivät vääristy. (Vilkka 2015, 194.) Kyselylomakkeen kysymykset muotoiltiin mahdollisimman yksinkertaiseen ja helposti ymmärrettävään muotoon. Lomakkeen täyttäminen vaati
kuitenkin osallistujilta keskittymistä, ja esimerkiksi kysyttäessä rintaleikkauksesta moni oli jättänyt
39

vastaamatta kokonaan luultavasti siksi, koska vastausvaihtoehto ”minulle ei ole tehty leikkausta
rintoihin” oli viimeisenä. Tulkitsin nämä niin, että vastaamatta jättäminen tarkoitti sitä, että rintoihin
ei oltu tehty leikkausta. Myös kysymys ”minulla oli mahdollisuus vaikuttaa rintojen puristusvoiman
suuruuteen kertomalla röntgenhoitajalle, milloin puristus tuntuu liian epämiellyttävältä” oli ilmeisesti
epäselvä tai heikosti ymmärrettävä, sillä 10 % tutkimukseen osallistujista oli jättänyt vastaamatta
kysymykseen. Vastausvaihtoehtoina oli ”kyllä” ja ”ei”. Rintojen rakenteesta kysyttäessä on mahdollista, että naiset eivät ymmärtäneet, mitä tarkoitettiin kiinteällä ja pehmeällä rinnalla. Vastoin odotuksia kiinteä- ja pehmeärintaisten naisten kivun kokemisessa ei ollut suurta eroa. Kiinteällä rinnalla
tarkoitettiin tiheää rintaa, jossa on paljon rauhaskudosta, ja pehmeällä rintaa, jossa on paljon rasvakudosta. Muihin monivalintakysymyksiin vastattiin erinomaisesti.
Tutkimuksen reliaabelius eli luotettavuus tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli kykyä antaa
ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliabiliteetti toteutuu esimerkiksi kahden arvioijan päätyessä samanlaiseen tulokseen, tai jos samaa henkilöä tutkittaessa eri tutkimuskerroilla saadaan samanlaiset
tulokset. (Hirsjärvi ym. 2013, 231) Tulosten luotettavuutta saattoi vähentää hoitajien tietoisuus meneillään olevasta tutkimuksesta, mikä mahdollisesti vaikutti parantaen hoitajien käyttäytymistä ja
sitä kautta naisten kokemuksia hoitajista. Lisäksi jokaisen hoitajan työskentelytapaan vaikuttavat
hänen yksilölliset persoonallisuuden piirteensä, minkä vuoksi potilaan hoitokokemus ei voi olla täysin samanlainen eri tutkimuskerroilla ja eri hoitajien kanssa. Kokemukset hoitajista olivat hyvin positiivisia. Myös aikaisemmin mammografiatutkimuksessa käyneiden naisten vastaukset edellisistä
mammografiatutkimuksista olivat positiivisia. On mahdollista, että moni heistä, joiden aikaisemmat
kokemukset ovat olleet kielteisiä, eivät ole enää osallistuneet seulontamammografiatutkimukseen,
jolloin heidän kokemuksiaan ei saatu tutkimukseen.
Tuloksia voidaan pitää luotettavina myös silloin, kun otos on riittävän suuri. Liian vähäinen tutkimukseen osallistujien ja vastausten määrä voi johtaa virheisiin tuloksissa. (Vilkka 2007, 51, 57.)
Osallistujaprosentti oli hyvä ja vastauksia oli riittävästi luotettavia tuloksia varten. Naisista, joilla oli
mahdollisuus osallistua kyselytutkimukseen, 61 % (n=167) vastasi kyselyyn, ja puutteellisesti täytettyjen vastauslomakkeiden poistamisen jälkeen lopullinen vastausmäärä oli 155. Vastaajien määrää on hyvä tarkastella myös kysymyskohtaisesti. Esimerkiksi kyselyyn vastanneista vain yksi ilmoitti istuneensa kuvauksen aikana, joten asennon vaikutusta kivun kokemiseen ei voida osoittaa,
vaikka hän, joka istui kuvauksen ajan, koki tutkimuksen olleen kivuton. Myös rintojen koon vaikutusta kivun kokemiseen on vaikea täysin luotettavasti arvioida, sillä hyvin pieni- ja hyvin suuririntaisia oli vain pieni osa vastaajista.
40

Tutkimusetiikkaa ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tutkija on vastuussa tutkimuksensa virheistä ja tutkimustiedosta, ja tutkimuksesta ei saa aiheutua haittaa tai harmia tutkittaville eikä tiedeyhteisölle (Vilkka 2007, 90-101; Niemelä 2008, 218). Tutkimuksessa virheitä pyrittiin ehkäisemään huolellisuudella kysymysten muotoilussa, tietojen käsittelyssä, mittauksissa, tulosten esittämisessä ja raportoinnissa. Koska tein tutkimusta yksin ja tulokset on käsitelty ja analysoitu vain
yhdestä näkökulmasta, ei ole mahdotonta, että tutkimustulosten raportoinnissa esiintyisi virheitä.
Esimerkiksi monivalintakysymykset hoitajan olemuksesta, käytöksestä ja keskusteluista hoitajan
kanssa sekä näiden vaikutuksesta kivun kokemiseen oli haasteellisia analysoida, sillä kysymyksissä vastausvaihtoehtoja oli useita ja lisäksi tutkittava sai valita vastausvaihtoehdoista yhden tai
useamman. Mahdollisesti hieman selkeämmät tulokset olisi saatu, jos jokainen vastausvaihtoehto
olisi ollut omana kysymyksenään, ja vastausvaihtoehtoina olisi ollut kyllä ja ei.

8.3

Jatkotutkimusaiheet

Tutkimus suunnattiin ainoastaan seulontamammografiatutkimuksessa käyneille naisille. Jatkotutkimusaiheeksi ehdotan naisten kivun kokemusten tutkimista yleisesti mammografiatutkimuksissa
seulontamammografian sijaan. Tällöin tuloksia voidaan saada myös nuoremmilta naisilta sekä
enemmän naisilta, joiden rinnat ovat arat, tulehtuneet, kyhmyiset tai leikatut ja voidaan arvioida
näiden sekä iän vaikutusta kivun kokemiseen. Toiseksi jatkotutkimusaiheeksi ehdotan tutkittavaksi
mammografiatutkimuksen aikaisen kompression vaikutusta kivun voimakkuuteen. Kompressiovoimakkuus voidaan paremmin asettaa potilaan rinnan koon ja rakenteen mukaan, kun tiedetään,
kuinka kompressiovoimakkuus suhteessa rinnan kokoon ja rakenteeseen vaikuttaa kivun kokemiseen.

8.4

Omat oppimiskokemukset

Opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä ja haasteellinen mutta samalla hyvin antoisa ja mielenkiintoinen. Keväällä 2017 sain tehtäväkseni tutkia potilaiden kokemuksia mammografiatutkimuksista.
Tutkimusartikkeleissa toistui kuvaukset potilaiden kivun kokemuksista ja kipuun vaikuttavista tekijöistä. Kansainvälistä tutkimustietoa aiheesta oli paljon, mutta suomalaisia tutkimuksia ei löytynyt
ollenkaan. Tästä saatiin opinnäytetyölleni aihe; tarkoituksena oli tutkia ja selvittää, ovatko suomalaisten naisten kokemukset kivusta mammografiatutkimuksissa verrattavissa kansainvälisissä tut-
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kimusartikkeleissa koottuihin kokemuksiin. Lähes kaikki tutkimusartikkelit, joista tutkimuksen tietoperusta luotiin, olivat englanninkielisiä. Vaikka englanninkielisten tutkimustietojen parissa työskentely oli haastavaa, opin paljon alani sanastoa ja englanninkielen lukutaitoa. Opin yhdistelemään
tutkimustietoja ja poimimaan laajojen julkaisuarkistojen joukosta opinnäytetyöni aiheeseen liittyvät
julkaisut. Tietysti samalla sain syventää tietojani mammografiatutkimuksista, mammografiatutkimusten tekniikasta ja monipuolisesti potilaiden kokemuksiin vaikuttavista tekijöistä.
Koska opinnäytetyö oli osa laajempaa hanketta (Erasmus + EBreast) ja toteutettiin yhteistyössä
Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa, suunnitelman tuli olla tarkka ja huolella perusteltu. Opinnäytetyön suunnitelma otettiin hyvin vastaan Oys:ssa, ja pääsin toteuttamaan tutkimusta kyselytutkimuksen muodossa. Laadin paperisen kyselylomakkeen Word -tekstinkäsittelyohjelmalla ja syötin
sen myöhemmin sähköiseen muotoon Webropol -kyselyohjelmistoon tulosten käsittelyä ja analysointia varten. En ollut aikaisemmin tehnyt kvantitatiivista, tai minkään muun tutkimusmetodologian, tutkimusta. Kaikki oli uutta, ja prosessi on vaatinut hyvin paljon itsenäisyyttä ja vastuullisuutta
sekä uuden tiedon omaksumista. Koska olen tehnyt opinnäytetyöni yksin ja suureksi osaksi kouluajan ulkopuolella, olen joutunut selvittämään ja opiskelemaan paljon asioita itsenäisesti. Etenkin
aineiston analysointi oli haastavaa, kun kysymyksiä oli paljon ja vastauksia saatiin monipuolisesti.
Opin käyttämään Professional Statistics -ohjelman ristiintaulukointia, minkä avulla sain hyvin vastauksia tutkimuskysymyksiini. Ilman tätä tutkimustulosten luotettava analysointi olisi ollut erittäin
haastavaa, ellei mahdotonta.
Yksi oppimiskokemus opinnäytetyöprosessissani oli myös tutkimustulosten esitteleminen Oulun
RUV (Radiologia Uutta ja Vanhaa) -päivillä suurelle yleisölle. Vastaanotto oli hyvä ja aiheesta syntyi
myös keskustelua. Olen kiitollinen, että olen saanut työskennellä näin tärkeän ja kansainvälisesti
kiinnostavan aiheen parissa.
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LIITE 1
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Arvoisa Oulun Yliopistollisen Sairaalan seulontamammografian asiakas

Tämän tutkimuksen tavoitteena on parantaa mammografiaseulonnassa käyvien naisten hoitokokemuksia antamalla heidän kanssaan toimiville hoitajille tutkittua tietoa asiakkaiden kivun kokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimus toteutuu yhteistyössä Oulun Yliopistollisen Sairaalan
kanssa sekä osana kansainvälistä EBreast (Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals) -hanketta, joka luo verkkokoulutus-kokonaisuuden kaikille rintasyövän aikaisen havaitsemisen palveluketjussa toimiville terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille.
Koska juuri Teidän kokemuksenne ja mielipiteenne ovat tärkeitä, pyydän Teitä vastaamaan liitteenä
olevan kyselylomakkeen kysymyksiin äskeisen seulontamammografiatutkimuksen kokemusten perusteella. Huolellisesti ja rehellisesti täytetty kyselylomake antaa parhaimmat mahdollisuudet tutkimukseni luotettaviin tuloksiin ja seulontamammografian hoitokokemusten parantamiseen. Tutkimus toteutetaan täysin anonyymisti, eikä lomakkeessa kysytä henkilötietoja tai mitään, mikä voisi
paljastaa henkilöllisyytenne. Kyselylomakkeen avulla kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään
luottamuksellisesti vain tämän tutkimuksen tarkoituksiin. Tutkimukseen osallistuminen on täysin
vapaaehtoista. Kyselylomakkeen täyttämisen voi myös halutessaan keskeyttää missä vaiheessa
tahansa. Jos Teillä herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen, pyydän ottamaan minuun yhteyttä joko
sähköpostitse tai puhelimitse.

Palauttakaa täytetty kyselylomake Avohoitotalon seulontamammografian odotusaulassa olevaan
palautuslaatikkoon.

Yhteistyöstä kiittäen:
Tiila Wathén
kolmannen vuoden röntgenhoitajaopiskelija
Oulun Ammattikorkeakoulu
(sähköpostiosoite)
(puhelinnumero)
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LIITE 2
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NAISTEN KOKEMUS KIVUSTA MAMMOGRAFIATUTKIMUKSESSA
Kyselytutkimus Oulun Yliopistollisen Sairaalan mammografiaseulontaan osallistuville naisille
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pyydän Teitä ystävällisesti valitsemaan rastitsemalla tai ympyröimällä kyselylomakkeen kysymyksiin Teitä ja Teidän kokemuksianne parhaiten kuvaavat vastausvaihtoehdot. Kyselyyn vastaaminen
vie aikaa muutaman minuutin.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Taustatiedot
1. Ikäni

______

2. Minulle on tehty leikkaus
 vasempaan rintaan
 oikeaan rintaan
 molempiin rintoihin
 minulle ei ole tehty leikkausta rintoihin
3. Minulla on rintaimplantti
 vasemmassa rinnassa
 oikeassa rinnassa
 molemmissa rinnoissa
 minulla ei ole rintaimplanttia
Rinnan koolla ja rakenteella on tutkimusten mukaan havaittu olevan vaikutusta mammografiatutkimuksen aikaiseen kivun voimakkuuteen. Valitkaa seuraavista vastausvaihtoehdoista Teitä parhaiten kuvaavat vaihtoehdot.
4. Rintojeni koko on (valitkaa vain yksi vastausvaihtoehto)






hyvin pieni
pieni
keskikokoinen
suuri
hyvin suuri
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5. Rintani ovat (voitte valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon)






kiinteät
pehmeät
kyhmyiset
tulehtuneet
arat

6. Olen käynyt mammografiatutkimuksessa aikaisemminkin
 kyllä
 ei
Jos vastaus on ”kyllä”, pyydän Teitä vastaamaan edellisten hoitokokemusten perusteella myös seuraaviin kysymyksiin:
6.1. Edellinen/edelliset kokemukset mammografiasta ovat olleet
 kivuliaita
 osittain kivuliaita
 kivuttomia
6.2. Edellisellä kerralla minulle jäi röntgenhoitajan toiminnasta myönteinen mielikuva
 kyllä
 ei

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Odotukset seulontamammografiatutkimuksesta
7. Jännitin tutkimukseen tuloa
 kyllä
 ei
8. Odotin tutkimuksen olevan kivulias
 kyllä
 ei
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9. Olen keskustellut seulontamammografiasta tuttavieni kanssa
 kyllä
 ei
Jos vastaus on ”kyllä”, pyydän Teitä vastaamaan myös seuraaviin kysymyksiin:
9.1. Keskustelut ja kokemukset seulontamammografiasta ovat olleet
 myönteisiä
 kielteisiä
9.2. Tuttavieni kokemukset seulontamammografiasta ovat olleet
 kivuliaita
 osittain kivuliaita
 kivuttomia

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kokemukset seulontamammografiatutkimuksesta
10. Olin pelokas ja/tai ahdistunut ennen tutkimuksen aloittamista
 kyllä
 ei
Jos vastaus on ”kyllä”, pyydän Teitä valitsemaan seuraavista kaikki ne vaihtoehdot,
jotka kuvaavat tuntemuksianne. (Voitte valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon)










Pelkäsin mahdollista löydöstä rinnoistani
Pelkäsin tutkimuksessa käytettävää säteilyä
Pelkäsin kipua
Pelkäsin, että rintani voisivat vaurioitua tutkimuksessa
Pelko/ahdistus lisääntyi tutkimuksen aikana
Pelko/ahdistus lieveni tutkimuksen aikana
Sain keskustella röntgenhoitajan kanssa peloistani/ahdistuksestani
Keskustelu röntgenhoitajan kanssa rauhoitti minua
Röntgenhoitajan kosketus rauhoitti minua
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11. Mammografiakuvauksen aikana (valitkaa vain yksi vastausvaihtoehto)
 seisoin
 istuin
12. Koin tutkimuksen olevan (ympyröikää sopivin vastausvaihtoehto)
kivuton

hieman kivulias

kivulias

todella kivulias

0

1

2

3

Jos vastaus on 1, 2 tai 3, pyydän Teitä vastaamaan myös seuraaviin kysymyksiin:
12.1. Kipu oli (valitkaa vain yksi vastausvaihtoehto)
 voimakkaampaa kuin odotin
 lievempää kuin odotin
12.2. Kipu helpotti (valitkaa vain yksi vastausvaihtoehto)
 heti rintojen puristuksen lakattua
 muutaman minuutin kuluttua
 rinnoissani tuntuu kipua edelleen

12.3. Millaisia kivunlievityskeinoja olisitte toivoneet ennen tutkimusta tai
tutkimuksen aikana?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kokemukset hoitajasta
Useiden tutkimusten mukaan hoitajalla on merkittävä vaikutus potilaan hoitokokemuksen syntyyn,
ja röntgenhoitaja voi toiminnallaan ja olemuksellaan vähentää tai jopa lisätä mammografiatutkimuksen aikaista kivun ja epämukavuuden kokemusta. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista kaikki ne,
jotka kuvaavat kokemuksianne äskeisestä tutkimuksesta.
13. Röntgenhoitaja oli mielestäni (voitte valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon)







ammattitaitoinen
rauhallinen
ystävällinen
empaattinen
kiireinen
kovaotteinen

14. Röntgenhoitaja kertoi minulle (voitte valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon)
 tutkimuksen kulusta
 mahdollisesta tutkimuksenaikaisesta kivusta ja epämukavuudesta
 tutkimuksenaikaisen rintojen puristuksen merkityksestä
15. Koin, että (voitte valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon)
 röntgenhoitajalla oli aikaa keskustella kanssani
 minulla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä röntgenhoitajalle
 sain röntgenhoitajalta riittävästi tietoa tutkimuksesta
16. Minulla oli mahdollisuus vaikuttaa rintojen puristusvoiman suuruuteen kertomalla
röntgenhoitajalle, milloin puristus tuntuu liian epämiellyttävältä
 kyllä
 ei
17. Mitä muuta haluaisitte kertoa kokemuksistanne?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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