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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Terveyssosiologinen tutkielmani käsittelee nivelreumaa sairastavan potilaan (tai asiakkaan) ja fysioterapeutin välistä vuorovaikutusta. Tutkimus
kohdentuu fysioterapeuttiseen neuvontatyöhön ja miten sillä voidaan tukea potilaan kotona tapahtuvaa itsehoitoa. Tarkastelen asiantuntijana
toimivan fysioterapeutin ja maallikkona toimivan potilaan vuorovaikutusta heidän käymänsä keskustelun pohjalta. Tutkimusmenetelmänä käytän
etnometodologista tutkimusperinnettä edustavaa keskustelunanalyysia (KA; engl. conversation analysis, CA), jonka avulla vuorovaikutukseen
osallistuvien puhetta on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti. Työni tarkoituksena on tuoda esille päämääräorientoituneen toiminnan,
institutionaalisen keskustelun, dynamiikka - se miten toimijat kulloinkin tuottavat roolinsa asiakkaana ja ammattilaisena. Fysioterapeutit
saattavat olla esitietoisia neuvontakäytännöistään, tutkielmani tarkoituksena on tehdä ne läpinäkyviksi. Tällaisenaan keskustelunanalyyttinen
tutkimus soveltuu osoittamaan hyvin toimivia neuvontakäytäntöjä ja toisaalta paljastamaan käytäntöjä, joita voisi ehkä kehittää. Teoreettisena
viitekehyksenä käytän Foucault'n tuottavan vallan käsitettä: nivelreumaa sairastava ihminen on fysioterapeutille sopiva puuttumisen ja
neuvonnan kohde.
Olen kuvannut vuorovaikutustilanteet videotallenteiksi, joista olen siirtänyt ääniraidan C-kasetille. Toimijoiden puheen olen litteroinut kaseteilta
keskustelunanalyysissa käytettyjen yksityiskohtaisten litteraatiomerkkien avulla. Työekonomisten seikkojen takia analyysi kohdentuu puhuttuun
vuorovaikutukseen. Aineiston analyysissa käytän avukseni John Heritagen ja Sue Sefin (1992) englantilaisten kotisairaanhoitajien neuvontatyötä
käsittelemää tutkimusta. Tarkastelen sitä, miten neuvoja kielellisesti muotoillaan, milloin neuvonta aloitetaan ja miten neuvot vastaanotetaan.
Näiden avulla olen pyrkinyt hahmottamaan neuvontatyön potilaiden itsehoitoa tukevat piirteet ja määrittämään asiakas- ja ammattilaiskeskeisen
neuvonnan rajapintaa.
Tutkimukseni tukee aiempia neuvontatyötä käsitteleviä tutkimuksia siinä, että neuvo on tarkkaan pohjustettava, jotta se voisi osoittautua
vastaanottajalleen relevantiksi. Tämä liittyy neuvonnan inherenttiin epäsymmetriseen luonteeseen, sillä myös arkikeskustelussa hanakkaa
neuvojaa pidetään usein varpaille astujana. Tutkielmani avulla osoitan, miten potilaan vastustusta pystytään pala palalta purkamaan huolellisella
myönnyttelytyöllä. Tällä tarkoitan sellaista suostuttelun muotoa, jossa otetaan potilaan näkökulma tarkoin huomioon. Myönnyttelytyö on
vuorovaikutuksessa tapahtuvaa potilaan aktivoimista ja fysioterapeutin keino antaa potilaalle vastuuta kuntoutumisestaan. Kun fysioterapeutin ei
tarvitse kalastaa potilaan myöntymistä neuvoihin, hän voi keskittyä syväneuvontaan, jolla tarkoitan neuvontaa, jonka soveltamisala koskee
yksittäistä ongelmaa laajemmalle ja jota potilas pystyy hyödyntämään tulevaisuudenkin pulmatilanteissa. Syväneuvonnan muodot ovat
perustelujen käyttö, fysioterapeuttinen "tieteellistäminen" ja periaatteilla opettaminen.
Tutkielmallani olen tarkentanut fysioterapeuttien institutionaalista tehtävää, joka näyttää edelleenkin olevan potilaan tuki- ja
liikuntaelinongelman hoitaminen, vaikka myös potilaan kokonaistilannetta koskevaa ongelma-ainesta on vuorovaikutuksessa kosolti läsnä.
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