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1

JOHDANTO
Psykoosi on tila, jossa henkilö ei osaa erottaa oikeaa todellisuutta väärästä. Psykoosiin voi kuulua
erilaisia aistiharhoja. Potilaalla voi olla vääristyneitä uskomuksia tai mielikuvia itsestään sekä muista
ihmisistä. Psykoosi on tila, joka vaatii aina välitöntä hoitoa. (Huttunen 2018b.) Lapsivuodepsykoosilla
tarkoitetaan sellaista psykoottista tilaa, joka puhkeaa synnytyksen jälkeisinä viikkoina. Riskitekijöinä
lapsipsykoosiin sairastumiselle ovat ensisynnyttäjyys sekä keisarinleikkaus. Hormonaalisia muutoksia
on myös pidetty vaikuttavana tekijänä, mutta tästä ei ole saatu vahvaa näyttöä. (Eerola 2000.)
Aiheen valintaan on vaikuttanut kiinnostus aihetta kohtaan. Koska tutkimusta työstävät kätilö- että
sairaanhoitaja tutkinto-ohjelmista, pidimme aihetta sopivana kaikkien ammatillista kasvua ajatellen.
Vaikka on kyse harvinaisesta (1-2 tapausta tuhatta synnytystä kohden) ja poikkeuksellisesta mielenterveyden häiriöstä, olisi ensiarvoisen tärkeää osata tunnistaa synnytyksen jälkeisen psykoosin ensioireet. Pahimmillaan vaarassa on äidin sekä vastasyntyneen lapsen henki. (Ämmälä 2014.)
Lapsivuodepsykoosin harvinaisuuden vuoksi sitä ei välttämättä osata tunnistaa, eikä riskejä tunneta.
Tämän vuoksi hoitoon pääsy saattaa viivästyä, jolloin äidin ja lapsen kiintymyssuhde kärsii. Yhteiskunnalle tämä voi tulla myös kalliiksi, sillä hoitojaksot pitenevät. (Ämmälä 2014.)
Työn tilaaja on Kuopion yliopistollinen sairaala, naisten osasto 2304. Ehdotimme naisten osastolle
aihetta ja he kokivat, että sille olisi tarvetta. Tilaajan tavoitteena on tuottaa henkilökunnalle tietoa
tunnistaa lapsivuodepsykoosin oireet hyvissä ajoin, jotta hoitoon pääsy tapahtuisi mahdollisimman
nopeasti. Tilaajan tavoitteena on myös kartoittaa, mikä on henkilökunnan nykyinen osaaminen asian
suhteen. Työmme on määrällinen tutkimus, jonka tarkoitus on tuottaa sähköinen posteri henkilökunnalle. Tarkoitus on lisätä henkilökunnan tietoutta lapsivuodepsykoosin ensimerkkien tunnistamiseen.
Tätä kautta tavoitteena ja tarkoituksena on myös lisätä omaa tietämystämme aiheesta.
Opinnäytetyön merkitys on se, että synnytyksen jälkeinen psykoosi osataan tunnistaa paremmin ja
oikean hoidon saaminen on nopeampaa. Lisäksi osataan ennakoida riskitekijät ja kiinnittää niihin
huomiota jo varhaisessa vaiheessa. Tilaajalla on myös oikeus muokata valmista posteria uuden tutkimustiedon ilmaantuessa.
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2

PSYKOOSI
Psykoosilla tarkoitetaan vakavaa mielenterveyden häiriötä, johon liittyy harhaluuloja, aistiharhoja
(näkö- ja kuuloharhat) eli hallusinaatioita sekä käytöshäiriöitä. Kuitenkaan ei aina ole yksiselitteistä,
miten psykoottinen käytös sairastuneella ilmenee ja yksittäiset käyttäytymisen tai aistimusten häiriöt
eivät vielä kerro psykoosista. (Cullberg 2005, 41.) Psykoosin puhkeamista edeltää usein ennakko-eli
prodromaalivaihe, jolloin henkilöllä on lieviä psykoottisia oireita sekä ei- psykoottisia oireita, jotka
kuitenkin poikkeavat normaalista. Usein psykoosia edeltää myös ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. (Skitsofrenia: Käypä hoitosuositus 2015.) Ei psykoottisia oireita voivat olla huono suorituskyky, unettomuus, ongelmat jaksamisessa, ruokahaluttomuus ja eristäytyminen muista ihmisistä
(Hietaharju ja Nuutila 2010, 113-115). Arkisissa asioissa psykoosin varomerkit voivat näkyä niin, että
potilaan pukeutumis- tai kampaustyyli muuttuu, rahankäyttö muuttuu holtittomaksi tai hän jättää
tulematta sovittuihin tapaamisiin (Mielenterveystalo s.a.b).
Psykoottisella potilaalla voi olla sellaisia harhaluuloja, joita voidaan pitää täysin eriskummallisina ja
mielettöminä. Harhaluulot voivat olla myös ns. kohdistamisharhaluuloja, jolloin hän kokee olonsa
vainotuksi tai uhatuksi. Aistiharhoista voidaan puhua silloin, kun potilas aistii sellaisia asioita mitä ei
ole olemassa. Hän voi nähdä tai kuulla sellaista, mitä muut eivät näe tai hän haistaa olemattomia
hajuja. Myös tuntoharhat ovat mahdollisia, jolloin potilas tuntee esimerkiksi kosketuksia ihollaan.
Ääniharhat voivat olla pahaa haluavia. Ne voivat käskeä satuttamaan itseään tai muita. Potilas voi
pyrkiä vaientamaan ja salaamaan kuulemansa äänet, on myös mahdollista, että potilas keskustelee
kovaan ääneen harhojensa kanssa. (Hietaharju ja Nuutila 2010, 113-115.)
Järjestäytymätön käyttäytyminen sekä hajanaisuus ovat myös psykoosioireita. Potilaan käyttäytyminen voi muuttua niin, että hän touhuilee vailla päämäärää. Myös tunteet vaihtelevat laidasta laitaan
ja tilanteeseen nähden hallitsemattomasti sekä asiaankuulumattomasti. Hän voi yhtäkkiä purskahtaa
itkuun tai muuttua huomattavan vihaiseksi ja aggressiiviseksi ilman selkeää syytä. Puheissaan potilas on hajanainen, jolloin hän ei kykene loogiseen keskusteluun, vaan puhe vaihtelee jatkuvasti aiheesta toiseen, eikä kuulija pysty ymmärtämään tai seuraamaan puhetta. (Hietaharju ja Nuutila
2010, 113-115.)

2.1

Psykoottisen potilaan kohtaaminen
Voisi sanoa, että psykoosipotilaan kohtaamisessa pätee samat perusperiaatteet kuin hoitotyössä
yleensäkin; empaattisuus, vuorovaikutus, aito kohtaaminen ja luottamuksen saaminen. Hoitajalta
vaaditaan tietynlaista jämäkkyyttä ja kykyä luoda potilaalle uskoa siihen, että vointi selkeytyy. (Hämäläinen, Kanerva, Kuhanen, Schubert ja Seuri 2017, 259.) On hyvä huomioida, että psykoottisella
potilaalla voi olla ongelmia ajattelun tai kommunikaation saralla, joten rauhallinen ja selkeä puhetapa auttaa potilasta ymmärtämään. On myös annettava aikaa vastata. (Lyhty 2018.)
Psykoottisen potilaan kohtaamisessa täytyy huomioida se, että tilanne ja ympäristö on mahdollisimman rauhallinen. Potilas voi olla pelokas ja säikähtää esimerkiksi hoitajan äkkinäisiä liikkeitä ja kokea
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ne uhkaavina. On myös tärkeää huomioida se, että potilaan epärealistisiltakin vaikuttavat kokemukset ovat hänelle täysin todellisia, eikä potilaan kanssa kannata lähteä väittelemään hänen kokemistaan tuntemuksista tai niiden todellisuusperästä. Sen sijaan tiedon antaminen psykoosisairauden
oireista on kuitenkin paikallaan, sillä se auttaa potilasta käsittelemään vointinsa muuttumisen tuomia
tunteita, kuten hämmennystä ja häpeää. (Mantere 2018.)
Psykoottisen, harhaisen potilaan kanssa kommunikoitaessa on joskus tasapainoteltava sen välillä,
milloin realiteetteihin palauttaminen on järkevää. Jos potilaan sen hetkisestä harhasta ei hänelle ole
haittaa tai vaaraa, voi olla viisasta olla kommentoimatta asiaa, sillä usein se aiheuttaa väittelyä. Toisaalta haitalliset uskomukset esimerkiksi lääkehoidon myrkyllisyydestä on hyvä korjata, sillä ne voivat vaikuttaa potilaiden sitoutumiseen lääkehoitoon. (Lyhty 2018.)
2.2

Mielenterveyshoitotyötä ohjaava lainsäädäntö ja potilaan itsemääräämisoikeus
Erityisesti mielenterveystyössä potilaan itsemääräämisoikeus korostuu. Potilasta hoitavalla on vastuu
etsiä potilaalle hänen tarvitsemiaan hoito- ja lääkemuotoja, mutta potilas tekee päätöksen näistä
itsenäisesti. Potilas pystyy myös kieltäytymään hänelle suositelluista tai tarvitsemistaan hoidoista.
Potilas ei kuitenkaan voi päättää, mitä hoitoja hänelle annetaan. Tämä on terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä ja hän määrittää päätöksensä lääketieteeseen ja hoitotieteeseen perustuen. (Hämäläinen ym. 2017, 53-55.) Potilaalla on itsemääräämisoikeuteensa liittyen myös velvollisuuksia. Velvollisuuksia ovat esimerkiksi potilaan oman terveyden edistäminen sekä annettujen ohjeiden noudattaminen. (Hämäläinen ym. 2017, 56-57.)

2.3

Tahdosta riippumaton hoito
Potilas voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon. Hoidon aloittamiseen ei tarvita potilaan omaa suostumusta, mutta potilaan omaa mielipidettä on kysyttävä ennen
hoitoon ottamista. Laissa on tarkasti määritelty ne tapaukset, jolloin tahdosta riippumaton hoito tulee kyseeseen. (Mielenterveyslaki 1990, § 8, 11.)
1) jos hänen todetaan olevan mielisairas
2) jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon
toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan
tai vakavasti vaaran taisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka
muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta; ja
3) jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai
ovat riittämättömiä. (Mielenterveyslaki 1990, § 8.)
Kun potilas on otettu hoitoon, on vastaavan lääkärin tehtävä hänestä tarkkailulausunto. Tämän on
lain mukaan tapahduttava viimeistään neljäntenä päivänä hoitoon tulon jälkeen. Potilasta saa pitää
tahdonvastaisessa hoidossa korkeintaan kolme kuukautta. (Mielenterveyslaki 1990, §10,12.) Mikäli
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hoito katsotaan tarpeelliseksi jatkaa, on lääkärin ennen kolmen kuukauden täyttymistä tehtävä potilaasta uusi tarkkailulausunto. Hoito jakso tulee myös välittömästi purkaa, mikäli lääkäri katsoo tämän olevan tarpeetonta. (Hämäläinen ym. 2017, 74-76.)
Tahdosta riippumattomassa hoidossa olevan vapautta voidaan rajoittaa eristämällä, mikäli potilas on
vaarallinen itselleen tai muille tai hän toiminnallaan vaikeuttaisi muiden potilaiden hoitoa. Kiinnipitämistä voidaan käyttää, jos se on välttämätöntä potilaan hoidon kannalta. Leposide-eristystä voi käyttää vain, jos huone-eristys yhdistettynä muihin toimenpiteisiin ei auta ja on riski, että potilas satuttaa itseään. (Putkonen, Repo-Tiihonen ja Tuppurainen 2012.) Eristäminen toteutetaan siihen tarkoitetussa huoneessa. Huoneen tulee olla turvallinen ja siellä ei saa olla mitään sellaista, jolla potilas
voisi itseään vahingoittaa. Huoneessa tulee käydä säännöllisesti ja pitää yhteys potilaaseen. Eristyshoidon ajaksi potilaalle myös tulee määrätä vastuuhoitaja, joka huolehtii potilaan tarpeista. Eristämishoito on päätettävä heti potilaan voinnin muuttuessa parempaan. Nämä ovat kuitenkin viimeisiä
keinoja ja tehdään lääkärin määräyksellä. Hätävarjelutilanteessa hoitohenkilökunta voi aloittaa toimenpiteet ja olla sen jälkeen yhteydessä hoitavaan lääkäriin. (Hämäläinen ym. 2017, 80-82.) Mielenterveyslaki 22 b § määrittää myös lääketieteellisistä hoitotoimenpiteistä. Näitä saa tahdonvastaisesti
antaa ja käyttää ainoastaan, mikäli niiden antamatta jättäminen vakavasti vaarantaa potilaan tai
muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta.
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3

LAPSIVUODEPSYKOOSI
Lapsivuodepsykoosilla tarkoitetaan sellaisia psykoottisia tiloja, jotka puhkeavat synnytyksen jälkeen.
Oirekuvaltaan ne voivat olla toisistaan poikkeavia. (Lönnqvist ym. 2014, 211.) Lapsivuodepsykoosista voi puhua myös nimillä synnytyksen jälkeinen psykoosi ja puerperaalipsykoosi (Huttunen
2018a). Lapsivuodepsykoosiin sairastumisen syyksi on esitetty vahvaa psykososiaalista kuormitusta,
sekä isoja fysiologisia muutoksia, jotka raskaus ja synnytys tuovat tullessaan. Perinnöllisyys voi
myös mahdollisesti altistaa sairaudelle. On ajateltu, että myös naisen hormonaaliset muutokset altistavat lapsivuodepsykoosille. Erityisesti estrogeeni- ja progesteronitasot nousevat raskauden aikana
ja synnytyksen jälkeen nämä laskevat lähes välittömästi raskautta edeltävään tilaan. (Ämmälä
2014.) Psykoosivaiheen kesto lapsivuodepsykoosissa on yksilöllinen, mutta toipuminen voi olla hyvin
nopeaa. Puhutaan muutamista viikoista useampaan kuukauteen. Psykoosivaihetta seuraa usein masennuskausi. Tuolloin äiti myös alkaa käsitellä sairastamistaan ja siihen liittyviä tunteita. (Äimä ry
s.a.) Lapsivuodepsykoosia sairastavan äidin harhat voivat liittyä myös vauvaan ja hän voi ajatella
vauvan olevan esimerkiksi paholainen. On olemassa riski sille, että äiti tekee itsemurhan tai surmaa
lapsensa, tällaiset tapaukset kuitenkin ovat harvinaisia. Äidin sairastuminen vaikuttaa myös kykyyn
hoitaa lasta. (Perttula 2015.)

3.1

Lapsivuodepsykoosin tunnistaminen
Heron, McGuinness, Blackmore, Craddock ja Jones (2008, 348) tutkimuksessaan osoittavat, että
yleisimpiä lapsivuodepsykoosin ensioireita ovat unen tarpeen väheneminen tai kykenemättömyys
nukkua, mielialan kohoaminen, energisyyden lisääntyminen ja huomattava puheliaisuus. Myös Ämmälä artikkelissaan toteaa, että lapsivuodepsykoosin eteneminen muistuttaa usein kaksisuuntaisen
mielialahäiriön kulkua, mutta psykoosin ydin on todellisuudentajun hämärtymisessä (Ämmälä 2015).
Suurimmalla osalla vastanneista (73%) ensioireet alkoivat kolmen päivän sisällä synnytyksestä ja
jopa 40% kertoi ensioireiden alkaneen ensimmäisenä synnytyksen jälkeisenä päivänä. Ensimmäisten
oireiden alkamisen jälkeen oireet voimistuivat nopeasti seuraavien päivien kuluessa. Yleisimpiä ilmoitettuja psykoosioireita olivat harhaluulot, masennus, ahdistuneisuus, mielialan vaihtelut ja univaikeudet. Harhaluulot olivat luonteeltaan usein vainoharhaisia, äiti saattoi ajatella olevansa vainottuna tai
itsensä tai vauvan kuolleen. Myös vauvan vaihtumiseen liittyvät harhoja esiintyi. (Heron ym. 2008,
348-352.)
Kätilöllä on merkittävä rooli lapsivuodepsykoosin tunnistamisessa, sillä ensimmäiset oireet ilmenevät
usein jo silloin, kun äiti ja lapsi ovat vielä synnytyksen jälkeisessä osastohoidossa. Lapsivuodepsykoosiriskin kartoittaminen jo raskausaikana olisi tärkeää, jotta osattaisiin ottaa huomioon äidin
psyykkinen hyvinvointi ja sen seuraaminen synnytyksen jälkeisessä hoidossa. Etenkin ensioireet ovat
usein sellaisia, että ne voidaan yhdistää vauvan syntymän ja valvomisen mukanaan tuomiin käyttäytymisen muutoksiin. Jos tukihenkilö ilmaisee huolensa äidin käyttäytymisen muutoksiin liittyen, on
niihin suhtauduttava asian vaativalla vakavuudella. (Southern 2018, 18-19.)
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Lapsivuodepsykoosia voi olla vaikea erottaa deliriumista, synnytyksen jälkeisestä pakko-oireisesta
häiriöstä ja akuutista stressireaktiosta oheisessa taulukossa (taulukko 1) on esitetty erotusdiagnostisia vaihtoehtoja näiden välille. (Ämmälä 2014).
TAULUKKO 1. Erotusdiagnostisia vaihtoehtoja lapsivuodepsykoosille (Ämmälä 2014.)

3.2

Hormonitoiminta
Synnytyksen jälkeen naisen hormonitoiminta palautuu hyvin nopeasti raskautta edeltävään tilaa.
Estrogeenin- ja progesteronitasojen nopeaan laskuun on kiinnitetty huomiota ja ne lienevät yhteydessä lapsivuodepsykoosiin. (Ämmälä 2014.)
Kahdessa eri tutkimuksessa Ahokas ja Aito (1999) sekä Ahokas, Aito ja Turiainen (2000) kokeilivat
estradiolihoitoa kahdelle lapsivuodepsykoosia sairastavalle naiselle. Molemmilla naisilla oli alhainen
estradiolipitoisuus ennen hoidon aloitusta. Psykoottiset oireet vähenevät samalla, kun estradiolitasot
nousivat. Hoidon keskeytys johti molemmissa tapauksissa psykoottisten oireiden palautumiseen.
Ahokas, Aito ja Rimòn (2000) tutkivat myös kymmentä naista, jotka olivat psykiatrisessa hoidossa
lapsivuodepsykoosin johdosta. Kaikilla oli todettu estradiolihormonin hyvin matalat arvot. Naiset saivat kaksi viikkoa estradiolihormonia ja lähes kaikki psykiatriset oireet vähenivät. Yhdellä naisella todettiin psykoottisten oireiden palautuvan, mutta hän oli keskeyttänyt estradiolihoidon. Tutkijat ovat
suositelleen lapsivuodepsykoosin ja estrogeenin yhteyttä tutkittavaksi jatkossa positiivisten tutkimus
tulosten vuoksi.
Munasarjat tuottavat naishormonia eli estrogeenia. Estrogeenien ryhmään kuuluvat estradioli,
estroni ja estrioli. Näistä estradiolilla lienee merkittävin vaikutus. Keltarauhanen ja granuloosasolut
tuottavat tätä hormonia munarakkulavaiheen lopulla. Mikäli munasolu hedelmöittyy, istukka alkaa
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kasvamaan. Istukassa ei ole kaikkia tarvittavia entsyymejä estradiolin tuotantoon, mutta ne saadaan
sikiön lisämunuaiskuoresta ja maksasta. (Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie ja Toverud 2011, 499-502,
504-512.)
Veressä estradiolin määrä kasvaa huomattavasti munarakkulavaiheessa ja on suurimmillaan juuri
ennen ovulaatiota ja näin ollen saa aikaan ovulaation. Ovulaation jälkeen pitoisuus laskee nopeasti,
mikäli munasolu ei hedelmöity. Hormonin määrä kasvaa veressä koko raskauden ajan ja laskee rajusti heti synnytyksen jälkeen. Hormonin tehtäviin kuuluu maitorauhasen ja kohdun toiminta sekä
kuukautiskierto. Estradiolilla ja progesteronilla on myös yhteis- sekä vastavaikutuksia. Nämä on kuvattu alempana tekstissä. Lisäksi se vaikuttaa rintojen kasvuun, naisen sukupuolielinten kasvuun ja
kehitykseen sekä lisää seksuaalista halukkuutta. Raskauden aikana se vaikuttaa rintojen maitotiehyiden kasvuun. Synnytyksen alettua estradioli kasvattaa kohdun lihassupistuksia. Lisäksi synnytyksen
lähestyessä estradioli voimistaa oksitosiinin vaikutusta lihassoluihin. (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad ja
Toverud 1998, 139, 414-417.)
Progesteronia syntyy keltarauhasessa, jonka vuoksi veressä sen pitoisuus on suurimmillaan kuukautiskierron keltarauhasvaiheessa. Se vaikuttaa naisen kohdun toimintaan ja kuukautiskiertoon. Ovulaation jälkeen hormonin tuotanto on runsasta ja se kiihdyttää kohdun limakalvojen rauhasten eritystoimintaa. Pitoisuuden lasku taas johtaa kohdun limakalvon valtimoiden supistumiseen, minkä
vaikutuksesta limakalvo menee kuolioon ja on osana kuukautisvuotoa. (Sand ym. 2011, 499-502,
504-512.)
Raskauden aikana progesteronia syntyy keltarauhasen lisäksi myös istukassa. Raskauden aikana se
estää lihassupistuksia. Maitorauhaskudokset kehittyvät progesteronin vaikutuksesta. Synnytyksen
lähestyessä progesteronin taso veressä pysyy ennallaan tai se voi jopa laskea. (Sand ym. 2011, 499502, 504-512.)
Kuten jo aiemmin tekstissä mainittiin, estradiolilla ja progesteronilla on vasta- ja yhteistekijöitä. Yhdessä nämä hormonit edistävät kohdun limakalvon verisuonien kasvua. Kiihdyttävät hcG hormonin
tuotantoa. Myös sikiön kasvu ja kehitys riippuvat näistä kahdesta hormonista. Lisäksi siinä missä estradioli kasvattaa lihassupistuksia niin progesteroni estää niitä. Synnytyksen jälkeen molempien hormonien tasot veressä laskevat rajusti. (Sand ym. 2011, 499-502, 504-512.)
3.3

Aiemmista psykiatrisista sairauksista johtuvat riskitekijät
Synnytyksen jälkeen uudelleen sairaalahoitoon joutuu 44% naisista, joilla on raskauden aikana ollut
sairaalahoitoa vaativa psykoosi. Sen sijaan ennen raskautta psykoosin vuoksi sairaalahoidossa olleista naisista 10% joutuu sairaalahoitoon psykoosin vuoksi synnytyksen jälkeen. Mitä lyhyempi aika
edellisestä psykoosijaksosta on kulunut, on sitä suurempi riski psykoosin uudelleen puhkeamiselle.
Myös psykoosijaksojen määrä sekä sairaalajaksojen pituus suurentavat psykoosin uudelleen puhkeamisen riskiä. Skitsofreniaa ja skitsoaffektiivista häiriötä sairastavilla on suurin uusiutumisriski. (Lönnqvist ym. 2014, 211.)
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Verrattuna muita psykiatrisia sairauksia sairastaviin naisiin, kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on suurempi riski synnytyksen jälkeisiin psykiatrisiin hoitojaksoihin. Riski raskauden aikaisiin sairauden pahenemisvaiheisiin on kasvanut, varsinkin, jos lääkitys on tauotettu raskauden ajaksi. (Bergink 2016, 1180.)
3.4

Lapsivuodepsykoosin hoito
Lapsivuodepsykoosin hoito vaatii lähes aina välittömästi psykiatrista sairaalahoitoa. Psykoosilääkkeet
aloitetaan hoitomuotona lähes jokaisessa tapauksessa. (Huttunen 2018a.) Lääkehoidon ohella myös
ECT-hoidon (electroconvulsive therapy) eli aivojen sähköhoidon on todettu olevan lapsivuodepsykoosin hoidossa tehokkaampaa verrattuna muihin psykooseihin, joskin on huomioitava lapsivuodepsykoosin muutenkin parempi ennuste (Eerola 2000).

3.4.1 Lääkehoito
Lapsivuodepsykoosin harvinaisuuden vuoksi seurantatutkimuksia on tehty pääosin pienillä tapaussarjoilla. Lääkehoito noudattaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tai akuutin maanisen tilan yhteydessä
ilmenevän sekamuotoisen jakson hoitoa. Vaikka lääkehoito toteutettaisiin somaattisista syistä yleissairaalassa, kannattaa se suunnitella yhdessä psykiatrin kanssa. Lääkityksen suunnittelussa on myös
otettava huomioon mahdollinen imetys. Taulukossa (taulukko 2) on kuvattu yleisimpiä lapsivuodepsykoosin hoitoon käytettyjä lääkkeitä sekä niiden vaikutusta raskauteen ja imetykseen. (Ämmälä
2014.)
TAULUKKO 2. Lapsivuodepsykoosin lääkehoito (Ämmälä 2014.)

Litium on osoittautunut tehokkaaksi lääkkeeksi akuutin vaiheen hoidossa yksittäisissä tapauksissa.
Estrogeenista on myös kuvattu olleen apua joissakin tapausselostuksissa. Kaksisuuntaisen mieliala-
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häiriön akuutin vaiheen hoitoon käytetyistä lääkkeistä on olemassa parhaiten näyttöä niiden tehokkaasta vaikutuksesta lapsivuodepsykoosiin. Myös muu hoito noudattaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön suuntaviivoja, kuten yksilö- ja ryhmäterapiat. (Ämmälä 2014.)
3.4.2 Psykoedukaatio
Yhtenä psykoosisairauksien hoitomuotona käytetään psykoedukaatiota, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa sairaudesta potilaalle ja hänen läheisilleen. Se on yksi vaikuttavimmista psykoosien psykososiaalisista hoitomuodoista ja se on todettu ehkäisevän psykoosien uusiutumista ja lisäävän hoitomyönteisyyttä. Psykoedukaatioon kuuluu tiedon antaminen sairaudesta ja sen oireista, niiden tunnistamisesta ja hallinnasta. (Mielenterveystalo s.a.a)
Oireiden tunnistamista käydään läpi ensioireista pitkäaikaisoireisiin. Ensioireita käsiteltäessä pohditaan psykoosia edeltänyttä aikaa ja merkkejä, jotka liittyivät voinnin muutokseen. Psykoosin alkuvaiheeseen palaaminen ei sovi akuutin psykoosin hoitoon, sillä se voi olla potilaalle hyvin haasteellista
ja pelottavaa. Sen sijaan ajantasaisen tiedon jakaminen aloitetaan jo akuutissa vaiheessa ja tällöin
tulee ottaa huomioon potilaan mahdollisesti heikentynyt kyky vastaanottaa tietoa. Tietoa annetaan
ymmärrettävässä muodossa ja sopivissa kokonaisuuksissa. (Kieseppä ja Oksanen 2013.)
Psykoedukaation on todettu olevan vaikuttavimmillaan silloin, kun siihen sisältyy perhetyö. Sosiaalisen ympäristön tietämys sairaudesta suojaa psykoosioireilulta, sillä sairastumiseen liittyvä stressi
vähenee, kun lähipiirin ymmärrys kasvaa. Läheisten osallistuminen hoitoon tuo myös useampia näkökulmia. (De Bruijn 2006.) Se ei ole vain kertaluontoista tiedon antoa, vaan sen toteuttaminen tulee olla suunniteltua ja toistua riittävän usein. Näin sen vaikuttavuus sairauden hallintaan ja ymmärtämiseen on suurin. (Kieseppä ja Oksanen 2013.)
Olennaisessa osassa tiedon antamisen lisäksi on keskinäisen yhteistyösuhteen luominen potilaan ja
hänen läheistensä kanssa sekä emotionaalisen tuen tarjoaminen. Psykoedukaation toteuttamiseksi ei
vaadita erityistä pätevyyskoulutusta vaan suosituksena on, että jokainen psykoosityöryhmässä työskentelevä toteuttaisi psykoedukaatiota työskentelyssään. (Kieseppä ja Oksanen 2013.)
Keskeinen osa psykoedukaatiota on haavoittuvuus-stressimallin läpikäyminen. Mallissa käydään läpi
psyykkiseen haavoittuvuuteen liittyviä tekijöitä. Psyykkisellä haavoittuvuudella tarkoitetaan alttiutta
reagoida stressiin tietyillä psyykkisillä oireilla. Haavoittuvuus voi olla perittyä tai liittyä personallisuuden piirteisiin kuten ahdistusherkkyyteen tai ihmissuhteista vetäytymiseen. Se voi liittyä myös rakenteellisiin muutoksiin aivoissa. Stressitekijöitä voivat olla elämänmuutokset, kuten työpaikan vaihtaminen tai muuttaminen, ihmissuhteisiin liittyvät asiat tai läheisen sairastuminen tai kuolema. (Mielenterveystalo s.a.a.) Mallin tarkoitus on auttaa potilasta ja hänen läheisiään ymmärtämään psykoosin
puhkeamista. Sen lisäksi, että tarjotaan tietoa, on annettava mahdollisuus omille pohdinnoille ja selitykselle siitä, mikä johti sairauden puhkeamiseen. (Kieseppä ja Oksanen 2013.)
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Haavoittuvuudelta ja stressiltä suojaavia tekijöitä on niin potilaan henkilökohtaisella tasolla kuin
myös ympäristöön liittyviä suojatekijöitä. Riittävät taidot suoriutua arkipäiväisistä asioista, ongelmanratkaisutaidot sekä ahdistusherkkyyteen vaikuttava lääkitys ovat henkilökohtaisia suojatekijöitä.
Ympäristön suojatekijöitä ovat esimerkiksi perheeltä ja ystäviltä saatu tuki ja mielekäs tekeminen.
(Mielenterveystalo s.a.a.)
3.4.3 ECT-hoito
ECT (electroconvulsive therapy) eli aivojen sähköhoidossa aivoihin johdetaan sähkövirtaa lyhyen
ajan jaksotettuina pulsseina. Pään pinnalle asetetaan elektrodit, joita pitkin sähkövirta kulkee. Sähköhoito vapauttaa useita aivojen välittäjä aineita ja hermokasvutekijää sekä, muun muassa lisää aivojen hidasaaltotoimintaa. Hoitoa annetaan tavallisimmin 2-3 kertaa viikossa 8-12 hoitokerran sarjana. (Pesonen, Aalberg, Leppävuori, Räsänen ja Viheriälä 2019, 574-577.)
Aivojen sähköhoitoa alettiin käyttää 1930-luvun loppupuolella. Hoito oli potilaalle tuskallista ja aiheutti usein luunmurtumia. Nykyään hoito toteutetaan anestesiassa ja lihasrelaksaatiossa, minkä
ansiosta hoito ei ole enää potilaalle kivuliasta. (Pesonen ym. 2019, 574-577.)
Potilaat, jotka kärsivät masennuksesta, psykoosista, maniasta, Parkinsonin taudista tai epilepsiasta
hyötyvät selvästi ECT- hoidosta. ECT- hoito myös sopii lähes kaikille ja aivan ehdottomia vasta-aiheita hoidolle ei ole. Mikäli potilaalla on tuore tai huonossa hoitotasapainossa oleva sydänsairaus,
tuore aivoverenvuoto, aivojen aneurysma, aivokasvain, joka kasvaa nopealla tahdilla, riskiraskaus tai
kohonnut kallonsisäinen paine tulee sähköhoitoa annettaessa noudattaa erityistä varovaisuutta. Sivuvaikutuksia ei juurikaan ole. Tärkein lienee väliaikainen muistihäiriö, joka sijoittuu sähköhoidon
annon ajalle. Hoitoa ja sen vaikutuksia on tutkittu paljon, mutta sitä miksi sähköhoito toimii niin
useisiin sairauksiin ei vieläkään täysin tiedetä. (Pesonen ym. 2019, 574-577.)
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4

KIINTYMYSSUHDE ÄIDIN, VAUVAN JA PERHEEN VÄLILLÄ
John Bowlbyn vuoden 1979 kiintymyssuhdeteorian mukaan ensimmäisen puolen vuoden aikana lapselle kehittyy kiintymyssuhde pieneen määrään ihmisiä. Varhaiskehitykselle ja käyttäytymiselle kiintymyssuhteen kehittyminen on yhtä tärkeää kuin ravinnon saanti. Yleensä kiintymyssuhde muodostuu ensisijaisiin hoivaajiin, kuten äitiin tai isään. Lapsi myös muodostaa hierarkkisen suhteen kiintymyssuhdeobjekteihinsa; jos kiintymyssuhde on muodostunut molempiin vanhempiin, hakee hän molempien läsnä ollessa turvaa ensisijaisesti äidiltä. Tuoksut, ihokontaktit, kuulohavainnot ja rintaruokintaan liittyvät tuntemukset ovat varhaisia vauvaa ja äitiä sitovia elementtejä. Vauvan itku on myös
yksi varhaisen kiintymiskäyttäytymisen muoto, sillä itkemällä vauva saa hoivaajansa lähentymään
lasta. Vauvan kasvaessa kiintymiskäyttäytymisen viestejä ovat myös jokeltelu, hymyily. Kehityksen
myötä vauva oppii säätelemään ja muuttamaan käytöstään halutun päämäärän saavuttamiseksi.
(Lönnqvist 2014, 623-624.)
Lähes kaikki lapset kehittävät kiintymyssuhteen, mutta sen laatu voi vaihdella suuresti. Kiintymyssuhteen laatua on luokiteltu Mary Ainsworthin vuonna 1978 kehittämän vierastilannetestin perusteella. Testissä lapselle aiheutetaan laboratorio-olosuhteissa kuormittavia tilanteita siten, että hänet
jätetään ensin kahden tuntemattoman aikuisen kanssa ja lopulta yksin. Testissä kiinnitetään huomiota siihen, miten lapsi reagoi eroon äidistä ja siihen, kun äiti palaa takaisin. (Lönnqvist 2014, 623624.)
Kiintymyssuhteen muodot
-Turvallisesti kiintyneet lapset sietävät testin hyvin ja osoittavat eron aikana kaipaavansa äitiään
sekä ilahtuvat nähdessään äidin uudelleen (Lönnqvist 2014, 624).
-Turvattomasti kiintyneitä lapsia on vältteleviä ja vastustelevia. Välttelevästi käyttäytyvillä lapsilla on
havaittavissa vain vähän stressin merkkejä, ja äidin nähdessään he välttelevät häntä. Vastustelevilla
lapsilla ero aiheuttaa voimakkaita tunteita eikä vieraan lohdutus kelpaa. Nähdessään äidin uudelleen
he torjuvat hänet. (Lönnqvist 2014, 624.)
-Neljäs ja viimeinen luokka on organisoitumaton tyyppi. Lapsen käyttäytymistä testin aikana kuvaa
termit hämmennys ja sekavuus. (Lönnqvist 2014, 624.)
Kiintymyssuhdeteoria on tärkeässä osassa erityisesti silloin, kun arvioidaan riskiolosuhteissa kasvaneiden lasten kehitystä. Kiintymyssuhteen kehittymiseen vaikuttavia riskiolosuhteita ovat esimerkiksi
vanhempien psyykkinen häiriö tai päihdeongelmat, lapsen kaltoinkohtelu ja lapsen kasvaminen laitosolosuhteissa. (Lönnqvist 2014, 624.)
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4.1

Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö
Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö syntyy, kun lapsen normaali kiintymyssuhde häiriintyy. Tämä näkyy sosiaalisen toiminnan vajautena ja kykenemättömyytenä vastaanottaa lohdutusta tai tukea. Lapsen tunneilmaisu on vetäytyvää, pelokasta, aggressiivista tai välinpitämätöntä. Hoitamaton kiintymyssuhdehäiriö vaikuttaa lapsen koko elämään, toimintakykyyn ja ihmissuhteisiin. (Chudal ym.
2018, 3-4.)
Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan lapsella oli 51-kertainen riski kiintymyssuhdehäiriöön,
jos molemmilla vanhemmilla oli jokin psykiatrinen diagnoosi. Pelkästään äidin psykiatrinen diagnoosi
yhdeksänkertaisti riskin, isän kuusinkertaisti. Tutkimuksessa oli mukana kaikki 614 vuosien 19962012 välillä kiintymyssuhdehäiriödiagnoosin saanutta lasta. (Chudal ym. 2018, 3-4.)

4.2

Varhainen vuorovaikutus ja psyykkinen kehitys
Varhaisessa kehitysvaiheessa vauva on täysin riippuvainen häntä hoivaavista henkilöistä. Tuolloin
syntyvät myös käsitykset omasta itsestä ja toisista ihmisistä. Kun kehitys on vasta alussa, seuraa
vauva äidin eleitä ja ilmeitä ja peilaa ne omaksi tunnetilakseen. Vauvan omat tunnetilat liittyvät lähinnä tarpeiden tyydytykseen, kuten siihen, että vauva haluaa olla äitinsä lähellä. Äiti ja vauva vuorovaikutuksessaan peilaavat toisiaan ja äiti vastaa vauvan emotionaalisiin tarpeisiin eleillään, kehonkielellään ja sanallisilla ilmaisuilla. Tämä auttaa vauvaa hahmottaan omat tuntemukset. Vauvan tarpeisiin vastaaminen on paitsi fyysisen niin psyykkisenkin selviytymisen edellytys. (Lindberg, Louheranta, Mustonen, Salo ja Stenius 2015, 26-28.)

4.3

Äidin ja lapsen suhteen tukeminen
Koska lapsivuodepsykoosin keskeisenä taustatekijänä voi olla äidin epävarmuus lapsen hoitamisessa
sekä identiteettihämmennys, hoitajien olisi tärkeää tarjota äidille konkreettisia neuvoja lapsen hoitamiseen sekä vuorovaikutukseen liittyen. Vauvan erottamista äidistään tulisi harkita erittäin tarkkaan
ja mahdollisen eron tulisi kestää niin vähän aikaa kuin on hoidon kannalta tarpeellista. On myös
mahdollista, että alkuvaiheessa äidillä ei ole halua ja uskallusta nähdä ja hoitaa lastaan. Äidin toipumista voi myös edistää erillään olo lapsesta äidin ollessa uupunut. (Eerola 2000.)
Äidin sairastuminen vaikuttaa laajasti koko perheeseen. Isän tai muun tukihenkilön rooli on erityisen
tärkeä toipumisen kannalta. Isä pystyy tukemaan ja turvaamaan äidin ja lapsen kahdenkeskistä aikaa. Joissakin sairaaloissa isä voi myös yöpyä samassa huoneessa. Myös kotiutuessa isä on tärkeä
tukihenkilö. Akuutin tilanteen väistyessä on usein tarpeen tarjota perheelle ja parisuhteelle lisätukea
erilaisten terapioiden muodossa. Ääritapauksessa, jos lapsen vanhemmat eivät tuettuinakaan pysty
hoitamaan lasta, on mahdollista, että lapsi joudutaan sijoittamaan muualle. (Eerola 2000.)
Kiintymyssuhteen muodostumisen kannalta on tärkeää, että vauva voi jäsentää kokemuksiaan ja
siten pystyy muodostamaan ennakoitavia syy-seurausketjuja. Yleensä äiti reagoi vauvan itkuun heti
ja pyrkii poistamaan itkun syyn, joka voi olla esimerkiksi nälkä. Kun samanlainen tapahtumaketju
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toistuu riittävän usein, vauva oppii syy-yhteyden. Äidin ollessa psykoottinen voi vauvan tarpeisiin
reagoiminen viivästyä tai niihin reagoiminen voi olla hyvin arvaamatonta. Silloin syy- seurausketjut
jäävät kehittymättä vauvan mielessä. (Sinkkonen 2004.)
Hoivaajan tehtävä on vauvan tunnetilojen tyynnyttely ja lohduttaminen. Jos vauvan tunteet tulevat
huomioiduksi, syntyy kokemus siitä, että tunteiden näyttäminen vuorovaikutuksessa on sallittua. Jos
vauva joutuu selviytymään yksin tunnekuohuistaan, hän oppii ennen pitkää tukahduttamaan tunteiden ilmaisemisen. (Sinkkonen 2004.)
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5

TUTKIMUKSEN MENETELMÄ, AINEISTO JA ANALYYSI
Tutkimuksen alussa mietimme yhdessä tilaajan kanssa tutkimuksen tarpeet, tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Tutkimuskysymykset olivat ohjaava tekijä siinä, millaisia menetelmiä tutkimuksen tekemiseen käytetään. Niiden pohjalta teimme päätöksen kartoittaa henkilökunnan osaamista Microsoft
Office Forms-ohjelmaa apuna käyttäen. Vastauksista muodostettiin kaaviot, jotka helpottivat tulosten läpi käyntiä. Tuloksia läpikäydessä huomioitiin luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Avoin kysymys käytiin läpi sisällön analyysin keinoin. Tilaajalle tehtävä tuotos on sähköinen posteri, jossa käydään läpi olennaisimmat asiat lapsivuodepsykoosin hoidosta henkilökunnan osaamistarpeet huomioiden.

5.1

Tavoitteet, tarkoitus ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten lapsivuodepsykoosi voidaan tunnistaa mahdollisimman varhain. Tavoitteena on myös selvittää ja tuoda esille Kuopin yliopistollisen sairaalan
naistenosaston henkilökunnan osaamista asiassa. Naistenosastolla työskentelee noin 60 henkilöä ja
he ovat koulutukseltaan kätilöitä ja sairaanhoitajia. Työmme on määrällinen tutkimus ja sen tarkoitus on tuottaa sähköinen posteri naistenosaston henkilökunnalle sekä lisätä tietoutta lapsivuodepsykoosin ensimerkkien tunnistamiseen.
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Kartoitimme kyselyssä henkilökunnan osaamista lapsivuodepsykoosin tunnistamisessa. Näin ollen tutkimuksemme oli määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Kvantitatiivisen tutkimuksen tästä tekee aineistonkeruumenetelmä, sekä tarkoituksemme kartoittaa vain olemassa olevaa tilannetta, eikä näin ollen selvittää sen syitä (Tilastokeskus
s.a.a). Kysely lähetettiin naistenosastolle elo-syyskuun 2019 aikana kaksi kertaa. Naistenosaston
henkilökuntaan kuuluu 60 työntekijää ja kyselyymme heistä vastasi 13 henkilöä.
Työmme tarkoituksen ja tavoitteiden pohjalta olemme tehneet seuraavat tutkimuskysymykset:
1. Tunnistaako henkilökunta lapsivuodepsykoosin oireet?
2. Onko henkilökunnalla riittävää tietoa lapsivuodepsykoosista sen harvinaisuuden vuoksi?
3. Kokeeko henkilökunta tietonsa ja taitonsa riittäväksi tunnistaa lapsivuodepsykoosissa (tai siihen
riskissä olevat) potilaat?

5.2

Opinnäytetyön toteutus
Tuotimme Kuopion yliopistollisen sairaalan naistenosastolle Microsoft Office Forms ohjelman kautta
tuotetun kyselyn. Kyselyssä oli kolmetoista kysymystä. Kysely alkoi taustakysymyksillä, jotka koskivat työkokemusta sekä sitä, oliko henkilökunta saanut riittävästi koulutusta lapsivuodepsykoosista
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koulun tai töiden kautta. Kysymyksillä halusimme myös kartoittaa henkilökunnan tietoutta lapsivuodepsykoosista ja sen vaikutuksesta kiintymyssuhteeseen. Forms on kyselyiden tekemiseen tarkoitettu työkalu. Ohjelma piirtää automaattisesti kaaviot vastauksista ja näyttää prosenttiosuudet. Tämän avulla meidän oli helppo analysoida tulokset. Forms ohjelman kaaviot eivät kuitenkaan olleet
kaikissa kysymyksissä täysin selkeitä. Päätimme siirtää tiedot Microsoft Exceliin ja tämän taulukkolaskentaohjelman avulla piirsimme kaikkiin kysymyksiin uudet kaaviot. Näin kaikista kaavioista
saimme selkeämmät ja lukijan on helpompi hahmottaa vastauksia.
Kyselyn avoin kysymys käsiteltiin sisällön analyysin avulla. Sisällön analyysissä haluttu aineisto käsitellään siten, että alkuperäinen aineisto tiivistetään ja etsitään eroja ja yhtäläisyyksiä (Puusniekka,
Saaranen-Kauppinen 2006). Ensin aineisto pelkistetään eli redusoidaan. Tuolloin aineistosta valitaan
oleelliset kohdat, jotka merkitään tiivistetympään muotoon. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään niin, että samaa tarkoittavat ilmaisut muodostavat yhden alaluokan. Alaluokat yhdistyvät
yläluokiksi, joista lopulta saadaan yhdistettyä yksi yhdistävä tekijä. (Leinonen 2018.)
Tutkimuskyselymme avoimessa kysymyksessä halusimme selvittää, millaista tietoa henkilökunta kaipasi lapsivuodepsykoosiin liittyen. Sisällön analyysin käyttäminen avoimen kysymyksen vastausten
tarkastelussa oli hyvä valinta, sillä menetelmän avulla vastauksista saatiin selkeämmin esille se, mikä
oli henkilökunnan.
5.3

Millainen on hyvä posteri
Posteri on juliste, jonka avulla voidaan esittää haluttu asia. Posteri voi olla paperinen tai sähköinen,
riippuen käyttötarkoituksesta. Posteri voi olla tyypiltään tieteellinen, käytännöllinen tai mainostava.
Posterin tyyliin vaikuttaa tutkitun tuloksen sisältö. (Silén 2013.)
Posterin tarkoitus on ilmoittaa ja esittää haluttu asia. Ideana on yhdistää teksti ja kuva hyväksi kokonaisuudeksi. Posterin tulee olla helposti ymmärrettävä, sekä luettava. Posteri tulee toteuttaa asianmukaisesti kohderyhmää ajatellen. Koko tulee olla A4 paperia isompi, mutta tekstiosuutta siinä
kannattaa olla vain puolet. Ulkoasut, fontit, värit ja kuvat tehdään mahdollisimman houkutteleviksi,
jotta lukija voi päättää niiden avulla haluaako hän jatkaa posterin lukemista. Mikäli organisaatiolla
jolle posteri tehdään, on omat suositellut pohjat, tulee näitä käyttää. Organisaation logot sijoitetaan
otsikon läheisyyteen. (Silén 2013.)
Kuopion yliopistollisen sairaalan brändi ilme on uudistunut 24.9.2019. Uusi ilme päivittyy materiaaleihin niiden päivittämisen myötä. (Kys 2019.) Mietimme mitkä asiat olisivat meidän mielestämme tärkeää olla posterissa esillä. Huomioimme posterin tekemisessä henkilökunnan esiin tuomat osaamistarpeet. Vaikka työn aihe liittyi lapsivuodepsykoosin tunnistamiseen, tuli selkeänä osaamistarpeena
esille myös psykoottisen potilaan kohtaaminen. Näiden pohjalta teimme ehdotelman naistenosaston
vs. osastonhoitajalle. Hän piti suunnitelmaamme hyvänä, joten pääsimme työstämään posteria. Kuopion yliopistollisella sairaalalla on omat posteripohjat. Koska organisaatio ei ole vielä päivittänyt pohjia uuden brändin mukaiseksi, saimme itse päättää, käytämmekö organisaation pohjia vai teemmekö
täysin omat. Käytimme posterin tekemiseen Microsoft Officen Powerpoint-ohjelmaa ja sen valmista
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pohjaa. Lisäsimme työhön Kuopion yliopistollisen sairaalan uuden brändin mukaisen logon, jonka
sijoitimme tilaajalta saamamme brändimanuaalin ohjeistuksen mukaisesti.
Haasteensa posterin tekemiselle toi se, että halusimme pitää tuotoksen lukijalle selkeänä ja nopeasti
luettavana. Oli kuitenkin huomioitava, että ymmärtämisen kannalta joitakin termejä on hyvä avata.
Saimme nostettua posteriin olennaisimmat asiat ja olimme tyytyväisiä lopputulokseen ja posterin
yleisilmeeseen. Kuopion yliopistollinen sairaala saa oikeudet muokata posteria uusien tutkimustulosten ilmaantuessa.
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TUTKIMUKSEN TULOKSET
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa lapsivuodepsykoosin varhaiseen tunnistamiseen. Tavoitteena on kuvata Kuopion yliopistollisen sairaalan naistenosaston henkilökunnan osaamista lapsivuodepsykoosista. Tarkoituksenamme on tuottaa naistenosaston henkilökunnalle sähköinen posteri ja
lisätä tietoutta lapsivuodepsykoosista. Posteri tuotetaan tutkimuksemme vastausten pohjalta.
Kysely lähetettiin 60:lle naistenosaston työntekijälle. Kyselyyn vastasi 13 työntekijää. Kyselymme
sisälsi kolmetoista kysymystä ja kahteentoista näistä laitoimme pakkovastaus toiminnon. Kysymys
numero neljä oli vapaaehtoinen, koska kysymys sisälsi jatkokysymyksen liittyen kysymykseen numero kolme (Kuvio 3 ja 4).
Ensimmäisessä kysymyksessä tarkasteltiin henkilökunnan työkokemusta. Tällä kysymyksellä halusimme tietää, kuinka monta vuotta kukin on työskennellyt synnyttäneiden naisten parissa. Lähes
puolet vastanneista (n=6) kertoi työkokemuksekseen 15 vuotta tai enemmän. Yksi vastanneista
(n=1) kertoi työskennelleen 10-15 vuotta. Kuudella vastaajalla (n=6) oli työkokemusta synnyttäneiden naisten parissa alle 10 vuotta. Yli puolella (n=7) kyselyyn vastanneista oli yli 10 vuotta työkokemusta synnyttäneiden naisten parissa. (Kuvio 1.)

Työkokemus vuosina
15 vuotta tai enemmän
10-15 vuotta
5-10 vuotta
0-5 vuotta
0
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4

5

6

7

KUVIO 1. Vastaajien työkokemus vuosina.
Kysymyksessä kaksi halusimme kartoittaa, kuinka hyvin kätilö -tai sairaanhoitajakoulutuksen aikana
työntekijät olivat saaneet teoriatietoa lapsivuodepsykoosista. Yli puolet (n=9) vastanneista koki,
ettei teoriatietoa koulutuksen aikana saanut riittävästi. Vastaajista yksi (n=1) ei osannut sanoa ja
kolme vastaajista (n=3) oli jokseenkin samaa mieltä. (Kuvio 2.)

Teoriatiedon riittävyys kätilö- tai
sairaanhoitajakoulutuksen aikana
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
0
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7
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KUVIO 2. Teoriatiedon riittävyys kätilö- tai sairaanhoitajakoulutuksen aikana.
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Kuviossa 3 vastaajilta kysyttiin, kokivatko he saaneen riittävästi teoria tietoa kätilö- tai sairaanhoitajakoulutuksen aikana lapsivuodepsykoosista. Vastanneista suurin osa (n=11) oli jokseenkin eri
mieltä ja kaksi henkilöä (n=2) jokseenkin samaa mieltä.

Teoria tiedon riittävyys työn kautta
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
0
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4

6

8

10

12

KUVIO 3. Teoria tiedon riittävyys työn kautta.
Kysymyksessä 4 kysyttiin työntekijöiden mielipidettä, pitivätkö he tarpeellisena tai riittävänä mahdollisesti saamaansa koulutusta, mitä olivat saaneet koulun tai työn kautta. Vain yksi (n=1) vastaajista
oli täysin samaa mieltä, eli piti koulutusta riittävänä tai tarpeellisena. Vastaajista kaksi (n=2) olivat
jokseenkin samaa mieltä. Neljä (n=4) vastaajista ei osannut sanoa. Jokseenkin eri mieltä ja täysin
eri mieltä olivat neljä (n=4) henkilöä. (Kuvio 4.)

Koulun tai työn kautta saadun koulutuksen
tarpeellisuus tai riittävyys
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
0

1
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3

4

5

KUVIO 4. Koulun tai työn kautta saadun koulutuksen tarpeellisuus tai riittävyys.
Viidennessä kysymyksessä halusimme selvittää, onko henkilökunta työuransa aikana kohdannut potilasta, joka olisi sairastunut lapsivuodepsykoosiin. Yli puolet vastanneista oli kohdannut lapsivuodepsykoosiin sairastuneen (n=9). Vastanneista neljä (n=4) ei ollut kohdannut lapsivuodepsykoosia
työurallaan. Kolme (n=3) henkilöä, jotka eivät olleet kohdanneet lapsivuodepsykoosiin sairastunutta
olivat työskennelleet synnyttäneiden naisten parissa 0-5 vuotta. 5-10 vuotta työskennelleistä yksi
(n=1) ei ollut kohdannut lapsivuodepsykoosia sairastunutta. (Kuvio 5.)
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Lapsivuodepsykoosiin sairastuneen
kohtaaminen työuralla
Ei
Kyllä
0

2

4

6

8

10

KUVIO 5. Lapsivuodepsykoosiin sairastuneen kohtaaminen työuralla.
Kysymyksessä numero 6 kysyimme, osaisivatko he tunnistaa lapsivuodepsykoosin oireet, mikäli sairastunut henkilö sattuisi heidän työvuorolleen. Suurin osa (n=10) vastanneista kertoi osaavansa tunnistaa oireet ja kolme (n=3) henkilöä ei osaisi tunnistaa. Yksi vastanneista, joka ei ollut aiemmin
urallaan kohdannut lapsivuodepsykoosiin sairastunutta osaisi siis kuitenkin tunnistaa oireet. (Kuvio 6
ja 5.)

Lapsivuodepsykoosin oireiden
tunnistaminen
Kyllä
0
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KUVIO 6. Lapsivuodepsykoosin oireiden tunnistaminen.
Seitsemännessä kysymyksessä (kuvio 7) kysyttiin lapsivuodepsykoosin oireita. Pyysimme vastaajia
valitsemaan sen kysymyksen vaihtoehdon, joka heidän mielestään kuvaa lapsivuodepsykoosin oireita. Väsymys vastasi kuuden (n=6) vastaajan mielestä täysin tai jokseenkin hyvin lapsivuodepsykoosin oireita. Yksi (n=1) vastaajista ei osannut sanoa. Jokseenkin erimieltä tai täysin eri mieltä olivat kuusi (n=6) vastaajista. Unettomuus oli lähes kaikkien (n=12) vastanneiden mielestä sopiva
oire. Ainoastaan yksi (n=1) vastanneista ei osannut sanoa. Itkuisuuden vastaajat kokivat seuraavasti; Kymmenen vastaajista (n=10) piti itkuisuutta täysin tai jokseenkin lapsivuodepsykoosin oireena. Kolme (n=3) vastaajista oli jokseenkin eri mieltä. Epäluuloisuus, aistiharhat ja harhaluulot
jakautuivat samalla tavalla. Kaikki vastaajat (n=13) pitivät näitä täysin tai jokseenkin lapsivuodepsykoosin oireina. Masentuneisuuden vastaukset jakautuivat. Kaksi kolmasosaa (n=9) vastaajista piti
tätä täysin tai jokseenkin lapsivuodepsykoosin oireena. Yksi kolmasosaa (n=4) oli lähes eri mieltä
oireen sopivuudesta lapsivuodepsykoosiin.
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Lapsivuodepsykoosin oireet
Masentuneisuus
Harhaluulot
Aistiharhat
Epäluuloisuus
Itkuisuus
Unettomuus
Väsymys
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Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

En osaa sanoa

Jokseenkin samaa mieltä

12

Täysin samaa mieltä

KUVIO 7. Lapsivuodepsykoosin oireet.
Suurin riski sairastua lapsivuodepsykoosiin on henkilöillä, joilla on aiempia psykiatrisia sairauksia.
Kysymyksen numero 8 vaihtoehtoina olivat masennus, psykoosi ja kaksisuuntainen mielialahäiriö.
Kahdeksan vastaajaa (n=8) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että masennukseen aiemmin sairastunut voisi sairastua lapsivuodepsykoosiin. Kolme (n=3) vastaajista oli jokseenkin eri mieltä ja
kaksi (n=2) vastaajista ei osannut sanoa. Psykoosista kaikki (n=13) vastanneista olivat täysin tai
jokseenkin samaa mieltä. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastunutta pidettiin 11 (n=11) vastaajan
mielestä täysin tai jokseenkin riskiryhmässä ja loput (n=2) vastanneita olivat jokseenkin eri mieltä.
(Kuvio 8.)

Aiemmat psykoottiset sairaudet
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
0
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4

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

6

8

Psykoosi

10

12

14

Masennus

KUVIO 8. Aiemmat psykiatriset sairaudet.
Kysymyksessä 9 väitimme lapsivuodepsykoosin vaikuttavan negatiivisesti äidin ja lapsen kiintymissuhteeseen. Kaikki (n=13) Vastaajat olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että vaikutus on negatiivinen. (Kuvio 9.)
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Lapsivuodepsykoosin vaikutus
kiintymyssuhteeseen
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
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12

KUVIO 9. Lapsivuodepsykoosin vaikutus kiintymyssuhteeseen.

Mikäli lapsen äiti sairastuu lapsivuodepsykoosiin voi lapsen ja äidin kiintymyssuhde muuttua. Pyysimme kysymyksessä 10 vastaajia valitsemaan heidän mielestään parhaimman vaihtoehdon. Turvalliseen kiintymyssuhteeseen täysin tai jokseenkin samaa mieltä vastasi kolme (n=3) vastaajista. Suurin osa (n=10) vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. Turvattomaan, organisoitumattomaan,
ristiriitaiseen tai välttelevään kaikki (n=13) vastaajaa vastasivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä.
(Kuvio 10.)

Äidin lapsivuodepsykoosin vaikutus
kiintymyssuhteen muodostumiseen
Välttelevä
Ristiriitainen
Organisoitumaton
Turvaton
Turvallinen
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Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

En osaa sanoa

Jokseenkin samaa mieltä
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Täysin samaa mieltä

KUVIO 10. Äidin lapsivuodepsykoosin vaikutus kiintymyssuhteen muodostumiseen.
Kysymyksessä numero yksitoista kartoitimme varhaisen vuorovaikutuksen puuttumista ja sen vaikutusta lapseen. Lähes kaikki (n=12) kyselyyn vastanneista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä,
että lapsen aivojen rakenne ja toiminta voi muuttua. Yksi (n=1) vastanneista ei osannut sanoa. Lapsen psyykkisen kasvun häiriintymiseen yksi (n=1) vastanneista oli jokseenkin eri mieltä. Loput
(n=12) vastanneista vastasivat olevan täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Lapsi ei opi arvostamaan
itseään väittämään yli puolet (n=10) vastanneista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Yksi (n=1)
vastanneista ei osannut sanoa ja kaksi (n=2) vastanneista oli asiasta jokseenkin eri mieltä. Viimeisessä väittämässä lapsi ei luota itseensä ja muihin ihmisiin kaksikolmasosaa (n=9) vastaajista oli
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täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Kolme (n=3) vastaajista ei osannut sanoa ja yksi (n=1) vastaajista oli jokseenkin eri mieltä. (Kuvio 11.)

Varhaisen vuorovaikutuksen puuttumisen
vaikutus lapseen
Lapsi ei luota itseensä ja muihin
ihmisiin

Lapsi ei opi arvostamaan itseään

Lapsen psyykkinen kasvu häiriintyy

Lapsen aivojen rakenne voi muuttua
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Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

En osaa sanoa

Jokseenkin samaa mieltä

6

7

8

Täysin samaa mieltä

KUVIO 11. Varhaisen vuorovaikutuksen puuttumisen vaikutus lapseen.
Seuraavassa väittämässä kartoitimme tietoa lapsivuodepsykoosin hoidosta. Pyysimme valitsemaan
sen vaihtoehdon, kuinka hyvin hoitomuoto kuvaa vastaajan mielestä lapsivuodepsykoosin hoitoa.
Lähes kaikki (n=12) vastasivat olevan täysin tai jokseenkin samaa mieltä lääkehoidosta. Ainoastaan
yksi (n=1) vastaajista oli jokseenkin eri mieltä. Psykiatriseen sairaanhoitoon kaikki (n=13) vastasivat
olevan täysin tai jokseenkin samaa mieltä. ECT eli sähköhoitoon kolme (n=3) vastaajaa olivat jokseenkin samaa mieltä. Yli puolet (n=9) vastanneista ei osannut sanoa ja yksi (n=1) vastanneista oli
väittämään jokseenkin eri mieltä. (Kuvio 12.)

Lapsivuodepsykoosin hoitomuodot
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
0
ECT (sähköhoito)

2

4

6

Psykiatrinen sairaalahoito

KUVIO 12. Lapsivuodepsykoosin hoitomuodot.
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Viimeisenä kysymyksenä kysyimme minkälaista tietoa henkilökunta kaipaisi liittyen lapsivuodepsykoosiin. Avoimen kysymyksen mukaisista vastauksista teimme sisällön analyysin (liite 1). Vastauksista oli havaittavissa, että lisää tietoa tarvittiin niin riskitekijöiden ja oireiden tunnistamiseen kuin
myös psykoottisen potilaan kohtaamiseenkin. Myös hoitopolku oli vastanneille vieras.

”Oireiden tunnistamista ja puuttumista”
”riskitekijät, oireet ym.”
”Esimerkkitapauksia, minkälaisia oireita ihmisillä on ollut. Konkreettisia ohjeita, miten kohdata psykoosissa oleva ihminen. Miten asetella sanat puhuessa.”
”Koulutusta oireista ja merkeistä. Parempaa yhteistyötä neuvolan kanssa raskauden aikana,
jotta pystytään tukemaan riskissä olevia äitejä ja suunnittelemaan hyvä ja turvallinen hoito.”
”-”
”Yleistä koulutusta tarvittaisiin enemmmän”
”Lapsivuodepsykoosit ovat erittäin harvinaisia ainakin osastolla ollessa. Kaikki tieto ja kertaus aiheesta tulee tarpeeseen. Usein koko hoitokokonaisuus meille vieras. Ei tunneta eikä
tiedetä tarpeeksi lääkityksestä ja sen vaikutuksista. Osastolla paljon äitejä, joilla mieliala on
herkässä. Myös hoitoajat ovat hyvin lyhyitä. Miten oppia tunnistamaan huolestuttavat oireet.”
”Aikaiseen tunnistamiseen, kuinka tilanne näyttäytyisi alle 2vrk synnytyksestä? Useimmat
perheet kuitenkin kotiutuvat jo tuolloin 2-3vrk kohdalla”
”Tunnistaminen & hoito pähkinänkuoressa”
”Koko hoitopolku”
”kokonaisvaltaisesti tietojen kertausta ja tietoa on tullut uutta tutkimusta”
”Oireiden tunnistamiseen nopeasti. Tietoa nykyisestä hoitopolusta/ käypähoito suosituksista.”
”Tutkittua tietoa, joka tukisi työskentelyäni”

Vastaukset huomioiden teimme sisällön analyysin, jonka pohjalta saimme vastauksia yhdistäväksi
luokaksi ammatillisen kasvun ja kehittymisen. Analysoimme vastauksia seuraavasti. Vastaukset,
jotka käsittelivät oireiden tunnistamista, riskitekijöitä, tiedon tarvetta ja ensioireita, määrittelimme
teoriatietoon. Ne vastaukset, jotka käsittelivät psykoottisen potilaan kohtaamista ja hoitopolkua,
määritimme potilaan kohtaamisen taitoon. Näistä saimme yhteisen tekijät eli ammatillisen kasvun ja
kehityksen. (Liite 1.)
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TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS
Jotta tutkimus on eettisesti hyväksyttävä, tulee siinä huomioida seuraavat asiat, jotka ovat tarkasti
rajattu lainsäädännössä. Tutkimustyössä tulee kiinnittää huomiota rehellisyyteen, huolellisuuteen
sekä tarkkuuteen tutkimustyön jokaisessa vaiheessa. Tiedonhankinta-, tutkimus ja arviointimenetelmät tulee soveltaa tutkimuksen kriteerien mukaisesti. Toisista tutkimuksista otetut tiedot tulee merkitä asiaan kuuluvalla tavalla, niin että ne kunnioittavat edellisten tutkijoiden tekemää aikaisempaa
työtä. Suunnittelu, toteutus, raportointi ja tallentaminen tehdään niiden vaatimalla tavalla. Tarvittaessa tutkijoiden tulee hankkia tarvittava tutkimuslupa. Mikäli tutkimukseen saadaan rahoitusta, tulee
tämä ilmoittaa ja raportoida tutkimuksessa. Tutkijoiden oma mielipide ei tule näkyä tutkimuksen raportissa missään vaiheessa. Käsittelemme kaikkia tutkimuksen aikana saatuja tietoja huolellisesti,
jokaisen yksityisyyden suojan huomioiden. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)
Teoriatiedon ja tutkimuksien etsimiseen käytimme paljon aikaa ja pyrimme valitsemaan mahdollisimman tuoreita lähteitä työhömme. Hormonitoiminta kohdassa olevat lähteet estrogeenistä ja lapsivuodepsykoosista ovat kohtalaisen vanhoja. Halusimme nämä kuitenkin työhömme nostaa, koska useassa artikkelissa estrogeeni mainitaan lapsivuodepsykoosin yhteydessä (Eerola 2000; Ämmälä 2014).
Lähes kaikki löytämämme tutkimukset aiheesta olivat englanninkielisiä, joten suomentamisessa käytimme tarkkuutta. Tutkimus- ja muut lähteet merkittiin mahdollisimman tarkasti, jotta kunnioittaisimme alkuperäistä kirjoittajaa. Pidimme sovituista aikatauluista kiinni, sekä jaoimme tehtäviä tasapuolisesti. Työpanoksen jakautuminen ei aina ollut tasapuolista, joten se aiheutti aikataulullisia haasteita. Työntilaajalta ei ollut aikataulullisia vaatimuksia.
Ennen kyselyn lähettämistä yksikköön haettiin tutkimuslupaa (Liite 2) tutkimukselle. Lähetimme työsuunnitelman, jossa oli esitetty teoria tietoa, tutkimuksia, sekä työmme suunnitelma. Tutkimusluvan
saatuamme lähetimme kyselyn yksikköön. Kyselyn saatekirjeessä kerrottiin kyselyn vapaaehtoisuudesta ja tuloksien anonyymistä käsittelystä.
Tutkimuksen tekemisessä noudatettiin luotettavuuden kriteereitä. Kysely tarkastettiin ennen yksikköön lähettämistä, mutta tästä huolimatta saimme palautetta kyselyn sekavuudesta. Joitain kysymyksiä pidettiin epäselvinä ja tämä vaikeutti vastaamista. Kysymykset saatettiin tulkita monella eri
tavalla ja tämä vaikuttaa tutkimuksen reliabiliteettiin. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksessa luotettavuutta ja toistettavuutta. Toistomittauksilla pystytään arvioimaan reliabiliteettia. (Tilastokeskus
s.a.b.) Tässä tapauksessa toistomittaus voisi tuoda erilaisia vastauksia joihinkin kysymyksiin, riippuen kuinka vastaaja ymmärtää kysymyksen.
Tutkimuksen pätevyyttä, toisin sanoen validiteettia, voidaan tarkastella sitä, että mittaako mittari ja
tutkimusmenetelmä oikeasti sitä, mitä sen olisi tarkoitus mitata tai tutkia. Tämä asettaa haasteita,
sillä joskus mittarit ja menetelmät eivät kuvaakaan sitä, mitä niiden on alun perin ajateltu kuvaavan.
(Hisjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 231-233.)
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Kyselyymme vastasi 13 työntekijää ja kysely oli lähetetty 60 työntekijälle. Vastausprosentti kyselyssä
oli 22%, pidimme vastausprosenttia liian alhaisena. Tämä myös vaikuttaa tutkimuksen pätevyyteen
ja luotettavuuteen.
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8

POHDINTA
Tutkimuksemme tarkoituksena oli tuottaa sähköinen posteri Kuopion yliopistollisen sairaalan naistenosaston henkilökunnalle. Posterin on tarkoitus tulla näkyville osaston digitaaliselle näytölle henkilökunnan nähtäville. Tarkoituksenamme oli myös tuottaa tietoa naisten osaston henkilökunnalle, jotta
he osaisivat tunnistaa lapsivuodepsykoosin oireet mahdollisimman varhain. Tutkimuksen tavoitteena
oli kuvata sähköisen kyselyn tulosten avulla naistenosaston henkilökunnan jo olemassa olevaa tieto
lapsivuodepsykoosista. Lisäksi tavoitteenamme oli kyselyn avulla selvittää, pitääkö naistenosaston
henkilökunta omaa osaamistaan ja tietojaan lapsivuodepsykoosiin riittävänä.
Kyselymme lähetettiin naistenosaston henkilökunnalle elo- syyskuussa 2019 kaksi kertaa. Tämä
ajankohta saattoi myös osaltaan vaikuttaa kyselyn pieneen vastausprosenttiin, vakituisen henkilökunnan ollessa lomalla. Tällöin emme mahdollisesti tavoittaneet kaikkia potentiaalisia vastaajia.
Koska kyselymme aiheutti sekaannusta kysymysten ymmärtämisen suhteen, pohdimme yhdessä
opettajan kanssa uuden kyselyn tekemistä. Kyselyä ei kuitenkaan aikataulullisten haasteiden vuoksi
ryhdytty tekemään uudelleen. Koimme myös saaneemme tärkeää tietoa kyselyn avoimesta kysymyksestä ja nämä vastaukset vastasivat melko hyvin tutkimuskysymyksiimme.
Haasteensa tälle työlle toi vähäinen tutkimusten määrä, lisäksi lähes kaikki löytämämme tutkimukset
olivat ulkomaalaisia. Suomentaminen oli paikoin haasteellista suuren asiatermistön vuoksi. Posterin
tekemiselle haasteensa toi se, että halusimme pitää tuotoksen lukijalle selkeänä ja nopeasti luettavana. Oli kuitenkin huomioitava, että ymmärtämisen kannalta joitakin termejä on hyvä avata.
Saimme nostettua posteriin olennaisimmat asiat ja olimme tyytyväisiä lopputulokseen ja posterin
yleisilmeeseen. Kuopion yliopistollinen sairaala saa oikeudet muokata posteria uusien tutkimustulosten ilmaantuessa.

8.1

Tutkimustulosten analyysin pohdinta

Merkittävimpinä tuloksina pidimme henkilökunnan omaa mielipidettä omaan osaamiseen. Vaikka kyselyyn suuriin osa kertoi tunnistavansa lapsivuodepsykoosin oireet, kertoivat he avoimessa kysymyksessä silti kaipaavansa lisää tietoa ja pitivät omaa osaamistaan riittämättömänä.
Tutkimuksessa myös tuli esiin koulutuksen riittämättömyys. Henkilökunta koki, ettei ammatillisen
koulutuksen aikana käydä riittävästi lapsivuodepsykoosia läpi. Myöskään työpaikalla ei ole ollut tarjolla koulutusta, joka olisi vastanneiden mielestä ollut tarpeellista tai riittävää.
Vastaajista ne, jotka olivat kohdanneet työuransa aikana lapsivuodepsykoosiin sairastuneen, olivat
työskennelleet synnyttäneiden naisten parissa yli 10 vuotta. Kuitenkin myös lyhyemmän työuran tehneistä suurin osa kertoi osaavansa tunnistaa lapsivuodepsykoosin oireet.
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Svanberg-Karhu (2018, 31-36) opinnäytetyössään käsitteli äitien selviytymiskeinoja lapsivuodepsykoosissa. Tässä oli haastateltu lapsivuodepsykoosin kokeneita äitejä. Tässä tutkimuksessa oli noussut esille useasti henkilökunnan rauhallisuuden merkitys lapsivuodepsykoosiin sairastuneen kohdatessa. Myös ystävällistä ja inhimillistä kohtaamista pidettiin tärkeänä. Lisäksi tärkeänä pidettiin ammattilaisten tiedon kasvua lapsivuodepsykoosiin.
Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan kätilöt ja kätilöopiskelijat pitivät omaa ammattitaitoaan riittämättömänä mielenterveyteen liittyvässä hoitotyössä (Davies, Page, Glover ja Sudbury 2016).
Tämä tutkimus tukee myös meidän tuloksiamme henkilökunnan osalta.
8.2

Ammatillinen kasvu
Työtä aloittaessa teimme swot- analyysin (Liite 3). Vahvuudeksi mainitsemme motivaation, oppimisen taidot sekä hyvät yhteistyötaidot. Mielestämme nämä myös pysyivät vahvuuksinamme koko
työskentelyn ajan. Mahdollisuuksina pidimme aiheen niukkaa tutkintaa ja aiheen kiinnostavuutta.
Lapsivuodepsykoosista oli tehty niukasti töitä, mikä helpotti aiheen rajaamista. Riittävästi tutkimuksia kuitenkin saimme kasaan ahkeran etsimisen tuloksella. Aihe myös pysyi kiinnostavana koko ajan.
Vähäistä tietämystä aiheesta, aikataulujen yhteensovittamista ja tutkimustiedon niukkuuden pidimme heikkoutenamme. Tietämys lapsivuodepsykoosista oli meillä kaikilla vähäistä työn alussa.
Työn ansioista kuitenkin saimme oppia paljon uutta lapsivuodepsykoosista, psykoosista ja kiintymyssuhteesta. Aikataulujen yhteensovittaminen oli haastavaa. Opiskelemme kahdessa eri ryhmässä,
mikä jo yksistään toi haasteita. Lisäksi työelämässä työskentely pienensi mahdollisuuksia sopia työn
tekemiseen päiviä, jolloin kaikki pääsisivät paikalle. Tutkittua tietoa oli myös haastavaa löytää ja sitä
oli niukasti. Lähes kaikki tutkimukset olivat englannin kielisiä ja toi oman haasteensa työhön. Uhkana
pidimme jonkin oleellisen asian puuttumista työssä ja omia elämäntilanteita. Mielestämme saimme
kaiken oleellisen tiedon työhömme. Omat elämäntilanteet toivat uhkia, mutta hyvien yhteistyötaitojen ansiosta saimme aina sovittua työskentelyn vaiheita keskenämme. Elämäntilanteet eivät juurikaan lopuksi vaikuttaneet työn valmistumiseen.
Koska lapsivuodepsykoosi oli meille kaikille uusi asia, opimme paljon uutta tietoa. Tätä on myös
helppo jatkossa käyttää työelämässä. Aiheen rajaus onnistui mielestämme hyvin ja se oli suurimmaksi osaksi helppoa. Halusimme pysyä aiheessa ja kirjoittaa vain niistä asioista mitkä olisivat olennaisia lukijan tietää, mutta kuitenkin niin ettemme jätä tärkeää tietoa pois. Tämä helpottaa myös
lukijaa, koska aihe ei ole lähtenyt rönsyilemään.
Kätilön ja sairaanhoitajan opintosuunnitelmassa kuvataan sellaisia asioita, joita mekin pystyimme
tämän tutkimuksen avulla kehittämään. Tietomme ja ymmärryksemme keskeisitä käsitteistä kasvoi,
opimme työn edetessä arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistamme. Tiedon kriittinen arviointi
vahvistui tutkimuksia lukiessa ja etsiessä. (Savonia- ammattikorkeakoulu s.a.) Kätilön eettisissä ja
laadullisissa perusteissa, kätilö määritellään muun muassa huomaamaan poikkeavuuksia äidissä ja
lapsessa. Lisäksi äidin valvonta ja hoitaminen kuuluvat olennaisena osana kätilön tehtäviin. (Suomen
kätilöliitto s.a.)
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Sekä sairaanhoitajan, että kätilön opetussuunnitelmassa näkyy isona osana ohjaus- sekä opetusosaaminen. Tällä työllä voimme osaltamme tuottaa uutta opetus- ja ohjausmateriaalia käytettäväksi
alan ammattilaisille sekä opiskelijoille. Tuemme tällä omalta osaltamme myös lapsiperheiden hyvinvointia. (Savonia-ammattikorkeakoulu s.a.) Osaamisen syventäminen sekä tiedon ja taidon soveltaminen kuuluvat opinnäytetyöprosessiin (Opintopolku s.a.). Tällä työllä olemme vahvasti syventäneet
tietoamme psykiatrisista sairauksista, sekä juuri lapsivuodepsykoosista, joka harvinaisuutensa vuoksi
jää muutoin vähälle opiskelulle, kuten tutkimustuloksemme ja aiemmat tutkimuksetkin osoittavat.
Työelämässä tarvitsee jatkuvasti kehittyä sekä toimia näyttöön perustuvan hoitotyön mukaisesti.
Tämän työn ansiosta pystymme kriittisesti arvioimaan tutkittua tietoa, sekä osaamme käyttää lääketieteen ja hoitotieteen tietokantoja hyödyksemme.
Tärkeää olisi tutkia kuinka lapsivuodepsykoosiin sairastunut on itse kokenut sairauden. Kuinka sairastunut kokee hoidon, lapsensa ja kuinka häneen suhtauduttiin eri terveydenhuolto organisaatiossa.
Tarpeellista olisi myös tutkia äidin ja vauvan suhteen tukemista, kun äiti sairastuu psyykkisesti. Millä
tavoin tätä tuetaan tällä hetkellä ja kuinka sitä olisi mahdollista vielä kehittää.
Ehdotammekin seuraavia jatkotutkimusaiheita.
1. Lapsivuodepsykoosin hoito sairastuneen näkökulmasta
2. Äidin ja vauvan suhteen tukeminen äidin sairastuessa psyykkisesti.
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