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SKITSOFRENIA TEEMA
TSAUS

Laura Hiekkala-Tiusanen, Minna Halunen, Tuukka Mehtälä ja Tuula Kieseppä

Psykososiaaliset menetelmät skitsofrenian
hoidossa ja kuntoutuksessa
– sivuosasta tähtinäyttelijäksi?
Skitsofrenialle tyypillist on laaja-alainen toimintakyvyn heikkeneminen. Osalla potilaista vaste l kehoitoon on riitt m t n tai joidenkin oireiden osalta vajavainen. Psykososiaaliset menetelm t ovatkin skitsofrenian hoidossa keskeisi . Toipumista tukee parhaiten psykososiaalisen kuntoutuksen ja muun psykiatrisen hoidon yksil llisesti r t l ity hoitokokonaisuus. Laajasta valikoimasta vaikuttaviksi todettuja
terapeuttisia ja sosiaalisia interventioita osa on kaikille suunnattuja, osa sairauden vaiheen ja ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti kohdennettuja. Psykososiaaliset menetelm t kuuluvat moderniin skitsofrenian hoitosuuntaukseen, jossa aiempi sairauden oireisiin ja huonoon ennusteeseen keskittyv malli on
muuttunut toipumisorientaatiopainotteiseksi. Psykososiaalisia hoito- ja kuntoutusmenetelmi tuleekin
olla riitt v sti ja monipuolisesti saatavilla kaikissa skitsofrenian hoitoyksik iss .

S

kitsofreniapotilaan hoito muodostuu
tyypillisesti l kehoidosta ja psykososiaalisista hoidoista. L kityksen vaikutus
kognitiivisiin ja negatiivisiin oireisiin on vaatimaton, eik osa potilaista hy dy l kehoidosta
(1,2). T m n ja skitsofrenialle tyypillisen eri
el m nalueilla ilmenev n toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi psykososiaaliset hoidot ovat
erityisen merkityksellisi . Ne sis lt v t menetelmi , joiden avulla skitsofreniaan lii yv
oireilua ja sen aiheu amaa hai aa ehk ist n,
korjataan tai minimoidaan.
Keskeisimm t tavoi eet ovat toiminnallisten
ja sosiaalisten hai ojen v hent minen, ik tasoisen kehityksen ja omatoimisuuden edist minen, oireiden hallinnan ja hoitoon sitoutumisen parantaminen sek omaisten jaksamisen
vahvistaminen. Interventioiden varhainen aloitus ja yhdist minen yksil llisiksi hoitokokonaisuuksiksi parantaa pitk kestoista hoitotulosta
(3). My s hoitoresistentin skitsofrenian yhteydess oireita voidaan lievi
ja j ljell olevaa
toimintakyky parantaa (2). Psykososiaaliset
menetelm t pienent v t l kehoitoon yhdistettyn hoitokustannuksia (4). Ensin mainituista
keskeytyy skitsofreniakirjon h iri iden yhtey-

dess yhden meta-analyysin mukaan 13 %, l kehoidoista 42 % (5).
TAULUKOIHIN 1 3 on koo u kansainv lisiin
suosituksiin ja K yp hoito ‑suositukseen pohjautuvat menetelm t (6 8). Akuu ivaiheessa ja
ennen pitk j nteisemm n ty skentelyn edellytysten kehi ymist painopiste on yleisiss kaikille potilaille suunna avissa interventioissa.
T m n j lkeen k ytet n yh enemm n yksil llisten tarpeiden pohjalta suunniteltuja ja tavoi eellisesti vaativampia menetelmi .

Kaikille suositeltavat menetelmät
Psykoedukaatio ja perheinterventiot. Psyko
edukaatio on systemaa inen k y ytymis- ja
kognitiivisterapeu iseen viitekehykseen pohjautuva menetelm , jonka avulla potilaalle ja
l heisille tarjotaan tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sek tuetaan ymm rryksen lis ntymist
ja sairauden hallintaa terapeu isessa vuorovaikutuksessa (9, potilasty ss hy dynne v
materiaalia). Tavoi eena on tukea ennakkooireiden ja stressitekij iden tunnistamista ja
hallintaa sek v hent potilaan ja omaisten
stigmakokemuksia. Psykoedukaatio lis my s
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TEEMA: SKITSOFRENIA
TAULUKKO 1. Kaikille suositeltavat psykososiaaliset menetelm t.
Menetelmä

Rakenne

Sisältö

Psykoedukaatio
ja perheinterventiot

Tavoitteellinen

Tietoa sairaudesta

Strukturoitu ja prosessina toteutettava

Kriisi-interventiot

Motivoiva
työskentely

Potilas ja perhe

Motivoiva keskustelu

Yksil llinen

Muutosvaihemallin hy dynt minen

Ryhm muotoinen

Toivon ja metakognitiivisten taitojen lis minen

Potilas ja perhe, perheenj senet erikseen, per- Emotionaalinen tuki
heryhm t, vertaiset
Opastus oireiden ja ongelmien hallintamenetelmiin
Perheen sis isen kommunikaation kohentaminen

Tiedon lis minen
Itsestigmatisaation v hent minen
Vertaistoiminta

Potilas

Kokemusten ja tiedon jakaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa

Omaiset

Keskin isen auttamisen muoto

Yksil llinen

Elintapainterventiot

Ryhm muotoinen

Tuen vastavuoroisuus ja tasa-arvoisuus

Rakenne vaihtelee strukturoidusta ja tavoitteellisesta vapaamuotoiseen

Kokemukselliseen tietoon perustuva asiantuntijuus
Lis

Potilas

Erityishuomio ylipainon v hent misess ja ehk isyss

Omaiset

Muut sis ll t: liikuntak ytt ytyminen, passiivisen el m ntyylin ja tupakoinnin v ltt minen

Yksil llinen ohjaus

Aktiivinen tiedon lis minen ja tavoitteellinen ohjaus

Ryhm muotoinen ohjaus

Tarkkailu, tavoitteiden asettaminen, seuranta, tottumusten
muuttaminen

ty ntekij iden ymm rryst potilaan tilanteesta, mik tukee tavoi eiden ase elua ja yhteisty suhteen rakentumista.
Erityisesti perhety h n yhdistetyn psyko
edukaation vaiku avuudesta on monipuolista
n y . Sen on esimerkiksi osoite u v hent v n psykoosin uusiutumista ja lis v n sitoutumista l kehoitoon (3). Jokaisessa psykooseja
hoitavassa yksik ss tulisi olla selke psykoedukaation toteu amisohjelma keskeisine sis lt ineen ja tapaamism rineen.
Motivoiva ty skentely. Motivaatiolla on
keskeinen asema toipumisessa. Kiinnostus skitsofreniapotilaiden motivaation tutkimiseen on
lis ntynyt merki v sti viime vuosina. Motivaation puute on havai u keskeiseksi huonoon
hoitotulokseen lii yv ksi tekij ksi monissa tutkimuksissa (10).
Motivoivan keskustelun keskeinen tavoite
on lis t potilaan valmiu a muutokseen, kun
hoitoty ntekij au aa h nt ymm rt m n
ja ratkaisemaan muutoksia est vi ristiriitoja
(TAULUKKO 4). Skitsofrenian hoidossa menetelm on k yte y erityisesti p ihdeongelmien,
L. Hiekkala-Tiusanen ym.

osallisuutta, tukee ongelmanratkaisua ja toipumista

l kehoitoon sitoutumisen ja ty llistymisen
yhteydess (11).
My s skitsofreniapotilaiden vaikeudet seurata ja arvioida omia mielen toimintojaan eli
metakognitiiviset puutokset lii yv t heikkoon
motivaatioon (12). Metakognitiota voidaan kohentaa osana neurokognitiivista ja toiminnallispaino eista kuntoutusta sek keskustelupainotteisessa ja psykoterapeu isessa ty skentelyss .
Itsestigmatisaatio eli se, e henkil omaksuu olete uja tai negatiivisia yleisi mielenterveyden h iri it koskevia k sityksi itse n koskeviksi, heikent motivaatiota. Se on yleist
skitsofreniakirjon h iri iden yhteydess , ja sill
on moninaisia vahingollisia vaikutuksia (13).
Hoitotahokin voi lis t sit varoma oman
kommunikaation, stereotypioiden ja v rinymm rre yjen valtaroolien kau a (14). Kokemusasiantuntijatoiminnalla voidaan vaiku aa sek
hoitoyhteis ihin e potilaiden kokemuksiin.
Stigman k si elyn hy dyist hoidossa on positiivista tutkimusn y , ja sen tulisi toteutua
esimerkiksi osana psykoedukaatiota, psykoterapioita tai sosiaalisten taitojen harjoi elua (13).
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TAULUKKO 2. Vaihe- tai yksil spesi set kognitiiviset kuntoutusmenetelm t.
Kuntoutusmenetelmä

Kohderyhmä

Kognitiivinen Potilaat, joilla kogniremediaatio tiivisia puutosoireita

Rakenne

Sisältö

Yksil llinen

Kognitiiviset toiminnot, ongelmanratkaisustrategiat

Ryhm muotoinen

Menetelmin kognitiiviset harjoitukset

Oheismateriaalin
hy dynt minen

Opittujen taitojen siirto arkiel m n
Kyn -paperiperustainen, esim. kognitiivinen remediaatioterapia
Tietokoneavusteinen, esim. CIRCuiTS

Sosiaalisen
kognition
kuntoutus

Potilaat, joiden so
siaalinen toimintakyky heikentynyt

Ryhm muotoinen

Tunteiden tunnistamisen harjoittelu

Manualisoitu

Sosiaalisten tulkintav ristymien tunnistaminen ja oikaisu

Kompensatorinen
kognitiivinen
kuntoutus

Potilaat, joilla on
arjen toimintakyky
heikent vi toiminnanohjauksellisia
vaikeuksia

Yksil llinen

Taitojen yleist minen arkiel m n tilanteisiin
Esim. SCIT
Apukeinojen suunnittelu potilaan asumisymp rist ss
(Matti-kuntoutus/CAT)

Manualisoitu

CAT = Cognitive adaptation training ‑kuntoutusohjelma; CIRCuiTS = Computerized Interactive Remediation of Cognition
a Training for Schizophrenia ‑kuntoutusohjelma; SCIT = Social cognition and interaction training ‑harjoitusohjelma

Toiveikkuus lis motivaatiota ja on olennaista psykoosista toipumiselle (15). Potilaan
sosiaalisen verkoston ja hoitavan henkil n
positiiviset, optimistiset asenteet voivat lis t
toiveikkuu a, muiden negatiivisuus ja toivo omuus vastaavasti toivo omuu a. Skitsofrenian
osalta on tutki u toivoa edist vi tekij it ja
toivoa lis vi interventioita, mu a tutkimusn y on rajallista (16). Mahdollisuus vertaistukeen yll pit toivoa.
Elintapainterventiot. Potilaiden elintapoihin lii yvi fyysist kuntoa heikent vi ongelmia ovat ylipaino, tupakointi, passiivinen el m ntyyli sek p ihdeongelmat. Somaa inen
sairastavuus esimerkiksi lyhent skitsofreniapotilaiden elinajan odote a merki v sti (17).
Osa psykoosil kkeist h iritsee n l n ja kyll isyyden kokemista sek saa aa lis ksi aiheu aa
haitallisia metabolisia vaikutuksia. Elintapainterventiot ovat t rke osa kuntoutusta, ja niihin
lii yv t tutkimustulokset ovat joistakin menetelm ongelmista ja rajallisista tutkimusm rist
huolima a olleet p osin lupaavia (17,18).
P ihdeongelmien hoitamiseen suositellaan
erityisi p ihdeinterventioita. Jokaisessa psykooseja hoitavassa yksik ss tulisi olla potilaiden elintapaohjaukseen ja seurantaan suunniteltu ohjelma, esimerkiksi vuosi ainen yleisl k rin tapaaminen, johon yhdistet n tarpeen

mukaan muiden asiantuntijoiden antamaa neuvontaa (17).

Vaihe- tai yksilöspesifiset kogni
tiiviset kuntoutusmenetelmät
Kognitiivisella remediaatiolla tarkoitetaan interventioita, jotka t ht v t kognitiivisten prosessien parantamiseen. Kognitiivisen remediaation ohjelmia on erilaisia, ja niit voidaan toteuttaa yksil - tai ryhm muotoisina. Parhaiten ne
vaiku avat kliinisesti vakaassa vaiheessa oleviin
potilaisiin. Toimintakyky kohentava vaikutus
tehostuu, kun remediaatioon lii yy strategia
oppimista ja sit toteutetaan muun tavoi eellisen psykiatrisen kuntoutuksen kanssa (19).
Kognitiivinen remediaatioterapia (CRT) on
menetelm , joka t ht potilaiden toimintakyvyn kohentamiseen kehi m ll heid n ongelmanratkaisustrategioitaan ja siihen vaiku avia
kognitiivisia toimintoja. K sikirjan mukaan
etenev n ohjelman alussa keskityt n kognitiivisen joustavuuden ja tarkkaavuuden kohentamiseen, si en muistitoimintoihin ja lopuksi
suunni elukykyyn ja toiminnanohjaukseen.
Tavoi eena on potilaiden metakognitiivisten taitojen parantaminen. Keskeisin menetelmin k ytet n tue ua astei aista etenemist
sek virheet nt oppimista, jolla yritet n est
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TEEMA: SKITSOFRENIA
TAULUKKO 3. Muut kuin kognitiiviset kohdennetut vaihe- tai yksil spesi set menetelm t.
Menetelmä
Kognitiivinen
käyttäytymisterapia

Kohderyhmä
Erityisesti potilaat, jotka
ovat psykoosiriski- tai
ensipsykoosivaiheessa
tai joilla on pitkittyneit
psykoottisia tai negatiivisia oireita tai haittaavaa
ahdistus- tai masennusoireilua
Arkielämän ja
Potilaat, joilla on arki
sosiaalisten
el m n toiminnan vaitaitojen harjaan- keuksia
nuttaminen
Muut terapiat
ja psykofyysiset
menetelmät

Potilaat yksil llisten
tarpeiden ja tavoitteiden
mukaisesti

Rakenne
Yksil llinen

Sisältö
Erilaisia ja erimittaisia sovelluksia

Ryhm muotoinen

Fokus oireisiin ja ongelmiin liittyviss k sityksiss , v ltt misk ytt ytymisen v hent misess sek rationaalisempien ja adaptiivisempien
hallintareaktioiden kehitt misess

Yksil llinen
Ryhm muotoinen

Menetelm t: ohjeistukset, harjoitukset, esimerkit, palaute, palkitseminen

Oheismateriaalien hy dynt minen
Yksil llinen

Opittujen taitojen siirto arkiel m n
Musiikkiterapia

Ryhm muotoinen

Kuvataideterapia
Toimintaterapia
Draamaterapia
Liikuntaterapia
Psykofyysiset terapiat
Tietoisuustaidot

Päihdeinterventiot

Potilaat, joilla on kak
soisdiagnoosi tai merkityksellinen p ihde
ongelma

Hoito rinnakkain p ihdepalvelujen kanssa
Psykiatrian yksik n p ihdepalvelu

Muut psykoterapiat
Motivoiva keskustelu
Hallintakeinojen harjoittelu (kognitiivisen
k ytt ytymisterapian menetelm t)
Perhety
Arkiel m n tukitoimet

Kuntouttava
työtoiminta tai
ammatillinen
kuntoutus

Potilaat yksil llisten
tarpeiden ja tavoitteiden
mukaisesti

Hoitava taho ja potilas
yhteisty ss kuntoutus-,
ty voima- tai ty el m tahojen kanssa

Selvitet n kaikkien ty llistymistavoitteet ja
p ivitet n niit tilanteen muuttuessa
Jos ei tavoitetta vapaille ty markkinoille,
portaittainen vaativampiin teht viin etenev
ty toiminta
Tuettu ty llistyminen

skitsofreniapotilaille tyypillinen virheellisten
ratkaisujen mieleen painuminen (20).
Kognitiivista remediaatiota voidaan toteuttaa my s tietokoneavusteisesti. Kognitiivisen
remediaatioterapian pohjalta on kehite y tietokoneavusteinen Computerized Interactive
Remediation of Cognition a Training for
Schizophrenia (CIRCuiTS) ‑kuntoutusohjelma, jossa korostetaan metakognitiivisten taitojen kehi ymist ja strategiaoppimista. N iden
taitojen ajatellaan olevan kognitiivisten taitojen
arkeen siirtymisen ja toimintakyvyn kohentumisen taustalla. Ohjelmassa on sis ll lt n
neutraaleja teht vi , joissa k ytet n esimerkiksi numeroita, ja kompleksisempia ty h n,
sosiaalisiin tilanteisiin ynn muuhun lii yvi
teht vi (KUVA).
L. Hiekkala-Tiusanen ym.

Ty skentely tapahtuu p asiassa terapeutin
tapaamisilla, mu a ohjelma mahdollistaa itsen isenkin harjoi elun (21). Huomioitavaa
on, e vaikka itsen isesti tapahtuva tietokoneavusteinen kognitiivinen harjoi elu voi kohentaa skitsofreniapotilaiden kognitiivista suoriutumista, se ei v l m
paranna koe ua
el m nlaatua ja toimintakyky (22,23). Siksi
kuntoutusta ei tule rakentaa pelk st n itsen isen harjoi elun varaan.
Sosiaalisen kognition kuntoutusmenetelm t. Sosiaalisella kognitiolla tarkoitetaan kyky
tehd p telmi toisten ihmisten mielentiloista, kuten tunteista, ajatuksista ja aikomuksista.
Skitsofreniapotilailla on havai u t ss merkitt vi toimintakykyyn vaiku avia puu eita terveisiin verrokkeihin n hden (24). Skitsofrenia-
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Äänet

Kuvien opettelu
Yritä painaa mieleesi nämä kohteet. Kohteet
Käytä
apuna luokittelua kategorioihin. Tavoitteena
on, että muistat kaikki sanat hyvin, koska
myöhemmin sinua pyydetään palauttamaan
ne mieleesi.

Sitrushedelm t
Muodot

KATSO ESITTELY

ALOITA

potilaiden sosiaalisen kognition vaikeudet ennustavat sosiaalisista vuorovaikutustilanteista
vet ytymist ja siten heikompaa suoriutumista
roolitoiminnoissa (25).
Sosiaalisen kognition vaikeudet on tunnistettu merki v ksi kuntoutumista ennustavaksi tekij ksi, ja niiden korjaamiseksi on kehite y erityisi hoitomuotoja. Harjoitusohjelmat voivat
kohdentua tie yyn tai useampaan sosiaalisen
kognition osa-alueeseen taikka olla kokonaisvaltaisia ohjelmia, jotka sis lt v t yleisen tai sosiaalisen kognition kuntoutusta, sosiaalisten taitojen harjoi elua tai el m ntaitovalmennusta.
Social cognition and interaction training
(SCIT) on ryhm muotoinen harjoitusohjelma,
jonka tavoi eena on kohentaa useita sosiaalisen
kognition osa-alueita (26). Ohjelmaan sis ltyy
tunteiden havaitsemisen, mielen teorian (kyky
muodostaa oikeaan osuvia tulkintoja toisten
ihmisten ajatuksista) ja joustavan n k kulman
vaihtamisen harjoi elua. Tavoi eena on v hent yksioikoisia, h t isi johtop t ksi sosiaalisissa tilanteissa.
Sosiaalisen kognition harjoitusohjelmien
vai
ku avuu a on tutki u v hemm n kuin
kog
nitiivisen remediaation. Kontrolloitujen
tutkimusten meta-analyysissa on havai u sek
sosiaalista kognitiota mi aavien teht vien tulosten e toimintakyvyn parantumista (27).
N yt nastekatsauksessa ja vaikutuskoon ana-

KUVA. Esimerkki kognitiivisen remediaation tehtävästä.

lyysiss on havai u suuria vaikutuksia tunteiden havaitsemisessa, kohtalaisia vaikutuksia
mielen teorian alueella sek pieni tai keskisuuria vaikutuksia sosiaalisissa tulkinnoissa (28).
Edell kuva ujen l yd sten perusteella sosiaalisen kognition kuntoutusta tulisi tarjota kaikille skitsofreniapotilaille, joilla todetaan erityisi
sosiaalisen toimintakyvyn ongelmia.
Kompensatorisen kognitiivisen kuntoutuksen tavoi eena on au aa kuntoutujaa
selvi m n kognitiivisten vaikeuksiensa kanssa tekem ll muutoksia kuntoutujan asumis
ymp rist n ja au amalla h nt l yt m n
kompensoivia apukeinoja.
Kompensatorisessa kuntoutuksessa muutetaan suoraan asumisymp rist . T ll in voidaan edist erillisess terapiatilanteessa opittujen taitojen yleist mist arkiel m n. Lis ksi
se sopii potilaille, joille kognitiivisen remediaation edelly m intensiivinen ty skentely on
liian vaativaa.
Cognitive adaptation training (CAT) eli
Suomessa Ma i-kuntoutus t ht toimintakyvyn ja el m nlaadun kohentamiseen kogni
tion ja toiminnanohjauksen vaikeuksista huo
lima a toteu amalla apukeinoja potilaan asu
misymp rist ss (29). Alkuarvio ohjaa sit ,
millaisia interventioita kunkin kuntoutujan
asumisymp rist n l hdet n toteu amaan.
Kuntoutusmallia on suomalaisessa palvelu
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TEEMA: SKITSOFRENIA
TAULUKKO 4. Motivoiva keskustelu.
Perusmenetelmät

Avoimet kysymykset

Heijastava kuuntelu

Yhteenvetojen tekeminen

Keskeiset
periaatteet

Empatian osoittaminen

Nykyisen ja tavoiteltavan
V ittelyn v ltt minen,
tilanteen v lill olevan eron ja riitt v vastarinnan
ristiriidan voimistaminen
my t ileminen

Psykoosioireiden
huomioiminen
työskentelyssä

Positiiviset oireet

Potilaan itseluottamuksen, omien kykyjen
ja uskon muutokseen
vahvistaminen
Negatiiviset oireet

Tue potilaan tavoitteita ja arvoja. Anna
arvo edistymiselle
etenkin silloin, kun
potilaalla on h iritsevi oireita.

Vahvista nykytilanteen
ongelmien ja tavoitteiden v listen erojen ja
ristiriitojen hahmottamista. Kannusta etenemist pienin askelin.

Tue potilaan autonomiaa ja potilasl ht ist
tavoitteiden asettelua.
˜l tarjoa liikaa omaa
suunnitelmaasi. Etsi
tilaisuutta aidon positiivisen palautteen
antamiseen.

Muuta
psykoosipotilaan
kanssa
huomioitavaa

Kognitiiviset oireet

Pid taukoja, anna potilaan
p tt taukov leist , enemm n toistoja. Pyri siihen,
ett tapaamisissa on tuttu
rakenne. Anna yksinkertaisia
lomakkeita avuksi edistymisen
seurantaan. Asettakaa yhteisty ss potilaan kanssa pieni ,
konkreettisia tavoitteita.
K yt konkreettista
Huomioi potilaan tarve Auta potilasta k ytt m n
kielt , suosi yksinker- saada erityist tukea
yksinkertaista edistyksen seutaisia ja v lt monimuutoksen l pivientiin. rantamenetelm .
osaisia kysymyksi .
Hy dynn strukturoituja harjoituksia, joissa
on yhdistetty kielellinen ja n nvarainen
prosessointi.

ymp rist ss sovelle u kotik yntein kerran
viikossa yhdeks n kuukauden ajan.
CAT:n vaiku avuu a on tutki u satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa, joissa
sen on havai u kohentavan toimintakyky verra una tavanomaiseen hoitoon ilman spesi si
apukeinoja (30).

Muut kohdennetut vaihe- tai
yksilöspesifiset menetelmät
Kognitiivinen k y ytymisterapia. Skitso
freniapotilaiden osalta yksil psykoterapia
suuntauksista on eniten n y
kognitiivisen
k y ytymisterapian hy dyist . Se on strukturoitu, nykyhetkeen orientoitunut terapia, jossa
pyrit n ratkaisemaan ajankohtaisia ongelmia
ja ope elemaan taitoja ongelmallisen aja elun
sek toimintojen muu amiseen. Hoidossa hy dynnet n psykoosin normaaliusn k kulmaa
ja potilaan terveen persoonan tunnistamista
yhdess potilaan kanssa (31). Kognitiivinen
k y ytymisterapia voi v hent esimerkiksi
potilaan harha-aistimuksia, harhaluuloja, negatiivisia oireita, ahdistusta ja masennusta (32).
Psykoterapian tarve ja soveltuvuus tulee arvioida aina yksil llisesti.
L. Hiekkala-Tiusanen ym.

Voimavarojen
osoittaminen

Vaikeus luottaa

Tarjoa potilaalle todisteita siit , ett h n
pystyy muutokseen, ja
anna aktiivisesti palautetta edistymisest .

Tue u ty llistyminen. Skitsofreniakuntou
tujien ty llistymisaste on huonompi kuin
v est n keskim rin ja Suomessa huonompi
kuin monissa muissa Euroopan maissa. Suomalaisaineistossa vain 7 % kuntoutujista k vi
t iss (33). Kyselytutkimuksissa kuntoutujista
55 70 % on ilmaissut mielenkiintonsa ty n tekemiseen (34). Tue u ty llistyminen (Sijoita
ja valmenna ‑malli) au aa skitsofreniapotilaita
ty llistym n ja tekem n pidemp ty aikaa.
T ll pyrit n kuntoutujan kiinnostuksen mukaisen ty paikan hankkimiseen sek tarvi avan
koulutuksen ja tuen tarjoamiseen ty paikalla
(33). Se toteutetaan yhteisty ss psykiatrisen
kuntoutuksen kanssa.
Meta-analyysissa mallin mukaiseen toimintaan osallistuneet l ysiv t ty paikan yli kaksi
kertaa todenn k isemmin kuin vaihtoehtoisten
ammatillisten kuntoutuspalveluiden osallistujat
(35). Sijoita ja valmenna ‑mallin tuloksista ja
toimeenpanosta on tehty kotimainen selvitys
(36). Tue ua skitsofreniapotilaiden ty llist mist ei Suomessa ole viel laajami aisesti sovelle u. Vastaavia periaa eita sis lt v siirtym ty t toteutetaan ansiokkaasti Klubitaloissa
ja mielenterveysyhdistysten kau a. Skitsofreniapotilaiden ty llistymiseen t ht vien toi-

2016

TAULUKKO 5. Psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen erityisi j rjest mistapoja.
Työmalli

Kohderyhmä

Työryhmäpoh- Huonosti hoitoon sitoutuvat pojainen tehostilaat, joilla suuri sairaalahoitojen
tettu avohoito uusiutumisen riski

Rakenne

Sisältö

Moniammatillinen tiimi, jossa
my s l k ripalvelut

Potilaaseen kiinnittyv ty skentelytyyli

Suuri henkil kunnan m r potilasm r n n hden

Fokus autonomian s ilytt misess , toipumisessa, kriisitilanteiden
ja sairaalahoitojen ehk isyss
Jaettu hoitovastuu
Hyv tavoitettavuus

Etäkuntoutus

Virtuaalikuntoutus

Kaikki halukkaat, mutta erityisesti Reaaliaikainen ty skentely
potilaat, joilla vaikeuksia k yd
Ajasta riippumaton ty skentely
tapaamisissa esimerkiksi pitk n
Sekamallit, joissa yhdistet n
v limatkan vuoksi
reaaliaikaista ja ajasta riippumatonta ty skentely ja tapaamisia
K ytt viel v h ist , mutta
Kasvokkainen kuntoutus
todenn k isesti lis ntyy tulevai- Et kuntoutus
suudessa.
K ytetty esimerkiksi haittaavia
ni kuulevien potilaiden hoidossa.

mien edist minen kaikissa hoitoyksik iss on
sek inhimillisesti e yhteiskunnallisesti yksi
keskeisist kehi mistarpeista.

Etä- ja virtuaalikuntoutus
TAULUKOSSA 5 esitet n psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen erityisi j rjest mistapoja.
Skitsofreniapotilaiden m r n, kuntoutuksen
ja kuntou ajien niukkojen resurssien, maamme pitkien v limatkojen sek joihinkin menetelmiin kuuluvan runsaan harjoi elun vuoksi
on syntynyt tarve kehi
uusia interventioita.
Teknologinen kehitys on mahdollistanut ajasta
ja paikasta riippuma omia m r llisesti moninkertaisia kuntoutusinterventioita.
Et kuntoutus voi olla reaaliaikaista ty skentely eli kuntoutujan ja kuntou ajan reaaliaikaista
yhtey et teknologian avulla, ajasta riippumatonta ty skentely eli kuntoutujan et teknolo
gian avulla omatoimisesti toteu amaa harjoittelua tai n iden yhdistelm , ja siihen voi lii y
my s tapaamisia (37). Vakavista mielentervey
den h iri ist k rsivien potilaiden on ajateltu
k y v n tavanomaista v hemm n teknologiaa,
mu a ensipsykoosiin sairastuneiden nuorten
aikuisten on tode u k y v n teknologiaa yleis-

Tapahtuu potilaan luonnollisessa
ymp rist ss
Psykoosioireet
Muu psyykkinen oireisto
Kognitiiviset toiminnot
Menetelm t: monipuoliset et teknologiaa hy dynt v t sovellukset
Harjoittelu todentuntuisissa virtuaalisissa ymp rist iss
Esim. virtuaalihahmo- eli avatarterapia

v est n tavoin (38).
Viimeisimm ss katsauksessa ne i- ja mobiilisovellusten tode iin muuhun hoitoon yhdiste yn lievi v n psykoosi- ja masennus
oireita, v hent v n sairaalahoitoja sek lis v n
sosiaalisia kontakteja ja l kehoitoon sitoutumista (39).
Kiinnostava psykoosien hoidossa k yte v menetelm on interaktiivinen tietokone
avusteinen sovellus, jossa niharhoista k rsiv
kuntoutuja k y terapeutin tukemana dialogia
nilleen luomansa virtuaalihahmon (avatar)
kanssa ja saa ymm rryst , mik parantaa h nen
psykoosioireidensa hallintaa (40). T m vir
tuaalikuntoutussovellus mahdollistaa harjoi elun todellisuu a muistu avassa ymp rist ss .
N y skitsofreniapotilaiden et - ja virtuaalikuntoutuksesta on viel v h ist , mu a todenn k isesti se lis ntyy ja tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden ja ongelmanratkaisustrategioiden harjoi eluun.

Lopuksi
Monissa maissa toipumisorientaatiosta on tullut keskeist mielenterveyspalveluiden tuo amisessa ja j rjest misess (41). Siin painote-
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TEEMA: SKITSOFRENIA

hentaa potilaiden toimintakyky ja osallisuu a
yhteiskunnassa sek v hent kustannuksia.
Onnellisuuden kokemus on selv sti yhteydess
toimintakykyyn (33).
Tulevaisuudessa tarvitaan kustannustehokkaita interventioita, joilla voidaan tavoi aa nykyist useampia potilaita. Et - ja virtuaalikuntoutuksen menetelm t sek n iden ja kasvokkain tapahtuvien kuntoutusmuotojen yhdistelm t tarjoavat toimivia ratkaisuja. Haasteena on
kehi
keinoja tunnistaa sairauden eri vaiheissa
erilaisista menetelmist parhaiten hy tyv t potilaat ja sujuvoi aa asianmukaista ohjausta.
Psykososiaaliset hoidot ovat osa modernia
l ketiede ja lii yv t tiiviisti psykologiseen
teoriaan. Lis ntyv tutkimusn y , parempi
kohdenne avuus ja laajentuneet k y mahdollisuudet oikeu avat niiden noston t htiasemaan skitsofrenian hoidon ja kuntoutuksen
roolituksessa.

Ydinasiat
88 Skitsofreniapotilaiden psykososiaalisen
hoidon ja kuntoutuksen tarve tunnistetaan.
88 Erilaisten menetelmien avulla voidaan
hoitaa skitsofrenian oireilua, v hent sen
aiheuttamia haittoja ja kohentaa potilaan
toimintakyky .
88 Hoidon suunnittelussa ja soveltuvien menetelmien valinnassa erityisen t rke on
yksil llisten tarpeiden ja sairauden vaiheen huomioiminen.
88 Menetelmien spesi siin vaikutuksiin potilaan arkiel m n tulee kiinnitt erityist
huomiota.
88 Et - ja virtuaalikuntoutus lis v t potilaiden tavoitettavuutta ja tehostavat kuntoutusresurssien hy dynt mist .

LAURA HIEKKALA-TIUSANEN, PsM, psykologi
Tampereen yliopistollinen sairaala, psykoosisairauksien
vastuualue

taan yksil llisi voimavaroja, osallisuu a, merkityksellisyy , positiivista mielentervey ja
toivoa. Psykososiaaliset kuntoutusmenetelm t
kuuluvat keskeisesti t h n aja eluun. Ne voivat merki v sti au aa vuosikymmeni l hes
samoina pysyneiden toipumistulosten kohentamisessa (42).
Menetelmien saatavuus Suomessa vaihtelee,
eiv tk kaikki potilaat saa rii v sti hoitoa. Tavoi eena tulisi olla yksil llisten tarpeiden pohjalta r t l ityjen menetelm kokonaisuuksien
laajempi k y
no o. T m vaatii toimintatapojen ja resurssien muutosta sek koulu autumista. N in toimimalla on mahdollista ko-
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SUMMARY

The role of psychosocial methods in the treatment of and rehabilitation in schizophrenia – from a supporting
player to a star?
Schizophrenia is characterized by large-scale functional disabilities. In some patients, the response to medication is
inadequate or, for some symptom dimensions, insu cient. Psychosocial methods have a key role in the treatment
of schizophrenia. Psychosocial methods combined with other psychiatric treatments as a tailored and personalized
rehabilitation support the recovery best. Some of the methods should be o ered to all, some are personalized according
to the phase of disease and current needs. They consist of a wide range of therapeutic and social interventions that have
proven e ective. In the treatment of schizophrenia, there has been a change from a model focusing on symptoms and poor
outcome to a recovery-oriented one, crucially including psychosocial methods. They must be available in su cient numbers
and types in all treatment units for schizophrenia.

L. Hiekkala-Tiusanen ym.
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