


Potilaan ohjaus 
aikaisemmat tutkimukset
kirjallinen ja suullinen ohjaus

EEG-potilaan ohjaus / Pro gradu
tutkimuksen tarkoitus, 
tutkimuskysymykset, tutkimusjoukko, 
aineistonkeruu
tulokset
Yhteenveto



Potilaan ohjaus on yksi keskeisimmistä hoitotyön 
alueista. Se on tärkeä osa sairauden hoitoa. (Beaver 
& Luker 1997, Johansson, Salanterä & Katajisto 
2007.) 
Ohjauksella on tärkeä asema tutkimuksen 
onnistumisen kannalta (Valtonen 2000)
Poistaa pelkoja

tutkimus itsessään, kipu, tutkimustulokset 
(Heikkilä, Paunonen, Virtanen & Laippala 1998.)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92



Potilaat haluavat tietää riskit, hyödyt ja 
hoitoon liittyvät epävarmuustekijät. 
Tiedon tulisi olla tarkkaa ja perustua 
parhaaseen mahdolliseen tieteelliseen 
näyttöön. 

Hyvin ohjattu potilas on vähemmän 
huolestunut ja paremmin valmistautunut 
käymään keskustelua hoitohenkilökunnan 
kanssa. (Charnock, Shepperd, Needham & 
Gann 1999.) 
Garrud, Wood & Staisby

 

2001,Salanterä, Virtanen, Johansson, Elomaa, Salmela, 
Ahonen, Lehtikunnas, Moisander, Pulkkinen & Leino-Kilpi

 

2005 



Ohjauksen tulee lähteä potilaan tarpeista
tulee huomioida yksilöllisyys, potilaan tukeminen, 
tiedonsaanti ja turvallisuus 

Ohjaustarpeisiin vaikuttavat
aikaisemmat kokemukset toimenpiteestä, koulutus, ikä ja 
siviilisääty 

Iäkkäät potilaat toivovat omaisten 
osallistumista ohjaukseen

Ohjausmenetelmät
suullinen ja kirjallinen ohjaus
sähköinen viestintä

(Heino 2005, Kääriäinen, Kyngäs, Ukkola & Torppa 2006, Johansson ym 2007, Johansson, Leino-Kilpi, 
Salanterä, Lehtikunnas, Ahonen, Elomaa & Salmela 2003, Kyngäs, Kukkurainen & Mäkeläinen 2004) 



Potilaiden ja hoitohenkilökunnan ristiriitainen 
näkemys ohjauksesta

Konkreettinen ja objektiivinen tiedottaminen

Tiedot yksiselitteisiä, konkreettisia ja 
totuudenmukaisia

(Clark 1997 Heikkinen, Leino-Kilpi, Kääriäinen & Kyngäs 2005, Hiltunen, Johansson, Kaljonen, Rankinen, Virtanen & 
Salanterä

 

2007, Virtanen ym 2007.) 



Kustannustehokas interventio, joka korostaa ja 
täydentää suullisesti annettua ohjeistusta (Semple & 
McGowan 2002)

Antaa mahdollisuuden tarkistaa tietoja suullisen 
ohjauksen jälkeen (Kääriäinen ym. 2006)

Hyvät kirjalliset ohjeet valmistavat sekä potilasta 
että heidän sukulaisiaan mahdollisille hoidon 
komplikaatioille. Kirjallinen ohjausmateriaali tukee 
potilasta fyysisen, toiminnallisen, kognitiivisen, 
kokemuksellisen, sosiaalisen, eettisen ja 
taloudellisen toiminnan alueella. (Ivarsson, Larsson. Lührs & 
Sjöberg 2005.)



Potilaan suullinen ohjaaminen on  
tehokasta, kunhan se on yksilöllistä ja 
siihen käytetty aika on riittävä. (Engers, 
Jellema, Wensing, van der Windt, Grol & 
Tulder 2008.)

Tutkimusyksiköissä vuorovaikutustilanteet 
ovat lyhytkestoisia ja intensiivisiä, 
vuorovaikutustaidot korostuu





kuvata EEG:hen tulevan aikuispotilaan    
kokemaa tiedon saantia ennen EEG:tä ja 
EEG:n aikana

sekä selvittää hoitajan välittämää tietoa 
tutkimustuloksista heti EEG-tutkimuksen jälkeen. 

Näkökulmana ovat sekä potilaiden että
kliinisen neurofysiologian hoitohenkilö-
kunnan käsitykset ohjauksesta.



Yhden sairaanhoitopiirin 
kliinisen neurofysiologian 
yksiköt (N=5)
Potilaat (n=239) ja hoitajat 
(n=21)
yli 16-vuotiaat



Potilaiden kokemukset ohjauksen sisällöstä ennen EEG-tutkimusta?
Kokevatko potilaat ohjauksen riittäväksi ennen EEG-tutkimusta?
Vastaako potilaiden ja hoitajien käsitykset ennen EEG-tutkimusta 
toteutuneesta ohjauksesta toisiaan?

Potilaiden kokemukset ohjauksen sisällöstä EEG-tutkimuksen 
aikana?
Kokevatko potilaat EEG-tutkimuksen aikaisen ohjauksen riittäväksi?
Vastaako potilaiden ja hoitajien käsitykset EEG-tutkimuksen aikana 
toteutuneesta ohjauksesta toisiaan?

Kertovatko KNF-hoitajat oman arvionsa tutkimustuloksista heti 
tutkimuksen jälkeen?
Kuinka tärkeänä potilaat pitävät sitä, että KNF-hoitajat kertovat 
oman arvionsa tutkimustuloksista heti tutkimuksen jälkeen?



Strukturoitu kyselylomake
potilaat:

taustatiedot, aikaisemmat EEG:t, saadut 
valmistautumisohjeet, mistä yksiköstä tutkimukseen, 
tiedot ja pelot ennen tutkimusta, ohjauksen sisältö
ennen tutkimusta ja tutkimuksen aikana, potilaan 
tyytyväisyys ohjaukseen, tieto tutkimustuloksista

hoitajat:
taustatiedot, KNF-opinnot, työkokemus, hoitajien 
käsitykset potilaiden tiedoista ennen tutkimusta, 
hoitajien välittämä tieto, tutkimustuloksista 
kertominen

Tilastollinen analyysi SAS-ohjelmalla



Potilaiden ikäjakauma (n=239)



Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden taustatiedot (N=239)

n %
_____________________________________________________________________________

Sukupuoli (n=237)
Nainen

 

138

 

58
Mies

 

99

 

42
Peruskoulutus (n=234)
Kansakoulu

 

40

 

17
Keski-

 

tai peruskoulu

 

99

 

42
Ylioppilas

 

95

 

41
Ammattikoulutus (n= 228) 
Ei ammattikoulutusta

 

86

 

37
Kouluasteen ammattitutkinto

 

45

 

20
Opistoasteen ammattitutkinto

 

52

 

23
Korkeakoulututkinto

 

45

 

20
Elämäntilanne (n= 237)
Työssä

 

110

 

47
Eläkkeellä

 

70

 

30
Kotityössä

 

5

 

2
Opiskelija

 

22

 

9
Työtön/työnhakija

 

17

 

7
Muu

 

12

 

6



Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden taustatiedot (N=239)

n %
______________________________________________________________________________________

Aikaisemmat EEG-tutkimukset (n= 235)
Kyllä

 

86

 

37
Ei

 

132

 

56
En osaa sanoa

 

17

 

7
Potilaat saivat valmistautumisohjeet (n=235)
Kirjallisesti

 

140

 

60
Suullisesti

 

29

 

12
Kirjallisesti ja suullisesti

 

40

 

17
En saanut ohjeita lainkaan

 

24

 

10
Muuten, miten

 

2

 

1
Potilaat tulivat EEG-tutkimukseen (n=236)
Kotoa

 

202

 

86
Vuodeosastolta

 

34

 

14



Tutkimukseen osallistuneiden hoitajien taustatiedot (N=21)

n %
______________________________________________________________________
Sukupuoli
Naiset

 

21

 

100
Miehet

 

0

 

0
Peruskoulutus
Sairaanhoitaja

 

16

 

77
Laboratoriohoitaja (vanha opistoaste)

 

2

 

9
Bioanalyytikko (AMK)

 

0

 

0
Perushoitaja/lähihoitaja

 

2

 

9
Terveydenhoitaja (muu)

 

1

 

5
Kliinisen neurofysiologian alan opinnot
Erikoistumisopinnot (vanha opistoaste)

 

2

 

9
Erikoistumisopinnot AMK:ssa

 

1

 

5
Syventävät opinnot AMK:ssa (bioanalyytikko)

 

0

 

0
Pelkästään toimipaikkakoulutus

 

18

 

86
Työkokemus EEG-tutkimusten suorittamisesta
Alle 2 vuotta

 

2

 

9
2-5 vuotta

 

3

 

14
5-10 vuotta

 

3

 

14
yli 10 vuotta

 

13

 

63



(1 = täysin samaa mieltä, 2 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = jokseenkin eri mieltä, 4 = täysin eri mieltä

 

ja 
0 = en osaa sanoa)

Valmistautumisohjeessa ja/tai suullisessa ohjauksessa sain tietoa siitä, että
Tiedon alueet

 

1 2 3 4 0
% % % % %

________________________________________________________________________________________
Hiusten tulee olla puhtaat
(n= 234)

 

82 6 0 6 6

Tietoa tutkimuksesta
Tutkitaan aivokuoren 
sähköistä

 

toimintaa

 

67

 

19

 

1

 

4

 

9
(n=232)
Tutkimuksen kestoaika

 

70

 

12

 

4

 

4

 

10
(n=229)
Tutkimus on kivuton 84 8 1 6 1
(n=233)
Tutkimuksen aikana 
näytetään kirkasta valoa

 

40

 

13

 

4

 

23

 

20
(n=232)
Tutkimukseen kuuluu 3 min 
puhallustesti (n=231)

 

17

 

5

 

8

 

46

 

24
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Taustamuuttuja               Potilaiden kokema tiedon saanti ennen EEG-tutkimusta

n            min          maks             ka.            Sd    p-arvo
_______________________________________________________________________________________________________

Ikä
≤

 

40 –vuotiaat

 

104           0              23            10,0         4,5     0,79
> 40 –vuotiaat  129           0              24              9,8         5,3
Sukupuoli
Nainen

 

136          0              24            10,1         4,7     0,31        
Mies

 

98           0              22              9,5         5,2   
Aikaisemmat  EEG-tutkimukset
Kyllä

 

84           0               24            10,1         4,9   0,88
Ei

 

131           0               24            10,0         5,1
Ammattikoulutus
Ei amm.koul –

 

kouluaste

 

129           0               24             9,0          4,7   0,0006
Opistoaste –

 

korkeakoulu

 

97           1               24             1,3          4,8
Ohjeet 1
Vain kirjallinen ohjaus

 

140           0                19             9,7         4,1   0,33
Vain suullinen ohjaus

 

29           0                21             8,9         4,7 
Ohjeet 2
Kirjallinen ja suullinen ohjaus

 

40           2                22              9,4         4,1 0,02
Ei ohjeita lainkaan

 

21           0                24            13,4         8,6
Mistä tulee tutkimukseen
Kotoa

 

201           1                24              9,8        10,5  0,46
Vuodeosastolta/toisesta 32            0                24            10,5          8,0
yksiköstä



Tyytyväisyys ohjaukseen ennen EEG-tutkimusta (n = 224)



n=38                                    n %

Kirjallisten ohjeiden selkeys
 

17
 
45

Yleensä
 

hyvä
 

tiedottaminen
 
9

 
23

Ystävällisyys, rauhallisuus
 
5

 
13

Henkilökunnan ammattitaito
 

3
 

8
Matkustusohje

 
3

 
8



Ohjeiden toteutustavan yhteys tyytyväisyyteen (n=218), 
p<0.001



Tyytyväisyys ohjaukseen ja mistä tullut tutkimukseen 
(n = 221), p<0.001



(n=42)
 

n
 

%
Esivalmisteluista 16 38
Tutkimuksen sisällöstä 10 23
Miksi tutkimus tehdään 8 19
Aktivaatioista 4 10
Kauanko tutkimus kestää 4 10



”Olin epävarma, saako kasvoja rasvata (hiukset ja 
päänahka selvitetään ohjeessa)”
”Ehkä suulliset ohjeet ajanvarauksen yhteydessä
unohtuvat, koska väli tutkimukseen on melko 
pitkä.”
”Saako olla kankkunen?”
”Saako hiukset olla märät vai ei”
”Osastolla ei annettu mitään tietoa tutkimuksesta, 
olisi hyvä jos annettaisiin tai kysyttäisiin edes onko 
tutkimus tuttu.”
”Enemmän ohjausta osastolla ja perustietoa 
tutkimuksesta.”
”Koko tutkimuksesta, mitä se niin kuin käsittää, 
mitä tutkitaan ja miksi.”
”Oletin, että tullessani tutkimukseen viimeistään 
jotakin kerrotaan ennakkoon.”



”Valon näyttämisestä olisi pitänyt kertoa, jos 
pitää paikkansa (migreeni)”
”Jos minä yritän nukkua jotkut piuhat päässä niin 
miten luulet, että onnistuu sen valon väläytysten 
takia”
”Millä tavoin tämä tutkimus voisi edistää

sairauteni tarkentumista ja mitä haetaanko jotain 
tiettyä asiaa?”
”Miksi tutkimus tehdään?”
”Lääkäriltä en saanut informaatiota, mitä hän 
epäilee!! Muutoin saamani informaatio oli 
selkeää”
”Mitä tutkimuksesta selviää?”
”Kauanko tutkimus kestää”



Jonkin verran 24 %
Ei pelkoa 76 %

Potilaat tunsivat pelkoa
◦

 
tutkimustulosta kohtaan 54 %
◦

 
tutkimusta kohtaan 25 %
◦

 
jotain muuta 21 %





(n=70)
 

n
 

%
kohtelu 38 54
selkeä ohjaus 32 46
asiantuntijuus 6 8

”levollinen ja rauhallinen ohjaus”
”ystävällisyys ja kiireettömyys”
”hoitajien avuliaisuus”
”Rento, leppoisa höpötys keskenään. Huomioitiin 
migreenitaipumus. Hyvä rentoutusmusiikki.”
”Tosi mukava EEG-kokeen ottaja.”



”Ystävällistä, kiireetöntä, selkeää.”
”Miellyttävä ja rauhallinen ohjaus.”
”Erittäin miellyttävä testin tekijä, ihminen 
oikeassa ammatissa.”
”Hoitajan ammattitaito hyvä, ohjaus selkeä, 
rauhallisuus, potilaalla mukava olo tutkimuksen 
aikana.”
”Kerrottiin, miten tutkimuksessa pitää olla”. 
”Kaikkeen, koska ohjeet annettiin selkeästi”
”Yksinkertaiset selkeät ohjeet”
”Toimenpide selitettiin tarkasti”
”Hoitajien osaaminen, ammatillisuus”
”Tekijän ammattitaitoon”



(n=30)

 

n

 

%
Etukäteisohjaus tarkempaa 16 53
Olisi pitänyt saada arvioita tutkimustuloksista 6 20
Aktivaatioista lisää tietoa 3 10
Perustelut, miksi tehdään 3 10
Ajan kulusta tietoa 2 7

”Ohjeessa olisi ollut hyvä mainita, että tutkimuksen jälkeen ei 
kannata sopia menoja… hiusten pesu edessä, pää savessa.”

”Pakkasella märäksi jäänyt tukka pitäisi saada kuivattua.”
”Olisin mielelläni tiennyt enemmän eri asioiden vaikutuksesta 

tuloksiin ja tutkimukseen.”
”Olisi ollut kiva saada heti palautetta, miltä näyttää.”
”Vilkkuvan valon merkitys”
”Olisi hyvä kertoa, miksi jotain tehdään sen lisäksi, että

 
kerrotaan mitä tehdään.”



EEG-tutkimuksella tutkitaan aivokuoren sähköistä toimintaa. 
Potilaiden (n=232) tiedot ja hoitajien (n=21) käsitykset potilaiden 
tiedoista ennen tutkimusta





EEG-tutkimukseen kuuluu 3-minuutin puhallustesti. Potilaan 
tiedot (n=231)ja hoitajien (n=21) käsitykset potilaiden tiedoista 
ennen tutkimusta.



92 % hoitajista ei anna tietoja 
tutkimustuloksista.

Potilaista tiedon saantia piti hyvin tärkeinä 18 
% ja jokseenkin tärkeänä 32 %. Puolet 
potilaista ei pitänyt sitä tärkeänä. 

Hoitajista 86 % oli sitä mieltä, että potilaat 
haluavat lähes aina heti tietoa 
tutkimustuloksista 



”Tutkimus on teknisesti 
onnistunut/epäonnistunut. Lääkäri tulkitsee 
käyrän ja mikäli löydös on vahvasti 
poikkeava, otetaan tarvittaessa yhteys 
potilaaseen jo aikaisemmin.”
”Tutkimus meni meidän osalta hyvin, 
lääkäri lausuu tutkimuksen ja lähetämme 
vastauksen lähettävälle lääkärille. Meidän 
lääkäri näkee käyrän monelta eri suunnalta, 
eri tavalla kuin minä.”
”Lääkäri antaa lausunnon tutkimuksesta. 
Hoitajan on vaikea liikkuvasta käyrästä
nähdä luotettavasti eri aaltomuutoksia.”



10 % potilaista kokee jäävänsä kokonaan ilman 
ohjausta

vuodeosastojen ohjauksessa enemmän puutteita
Tutkimuksen aikaisista tapahtumista tarkempaa 
tietoa

aktivaatiot
tutkimuksen sisältö, perustelut
tutkimuksen kesto

Kirjallisten ohjeiden sisältö ja luettavuus
Suullinen ohjaus tärkeää
KNF-hoitajien välittämä tieto koetaan riittäväksi 
ja siihen ollaan erittäin tyytyväisiä
Tutkimustuloksista tiedon saanti koetaan 
tärkeänä



KIITOS

Hyvinkään sai-
raalan KNF:n 
henkilökunta

asiantuntijaryhmä
kaikki tutkimuk-

seen osallistuneet



5/11/2009
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