13.1.2017

Tutkat päällä, lonkan
tekonivelleikkauksen jälkeinen
fysioterapeuttinen ohjaus
Tampere 13.1.2017
Anu Keskilä, ft, TtM
anu.keskila@fysios.fi
Riikka Holopainen, ft, TtM
riikka.holopainen@student.jyu.fi

”Tutkat päällä ja pitää niinku vaan kattoo että mikä siin liikkumisessa
mättää sitä sitte tai onks se liikkumisessa vai onks se ajatusmaailmassa
tai missä se on”(B-11)

13.1.2017

Tutkimuksen tausta
• Kandityö: systemaattinen kirjallisuuskatsaus lonkan
tekonivelleikkauksen jälkeisen fysioterapian
vaikuttavuudesta
• 15 tutkimusta laadunarvioinnin jälkeen, silti monissa
metodologisia puutteita ja rajoituksia kuten pieni
otoskoko tai kontrolliryhmän puuttuminen, mittarit
vaihtelevat/niiden laatu?

Kirjallisuuskatsauksen tulokset
• Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisen fysioterapian sisällön osalta,
tutkimusnäyttö on vielä epäselvää.
• ”muita tekijöitä” ei huomioitu kuten pelko, vuorovaikutus,
elämäntilanne, sosiaaliset roolit
• Pinnalle nousi fysioterapian standardiprotokolla puute, sillä
lisäinterventiot tutkimuksissa toteutettu ”tavallisen fysioterapian
lisäksi”, jonka sisältö ei ole standartoitua.
• Sairaalavaiheessa sängyssä tehtävä harjoittelu ei anna lisäarvoa
alkuvaiheen kuntoutumiseen eikä lyhennä sairaalassaoloaikaa.
• Tärkeintä harjoittelun säännöllisyys ja tehokkuus sekä se, että
harjoittelua jatketaan kotona tai laitoksessa ( esim. vesiharjoittelu,
voimaharjoittelu)
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ProGradutyön tausta
• Tarve laadulliselle tutkimukselle, hyvin biomedikaalisen tutkimuksen
rinnalle
• Gradu pyrki vastaamaan osaltaan laadullisen tutkimuksen tarpeelle
• Näkökulmaksi valittiin fysioterapeuttien käsitykset ohjauksesta
• Kuntoutusparadigma on muuttunut – miten se näkyy
fysioterapeuttien toiminnassa?
• Osa suurempaa projektia, aiemmin oli jo tutkittu potilaan näkökulmaa
• Tavoitteena oli tuottaa tietoa fysioterapeuttien ohjauksen
kehittämiseksi

Tutkimuksen toteutus:
menetelmä ja analyysi
• Haastattelu (recall)
•
•
•
•

Seitsemän nauhoitettua ohjaustilannetta haastattelujen apuna
Haastateltavalähtöinen avoin haastattelu
Avainkysymys: mitä fysioterapeuttinen ohjaus on?
Haastattelunauhat litteroitiin

• Fenomenografia
• Tutkii käsityksiä, nähdään ymmärryksenä tietystä ilmiöstä, sisältää kokemukset
• Etsitään erilaisia tapoja käsittää ilmiö
• Haastattelu aineiston analyysi oli näin fenomenografinen
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Potilaan osallistuminen
• “luottamusta siihen niinku omaan tekemiseen, omaan pärjäämiseen
että et totanoin ja sitte et ymmärtää se koko prosessin et se ei oo
hetkessä valmis se tekonivel vaan se se totanoin kestää aikaa se
toipuminen ja tota se on pitkä prosessi että semmosta ymmärrystä
siltä potilaaltakin et hän ei oo kunnossa kun hän täältä lähtee vaan
hän on toipilas..” (A-2)
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Kehollinen ohjaus
• “että potilaat oppii kuuntelemaan sitä omaa kehoansa et se on
kuitenkin se niinku sellanen tärkein mittari siinä siinä että tosiaan
kaikki ei jaksa niinku samalla tavalla kaikkea ja sitte se että se potilas
ymmärtää myöskin että hän on toipilas..et vähän se prosessin
ymmärtäminen myös et se potilas ymmärtää..” (A-15)

Eettisyys ohjaussuhteessa
• “kuunnella potilasta mitä hän niinku kysyy ja
yrittää sitä kautta et se tulee kans ehkä just sen
kokemuksen myötä että oppii tunnus..
tunnustelemaan ja havainnoimaan et mimmonen
onks tää nyt tämmönen arempi ihminen” (B-15)
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Fysioterapeutin asiantuntijuus
• “niil on erilaisia tarpeita siinä
liikkumisessa että joku jollain riittää
sillä et hän käy ruokakaupassa vaikka
kivutta ja tulee takaisin ja joku haluaa
taas sitten niinku harrastaa ja mennä
golfaamaan ja tehä kaikkea että
tämmöset tarvii sitten vähän niinku
enemmän ohjausta..täytyy vähän
suhteuttaa näinki et kaikki ei saa
samanlaista pakettia ja kaikki ei
tarvitse samanlaista pakettia
myöskään” (A-13)

Yhteistyö
• ”ja ennen kaikkea hän ei jäänyt yksin
sinne (kotiin) sekin on aika ratkaisevaa
hänel on kuitenkin mies kotona” (C-3)
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Terveydenhuoltojärjestelmän eettisyys
• ”Joo ei täällä X seudulla [ei ole sovittua tapaamista fysioterapeutin
kanssa] et Y on organisoinu tän oikeen hyvin tän jälkikontrollin et niillä
on… on siellä kuuden viikon ja neljänkin viikon päästä tulee tietty
ryhmä ja tota nyt luin just yhtä tekstiä ni en tiiä vielä mut Z:lla oli,
niinku vielä sellanen niinku kahden kuukauden tarkastus, että mäkin
oon niitä joskus tehnyt. Mutta ne on resurssipulan takia sitten niinku
heivattu pois.” (A-14)

Johtopäätökset:
Millaista ideaali ohjaus on?
• Potilaskeskeisyys (vuorovaikutus!)
“semmonen ajatus tässä näin et ne ei oo mitään lonkkia jotka täällä
on paljon muutakin näis ihmisissä ku vaan se yks nivel” (B-16)

kävelee vaan niis

• Yksilöllisten tavoitteiden kuuleminen
“juttelee potilaan kanssa et mitkä on omat tavoitteensa ja sen
pohjalta se sit
tehdään.
Potilaat..potilaat ittekin tuovat usein itsekin niitä toiveita esille” (C-5)
• Kuntoutumisprosessi on yksilöllinen oppimisprosessi, pedagoginen suhde
“joittenki kanssa ehkä se puhuminen on enemmän ja joittenki kans tekeminen, et
antaa potilaan ehkä itte ite et oo ehkä itte ensimmäisenä äänessä vaan antaa sen
potilaan niinku sieltä . tuottaa sitä. niitä omia juttuja tai kysymyksiä -” (D-7)
• Jatkuvuus, tukiverkosto, jatkokuntoutus
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Ohjauksen haasteita
• Kiire
• Leikkauksen jälkeinen
”tokkura”
• Kipu
• ”…jos henkilökemia ei kohtaa..”
• ”..mutta kaikkihan se saman ohjeen kuitenkin saa..”
• Paljon ohjeita eri tahoilta lyhyessä ajassa (lääkäri,
hoitajat, fysioterapeutti)
• Eri terapeutti eri päivinä osastolla

Mitä kiire on?
• Kiire on tunne
• Aikaa ei voi hallinnoida
• Viisi minuuttia voi tuntua
silmänräpäykseltä tai
ikuisuudelta omista toimista
riippuen.
• Myös potilaat ovat havainneet
kiireen ja resurssipulan lonkan
tekonivelleikkauksen jälkeen
sairaalavaiheessa
(Knaapi-Junnila ym. 2015)
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Lonkan tekonivelleikkauksen tulokset
• Lähteestä riippuen n. 7-36%:lla lonkan tekonivelleikkauksen jälkeinen
lopputulos ei ole kivun ja toimintakyvyn suhteen hyvä. Suurelle osalle
leikatuista jää kipua leikkauksen jälkeen
• Hyvä yleisterveys, fyysinen, emotionaalinen ja
sosiaalinen toimintakyky, motivaatio,
minäpystyvyys ja vähäinen leikkausta
edeltävä ja kuntoutuksen aikainen kipu
-> paremmat lyhyen ja keskipitkän
aikavälin tulokset.

KIPU
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Artroosi ja krooninen kipu
• Artroosiin liittyy usein periferista sensitisaatiota –
tällä tärkeä rooli kivun kroonistumisessa nivelrikkoa
sairastavilla
• Väestötasolla kivun voimakkuus korreloi huonosti
radiologisesti arvioidun nivelen vaurion kanssa.
• Nivelrikkopotilaat ovat herkempiä kipustimuluksille
kuin terveet kontrollit. Nivelrikkopotilailla on
alhaisempi mekaaninen, iskeeminen ja
lämpökipukynnys kuin terveillä kontrolleilla.
• Dysfunktionaaliset sentraaliset kipumekanismit ovat
yhteydessä krooniseen kipuun ja alkuperäisen
kipustimuluksen poistaminen voi normalisoida
sentraalisen kipuprosessoinnin.

Pelko ja katastrofointi
• Kipuun liittyvä pelko näyttäisi olevan yhteydessä toimintakyvyn haittaan
kroonisissa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoissa. Nivelrikon osalta tätä yhteyttä ei
ole vielä tutkittu kovinkaan paljon.
• Yhdessä tutkimuksessa pelolla oli negatiivinen yhteys päivittäisistä toimista
selviämiseen - kivun voimakkuus ja kipuun liittyvän pelon taso olivat vahvasti
yhteydessä toimintakyvyn haittaan.
• Radiologiset muutokset, ikä ja sukupuoli eivät olleet merkitsevästi yhteydessä
toimintakykyyn.
• Kivun voimakkuus ja fyysinen toimintakyvyn haitta ennustavat vain osittain
päivittäisistä toimista selviytymistä. Toimintakyvyn rajoitteisiin vaikuttavat
suuresti myös muut tekijät, kuten coping-strategiat ja mieliala.
• Jos potilas katastrofoi: kiinnitettävä erityinen huomio kivunlievitykseen. Myös
kognitiivisbehavioraalisella terapialla pystytään vaikuttamaan katastrofointiin.
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Leikkauksen jälkeinen kipu
• Alhainen ikä, naissukupuoli, pelko, kipuun liittyvä katastrofointi
ja muut psykologiset tekijät kuten tunteiden turruttaminen
ennustavat leikkauksen jälkeistä kipua monissa erilaisissa
kirurgisissa toimenpiteissä
• Kalkman ym. Ovat kehittäneet mallin jolla voidaan löytää
korkeassa huonon lopputuloksen riskissä olevat potilaat, mutta
tästä tarvitaan vielä lisää tutkimusta.
• Yksi tällainen riskitekijä saattaa olla leikkausta edeltävä
krooninen kipu (muukin kuin leikattavan alueen kipu)
• Nämä potilaat tulisi tunnistaa preoperatiivisesti ->
kivunlievitykseen leikkauksen jälkeen tulisi kiinnittää erityistä
huomiota + psykologinen tuki + kuntoutus

Preoperatiivinen ohjaus ja kipu
• Preoperatiivinen tiedon antaminen vähentää
potilaiden huolestuneisuutta ja potilaiden tietoutta,
mutta postoperatiivisiin tulosmuuttujiin sillä ei ole
vaikutusta.
• Yhdessä tutkimuksessa saatiin muutosta postoperatiiviseen kipuun kun käytettiin
moderniin kiputietouteen perustuvaa opetusta.
• Yleisesti tiedetään, että kiputieteeseen pohjautuva opetus on yhteydessä
madaltuneeseen kipukokemukseen, parempaan toimintakykyyn, lisääntyneeseen
liikkumiseen ja kognitiivisiin muutoksiin. Jos potilaille kerrotaan enemmän kivusta
ja kivun prosessoinnista, kuin kudostason anatomiasta ja patologiasta toteutuvat
nämä edut postoperatiivisesti.
• Jos potilas ymmärtää paremmin kipua, voi se vähentää uhan kokemusta ja pelkoa
ahdistuneisuutta. Se voi myös auttaa muokkaamaan kipukokemusta.
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Avoinna
24h, myös
pyhinä!
Ei sivuvaikutuksia

Ilmaista

mm. Benedetti et al. 2012

Avaa aivojesi oma lääkekaappi
• Kipuun liittyvät negatiiviset ajatukset ja tunteet
• Ei tavoitteita, ei ohjausta, suljettu mieli, kukaan ei kuuntele
Lisäävät kivun kokemusta
Avaimesi lääkekaappiin:
• Ilo, kiitollisuus, kiinnostus, toivo, ylpeys, innostus,
inspiraatio, ihmetys, rakkaus
• Tieto, ymmärrys, suunta
”Happy hormones” serotoniini, endorfiini
ja muut morfiinin kaltaiset
Vähentävät kipua ja kärsimystä,
nostavat aktiivisuustasoa, nopeuttavat toipumista

There is nothing either good or bad. Only thinking
makes it that. (Epictetos)
Jotkut sanat kuulostavat vaarallisilta
ja toiset
turvallisilta

•
Sisäinen puhe
• Miten kommunikoit muille -> vaikuttaa kivun kokemukseen!
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Hoitosuhde
• “mutta tota jos henkilökemia ei kohtaa niin se on
vähän töks töks no niin mennään tästä näin noi, siin
mennään vähän joskus siitä mist on aita matalin, et
saadaan nyt se perusjuttu käyntiin” (C-2)
• “sit vielä osastolla niin saattaa olla et eri päivinä käy
eri terapeutti jopa niin et aamu- ja iltapäivällä voi
olla eri terapeutti se on hirveen huono asia, mutta se
on tän päivän realiteetti” (B-4)

”Trusting relationship” eli hoitosuhteen tärkeys,
jotta tie kaikkeen valmistautumisesta johtaa kotona
selvitytymiseen (Jäppinen ym 2016
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Hoitosuhde
Hyvällä hoitosuhteella voidaan
positiivisesti vaikuttaa
• Hoitotuloksiin
• Oireiden voimakkuuteen
• Terveydentilaan
• Hoitotyytyväisyyteen (Hall et al
2010, Slade et. al 2009)
• Vahvin yhteys toimintakyvyn
haittaan (Ferreira ym. 2013)
• Terapeutin rooli on toimia
mentorina

Hoitosuhteesta…
• Terapeutin kommunikaatiotaidoilla, empaattisuudella, itseluottamuksella
sekä uskomuksilla on tärkeä vaikutus hoidon tuloksellisuuteen ja hoitoon
sitoutumiseen (Hartman 2009)
• Avoin, luottamuksellinen ja tuomitsematon suhde -> hoitoon sitoutuminen,
tunnelma jossa voi tuntea olonsa mukavaksi, uskallus haastaa terapeutin
antamat selitykset -> poistaa väärinkäsityksiä, selventää ymmärrystä ->
tehokas oppimisprosessi (Bunzli 2016)
• Yhteiset käsitykset tavoitteista ja työnjaosta (Martin ym. 2000)
• Yhteistyö, lämpö, tuki potilaan ja terapeutin välillä (Ferreira ym. 2013)
• Asiakkaat arvostavat sitä, että saavat aktiivisesti
osallistua kliinisen päättelyn prosessiin (Bunzli et.al. 2016)
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Hyvä potilaskeskeinen fysioterapia tarkoittaa
potilaalle (Cooper et.al 2008)
Osallistumista fysioterapiaprosessiin
Aikaa selityksille (asiakkaalle ymmärrettävällä kielellä, tietoa
diagnoosista)
Kuuntelua
Ymmärtämistä ja asiakkaan tuntemaan oppimista
Asiakkaan rohkaisemista osallistumaan kommunikaatioon
Hoidon yksilöllisyyttä
Harjoitteiden tulee käydä järkeen
Osa haluaa osallistua päätöksentekoon, osa ei -> tärkeä kysyä
asiakkaalta!
Fysioterapeutin asiantuntemus, ammattimaisuus
Fysioterapeutin huolehtivaisuus, ystävällisyys, miellyttävyys
Fysioterapeutti kiinnostunut potilaasta ja saa hänet tuntemaan itsensä
mukavaksi vastaanotolla
Nopea hoitoonpääsy jos oireet pahenee

Erilaiset kipumekanismit, uskomukset, historia
ja tavat oppia ->
• Yksilöllinen potilaskeskeinen lähestymistapa biopsykososiaalisessa
viitekehyksessä
• Tutkiminen ja hoito kytköksissä potilaalle merkityksellisiin toimiin
• Korjataan toipumisen kannalta haitalliset, opitut käyttäytymis- ja
toimintamallit
• Tavoitteiden asettaminen yhdessä potilaan kanssa
• Kivun fysiologian selittäminen (mistä kipu johtuu)
• Elämäntapatekijöiden huomiointi (uni, stressi, painonhallinta, liikunta)
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Miten?
• Kuuntele potilaan tarina – potilaskeskeisyys
-> anna aikaa!
• Empatia: ymmärrä potilaan huolet, uskomukset,
pelot, motivaatio, tavoitteet, arvot
• Peilaaminen (samauttaminen, esim. potilaan
omat sanat, tulkintojen tarkistaminen)
• Enemmän avoimia kuin suljettuja kysymyksiä
• Reflektiivinen kysyminen
• Jos kohtaat vastarintaa – vaihda strategiaa
• Vahvista positiivista käyttäytymistä
• Anna tunnustusta
• Yhteenvedot

