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Potilaiden lisääntyvä osallisuus muokkaa tervey
denhuoltoa uudenlaiseksi. Muutos näyttää ete
nevän nopeimmin teknologian harppausten
kautta. Potilaat ovat esimerkiksi ottaneet Oma
kanta-palvelun käyttöönsä, ja he seuraavat ja
kommentoivat, mitä heistä terveydenhuollossa
kirjataan. Seuraavan aallon muodostavat inter
aktiiviset järjestelmät, joissa potilas pääsee kak
sisuuntaiseen vuorovaikutukseen terveyden
huollon ammattilaisen kanssa.
Ihmiset hakevat tietoa googlaamalla ja vaihta
vat mielipiteitä sosiaalisessa mediassa. Se lisää
heidän haluaan osallistua omaan hoitoonsa.
Monille hoitovalintojen perusteeksi ei enää riitä
lääkärin toteamus suosituksista. He haluavat
tietää, mihin suositus pohjautuu juuri heidän
tilanteessaan. Potilaalla on oikeus omaa elä
määnsä koskevaan päätöksentekoon.
Terveydenhuollon ammattilaisille potilaiden
osallistuminen merkitsee suurta paradigman
muutosta ja uusien käytäntöjen omaksumista.
Muutosta on pyritty edistämään esimerkiksi
opettamalla ammattilaisille vuorovaikutustaito
ja ja motivoivaa haastattelua, panostamalla poti
lasinformaatioon, käyttämällä jaetun päätöksen
teon apuvälineiltä, ottamalla potilaiden edusta
jia mukaan erilaisiin työryhmiin ja koulutta
malla kokemusasiantuntijoita.
Vaikka potilaskeskeisestä toiminnasta on kir
joitettu vuosia, oli vaikeaa löytää käytännön esi
merkkejä tähän teemanumeroon. Hoitosuunni
telma on yksi toimintatapa, jossa potilas osallis
tuu hoitonsa suunnitteluun ja määrittelee sen
tavoitteita. Tässä lehdessä Winellin ym. katsaus
kuvaa tutkimusnäyttöä hoitosuunnitelman
käyttöalueista ja vaikutuksista kroonisten sai
rauksien hoidossa (1).
Tyynelä-Korhosen tapausselostus (2) nostaa
esille vuorovaikutustilanteita pitkälle edenneen
syöpäsairauden hoitolinjauksia tehtäessä. Kroo
niset sairaudet ja elämän loppuvaiheen hoito
ratkaisut ovatkin tilanteita, joissa potilaan ää
nen pitäisi ensisijaisesti kuulua nykyistä voi
makkaammin.
Potilaan osallisuus on keskeistä myös tervey
den edistämisessä, johon liittyviä lääke- ja elä

mäntapavalintoja käsitellään Korhosen ja Kai
lan katsauksessa (3). Kun pyritään ehkäisemään
sairauksia tai niiden uusiutumista, on tärkeää
kertoa selkokielellä vaaran suuruudesta ja siitä,
miten paljon hoito voi vähentää sitä. Näiden ar
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vioiminen ei ole aina helppoa, mutta digitaali
sia työkaluja on jo olemassa ja lisää on tulossa.
Erityisen merkityksellisiä potilaan kanssa
käydyt keskustelut ovat silloin, kun hoito ai
heuttaa haittoja. Moni syöpäpotilas punnitsee,
käyttääkö vuosia uusimista ehkäisevää lääkettä,
jos vaara ei ole suuri ja lääke vie seksuaalisen
halun tai unen tai työkyvyn. Vaaran kokemus
on subjektiivinen. Vain potilas voi tietää, onko
sen väheneminen niin merkittävä, että hän on
valmis maksamaan sen vaatiman hinnan (4,5).
Ilman keskustelevaa hoitosuhdetta potilas saat
taa lopettaa vaikuttavan hoidon. Tieto ei muutu
oivallukseksi ilman tunnetta. Disinformaation
maailmassa monet verisuonitapahtumia ehkäi
sevät lääkkeet jäävät syömättä.
Miksi potilaan osallistaminen etenee hitaasti?
Potilaista on jo tullut aktiivisempi osapuoli,
mutta myös terveydenhuollon ammattilaisten
täytyy muuttua. Heiltä ei kuitenkaan voi vain
vaatia lisää, vaan potilaskeskeiseen toimintaan
on luotava edellytykset kouluttamalla uuteen
työtapaan ja varaamalla riittävästi aikaa keskus
teluihin. Pitkäaikaisia hoitosuhteita on edistet
tävä. Osalliset, yhä valistuneemmat potilaat, kyl
lä kirittävät terveydenhuoltoa ja ammattilaisia,
jos heille annetaan siihen mahdollisuus (6). ●
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