
 ...meitä on jopa syyllistetty 

lapsemme sairaudesta, ja 

meidät on jätetty tuen 

ulkopuolelle. 
 



- Esitelmä terveydenhoitajan 
työmenetelmänä 

30.4.2013  
Kaisa Uravuori 

THHTNU09A  



Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus  

Tavoite 
 Koota vanhempien kokemuksia 

yläasteikäisen anoreksiaa sairastavan 
nuoren sairaudesta ja vanhemmille 
tarjotusta tuesta. 

 Selvittää terveydenhoitajan roolia 
sairauden hoidossa. 

 Löytää vanhempien tarjoamia 
kehittämisehdotuksia. 

 

 



Tarkoitus 

 Antaa terveydenhoitajille lisää 

valmiuksia työskennellä yläasteikäisen 

anoreksiaa sairastavan nuoren ja hänen 

perheensä kanssa yhä aktiivisemmin. 

 Terveydenhoitajien aktiivinen ote 

perhehoitotyöhön, perhehoitotyön 

korostaminen. 

 

 



Opinnäytetyön teemat 

1. Millaisia kokemuksia ja tuntemuksia 
lapsen sairastuminen anoreksiaan on 
herättänyt vanhemmissa? 

2. Millaista tukea vanhemmat ovat 
saaneet nuoren sairastuttua 
anoreksiaan, ja miten perhe on otettu 
mukaan anoreksian hoitoon? 

3. Mikä on ollut kouluterveydenhoitajan 
rooli? 

4. Millaista tukea vanhemmat kaipaisivat?  

 



Tutkimusmenetelmä 

 Kvalitatiivinen eli laadullinen 
tutkimusmenetelmä.  
 

 Vanhempien tuntemukset ja kokemukset 
etusijalla, ei niinkään numeerinen tieto. 

 

 Toteutettiin Internetin avoimilta 
keskustelupalsoilta. Ketään ei lähestytty 
henkilökohtaisesti. Lausumat olivat kaikki 
nimettömiä. 



Tutkimusmenetelmä 

 Aineiston analysointi sisällönanalyysin 

avulla. Kaikki vastaukset on valittu 

toistuvien teemojen pohjalta, mitä 

havaitsin keskustelupalstoja lukiessani. 

Vastaukset olivat kaikki kolmen vuoden 

sisällä vastattuja. 



Tulokset 

1. Millaisia kokemuksia ja 

tuntemuksia lapsen 

sairastuminen anoreksiaan on 

herättänyt vanhemmissa? 
 



 Vanhemmat kokivat hyvin monenlaisia 
tunteita; viha, syyllisyys, suuttumus, 
avuttomuus, tuska, kärsimys, raivo, 
suru ,pettymys, ahdistus, häpeä, 
katkeruus, epätoivo, vaikeaa, raskasta, 
hätä  & huoli. 

 Lapsen menettäminen, itsensä 
syyllistäminen; teimmekö jotain väärin?  

 Ulkopuolinen olo, vanhempien 
jaksaminen. 

 



 ...Huoli ja hätä läheisestä herättävät  monenlaisia tunteita, 
myös vihaa. 

 ...Välillä tunnen vihaa tytärtäni ja kaikkia syömishäiriöisiä 
kohtaan. Mietin miten itsekkäitä anorektikot ovat, sillä he 
kiduttavat omaiset lähes hengiltä hidastetulla itsemurhallaan. 

 ...Koen sairauden hyvin rankkana ja  vaikeana koko 
perheelle. 

 …olen katsonut itseäni peiliin, mitä minä tein väärin. 

 ...apua on tarjottu ja jankutettu, mutta mikään ei mene 
perille. 

 ...aluksi kaikki voimat menivät siihen, että en luovuttanut. 

 Sairauden edetessä pelko tyttären kuolemasta nousi 
päällimmäiseksi, ja oli vaikea ajatella positiivisesti. 

 
 

 

 

 



2. Millaista tukea vanhemmat ovat 

saaneet nuoren sairastuttua 

anoreksiaan, ja miten perhe on 

otettu mukaan anoreksian 

hoitoon? 

 



 Vanhempien tyytymättömyys saatuun 

tukeen ; ymmärtämättömyys, 

syyllistäminen, tuettomuus 

 Itse hankittuna saatu tuki; Internet 

 Hoitotahon antama ja tarjoama tuki 

 Osasto- ja avohoidon koettu 

erilaisuus 

 Perheen ulkopuolisuus 

 



...saimme valtavasti apua nettituen 

konkreettisista neuvoista, suosittelen. 

...en jättäisi läheisten vertaistukiryhmää 

mistään hinnasta pois. 

...osastohoidossa puhuttiin avoimemmin 

perhetapaamisista, niistä ei avohoidossa 

enää kerrottu. 

...Olemme kaikki ihan pihalla siitä, että 

miten tämä hoito etenee! 

 

 



 3. Mikä on ollut 

kouluterveydenhoitajan rooli? 

 



 Avohoidossa painontarkkailija; 

hoitoketjuun osallistuja, painon 

kontrolloija 

 Yhteys terveydenhoitajaan 

vanhempien taholta 

 Tuki- ja keskusteluapu 

 Negatiivinen vaikutus; ei apuna 

sairaudessa 

 



...terveydenhoitaja on hoitoketjussa 
ensimmäinen asiantuntija, joka voi nuoren 
painoa seurata. 

...koululääkäri laittoi vihdoin lähetteen, tähän 
asti kouluterveydenhoitaja on vain 
seurannut huimaa painon laskua. 

...pyysin ottamaan tytön tarkastukseen, jotta 
saisin itselleni mielenrauhan. 
Terveydenhoitaja lupasi ottaa tytön 
tarkastukseen heti, kun se on mahdollista. 

...kaikki terveydenhoitajat yms. saivat 
sairauden aina vain pahenemaan. 

 

 



 4. Millaista tukea vanhemmat 

kaipaisivat?  

 



 Tukea ja rauhoittelua koko perheelle 

ja lähipiirille; rauhoittaminen, tuen 

tarjoaminen, avun ja tuen tarjoaminen 

 Internetin tarjoamat mahdollisuudet 

 Vertaistuki 

 



 ...pitää löytää joku, jolle saan purkaa omia 
tuntojani, ja myös kielteisiä tunteitani 
itsesyytöksistäni. 

 ...vanhemmat huolesta sekaisin, ja 
yhtäkkiä olemmekin syytettyjen penkillä. 
Kyllä kaipaisimme tukea ja apua koko 
perheelle ja isovanhemmille. 

 ... yksi mahdollisuus on mielestäni nettituki. 

 ...ehdottomasti parasta tukea saisin juuri 
näiltä ihmisiltä, jotka ovat sairastaneet itse 
tai ovat sairastavan omaisia.  

 

 

 



Johtopäätökset 

 Vanhempien kokema tunneskaala hyvin 
laaja lapsen sairastuttua anoreksiaan. 

 Suurin osa vanhemmista koki jääneensä 
tuen ulkopuolelle. Vanhempien oma 
aktiivisuus auttoi heidät kuitenkin 
löytämään tukea mm. nettituesta. 

 Terveydenhoitajan rooli koettiin 
pääsääntöisesti tärkeänä, vaikka sitä ei 
usein mainittukaan.  

 Vanhemmat toivoivat terveydenhoitajalta 
pikaisempaa vastaamista vanhempien 
viesteihin. 

 



 Terveydenhoitaja kulki sairauden rinnalla lähinnä 
välipunnitusten ja terveystarkastusten muodossa.  

 Vanhemmat ottivat itse yhteyttä terveydenhoitajaan.  

 Vanhemmat eivät maininneet sitä, että he olisivat 
saaneet tukea terveydenhoitajalta.  

 Osa koki terveydenhoitajan jopa negatiivisena . 
Tällöin th oli liian painostava nuoren tervehtymiseen. 

 Terveydenhoitajalta toivottiin myös rivakampaa 
puuttumista mm. laskevan painon seurantaan. 

 Kehittämisehdotuksista nousi esiin vahvasti Internet 
ja sen tarjoamat mahdollisuudet.  

 Vertaistukea ja sen merkityksen korostamista 
painotettiin. 



Opinnäytetyön hyödyntäminen 

 Terveydenhoitajat saavat käsityksen 

siitä, miten laajalti sairaus koskettaa 

koko perhettä.  

 Käytännön työssä 

kehittämisehdotuksien hyödyntäminen ja 

terveydenhoitajan roolin kehittäminen. 

 Jatkossa aihetta voisi tutkia laajemmin 

esim. kvantitatiivisena tutkimuksena.  



       KIITOS!  

 

 

 
 


