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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Päihdeongelmaisten pystyvyyden tunteen, kontrolliodotuksen ja koherenssin tunteen on todettu vahvistuvan hoidossa ja olevanssa yhteydessä
päihteiden käytön hallintaan. Päihdeongelmiin liittyy usein psyykkisiä ongelmia ja runsasta hoitopalveluiden käyttöä. Näitä päihdehoidon
kannalta tärkeitä aiheita on tutkittu Suomessa aiemmin vähän.
Tämän tutkimuksen viitekehyksenä on sosiaalinen oppimisteoria ja kognitiivinen päihdehoitomalli. Tavoitteena oli tutkia 1) miten potilaiden
alkoholin käytön hallinnan pystyvyyden tunne on yhteydessä hoidon jälkeisessä alkoholin käytön rajoittamistavoitteessa pysymiseen, 2) miten
sairaalaan tulo- ja lähtövaiheen pystyvyyden tunne on yhteydessä hoitojakson jälkeisessä alkoholin käytön rajoittamistavoitteessa pysymiseen, 3)
miten perusterveydenhuollon palveluissa käyvien alkoholiongelmaisten alkoholiriippuvuus, psyykkisen toiminnan häiriöt ja palveluiden käyttö
ovat yhteydessä keskenään 4) miten vankien koherenssin tunne muuttuu päihdehoidossa, 5) miten päihdeongelmaisten vankien vankeuden
kontrolliodotus muuttuu päihdehoidossa ja 6) miten vankien päihteiden käytön kontrolliodotus muuttuu päihdehoidossa.
Pystyvyystutkimuksen aineisto kerättiin 100:lta Järvenpään sosiaalisairaalassa kognitiivis-behavioraaliseen hoitoon osallistuneelta
alkoholiongelmaiselta. Heidät haastateltiin hoidon alussa ja lopussa ja he täyttivät Situational Confidence Questionnairen, General Self-Efficacy
Questionnairen ja Addiction Dependence Scalen (ADS). Seurantakyselyt tehtiin 6 kk ja 12 kk kuluttua. Terveydenhuollon peruspalveluita
käyttäviä alkoholiongelmaisia, N = 40, haastateltiin Maunulan terveysasemalla. He täyttivät ADS:n ja General Health Questionnairen.
Kontrolliodotus- ja koherenssin tunne tutkimukseen osallistui 52 kognitiivis-behavioraaliseen päihdeongelman ryhmähoitoon hakeutunutta
vankia, jotka täyttivät Sense of Coherence-, Drug- and Drinking Related Locus of Control- ja Prisoners Locus of Control -kyselylomakkeet
hoidon alussa ja lopussa.
Tulosten mukaan 1) alkoholin käytön hallinnan pystyvyyden tunne vahvistui merkitsevästi hoidossa, mutta sillä ei ollut yhteyttä hoidon
jälkeiseen alkoholin käytön rajoittamiseen, 2) tulo- ja lähtövaiheen pystyvyydellä ei ollut eroa rajoittamistavoitteessa pysymisen kannalta, 3)
alkoholiriippuvuuden vakavuus ja psyykkiset ongelmat olivat merkitsevästi positiivisessa yhteydessä keskenään ja ongelmat ja palveluiden
käyttö kasautuivat vaikeimmin alkoholiriippuvaisille, 4) vankien koherenssin tunne vahvistui hoidossa, 5) vankeuden kontrolliodotuksissa ei
tapahtunut muutosta hoitoaikana ja 6) vankien päihteiden käytön sisäinen kontrolliodotus vahvistui merkitsevästi hoidossa.
Tutkimus lisäsi tietoa päihdehoidosta ja osoitti erityisesti hoidon sisällöllisten tekijöiden ja hoitotulosten pysyvyyteen liittyvien tekijöiden
merkityksen sekä lisätutkimuksen tarpeita. Tuloksia pohditaan päihdehoidon-, avo- ja laitoshoidon yhteen sovittamisen, hoidon jatkuvuuden
parantamisen ja yhteistyön kehittämisen näkökulmista.
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