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1

Johdanto

HIV eli ihmisen immuunikatovirus on elinikäinen ja tarttuva sairaus. Virus hyökkää kehon immuunipuolustusjärjestelmää vastaan, jonka seurauksena immuunivaste heikkenee ja elimistö tulee alttiiksi infektioille ja eri syöpäsairauksille. Hoitamattomana sairaus etenee AIDS-vaiheeseen, jolloin immuunivaste on merkittävästi heikentynyt. Tartunnan voi saada suojaamattomassa seksissä ja yhteisten pistovälineiden kautta. Virus voi myös siirtyä äidiltä lapselle raskauden aikana, synnytyksen yhteydessä tai imetettäessä. (WHO 2020.) Vaikka HIV-infektio on parantumaton, taudin eteneminen voidaan estää nykyaikaisen lääkehoidon
ansiosta (THL 2019a).
HIV on merkittävä terveysongelma maailmanlaajuisesti. Vuoden 2019 lopulla
maailmassa oli 38 miljoonaa HIV:n kanssa elävää ihmistä. (WHO 2020.) Suomessa vuoden 2019 loppuun mennessä oli todettu yhteensä 4 197 HIV-tartuntaa
(THL 2020c). Suurin osa HIV-tartunnoista saadaan seksin välityksellä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. HIV-pandemian katsotaan alkaneen 1980-luvun
alussa, jolloin se herätti valtavasti pelkoa ja stigmaa. (Lumio 2019b.) Nykypäivänäkin HIV:hen liittyy stigmaa ja väärää tietoa, myös hoitoalalla työskentelevien
joukossa. (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry, HIVsäätiö/HIVpoint,
HUS, HYKS, Tulehduskeskus & Auroran Infektiosairauksien poliklinikka 2017,
40-42.)
Diagnosoinnin jälkeisellä ensimmäisellä hoitajan vastaanotolla korostuu potilaan
ohjaus. Ohjauksessa käsitellään laajasti eri aihealueita lääkehoidosta HIV:n
kanssa elämiseen. Koska läpikäytäviä asioita on paljon, HIV-potilasta hoitava
henkilökunta kokee tarvitsevansa ohjausrungon tai tarkistuslistan hoitajan ensimmäistä vastaanottoa varten. Opinnäytetyössä käytettävä käsite ”ensikäynti” näin
ollen viittaa ensimmäiseen käyntiin hoitajan vastaanotolla. Tämän toiminnallisen
opinnäytetyön tehtävä on tuottaa HIV-potilasta hoitavalle henkilökunnalle ensivastaanottoa varten tarkistuslista potilaan kanssa läpi käytävistä asioista. Tarkistuslista tulee Siun Soten Pohjois-Karjalan keskussairaalan sisätautien poliklinikan hoitohenkilökunnan käyttöön. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä hoitohenkilökunnan

valmiuksia

ohjata

ja

tukea

HIV-potilasta

hänen
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hoitoprosessissaan. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat tarkistuslista, HIV ja
potilaan ohjaus.

2

HIV eli ihmisen immuunikatovirus

2.1 HIV
HIV eli ihmisen immuunikatovirus on elinikäinen ja tarttuva infektiosairaus, joka
vaikuttaa kehon puolustusjärjestelmään (THL 2019a). Tauti on parantumaton,
mutta nykyaikasilla hoidoilla HIV-positiivisen henkilön elinajanodote ei poikkea
merkittävästi HIV-negatiivisesta väestöstä. Virus vaikuttaa kehon immuunisoluihin ja laskee niiden määrää. (Laine & Mikkola 2019.) HIV:stä esiintyy useita eri
kantoja ja alatyyppejä, mutta yleisimpiä ovat HIV-1 ja HIV-2. Muodot eroavat geneettisesti toisistaan. HIV-1 on maailmanlaajuisesti yleisempi HIV:n muoto ja
HIV-2:ta esiintyy lähinnä Läntisessä Afrikassa. (Pebody 2019.)
Vuoden 2019 lopulla maailmassa oli arviolta 38 miljoonaa HIV-positiivista henkilöä (WHO 2020). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan (2020) vuonna
2019 Suomessa todettiin 150 uutta HIV-tartuntaa. Tartunnoista 29% välittyi heteroseksin kautta, 26% miesten välisen seksin kautta, 5% huumeneulojen kautta,
3% äidiltä lapselle ja 37%:ssa tapauksista syytä tartunnalle ei löydetty. 75% tartunnoista todettiin miehillä. (THL 2020c.)

2.2 HIV:n tarttuminen ja oireet
HIV tarttuu veren, äidinmaidon, sperman ja vaginaalisten eritteiden välityksellä
(WHO 2020). Tartunnan voi saada suojaamattomassa seksissä (suojaamaton
emätin- ja anaaliyhdyntä sekä suuseksi) tai käytettäessä likaisia huumeneuloja
(Laine ym. 2019). Suurin riski HIV-tartuntaan seksivälitteisenä on anaaliyhdynnässä, sillä peräsuolen limakalvo on haurasta ja rikkoutuu helposti (HIVpoint
2020). Virus voi myös siirtyä äidiltä lapselle raskauden aikana, synnytyksen yhteydessä tai imetettäessä (Käypä hoito 2018). Viruksen on päästävä ihon tai
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limakalvon läpi, jotta se pääsee lisääntymään elimistössä (Lumio 2019a) ja näin
ollen, virus ei tartu terveen ihon läpi vaan vaatii pääsyn kudoksiin tai avoimeen
haavaan (Lumio 2019b). Virus ei tartu päivittäisessä kanssakäymisessä kuten
kätellessä, suudellessa tai ruuan/juoman välityksellä (WHO 2020).
2–6 viikkoa HIV-tartunnasta osalle tartunnan saaneista voi kehittyä ensioireita.
Näitä ovat muun muassa lämmön nousu, väsymys, kurkkukipu, päänsärky, lihassekä nivelkivut, ripuli, näppyläihottuma sekä imusolmukkeiden turpoaminen. Oireet katoavat usein kuukaudessa. HIV voi olla vuosia oireeton, kunnes viruskuorma on kasvanut oireita-aiheuttavan suureksi. (Laine & Mikkola 2019.) Ensioireiden jälkeen alkaa oireeton vaihe eli latenssi, jonka aikana CD4-solut vähitellen
vähenevät (Lumio 2019a).

2.3 AIDS
Hoitamattomana HIV-infektio voi johtaa AIDS:iin, jossa elimistön immuunijärjestelmä on merkittävästi heikentynyt. AIDS-vaiheessa elimistö on altis infektioille ja
erilaisille syöpäsairauksille. Ilman lääkehoitoa aika AIDS-vaiheesta kuolemaan
kestää noin 1-2 vuotta. On kuitenkin huomioitavaa, että lääkehoito voi palauttaa
elimistön immuniteetin AIDS-vaiheesta normaalille tasolle. AIDS-vaiheessa voi
esiintyä pitkäaikaista kuumeilua, yöhikoilua, iho-oireita, hengitysvaikeuksia, laihtumista, ripulia ja hiivatulehduksia suussa ja/tai emättimessä sekä kohdunkaulan
limakalvomuutoksia. Myös sitkeät herpesinfektiot ja vyöruusu ovat mahdollisia.
(Lumio 2019a.)
Potilas luokitellaan olevan AIDS-vaiheessa, kun hänellä on yksi tai useampi tautiin yhdistettävä seurannaissairaus tai syöpä. Kun tartunnan saaneen immuunivaste on alentunut, AIDS:iin yhdistettävät opportunistiset infektiot pääsevät vaikuttamaan elimistössä. Suomessa yleisimpiä AIDS:iin yhdistettäviä opportunistisia infektioita ovat pneumocystis jirovecii -sienen aiheuttama keuhkokuume, ruokatorven hiivatulehdus ja mycobacterium aveum -bakteerin aiheuttama yleisinfektio. Muita mahdollisia infektioita ovat tuberkuloosi, pitkittyneet ja laaja-alaiset
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herpesvirusinfektiot, uusiutuvat bakteerista aiheutuvat keuhkokuumeet sekä toistuvat salmonellan aiheuttamat verenmyrkytykset. (Lumio 2019a.)
Yleisimpiä AIDS-vaiheeseen luokiteltavia syöpiä ovat kaposin sarkooma, nonHodgkinin lymfooma sekä kohdunkaulansyöpä. Myös peräsuolen syöpien, Hodgkinin lymfoomien, maksasyöpien sekä keuhkosyöpien ilmaantuvuus on korkeampi HIV-positiivisilla verrattuna HIV-negatiiviseen väestöön; näitä syöpiä ei kuitenkaan luokitella AIDS:in seurannaissairauksiksi. HIV-positiivisten yleisimpiin
syöpämuotoihin on yhdistettävissä tietty virusinfektio. Kaposin sarkoomaan liittyy
HHV-8 (ihmisen herpesvirus 8), Hodgkinin ja non-Hodgkinin lymfoomiin liitetään
EBV (epstein-barrin virus), kohdunkaulan sekä peräsuolensyöpiin yhdistetään
HPV-virus (papilloomavirus) ja maksasyöpiin HBV- ja HCV-virukset (hepatiitti B
ja C). (EACS 2009.)

2.4 HIV:n diagnostiikka
HIV-tartunta todetaan verikokeilla. Tartuntaa epäiltäessä henkilölle tehdään yhdistelmätutkimus, jossa tarkastellaan hi-viruksen pitoisuus seerumista, antigeeni
sekä vasta-aineet. Yhdistelmätutkimuksen nimi on S-HIVAgAb. (HUSLAB 2019.)
HIV-testi voidaan ottaa aikaisintaan 2–3 viikkoa tartunnasta. Jos testi on negatiivinen, se otetaan uudestaan 3 kuukauden päästä tartunnasta, jolloin tulos on luotettava. (Käypä hoito- suositus 2018.) Naisilta HIV-epäilyssä otetaan myös raskaustesti (DHHS 2020).
HIV hyökkää erityisesti CD4-soluja vastaan, joiden määrää mitataan arvioitaessa
taudin vaihetta. CD4-solut ovat solun pinnalla olevia reseptoreita, joilla on tärkeä
rooli elimistön immuunipuolustuksessa. Normaalisti CD4-solujen määrä on yli
400 (0,4 × 109/litra). Elimistön puolustuskyky infektioita vastaan on heikentynyt,
kun CD4-solujen määrä on alle 350 (0,35 × 109/litra). Kun CD4-solujen määrä on
laskenut alle 200 (0,2 × 109/litra), puhutaan AIDS-vaiheesta. (Lumio 2019a.)
Diagnostiikassa potilaan haastattelulla on tärkeä rooli. Potilaan kanssa on hyvä
selvittää, milloin hän uskoo saaneensa tartunnan. Jos viruksen epäillään
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tarttuneen seksin aikana, on hyvä selvittää, käytettiinkö yhdynnän aikana kondomia ja keiden välistä seksi oli. Myös seksitapa (esim. anaaliyhdyntä, suuseksi tai
jokin muu seksitapa) on hyvä selvittää, jotta näyte osataan ottaa alueelta, josta
epäillään viruksen välittyneen. Naisilta tulee myös selvittää, onko käytössä raskauden ehkäisymenetelmää. Jos hi-viruksen epäillään tarttuneen pistovälineiden
kautta, tulee selvittää, onko potilaalla suonensisäisten huumeiden käyttöä. Myös
tartuntamaa on tutkimustarpeen laajuuden kannalta oleellinen tieto. (Käypä hoitosuositus 2018.) On myös huomioitavaa, että HIV voi myös tarttua työperäisissä
veri- tai eritealtistuksissa (Jousimaa 2016).

3

HIV:n hoito ja seuranta

3.1 Lääkehoito
Lääkehoito aloitetaan heti tartunnan toteamisen jälkeen. HIV:n lääkehoito perustuu antiretroviraaliseen lääkehoitoon (ART) (Laine ym. 2019). Antiretroviraalisten
lääkeaineiden ryhmään kuuluvat nukleosidijohdokset (NRTI), käänteiskopioijan
muut estäjät (NNRTI), fuusionestäjät, CCR5-antagonistit, integraasiestäjät (INI)
ja proteaasiestäjät (PI). Näitä lääkeryhmiä voidaan myös yhdistellä yhdistelmähoidoiksi. (Arvo 2020a.) Antiretroviraaliset lääkkeet vaikuttavat viruksen elinkaaren eri vaiheisiin. Fuusionestäjät ja CCR5-antagonistit estävät viruksen pääsyn
soluun. NRTI-lääkkeet estävät viruksen käänteiskopioinnin RNA:sta DNA:ksi.
Myös NNRTI-lääkkeet vaikuttavat samaan transkriptiovaiheeseen viruksen elinkaaressa. Jos virus on päässyt integroitumaan isäntäsoluun, se voi alkaa tuottamaan lisää viruspartikkeleita. Tätä ingeroitumisvaihetta pyritään estämään ingegraasiestäjillä. Viruspartikkeleiden tuottamiseen virus tarvitsee proteaasientsyymiä, jonka toimintaa voidaan estää proteaasiestäjillä. Yhdistelmälääkehoito perustuu mahdollisimman monen viruksen elinkaaren vaiheen estämiseen. (Sutinen 2014.)
Tehokas yhdistelmähoito (cART) laskee hi-viruksen määrän plasmassa mittaamattoman pieneksi ja nostaa CD4-solut normaalitasolle (Laine ym. 2019). Usein
yhdistelmälääkitys koostetaan kahdesta nukleosidijohdoksesta ja yhdestä
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muusta HIV-lääkkeestä, kuten muusta käänteiskopioijan estäjästä, integraasiestäjästä tai proteaasiestäjästä. Tähän kolmen lääkeaineen yhdistelmään voidaan
myös lisätä tehostelääke, joka lisää proteaasiestäjien pitoisuutta elimistössä sekä
pidentää niiden vaikutusaikaa. (Ristola 2018.) HIV:n lääkehoidon tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa, jottei lääkeresistenssiä synny. Epäsäännöllisyys lääkehoidossa laskee myös hoidon tehoa. (Laine ym. 2019.)
HIV-lääkkeillä voi olla haitallisia sivuvaikutuksia. Lähes kaikissa lääkeryhmissä
voi esiintyä ruuansulatuselimistöön liittyviä oireita (esim. ripuli ja pahoinvointi),
iho-oireita (esim. ihottumat ja kynsien pigmenttimuutokset) tai munuaisten toiminnan häiriöitä (esim. alentunut glomerulusfiltraatio). (EACS 2020, 24-25.) Antiretroviraalinen hoito lisää myös kardiovaskulaaristen sairauksien riskiä (Arvo
2020b). NRTI-ryhmän lääkkeissä yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat lipoatrofia, plasman lipidien lasku ja painon nousu. NNRTI-ryhmän lääkkeissä esiintyy yleisimmin neuropsykiatrisia haittoja, dyslipidemiaa ja D-vitamiinin pitoisuus plasmassa
voi vähentyä. Lähes kaikki NNRTI-ryhmän lääkkeet voivat myös aiheuttaa hepatiittia. Haittavaikutukset ovat kuitenkin lääkekohtaisia, eikä niitä voida yleistää
koko lääkeryhmää koskeviksi. Proteaasiestäjien yleisimpiä haittoja ovat bilirubiinianemia ja dyslipidemia. Integraasiestäjien on huomattu aiheuttavan painomuutoksia ja neuropsykologisia oireita kuten uniongelmia ja päänsärkyä. Fuusionestäjillä ja CCR5-ryhmän lääkkeillä ei ole huomattu olevan hyvin yleisiä haittavaikutuksia. HIV-lääkkeillä on myös runsaasti yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineryhmien kanssa, joka on otettava huomioon lääkitystä aloitettaessa.
(EACS 2020, 23-25.)

3.2 PreP ja PEP
Antiretroviraalista lääkehoitoa voidaan hyödyntää myös HIV-infektion ennaltaehkäisyssä. Tällöin puhutaan PrEP-lääkityksestä (pre-exposure prophylaxis). PrEPlääkitys voi olla perusteltua korkeassa tartuntariskissä olevilla henkilöillä. Lääkitystä suositellaan esimerkiksi miehille, joilla on miesten välistä seksiä tai pariskunnille, joista toisella on todettu HIV-tartunta. Myös korkeassa riskissä oleville
heteropareille,

suonensisäisiä

huumeita

käyttäville

henkilöille

tai
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transsukupuolisille naisille suositellaan ennaltaehkäisevää lääkitystä. PrEP-lääkitystä voidaan myös käyttää kertaluontoisesti, esim. ennaltaehkäistään tietyssä
tilanteessa esiintyvää tartuntariskiä. (WHO 2020.) Joulukuussa 2020 Sosiaali- ja
terveysministeriö päätti, että PreP-lääkitys muuttuu jatkossa potilaalle ilmaiseksi
(STM 2020). Lääkehoitoon sitoutuminen ja lääkityksen oikeaoppinen käyttö ovat
edellytyksenä lääkehoidon teholle. Oikein käytettynä lääkitys ennaltaehkäisee
tartuntaa todella tehokkaasti. (Arvo 2020c.) PrEP ei ennaltaehkäise muita seksin
kautta välittyviä sairauksia, joten muita seksitautien ennaltaehkäisymenetelmiä
suositellaan käytettäväksi lääkityksen ohella (EACS 2020, 23).
HIV-lääkkeitä voidaan myös käyttää hi-virukselle altistumisen jälkeen. Tällöin puhutaan PEP-lääkityksestä (post-exposure prophylaxis). Lääkitys tulee aloittaa 72
tunnin sisällä altistuksesta ja hoitoa jatketaan 28 päivän ajan. (WHO 2020.) Ennen lääkityksen aloitusta pyritään tutkimaan verikokein veren ja seksin välityksellä tarttuvat HIVAgAb, HBsAg, HBcAb, HBsAb ja HCVAb. PEP-lääkitys edellyttää myös turvakokeet, joihin kuuluvat PKV, Krea ja ALAT. PEP-lääkitys ei aina
estä HIV-tartuntaa. (Arvo 2020d.)

3.3 Lääkehoidon seuranta
Antiretroviraalista hoitoa ja sen tehoa seurataan laboratoriokokein. HIV-lääkkeiden tarkoituksena on laskea HIV-pitoisuus elimistössä mittaamattomalle tasolle,
jolloin se on alle 20-50 viruskopiota millilitrassa. (Arvo 2020e.) Nukleiinihappotestillä (P- HIV1Nh) selvitetään viruskopioiden määrää plasmassa (Nordlab 2014).
Seurannassa katsotaan verikokein myös lääkityksen vaikutusta CD4-soluihin (BLyCD4) (Nordlab 2017). CD4-solut mitataan antiretroviraalisen hoidon alussa ja
kahden vuoden ajan 3-6kk välein. Kahden vuoden tehokkaan hoidon jälkeen, mittauksia otetaan kerran vuodessa. HIV-lääkityksen aloitettaessa ja 2-8 viikkoa hoidon aloituksesta, voidaan tutkia verikokein mahdollisia HIV-lääkeresistenssejä.
(DHHS 2020.)
Viimeistään kuukauden kuluttua lääkehoidon aloituksesta verestä tutkitaan hi-viruksen määrä. Ensimmäisen antiretroviraalisen hoitovuoden aikana HIV-
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pitoisuus tulee tutkia plasmasta 3-4kk välein. Jos hoitovaste on hyvä, ensimmäisen hoitovuoden jälkeen voidaan plasman hi-viruspitoisuutta seurata 6kk välein.
(Arvo 2020e.) Virusmäärien lisäksi kontrolliverikokein seurataan verenkuvaa,
maksa-arvoja, kreatiniinia, fosfaattia ja tarvittaessa esim. virtsakokeita. Kerran
vuodessa HIV-potilaalta otetaan suurempi määrä verikokeita; verenkuva, pitkä
verensokeri, maksa-arvot, munuaisten toimintakokeet, rasva-arvot, fosfaatit ja
virtsakokeet. Tarvittaessa voidaan ottaa myös kuppa- ja hepatiittikokeet (B- ja Chepatiitti). (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry ym. 2017, 34.) Seurantakäynneillä tunnustellaan myös imusolmukkeita, tehdään silmänpohjien tarkastus,
mitataan verenpaine sekä tarkastetaan nielu (Teperi 2017a).

4

HIV-potilaan ohjaus

4.1 HIV-potilaan ohjauksen kulmakivet ensikäynnillä hoitajan vastaanotolla
HIV-potilaan ohjauksessa korostuu luottamuksellisuus ja läsnäolo. Potilaalle kerrotaan sairaudesta, hoidosta, tartuntatavoista sekä miten hoidossa jatkossa edetään. Ohjauksessa tulee myös korostaa lääkehoitoon sitoutumisen merkitystä.
Vuorovaikutustilanteesta tulee tehdä rauhallinen ja potilaan täytyy pystyä ilmaisemaan mielipiteitään ja tunteitaan vapaasti. Myös potilaan läheiset ja perhe on
potilaan halutessa hyvä huomioida hoidossa. Hoitajan tulee myös muistaa, että
perhekäsite on jokaisella erilainen ja perheiden moninaisuus tulee huomioida.
(Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 130.) Potilaan tulee
myös saada käsitellä positiivista HIV-tulosta rauhassa ennen ensivastaanottokäyntiä (Chippindale & French 2001).
HIV-potilaalle on tärkeää painottaa, että HIV-positiivisena voi elää normaalia ja
täysipainoista elämää ja kertoa, ettei HIV tartu arkisessa kanssakäymisessä kuten suudellessa, kosketettaessa, ruuan tai juoman kautta, vaatteista tai pyyhkeistä tai pinnoilta. (HIVpoint 2020a.) Työelämälle tai opiskelulle ei ole esteitä
(Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 159). HIV-positiivinen voi
tulla raskaaksi ja synnyttää nykyaikaisen lääkehoidon avulla. Hi-virus ei tartu
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äidiltä lapselle, kun äiti käyttää raskauden ja synnytyksen aikana HIV-lääkitystä
ja ei imetä lasta. (Käypä hoito 2018.)
Potilaan vastaanottokäyntien yhteydessä tehdään myös kliinisiä tutkimuksia. Ensikäynnin yhteydessä potilaalta otetaan (EKG), vyötärönympärys, happisaturaatio, verenpaine sekä pulssi. (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym.
2017, 29-30.) Lisäksi voidaan ottaa thoraxkuva (Teperi 2017a). Myös verikokeet
otetaan ensikäynnin yhteydessä. Potilaalta tutkitaan perusverenkuva, tulehdusarvot, rasva-arvot, munuais-, haima- sekä maksa-arvot, kreatiniinin laskennallinen tutkimus, virtsakokeet, fosfaattiarvot sekä paastoverensokeri. Tarvittaessa
voidaan ottaa muita tulehduksia selvittäviä vasta-ainekokeita kuten kuppakoe,
hepatiittikoe (A, B ja C), sytomegalovirus ja toksoplasma vasta-aineet sekä tuberkuloosikoe. Potilaalle kerrotaan myös hoidon jatkosta; seurantaverikokeet ja
muut laboratoriotutkimukset, lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot, hoitopaikan
yhteystiedot. Ensivastaanotolla varataan myös seuraavia aikoja ja kerrotaan tulevista tutkimuksista. Ensikäynnillä potilas saa paljon uutta tietoa eikä kaiken sisäistäminen ole mahdollista. Ohjauksen tueksi voi ottaa erilaisia ohjausmateriaaleja kuten esitteitä tai videoita. Jos potilas puhuu eri kieltä eikä ohjaus onnistu,
voidaan käyttää tulkkia. (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017,
29-30.)
Potilaan ohjauksessa tulee käydä läpi myös potilaan omat velvollisuudet HIV-tartuntaan liittyen (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 105).
Suomen lain mukaan HIV-infektio luokitellaan valvottavaksi tartuntataudiksi. HIVinfektioon sairastuneen velvollisuus on ilmoittaa HIV-positiivisuudestaan henkilöille, jotka ovat voineet altistua tai ovat vaarassa altistua virukselle. (Tartuntatautilaki 1227/2016.) Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi HIV-potilaan seksikumppanien tulee tietää tartunnasta. Jos laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa tartunnastaan, se voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. (HIVpoint 2020b.)

4.2 HIV ja elämäntavat
HIV-potilaiden elimistössä on jatkuvasti käynnissä krooninen tulehdus, vaikka
tauti

olisikin

antiretroviraalisella

hoidolla

kurissa

ja

viruslasti

veressä
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mittaamaton. Tämän vuoksi HIV-potilaat ovat suuremmassa riskissä sairastua eri
infektioihin, syöpään, sydän- ja verisuonisairauksiin, maksasairauksiin sekä luukatoon (osteoporoosi). Myös munuaisten toiminta on vaarassa heikentyä, joka
johtuu osittain myös lääkehoidosta. (Lumio 2019a.)
Koska HIV-potilaan elimistö on alttiimpi tulehduksille ja sairauksille, elämäntapojen terveellisyys on tärkeää. HIV-potilaan ruokavaliosta saadun energian määrän
tulisi vastata energian kulutusta. Ravitsemuksessa tulee suosia vihanneksia, hedelmiä ja kuitutuotteita. Lihatuotteista kala, nahattomat siipikarjatuotteet ja vähärasvaiset lihatuotteet ovat hyviä ja terveellisiä proteiinin lähteitä. Liiallista suolan
ja sokerin käyttöä tulee välttää. (EACS 2020, 53.) Vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan ravitsemusinterventiot (ravitsemus ohjaus ja määrätty ruokavalio)
alensivat tutkimukseen osallistuneiden HIV-potilaiden rasva-arvoja, verenpainetasoja ja paastoverensokeria (Silveira, Oliveira Falco, Silva e Alves de Carvalho
Santos, Noll & de Oliveira 2020). Ohjauksessa on tärkeää nostaa esille myös
suun terveys. HIV-positiivisilla henkilöillä on suurempi riski suun terveydellisiin
ongelmiin kuten suun kuivuuteen, ientulehduksiin, sammakseen, syyliin, kielen
limakalvomuutoksiin ja aftoihin. Hampaissa voi esiintyä parondontiittiä ja reikiintymistä. (NIDCR 2018.) HIV-positiivisten henkilöiden hammashuollosta vastaa
sekä kunnalliset että yksityiset hammashoitolat (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 136).
Ohjauksessa tulee myös kartoittaa alkoholin kulutusta ja kannustaa vähentämään sen käyttöä. Alkoholin maksimiannos on naisilla yksi alkoholiannos/päivä
ja miehillä kaksi alkoholiannosta/päivä. Korkea alkoholin käyttö heikentää CD4solujen määrän lisääntymistä hoidon aikana ja altistaa erilaisille sairauksille ja
tulehduksille. Myös tupakoinnin lopettaminen tai vähentäminen tulee ottaa HIVpotilaan kanssa puheeksi painottaen lopettamisesta saatavia terveyshyötyjä. Tupakoinnin lopettamisella voidaan ehkäistä tupakkaan yhdistettävien sairauksien
syntyä, esimerkiksi keuhkoahtaumatautia tai eri syöpäsairauksia. (EACS0 2020,
53.) Jos potilas on saanut HIV-infektion suonensisäisten huumeiden käytöstä, on
hyvä ottaa käyttö puheeksi. Ennakkoluuloton kuunteleminen ja luottamuksen rakentaminen on ensisijaisen tärkeää. Alkuun huumeiden käytöstä ja niiden aiheuttamista haitoista voi puhua yleisellä tasolla. Interventioon kuuluu myös

15
päihdehoitoon ohjaaminen. (THL 2019b.) Päihteitä käyttävälle HIV-potilaalle tarjotaan tehostettua tukea hoitoon ja sen toteuttamiseen sekä häntä kannustetaan
päihteettömyyteen (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 70).
HIV-potilasta tulee myös ohjata liikkumaan aktiivisesti. Potilasta voidaan kannustaa harrastamaan arjen hyötyliikuntaa esimerkiksi valitsemalla portaat hissin sijaan tai kävelemällä/pyöräilemällä töihin autolla ajamisen sijaan. Myös kestävyyskuntoa olisi syytä harjoittaa sydän- ja verisuonielimistön terveyden kannalta.
(EACS 2020, 53.) Ohjauksessa voidaan myös hyödyntää UKK-instituutin liikuntasuosituksia (UKK 2020). On tutkittu, että 20 min aerobista liikuntaa kolme kertaa viikossa parantaa HIV-potilaiden hapenottokykyä, kehonkoostumusta ja aikaansaa positiivisia psykologisia vaikutuksia. Riittävällä liikunnalla voidaan ennaltaehkäistä HIV:hen liittyviä liitännäissairauksia (O’Brien, Nixon, Tynan & Glazier 2010). Noudattamalla terveellisiä elämäntapoja ja pienentämällä elämäntavoissa esiintyviä riskitekijöitä (esim. tupakointi, runsas alkoholinkäyttö) voidaan
osaltaan pienentää immuunipuolustuksen toimintahäiriöitä, kroonista immuunijärjestelmän aktivoitumista, tulehduksia sekä liitännäissairauksia (EACS 2020,
50-53).

4.3 HIV-potilaan henkinen tuki
HIV on elinikäinen sairaus, jolla voi olla merkittävä vaikutus elämänlaatuun. Sairauteen liittyy usein stigmaa, joka voi vaikuttaa sairastuneen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. (Van Der Heijden, Abrahams & Sinclair 2017.) HIV-potilaisiin kohdistunut sosiaalisen tuen puute ja muut psykososiaaliset tekijät lisäävät riskiä
mielenterveysongelmille. On myös tutkittu, että hi-virus voi aiheuttaa neurokognitiivisia muutoksia aivoissa, jotka voivat altistaa esimerkiksi masennukselle.
(Eshun-Wilson, Siegfried, Akena, Stein, Obuku & Joska 2018.) HIV-lääkkeet voivat myös osaltaan aiheuttaa ahdistuneisuutta, uniongelmia ja masennusoireita
(HIV.gov 2020). Positiivisen tuloksen saaminen aiheuttaa monissa shokkireaktion, jonka kesto on yksilöllistä (Nobre. Kylmä & Kirsi 2012).
HIV-potilaan ohjauksessa on tärkeää kartoittaa hänen psykososiaalista tuen tarvettaan. Potilaalle tulee antaa tietoa mahdollisista vertaistukiryhmistä ja tarjota
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tukihenkilöpalveluita tarvittaessa. (Teperi 2017b.) Jokaisen HIV-potilaan tuen
tarve on yksilöllinen ja sitä tulee arvioida moniammatillisesti. Myös sairastuneen
läheiset tulee potilaan luvalla huomoida, jotta heillä olisi tarpeeksi voimavaroja
tukea sairastunutta. (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 87.)
On tutkittu, että HIV-potilaat, ketkä elävät tiiviissä ja toimivassa perheyhteisössä,
kokevat mielenterveytensä ja kokonaisvaltaisen terveydentilansa paremmaksi
(Li, Lee, Jiraphongsa, Khumtong, Iamsirithaworn, Thammawijaya & RotheramBorus 2010).
HIV-potilaan ohjauksessa voidaan hyödyntää motivoivaa haastattelua. Motivoiva
haastattelu perustuu hoitoalan ammattilaisen ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen, jossa potilasta pyritään motivoimaan haluttuun terveyttä edistävään muutokseen. Se perustuu empatian osoittamiseen, tavoiteltavan tilanteen ja nykytilanteen ristiriidan esittämiseen ja väittelyn välttämiseen. Tavoitteena on myös samanaikaisesti tarkoitus vahvistaa potilaan uskoa muutokseen. (Järvinen 2020.)
Vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan motivoivalla haastattelulla on huomattu olevan yhteys HIV-potilaan hi-viruskuorman madaltumiseen sekä suojaamattoman seksin vähenemiseen (Mbuagbaw, Ye & Thabane. 2012).

4.4 Lääkehoidon ohjaus
HIV-hoidolla pyritään laskemaan viruksen määrä plasmassa mittaamattomalle tasolle (Laine ym. 2019). Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, potilaan tulee olla sitoutunut lääkehoidon toteuttamiseen säännöllisesti. Hyvä lääkehoitoon sitoutuminen, eli adrehenssi, estää HIV:n etenemistä, sairaalahoitoa ja vähentää kuolleisuutta. Jos potilaan lääkehoitoon sitoutuminen on huono, hoito voi epäonnistua
ja antiretroviraalisiin lääkkeisiin voi syntyä resistenssejä. Syyt potilaan huonoon
lääkehoidon sitoutumiseen voivat olla moninaiset. Muun muassa vaikeat hoitoohjelmat, lääkehoidon haittavaikutukset, psykososiaaliset tekijät sekä suuret
määrät lääkkeitä voivat heikentää hoitoon sitoutumista. (Rueda, Park-Wyllie,
Bayoumi, Tynan, Antoniou, Rourke & Glazier 2006.) HIV-potilaalle voi myös kehittyä hoitoväsymys, johon hoitohenkilökunnan on osattava reagoida nopeasti
(Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 90).
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Antiretroviraalisen hoidon aloituksen jälkeen hoitoalan ammattilaisen tulee ohjata
potilasta lääkehoidossa. Lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti. (Suomen
HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 34.) Potilaan kanssa on hyvä miettiä, mikä ajankohta päivästä olisi paras lääkkeen ottoon. Lääkkeen ottoajankohtaan voi vaikuttaa esim. potilaan työajat tai tiettyjen HIV-lääkkeiden aiheuttamat
ruokailurajoitukset. Lääkehoidon helpottamiseksi voidaan käyttää erilaisia muistutustapoja kuten ajoitettuja hälytyksiä muistutuksena lääkkeen ottamisesta tai
lääkedosettia. (Arvo 2020.)
Lääkehoitoa aloitettaessa, potilaalle tulee kertoa mahdollisista lääkehoidon sivuvaikutuksista. Potilaan on hyvä tietää, että antiretroviraalisesta lääkehoidosta johtuvat haittavaikutukset hoidon alussa menevät yleensä ohi 1-4 viikon kuluessa.
Hoitoalan ammattilaisen on hyvä motivoida potilasta jatkamaan hoitoa eikä omaehtoisesti lopettamaan sitä haittojen vuoksi. Vaikeiden haittojen ilmetessä, lääkkeen ollessa jo pidemmän aikaa käytössä, voidaan lääkitystä tarvittaessa muuttaa. (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 74.) HIV:n hoito ja
lääkitys ovat potilaalle maksuttomia (HIVpoint 2020c).

4.5 HIV-positiivisuus ja seksuaaliterveys
Tuoreen HIV-diagnoosin jälkeen potilaan suhtautuminen seksiin voi muuttua. Monet HIV-positiiviset pidättäytyvät seksistä alkuun täysin. Ohjatessa HIV-positiivista henkilöä, on tärkeää painottaa, että seksiä voi harrastaa jatkossakin ilman
tartuttamisen vaaraa. (Positiiviset ry 2006, 26.) Tehokas, jo kuusi kuukautta jatkunut, antiretroviraalinen lääkitys laskee viruksen määrän plasmassa mittaamattomalle tasolle, jolloin se ei välity seksin kautta toiseen ihmiseen. Kuitenkin ehkäisymenetelmien käyttöä tulee suositella potilaalle. (EACS 2020, 80). Ilman kondomia seksiin voi liittyä päällekkäistartuntojen riski. Hi-viruksia on erilaisia ja osa
voi olla resistenttejä käytössä oleville antiretroviraalisille lääkkeille, jolloin lääkkeen teho voi heikentyä. (Positiiviset ry 2006, 29.)
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HIV-positiivisille voi myös suositella turvaseksiä. Turvaseksillä tarkoitetaan seksiä, jossa verta, emättimen tai peniksen eritettä tai siemennestettä ei pääse toisen osapuolen suuhun, rikkoutuneelle iholle sukupuolielinten alueelle, virtsaputken suulle tai limakalvoille. Turvaseksitapoja ovat esimerkiksi suutelu, hyväily tai
hieronta. Emätin- ja anaaliyhdynnässä sekä suuseksissä on tärkeää käyttää kondomia tai suojakalvoa. (Positiiviset ry 2006, 30-31). Antiretroviraalinen lääkehoito, HIV:hen liittyvät psykososiaaliset tekijät ja itse HIV voivat aiheuttaa seksuaalisia toimintahäiriöitä kuten libidon heikkenemistä ja erektio- ja ejakulaatiohäiriöitä, joita voidaan hoitaa seksuaaliterapialla ja lääkehoidolla. (EngenderHealth,
GNP+, ICW, IPPF, UNAIDS & Young Positives 2009).
Ohjauksessa on hyvä kertoa myös perhesuunnittelusta ja raskaudesta. Nykylääkehoidon ja teknologian avulla HIV-positiivinen henkilö voi saada lapsia. Jos parista mies on HIV-positiivinen ja nainen on HIV-negatiivinen, on mahdollista käyttää sperman puhdistustekniikkaa, jolloin spermassa oleva viruslasti häviää. Tämän jälkeen naiselle tehdään keinoputkihedelmöitys (ja munasolun mikroinjektio)
tai keinosiemennys käsitellyllä spermalla, jolloin virus ei siirry naiseen eikä alkioon. (Zafer, Horvath, Mmeje, Van der Poel, Semprini, Rutherford & Brown 2016.)
Jos parista nainen on HIV-positiivinen, viruksen siirtymistä alkioon raskauden ja
synnytyksen aikana voidaan ehkäistä antiretroviraalisella yhdistelmälääkityksellä
(Siegfried, Van der Merwe, Brocklehurst & Sint 2011). Jos sekä mies että nainen
ovat HIV-positiivisia, suositellaan antiretroviraalisen lääkityksen aloitusta molemmille ennen raskausyrityksiä. Hoidon ollessa tehokas, pari voi harrastaa suojaamatonta seksiä. (Arvo 2020g.) Vastasyntyneen lääkehoidolla ja imettämättä-jättämisellä voidaan estää tehokkaasti synnytyksen jälkeinen infektoituminen
(Käypä hoito -suositus 2018).
HIV-positiivinen nainen saa diagnoosin jälkeen lähetteen gynekologin vastaanotolle, jossa tehdään gynekologinen anamneesi ja tila, kartoitetaan raskaudenehkäisyn tarvetta sekä otetaan PAPA-koe. PAPA-kokeella selvitetään kohdunkaulan muutoksia, jotka ovat yleisempiä HIV-positiivisilla naisilla HIV-negatiivisiin
naisiin verrattuna. Alkuun PAPA-kokeita otetaan vuoden välein. Jos kahdessa
ensimmäisessä kokeessa ei ole muutoksia, PAPA-koe otetaan kolmen vuoden
välein. Vastaanotolla voidaan keskustella myös raskaustoiveista. (Arvo 2020g.)
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5

Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä

Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa hoitohenkilökunnalle lisää valmiuksia ohjata ja tukea HIV-potilasta hänen hoitoprosessissaan. Opinnäytetyön tehtävä on
tuottaa HIV-potilasta hoitavalle henkilökunnalle ensivastaanottoa varten tarkistuslista potilaan kanssa läpi käytävistä asioista. Tarkistuslista tehdään Siun Soten
Pohjois-Karjalan keskussairaalan sisätautien poliklinikan hoitohenkilökunnan
käyttöön.

6

Menetelmälliset valinnat

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö
Ammattikorkeakouluissa tehtävä opinnäytetyö on osoitus kyvyistä kehittää ja soveltaa ammattiopinnoissa opittuja tietoja sekä taitoja käytännössä (Karelia Ammattikorkeakoulu 2020a). Tämä opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisen opinnäytetyön päätavoite on luoda jokin tuotos kuten
tapahtuma, ohjeistus tai tietopaketti, jota voidaan hyödyntää ammatillisella kentällä. Opinnäytetyön on siis oltava työelämälähtöinen ja käytännönläheinen.
(Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehtävä tuotos
tehdään aina jotakin kohderyhmää varten (2003, 38) ja sen on palveltava kohderyhmän tarpeita (Vilkka & Airaksinen 2003, 51).
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen tulee perustua tietoperustaan eli teoreettiseen viitekehykseen. Tietoperustan keräämisen yhteydessä tulee arvioida kriittisesti lähteiden luotettavuutta ja suosia ajantasaisia sekä työhön soveltuvia julkaisuja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72-77.) Toiminnallisen opinnäytetyön raporttiin kuuluu tietoperustan käsittelyn lisäksi toiminnallisen osuuden kuvaus (Karelia
ammattikorkeakoulu 2020b). Tuotoksen valmistuessa on suositeltavaa pyytää
kohderyhmältä sekä toimeksiantajalta palautetta työstä ja sen onnistumisesta
(Vilkka & Airaksinen 2003, 97).
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6.2 Toimeksiantaja ja kohderyhmä
Vilkan ja Airaksisen mukaan (2003, 16-17) on suositeltavaa, että toiminnallisella
opinnäytetyöllä on toimeksiantaja. Toimeksiannon myötä opinnäytetyötä tekevä
opiskelija pääsee tutkimaan ja ratkaisemaan työelämään ja käytäntöön liittyviä
ongelmia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16-17.) Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Siun Soten Sisätautien poliklinikka. Toimeksiantajasopimus kirjoitettiin syyskuussa 2020. Siun Soten alueella HIV-potilaiden ohjaus ja hoito on keskitetty sisätautien poliklinikkaan kuuluvalle infektiopoliklinikalle. Infektiopoliklinikka toimii Pohjois-Karjalan keskussairaalan tiloissa. Infektiopoliklinikalla työskentelevä hoitohenkilökunta ilmaisi tarpeestaan tarkistuslistaan, jonka he kokivat
mahdollisesti hyödyllisenä ja puuttuvana apuvälineenä HIV-potilaan ohjauksessa
tämän ensikäynnillä hoitajan vastaanotolla. Tuotos on lähinnä suunnattu infektiopoliklinikan henkilökunnan käyttöön, mutta se on myös muiden sisätautien poliklinikkaan kuuluvien osastojen käytettävissä.
Toiminnallisessa opinnäytetyössä syntyvä tuotos on aina tehty tietylle kohderyhmälle käytettäväksi. Kohderyhmä auttaa myös rajaamaan työtä ja ohjaamaan sen
sisältöä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 38-40.) Tuotoksen kohderyhmä käsittää HIVpotilaan hoidosta ja ohjauksesta vastaavan hoitohenkilökunnan. Tarkistuslista
toimii kohderyhmän apuvälineenä muistuttamassa HIV-potilaan ensikäyntiin liittyvistä läpikäytävistä asioista ja aihepiireistä.

6.3 Tarkistuslistan suunnittelu ja toteutus
Tekstiosuuksia sisältävän toiminnallisen opinnäytetyön produktin tulee olla kohderyhmää puhutteleva ja sisällön kannalta kielen tulee olla tarkoituksenmukaista.
Produktissa otetaan huomioon kohderyhmän tietämys käsiteltävästä aiheesta
sekä produktin käyttötarkoitus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 129) Tämän opinnäytetyön tuotos, tarkistuslista, on tarkoitettu hoitohenkilökunnalle, joten kohderyhmällä on tietämystä potilaan ohjauksesta ja hoitoalan termistöstä. Tämän vuoksi
listassa käytettiin hoitoalalla tunnettua käsitteistöä; esimerkkinä motivoiva haastattelu.
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Toiminnallisen opinnäytetyön produkti toteutetaan teoreettisen tiedon pohjalta
(Vilkka & Airaksinen 2003, 41-42). Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien
oppaiden ja ohjeiden tulee perustua luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon. Tarvittaessa oppaita tulee päivittää, jotta niiden sisältämä tieto on luotettavaa ja tuoretta. (Roivas & Karjalainen 2013, 119.) Jotta tarkistuslistan sisältämä tieto olisi
tuoretta ja luotettavaa, tiedonhaku aloitettiin sosiaali- ja terveysalan tietokannoista. Opinnäytetyön aineistoa haettiin seuraavista tietokannoista; Cochrane
Database of Systematic Reviews, Pubmed, Cinahl, Terveyskirjasto ja Terveysportti. Hakusanoina käytettiin muun muassa seuraavia; ”HIV”, ”counselling”,
”nursing”, ”reproductive health” ja ”quality of life”. Hakusanojen väliin tuli tarvittaessa AND, OR ja NOT. Hakua rajattiin vuosiin 2010-2020, jotta tieto olisi mahdollisimman tuoretta. Muutamat lähteet teoriapohjassa olivat vanhempia, mutta
niiden sisältämä tieto potilaan ohjauksesta oli yhä käyttökelpoista. Lisäksi tietoa
etsittiin World Health Organisation -nettisivuilta, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen julkaisuista, kansainvälisistä hoitosuosituksista, HIVpoint- ja Positiiviset ry nettisivustoilta sekä antiretroviraalisen hoidon ohjeistus -nettisivulta. Osa tiedosta
löytyi myös Google-haun kautta luotettaviksi arvioiduilta nettisivustoilta.
Hyvä tarkistuslista on myös ytimekäs ja ymmärrettävä, eikä sen käyttö hidasta
toimintaa. (Blomgren & Pauniaho 2014). Hyvä tarkistuslista kattaa hoidon kannalta oleellisen tiedon ja se sisältää näyttöön perustuvaa tietoa tiiviissä ja ytimekkäässä muodossa. Tarkistuslistan käyttö myös ehkäisee unohduksia ja virheiden
tapahtumista hoidossa ja ennen kaikkea lisää potilasturvallisuutta. (Grif-Alspach
2017.) Ennen tarkistuslistan työstämisen aloittamista opinnäytetyön tekijä keskusteli infektiopoliklinikan hoitohenkilökunnan kanssa tarkistuslistan tyylistä ja ulkoasusta. He toivoivat listan olevan tiivis, helppolukuinen ja selkeä. Värimaailman
toivottiin olevan mahdollisimman neutraali. Jotta tarkistuslista pysyisi mahdollisimman ajantasaisena, kohderyhmä toivoi sisällön olevan hyvin yleispätevää, jolloin se olisi hyödynnettävää pidemmälläkin aikavälillä. Heidän toiveestaan tarkistuslista toteutettiin sähköisessä muodossa, jotta sen päivittäminen olisi helpompaa. Opinnäytetyön tekijän oma ehdotus oli tarkistuslistan alkuun asetettava tiivis
tietolaatikko HIV:stä, ja ehdotus sopi toimeksiantajalle.
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Tarkistuslistan teko Microsoft Word -ohjelmassa aloitettiin kirjoittamalla puhtaaksi
tietolaatikon HIV:stä, jonka jälkeen siirryttiin kirjoittamaan potilaan ohjauksen sisältöjä. Ohjaussisältöjen jakamisessa hyödynnettiin opinnäytetyön otsikoita. Lopulta potilasohjauksen sisällöt jakaantuivat viiteen aihepiiriin; HIV:n vaikutus elämään, lääkehoidon ohjaus, HIV ja elämäntavat, henkinen tukeminen ja HIV ja
seksuaaliterveys. Näiden aihepiirien alle kuului myös alaotsikkoja; esimerkiksi aihepiirin pääotsikkona on HIV ja elämäntavat ja alaotsikkona ravitsemus. Tietolaatikon ja aihepiirien lisäksi tekijä suunnitteli lisäävänsä tarkistuslistan loppuun
linkkejä, joiden kautta löytyy luotettavaa lisätietoa aiheesta.
Puhtaaksikirjoittamisen ja aihepiirien sisältöjen suunnittelun jälkeen tekijä siirtyi
käyttämään Gimp-kuvankäsittelyohjelmaa. Gimp:issä alkoi tarkistuslistan taustan
luominen. Koska värin toivottiin olevan neutraali, tekijä päätyi taustassa sinivalkoiseen liukuväriin. Taustan valmistuttua se vietiin Wordiin, jossa puhtaaksikirjoitettu teksti aseteltiin Gimp:issä luodulle taustalle. Tietolaatikon aihepiirit rajattiin
valkoisin laatikoin, jotta ne erottuisivat toisistaan ja toisivat listaan selkeyttä. Kirjasintyyleistä päädyttiin Candara-fonttiin, sillä tekijä koki sen selkeäksi ja miellyttäväksi silmälle. Tarkistuslistan pääotsikkojen koko oli 22 ja 18. Aihepiirien otsikoiden koko oli 18 ja niiden sisällön 15. Aihepiirien pääotsikot lihavoitiin ja alleviivattiin ja alaotsikot lihavoitiin ja kursivoitiin. Tässä vaiheessa tarkistuslista lähetettiin infektiopoliklinikan hoitajille väliarvioon, jotta saataisiin tietää vastasiko työ
heidän odotuksiaan.
6.4 Tarkistuslistan arviointi
Palautteen pyytäminen kohderyhmältä sekä sen hyödyntäminen parantavat tarkistuslistan toimivuutta ja lisäävät sitoutumista sen käyttöön (Blomgren ym.
2014). Jotta opinnäytetyön tuotoksen arviointi ei jää subjektiiviseksi, on hyvä kerätä palautetta kohderyhmältä tuotoksen käytettävyydestä ja toimivuudesta työn
tavoitteisiin peilaten. Palautteessa voidaan myös kysyä tuotoksen ulkoasusta
sekä luettavuudesta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 157.) Tässä opinnäytetyössä palautetta pyydettiin kohderyhmältä tuotoksen työstövaiheessa sekä tuotoksen valmistuttua. Lisäksi tekijä osallistui opinnäytetyöohjauksiin, joissa ohjaavat opettajani arvioivat työtä ja antoivat siitä palautetta.
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Työstövaiheessa infektiopoliklinikan hoitajilta kysyttiin palautetta Teams-palaverissa sekä kirjallisesta osuudesta että tuotoksen suunnitelmasta. Palaverissa
keskusteltiin tarkistuslistan aihepiireistä, sisällöstä ja ulkonäöstä. Tarkistuslistan
edetessä tekijä pyysi vielä kohderyhmältä sähköpostilla palautetta. Tässä vaiheessa tekijä halusi lähinnä tietää, vastasiko tuotos heidän odotuksiaan ja oliko
tuotoksen sisältö hyvää.
Opinnäytetyön tekijä loi Google Forms -ohjelmalla kyselyn, jossa pyydettiin avoimin kysymyksin palautetta tarkistuslistasta. Lomakkeessa mainittiin, että vastaajat pysyvät anonyymeina ja että vastaaminen on vapaaehtoista. Ennen palautelomakkeen lähettämistä lomake näytettiin tarkistuslistan ohjaaville opettajille, keiltä
opinnäytetyön tekijä sai luvan palautteen keräämiseen. Palautelomake lähetettiin
valmiin tarkistuslistan kanssa infektiopoliklinikan hoitohenkilökunnalle sekä kahdelle muulle sisätautien poliklinikan työntekijälle, jotka olivat olleet mukana opinnäytetyöpalaverissa prosessin alussa. Heidän kanssaan sovittiin, että he jakavat
palautekyselyä ja tarkistuslistaa eteenpäin kohderyhmälle. Palautteeseen vastasi
yhteensä viisi henkilöä. Toimeksiantajan puolelta vastaaminen oli niukkaa, joten
palautetta pyydettiin ohjaavan opettajan luvalla muilta sairaanhoitajaopiskelijoilta.
Hyväksi vastaajat kokivat tarkistuslistan ytimekkyyden, kattavuuden sekä sen,
että ohjaukselle olennainen tieto on esitettynä listassa. Viimeisillä tarkistuslistan
sivulla olevat lisätietolinkit ja tieto jatkohoidosta sekä yleisistä huomioista koettiin
myös hyödyllisiksi potilaan ohjauksen kannalta. Kysyttäessä kehitettävää tarkistuslistasta, tarkistuslistan mahdollinen tiivistäminen sekä koulun logon ja tekijän
nimen sijainti mainittiin. Vastaaja pohti, olisiko logon ja tekijän hyvä tulla esille jo
listan alussa. Kysyttäessä tarkistuslistan antamista HIV-potilaan ohjausvalmiuksista, vastaajat kertoivat listan auttavan ohjaussisältöjen muistamisessa sekä lisäävän varmuutta, että pääasiat tulee käytyä potilaan kanssa läpi. Eräs vastaaja
mainitsi myös, että normaalin elämän korostaminen tarkistuslistassa on tärkeää
HIV-potilaiden ohjauksessa. Vastaajien mielestä tarkistuslistan ulkoasu oli miellyttävä, selkeä ja helppolukuinen. Värien neutraalisuus ja suuri fontti koettiin
myös positiivisiksi piirteiksi.
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7

Pohdinta

7.1 Tarkistuslistan tarkastelu
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on antaa lisää valmiuksia hoitohenkilökunnalle ohjata ja tukea HIV-potilasta hänen hoitoprosessissaan. Opinnäytetyön tuotoksena syntyneen HIV-potilaan ohjaukseen liittyvän tarkistuslistan
tarkoituksena on toimia apuvälineenä hoitohenkilökunnalle HIV-potilaan ensimmäisellä ohjauskäynnillä sekä muissa ympäristöissä hoidettaessa HIV-potilaita.
Jotta tarkistuslistaa voi hyödyntää myös HIV:stä tietämätön hoitohenkilö, tuotoksen alkuun on lisätty tiivis tietolaatikko sairaudesta. Hyvä tarkistuslista on ytimekäs eikä sen käyttö hidasta toimintaa (Blomgren & Pauniaho 2014). Se sisältää
hoidolle oleellisen tiedon ytimekkäässä muodossa ehkäisten unohduksia ja virheitä. Hyvä tarkistuslista parantaa potilasturvallisuutta. (Grif-Alspach 2017.)
Tässä opinnäytetyössä tarkistuslistasta pyrittiin tekemään mahdollisimman tiivis
ja siihen sisällytettiin vain ohjauksen ja hoidon kannalta oleellisin tieto.
Positiivinen HIV-diagnoosi voi aiheuttaa sairastuneessa shokkireaktion, jonka pituus vaihtelee yksilöllisesti (Nonre ym. 2021). Tämän vuoksi HIV-positiivisen potilaan ohjauksessa on hyvä tuoda ilmi, että sairauden kanssa voi elää normaalia
ja täysipainoista elämää eikä esteitä esimerkiksi työelämälle, kouluttautumiselle
tai parisuhteelle ole (HIVpoint 2020a). Ensimmäinen ohjauksen aihealue käsitteleekin HIV:n vaikutusta sairastuneen elämään sisältäen tietoa muun muassa viruksen tarttumisesta ja arjesta. Sairastuneella on myös velvollisuus ilmoittaa HIVpositiivisuudestaan henkilöille, jotka ovat altistuneet tai ovat vaarassa altistua virukselle (Tartuntatautilaki 1227/2016). Jos sairastunut laiminlöi velvollisuuttaan,
hänelle voi koitua rikosoikeudellisia seuraamuksia (HIVpoint 2020b). Näin ollen
tämän opinnäytetyön produktissa kerrotaan tautiin kuuluvasta velvollisuudesta,
jotta HIV-positiivinen henkilö ymmärtää vastuunsa viruksen kantajana.
Antiretroviraalisen hoidon onnistumisen kannalta potilaan hoitoon sitoutuminen,
eli adherenssi, on merkittävässä asemassa. Hoitoon sitoutumattomuus voi johtaa
HIV:n etenemiseen, sairaalahoitoon ja kuolleisuuden lisääntymiseen. (Rueda ym.
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2006.) Jotta potilas ymmärtäisi antiretroviraalisen hoidon tärkeyden ja sitoutumisen merkityksen, lääkehoidon ohjauksen merkitys korostuu. Toinen tarkistuslistan aihealue käsitteleekin lääkehoidon ohjausta ja antaa rungon potilaan kanssa
käytävälle keskustelulle. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin lääkehoitoon sitoutumista vahvistavia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää potilaan ohjauksessa. Tämän lisäksi kerrotaan antiretroviraalisten lääkkeiden yleisimmistä haittavaikutuksista.
HIV-potilaan elimistössä on tehokkaasta lääkehoidosta huolimatta käynnissä
krooninen tulehdustila ja elintapojen terveellisyys on tärkeää (EACS 2020, 53)
Ruokavalio-ohjauksen ja ohjattujen ruokavalioiden on huomattu alentavan HIVpotilaiden rasva-arvoja, verenpainetta sekä paastoverensokeritasoja (Silveira
ym. 2020). Jotta ravitsemusasiat tulisi HIV-potilaan ohjauksessa käytyä läpi, toinen tarkistuslistan aihealueista käsittelee elämäntapoja ja antaa konkreettisia ravitsemussuosituksia tuoreisiin hoitosuosituksiin perustuen. Elämäntapaosiossa
käsitellään myös hampaiden terveyttä ja hoitoa. HIV-positiivisilla henkilöillä on
suurempi riski suun terveydellisiin ongelmiin kuten ientulehduksiin ja aftoihin.
(NIDCR 2018.) HIV-potilaat voivat saada hammashoitoa sekä kunnallisessa tai
yksityisessä terveydenhuollossa (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry.
ym. 2017, 136). Tämän opinnäytetyön produktissa nostetaan esiin myös liikunta,
jolla on merkitystä HIV:n liitännäissairauksien ehkäisyssä (O’Brien ym. 2010).
Runsas alkoholinkulutus voi heikentää CD4-solujen lisääntymistä antiretroviraalisen hoidon aikana sekä altistaa erilaisille sairauksille ja tulehduksille. Myös tupakointi lisää riskiä sairastua tupakkaan yhdistettäviin sairauksiin. (EACS 2020,
53.) Tämän vuoksi opinnäytetyön produktissa mainitaan myös päihteet ja painotetaan puheeksioton ja hoitoon ohjaamisen tärkeyttä. Tupakan ja alkoholin ohella
listassa mainitaan myös huumeet sekä muut päihdyttävät aineet.
HIV on krooninen sairaus, joka voi heikentää sairastuneen elämänlaatua. Sairauteen liittyvä stigma voi vaikuttaa hyvinvointiin ja mielenterveyteen. (Van der Heijden ym. 2017.) Mahdolliset infektion aiheuttamat neurokognitiiviset muutokset
voivat altistaa muun muassa masennukselle (Eshun-Wilson ym. 2018). Myös jotkin HIV:n hoitoon käytettävät lääkkeet voivat aiheuttaa psyykkisiä haittavaikutuksia
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kuormitustekijöiden vuoksi tarkistuslistassa huomioidaan myös potilaan henkinen
jaksaminen. Tarkistuslistassa muistutetaan vertaistuen tarjoamisesta, potilasjärjestöistä sekä potilaan läheisten huomioimisesta. HIV-potilaan ohjauksessa käytettävän motivoivan haastattelun on todettu olevan yhteydessä HIV-potilaiden hiviruskuorman alenemiseen sekä suojaamattoman seksin harrastamisen vähenemiseen (Mbuagbaw ym. 2012). Tutkimustulosten vuoksi motivoivan haastattelun
mahdollisuus on lisätty tarkistuslistaan sekä henkisen tukemisen osioon että yleisiin ohjauksen huomioihin.
Tuore HIV-diagnoosi voi muuttaa sairastuneen suhtautumista seksiin. Seksin
harrastamisesta ei kuitenkaan tarvitse pidättäytyä. (Positiiviset ry. 2006, 26.) Yli
kuusi kuukautta kestänyt, tehokas, antiretroviraalinen hoito laskee hi-viruskuorman mittaamattomalle tasolle, jolloin HIV ei tartu. Tarkistuslistassa kerrotaan kuitenkin ehkäisyn suosittelemisesta; ehkäisy suojaa päällekkäistartunnoilta sekä
muilta seksitaudeilta. (Positiiviset ry. 2006, 29.) Listassa kerrotaan myös turvaseksin mahdollisuudesta, jota voidaan suositella HIV-positiivisille (EngenderHealth ym. 2009). Nykylääketieteen ja teknologian ansiosta HIV-positiivinen voi
saada biologisia lapsia (Zafer 2016). Tämän vuoksi tarkistuslistaan on lisätty tietoa myös perhesuunnittelusta. Sillä HIV-positiivisilla naisilla on korkeampi riski
kohdunkaulan muutoksille ja säännölliset PAPA-kokeet ovat aiheellisia, joten
tieto seurannoista lisättiin myös tarkistuslistaan (Arvo 2020g).
HIV-potilaan kohtaamisessa korostuu rauhallisuus ja läsnäolo. Jotta ohjaustilanne olisi mahdollisimman onnistunut, opinnäytetyön produktissa annetaan hoitajalle ohjeita hyvän ohjausilmapiirin luomiseksi. Produktissa mainitaan myös potilaan oman mielipiteen ja vapaan tunteiden ilmaisun tärkeys, jotta ohjaustilanteen vuorovaikutuksellisuus korostuisi. (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry ym. 2017, 29). Ensimmäisellä ohjauskäynnillä potilas saa paljon uutta tietoa, joten ohjausmateriaalien käyttö on suositeltavaa. Tällaisia ohjausmateriaaleja voivat olla esimerkiksi kirjalliset ohjeet tai videot. Jotta mahdollisten ohjausmateriaalien käyttö ei unohtuisi, tarkistuslistaan lisättiin asiasta muistutus (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 29-30.) Toimeksiantajan toiveesta listaan lisättiin myös hiukan tietoa jatkohoidosta; seurantaverikokeet ja
muut tutkimukset sekä vastaanottokäyntien tiheys. Tämän lisäksi toimeksiantaja
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toivoi tuotokseen sisällytettävän lisätietolähteitä, joten tarkistuslista sisältää linkkejä sekä potilasjärjestöjen nettisivuille että tuoreisiin hoitosuosituksiin.
Vuonna 2019 Suomessa oli 150 uutta HIV-tartuntaa, joista 64% todettiin ulkomailla syntyneillä henkilöillä (THL 2020c). HIV-potilaan ohjauksessa tulee pyrkiä
kommunikoimaan potilaan kanssa tämän äidinkielellä, joten ammattitulkin palvelut voivat olla tarpeellisia ymmärtämisen varmistamiseksi (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 71). Tämän vuoksi tarkistuslistassa on muistutus tulkin käyttämisen mahdollisuudesta ohjauksen tukena. Perhe ja läheiset on
potilaan halutessa huomioitava hoidossa, joten tarkistuslista sivuaa myös läheisten huomioimisen sekä perheiden moninaisuuden (Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. ym. 2017, 130).
Opinnäytetyön tekijän omat tavoitteet tuotoksen suhteen täyttyivät, sillä lista sisältää oleelliset HIV-potilaan ensikäynnin ohjauksen asiat ja näin ollen antaa tarkistuslistan käyttäjälle valmiuksia tukea sekä ohjata HIV-potilasta. Tavoitteet täyttyivät myös palautekyselyn vastauksien perusteella. Tarkistuslistaa voidaan jatkossa hyödyntää HIV-potilaan ohjauksessa sekä ensikäynnin yhteydessä että
hoidettaessa HIV-potilasta muissa hoitoympäristöissä.

7.2 Opinnäytetyön luotettavuus
Toiminnallisessa opinnäytetyössä käytetään laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kriteerejä (Karelia ammattikorkeakoulu 2020c). Laadullisen, eli
kvalitatiivisen, tutkimuksen luotettavuuden yleisesti käytettyjä arvioinnin kriteerejä ovat uskottavuus, siirrettävyys, riippuvuus sekä vahvistettavuus. Uskottavaksi työn tekee mm. työn selkeä rajaus ja asianmukaiset aineiston luokitukset
tai kategoriat (esimerkiksi ylä- ja alakategoriat). Siirrettävyydellä tarkoitetaan,
missä määrin tutkimuksen tulokset olisivat siirrettävissä toiseen kontekstiin.
(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.) Riippuvuudella tarkoitetaan sitä,
onko tutkimus tehty tieteellisen tutkimuksen toteuttamista yleisesti ohjaavin periaattein. Viimeiseksi, jotta tutkimus olisi vahvistettava, ulkopuolisen tutkijan tulee
lukea ja arvioida tutkimuksen tuotokset. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 121.) Tässä
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opinnäytetyössä uskottavuutta vahvistaa selkeä työn rajaus ja tarkoin mietityt otsikot ja niiden alakategoriat sekä päiväkirjan pitäminen. Opinnäytetyössä rajattiin
pois lapset, sillä lapsien ja aikuisten ohjaus poikkeaa huomattavasti toisistaan.
Sillä kyseessä on toiminnallinen, opinnäytetyön siirrettävyys on tulkinnanvaraista.
Vaikka tästä opinnäytetyöstä ei synny varsinaisia tuloksia, työn riippuvuutta lisää
kuitenkin opinnäytetyön työstämisen rauhallinen tahti. Vahvistettavuutta työssä
lisää toimeksiantajan ja ohjaajien kommentit työhön ja sen sisältöön. Opinnäytetyöprosessin aikana pidettiin myös suurpiirteistä päiväkirjaa, jotta opinnäytetyön
tekijä muistaisi, mitä oli minäkin kuukautena tehnyt.
Luotettavuuteen vaikuttaa myös merkittävästi opinnäytetyössä käytetyn tiedon
luotettavuus. Opinnäytetyön tekijän tulee arvioida kriittisesti lukemaansa tutkimustietoa ja hyödyntää luotettavaa tietoa työssään. (Kankkunen & VehviläinenJulkunen 2013, 205-207.) Etsittäessä opinnäytetyöhön sopivia tutkimusartikkeleita ja lähteitä, tekijä arvioi oman osaamisensa mukaan niiden luotettavuutta ja
käyttökelpoisuutta. Kun tiedonhaussa löytyi aiheeseen sopiva artikkeli, tarkistettiin julkaisija, julkaisuvuosi sekä tekstityyppi. Artikkeleita lukiessaan opinnäytetyön tekijä kiinnitti huomiota myös käytettyyn kieleen ja kirjoitustyyliin. Lisäksi luotettavuutta lisää tiedonhaun julkisuus. Luotettavuutta lisää myös opinnäytetyön
tekijän objektiivisuus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117-118)
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkijalla on tarpeeksi aikaa
tutkimuksen tekemiseen. Tutkijan on myös tehtävä tutkimusprosessistaan julkinen ja ”läpinäkyvä”. Luotettavuutta lisää myös prosessin arvioiminen ulkopuolisten toimesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123). Tekijä pyrki tekemään opinnäytetyötä rauhallisesti, mutta tehokkaasti. Opinnäytetyöprosessin julkisuutta ja läpinäkyvyyttä lisäsi opinnäytetyöohjaukset, joihin tekijä palautti päivitettyä työtä
ohjaajien luettavaksi sekä arvioitavaksi säännöllisesti.

7.3 Opinnäytetyön eettisyys
Kaikkea tehtyä tutkimusta ohjaa eettiset ohjeet ja tutkimusetiikka (Kankkunen &
Vehviläinen-Julkunen

2013,

211).
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noudattamaan eettisiä normistoja sekä hyvää tieteellistä käytäntöä (Karelia ammattikorkeakoulu 2020d). Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää tutkijan ja tutkimuksen rehellisyyttä, huolellisuutta sekä tarkkuutta tulosten tarkastelussa ja arvioinnissa, tutkimustyössä sekä tulosten tallentamisessa ja esittämisessä. Tutkimukseen liittyvän tiedonhaun tulee olla tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaista ja eettisesti kestävää. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu myös muiden tekemiin tutkimuksiin oikeaoppinen viittaaminen ja arvon antaminen. Tutkimusprosessi toteutetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Myös tutkimukseen tarvittavat tutkimusluvat on hankittava ja tutkimushankkeessa/työryhmässä tehdään tarvittavat sopimukset kuten ryhmän jäsenien eri velvollisuuksista tai tutkimuksen käyttöoikeuksista. Tutkimukseen liittyvät sidonnaisuudet on ilmoitettava ja niistä on raportoitava asiaan kuuluvalla
tavalla. (TENK 2012.) Opinnäytetyössä eettisyyteen vaikuttaa myös opinnäytetyön tekijän kiinnostus aiheeseen ja uuden tiedon hankkimiseen (Kankkunen &
Vehviläinen-Julkunen 2013, 211).
Opinnäytetyön raportin työstämistä ohjaavat myös eettiset normistot. Plagioinnin
välttäminen on keskeinen tutkimuksen eettisyyteen vaikuttava tekijä. Plagioinnilla
tarkoitetaan toisen henkilön tuottaman tekstin lainaamista ilman asianmukaisia
lähdeviitteitä ja lainatun tiedon esittämistä omanaan. Tulosten sepittäminen on
myös eettisyyteen vaikuttava tekijä. Sepittäminen tarkoittaa oman tutkimuksen
tulosten kaunisteleminen tai muuttaminen. Myös tutkijoiden vähättely voi tehdä
tutkimuksesta epäeettisen. Tällöin toinen tutkija esimerkiksi julkaisee tutkimuksen vain omissa nimissään ottamatta huomioon muita tutkimuksen tekemiseen
osallistuneita tutkijoita. Tutkimuksen eettisyys voi myös kärsiä rahoitetussa tutkimuksessa, jossa esiintyy tutkimusapurahojen väärinkäyttöä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 224-226.) Vastuullisen ja eettisesti kestävän tieteen ja
tutkimuksen lähtökohtana on myös avoimuus (Arene 2020).
Tässä opinnäytetyössä kunnioitetaan hyvää tieteellistä käytäntöä pyrkimällä rehellisyyteen, avoimuuteen ja tarkkuuteen sekä opinnäytetyön raportoinnissa ja
kirjoittamisessa että produktin luomisessa. Työssä viitataan asianmukaisesti lähteisiin
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opinnäytetyöohjeiden mukaisesti. Sillä toiminnallisesta opinnäytetyöstä ei synny
tuloksia, niihin liittyvät eettiset ongelmat eivät koske tätä työtä.

7.4 Opinnäytetyöprosessi ja ammatillinen kasvu
Opinnäytetyön suunnittelu alkoi keväällä 2020 aiheenvalinnalla ja toimeksiantajan etsinnällä. Alkuperäisenä suunnitelmana oli tehdä kirjallisuuskatsaus HIV:n
hoidosta alkaen 80-luvulta palaten nykypäivään, mutta tekijä halusi työhön vahvemman hoitotyön näkökulman. Näin ollen tekijä suunnitteli alustavasti aiheensa
liittyvän HIV-potilaan ohjaukseen ja henkiseen tukemiseen. Samalla opinnäytetyömenetelmä vaihtui kirjallisuuskatsauksesta toiminnalliseksi opinnäytetyöksi.
Toukokuussa 2020 työlle löytyi toimeksiantaja, Siun Soten sisätautien poliklinikka, tarkemmin infektiopoliklinikka. Toimeksiantaja toivoi opinnäytetyön tekijän
tekevän tarkistuslistan HIV-potilaan ensikäynnin ohjausta varten, joka sopi tekijälle. Elokuussa 2020 palautin aihesuunnitelmani ohjaaville opettajilleni.
Elokuussa 2020 varsinainen opinnäytetyöprosessi käynnistyi opinnäytetyöinfon
ja ohjausryhmiin jakamisen myötä. Prosessi alkoi tiedonhaulla ja samanaikaisella
teoreettisen viitekehyksen työstämisellä. Lokakuussa 2020 teorian kirjoittamisen
ohella alkoi myös tarkistuslistan suunnittelu. Infektiopoliklinikan hoitohenkilökunta ja opinnäytetyön tekijä pitivät Teams-palavereita, joissa työn sisältöä ja tarkistuslistaa suunniteltiin. Marraskuussa 2020 teoreettinen viitekehys valmistui,
jonka jälkeen alkoi muiden opinnäytetyön suunnitelman osien työstäminen sekä
tarkistuslistan hahmottelu ja luominen. Joulukuussa 2020 opinnäytetyön suunnitelma valmistui, jonka jälkeen raportointivaihe alkoi. Työ lähetettiin tässä vaiheessa äidinkielen opettajan arvioon. Tarkistuslistan valmistuttua, toimeksiantajalle ja kohderyhmään kuuluville henkilöille lähetettiin palautekysely valmiin tarkistuslistan ohessa.
Opinnäytetyön myötä opiskelija näyttää osaamistaan ja valmiuksiaan toimia työelämässä (Karelia ammattikorkeakoulu 2020e). Aihe opinnäytetyölle valikoitui tekijän omasta mielenkiinnosta HIV:tä ja HIV-positiivisuutta kohtaan. Aihe valikoitui
myös siksi, että HIV-aiheisia opinnäytetöitä ei ole paljon. Tekijä koki, että aiheesta
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puhuminen tuntuu vähentävän yhä nykypäivänä HIV:tä kohtaan esiintyvää stigmaa. Tekijä sai valtavasti uutta tietoa HIV:stä ja sen hoidosta. HIV:n ohella tiedonhaku lisäsi ymmärrystä virologiaa ja muita infektiosairauksia kohtaan, joka
osaltaan lisäsi valmiuksia toimia sairaanhoitajana tulevaisuudessa.
Opinnäytetyön tekeminen vahvisti tekijän käsitystä potilaan ohjauksen tärkeydestä. HIV on sairaus, joka voi vaikuttaa moneen eri elämän osa-alueeseen ja
sairaanhoitajan on pystyttävä ohjaamaan potilasta perusteellisesti ja yksilölähtöisesti. Opinnäytetyöprosessi vahvisti muitakin työelämässä tarvittavia taitoja kuten ajankäyttöä ja kommunikaatiotaitoja. Opinnäytetyön tekeminen myös selkeytti opiskelijan tulevaisuuden työllistymistoiveita. Tiedon luotettavuuden arviointi on tärkeä taito, joka harjaantui opinnäytetyöprosessin aikana.

7.5 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkokehitysmahdollisuudet
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyvän tarkistuslistan on tarkoitus jäädä koko Siun Soten Sisätautien poliklinikan hyödynnettäväksi, vaikka
virallinen kohderyhmä onkin infektiopoliklinikan hoitohenkilökunta. Tarkistuslistaa
voidaan hyödyntää HIV-potilaan ensivastaanottokäynnillä muistilistana läpikäytävistä asioista, mutta tarkistuslistaa voi käyttää myös muu HIV-potilasta hoitava
hoitohenkilökunta. HIV on Suomessa harvinainen eikä siihen usein törmätä hoitotyössä, jonka vuoksi tarkistuslista voi olla hyödyllinen hoitotyön tukena.
Aiheesta löytyy monia jatkokehitysmahdollisuuksia. Tässä opinnäytetyössä rajattiin lapset pois, mutta hyvä kehitysmahdollisuus olisi esimerkiksi tutkia ja luoda
opas HIV-positiivisen lapsen ohjaukseen ja tukemiseen. Lisäksi voisi olla hyödyllistä luoda yksityiskohtaisempi opas HIV-potilaan perhesuunnitteluun liittyen, sillä
aihe on hyvin moninainen.
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