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1 JOHDANTO

Terveydenhuollolla on merkittävä asema niin ihmisten sairastuessa kuin sairauksien
ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Terveyden edistäminen määritellään kirjallisuudessa monella eri tavalla. Sitä voidaan pitää arvoihin perustuvana tavoitteellisena
ja välineellisenä toimintana ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja
sairauksien ehkäisemiseksi. Sen tavoitteena on vahvistaa yksilön ja yhteisön voimavaroja, muuttaa elämäntapoja terveellisempään suuntaan ja kehittää terveyspalveluja.
(Pelto-Huikko, Karjalainen & Koskinen-Ollonqvist 2006, 12–13; Savola & KoskinenOllonqvist 2005, 8.) Ottawa Charter 1986 määrittelee terveyden edistämisen toimintana, joka lisää yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia terveyttänsä määrääviä
tekijöitä kohtaan ja auttaa siten heitä parantamaan terveyttään (Ottawa Charter for
Health Promotion). Urjanheimon (2003, 11) mukaan perusterveydenhuollon tulisi
vahvistaa terveyden edistämisen näkökulmaa palveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Terveyden edistäminen terveydenhuollossa on suunnitelmallista toimintaa terveyden
lisäämiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi. Hyvin toimivien terveyspalveluiden lähtökohtana on moniammatillinen yhteistyö ja riittävä
panostus ennaltaehkäisyyn. Päämääränä on ohjata kuntalaisia ottamaan vastuuta terveydestään ja terveellisistä elintavoista sekä ehkäisemään sairauksia. (Terveyden edistämisen laatusuositus 2006, 25.) Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymä kuuluu Terveyttä edistäviin sairaaloihin, jonka luomat standardit ohjaavat terveysasemien
toimintaa. Standardeissa sanotaan muun muassa, että potilaiden kanssa tulee arvioida
terveyden edistämisen tarpeita ja potilaalle on hoitoketjun eri vaiheissa annettava
olennaista tietoa hänen sairauttaan ja terveydentilaansa koskevista tekijöistä ja käyttää
terveyden edistämisen auttamismenetelmiä (Terveyttä edistävän sairaalan standardit).

Terveyden edistämisessä kuntien kansanterveystyössä on erittäin suuria eroja terveyskeskusten välillä. Kuntien terveyden edistämisessä tärkein valtakunnallinen ohjelma
on Terveys 2015 -kansanterveysohjelma. (Rimpelä, Saaristo, Wiss, Kivimäki, Kosunen & Rimpelä 2006, 22.) Terveys 2015 -kansanterveysohjelman yleisenä tavoitteena
on terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden lisääminen, elämänlaadun parantaminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen (Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta 2001, 15). Vain harvoissa terveyskeskuksissa terveyden edistämisen valtakunnallista ohjeistusta on pidetty niin tärkeä-
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nä, että sen perusteella olisi tehty päätöksiä terveyden edistämisen lisäämiseksi (Rimpelä ym. 2006, 23). Terveys 2015 -kansanterveysohjelman yhtenä tavoitteena on suomalaisten tyytyväisyyden pysyminen ainakin nykyisellä tasolla terveyspalveluiden
saatavuuteen ja toimivuuteen. Myönteinen kehitys edellyttää, että kaikille voidaan
turvata yhtäläiset, laadukkaat ja saavutettavissa olevat palvelut sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. (Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 kansanterveysohjelmasta 2001, 18, 28.)

Pitkäaikaissairaiden tehostetulla hoidolla pyritään terveyden edistämiseen ja yksilöiden mahdollisuuteen vaikuttaa omaan terveyteensä. Hoitotyön kansallinen tavoite- ja
toimintaohjelma on asettanut tavoitteeksi pitkäaikaissairauksien osalta määräaikaista
seurantaa tarvitsevien potilaiden primaari-, sekundaari- ja tertiaariprevention tehostamisen vastaanottotoiminnalla. Tavoitteena on hoidon toteuttaminen jatkuvassa hoitosuhteessa. Potilaalla tulee olla riittävästi tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta. Potilaan tulee olla mukana hoidon ja palvelujen suunnittelussa ja niihin liittyvässä päätöksenteossa sekä sitoutua hoitoon pitkäjänteisesti. Toimenpide-ehdotuksina esitetään,
että pitkäaikaissairaille tarjotaan määräaikainen seuranta ja hoito hoitajan vastaanotolla sekä sairauteen liittyvää tehostettua ohjausta ja neuvontaa sekä itsehoidon edistämistä. Määräaikaista seurantaa tarvitsevien potilaiden hoidon yksi kehittämiskohde on
hoitajien vastaanottotoiminta terveyskeskuksissa. (Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön
perustuvalla hoitotyöllä 2003, 60.)

Hoitajien työnkuvaa on laajennettu ja työnjakoa hoitajien ja lääkäreiden kesken on
kehitetty viimeisten vuosien aikana paljon eri puolilla Suomea. Valtioneuvosto teki
periaatepäätöksen vuonna 2002 terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Siinä
määritellään toimenpiteet, joiden tavoitteena on turvata terveyspalveluiden saatavuus
ja toimivuus sekä terveydenhuoltohenkilöstön riittävyys ja osaaminen. (Valtioneuvoston periaatepäätös terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi 2002.) Periaatepäätöstä edelsi selvityshanke, jossa tehtiin ehdotuksia terveydenhuollon eri henkilöstöryhmien työnjaon kehittämiseksi. Selvityksessä ehdotettiin muun muassa, että myönteiset pitkäaikaissairauksien ehkäisyyn liittyvät tehtävät, joita on siirretty lääkäreiltä
sairaanhoitajille, tulisi virallistaa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa
varten käynnistettiin Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi, jonka Henkilöstöryhmien keskinäinen työnjako terveydenhuollossa -osahanke
kehittää työnjakoa. Osahankkeessa kehitettiin perusterveydenhuollon työnjaon uudis-
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tamiseen liittyviä toimintatapoja, muutettiin ammattiryhmien välistä vastuuta ja käynnistettiin uusien toimintatapojen edellyttämää lisäkoulutusta. (Kansallinen projekti
terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi 2002.)

Hoitajien ja lääkäreiden välisellä työnjaolla on tutkimusten mukaan pystytty turvaamaan hoidon jatkuvuus (mm. Kärkkäinen, Tuominen, Seppälä & Karvonen 2006,
2647). Pitkäaikaissairaiden hoitoon kuuluu oleellisena osana tehostettu ohjaus ja neuvonta. Hoitajan antaman ohjauksen ja seurannan odotetaan parantavan asiakkaiden
selviytymistä sairautensa kanssa. Heidän odotetaan myös pystyvän itsenäisesti paremmin hoitamaan sairauttaan saatuaan ohjausta ja hoidon ollessa organisoitua. Työnjaon on nähty lisäävän hoitajien työmotivaatiota. Osaamisen lisääntyminen kasvattaa
työtyytyväisyyttä ja työssä jaksamista. Työ on mielekkäämpää, kun hoidon jatkuvuuden myötä voidaan nähdä pitkäaikaisessa asiakassuhteessa työn tuloksia. Työnkuvan
laajeneminen ja uudet vastuullisemmat tehtävät tuovat uusia haasteita. (Heikkilä &
Paananen 2005, 162–163.)

Työnjaon kehittäminen on ajankohtaista myös omassa työyhteisössäni Jämsän seudun
terveydenhuollon kuntayhtymässä, joka koostuu viidestä eri terveysasemasta. Tärkein
syy tehostaa ja kehittää työtä on asiakkaiden hyvinvointi, hoidon jatkuvuus ja palveluiden turvaaminen tasavertaisesti kuntien asukkaille. Tämä korostuu erityisesti vuoden 2009 alusta, kun Jämsän ja Jämsänkosken kaupungit yhdistyvät. Resurssipula
vaivaa Jämsän seudun terveysasemia erityisesti lääkäreiden osalta. Vuonna 2007 ostopalvelulääkäreiden osuus pääsääntöisesti vastaanottotyötä tekevistä lääkäreistä oli 35
%. Asiakkaiden hoito ei siis ole välttämättä ollut saman lääkärin vastuulla. Myös lääkäreiden vastaanottoaikojen saatavuudessa on yhä enenevässä määrin ongelmia. Tämä
on pakottanut miettimään miten hoidon jatkuvuus taataan erityisesti pitkäaikaissairaiden osalta, jotka joutuvat käyttämään palveluja enemmän.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää pitkäaikaissairauksien
hoitokäytäntöjä Jämsän seudun terveysasemilla, johon hoitajien laajennettu työnkuva
voisi olla yksi ratkaisu. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Jämsän seudun terveysasemille yhteneväinen verenpaineen hoito- ja seurantamalli, jossa huomioidaan hoitajien laajennettu työnkuva. Tavoitteena on selvittää mallin hyödyllisyys käytännön
työssä lääkäreiden ja hoitajien arvioimana sekä selvittää tehostuuko hoitajien antama
ohjaus hoitajien arvioimana.
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2 HOITAJIEN LAAJENNETTU TYÖNKUVA

2.1 Työnjakoon liittyviä käsitteitä

Työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä on tutkittu paljon kansainvälisesti
viime vuosina (mm. Buchan & Calman 2004; Horrocks, Anderson & Salisbury 2002;
Laurant, Reeves, Hermens, Braspenning, Grol & Sibbald 2004; Redsell, Stokes,
Jackson, Hastings & Baker 2007; Sibbald, Shen & McBride 2004). Englanninkielisessä kirjallisuudessa henkilöstöryhmien keskinäisestä työnjaosta käytetään nimitystä
skill-mix, advanced roles ja role changes. Tällä tarkoitetaan saatavilla olevien taitojen,
osaamisen, työntekijöiden ja työnkuvien yhdistämistä tietyssä toiminnassa. (Buchan &
Calman 2004, 12.) Henkilöstöryhmän työnjakoa voidaan muuttaa joko saman ryhmän
kesken tai eri ryhmien välillä. Työnjakoa voidaan toteuttaa tehtäviä syventämällä,
laajentamalla, delegoimalla tai luomalla uusia tehtäviä. (Buchan & Calman 2004, 12–
13; Sibbald ym. 2004, 28.)

Kansainvälisissä tutkimuksissa hoitajan laajennetusta työnkuvasta käytetään päänimitystä advanced practice nurse (Buchan & Calman 2004, 13; Sibbald ym. 30). Muita
nimityksiä hoitajan laajennetulle työnkuvalle on nurse practitioner (Buchan & Calman 2004, 13; Horrocks ym. 2002, 821; Sibbald ym. 2004, 30), nurse specialist, appropriately trained nurse (Buchan & Calman 2004, 13), nurse consultant (Horrocks
ym. 2002, 821), clinical nurse specialist (Sibbald ym. 2004, 30).

Kotimaisessa kirjallisuudessa ja hankkeissa terveydenhuollon eri ammattiryhmien
välisestä työnjaon kehittämisestä käytetään useita käsitteitä, työnkuvien laajentaminen, tehtäväsiirrot ja tehtävien delegointia toiselle terveydenhuollon ammattiryhmälle.
Kotimaisessa kirjallisuudessa työnjaolla ja työnjaon kehittämisellä tarkoitetaan työyhteisön toiminnan kehittämistä niin, että toiminta ja tehtävät järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla huomioiden hoidon kokonaisuus, eri ammattiryhmien osaaminen ja
yhteistyö. (Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 12–13; Lindström 2003, 12.)

Työnkuvan laajentamisella tarkoitetaan tietyn ammattiryhmän työnkuvan uudistamista
laajentamalla tehtäväaluetta ja kehittämällä osaamista. Hoitajavastaanotosta puhuttaessa tarkoitetaan sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottoa äkillisesti sairastuneille ja pitkäaikaissairaille. Tehtäväsiirroilla tarkoitetaan tietylle ammattiryhmälle
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aiemmin kuuluneiden tehtävien sisällyttämistä myös jonkun toisen henkilöstöryhmän
tehtäviin. (Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 13.)

2.2 Vastuu- ja lupakäytännöt työnjaossa

Työnjaon taustalla vaikuttavat monet terveydenhuollon lait ja asetukset, jotka säätelevät terveydenhuollon henkilöstön toimintaa sekä potilaan oikeuksia. Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 19 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Lainsäädännön mukaan
palvelujen järjestämisvastuu on pääosin kunnilla. Kuntalain (17.3.1995/365) mukaan
kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Kansanterveyslain (25.11.2005/928) 1 § velvoittaa kuntia huolehtimaan väestön kansanterveystyöstä, jolla tarkoitetaan yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa ja yksilön sairaanhoitoa sekä niihin liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena
on väestön terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista (17.8.1992/785) turvaa potilaan asemaa terveydenhuollossa. Lain 3 §:n
mukaan potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään
kohteluun. Vuoden 2006 alussa voimaan tulleen kansanterveyslain muutoksessa
(25.11.2005/928) todetaan kunnan kansanterveystyön tehtäväksi väestön terveydentilan ja väestöryhmittäisten terveyserojen seuraaminen. Suurin osa terveyskeskuksista ei
kuitenkaan seuraa suunnitelmallisesti väestönsä terveyttä tai raportoi näistä. Tämä
tuntuisi kuitenkin välttämättömältä palvelutarpeen ja palveluiden kohdistamisen kannalta. (Rimpelä ym. 2006, 23.)

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia käsitellään useissa
laeissa, asetuksissa ja muissa säädöksissä. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (28.6.1994/559) tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palveluiden laatua. Lain 15 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Lain 2 §:n mukaan laillistetut, luvan saaneet tai nimikesuojatut ammattihenkilöt
voivat toimia koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti toistensa
tehtävissä silloin, kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta. Saman lain 22 §:ssä todetaan, että laillistettu lääkäri päättää potilaan
lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta.
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Laillistetulla lääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä. (L 28.6.1994/559.)
Muiden Pohjoismaiden lainsäädännöstä Suomea lukuun ottamatta on poistunut työnjaon lainsäädännölliset esteet, kuten lääkäreiden erityisoikeudet (Lindström 2003, 29).
Monissa maissa sairaanhoitajilla on lääkkeenmääräämisoikeus, joka on tällä hetkellä
vielä rajoitettua. Lääkkeenmääräämisoikeus voi olla itsenäistä, toissijaista tai se voi
olla potilasryhmiä koskevia toimintaohjeita tai antoaikaa ja annostusta koskeva lääkkeenmääräämisoikeus. (Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden toteuttaminen
2006, 7–8.)

Kun terveydenhuollon ammattihenkilölle siirretään tehtäviä, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat jonkin toisen terveydenhuollon ammattihenkilöryhmän tehtäviin tai
jotka eivät kuulu työntekijän ammatilliseen koulutukseen, terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädäntö edellyttää, että osaaminen on varmistettava ja tehtäväsiirroista on
tehtävä kirjallinen päätös (L 28.6.1994/559). Yleisimmin toimivaltuuksien määrittelyssä käytetään henkilökohtaista lupaa, mutta myös ammattiryhmälupa on yleinen
(Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 22; Lindström 2003, 16; Kärkkäinen, Tuominen, Seppälä & Karvonen 2003, 1459). Osaamisen varmistamiseen tulee vastata
koulutussuunnitelman laatimisella. Kansallisen terveyshankkeen (2005) mukaan koulutussuunnitelman laatiminen työnjaoissa on yleistä. Useimmiten laaditaan ammattiryhmä- tai henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat. Koulutusta voidaan järjestää toimipaikkakoulutuksena, yksittäisten päivien lisäkoulutuksena sekä ammatillisina erikoistumisopintoina, joiden laajuus on 15–40 opintoviikkoa eli 30–60 opintopistettä. (Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 53; Lindström 2003, 18.) Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto, ICN, suosittaa, että sairaanhoitajan laajennettuun työnkuvaan liittyvä
koulutus olisi maisteritasoista (ICN 2002). Kansanterveyslain (25.11.2005/928) 41 §:n
mukaan kunnan ja kuntayhtymän tulee huolehtia siitä, että kansanterveystyön henkilöstö osallistuu riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen peruskoulutuksen
pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen. Myös terveyden edistämisen
laatusuositus (2006, 26) suosittaa, että terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulutus
olisi suunnitelmallista ja jatkuvaa.

Vastuun ohella on sovittava tehtävien vaativuuden huomioimista palkkauksessa, jota
Kunnallinen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 5 § 1. momentin soveltamisohje suosittaa (KVTES 2007, 24). Kansallisen terveyshankkeen piloteista kaksi
kolmesta huomioi työnkuvan muutokset hoitajien palkkauksessa. Yleisimmin palkka-
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usta nostettiin tehtävän vaativuuden muuttumisen perusteella. (Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 24.) Sairaanhoitajaliiton jäsenkyselyn mukaan puolestaan 6
%:lla vastaajista palkkaus oli parantunut työnkuvan laajenemisen myötä (Pitkänen
2007, 34). Korvausten suuruutta ei ole kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa
määritelty, vaan niistä on neuvoteltava paikallisesti (Urjanheimo 2003, 11). Sibbaldin
ja muiden (2004, 34) mukaan lisäpalkkiot vaikuttavat henkilöstön työmotivaatioon ja
työnjaon onnistumiseen.

Uudet säännökset koskien hoitoon pääsyä ja hoidon tarpeen arviointia tulivat voimaan
1.3.2005. Uusien säännösten mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä
hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä potilaan yhteydenotosta
terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.
Terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on asianmukainen koulutus, kokemus sekä
yhteys hoitoa antavaan työyksikköön ja käytettävissä potilasasiakirjat, voi tehdä hoidon tarpeen arvioimisen. (L 17.9.2004/855 15 §.) Hoitajavastaanottotoiminnan avulla
pystytään paremmin vastaamaan hoitotakuun määrittämiin säännöksiin potilaiden saatua vastaanottoaika ja tarvittavat tutkimukset nopeammin (Vuorinen 2005, 59).

2.3 Hoitajavastaanoton toiminta

Kotimaisten selvitysten ja tutkimusten mukaan työnjaon kehittäminen ja hoitajien
työnkuvan laajentaminen on terveydenhuollossa yleistä. Useimmiten tehtäviä on siirretty lääkäreiltä sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille (Hukkanen & VallimiesPatomäki 2005, 31; Lindström 2003, 15; Rimpelä ym. 2006, 19). Yleisimmät syyt eri
ammattiryhmien välisen työnjaon kehittämiselle ovat henkilöstövaje, hoidon laadun,
toimivuuden ja saatavuuden parantaminen (Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005,
21), työn joustavuuden turvaaminen (Lindström 2003, 15) sekä hoidon sujuvuuden ja
jatkuvuuden edistäminen (Kärkkäinen ym. 2006, 2647). Selvä yhteys on nähty myös
lääkärivajeeseen sekä heidän työkuormansa helpottamiseen (Klaukka, HelinSalmivaara, Huupponen & Idänpää-Heikkilä 2002, 4481; Rimpelä 2004, 16). Useimmiten työnjaon tavoitteena edellä mainittujen lisäksi on ollut toiminnan kehittäminen,
yhteistyön sekä osaamisen lisääminen ja toimintamallien yhtenäistäminen (Hukkanen
& Vallimies-Patomäki 2005, 21; Kärkkäinen ym. 2006, 2647). Sairaanhoitajan vastaanottoa tietyille pitkäaikaissairaille potilasryhmille on perusterveydenhuoltoa koskeneen selvityksen mukaan jopa 89 %:ssa terveyskeskuksista (Myllymäki & Rintanen
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2007). Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan hoitajien laajennetut työnkuvat liittyivät perusterveydenhuollossa ehkäisevään työhön ja sairaanhoitoon (Rimpelä 2004, 16), hoidon tarpeen arviointiin, sairaus- ja seurantavastaanottoihin äkillisten ja pitkäaikaissairauksien osalta sekä puhelinneuvontaan (Hukkanen & VallimiesPatomäki 2005, 31; Jaatinen, Vanhatalo & Tasanko 2002, 2796; Vallimies-Patomäki,
Perälä & Lindström 2003, 14; Pitkänen 2007, 28). Yleisimmin työnjakoa on kehitetty
äkillisten- ja pitkäaikaissairauksien hoidossa sekä aloittamalla hoitajan itsenäisiä seurantavastaanottoja (Lindström 2003, 17; Urjanheimo 2003, 10). Kansallisen terveyshankkeen (2005) mukaan perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot kattoivat parhaimmillaan lääkäreiden ja hoitajien vastaanottokäynneistä noin 60 % (Hukkanen &
Vallimies-Patomäki 2005, 54). Samansuuntaisia ja parempiakin tuloksia antavat myös
muut tutkimukset (Jaatinen ym. 2002, 2798; Vallimies-Patomäki ym. 2003, 12).

Terveydenhuollon työnjaon tarkistaminen on ajankohtaista kansainvälisestikin. Vuonna 2004 valmistuneessa OECD:n selvityksessä mukana olleista 16 maasta 11 oli toteuttanut vastaavia hoitajien työnkuvien laajennuksia (Buchan & Calman 2004, 29).
Muissa pohjoismaissa on kehitetty lääkäreiden ja sairaanhoitajien välistä työnjakoa
perusterveydenhuollossa laajentamalla hoitajien työnkuvaa itsenäiseen vastaanottotoimintaan (Lindström 2003, 31). Kansainvälisten selvitysten mukaan työnjaolla tavoitellaan terveydenhuollon tehokkuuden ja suorituskyvyn lisäämistä (Buchan &
Calman 2004, 22; Sibbald ym. 2004, 33).

Hoitajavastaanottomalleja on sairaanhoitajan itsenäinen vastaanottotoiminta, lääkäri–
sairaanhoitaja -työpari toiminta sekä erilaisten pitkäaikaissairaiden seurantavastaanotot. Omalääkäri–omahoitaja -työparin toiminta perustuu tehokkaaseen tiimityöhön. Aluevastuisessa toimintatavassa he huolehtivat omasta vastuuväestöstään. (Lindström 2003, 17–18.) Asiakkaat ovat pitäneet omahoitajamallin etuina molemminpuolista tuntemusta, avointa ja epävirallista vuorovaikutusta, potilaiden parempaa hoitoon
osallistumista sekä hoidon kokonaisvaltaisuutta ja jatkuvuutta. Asiakkaiden mielestä
on tärkeää, että kaikkia asioita ei tarvitse hoitaa lääkärin vastaanotolla vaan asiat hoituvat hoitajan kautta. (Ahonen 2005, 45, 54.) Jatkuvuuden on koettu tutkimusten mukaan olevan erittäin tärkeä asia potilaiden näkökulmasta. He luottavat paremmin tuttuun hoitavaan henkilöön ja hakeutuvat hoitajan vastaanotolle vähäisempien oireiden
vuoksi. He tulevat myös hoitajan vastaanotolle, jos kokevat tarvitsevansa lohdutusta
tai tukea. (Redsell ym. 2007, 175–177.) Työnjaon hankkeiden mukaan potilaiden hoi-
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don jatkuvuus paranee, kun vastuuta hoidon seurannasta ja arvioinnista siirretään hoitajille (Lindström 2003, 32). Hoitajavastaanottotoiminnan vahvuutena on aktiivisempi
tiedon jakaminen potilaille sairaudesta ja itsehoidosta. Sairaanhoitajien antama tieto
tukee itsehoitoa, hoitoon sitoutumista ja vastuun ottamista omasta terveydestään. (Vallimies-Patomäki ym. 2003, 14.) Toisaalta Redsellin ja muiden (2007, 178) tutkimuksen mukaan lääkäreillä koettiin olevan paremmat tiedot, taidot ja suurempi valta. Lääkäreiden mielestä hoitajavastaanotoille tulisi ohjata vastasairastuneet potilaat, jotka
tarvitsevat hoitajan erityistä tukea sekä kontrollikäynnille tulevat sairautensa kanssa
stabiilissa vaiheessa olevat potilaat (Vuorinen 2005, 52).

Hoitajien laajennettuun työnkuvaan liittyvää päätöksentekoa varten on laadittu erilaisia potilas- ja hoito-ohjeita muun muassa pitkäaikaissairauksien seurantaa varten. Terveysporttiin on luotu näyttöön perustuvia hoitosuosituksia hoitajavastaanoton tueksi.
Myös Käypä hoito -suosituksia suositellaan käytettäväksi päätöksenteon asianmukaisuuden ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. (Hukkanen & Vallimies-Patomäki
2005, 52.) Kansalliset hoitosuositukset ovat meillä Suomessa laajasti käytössä. Hoitosuositusten käyttö ja niiden hyödyllisyys riippuvat kuitenkin pitkälti siitä, miten
etenkin lääkärit hyväksyvät suositusten käytön käytännön työssä. (Mäkelä, Kunnamo
& Kaila 2004, 358.) Erilaisia hoitoketjuja oli vuonna 2001 tehdyssä tutkimuksessa
kehitetty 80 %:ssa terveyskeskuksia. Tämän jälkeen terveydenhuollossa on kuitenkin
tapahtunut paljon, joten tällä on varmasti ollut vaikutusta hoitoketjujen toimintaan.
(Kaila, Rintanen & Saalasti-Koskinen 2006, 2142–2143.)

2.4 Työnjaon vaikutukset ja edellytykset

Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi on asettanut edellytyksiä sairaanhoitajan työnkuvan laajentamiselle. Tämä edellyttää tarvittavan lisäkoulutuksen lisäksi riittävää työkokemusta, mahdollisuutta konsultoida lääkäriä, yhdessä laadittuja toimintaohjeita ja työnkuvaa vastaavaa palkkaa. (Kansallinen projekti
terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi 2002.) Kansallisen terveyshankkeen
(2005) mukaan työnjaon myönteisinä seurauksina koettiin yhteistyön, asiakkaiden
tyytyväisyyden ja työtyytyväisyyden lisääntyminen, palvelun laadun paraneminen
sekä koulutuksen ja osaamisen kehittyminen. Lisäksi mainittiin tiedon saannin, ohjauksen ja palkkauksen kehittyminen sekä lisäresurssien saanti. (Hukkanen & Valli-
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mies-Patomäki 2005, 40.) Samanlaisia tuloksia on saatu myös alla olevista tutkimuksista.

Työnjaon kehittäminen on koettu myönteisenä. Potilaat ovat olleet yleensä hyvin tyytyväisiä hoitajavastaanottoon. (Buchan & Calman 2004, 22; Horrocks ym. 2002, 821;
Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 57; Laurant ym. 2004; Sibbald ym. 2004, 30;
Vallimies-Patomäki ym. 2003, 13.) Kaikkein tyytyväisimpiä potilaat ovat olleet hoitajan vuorovaikutustaitoihin, palvelun sujuvuuteen ja tiedonsaantiin (Härkönen 2005,
36–38). Alalahden (2007, 33) mukaan eniten työnjaon myötä on potilaiden mielestä
parantunut palveluiden saatavuus ja joustavuus, potilasohjaus ja potilaiden tarpeiden
huomioiminen sekä hoidon jatkuvuudesta huolehtiminen. Tutkimusten mukaan myös
tehokkuuden on todettu parantuneen työnjaon myötä (Lindström 2003, 29; Vuorinen
2005, 58). Potilaiden saama hoito on laadukasta ja turvallista sekä hoitoon pääsy on
parantunut (Buchan & Calman 2004, 22; Horrocks ym. 2002, 821; Härkönen 2005,
39; Laurant ym. 2004; Vallimies-Patomäki ym. 2003, 14). Tyytyväisyyteen on vaikuttanut suuresti hoitajien pidemmät vastaanottoajat, jolloin hoitajilla on enemmän aikaa
ohjata potilaita (Redsell ym. 2007, 176; Vuorinen 2005, 40; Williams & Jones 2006,
190). Riittävällä ajankäytöllä, jolloin on puhuttu ongelmista ja ratkottu niitä, on voitu
vähentää jatkokäyntien määrää (Williams & Jones 2006, 193). Hoitajien on koettu
olevan myös myötätuntoisempia ja ottavan emotionaaliset tarpeet lääkäreitä paremmin
huomioon (Redsell ym. 2007, 178; Williams & Jones 2006, 191). Tutkimusten mukaan hoitajien laajennetut työnkuvat eivät ole aiheuttaneet potilasvahinkoja tai hoitovirheitä (Horrocks ym. 2002, 821; Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 57).

Laajennettu työnkuva on muuttanut hoitajien mielestä työtä monipuolisemmaksi ja
työn kiinnostavuus on lisääntynyt, vaikkakin työn vaativuus on lisääntynyt ja työn
kuormittavuus kasvanut vastuualueiden laajentuessa (Helle-Kuusjoki 2005, 65; Pitkänen 2007, 34). Työstä on tullut hoitajien mielestä itsenäisempää ja ammattitaitoa on
ollut mahdollisuus hyödyntää paremmin. Työ on koettu mielekkäämmäksi ja työnkuva
on selkeytynyt. Hoitajat ovat kokeneet työmotivaation korkeaksi, he nauttivat työstään
ja heidän työhön sitoutuminen on lisääntynyt. Hoito on kokonaisvaltaista ja vuorovaikutukselle potilaan kanssa on jäänyt enemmän aikaa. Yhteistyö lääkäreiden ja hoitajien välillä on kehittynyt toimivammaksi ja tasapuolisemmaksi. (Helle-Kuusjoki 2005,
64–66.)
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Tutkimusten mukaan työskentely hoitajavastaanotolla edellyttää sairaanhoitajalta työkokemusta ja lisäkoulutusta (Haarala 2005, 45; Helle-Kuusjoki 2005, 63; Kärkkäinen
ym. 2006, 2649; Vuorinen 2005, 49–50). Työn ohella opiskelun hoitajat ovat kokeneet
raskaaksi (Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 42). Hoitajan työnkuvan muutoksen edellytyksenä on hoitajan oma motivaatio, kiinnostus ja kehittämishalu. Hoitajille
tulisi suoda mahdollisuus laajentaa osaamistaan. Laajennetun työnkuvan myötä hoitajat harjaantuvat työnsä hyvin hallitseviksi erityisosaajiksi. (Vuorinen 2005, 52.) Sairaanhoitajilla on vastuu ammatillisen pätevyytensä ylläpitämisestä ja jatkuvasta kehittämisestä (Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 2007).

Keskeistä työjaon kehittämisessä on hoitajan itsearviointi omasta pätevyydestään eli
hoitaja tunnistaa milloin on aihetta konsultoida lääkäriä (Vuorinen 2005, 68). Hyvä
yhteistyö lääkärin kanssa on välttämätöntä hoitajavastaanottotoiminnan toteuttamisessa. Keskeistä on myös mahdollisuus lääkärin konsultoimiseen. (Haarala 2005, 37;
Helle-Kuusjoki 2005, 64–66; Lindström 2003, 18.) Toiminnan käynnistysvaiheessa
hoitajat tarvitsevat enemmän konsultaatioapua, mutta kokemuksen myötä konsultaatiotarve vähenee. Myös lääkäreiden antama opetus ja ohjaus koetaan tärkeiksi perusasioiksi toimintamallin kehittämisessä. (Haarala 2005, 37, 51.)

Työjaon uudistaminen voisi auttaa myös hallitsemaan lääkäreiden työn kuormittavuutta (Vallimies-Patomäki ym. 2003, 14). Tutkimusten mukaan lääkäreiden työn on nähty osin helpottuneen, kun he voivat keskittyä paremmin omiin vastaanottoihinsa. Toisaalta lääkäreiden työn on arveltu muuttuneen raskaammaksi heidän keskittyessään
hoitamaan vaikeimpia potilastapauksia. (Helle-Kuusjoki 2005, 68; Lindström 2003,
31; Vuorinen 2005, 36–37.) Aluksi yhteistyö työllistää lääkäreitä, sillä he joutuvat
ohjaamaan ja konsultoimaan sairaanhoitajia sekä ottamaan vastuun hoitajan vastaanotolle tulevista potilaista. Moniammatillisen yhteistyön ja hyvin sujuneen tiimityön on
kuitenkin nähty helpottavan työn hallintaa. Lääkäreiden mielestä hoitajavastaanottotoiminta on tärkeää, se toimii hyvin ja kehityksen suunta on oikea. (Vuorinen 2005,
36–37, 43.)

Hoitajan laajennetun työnkuvan muutokset koskettavat koko työyhteisöä. Uuden toimintatavan aloittaminen vaatii runsaasti organisointia ja toiminnan arviointia työyhteisössä. Muutosten hallintaan yksikössä vaikuttaa esimiesten suhtautuminen ja heiltä
saatu tuki. Lähiesimiesten tuki on erittäin tarpeellinen työn organisoimisessa ja käy-
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tännön työssä. (Helle-Kuusjoki 2005, 66, 68.) Työnkuvan laajentamisen merkittäviä
edellytyksiä ovat työyhteisön sitoutuminen kehittämistyöhön, kehittämistyötä tukeva
ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä riittävät resurssit. Uuden toimintatavan luomisessa
merkittäviä tekijöitä ovat vastaanoton koko henkilökunnan tuki, sitoutuminen sekä
kaikkien osapuolten välinen luottamus. (Haarala 2005, 39–42.) Hoitajien laajennetusta
työnkuvasta tulisi informoida asiakkaita hyvin, jotta he osaisivat hyödyntää palveluja
ja ymmärtäisivät näiden merkityksen (Redsell ym. 2007, 179).

Työnjaon taloudellisten vaikutusten arviointi on vaikeaa muun muassa pienten otosten
takia (Buchan & Calman 2004, 13–14; Sibbald ym. 2004, 33). Muutamassa tutkimuksessa on havaittu, että hoitajat määräävät enemmän tutkimuksia ja kutsuvat potilaita
lääkäreitä useammin uusintakäynneille (Buchan & Calman 2004, 17; Horrocks ym.
2002, 821; Laurant ym. 2004). Kansallisessa terveyshankkeessa (2005) kustannusten
kasvun syynä nähtiin lisähenkilöstön palkkaaminen ja koulutuskustannusten lisääntyminen. Kustannusten laskun taustalla puolestaan oli päivystyskäyntien vähentyminen
ja sairaanhoitajan vastaanottotoimintaan liittyvät kustannusten laskut. (Hukkanen &
Vallimies-Patomäki 2005, 45.)

3 PITKÄAIKAISSAIRAUKSIEN HOIDON TEHOSTAMINEN

3.1 Ennaltaehkäisy ja itsehoito

Pitkäaikaissairaiden määrä lisääntyy kaikissa ikäryhmissä. Kaikille määräaikaista seurantaa tarvitseville potilaille ei ole tarjolla riittävästi ohjausta, neuvontaa tai psykososiaalista tukea. Määräaikaista seurantaa tarvitsevien potilaiden hoidossa keskeistä
on potilaan terveydentilan, hoitoon sitoutumisen sekä lääke- ja muun hoidon vaikuttavuuden seuranta, mahdollisten uusien ongelmien tunnistaminen ja hoidon jatkuvuudesta huolehtiminen. Hoitotyöllä tuetaan potilaiden aktiivista osallistumista hoidon
suunnitteluun ja siihen liittyvään päätöksentekoon, sairauteen ja hoitoon liittyvien
ongelmien käsittelyä sekä itsenäistä selviytymistä. Terveyden edistäminen on osa perussairauden hoitoa (Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä 2003,
59), mutta terveydenhoidon panos jää sekä lääkäreiltä että hoitajilta vähäisemmälle.
Tehtäviä siirrettäessä lääkäreiltä hoitajille on useimmiten kysymys sairaanhoidollisista
tehtävistä. (Rimpelä ym. 2006, 24.)
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Terveyskasvatus on perinteinen terveyden edistämisen osa-alue. Terveyskeskuksen
toteuttamalla terveyskasvatuksella tavoitellaan sekä terveyden lisäämistä että itsehoidon tehostamista ja lääkkeiden sekä palveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Terveyskasvatus nähdään usein väestön terveystietoisuuden lisääjänä ja sen tavoitteita mitataan tottumusten muutoksilla. Toinen tehtävä on opastaa väestöä ja erityisesti kansantautien riskiryhmiin kuuluvia ja kroonisesti sairaita itsehoidossa. Kolmantena haasteena on ohjata kuntalaisia terveyspalveluiden oikeaan käyttöön. Näiden kaikkien tehtävien tavoitteena on lopulta sairaanhoitokustannusten vähentäminen. (Rimpelä 2005,
4654.) Pitkäaikaissairaiden tehostetulla ohjauksella ja panostamalla omahoitoon pyritään myös taloudellisuuteen ja saavuttamaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus.

Ensisijainen vastuu omasta ja lähiympäristön terveydestä ja hyvinvoinnista on ihmisillä itsellään. Yksilön elämäntapaan ja valintoihin vaikuttavat kuitenkin paljon hänen
tiedolliset ja muut voimavaransa sekä ympäristön antamat mahdollisuudet. Kunnan
tehtävänä kuntalaisten terveyden edistämisessä on tukea terveellisten valintojen mahdollisuuksia ja vahvistaa terveyden taustatekijöitä kuten elinoloja ja palvelujen toimivuutta, jotta yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuudet edistää omaa ja lähiympäristön
terveyttä paranevat. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on erityinen vastuu terveyden edistämisestä. (Terveyden edistämisen laatusuositus 2006, 13.) Palveluiden joustavalla ja sujuvalla tarjonnalla mahdollistetaan pitkäaikaissairaille paremmat mahdollisuudet toteuttaa omahoitoa.

Terveyden edistämisen laatusuositus (2006) suosittaa, että kuntalaisille tarjotaan yksilöllistä terveysneuvontaa eri elämänvaiheissa sekä ymmärrettävää, tieteellisesti pätevää ja perusteltua tietoa terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä. Tietojen ja
taitojen lisääntyminen antaa paremmat mahdollisuudet tehdä terveyteen myönteisesti
vaikuttavia valintoja, ottaa vastuuta omasta, lähiyhteisön ja ympäristön terveydestä
sekä kehittää itsehoitovalmiuksia. (Terveyden edistämisen laatusuositus 2006, 23–24.)

Ohjaus vaikuttaa paljon potilaan tiedonsaantiin, asennoitumiseen ja vastuunottoon
sairauden hoidosta. Ahonen (2005, 45) tuli tutkimuksessaan johtopäätökseen, että potilasneuvontaan ja -ohjaukseen tulisi kehittää terveyttä edistäviä ja itsehoitoa tukevia
menetelmiä. Muhosen (2006) tutkimuksessa potilaat arvioivat hoitajan toteuttaman
ohjauksen tärkeäksi ja tällä oli heidän itsehoitoaan tukeva vaikutus. Ohjauksen avulla
he pystyivät paremmin sitoutumaan hoitoonsa. (Muhosen 2006, 57.)
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3.2 Tehostettu ohjaus

WHO:n raportin (2003, 13) mukaan kehittyneissä maissa noin 50 % potilaista hoitaa
kroonista sairauttaan ohjeiden mukaisesti. Lääkeannokset otetaan epäsäännöllisesti ja
erityisesti pitkäaikaissairauksien hoitoon ja ehkäisyyn tarkoitetut lääkehoidot jäävät
usein kesken (Pitkälä & Savikko 2007, 501). Pitkäaikaisten hoitojen laiminlyönti heikentää hoidon tehoa ja on siksi kansanterveyden kriittinen tekijä elämänlaadun ja terveystalouden kannalta (Adherence to long-term therapies 2003, 13).

Pitkälä ja Savikko (2007) määrittelevät hoitoon sitoutumisen potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välisen neuvottelun tuloksena saavutetuksi yhteisymmärrykseksi hoidosta. Hoitoon sitoutumisella on suuri vaikutus sekä potilaiden hyvinvointiin
että terveydenhuollon resurssien käyttöön. Usein oletetaan virheellisesti, että lääkäreiden antama tieto sairaudesta ja sen hoidosta riittää potilaan sitouttamiseksi. (Pitkälä &
Savikko 2007, 501–502.) Tutkimusten mukaan tehostetulla potilasohjauksella ja neuvonnalla osana hoitajien laajennettua työnkuvaa voidaan vaikuttaa potilaiden hoitoon sitoutumiseen ja elämänlaatuun sekä hoitotasapainon ylläpitämiseen (Heikkilä &
Paananen 2005, 153). Tehostetulla ohjauksella tarkoitetaan useimmiten ohjauskertojen
määrän lisäystä, yksilö- ja ryhmäohjauksen kokonaisuutta tai moniammatillista yhteistyötä potilaan ohjauksen hyväksi (mm. Heikkilä & Paananen 2005, 161; Lindström
2006, 45–46).

Leiwon ja muiden (2002) selvityksen mukaan terveydenhuollon johtajat ja esimiehet
ovat useimmiten valmiita siirtämään pitkäaikaissairaiden hoitovastuuta hoitajille. Hoitovastuuseen kuuluisi potilaan hyvinvoinnin edistäminen, voinnin seuraaminen sekä
kontrollikäynnit ja näihin liittyvät laboratorio- ja muiden vastaavien tutkimusten määrääminen ja lääkkeiden uusiminen. Hoidon pääpaino olisi ohjauksella ja neuvonnalla,
mikä on hoitajien keskeinen osaamisalue. (Leiwo, Papp & Heikkilä 2002, 932.)

Kansallinen terveyshanke (2005) suosittaa, että tehostettua potilasohjausta ja potilaan
itsehoidon tukemista tulisikin kehittää osana kaikkien pitkäaikaissairaiden potilasryhmien hoitoa ja seurantaa. Yhden pilotin mukaan verenpainepotilaille laaditut hoitosuunnitelmat, joilla tehostettiin neuvontaa ja itsehoitoa, vaikuttivat oleellisesti vastaanottokäyntien vähenemiseen. (Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 55.) Hoidon
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jatkuvuus paranee, kun sairaanhoitajat ottavat lisää vastuuta hoidon seurannasta ja
arvioinnista (Lindström 2003, 32).

3.3 Verenpainepotilaiden ohjaus

Kohonnut verenpaine on yksi yleisimmistä kansansairauksistamme. Oikeus erityiskorvattaviin verenpainelääkkeisiin oli vuoden 2006 lopussa noin 509 000 henkilöllä
(Verenpainetauti lääkekorvausten näkökulmasta 2007). Tämä on lähes 10 % väestöstä.
Jämsän seudulla tämä luku vaihtelee lähes 13 %:sta yli 17 %:iin (Keski-Suomen sairastavuusindeksi 2008). Todellisen luvun oletetaan kuitenkin olevan suurempi, koska
kaikilla verenpainepotilailla ei ole oikeutta erityiskorvattaviin lääkkeisiin (Tikkanen &
Salomaa 2003). Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksen mukaan noin puolella 35–64-vuotiaista suomalaisista miehistä ja kolmasosalla samanikäisistä naisista
on kohonnut verenpaine, jos kriteerinä pidetään verenpaineen kertamittausten rajaarvoja 140/90 mmHg. Vain noin puolet näistä on tietoisia kohonneesta verenpaineestaan, noin kolmasosa tietoisista käyttää verenpainelääkitystä ja vain 20–25 %:lla heistä verenpaine alittaa nämä arvot. (Kohonnut verenpaine 2005.) WHO:n määritelmää
kohonneelle verenpaineelle, ≥160/95 mmHg tai lääkehoito, käytettäessä, on
FINRISKI-tutkimusten mukaan kohonneen verenpaineen esiintyvyys itäsuomalaisilla
25–64-vuotiailla miehillä noin 30 % ja etelä- ja lounaissuomalaisilla miehillä 26–27
%. Samanikäisillä naisilla kohonneen verenpaineen esiintyvyys on ltä-Suomessa 20–
24 % ja Etelä- ja Lounais-Suomessa 19–20 %. (Tikkanen & Salomaa 2003.)

Kohonnut verenpaine on yksi tärkeimmistä sepelvaltimotaudin ja aivohalvausten vaaratekijöistä. Yleensä komplisoitumaton verenpaine ei aiheuta työkyvyttömyyttä, mutta
välillisesti se voi aiheuttaa sepelvaltimotaudin tai aivohalvausten aiheuttamaa työkyvyttömyyttä. Myös kohonneen verenpaineen taloudellinen merkitys on suuri. (Tikkanen & Salomaa 2003.) Keskimääräiset lääkekustannukset vuonna 2006 olivat 268
euroa potilasta kohti vuodessa eli yhteensä runsas 136 miljoonaa euroa (Verenpainetauti lääkekorvausten näkökulmasta 2007). Yleensä katsotaan, että lääkehoidon kustannukset ovat noin puolet verenpaineen hoidon kokonaiskustannuksista, joten kohonneen verenpaineen hoito maksaa yhteiskunnalle selvästi yli 250 miljoonaa euroa vuodessa. (Tikkanen & Salomaa 2003.)
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Kohonneen verenpaineen hoidossa on kehitetty omahoitoa. Käypä hoito suosituksessa suositellaan potilaan ohjaamista sopivissa tilanteissa verenpaineen itseja kotimittauksiin. Myös kansainväliset tutkimukset suosittavat itsemittausta osana
kohonneen verenpaineen hoitoa (Cappuccio, Kerry, Forbes & Donald 2004, 145; Celis, Den Hond & Staessen 2005, 22). Talan ja Ketolan (2006) tuloksissa korostuu itsemittauspisteiden hyväksyttävyys ja helppokäyttöisyys. Itsemittauspisteet antavat
potilaille mahdollisuuden verenpaineen omaseurantaan ja hyvin tehtyinä nämä korvaavat hoitajan mittauskäynnit. Terveydenhuoltohenkilöstölle jää enemmän aikaa
neuvontatyöhön pelkkien verenpaineen mittauskäyntien jäädessä pois. (Tala & Ketola
2006, 5086–5087.) Verenpainemittareiden kehittyminen antaa edellytykset verenpaineen omaseurannalle. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää sitouttaa potilas itse
tarkkailemaan verenpainettaan.

Peltosen (2000, 47) tutkimuksessa hoitajien mukaan kohonneen verenpaineen hoitoa
voitaisiin parantaa yhtenäistämällä hoitokäytäntöjä, joihin kaikki työntekijät sitoutuisivat. Yhteiseen hoitokäytäntöön liittyy hoitajan, lääkärin ja potilaan yhteistyönä laatima hoitosuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti hoitotulosten ja muutostarpeiden
osalta. Edellytykset onnistuneeseen toimintaan hoitajan osalta on, että hän kykenee
motivoimaan, kannustamaan ja tukemaan potilasta ja lääkärin osalta se, että hän osaa
antaa selkeät ohjeet ja hoidolle on asetettu tavoitteet. Lähtökohtana onnistuneeseen
verenpainepotilaiden hoitoon on asiakkaiden oma henkilökohtainen motivaatio hoitoansa kohtaan ja hoitoon sitoutuminen. Hoitajan toiminnan pääpaino on neuvonnassa ja
ohjauksessa. (Peltonen 2000, 47.)

Kohonnut verenpaine on yksittäisenä terveysongelmana merkittävä ja edellä mainittujen syiden takia on tärkeää panostaa verenpaineen ennaltaehkäisyyn, hoidon varhaiseen aloittamiseen ja ohjauksen tehostamiseen. Tässä opinnäytetyössä työnjaon tarkastelu pitkäaikaissairauksien osalta on luontevaa aloittaa verenpaineen hoidosta, sillä
se tukee Jämsän seudulla jo aloitettua kehitystyötä.
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää pitkäaikaissairauksien
hoitokäytäntöjä Jämsän seudun terveysasemilla, johon hoitajien laajennettu työnkuva
voisi olla yksi ratkaisu. Tässä työssä käsitellään pitkäaikaissairauksista verenpainetautia, sen hoitoa ja seurantaa. Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella arvioidaan tehdäänkö hoito- ja seurantamalleja myös muista pitkäaikaissairauksista.

Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää verenpaineen hoito- ja seurantamalli, jossa
huomioidaan hoitajien laajennettu työnkuva. Tavoitteena on selvittää mallin hyödyllisyys käytännön työssä lääkäreiden ja hoitajien arvioimana sekä selvittää tehostuuko
hoitajien antama ohjaus hoitajien arvioimana.

Työelämän tutkimuksen käytännön tavoitteita ovat usein toimivuuden, käytettävyyden, houkuttavuuden, taloudellisuuden, uskottavuuden ja tehokkuuden lisääminen
(Vilkka 2005, 14). Edellä mainitut aiheuttavat usein haasteita työelämässä. Myös
työnjakoon liittyvät tutkimukset ovat tuoneet esiin samansuuntaisia haasteita, jonka
vuoksi työnjakoa on alettu kehittämään hoitajien ja lääkäreiden välillä (Buchan &
Calman 2004, 12; Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 21; Lindström 2003, 15;
Sibbald ym. 2004, 28–29). Opinnäytetyön kehitystavoitteena on vastata resurssipulan
aiheuttamiin ongelmiin siirtämällä tehtäviä hoitajille, koska lääkäreiden vastaanotot
ovat ruuhkaisia. Opinnäytetyön tavoitteena tulevaisuudessa on kehittää hoidon sujuvuutta. Pyrkimyksenä on myös yhtenäistää kuntayhtymän terveysasemien erilaiset
käytännöt pitkäaikaissairauksien osalta. Yhtenäistämisellä pyritään paitsi turvaamaan
palvelut kunnan asukkaille tasavertaisesti nykyistä paremmin myös tukemaan pitkäaikaissairaiden omahoitoa. Opinnäytetyössä huomioidaan myös taloudellisuus siirrettäessä pitkäaikaissairauksien hoitoon kuuluvia tehtäviä lääkäreiltä hoitajille, koska hoitajan käynti on edullisempi kuin lääkärin (Heikkilä & Paananen 2005, 153).
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5 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA MENETELMÄT

5.1 Opinnäytetyön kohderyhmä ja tausta

Opinnäytetyön kohderyhmänä on Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän
terveysasemien hoitohenkilöstöstä ne terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja lääkärit,
jotka hoitavat työssään verenpainepotilaita. Jämsän seudulla on viisi terveysasemaa,
joista tutkimuksessa on mukana kolme kuntayhtymän terveysasemaa. Kohderyhmään
kuuluu 9 lääkäriä, 10 terveydenhoitajaa ja 4 sairaanhoitajaa. Tässä opinnäytetyössä
käytän terveydenhoitajista ja sairaanhoitajista nimikettä hoitajat.

Jonkinasteisia hoitajien laajennettuun työnkuvaan liittyviä ratkaisuja on jo tehty Jämsän seudulla. Esimerkiksi diabeetikoiden kohdalla hoitoon liittyvät välikontrollit hoituvat pitkälti hoitajien vastaanotoilla. Muiden pitkäaikaissairaiden, kuten verenpainetautia, astmaa tai reumaa sairastavien, kontrolleja ei ole järjestetty yhtä säännönmukaisesti. Heidän käyntinsä keskittyvät pääsääntöisesti lääkäreiden vastaanotoille. Diabeteksesta on tehty äskettäin myös hoito- ja seurantamalli, jossa diabeetikkojen hoito
on selkeästi kuvattu. Tämä antaa yhteneväisyyttä terveysasemien välillä sekä hyvän
perehdytyksen uusille työntekijöille niin lääkäreille kuin hoitajillekin. Toimintatapojen ja ohjauksen yhtenäistämistä on viime vuosina kehitetty Jämsän seudulla. Syksyllä
2006 valmistui opinnäytetyönä tupakoitsijoiden hoidonohjauksen periaatteet, jonka
myötä yksiköihin nimettiin tupakkayhdyshenkilöt ja heidät koulutettiin huhtikuussa
2008 motivoivan haastattelun ja transteoreettisen muutosvaihemallin käyttöön potilasohjauksessa. Muistipotilaiden hoitoketju valmistui syksyllä 2007 ja muistihoitajan
koulutukseen on panostettu. Kuvatut hoitoketjut ovat kaikkien kuntayhtymässä työskentelevien käytettävissä Effica potilastietojärjestelmässä. Potilasohjaukseen on Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä panostettu järjestämällä voimavaralähtöistä koulutusta, johon on tähän mennessä osallistunut osa vastaanoton terveydenhoitajista ja sairaanhoitajista.

Jämsän seutu on liittynyt Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostoon vuonna 2006. Verenpainepotilaiden hoito kuuluu olennaisena osana valtimotautien ehkäisyn laatumittauksia. Näitä mittauksia tehdään vuosittain ja vastauksia voidaan verrata kuntayhtymään kuuluvien terveysasemien kesken, Järvi-Suomen alueelle kuuluvien terveysasemien kesken, johon Jämsän seutukin kuuluu sekä valtakunnalliseen keskiarvoon näh-

23
den. Verenpainepotilaiden hoidossa arvioidaan esimerkiksi kuinka monelle potilaalle
on tehty hoitosuunnitelma (kuvio 1), kuinka monen verenpainepotilaan verenpaine on
tavoitearvoissa (kuvio 2–3) ja kuinka monella verenpainepotilaalla on verenpaineen
omaseuranta käytössä (kuvio 4). Jämsän seutu on verenpaineen hoidossa samalla tasolla kuin valtakunnassa keskimäärin. Verenpainepotilaiden mittauskäynnit hoitajilla
vaihtelevat terveysasemittain. Joissakin yksiköissä ollaan toisia enemmän panostettu
verenpaineen itsemittauspisteiden ja kotimittausten hyödyntämiseen. Verenpaineen
lainamittarit ovat käytössä jokaisella terveysasemalla, mutta verenpaineen itsemittauspisteet eivät ole.
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KUVIO 1. Verenpainepotilaille tehty hoitosuunnitelma (Conmedic Oy 2007).
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Standarditaso merkitty yhtenäisellä viivalla.
Terveysaseman, -keskuksen ja koko
maan arvoa 2006 verrattu 2007 arvoon:
* p<0.05, ** p<0.01 ja *** p<0.001.

KUVIO 2. Verenpainepotilaiden systolinen arvo alle 140 mmHg (Conmedic Oy
2007).

Standarditaso merkitty yhtenäisellä
viivalla. Terveysaseman arvoa verrattu
koko terveyskeskukseen (vain 2007):
* p<0.05, ** p<0.01 ja *** p<0.001.

KUVIO 3. Verenpainepotilaiden diastolinen arvo alle 85 mmHg (Conmedic Oy 2007).
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KUVIO 4. Verenpainepotilaiden omaseuranta (Conmedic Oy 2007).

5.2 Opinnäytetyön menetelmät

Työelämän tutkimusta säätelevät käytännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja ajankohtaisuus. Näin ollen tutkimuskohteina ovat työelämän käytännöt, jotka kaipaavat kehittämistä, muuttamista tai uusien käytäntöjen luomista. Työelämän tutkimuksen tavoite
on tutkitun tiedon, kokemuksen ja ammattikäytäntöjen yhdistäminen. (Vilkka 2005,
13.) Yksi keskeinen tavoite tutkimuksella on myös, että rutiinit ja vakiintuneet toimintatavat otetaan tietoisen harkinnan ja tarkastelun kohteeksi ja mietitään, mitä ja ketä ne
palvelevat parhaiten. Uusia toimintatapoja voidaan käyttää myös ajatuksia herättävinä
kokemuksina, joiden pohjalta nähdään vanhojen rutiinien kehittämisen tarve ja näin
päästään korvaamaan nämä uusilla ja paremmin toimivilla toimintatavoilla. (Saari
2007, 124.)

Opinnäytetyöni teoreettisena viitekehyksenä käytän Engeströmin expansiivisen oppimisen mallia, joka koostuu viidestä syklin eri vaiheesta (kuvio 5). Kuviosta ilmenee
myös opinnäytetyöni toteutuksen aikataulu.
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5.Vaihe
Vakiinnuttaminen
– Jämsän seutu
syksy 2008

1.Vaihe
Tarvetila – Jämsän
seutu ennen syksyä
2006

2.Vaihe
Suunnittelu – Jämsän
seutu syksy 2006 –
kevät 2007

4.Vaihe
Käytäntöön vieminen – Jämsän seutu
kevät 2008

3.Vaihe
Toteutus – Jämsän
seutu syksy 2007 –
kevät 2008

KUVIO 5. Engeströmin expansiivisen oppimisen malli (Pelto-Huikko ym. 2006, 24–
26).

6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS ENGESTRÖMIN EXPANSIIVISEN
OPPIMISEN MALLIN SYKLIEN MUKAISESTI

6.1 Tarvetila

Syklin ensimmäinen vaihe kuvaa nykytilaa ja havaittua tarvetta muutokselle. Muutoksen sisältö tai haluttu suunta eivät ole vielä hahmottuneet. Tarve on tiedostettu, mutta
se ei vielä johda toimintaan. Tätä vaihetta kutsutaan tarvetilaksi. (Pelto-Huikko ym.
2006, 24.)

Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä on aloitettu lääkäreiden ja hoitajien
välisen työnjaon kehittäminen ja selvittäminen vuonna 2005 äkillisten sairauksien
osalta Jämsänkosken terveysasemalla. Tämän selvityksen mukaan työntekijät eivät
vastustaneet työnjakoa kuntayhtymässä, lääkärit olivat valmiita opettamaan hoitajia
uusiin tehtäviin ja hoitajat puolestaan valmiita osallistumaan koulutukseen (Valkeajärvi 2005, 29–30). Myös kuntayhtymän kansanterveystyön toimintasuunnitelman
tavoitteisiin vuosille 2004–2006 on yhdeksi osa-alueeksi kirjattu terveyskeskuslääkä-
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reiden sekä terveyden- ja sairaanhoitajien työnjaon tarkistaminen (Taloussuunnitelma
vuosille 2005–2006, 3).

Joulukuussa 2006 tehtiin kuntayhtymässä työajanseuranta vastaanottojen terveyden- ja
sairaanhoitajille. Tämä osoitti, että hoitajien työaika ei ole riittävän tehokkaassa käytössä (ks. kuvio 6). Vaikka tulos on karkea läpileikkaus, siitä voidaan päätellä, että
hoitajien työajasta parhaimmillaankin vain noin puolet kuluu varsinaiseen vastaanottotyöhön. Puhelintyö ja erilaiset välilliset toiminnot vievät suuren osan työajasta. Tämä
on yksi syy, miksi kuntayhtymässä on aloitettu hoitajien ja lääkäreiden työn kehittäminen.
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KUVIO 6. Vastaanottojen terveyden- ja sairaanhoitajien työajanseuranta

Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä on ollut tietoisuus pitkäaikaissairauksien hoidon ja seurannan kehittämisen tarpeesta, mutta syksyllä 2006 kehittämistä
ei ole vielä aloitettu. Tällöin pitkäaikaissairauksien hoito tapahtuu pääsääntöisesti lääkäreiden vastaanotoilla. Hoidon tarpeen arvioinnista ja tarkoituksenmukaisimmasta
tutkimus- ja hoitoketjun käynnistämisestä potilaan ensimmäisen yhteydenoton perusteella ei ole yhtenäisiä ja selkeitä ohjeistuksia. Jokaiselle terveysasemalle on ajan
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myötä muokkautuneet omat käytännöt ja kukin lääkäri sekä hoitaja toimii lähinnä
oman näkemyksensä mukaan eikä hoitajien työpanosta ole totuttu käyttämään hyväksi. Käytäntö on hyvin kirjavaa niin eri terveysasemien kesken kuin terveysasemien
sisälläkin. Toimintamallit terveysasemilla on erilaiset. Kaikkea toimintaa ei välttämättä kannata, tarvitse tai voikaan yhtenäistää esimerkiksi toimintaympäristöjen ja henkilöstörakenteiden erilaisuuden vuoksi. Yhtenäiset suuntalinjaukset pitkäaikaissairaiden
hoidon ja seurannan osalta turvaisivat asiakkaille tasapuoliset palvelut riippumatta
siitä minkä terveysaseman piiriin he kuuluvat. Vuoden 2009 alusta Jämsän ja Jämsänkosken kaupungit yhdistyvät, joten tämän kuntaliitoksen myötä on tärkeää, että saman
kunnan asukkaat saavat tasavertaista palvelua.

6.2 Suunnittelu

Syklin toinen vaihe kuvaa tilannetta, jossa tilanne on jo kriisiytynyt niin, että muutosta
on saatava aikaiseksi. Tässä vaiheessa toimijoiden tyytymättömyys nykyiseen toimintatapaan tai sen puutteeseen kärjistyy ensimmäisestä vaiheesta. Muutoksen haluttu
sisältö hahmottuu tässä vaiheessa selvemmäksi. (Pelto-Huikko ym. 2006, 25.) Pitkäaikaissairauksien hoitokäytäntöjen kehittäminen on koettu tärkeäksi asiaksi kuntayhtymässä ja se on saanut osaltaan kannatusta yhteisissä kokoontumisissa sekä lääkäreiltä
että hoitajilta.

Syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana aiheekseni muotoutui lopulta henkilökuntaa
kuunnellen pitkäaikaissairaiden hoidon kehittäminen. Toukokuussa 2007 esittelin kehittämistyöni aiheen kuntayhtymän kaikkien terveysasemien avovastaanottojen yhteisessä kokoontumisessa, jossa oli läsnä jokaiselta terveysasemalta hoitohenkilöstöä ja
johtohenkilöstöä. Toin esille kehittämistyöni tarkoituksen ja tavoitteen. Tämä koettiin
tarpeelliseksi ja hyväksi aiheeksi. Tarkempia selvityksiä kaivattiin ja yhteistä pohdintaa asian hyväksi. Kokoontumisessa sovittiin, että jatkaisin aiheen työstämistä ja esittäisin uutta, tarkempaa materiaalia aiheesta syksyllä 2007 vastaavanlaisessa kokouksessa.

6.3 Toteutus

Syklin kolmannessa vaiheessa toimijat hahmottelevat tulevaa muutosta tarkemmin. He
laativat toiminnalleen uuden kohteen ja motiivin sen toteuttamiselle. Tätä varten he
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laativat uuden toimintamallin. Uuden toimintamallin hahmottaminen edellyttää uusien
työvälineiden, yhteistyömuotojen ja työnjakojen kehittelyä. Uudella toimintamallilla
on tarkoitus vastata yhteisön muuttuneisiin tarpeisiin ja niistä nousseisiin ristiriitoihin.
(Pelto-Huikko ym. 2006, 25.)

Syyskuussa 2007 aloitettiin kuntayhtymässä ulkopuolisen kouluttajan johdolla vastaanottotoiminnan prosessikuvauskoulutus, jonka kohteeksi osallistujat valitsivat verenpaineen hoidon. Koulutus koostui neljästä eri kokoontumiskerrasta ja loppui tammikuussa 2008. Tämän koulutuksen tarkoituksena oli tarkistaa käytössä olevia prosesseja ja tarvittaessa muokata niitä järkevimmiksi ja jouhevammiksi, turhia käyntejä
poistaen. Tähän liittyen vastaanottojen yhteinen kokoontuminen peruttiin. Koulutukseen osallistui työntekijöitä kolmelta eri terveysasemalta sekä lääkäreitä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia että perushoitajia. Verenpainepotilaan hoito- ja seurantamallin
luomisen tarkoituksena oli yhtenäistää eri terveysasemien kirjavat käytännöt ja taata
asiakkaille tasapuoliset palvelut asuinkunnasta riippumatta. Aluksi kunkin terveysaseman oma työryhmä kuvasi oman verenpainepotilaan hoidon ja niitä tarkasteltiin
yhdessä. Neljän eri kokoontumiskerran välillä hoito- ja seurantamallia työstettiin yksiköiden sisällä. Verenpaineen hoito- ja seurantamalli tehtiin yhteistyössä eri yksiköiden kesken ja lopulta päädyttiin yhteiseen malliin (liite 1), sillä todettiin, että erot terveysasemien välillä ovat pieniä. Luotu verenpaineen hoito- ja seurantamalli perustuu
verenpaineen Käypä hoito -suositukseen.

6.4 Käytäntöön vieminen

Syklin neljäs vaihe on toimintamallin soveltaminen käytäntöön. Tämä edellyttää
yleensä pilotointia jossain pienemmässä ja rajatummassa ympäristössä, jonka jälkeen
mallia tarvittaessa muutetaan ja kehitetään testaamalla. Toimintamallin kehittyessä
sitä myös laajennetaan uusiin ympäristöihin. Pilotointivaiheessa saattaa esiintyä mallin toimimattomuutta, joka johtuu ns. muutosvastarinnasta vanhan ja uuden toimintamallin välillä. (Pelto-Huikko ym. 2006, 25.)

30
6.4.1 Verenpaineen hoito- ja seurantamallin arvioinnin toteutus ja kyselyaineiston
analyysi

Jämsän seudulla verenpaineen hoito- ja seurantamalli esiteltiin henkilökunnalle tammikuun 2008 lopulla, jolloin myöskin kerrottiin mallin arvioinnin tapahtuvan kyselyn
muodossa. Malli otettiin käyttöön heti esittelyn jälkeen. Mallin ollessa käytössä viisi
viikkoa laitoin tutkimusryhmälle sähköpostina etukäteisinformaatiota tulevasta arvioinnista kyselyn muodossa ja muistutin mallin olemassa olosta. Seitsemän viikon käytön jälkeen tein sähköpostikyselyn (liite 2) lääkäreille (liite 3) ja hoitajille (liite 4)
mallin hyödyllisyydestä, sen vaikutuksesta käytännön työhön ja kehittämistarpeista
sekä mielipidettä hoitajien laajennetusta työnkuvasta. Hoitajien osalta selvitin lisäksi
ohjauksen tehostumista hoitajien arvioimana. Kyselyyn oli viikko aikaa vastata. Kyselyn ajankohta oli 11.–18.3.2008. Tämän aikana yhdeksästä lääkäristä yksikään ei vastannut kyselyyn, neljästätoista hoitajasta vastasi yhdeksän. Vastaamatta jättäneille
laitoin muistutuksen kyselystä, johon oli aikaa vastata seuraavat kaksi päivää eli viimeinen vastauspäivä oli 20.3.2008. Tämän jälkeen sain vastaukset neljältä lääkäriltä ja
vielä kolmelta hoitajalta. Yhteensä kyselyyn vastasi siis yhdeksästä lääkäristä neljä ja
neljästätoista hoitajasta kaksitoista. Vastausprosentti oli lääkäreiden osalta 44 % ja
hoitajien osalta 86 %. (Ks. taulukko 1.) Aineiston analyysiä tein huhtikuun 2008 ajan.

TAULUKKO 1. Kyselyyn vastanneiden hoitajien ja lääkäreiden lukumäärät (n)

Ensimmäinen kysely 11.3.2008
Muistutus kyselyyn vastaamattomille 18.3.2008
Yhteensä

Vastanneet hoitajat
(n)
9
3

Vastanneet lääkärit
(n)
0
4

12 (86 %)

4 (44 %)

Kyselylomake toteutettiin Webropol-ohjelmalla, joka laski vastausprosentit ja frekvenssit tutkimusaineiston vaihtoehtokysymyksistä. Aineiston analysoinnissa käytettiin
prosenttilukuja ja frekvenssejä kuvaamaan aineistoa kyselylomakkeen osalta. Kun
kyse on pienestä otoksesta, on mielekästä mainita frekvenssit prosenttiosuuksien rinnalla (Valli 2001, 166). Tulokset on esitetty myös taulukoiden muodossa. Lukumäärät
soveltuvat hyvin ilmiön kuvaamiseen, jos halutaan saada selville jonkin ilmiön laajuus
ja levinneisyys. Prosenttiluvut sopivat eri ryhmien välisiin vertailuihin. Prosenttilukuja
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käytettäessä tulee ilmaista mistä prosentit on laskettu. (Heikkilä 2001, 149.) Avointen
kysymysten vastaukset olivat melko lyhyitä. Näiden sisältö analysoitiin aineistolähtöisellä eli induktiivisella sisällön analyysillä, jonka pyrkimyksenä on saada hajanaisesta
kuvauksesta tiivistä ja yleistä tietoa (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 23; Tuomi & Sarajärvi 2003, 105). Analyysin tarkoitus on luoda
sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan mielekästä ja yhtenäistä informaatiota, jonka perusteella voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 110.) Olennaista on, että tutkimusaineistosta
erotetaan samanlaisuudet ja erilaisuudet. Kategorioiden tulee sulkea toisensa pois ja
olla yksiselitteisiä. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 23.) Tutkimustuloksissa
olen yhdistänyt vaihtoehdot täysin samaa mieltä ja osittain samaa mieltä ja vastaavasti
vaihtoehdot täysin eri mieltä ja osittain eri mieltä.

6.4.2 Arviointitulokset

Mallin hyödyllisyys

Vastanneet hoitajat kokivat verenpaineen hoito- ja seurantamallin hyödylliseksi. Heistä kaikki pitivät mallia tarpeellisena ja helppokäyttöisenä. Kaikkien vastanneiden hoitajien mielestä malli eteni johdonmukaisesti ja sitä voi heidän kaikkien mielestä hyödyntää käytännön työssä. (Ks. taulukko 2.)

TAULUKKO 2. Hoitajien (n = 12) mielipide mallin hyödyllisyydestä (% ja n)

Täysin samaa
mieltä
%
(n)

Osittain samaa mieltä
%
(n)

En osaa sanoa

Osittain eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Tarpeellinen

91,7
(11)

8,3
(1)

0

0

0

Helppokäyttöinen

58,3
(7)

41,7
(5)

0

0

0

Johdonmukaisesti
etenevä

58,3
(7)

41,7
(5)

0

0

0

Työssä hyödynnettävissä

75
(9)

25
(3)

0

0

0
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Myös vastanneet lääkärit kokivat verenpaineen hoito- ja seurantamallin hyödylliseksi.
Kaikkien vastanneiden lääkäreiden mielestä malli on tarpeellinen. Kolme vastanneista
lääkäreistä koki mallin helppokäyttöiseksi, yksi ei osannut sanoa tähän mielipidettään.
Kaikki vastanneet lääkärit pitivät mallia johdonmukaisesti etenevänä ja heidän mielestään mallia voi hyödyntää käytännön työssä. (Ks. taulukko 3.)

TAULUKKO 3. Lääkäreiden (n = 4) mielipide mallin hyödyllisyydestä (% ja n)

Täysin samaa
mieltä
%
(n)

Osittain
samaa mieltä
%
(n)

En osaa sanoa
%
(n)

Osittain eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Tarpeellinen

75
(3)

25
(1)

0

0

0

Helppokäyttöinen

25
(1)

50
(2)

25
(1)

0

0

Johdonmukaisesti
etenevä

25
(1)

75
(3)

0

0

0

Työssä hyödynnettävissä

50
(2)

50
(2)

0

0

0

Mallin vaikutus käytännön työhön

Vastanneista hoitajista hieman alle puolet koki yhteistyön lisääntyneen lääkäreiden
kanssa verenpaineen hoito- ja seurantamallin myötä. Toisaalta kolmannes vastanneista
hoitajista oli puolestaan sitä mieltä, ettei yhteistyö ollut mallin myötä lisääntynyt. Suurin osa vastanneista hoitajista koki mallin selkeyttäneen hoitajan roolia verenpainepotilaan hoidossa. Yhtä suurella osalla malli oli vaikuttanut ammattitaidon lisääntymiseen, kuten päätöksenteon, vastuun ottamisen ja tiedon hakemisen lisääntymiseen.
Vastanneista hoitajista yli puolet koki myös työmotivaation lisääntyneen, joka piti
sisällään työn mielekkyyden, monipuolisuuden ja toimivuuden. Toisaalta kolmannes
vastanneista hoitajista ei osannut sanoa oliko työmotivaatio lisääntynyt vai ei. Hieman
yli puolet vastanneista hoitajista koki, ettei malli ollut lisännyt työn kuormittavuutta,
mutta kolmannes ei osannut sanoa oliko työn kuormittavuus lisääntynyt. (Ks. taulukko
4a.)
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TAULUKKO 4a. Hoitajien (n = 12) mielipide mallin vaikutuksesta käytännön työhön
(% ja n)

Täysin samaa
mieltä
%
(n)

Osittain samaa
mieltä
%
(n)

En osaa sanoa
%
(n)

Osittain eri
mieltä
%
(n)

Täysin eri
mieltä
%
(n)

Yhteistyön
lisääntyminen

8,3
(1)

33,3
(4)

25
(3)

8,3
(1)

25
(3)

Roolin selkeytyminen

33,3
(4)

50
(6)

8,3
(1)

0

8,3
(1)

Ammattitaidon
lisääntyminen

33,3
(4)

50
(6)

16,7
(2)

0

0

Työmotivaation
lisääntyminen

8,3
(1)

58,3
(7)

33,3
(4)

0

0

Työn kuormittavuuden lisääntyminen

0

8,3
(1)

33,3
(4)

41,7
(5)

16,7
(2)

Vastanneista hoitajista hieman yli puolet koki, ettei mallin mukainen työnjako toteudu
heidän työssään. Syyksi miellettiin se, että malli oli ollut vasta vähän aikaa käytössä ja
käytännöt eivät olleet kaikille selvät. Mallin mukaista työnjakoa vielä opeteltiin. Vastanneet hoitajat kokivat myös, että lääkäreiden toimintatavoissa oli eroja tai he eivät
tienneet hoitopolusta tai eivät muusta syystä käyttäneet mallia vaan toimivat oman
mielipiteensä mukaan. Resursseja miellettiin kuitenkin olevan mallin mukaiseen työnjakoon suurimmalla osalla vastanneista hoitajista. Vastanneista hoitajista kaksi koki,
ettei omaa resursseja mallin mukaiseen työnjakoon, koska oli liikaa muuta työtä. (Ks.
taulukko 4b.)

TAULUKKO 4b. Hoitajien (n = 12) mielipide mallin vaikutuksesta käytännön työhön
(% ja n)

Kyllä
%
(n)

Ei
%
(n)

Työnjaon toteutuminen nykyisessä työssä

41,7
(5)

58,3
(7)

Resurssit mallin mukaiseen
työnjakoon

83,3
(10)

16,7
(2)
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Vastanneista lääkäreistä kaikki kokivat yhteistyön lisääntyneen hoitajien kanssa mallin myötä. Kolme neljästä vastanneesta lääkäristä oli sitä mieltä, että heidän roolinsa
oli selkeytynyt verenpainepotilaan hoidossa. Malli oli lisännyt kaikkien vastanneiden
lääkäreiden ammattitaitoa eli päätöksentekoa, vastuun ottamista ja tiedon hakemista.
Työmotivaatio oli kaikilla vastanneilla lääkäreillä lisääntynyt. Toisaalta myös työn
kuormittavuus oli lisääntynyt puolella vastanneista lääkäreistä mallin myötä, toiset
puolet vastanneista lääkäreistä ei osannut sanoa mielipidettään. Kaikki vastanneet lääkärit olivat lisänneet hoitosuunnitelman tekoa, laatulupauksen antamista potilaille ja
elintapaneuvontaa. (Ks. taulukko 5a.) Laatulupauksella tarkoitetaan lääkärin ja potilaan yhdessä sopimista hoidon tavoitteista ja niiden kirjaamisesta sekä molempien
osapuolten sitoutumisesta hoitamaan potilaan sairautta näiden tavoitteiden mukaisesti.

TAULUKKO 5a. Lääkäreiden (n = 4) mielipide mallin vaikutuksesta käytännön työhön (% ja n)

Täysin samaa
mieltä
%
(n)

Osittain samaa
mieltä
%
(n)

En osaa sanoa
%
(n)

Osittain eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Yhteistyön
lisääntyminen

25
(1)

75
(3)

0

0

0

Roolin selkeytyminen

25
(1)

50
(2)

25
(1)

0

0

Ammattitaidon
lisääntyminen

50
(2)

50
(2)

0

0

0

Työmotivaation
lisääntyminen

0

100
(4)

0

0

0

Työn kuormittavuuden lisääntyminen

25
(1)

25
(1)

50
(2)

0

0

Ohjauksen
lisääntyminen

50
(2)

50
(2)

0

0

0

Puolet vastanneista lääkäreistä koki mallin mukaisen työnjaon toteutuvan työssään.
Puolet oli sitä mieltä, ettei mallin mukainen työnjako vielä toteutunut, koska aina ei
tullut ohjattua potilaita oikeassa vaiheessa oikeaan paikkaan tai hoito oli jo aggressiivisempaa. Kaikkien vastanneiden lääkäreiden mielestä heillä oli resursseja mallin mukaiseen työnjakoon. (Ks. taulukko 5b.)
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TAULUKKO 5b. Lääkäreiden (n = 4) mielipide mallin vaikutuksesta käytännön työhön (% ja n)

Kyllä
%
(n)

Ei
%
(n)

Työnjaon toteutuminen nykyisessä työssä

50
(2)

50
(2)

Resurssit mallin mukaiseen
työnjakoon

100
(4)

0

Mallin kehitystarpeet

Vastanneista hoitajista suurin osa koki, että mallista tulee vastuunjako selkeästi esille.
Suurin osa vastanneista hoitajista koki tarvitsevansa koulutusta. Koulutusta koettiin
tarvittavan lääkehoidosta ja yleensäkin sydän- ja verisuonisairauksista. Erilaisia potilastapauksia kaivattiin esimerkeiksi. Yhteistä koulutusta lääkäreiden kanssa kaivattiin,
jotta mallin käytäntö vakiintuisi ja voisi sopia yhteistyöstä ja mallin käytöstä. Kaikki
vastanneet hoitajat toivoivat hoito- ja seurantamalleja tehtävän lisää myös muista pitkäaikaissairauksista, muun muassa astmasta ja reumasta sekä sydänsairauksista ja kaikista niistä sairauksista, joissa hoitajilla on jatkuva seuranta. (Ks. taulukko 6.)

TAULUKKO 6. Hoitajien (n = 12) mielipide mallin kehitystarpeista (% ja n)

Kyllä
%
(n)

Ei
%
(n)

Vastuunjaon selkeys

91,7
(11)

8,3
(1)

Koulutustarve

75
(9)

25
(3)

Uusien mallien tekeminen

100
(12)

0
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Kysymys mitä mieltä olet hoitajien laajennetusta työnkuvasta verenpaineen hoidossa,
esimerkiksi kontrollikäyntien hoidosta, jolloin hoitaja tarkastaa lääkkeen sopivuuden
ja muuttaa annosta lääkärin kirjaamien ohjeiden mukaan tarvittaessa lääkäriä konsultoiden, sai vastanneilta hoitajilta positiivisen vastaanoton. Suurin osa vastanneista
hoitajista oli sitä mieltä, että heidän laajennettu työnkuvansa on hyvä asia, kunhan
toiminta saadaan käyntiin. Laajennetun työnkuvan tueksi toivottiin lisäkoulutusta.
Myös resurssit ja palkkaus toivottiin otettavan huomioon. Laajennetun työnkuvan ehtona pidettiin selkeitä potilaskohtaisia jatkohoito-ohjeita lääkäreiltä, joissa muun muassa on hyvin kirjattuna lääkeannosten ohjeistaminen. Mahdollisuus lääkärin konsultoimiseen tuotiin myös esille. Laajennetun työnkuvan koettiin hoitajien keskuudessa
vähentävän turhia käyntejä lääkäreillä. Hoitajien laajennettu työnkuva vaatii hoitajien
mielestä lääkäreiltä yhdenmukaista toimintaa. Yksi hoitaja oli hoitajien laajennettua
työnkuvaa vastaan, koska hänen mielestään uusia osa-alueita on suunnattu liikaa hoitajille. Avoimista vastauksista ilmeni, ettei kaikilla vastanneilla hoitajilla ollut vielä
käytännön kokemusta mallista, jotta he olisivat osanneet sanoa mielipiteensä.

Yli puolet vastanneista hoitajista ei osannut antaa kehittämisideoita tai muutostarpeita
tässä vaiheessa, koska koettiin, että malli on ollut vasta vähän aikaa käytössä. Koulutusta toivottiin lisää, erityisesti yhteiskoulutusta lääkäreiden kanssa sekä yhteistyön
kehittämistä hoitajien ja lääkäreiden välillä. Myös mallin ulkonäköön toivottiin lisää
värejä. Mallia toivottiin saatavan myös paperimuodossa, koska kaikilla ei ole aina
mahdollisuutta päästä koneen äärelle.

Kaikkien vastanneiden lääkäreiden mielestä mallista tulee vastuunjako selkeästi esille.
Vastanneet lääkärit eivät kokeneet tarvitsevansa lisäkoulutusta liittyen verenpaineen
hoito- ja seurantamalliin. Uusia hoito- ja seurantamalleja vastanneet lääkärit haluaisivat tehtävän muun muassa astmasta, selkäsärky, olkapää- ja ylävatsavaivoista. Toisaalta yksi koki, että monesta sairaudesta on valmiina Käypä hoito -suosituksia, joten
paikallisia hoito- ja seurantamalleja hän ei kokenut tarpeellisiksi. (Ks. taulukko 7.)
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TAULUKKO 7. Lääkäreiden (n = 4) mielipide mallin kehitystarpeista (% ja n)

Vastuunjaon selkeys
Koulutustarve
Uusien mallien tekeminen

Kyllä
%
(n)

Ei
%
(n)

100
(4)

0

0

100
(4)

75
(3)

25
(1)

Kysyttäessä lääkäreiltä hoitajien laajennetusta työnkuvasta verenpaineen hoidossa,
pitivät he kaikki sitä hyvänä ja toimivana tapana. Tämän nähtiin helpottavan lääkäreiden vastaanottojen ruuhkaisuutta. Hoitajien koettiin osaavan kontrolloida lääkitysasia,
jollei potilaalla ole sydänsairautta lisäongelmana. Usein potilailla on lääkäreiden mielestä jokin muukin asia minkä vuoksi he tulevat lääkärin vastaanotolle kontrolliin.
Koettiin, että kokemattomammatkin hoitajat uskaltavat toimia.

Vastanneilla lääkäreillä ei ollut minkäänlaisia kehittämisideoita tai muutostarpeita
tässä vaiheessa.

Tehostetun ohjauksen toteutuminen hoitajien arvioimana

Suurin osa vastanneista hoitajista koki, että verenpaineen hoito- ja seurantamalli on
tehostanut elintavoista keskustelua ja lisännyt tavoitteiden asettelua asiakkaiden kanssa. Myös motivoivan haastattelun käyttö on lisääntynyt suurimmalla osalla vastanneista hoitajista. Kaikkien vastanneiden hoitajien mielestä malli on tehostanut omahoidon
ohjausta. Hoidon sitoutumista arvioidaan yhä enemmän mallin myötä, jopa yli puolet
kokee tämän lisääntyneen. Lääkehoidon toteutumisen ja siedettävyyden arvioinnin
koki lisääntyneen hieman yli puolet vastanneista hoitajista. (Ks. taulukko 8.)
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TAULUKKO 8. Hoitajien (n = 12) mielipide tehostetun ohjauksen toteutumisesta (%
ja n)

Täysin samaa
mieltä
%
(n)

Osittain samaa
mieltä
%
(n)

En osaa sanoa
%
(n)

Osittain eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Elintavoista
keskustelun
tehostuminen

33,3
(4)

58,3
(7)

8,3
(1)

0

0

Tavoitteiden
asettelun lisääntyminen

41,7
(5)

50
(6)

8,3
(1)

0

0

Motivoivan
haastattelun
käytön lisääntyminen

41,7
(5)

33,3
(4)

25
(3)

0

0

Omahoidon
ohjauksen
tehostuminen

41,7
(5)

58,3
(7)

0

0

0

Hoidon sitoutumisen arvioinnin lisääntyminen

16,7
(2)

50
(6)

33,3
(4)

0

0

Lääkehoidon
toteutumisen
ja siedettävyyden arvioinnin lisääntyminen

16,7
(2)

41,7
(5)

41,7
(5)

0

0

6.5 Vakiinnuttaminen

Syklin viidennessä ja viimeisessä vaiheessa uusi toimintamalli on valmis ja sen käyttö
vakiintuu osaksi toimintaa. Viidennessä vaiheessa saattaa vielä esiintyä jännitteitä
muutoksen ulkopuolelle jääneiden toimintojen ja uuden toimintamallin välillä. (PeltoHuikko ym. 2006, 26.) Mallin kehittämistarpeet pyritään toteuttamaan syksyyn 2008
mennessä, jonka jälkeen mallin toivotaan vakiintuvan käytännön työhön.
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelua

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja yhtenäistää pitkäaikaissairauksien
hoitokäytäntöjä Jämsän seudun terveysasemilla. Terveyspalveluja kehittämällä pyritään kuntalaisten terveyden edistämiseen. Tavoitteena oli kehittää verenpaineen hoitoja seurantamalli, jossa huomioidaan hoitajien laajennettu työnkuva. Tavoitteena oli
selvittää tämän mallin hyödyllisyys käytännön työssä lääkäreiden ja hoitajien arvioimana sekä selvittää tehostuuko hoitajien antama ohjaus hoitajien arvioimana. Opinnäytetyön tuloksia arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin ehtona
voi myös olla tutkimuksen antama uusi tieto, tutkimuksen laatu, tutkimuksen vaikuttavuus tai tutkimuksen ammatillinen hyödynnettävyys (Vilkka 2005, 152). Verenpaineen hoito- ja seurantamalli kehitettiin yhteistyössä eri terveysasemien kesken, jolloin
jokaisen terveysaseman omat käytänteet ja mielipiteet huomioitiin. Yhteinen malli
takaa tasavertaisen palvelun kuntien asukkaille verenpaineen osalta. Mallissa huomioitiin hoitajien laajennettu työnkuva, joka toteutuessaan voisi tuoda helpotusta lääkäreiden vastaanottojen ruuhkaisuuteen sekä edistää hoidon sujuvuutta ja jatkuvuutta.
Verenpaineen hoito- ja seurantamalli koettiin hyödylliseksi ja hoitajien laajennettu
työnkuva hyväksi sekä hoitajien että lääkäreiden mielestä. Hoitajat kokivat verenpainepotilaiden ohjauksen tehostuneen mallin myötä.

Hoitajavastaanottotoimintaa on pyritty kehittämään niin, että verenpainepotilaiden
hoito ja seuranta tapahtuu yhdessä hoitavan lääkärin kanssa ja kontrollit ohjataan hoitajille paikallisen hoito- ja seurantamallin mukaan. Paikallinen malli on muokattu
Käypä hoito -suosituksen pohjalta omiin käytäntöihin sopivaksi. Erilaisia pitkäaikaissairaiden hoito- ja seurantamalleja on tehty ympäri Suomea (mm. Heikkilä & Paananen 2005; Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005). Yksi oleellinen asia pitkäaikaissairaiden hoito- ja seurantamalleissa on hoidon tarpeen arviointi sekä tarkoituksenmukaisimman tutkimus- ja hoitoketjun käynnistäminen potilaan ensimmäisen yhteydenoton
perusteella. Tässä opinnäytetyössä hoitajat ja lääkärit kokivat verenpaineen hoito- ja
seurantamallin hyödylliseksi. Heidän mielestään malli oli tarpeellinen ja johdonmukaisesti etenevä. Kaikki hoitajat ja suurin osa lääkäreistä koki mallin myös helppokäyttöiseksi. Mallia pystyi sekä hoitajien että lääkäreiden mielestä hyödyntämään käytännön työssä.
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Moniammatillinen yhteistyö on hyvin toimivien terveyspalveluiden lähtökohtana
(Terveyden edistämisen laatusuositus 2206, 25). Lääkärit ja yli puolet hoitajista koki
yhteistyön lisääntyneen verenpaineen hoito- ja seurantamallin myötä. Toisaalta kolmannes hoitajista koki, ettei yhteistyö ollut lisääntynyt. Tutkimusten mukaan hoitajan
laajennettua työnkuvaa kehitettäessä on hyvä yhteistyö lääkärin kanssa välttämätöntä
(Haarala 2005, 37; Helle-Kuusjoki 2005, 64–65; Lindström 2003, 18). Lääkäreiden
mielestä moniammatillinen yhteistyö ja hyvin sujunut tiimityö helpottavat työn hallintaa (Vuorinen 2005, 42). Yhteistyön edelleen kehittäminen hoitajien ja lääkäreiden
välillä on tärkeää. Tämä tulee myös esimiesten huomioida kehittämistyössä. Koko
työyhteisön avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä riittävät resurssit tukevat hoitajien työnkuvan laajentamista ja yhteistyön kehittämistä.

Verenpaineen hoito- ja seurantamallilla oli myönteisiä vaikutuksia sekä hoitajien että
lääkäreiden työhön. Suurin osa hoitajista ja lääkäreistä koki mallin selkeyttäneen heidän roolia työntekijänä verenpainepotilaan hoidossa. Ammattitaito ja työmotivaatio
olivat lisääntyneet lääkäreillä ja suurimmalla osalla hoitajista. He pitivät työtään mielekkäämpänä, monipuolisempana ja toimivampana. Puolet lääkäreistä koki työn
kuormittavuuden lisääntyneen. Hoitajista puolestaan yli puolet koki, ettei työn kuormittavuus ollut lisääntynyt. Lääkäreistä puolet ja kolmannes hoitajista ei osannut sanoa tähän mielipidettään. Myös tutkimukset (mm. Helle-Kuusjoki 2005, Lindström
2003, Pitkänen 2007, Vallimies-Patomäki ym. 2003, Vuorinen 2005) antavat vastaavanlaisia tuloksia hoitajien työnkuvan laajentamisen osalta. Hoitajat ovat kokeneet
työnkuvansa selkeytyneen ja muuttuneen mielekkäämmäksi sekä itsenäisemmäksi.
Heidän mielestään ammattitaitoa on pystynyt hyödyntämään paremmin ja työstä on
nauttinut enemmän. (Helle-Kuusjoki 2005, 64–66.) Hoitajien mielestä työ on monipuolisempaa ja työn kiinnostavuus on lisääntynyt, vaikkakin työn vaativuus ja kuormittavuus ovat kasvaneet vastuualueiden laajentuessa (Helle-Kuusjoki 2005, 65; Pitkänen 2007, 34). Lääkäreiden osalta työjaon uudistamisen on puolestaan nähty auttavan heitä työn kuormittavuuden hallitsemisessa (Vallimies-Patomäki ym. 2003, 14).
Heidän työnsä on nähty helpottuvan, kun he voivat keskittyä paremmin vastaanottotyöhön, mutta toisaalta työn on arveltu muuttuneen raskaammaksi heidän hoitaessaan
vaikeampia potilastapauksia (Helle-Kuusjoki 2005, 68; Lindström 2003, 31; Vuorinen
2005, 36–37).
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Kysely suoritettiin verenpaineen hoito- ja seurantamallin käyttöönoton alkuvaiheessa.
Mallin mukainen työnjako ei vielä tuolloin toteutunut kaikilla. Puolet lääkäreistä ja
hieman yli puolet hoitajista koki, ettei työnjako toteudu heidän työssään. Syyksi miellettiin se, että malli oli ollut vasta vähän aikaa käytössä ja käytännöt eivät olleet kaikille selvät. Mallin mukaista työnjakoa vielä opeteltiin. Hoitajat kokivat myös, että
lääkäreiden toimintatavoissa oli eroja tai he eivät tienneet hoitopolusta tai muusta
syystä eivät käyttäneet mallia vaan toimivat oman mielipiteensä mukaan. Lääkäreiden
mielestä työnjako ei toteudu, koska aina ei tullut ohjattua potilaita oikeassa vaiheessa
oikeaan paikkaan tai hoito oli jo ennen mallia aggressiivisempaa. Erilaisten mallien
käyttö ja niiden hyödyllisyys riippuvat pitkälti siitä, miten etenkin lääkärit hyväksyvät
niiden käytön käytännön työssä (Mäkelä ym. 2004, 358). Mallin luomisesta ja käyttöönotosta tulee informoida henkilöstöä riittävän hyvin. Yhteiset, uudet käytännöt
tulee käydä läpi yhdessä koko sen henkilökunnan kanssa joita tämä koskettaa. Tuolloin kaikilla on mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä ja yhteisistä käytännöistä voi
sopia yhdessä. Resursseja miellettiin olevan mallin mukaiseen työnjakoon lääkäreillä
ja suurimmalla osalla hoitajista. Tämä mahdollistaa kehittämistyön jatkamisen.

Vastuun nähtiin tulevan mallista selkeästi esille sekä hoitajien että lääkäreiden mielestä. Lain mukaan tehtäviä siirrettäessä ammattihenkilöltä toiselle on vastuut selvitettävä
ja osaaminen varmistettava riittävällä koulutuksella (Hukkanen & Vallimies-Patomäki
2005, 53; L 28.6.1994/559). Koulutusta kaivattiinkin hoitajien osalta. Myös palkkausta toivottiin hoitajien osalta tarkistettavan laajennetun työnkuvan myötä. Vastuun ja
koulutuksen ohella tulisi tehtävien vaativuus huomioida myös palkkauksessa (KVTES
2007, 24). Myös Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi
(2002) edellyttää hoitajille tarvittavan lisäkoulutuksen järjestämistä sekä tehtäväkuvaa
vastaavaa palkkaa. Kaikki hoitajat ja suurin osa lääkäreistä toivoi hoito- ja seurantamalleja tehtävän lisää muiden pitkäaikaissairauksien osalta. Uusia hoito- ja seurantamalleja tehtäessä tulee vastuuasiat tuoda myös näissä selkeästi esille. Tarvittaessa vastuuasioista on tehtävä kirjallinen päätös hoitajille joko henkilökohtaisena- tai ammattiryhmälupana. Esimiesten on huomioitava hoitajien koulutustarpeet ja palkkaus työnkuvan laajentuessa. Lisäpalkkioiden on todettu vaikuttavan henkilöstön työmotivaatioon ja työnjaon onnistumiseen (Sibbald ym. 2004, 34).

Hoitajien laajennettu työnkuva otettiin positiivisesti vastaan sekä hoitajien että lääkäreiden keskuudessa. Hoitajien laajennettu työnkuva on tutkimustenkin mukaan koettu
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pääsääntöisesti myönteisenä. Potilaat ovat yleensä olleet hyvin tyytyväisiä hoitajavastaanottoon (Buchan & Calman 2004, 22; Horrocks ym. 2002, 821; Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005, 57; Laurant ym. 2004; Sibbald ym. 2004, 30; VallimiesPatomäki ym. 2003, 13), hoitajat ovat kokeneet työn muuttuneen mielekkäämmäksi
(Helle-Kuusjoki 2005, 66) ja lääkärit ovat pitäneet hoitajien laajennettua työnkuvaa
tärkeänä ja oikeanlaisena kehityksenä (Vuorinen 2005, 37). Laajennetun työnkuvan
ehtona pidettiin selkeitä potilaskohtaisia jatkohoito-ohjeita lääkäreiltä sekä mahdollisuutta lääkärin konsultoimiseen. Toiminnan alkuvaiheessa hoitajat tarvitsevat enemmän konsultaatioapua, mutta ajan myötä konsultaatiotarve vähenee (Haarala 2005,
37). Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi (2002) edellyttää, että hoitajilla on mahdollisuus lääkärin konsultoimiseen. Kaikki lääkärit olivat
lisänneet hoitosuunnitelman tekoa, laatulupauksen antamista potilaille ja elintapaneuvontaa. Yhteiseen hoitokäytäntöön liittyy hoitajan, lääkärin ja potilaan yhteistyönä
laatima hoitosuunnitelma, jota tulee arvioida säännöllisesti hoitotulosten ja muutostarpeiden osalta. Lääkärin tulee antaa selkeät ohjeet ja asettaa tavoitteet hoidolle, jotta
onnistuneelle hoidolle olisi mahdollisimmat hyvät edellytykset. (Peltonen 2000, 47.)
Hoitosuunnitelmassa lääkärin tulee myös ennakoida todennäköisimmät ongelmat ja
pyrkiä ohjeistamaan niiden lääketieteellinen hoito. Hoitajat uskoivat heidän laajennetun työnkuvansa vähentävän turhia käyntejä lääkäreillä. Myös lääkärit uskoivat hoitajien laajennetun työnkuvan helpottavan heidän vastaanottojensa ruuhkaisuutta. Tutkimusten mukaan hoitajien laajennetulla työnkuvalla on nähty olevan selvä yhteys lääkärivajeeseen ja heidän työnkuormansa helpottamiseen (Klaukka ym. 2002, 4481;
Rimpelä 2004, 16). Hoitajien laajennetun työnkuvan edellytyksenä on hoitajien mielestä lääkäreiden yhdenmukainen toiminta.

Kehittämisideoita ei vielä mallin alkuvaiheessa tapahtuneessa kyselyssä osattu antaa.
Vastauksissa toivottiin koulutusta ja yhteistyön kehittämistä. Koulutuksella voidaankin kehittää lääkäreiden ja hoitajien välistä yhteistyötä toimivammaksi ja tasapuolisemmaksi (Helle-Kuusjoki 2005, 65). Mallia toivottiin myös paperiversiona, koska
kaikilla ei ollut aina mahdollisuutta päästä koneen äärelle. Yksiköiden tulisi huolehtia
siitä, että jokaisen työpisteessä on saatavilla tietokone ja, että jokaisella on paikka
missä hoitaa verenpainepotilaita. Mallin ulkonäköön toivottiin värikkyyttä. Tulevissa
malleissa tulisi huomioida värityksen yhtenäisyys. Huomioitavaa on myös värityksen
ja mahdollisten symbolien määräytyminen kuntayhtymän ohjeiden mukaan.
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Pitkäaikaissairaiden hoitoon kuuluu oleellisena osana tehostettu ohjaus ja neuvonta
(Heikkilä & Paananen 2005, 162). Hoitajien mielestä malli tehosti verenpainepotilaiden ohjausta. Hoitajien antaman tehostetun ohjauksen avulla pyritään antamaan verenpainepotilaille mahdollisuus ottaa vastuu omasta terveydestään. Hyvin toimivien
terveyspalvelujen päämääränä onkin ohjata kuntalaisia ottamaan vastuuta terveydestään (Terveyden edistämisen laatusuositus 2006, 25). Ohjauksen avulla hoitajat voivat
siirtää hoitovastuuta potilaille (Haarala 2005, 49) ja lisätä potilaan vaikutusmahdollisuuksia omaa terveyttänsä määrääviä tekijöitä kohtaan. Suurimmalla osalla hoitajista
mallin myötä elintavoista keskustelu oli tehostunut, tavoitteiden asettelu potilaiden
kanssa lisääntynyt, motivoivan haastattelun käyttö, omahoidon ohjaus, hoitoon sitoutumisen arviointi sekä lääkehoidon toteutumisen ja siedettävyyden arviointi lisääntynyt. Kaikille määräaikaista seurantaa tarvitseville potilaille ei ole tarjolla riittävästi
ohjausta tai neuvontaa. Määräaikaista seurantaa tarvitsevien potilaiden hoidossa keskeistä on potilaan terveydentilan, hoitoon sitoutumisen sekä lääke- ja muun hoidon
vaikuttavuuden seuranta, mahdollisten uusien ongelmien tunnistaminen ja hoidon jatkuvuudesta huolehtiminen. (Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä 2003, 59.) Ohjauksella tavoitellaan sekä terveyden lisäämistä että omahoidon tehostamista ja lääkkeiden sekä palvelujen tarkoituksenmukaista käyttöä (Rimpelä 2005,
4654). Pitkälä ja Savikko (2007) määrittelevät hoitoon sitoutumisen potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välisen neuvottelun tuloksena saavutetuksi yhteisymmärrykseksi hoidosta. Hoitoon sitoutumisella on suuri vaikutus sekä potilaiden hyvinvointiin että terveydenhuollon resurssien käyttöön. Usein oletetaan virheellisesti, että
lääkäreiden antama tieto sairaudesta ja sen hoidosta riittää potilaan sitouttamiseksi.
(Pitkälä & Savikko 2007, 501–502.) Tutkimusten mukaan tehostetulla potilasohjauksella ja -neuvonnalla osana hoitajien laajennettuja työnkuvia voidaan vaikuttaa potilaiden hoitoon sitoutumiseen ja elämänlaatuun sekä hoitotasapainon ylläpitämiseen
(Heikkilä & Paananen 2005, 153).

Lääkehoidon ohjauksessa hoitajien on tiedettävä tavallisimmin käytössä olevista verenpainelääkkeistä, niiden annostuksesta ja sivuoireista sekä lääkkeiden yhteensopivuudesta. Hoitajat voivat tehdä lääkitysmuutoksia tietyissä sovituissa tilanteissa joko
hoito- ja seurantamallin tai potilaan henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaan.
Myös potilas voi tehdä lääkemuutoksia hoitosuunnitelman ohjeiden mukaan. Potilaiden omahoitoa tulee tukea tehostetulla neuvonnalla ja ohjauksella. Jämsän seudulla
tulisi olla yhteneväiset potilasohjeet verenpaineen ohjauksessa. Jokaisella terveysase-
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malla tulisi olla verenpaineen itsemittauspiste ja lainattavat verenpainemittarit, joiden
tehokkaalla käytöllä voidaan tukea potilaiden omahoitoa. Myös puhelinneuvontaan
tulee panostaa osana potilaiden omahoidon tukemista.

Terveyspalveluiden saatavuutta ja potilasneuvontaa voidaan parantaa sekä työvoiman
riittävyys turvata hyödyntämällä hoitajien osaamista nykyistä paremmin ja laajentamalla heidän työnkuviaan. Hoitajille tarjottaisiin näin myös mahdollisuus kliiniseen
urakehitykseen. Tämä puolestaan voisi edistää alan vetovoimaisuutta ja sitoutumista
kunnallisen terveydenhuollon tehtäviin. Sairaanhoitajaliiton jäsenkyselyyn vastanneista lähes puolet (48 %) vastaajista oli sitä mieltä, että sairaanhoitajien ammatinarvostus
oli noussut vastuualueiden laajenemisen myötä (Pitkänen 2007, 34).

7.2 Prosessin arviointi

Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän hoitajat ja lääkärit ovat olleet aikaisemman selvityksen (Valkeajärvi 2005) mukaan valmiita kehittämään työtään. Myös
johtoryhmä on katsonut hoitajien ja lääkäreiden työn kehittämisen tarpeelliseksi. Organisaatiossa on tarvetta ja halukkuutta hoitajien ja lääkäreiden työn kehittämiselle.
Halukkuus lisää työntekijöiden motivaatiota ja näin ollen myöskin arvioinnin luotettavuutta.

Eettisyyden kannalta on tärkeää alkuvaiheessa selkiyttää se, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimukseen ryhdytään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004,
26; Tuomi & Sarajärvi 2003, 126). Tutkimusaihe on lähtenyt vastaanottohenkilökunnan mielipiteistä käsin. Aihe on käyty yhteisesti läpi vastaanottohenkilökunnan kanssa
ja he ovat pitäneet sitä tärkeänä. Myös Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt aiheen. Olemalla itse yksi työntekijöistä ja sisältymällä kohderyhmään, en usko tällä olevan epäeettisiä tai luotettavuuden kannalta haitallisia vaikutuksia tutkimuksen tuloksiin. Pyrin toimimaan puolueettomasti, vaikka olenkin itse osa tutkittavaa yhteisöä. Olemalla sisällä työyhteisössä, on minulla käsitys
nykyisestä toiminnasta, tosin vain yhden vastaanoton osalta. Eettisyyden ja luotettavuuden kannalta on tärkeää kartoittaa myös muiden vastaanottojen tilanne. (Ks. Vilkka 2005, 160.) Kohderyhmä hyötyy tutkimuksesta, joka arvioi yhteisiä hoitomenetelmiä (ks. Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 39).
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Prosessikuvauskoulutuksen järjestäminen Jämsän seudulla kuvaa organisaation muutoshalukkuutta. Koulutuksessa oli mukana työntekijöitä jokaisesta kohderyhmään kuuluvasta yksiköstä. Tämä koulutus mahdollisti pitkäaikaissairauksien hoidon kehittämisen ja hoitolinjojen yhtenäistämisen Jämsän seudulla. Yhtenäisen mallin luominen tuo
yhtenäisyyttä hoitokäytäntöihin ja on alku pitkäaikaissairauksien kehittämiselle. Yhtenäinen malli selkeyttää verenpainepotilaan hoitoa ja nopeuttaa potilaan kulkua hoitoprosessissa. Mallin rakentaminen yhdessä antoi jokaiselle kohderyhmään kuuluvalle
yksikölle mahdollisuuden tuoda omat käytännöt ja mielipiteet esille. Mallin suunnitteluprosessissa oli mukana kohderyhmän työntekijöitä, joten mallin sisällöstä tuli näin
käyttäjien tarpeeseen paremmin sopiva. Mallissa on pyritty huomioimaan terveyden
edistäminen muun muassa tukemalla terveystottumusten muutospyrkimyksiä. Valmis
malli esiteltiin henkilökunnalle prosessikoulutuksen viimeisellä kerralla. Paikalla oli
koulutukseen kuuluvien lisäksi osa muusta henkilökunnasta. Mallin vakiinnuttamisen
kannalta olisi ollut tärkeää, että mahdollisimman moni vastaanottojen henkilökunnasta
olisi päässyt paikalle. Mallin käytäntöön ottamisen jälkeen tätä arvioitiin kyselyllä,
joka suoritettiin maaliskuussa 2008. Kyselyn vastaamisprosentti olisi voinut olla parempi, jos mallista olisi informoitu kohderyhmään osallistuvia paremmin. Motivaatio
vastaamiseen saattoi olla vähäistä, kun ei ollut tarpeeksi tietoa asiasta. Myöskin kyselyn ajankohta saattoi vaikuttaa vastausten luotettavuuteen muun muassa resurssien
riittävyydestä kysyttäessä, koska maaliskuu on yksi ruuhkaisimmista kuukausista.

Kysely suoritettiin sähköpostikyselynä verkkolomakkeella. Kyselyssä ei kartoitettu
henkilötietoja tai arkaluontoisia tietoja ja tutkittavat saivat päättää mitä tietoja antavat,
joten internetin käyttö aineistonkeruuvälineenä on tutkimusetiikan kannalta melko
selkeä (Kuula 2006, 177). Mittarin luotettavuudesta kertoo tutkimuksen validiteetti ja
reliabiliteetti. Tässä tutkimuksessa käytettävä mittari laadittiin tutkimuksen lähdemateriaalina käytettyjen aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden pohjalta. Mittarin
validiteetin osalta on tärkeää, että se mittaa sitä mitä sen on tarkoituskin mitata. Kysymykset on tämän vuoksi pyritty tekemään mahdollisimman selkeiksi ja yksiselitteisiksi. Tutkimuksen reliabiliteetti kertoo tulosten tarkkuudesta ja mittaustulosten toistettavuudesta. (Heikkilä 2001, 29–30; Vilkka 2005, 161.) Vastausprosentin parantamiseksi kyselylomakkeesta pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä, lyhyt ja yksinkertainen. Kyselylomake esitestattiin yhdellä hoitajalla ja yhdellä lääkärillä. Tämän jälkeen kysymyksiä vielä tarkennettiin ja saatettiin ymmärrettävämpään muotoon.
Avoimet ja monivalintakysymykset antoivat tutkittaville mahdollisuuden tuoda oman

46
näkemyksensä esiin. Kyselylomake oli kattavampi sen sisältäessä sekä strukturoituja,
sekamuotoisia että avoimia kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 2004, 187–190). ”En osaa sanoa” -vastausvaihtoehto oli sijoitettuna mittarin mielipiteiden keskelle, koska on syytä
olettaa, että valitessaan tämän vaihtoehdon, ainakaan osalla vastaajista ei ole kysymykseen mielipidettä tai hän ei osaa päättää kumman näkemyksen puoleen kallistuu
(Valli 2001, 160). Tutkimuksen vastausprosentti oli lääkäreiden osalta 44 % ja hoitajien osalta 86 %. Lääkäreiden osalta tämä lukema tarkoittaa väestöstä noin 8000 henkeä, joten tutkimus koskettaa lääkäreiden osalta näin monen asukkaan joukosta verenpainepotilaiden hoitoa. Pienen otoksen vuoksi tuloksia ei voi yleistää. Otos kuitenkin
edustaa melko hyvin tutkittavaa joukkoa. Lääkäreiden osalta vastauksissa ei ollut
suurta poikkeamaa, joten sen vuoksi vastauksia voidaan pitää tässä tutkimuksessa ja
tässä organisaatiossa luotettavina huonosta vastausprosentista huolimatta. Hoitajien
osalta oli enemmän hajontaa vastausten osalta, mutta heistä lähes kaikki vastasivat,
joten puuttuvien vastausten osalta tulokset eivät olisi paljon muuttuneet. Tulokset ovat
siis suuntaa antavia ja näiden avulla voidaan suunnitella ja kehittää pitkäaikaissairauksien hoitokäytäntöjä tässä organisaatiossa huomioiden hoitajien laajennettu työnkuva.

Aineiston olen pyrkinyt pelkistämään niin, että se kuvaa mahdollisimman luotettavasti
tutkittavaa ilmiötä (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 10; Latvala & Vanhanen-Nuutinen
2001, 36). Tulokset olen tuonut esiin myös taulukoiden muodossa luotettavuuden ja
ymmärrettävyyden lisäämiseksi (Hirsjärvi ym. 2004, 293). Kyselyyn vastaaminen
perustuu vapaaehtoisuuteen ja tutkittavien henkilöllisyys ei tule tutkimuksen missään
vaiheessa esille. Tämä ilmaistiin tutkittaville myös kyselylomakkeen saatekirjeessä.
Tulevasta kyselystä oli informoitu tutkimukseen osallistuvia jo etukäteen. Tutkimuksen tuloksista ei ole haittaa kohderyhmän työntekijöille. (Ks. Hirsjärvi ym. 2004, 26–
27; Kuula 2006, 107, 201; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 39; Vilkka 2005, 30–
34.)

Mallin vakiinnuttaminen käytäntöön jatkuu tulevaisuudessa. Malli olisi tehtävä kaikille tutuksi vielä yhteisessä kokoontumisessa. Tämän jälkeen mallin hyödyllisyyttä tulisi arvioida uudestaan.

Pyrin noudattamaan eettisesti kestäviä eli hyväksyttyjä tiedonhankintamenetelmiä ja
tutkimusmenetelmiä. Tiedonhankinnassa pyrin käyttämään oman alan tieteellistä kirjallisuutta sekä muita asianmukaisia tietolähteitä. Rehellisyyden pyrin pitämään tut-
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kimuksen kaikissa vaiheissa. Pyrin noudattamaan huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tutkimustulosten esittämisessä. Pyrin myös huolellisesti viittaamaan lähteisiin ja merkitsemään lähdeviitteet tarkasti. Tutkimusta ohjaa ensisijaisesti käytännön hyöty. (Vilkka 2005, 30–34.)

7.3 Johtopäätökset ja jatkokehittämisehdotuksia

Johtopäätökset:
1. Verenpaineen hoito- ja seuranmalli koettiin hyödylliseksi.
2. Verenpaineen hoito- ja seurantamallin vaikutus käytännön työhön oli positiivinen ja hoitajien laajennettu työnkuva koettiin hyväksi.
3. Kehittämistarpeeksi nostettiin esiin koulutustarve ja mallin käytäntöön vakiinnuttaminen.
4. Tehostettu ohjaus lisääntyi verenpaineen hoito- ja seurantamallin myötä.

Muistakin pitkäaikaissairauksista tulisi tehdä yhtenäiset hoito- ja seurantamallit kuntayhtymän terveysasemille, koska tutkimuskohteena olleella mallilla on ollut positiivisia vaikutuksia sekä lääkäreiden että hoitajien työhön ja tämä on koettu tarpeelliseksi.
Myös hoitajien laajennettua työnkuvaa vastaanotoilla tulisi kehittää, koska tämä koettiin hyväksi ja järkeväksi käytännöksi. Tulevissa hoito- ja seurantamalleissa tulisi
huomioida tehostettu ohjaus, joka oli lisääntynyt tämän mallin myötä. Jatkossa tulisi
suunnitella tarvittava koulutussuunnitelma hoitajien osaamisen varmistamiseksi. Koulutus tulisi järjestää yhteistyössä lääkäreiden kanssa, jolloin samalla voitaisiin kehittää
yhteistyötä ja yhteisiä käytäntöjä. Tutkimus olisi hyvä toistaa mallin vakiinnuttua käytäntöön, jolloin voitaisiin paremmin arvioida mallin vaikutusta käytännön työhön.
Verenpaineen hoito- ja seurantamallille tulee luoda seurantamittarit, joilla arvioidaan
jatkossa tämän prosessin toimivuutta. Jatkossa pitkäaikaissairauksien hoitokäytäntöjä
tulisi tutkia myös asiakkaiden sekä vaikuttavuuden näkökulmasta. Vuodenvaihteessa
2006–2007 tehtyä hoitajien kahden viikon työajanseuranta kyselyä (kuvio 6) voidaan
toistettaessa käyttää arviointimenetelmänä tulevaisuudessa. Valtimotautien laatuverkostolta saamien raporttien antamaa tietoa voidaan myös jatkossa käyttää pitkäaikaissairauksien hoidon ja seurannan tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Jämsän
seudulla toteutetaan kolmen vuoden välein Stakesin asiakastyytyväisyyskysely, jota
voidaan hyödyntää arvioitaessa asiakkaiden näkökulmaa.
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Liite 1. Jämsän seudun verenpaineen hoito- ja seurantamalli
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Liite 2. Kyselylomakkeen saatekirje

ARVOISA VASTAAJA

Tämä kyselylomake liittyy vastaanottotoiminnan kehittämiseen ja pitkäaikaissairauksien hoitokäytäntöjen yhtenäistämiseen. Kuntayhtymässä on äskettäin otettu käyttöön
verenpaineen hoito- ja seurantamalli (RR-polku), joka löytyy Effican yleisestä kansiosta kohdasta hoitopolut. Tämän kyselylomakkeen tarkoituksena on arvioida mallin
hyötyä käytännön työssä. Henkilöllisyytesi ei tule kyselyn missään vaiheessa esille.
Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5 minuuttia. Viimeinen vastauspäivä on 18.3.2008.
Kiitos yhteistyöstäsi!
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Liite 3. Kysely lääkäreille

1. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Verenpaineen hoito- ja seurantamalli on…

Täysin
samaa
mieltä

Osittain
samaa mieltä

En osaa
sanoa

Osittain eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Tarpeellinen
Helppokäyttöinen
Johdonmukaisesti
etenevä
Työssä hyödynnettävissä
Lisännyt yhteistyötä hoitajien ja lääkäreiden välillä
Selkeyttänyt roolia
työntekijänä verenpainepotilaan
hoidossa
Lisännyt ohjausta
(hoitosuunnitelman
teko, laatulupauksen antaminen,
elintapaneuvonta)
Lisännyt ammattitaitoa (päätöksenteko, vastuun ottaminen, tiedon
hakeminen)
Lisännyt työmotivaatiota (työn mielekkyys, monipuolisuus, toimivuus)
Lisännyt työn
kuormittavuutta

2. Toteutuuko verenpaineen hoito- ja seurantamallin mukainen työnjako työssäsi?
KYLLÄ _____
EI _____, miksi ei? _____________________________________________________
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3. Onko sinulla mielestäsi resursseja (esim. aika, taito) verenpaineen hoito- ja seurantamallin mukaiseen työnjakoon?
KYLLÄ _____
EI _____, miksi ei? _____________________________________________________

4. Tuleeko verenpaineen hoito- ja seurantamallissa vastuunjako mielestäsi selkeästi
esille?
KYLLÄ _____
EI _____, miksi ei? _____________________________________________________

5. Koetko tarvitsevasi koulutusta liittyen verenpaineen hoito- ja seurantamalliin?
KYLLÄ _____, millaista? _______________________________________________
EI _____

6. Mitä mieltä olet hoitajien laajennetusta työnkuvasta verenpaineen hoidossa (esim.
kontrollikäynnit hoitajilla, jolloin hoitaja tarkastaa lääkkeen sopivuuden ja muuttaa
annoksen lääkärin kirjaamien ohjeiden mukaan tarvittaessa lääkäriä konsultoiden)?
_____________________________________________________________________

7. Millaisia kehittämisideoita ja/tai muutostarpeita sinulla on verenpaineen hoito- ja
seurantamallin suhteen?
_____________________________________________________________________

8. Tulisiko mielestäsi hoito- ja seurantamalleja tehdä myös muista pitkäaikaissairauksista?
KYLLÄ _____, mistä? __________________________________________________
EI _____, miksi ei? _____________________________________________________
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Liite 4. Kysely hoitajille

1. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Verenpaineen hoito- ja seurantamalli on…

Täysin
samaa
mieltä

Osittain
samaa mieltä

En osaa
sanoa

Osittain eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Tarpeellinen
Helppokäyttöinen
Johdonmukaisesti
etenevä
Työssä hyödynnettävissä
Lisännyt yhteistyötä hoitajien ja
lääkäreiden välillä
Selkeyttänyt roolia työntekijänä
verenpainepotilaan hoidossa
Lisännyt ammattitaitoa (päätöksenteko, vastuun ottaminen, tiedon
hakeminen)
Lisännyt työmotivaatiota (työn
mielekkyys, monipuolisuus, toimivuus)
Lisännyt työn
kuormittavuutta

2. Toteutuuko verenpaineen hoito- ja seurantamallin mukainen työnjako työssäsi?
KYLLÄ _____
EI _____, miksi ei? _____________________________________________________

3. Onko sinulla mielestäsi resursseja (esim. aika, taito) verenpaineen hoito- ja seurantamallin mukaiseen työnjakoon?
KYLLÄ _____
EI _____, miksi ei? _____________________________________________________
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4. Tuleeko verenpaineen hoito- ja seurantamallissa vastuunjako mielestäsi selkeästi
esille?
KYLLÄ _____
EI _____, miksi ei? _____________________________________________________

5. Koetko tarvitsevasi koulutusta liittyen verenpaineen hoito- ja seurantamalliin?
KYLLÄ _____, millaista? _______________________________________________
EI _____

6. Mitä mieltä olet hoitajien laajennetusta työnkuvasta verenpaineen hoidossa (esim.
kontrollikäynnit hoitajilla, jolloin hoitaja tarkastaa lääkkeen sopivuuden ja muuttaa
annoksen lääkärin kirjaamien ohjeiden mukaan tarvittaessa lääkäriä konsultoiden)?
_____________________________________________________________________

7. Millaisia kehittämisideoita ja/tai muutostarpeita sinulla on verenpaineen hoito- ja
seurantamallin suhteen?
_____________________________________________________________________

8. Tulisiko mielestäsi hoito- ja seurantamalleja tehdä myös muista pitkäaikaissairauksista?
KYLLÄ _____, mistä? __________________________________________________
EI _____, miksi ei? _____________________________________________________

9. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Verenpaineen hoito- ja seurantamalli on verenpainepotilaan hoidossa…

Täysin samaa mieltä
Tehostanut
elintavoista
keskustelua
Lisännyt tavoitteiden
asettelua asiakkaan kanssa
Lisännyt motivoivan haas-

Osittain
samaa mieltä

En osaa
sanoa

Osittain eri
mieltä

Täysin eri
mieltä
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tattelun käyttöä
Tehostanut
omahoidon
ohjausta
Lisännyt hoitoon sitoutumisen arviointia
Lisännyt lääkehoidon toteutumisen ja
siedettävyyden arviointia

