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1
1 JOHDANTO
Vanhukset ovat tällä hetkellä suurin kasvava väestöryhmä, ja lisäksi yli 65-vuotiaista
jopa 80 prosentilla on jokin krooninen sairaus (Barczi, Sullivan & Robbins, 2000).
Esimerkiksi vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla noin puolella
asiakkaista on dementoiva sairaus (Kauppinen & Matveinen, 2007). Tavallisimpia
dementiaa aiheuttavia sairauksia ovat Alzheimerin tauti, vaskulaariset dementiat, Lewyn
kappale -dementia sekä frontotemporaalinen degeneraatio (Erkinjuntti, Rinne, Alhainen
& Soininen, 2006).

Dementian moninaiset ilmenemismuodot johtuvat laajoista toiminnallisista häiriöistä tai
vaurioista, joita dementoiva sairaus aiheuttaa korkeampien aivotoimintojen kannalta
tärkeisiin aivojen rakenteisiin (Erkinjuntti ym., 2006). Dementia voi asteittain vähentää
henkilön kykyä suoriutua jopa hyvin perustavanlaatuisista päivittäisistä toiminnoista,
kuten syömisestä ja nielemisestä fysiologisten muutosten sekä kognition vaikeuksien
vuoksi (Coyle, Rosenbek & Chignell, 2006; Logemann, 2003). Monimuotoiset
syömishäiriöt, aliravitsemus ja painonmuutokset ovatkin hyvin tavallisia dementiaa
sairastavilla henkilöillä (Tilvis, 2001; Viramo & Strandberg, 2001). Helsingin
hoitokodeissa tehdyn tutkimuksen mukaan aliravitsemuksen eräitä merkittävimpiä
ennustajia olivatkin dementia sekä nielemisvaikeudet (Suominen ym., 2005).

Syömisen ongelmia dementiaa sairastavilla voivat olla välinpitämättömyys ruokaa
kohtaan, ruuasta kieltäytyminen sekä erilaiset ruuan käsittelyongelmat suussa (Li,
2002). Lisäksi 40–60 prosentilla hoitokotien asukkailla on kliinisiä todisteita
nielemisvaikeudesta

(Murry

&

Carrau,

2006,

s.

11).

Pidemmän

päälle

nielemisvaikeudesta voi aiheutua keuhkokuumeita, aliravitsemusta ja nestevajausta
(Logemann, 1998, s. 5; Murry & Carrau, 2006, s. 3–4), ja ne voivat edelleen johtaa sekä
yleisterveydentilan että henkisen hyvinvoinnin huononemiseen tai jopa kuolemaan
(Huckabee & Pelletier, 1999, s. 151). Syömis- ja nielemisvaikeuksien syiden eristämistä
muista

tekijöistä

hankaloittaa

dementian

yhteydessä

esiintyvät

sekavuus,

muistivaikeudet, lääkitys ja masennus. Toisaalta on vaikeaa tehdä yleistyksiä tai
ennustaa vaikeuksien kehitystä, vaikka henkilöillä olisi sama diagnoosi (Logemann,
1998, s. 329).
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Dementian yhteydessä esiintyvien syömisen ja nielemisen vaikeuksien tunnistaminen
on tärkeää, jotta voidaan toteuttaa sellaisia interventioita, jotka edistävät dementiaa
sairastavan henkilön itsenäistä ja turvallista syömiskykyä mahdollisimman pitkään
(Priefer & Robbins, 1997). Syömisestä ja ravitsemuksesta huolehtimisessa on tärkeää
taata turvallinen ja tehokas orofaryngeaalinen nieleminen, ylläpitää riittävää
ravitsemusta ja nesteytystä sekä huolehtia kunnollisesta oraalihygieniasta, elämänlaadun
ylläpitämisestä puhumattakaan (Marik & Kaplan, 2003). Interventiot ovat iäkkäiden
pitkäaikaishoidossa luonteeltaan enemmänkin kompensatorisia kuin kuntouttavia
taustalla olevien etenevien sairauksien vuoksi (Barczi ym., 2000). Nielemistä ja
syömistä kompensoivilla keinoilla pyritään ylläpitämään elämänlaatua ja ravitsemusta
sekä ehkäisemään aspiraatiota. Dementian edetessä riippuvuus toisten ihmisten avusta
siis kasvaa, ja valitettavasti riippuvuuden kasvaessa kasvaa myös riski saada
epäasianmukaista hoitoa (Sormunen, Topo, Eloniemi-Sulkava, Räikkönen & Sarvimäki,
2007).

Useimmiten

letkuravitsemuksen

aloittamisen

aiheet

loppuvaiheen

dementiaa

sairastavilla ovat aspiraatiopneumonian ehkäiseminen, aliravitsemuksen ehkäiseminen
ja yleisen hyvinvoinnin parantaminen (Finucane, Christmas & Travis, 1999). Lukuisten
tutkimusten
selviytymisen,

mukaan

letkuravitsemuksen

infektioiden

vähenemisen,

hyödyistä

dementiaa

hyvinvoinnin

sairastavien

edistämisen

tai

toiminnallisuustason paranemisen suhteen ei kuitenkaan ole näyttöä. Usein dementiaa
sairastavat eivät myöskään saa sellaista ravitsemushoitoa, jota he itse toivoisivat tai
mikä olisi heille parasta (Palecek ym., 2010).

Tämän tutkielman tavoitteena on kyselyn avulla selvittää niitä hoitokäytänteitä, joita
hoitohenkilökunta käyttää syömis- tai nielemisvaikeuksisten asukkaiden kanssa. Lisäksi
halutaan kartoittaa dementiaa sairastavien parissa työskentelevän hoitohenkilökunnan
tietämystä dementian yhteydessä esiintyvistä syömisen ja nielemisen vaikeuksista.
Myös

hoitohenkilökunnan

kokemukset

ja

mielipiteet

dementiaa

sairastavien

enteraalisesta eli muuten kuin suun kautta tapahtuvasta ravitsemuksesta ovat
mielenkiinnon kohteena tässä tutkimuksessa.
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1.1. Ravitsemuksen ja syömisen ongelmat dementiassa

Huomattava osa, jopa 20–40 prosenttia pitkäaikaishoidossa olevista vanhuksista kärsii
ravitsemushäiriöistä ja vielä useammalla on riski aliravitsemukseen tai viitteitä siitä
(Suominen ym., 2005; Tilvis, 2001; Tuovinen & Lönnroos, 2008). Dementiaa
sairastavista henkilöistä koostuneessa otoksessa (n = 477) syömisen vaikeuksia oli 61,4
prosentilla ja 30,7 prosentilla nautitun ravinnon määrä oli vähäinen muun muassa
syömisvaikeuksien vuoksi (Lin, Watson & Wu, 2008). Dementiaa ja erityisesti
Alzheimerin tautia sairastavilla ravitsemukseen liittyvien ongelmien erityispiirteitä ovat
orientaatiovaikeus, itsenäisyyden menetys ja syömiskäyttäytymisen häiriöt (Tilvis,
2001). Laihtuminen ja vitamiinipuutokset ovat myös yleisiä.

1.1.1 Painonlasku ja aliravitsemus dementiassa

On havaittu, että dementiaa sairastavien painonlaskulla ja taudin vaikeusasteella on
yhteys, kuten myös kuolleisuuden ja painonlaskun välillä (White, 1998). Kuitenkin jopa
Alzheimerin taudin varhaisessa vaiheessa on havaittu esiintyvän merkittävää
painonlaskua verrattuna terveisiin verrokkeihin (Barrett-Connor, Edelstein, CoreyBloom & Wiederholt, 1998). Dementiaa sairastavilla ilmenevän painonlaskun etiologia
on monitekijäinen, mutta kokonaan laihtumisen mekanismeja ei tunneta (Grundman,
Corey-Bloom, Jernigan, Archibald & Thal, 1998; Sulkava & Eloniemi-Sulkava, 2008).
Dementiaa sairastavien henkilöiden painonmuutosten syiksi on muun muassa pohdittu
energiankulutuksen kasvun ja syömisen vähentymisen yhteisvaikutusta, syömistä
vaikeuttavia

motorisen

koordinaation

erityisvaikeuksia

eli

apraksioita,

hahmotushäiriöitä eli agnosioita, näläntunteen vähenemistä, syömisen unohtamista sekä
haju- ja makuaistin muutoksia (Grundman ym., 1998; Mitchell, 2007; Tilvis, 2001;
Viramo & Strandberg, 2001). Yksi merkittävä syyryhmä on myös nielemisvaikeudet,
joita käsitellään tarkemmin tässä työssä myöhemmin. Dementian yhteydessä esiintyy
usein myös kroonista painonlaskua, jonka syyksi on mm. pohdittu keskushermoston
neurologisia muutoksia (Qizilbash & López-Arrieta, 2003). Erään käsityksen mukaan
limbiseen järjestelmään kuuluvat hippokampus ja amygdala ovat aivoalueita, joiden
atrofia Alzheimerin taudissa voi aiheuttaa painonlaskua ruokahaluttomuuden ja
syömiskäyttäytymisen muutosten kautta (Grundman ym., 1998).
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1.1.2 Syömisen ja ruokailun ongelmien erityispiirteet dementiassa

Dementiassa voi esiintyä monenlaisia syömisen ja ruokailun vaikeuksia sekä
kognitiivisten että muiden oireyhtymään liittyvien ongelmien vuoksi (taulukko 1).
Esimerkiksi Durnbaughin, Haleyn ja Robertsin (1996) tutkimuksessa havaittiin, että
haastava ja epätavallinen ruokailukäyttäytyminen ilmenivät itsenäisen syömisen
tilanteessa yleisimmin herkkänä häiriintyvyytenä ruokailutilanteessa esimerkiksi
ympäristön äänien vuoksi. Seuraavaksi yleisimmät epätavalliset käyttäytymismuodot
olivat sormilla syöminen, ruualla leikkiminen ja liian suurien suupalojen syöminen.
Changin ja Robertsin (2008) tutkimuksessa puolestaan yleisin dementiaa sairastavien
henkilöiden syömisvaikeuden muoto oli ruuasta kieltäytyminen. Osa käyttäytymisestä
voi olla selitettävissä syömisen apraksialla, jolloin dementiaa sairastava henkilö ei
välttämättä enää osaa toteuttaa syömiseen liittyviä vaiheita ja liikkeitä, esimerkiksi
käyttää ruokailuvälineitä asianmukaisesti (Logemann, 1998, s. 330–331). Myös ruuan
tunnistaminen syötäväksi voi vaikeutua agnosian myötä, mikä voi aiheuttaa syömisestä
kieltäytymistä, ruokailun hitautta tai jopa syötäväksi kelpaamattomien asioiden
syömistä. Jopa Alzhemerin taudin varhaisessa vaiheessa sairastunut henkilö voi tarvita
ruokailutilanteessa vihjeistystä, mallintamista ja kannustamista ruokailun etenemiseksi
ja loppuun saattamiseksi (Priefer & Robbins, 1997).
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Taulukko 1. Kognitiivisten ja ei-kognitiivisten vaikeuksien vaikutus syömiseen ja
ruokailuun dementiaa sairastavilla henkilöillä (muokattu lähteestä Kindell, 2002, s. 3–
4).
Kognitiivinen vaikeus
Muistihäiriöt

Havainnoimisen ja hahmottamisen ongelmat

Apraksia

Kielelliset vaikeudet

Toiminnanohjauksen ongelmat

Vaikutus syömiseen ja ruokailuun



syömisen unohtaminen
syömisen tarkoituksen unohtaminen



ruokailutarvikkeiden ja ruuan löytämisen
vaikeus
ruuan ja ruokailuvälineiden tunnistamisen
vaikeus





vaikeus käyttää veistä ja haarukkaa
vaikeus suorittaa tahdonalaisia toimintoja ja
syömiseen tarvittavia liikkeitä




vaikeus ilmaista ruokamieltymystään
vaikeus ymmärtää ruokailuohjeistuksia






sosiaalisesti sopimaton
ruokailukäyttäytyminen
liian nopeasti syöminen
ahmiminen
valikoiva ruokahalu





vaikeus istua pöydän ääressä
vaikeus keskittyä syömiseen
lisääntynyt energiankulutus




vaikeus hyväksyä apua toisilta
syömisestä/syöttämisestä/paikoillaan
istumisesta kieltäytyminen
ruuan heitteleminen
aggressiivinen käytös syöttäjää kohtaan

Ei-kognitiivinen vaikeus
Levottomuus

Aggressiivisuus



Masennus


Harhat ja hallusinaatiot



huono ruokahalu, ruuasta kieltäytyminen, ja
painonlasku
hidas syöminen
ruuasta kieltäytyminen ruokaan tai sen
tarjoajaan liittyvien epäilyjen vuoksi
aistiharhat häiritsevät ruokailuun
keskittymistä
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1.2 Nielemisvaikeudet dementiassa

1.2.1 Normaalit ikääntymisen myötä tapahtuvat muutokset nielemisessä

Iäkkäillä ihmisillä voi olla jonkinasteisia nielemisvaikeuksia, vaikka heillä ei taustalla
olisikaan neurologista sairautta (Murry & Carrau, 2006, s. 10). Iän myötä nimittäin
tapahtuu myös normaalivariaatioon kuuluvia muutoksia, jotka vaikuttavat syömiseen ja
nielemiseen. Ikääntymiseen liittyvät normaalit syömisen ja nielemisen muutokset on
koottu taulukkoon 2 nielemisvaiheittain. Kuitenkaan esimerkiksi Alzheimerin taudissa
esiintyvät nielemisvaikeudet eivät kokonaan selity normaaleilla iän myötä tapahtuvilla
muutoksilla (Horner, Alberts, Dawson & Cook, 1994).

Taulukko 2. Normaalit syömisen ja nielemisen muutokset ikääntyessä (koottu lähteistä
Cichero, 2006b; Huckabee & Pelletier, 1999, s. 156–158; Easterling & Robbins, 2008;
Tuovinen & Lönnroos, 2008).
Oraalinen valmisteluvaihe









haju- ja makuaistin heikkeneminen
janon tunteen väheneminen
nälän tunteen väheneminen
hampaiston huono kunto ja lisääntynyt pureskelemisen tarve
heikentynyt imemiskyky
syljen erityksen väheneminen
kielen voiman väheneminen

Oraalinen vaihe




heikentynyt kielen taaksetyöntövoima
hidastunut boluksen siirtovaihe

Faryngeaalinen vaihe





tarve nielaista useamman kerran nielun tyhjentämiseksi
kurkunpään ja nielun tunnon väheneminen ja nielemisrefleksin
viivästyminen
hidastunut boluksen siirtovaihe




hidastunut ylemmän esofageaalisen sfinkterin avautuminen
hidastunut boluksen siirtovaihe

Esofageaalinen vaihe
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1.2.2 Aspiraatio ja aspiraatiopneumonia ikääntyneillä

Aspiraatiolla tarkoitetaan sitä, kun nieltävää ainesta tai mahan sisältöä joutuu
hengitysteiden suojamekanismien ohi äänihuulten alapuolelle keuhkoputkeen ja
keuhkoihin (Logemann, 1998, s. 5; Brockett, 2006). On myös mahdollista, että nieltävä
aines jää tasku- tai äänihuulien päälle, jolloin puhutaan penetraatiosta. Aspiraation
merkkejä saattavat olla yskiminen, rykiminen, tukehtumisen tunne, muutokset äänen
laadussa sekä hengityksen vinkuminen ja rohina (Brockett, 2006; Simonian &
Goldberg,

2006).

Aspiraatiolta

suojaavat

mekanismit

ovat

yskänrefleksi,

nielemisrefleksi ja esofageaalinen sfinkteri (Brockett, 2006; Marik & Kaplan, 2003).
Merkittävimpiä aspiraation riskitekijöitä puolestaan ovat muiden muassa mekaaniset ja
neurologiset nielemisvaikeudet (Brockett, 2006; Eisenstadt, 2010), tajunnan tason lasku
tai vaihtelu (Brockett, 2006), makaava asento (Sievers, 2008) ja refluksitauti (Murry &
Carrau, 2006, s. 3). Vanhuksilla aspiraatio on yleistä, koska riskitekijöitä esiintyy heillä
enemmän (Brockett, 2006). Esimerkiksi Feinbergin, Kneblin ja Tullyn (1996) tutkimus
paljasti, että jopa 67 prosenttia (n = 152) hoitokotien asukkaista aspiroi. Hornerin
työryhmän (1994) tutkimuksessa puolestaan ilmeni, että dementian vaikeusasteella on
aspiraatiota lisäävä vaikutus.

Aspiraatio voi johtaa aspiraatiopneumoniaan eli keuhkokuumeeseen, mikä tarkoittaa
bakteerin, viruksen tai sienen aiheuttamaa tulehdusta keuhkokudoksessa (Murry &
Carrau, 2006, s. 3). Aspiraatiopneumonian oireet ovat vanhemmilla ihmisillä
epätyypillisiä, esimerkiksi kuumetta ei välttämättä esiinny (Valtonen, 2001). Sen sijaan
voi

esiintyä

esimerkiksi

yleiskunnon

heikkenemistä

ja

sekavuutta.

Muita

aspiraatiopneumonian oireita iäkkäillä ovat hengitysvaikeudet, yskä, paleleminen,
rintakipu ja rohiseva hengitys (Palmer & Metheny, 2008). Aspiraatiopneumoniaan
altistavia riskitekijöitä on koottu taulukkoon 3.
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Taulukko 3. Aspiraatiopneumonian riskitekijöitä (koottu lähteistä Chouinard ym.,
1998; Langmore ym., 1998; Loeb, McGeer, McArthur, Walter & Simor, 1999;
Valtonen, 2001).
Aspiraatiopneumonian riskitekijöitä


heikentynyt nielun toiminta ja yskän heijaste



alentunut vireystaso



immobilisaatio



enteraalinen ravitsemus



korkea ikä



miessukupuoli



orofaryngeaalinen dysfagia



syöttäminen itsenäisen syömisen sijaan



huono suuhygienia



monisairastavuus

Apiraatiopneumonia vanhusväestössä on yleinen diagnoosi, joka usein myös
alidiagnosoidaan (Eisenstadt, 2010). Viidessä vanhusten hoitokodissa tehty kolmen
vuoden seurantatutkimus osoitti keuhkokuumeen esiintyvyydeksi 34 prosenttia (n =
475) (Loeb ym., 1999), ja myös Langmore tutkijaryhmineen (1998) havaitsi
aspiraatiopneumonian esiintyvyyden olevan suurta nimenomaan hoitokodeissa (44 %, n
= 41). Suomessa keuhkokuumeeseen kuolleisuus on vuosittain 30–40/100 000, ja
suurinta kuolleisuus on nimenomaan vanhusväestössä (Honkanen ym., 2008).
Yksinomaan dementiaa sairastavilla hengitystieinfektiot ovat yleisin välitön kuolinsyy
(Kalia, 2003; Viramo & Sulkava, 2001). Esimerkiksi Chouinardin ym. (1998)
retrospektiivisessä tutkimuksessa ilmeni, että 53 prosenttia (n = 47) tutkimuksen
dementiaa

sairastaneista

henkilöistä

kuoli

pneumoniaan

kahden

vuoden

tarkastelujaksolla.

1.2.3 Nielemisvaikeuksien erityispiirteet dementiassa

Jopa 45–55 prosentilla hoitokodeissa asuvista dementiaa sairastavista henkilöistä
ilmenee nielemisvaikeuksia (Chouinard, Lavigne & Villeneuve, 1998; Horner ym.,
1994; Kayser-Jones & Pengilly, 1999). Dementiaa sairastavilla on nielemisessä sekä
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oraalisen että faryngeaalisen vaiheen ongelmia, jotka pääasiassa liittyvät näiden
vaiheiden viivästymisiin (Coyle ym., 2006; Priefer & Robbins, 1997).

Dementiaa sairastavien nielemisvaikeuksia tarkastelleissa tutkimuksissa on havaittu
ensinnäkin epäröintiä oraalisessa valmisteluvaiheessa oraalisen apraksian vuoksi
(Horner ym., 1994; Logemann, 1998, s. 330–331). Hyvin yleistä on myös, että
nielemisen jälkeenkin suuhun jää ruokajäämiä (Steele, Greenwood, Ens, Robertson &
Seidman-Carlson, 1997). Dementiaa sairastavilla myös oraalista vaihetta vaikeuttava
oraalinen taktiilinen agnosia voi aiheuttaa sen, että ruuan aiheuttamien tuntoaistimusten
tunnistamattomuuden vuoksi nielemistä ei aloiteta.

Faryngeaalisen vaiheen viivästymät aiheuttavat useimmiten sen, että hengitysteiden
suojamekanismi nielemisen aikana ei toimi tarpeeksi hyvin, ja ihminen aspiroi tai
penetroi nieltävää ainesta (Coyle ym., 2006). Suurella osalla on reflektorisia ongelmia
nielemisessä: nielemisrefleksin laukeamisessa on havaittu viivästymistä dementiaa
sairastavilla (Horner ym., 1994). Steelen ym. (1997) tutkimus myös antoi viitettä tästä,
sillä merkittävä osa dementiahoitoyksiköiden asukkaista yski, koska ruokaa joutui
hengitysteihin ruokailutilannehavainnoinnin aikana. Taustalla saattaa olla esimerkiksi
nielemisapraksia, jolloin dementiaa sairastavan henkilön on vaikeaa aloittaa nielemistä
(Logemann, 1998, s. 330–331). Myös kuolaaminen on hyvin yleistä dementiaa
sairastavilla, mikä kertoo usein siitä, että spontaani syljen nielemiskyky on heikentynyt
(Johnson & Scott, 2006; Steele ym., 1997). Lisäksi dementiaa sairastavilla on suuri
vaara myöhäiseen aspiraatioon, sillä usein nieluun jää ruoka- ja nestejäämiä nielemisen
jälkeenkin (Horner ym., 1994).

1.3 Dementiaa sairastavien henkilöiden laitoshoito

Dementia on merkittävin laitoshoitoon päätymiseen johtava oireyhtymä (Sulkava &
Eloniemi-Sulkava, 2008). Vähintään keskivaikeaa dementiaa sairastavista henkilöistä
laitoshoidossa on jopa puolet (Sulkava, 2001). Dementoituneen henkilön laitoshoitoon
sijoittamisen merkittävin syy on käytösoireet, etenkin aggressiivisuus (Juva, Valvanne
& Voutilainen, 2005). Muita yleisiä syitä ovat muun muassa rajoittunut fyysinen
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toimintakyky, riippuvuus avusta päivittäisissä toiminnoissa, inkontinenssi, yöllinen
levottomuus,

mahdolliset

oheissairaudet,

kyvyttömyys

tunnistaa

omaisia

ja

kotiympäristöä sekä omaisen stressi tai sairastuminen. Laitoshoitoa dementiaa
sairastaville

henkilöille

ympärivuorokautista
terveyskeskussairaaloiden

järjestävät

valvontaa

vanhainkodit,

tarjoavat

vuodeosastot.

dementiaryhmäkodit,

asumispalveluyksiköt

Yleensä

vanhankodeissa

sekä
asuvat

dementoituneet henkilöt ovat omatoimisempia terveyskeskussairaaloissa asuviin
nähden. Useimmiten sairauden loppuvaiheessa dementiaa sairastava henkilö on täysin
vuodepotilas, jonka hoito on lähinnä perushoitoa (Sulkava, 2001).

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto ovat yhteistyössä laatineet iäkkäiden
palveluita koskevia laatusuosituksia, jotka koskevat mm. henkilöstön määrää sekä
asumis- ja hoitoympäristöä. Suosituksen mukaan esimerkiksi ympärivuorokautisessa
hoidossa vähimmäismäärä kutakin asukasta kohden on 0,5–0,6 hoitotyöntekijää
vuorokautta

kohden,

hyvän

henkilöstömitoituksen

ollessa

0,7–0,8

hoitotyöntekijää/asukas (Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen kuntaliitto, 2008, s.
36). Näistä suosituksista huolimatta henkilöstöresurssiongelmat ovat iäkkäiden
laitoshoidossa arkipäivää. Syömiseen ja ravitsemukseen liittyviä laitoshoidon haasteita
ovat aliravitsemuksen tunnistaminen, hoidon merkityksen oivaltaminen ja oikeiden
hoitomenetelmien valitseminen (Tilvis, 2001).

1.3.1 Suositeltavat hoitokäytänteet dementiaa sairastavien henkilöiden syömisen ja
nielemisen vaikeuksien huomioimiseksi

Kuten eivät syömisen ja nielemisen ongelmat ole yksiselitteisiä dementiaa sairastavilla
henkilöillä, eivät myöskään hoidolliset strategiat ole yksinkertaisia (Chang, Wykle &
Madigan, 2006). Silti ravitsemuksen, syömisen ja nielemisen tukeminen hoitotyössä
tulisi olla osana arkirutiineja (Tuovinen & Lönnroos, 2008). Amella, Grant ja Mulloy
(2008) arvelevat, että paras tapa hoitaa syömisen ongelmia on hoitaa niiden syitä eli
dementiaa, masennusta tai ahdistuneisuutta oikeanlaisin lääkkein unohtamatta
kuitenkaan sosiaalista tukea. Hoidossa on myös tärkeää, että ruokailujen aikana
henkilöstön määrä on riittävä ja että henkilöstöllä on tietoa ja taitoa. Tässä kappaleessa
käsitellään kuitenkin ravitsemushoitoon, syömisen avustamiseen ja nielemisvaikeuksien
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kompensaatiokeinoihin liittyviä suositeltavia hoitokäytänteitä dementiaa sairastavien
henkilöiden parissa.

Ravitsemushoito
Hoitokotien asukkaiden aliravitsemus on pitkälti selitettävissä esimerkiksi dementialla
ja nielemisvaikeudella, mutta ravitsemushoidon merkitystä ei voida kuitenkaan unohtaa
(Suominen ym., 2005). Ravitsemushoidolla tarkoitetaan tässä terveyttä edistävää
ruokavaliota ja täydennysravintovalmisteita sekä ravitsemuksen arviointia ja seurantaa.
Ravitsemushoitoon panostaminen lisää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja vähentää
sosiaali- ja terveyshuollon kustannuksia (Tuovinen & Lönnroos, 2008). Keskeisiä
asioita ravitsemushoidossa ovat mahdollisimman varhainen puuttuminen ongelmaan
sekä mahdollisuuksien mukaan riskien ja ongelmien ehkäisy jo ennalta. Dementiaa
sairastavien

ravitsemushoidossa

lääketieteen,

hoitotyön,

tarvitaan

ravitsemus-,

myös

puhe-,

moniammatillista

toiminta-,

osaamista

fysioterapian

sekä

ruokapalveluiden aloilta, omaisten osuutta yhteistyössä unohtamatta (Nuutinen ym.,
2009, s. 126). Hoidossa on tärkeää dementiaa sairastavan henkilön ohjaus, tukeminen,
motivointi ja hänen toiveidensa huomioiminen (Tuovinen & Lönnroos, 2008).

Iäkkäiden

liiallista

ravitsemuksella

laihtumista
(Sulkava

ja
&

aliravitsemusta

voidaan

Eloniemi-Sulkava,

estää

tehostetulla

2008).

Valtion

ravitsemusneuvottelukunta laati uuden ravitsemushoitosuosituksen vuonna 2009, joka
korvaa vuonna 1994 tehdyn suosituksen (Nuutinen ym., 2009, s. 3). Tarkoituksena on,
että toteutuessaan suositus parantaa potilaiden elämänlaatua ja terveyttä sekä säästää
terveydenhuollon kustannuksia. Suositus sisältää myös dementiaa sairastavien
ravitsemushoitoon suunnatun osion (Nuutinen ym., 2009, s. 126–130). Käytännön
suosituksia dementiaa sairastavien riittävän ravitsemustason ylläpitämiseksi ovat mm.
pienien aterioiden tarjoaminen usein (6–8 ateriaa päivässä) ja säännöllisinä aikoina,
täydennysravintovalmisteiden tarjoaminen 1–2 kertaa päivässä sekä painon seuraaminen
ja vajaaravitsemuksen riskien säännöllinen arviointi. Ravitsemuksen ja painonseurantaa
olisi hyvä toteuttaa vähintään kuukauden välein (Chang & Roberts, 2011).
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Syömisen avustaminen
Valtion

ravitsemusneuvottelukunnan

dementiaa

sairastavia

koskevassa

ravitsemussuosituksessa suositellaan myös, että ruokailutilanteet tulisivat olla
kodinomaisia ja ruokailuympäristö järjestää yksinkertaiseksi ja häiriöttömäksi
(Nuutinen ym., 2009, s. 126–130). Ruokailutilan häiriöttömyydellä on erittäin suuri
merkitys (Chang & Roberts, 2011; Durnbaugh ym., 1996). Mieluisa, selkeä ja häiriötön
syömisympäristö saattaa olla ratkaisu muuten haasteelliselle ruokailutilanteelle, jossa
dementiaa sairastava henkilö herkästi häiriintyy ympäristön äänistä ja muista
ärsykkeistä (Huckabee & Pelletier, 1999, s. 225). Myös ruuan ulkonäköön ja
tarjoamiseen on kiinnitettävä huomiota ruokailun edistämiseksi ja ruokahalun
kasvattamiseksi (Durnbaugh ym., 1996).

Ravitsemussuosituksessa

ruokailuajat

suositellaan

sijoitettavaksi

vuorokauden

virkeimpään aikaan (Nuutinen ym., 2009, s. 126–130). Kun ruokailuajat ajoittuvat
vireystilan kannalta oikein, on syöminen yleensä sujuvampaa ja nieleminen
turvallisempaa (Huckabee & Pelletier, 1999, s. 222–223). Asukkaiden omatoimisuutta
tulee myös tukea, ja suosituksena on, että henkilökunta syö samassa pöydässä
dementiaa sairastavien henkilöiden kanssa mallintaen syömistä (Nuutinen ym., 2009, s.
126–130). Tarvittaessa henkilökunnan tulisi ohjata sanallisesti ruokailutilannetta, ja
ruokailutilasta tulisi löytyä myös kirjallisia tai kuvallisia ohjeita ruokailua varten.
Tarjottavan ruuan täytyy tietenkin myös vastata henkilön pureskelemis- ja
nielemiskykyä. Ruokailutaitojen heikentyessä ja ruokailun hidastuessa tulisi tarvittaessa
käyttää syömisen apuvälineitä tai lämpölautasta. Oikeanlaisten ruokailuvälineiden
valinnalla voidaan vaikuttaa ruokailun sujumiseen ja turvallisuuteen: esimerkiksi kun
tavallisesta mukista tai nokkamukista juotaessa päätä täytyy kallistaa taaksepäin, voi
parempi juoma-astiavaihtoehto olla muki, jonka ulkoreuna on koverrettu (Cichero,
2006a).

Kaikki edellä mainitut keinot edistävät dementiaa sairastavan henkilön omatoimisuutta
ruokailussa. Pitkäaikaishoidossa olevien iäkkäiden ihmisten syömisen avustamisen
tarve on kuitenkin melko suurta, sillä jopa 50–66 prosenttia heistä tarvitsee
jonkinasteista apua syömistilanteissa (Barczi ym., 2000; Valentini ym., 2009). Syömistä
voidaan avustaa esimerkiksi dementiaa sairastavan henkilön kättä ohjaamalla, joka
saattaa auttaa häntä hahmottamaan syömistilannetta paremmin (Huckabee & Pelletier,
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1999, s. 225–226). Joskus syömisen ja ruokailun vaikeudet voivat olla kuitenkin niin
vaikeita, että hoitohenkilökunnan tai omaisten täytyy hoitaa syöttäminen. Syöttäminen
on turvallista, kun annettavat suulliset eivät ole liian suuria, syöttäminen ei ole liian
nopeaa, eikä seuraavaa suupalaa anneta ennen kuin suu on tyhjä (Kayser-Jones &
Pengilly, 1999). Syömistä avustavan henkilön täytyy keskittyä syötettävään henkilöön
sekä tarkkailla mahdollisia muutoksia hengityksessä, äänenlaadussa tai muita oireita,
jotka voivat viitata aspiroimiseen. Syöttämisen jälkeen on erityisen tärkeää huolehtia
suun puhdistamisesta. Dementiaa sairastavan henkilön syöttäminen voi kuitenkin olla
haasteellista, jos hän esimerkiksi kieltäytyy kokonaan syömästä, jolloin ratkaisuja
täytyy punnita ravitsemustilan ylläpitämisen ja avustettavan henkilön inhimillisen
kohtelun välillä (Huckabee & Pelletier, 1999, s. 216). Hyviä keinoja ovat muun muassa
sanallinen rohkaiseminen, hoitajan rauhallinen olemus ja katsekontakti syötettävään
asukkaaseen ja tarvittaessa syöttämisen kokeileminen uudelleen myöhemmin (Chang &
Roberts, 2011). Se, että syöttäjä on useimmiten sama hoitaja, saattaa myös selkeyttää
ruokailutilannetta.

Nielemisen kompensaatiokeinot
Dementian yhteydessä esiintyvät nielemisvaikeudet tulee ottaa ruokailutilanteessa myös
huomioon. Nielemisvaikeuden kompensaatiokeinoja voivat olla kehon asennot,
nielemistä tehostavat tekniikat sekä ruokien ja nesteiden koostumuksen muuttaminen
(Cichero, 2006a). Aspiroimisen ehkäisemisen kompensaatiokeinot ovat hyvin
yksilöllisiä, ja toisaalta taas dementiaa sairastaville ohjatut keinot eivät voi olla liian
monimutkaisia (Logemann ym., 2008). Kehon asennoilla hallitaan nieltävän aineksen
virtausta (Cichero, 2006a). Pystysuorassa asennossa, kehon ollessa noin 90 asteen
kulmassa nieleminen tapahtuu nopeammin, hengitysteiden suojaamisen kannalta
turvallisemmin, ja myös refluksin mahdollisuus pienenee. Pystyasento tulisi säilyttää
myös noin tunnin ruokailun jälkeenkin myöhäisen aspiraation estämiseksi (KayserJones & Pengilly, 1999). Oikean asennon valinnan kannalta on myös tärkeää löytää
mahdollisimman tukeva ja vähiten ponnistelua vaativa asento (Cichero, 2006a).
Nielemistä tehostavat tekniikat, joilla pyritään muuttamaan nielun mittasuhteita ja
suojaamaan hengitysteitä, vaativat puolestaan henkilöltä oppimiskykyä ja muistamista,
joten ne eivät välttämättä sovellu dementiaa sairastavien hoitoon.
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Ruokakoostumuksen muutokset voivat myös tulla kyseeseen dementiassa, koska
oraalisen vaiheen ongelmat tekevät pureskelun ja boluksen kokoamisen vaikeaksi, ja
lisäksi kognitiiviset ongelmat vaikeuttavat

boluksen käsittelyyn

keskittymistä

(Huckabee & Pelletier, 1999, s 106). Koostumusten muutoksen tarkoituksena on
turvallisuuden lisäksi oraalisen ravitsemuksen säilyttäminen (Huckabee & Pelletier,
1999, s. 195–196). Ruuan koostumusta voidaan säätää aina soseutetusta hienonnettuun
ja nk. pehmeään ruokavalioon (Cichero, 2006a). Pehmeämmät koostumukset vaativat
vähemmän

pureskelua,

ja

tasalaatuisempi

ja

kosteutetumpi

ruoka

juuttuu

epätodennäköisemmin nieluun. Toisaalta pehmeässä tai sosemaisessa ruokavaliossa
oraalinen stimulaatio voi jäädä liian vähäiseksi, joten silloin tällöin on hyvä tarjota
haasteellisempia ruokakoostumuksia, mikäli se on turvallista (Huckabee & Pelletier,
1999, s. 107–108). Joskus dementiaa sairastavat henkilöt voivat jopa hyötyä isommista
ja voimakkaamman makuisista boluksista, jotka stimuloivat nielemistä (Logemann,
1998, s. 331–332). Myös nesteitä voidaan tarjota eri koostumuksissa ja apuna voidaan
käyttää sakeuttamisaineita. Paksumpaa nestettä on helpompi hallita ja pitää koossa
nieltäessä, eikä siitä yleensä jää nieluun jäämiä (Cichero, 2006a; Huckabee & Pelletier,
1999, s. 118–119). Logemannin tutkimusryhmä (2008) totesi, että pitkälle edenneissä
dementiatapauksissa nesteiden sakeuttamiseen liittyvät kompensaatiokeinot estivät
aspiraation koehenkilöistä noin puolella (n = 514).

1.3.2 Dementiassa esiintyvien syömisen ja nielemisen vaikeuksien huomioiminen
hoitotyössä

Sormunen ym. (2007) tutkivat suomalaisissa dementiahoitoyksiköissä eettisesti
epäasianmukaisia

hoitotilanteita.

Tutkimusryhmä

havaitsi,

että

tyypillisimmin

epäasianmukainen hoito liittyi ruokailu- ja erityisesti syöttämistilanteisiin. Suurimmaksi
osaksi epäasianmukaisuus ilmeni tilanteina, joissa hoitohenkilökunta kohteli dementiaa
sairastavia henkilöitä epäinhimillisesti vain hoidon kohteina. Myös omatoimisen
syömisen

mahdollisuuksien

rajoittaminen

oli

yleistä

ruokailutilanteissa.

Epäasianmukaisten hoitotilanteiden sekä heikon fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn
välillä havaittiin vahva yhteys.
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Myös muissa tutkimuksissa on havaittu, että dementiaa sairastavien henkilöiden
syömisen ja nielemisen vaikeuksien huomioimisessa on paljon parantamisen varaa.
Esimerkiksi syöttämiseen liittyvissä hyvissä käytännöissä näyttäisi olevan melko paljon
puutteita dementiaa sairastavien hoidossa. Hoitokotiasukkaiden keskuudessa tehdyssä
tutkimuksessa vertailtiin ruokailutilanne- ja syömiskäytäntöjä itsenäisesti syövien (n =
5, 45 havainnointikertaa) ja syötettävien (n = 5, 45 havainnointikertaa) asukkaiden
välillä (Sanders, Hoffman & Lund, 1992). Merkittävimmät erot olivat mm., että
avustettavat asukkaat joutuivat odottamaan ruokaansa miltei kaksinkertaisen ajan
itsenäisesti syöviin nähden, ja tästä hyvin selkeänä seurauksena oli se, että ruuan
lämpötila oli avustusta tarvitsevilla alhaisempi. Lisäksi ruokatarjottimen sijainti
potilaaseen nähden oli useimmiten sivulla, kun taas itsenäisesti syövillä tarjotin oli
jokaisella aterialla edessä. Myös Changin ja Robertsin (2008) tutkimuksessa havaittiin
kyseenalaisia hoitostrategioita ongelmallisissa syöttämistilanteissa: hoitajat saattoivat
muun muassa käyttää uhkailua saadakseen asukkaan syömään. Usein syötettäviä
hoitokotien asukkaita myös syötetään liian nopealla tahdilla, annetut suupalat ovat usein
liian suuria ja syömisen jälkeen suuhygieniaan panostaminen on puutteellista (Chang &
Roberts, 2008; Kayser-Jones & Pengilly, 1999; Pelletier, 2004; Sanders ym., 1992).

Useassa tutkimuksessa on havaittu olevan puutteita myös nielemisvaikeuden
huomioimisessa

ruokailutilanteessa.

Mahdollisimman

istuvan

syömis-

tai

syöttämisasennon sijaan on raportoitu liian makaavista (Kayser-Jones & Pengilly, 1999;
Sanders ym., 1992) sekä epävakaista asennoista (Pelletier, 2004; Steele ym., 1997).
Vaikka

Pelletierin

(2004)

tutkimuksessa

hoitajat

tunnistivat

turvallisen

syöttämisasennon elementit, ei niitä käytännössä toteutettu. Myös nielemisvaikeuksista
kärsivien dementiaa sairastavien henkilöiden ruokien ja juomien koostumuksien on
havaittu olevan epätarkoituksenmukaisia (Kayser-Jones & Pengilly, 1999).

1.3.3 Hoitohenkilökunnan tietämys dementiaan liittyvistä syömisen ja nielemisen
vaikeuksista

Hoitajien tietämys dementiaa sairastavien syömisen ja nielemisen vaikeuksista on yksi
käytännön hoitotyöhön vaikuttava osatekijä työkokemuksen, arvojen ja asenteiden sekä
työyhteisöön ja itse hoidettavaan liittyvien piirteiden ohella (Pelletier, 2005). Hyvän
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tietämyksen

avulla

voidaan

edesauttaa

hoitokodin

asukkaiden

fyysistä

ja

psykososiaalista hyvinvointia (Pelletier, 2004). Aiheesta tehdyt tutkimukset antavat
kuitenkin

viitteitä

siitä,

että

dementiaa

sairastavien

parissa

työskentelevällä

hoitohenkilökunnalla on puutteelliset tiedot syömisen, ravitsemuksen, syömisen
avustamisen ja nielemisen osilta. Esimerkiksi Sormunen ym. (2007) arvelevat, että
hoitajien riittämätön tietämys dementiaa aiheuttavien sairauksien syistä ja dementian
oireista voivat olla dementiaa sairastavien hoidossa ilmenevien ongelmien taustalla.

Pelletier (2004) totesi tutkimuksessaan, että hoitokodeissa työskentelevien lähihoitajien
(n = 20)

(certified

nurse assistant,

CNA) tietämys

iäkkäiden asukkaiden

nielemisvaikeuksista ja syöttämisessä huomioitavista asioista oli puutteellista.
Esimerkiksi nielemisvaikeuksien oireiden tunnistaminen oli hyvin rajoittunutta. Lisäksi
Suominen, Sandelin, Soini ja Pitkälä (2009) havaitsivat vertailemalla painoindeksiä ja
ravitsemustilan arviointimenetelmän (MNA, Mini Nutiritional Assessment) tulosta
hoitajien

näkemykseen

aliravitsemuksen

esiintymisestä,

että

aliravitsemuksen

tunnistaminen pitkäaikaissairaanhoidossa työskentelevien hoitajien keskuudessa oli
heikkoa. Hoitajat tunnistivat vain 15,2 prosenttia aliravitsemustapauksista. Nämä
tapaukset, jotka hoitajat arvioivat aliravituiksi olivatkin arviointimenetelmien mukaan
itse asiassa jo anorektisia. Lisäksi Changin ja Robertsin (2008) tutkimukseen
osallistuneista hoitajista jopa 93 prosenttia (n = 31) myönsi, että heidän tietämyksensä
tehokkaasta ja turvallisesta dementiaa sairastavien syöttämisestä on riittämätöntä.

Myös iäkkäiden ravitsemushoitoon liittyvä koulutus on havaittu usein puutteelliseksi
(Pelletier, 2004; Sanders ym., 1992; Suominen ym., 2005). Koska hoitajat ovat
avainasemassa iäkkäiden henkilöiden hoitotyössä, tulisi heidän koulutuksensa sisältää
mm. nielemisvaikeuksien tunnistamiseen ja kompensoimiseen liittyviä sisältöjä
(Kayser-Jones & Pengilly, 1999). Myös työpaikoilla tapahtuva koulutus olisi
tarkoituksenmukaista. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2006 tehdyssä
selvityksessä geriatrisen hoidon ja vanhustyön laadun parantamista pohdittiin mm.
koulutuksen kautta (Kivelä, 2006, s. 43–60). Sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksesta
valmistuvat

lähihoitajat

ovat

merkittävä

ammattikunta

vanhustyössä,

sillä

lähihoitajatutkinnon suorittaneista noin joka toinen on töissä vanhusten parissa.
Vanhustyö on yksi peruskoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoista, ja selvityshenkilön
mukaan koulutusohjelman sisällöt vastaavat kohtalaisen hyvin vanhustyössä tarvittavia
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tietoja ja taitoja. Koulutuksessa korostetaan mm. vanhuksen itsemääräämisoikeuden
kunnioittamista, perushoidon, ravitsemuksen ja kodinhoidon osaamista.

1.4 Enteraalinen ravitsemus dementiassa

1.4.1 Enteraalisen ravitsemuksen määritelmä ja esiintyvyys hoitoyksiköissä

Muuten kuin suun kautta tapahtuvaa eli nonoraalista ravitsemusta käytetään esimerkiksi
aspiraatioriskin vähentämiseksi, aliravitsemuksen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin
edistämiseksi silloin, kun oraalinen syöminen ei ole turvallista (Finucane ym., 1999;
Huckabee & Pelletier, 1999, s. 171, 193). Nonoraalisia ravitsemuskeinoja ovat
parenteraalinen

ja

enteraalinen

ravitsemus.

Parenteraalisella

ravitsemuksella

tarkoitetaan suonensisäistä ravitsemusta (Huckabee & Pelletier, 1999, s. 172–179;
Cichero, 2006a). Tässä työssä keskitytään kuitenkin enteraaliseen ravitsemukseen, joka
puolestaan

tarkoittaa

ravinnon

ja

nesteen

ohjaamista

letkulla

suoraan

ruuansulatuskanavaan nenän, ruokatorven, mahan tai jopa suoliston kautta. Enteraalisia
letkuravitsemuskeinoja

ovat

mm.

nenämahaletku

ja

mahalaukkuavanne

eli

perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma (PEG). Enteraalinen ravitsemus voi olla
pysyvä tai väliaikainen ratkaisu. Nenämahaletkua käytetään enemmänkin väliaikaisena
ratkaisuna, kun taas PEG sopii paremmin pidempiaikaiseen, joskaan ei pysyvään
käyttöön. PEG onkin käytetyin pitkäaikaisen letkuravitsemuksen muoto (Kuo, Rhodes,
Mitchell, Mor & Teno, 2009), ja se on myös yleisimmin käytössä oleva enteraalinen
ravitsemusmenetelmä hoitokodeissa (Brockett, 2006).

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yli kolmanneksella hoitokodeissa
asuvilla vakavasti kognitiivisesti vammautuneilla on käytössään letkuravitsemus
(Mitchell, Teno, Roy, Kabumoto & Mor, 2003). Lindmanin ym. (2007, s. 20) mukaan
Suomen vanhainkodeissa letkuravitsemuksen esiintyvyys on 0,4 % (n = 3925) ja
pitkäaikaishoidossa 0,9 % (n = 7605). Kun tarkastellaan pelkästään erittäin vaikeaa
dementiaa sairastavia henkilöitä, nousevat letkuravitsemuksen esiintymisluvut kuitenkin
vanhainkodeissa 1,2 prosenttiin (n = 545) ja pitkäaikaishoidossa 3,5 prosenttiin (n =
1500).
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1.4.2 Enteraaliseen ravitsemukseen liittyvät ongelmat dementiaa sairastavilla henkilöillä

Dementiaa sairastavilla ei PEG:n avulla ole juuri saavutettu hyötyjä, joskaan
tutkimustieto ei ole yksiselitteistä (Palecek ym., 2010). Myös letkuravitsemuksen
aiheuttamat komplikaatiot ja sivuvaikutukset voivat olla kohtalokkaita näille hauraille
vanhuksille. Enteraalisen ravitsemuksen käytön yhteydessä tunnistettuja komplikaatioita
ovat mm. paikallinen kipu, aspiraatiopneumonia, kuumeilu, pahoinvointi, oksentelu,
gastroesofageaalinen refluksi, ripuli ja aineenvaihdunnan häiriöt (Cichero, 2006a; Li,
2002). Dementiaa sairastava henkilö voi myös pyrkiä irrottamaan letkua, ja lisäksi letku
voi vuotaa tai tukkeutua.

Enteraalisia

ravitsemusmenetelmiä

käytetään

useimmiten

aspiraatioriskin

vähentämiseksi (Brockett, 2006; Li 2002). Käytännössä tällaisesta hyödystä ei
dementiaa sairastavilla ole kuitenkaan näyttöä. Itse asiassa tutkimukset ovat osoittaneet,
että

yleisin

letkuravitsemuksen

yhteydessä

syntyvä

komplikaatio

on

aspiraatiopneumonia (Finucane ym., 1999). Enteraaliset keinot eivät esimerkiksi estä
oraalisia eritteitä kulkeutumasta hengitysteihin (Brockett, 2006). Toisaalta myös liian
makaavassa asennossa tapahtuva enteraalinen ravitsemus voi johtaa siihen, että
ravintoliuos virtaa ruoansulatuskanavassa väärään suuntaan ja jopa hengitysteihin asti
(Huckabee & Pelletier, 1999, s. 183).

Tutkimukset eivät ole myöskään onnistuneet löytämään näyttöä letkuravitsemuksen
hyödyistä

ravitsemustason

aliravitsemuksen,

paranemisen

makuuhaavojen

tai

(Sampson,
infektioiden

Candy

&

ehkäisemisen

Jones,

2009),

(Li,

2002),

hyvinvoinnin tai elämänlaadun edistämisen (Finucane ym., 1999; Sampson ym., 2009),
toiminnallisuustason paranemisen (Li, 2002) tai elossa selviytymisen (Kuo ym., 2009;
Li, 2002; Sampson ym., 2009) suhteen vaikeaa dementiaa sairastavilla. Esimerkiksi
verrattuna suun kautta syöviin edennyttä dementiaa sairastaviin henkilöihin,
letkuravitsemusta käyttäneet dementiaa sairastavat henkilöt joutuivat useammin
ensiapu- tai sairaalahoitoon Kuon ym. (2009) tutkimuksen mukaan. Lisäksi
letkuravitsemusta käyttävien otokseen kohdistuneessa seurannassa havaittiin, että heistä
jopa 64,1 prosenttia (n = 5209) kuoli vuoden tarkastelujakson sisällä.
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Kuitenkin, Rudberg, Egleston, Grant ja Brody (2000) havaitsivat tutkimuksessaan, että
letkuravitsemuksessa olleiden nielemisvaikeuksisten hoitokotiasukkaiden kuolleisuus
oli vähäisempää verrattuna ei-letkuravittuihin, joskin kummassakin ryhmässä kaiken
kaikkiaan kuolleisuus oli suurta vuoden sisällä (39–50 %). Lisäksi japanilaisessa
tutkimuksessa

kyseenalaistettiin

dementian

vaikutus

riskitekijänä

PEG-

letkuravitsemuksen avulla selviämiseen. Tutkimuksen mukaan kuolleisuus dementiaa
sairastavien ja kognitioltaan normaalien letkuravitsemusta käyttäneiden iäkkäiden
ihmisten välillä eivät eronneet toisistaan merkittävästi (Higaki, Yokota & Ohishi, 2008).
Sen sijaan mm. korkea ikä ja krooninen sydänvika olivat vahvimmin yhteydessä
kuolleisuuteen letkuravitsemuksen kanssa. Muihin tutkimuksiin verrattuna nämä
poikkeavat tutkimustulokset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että letkuravitsemus
merkittävästi pidentäisi nielemisvaikeuksisten hoitokotiasukkaiden elinikää, saati
parantaisi heidän elämänlaatuaan. Kun dementiaa sairastavalle asennetaan PEG,
voidaan potilasta joutua lääkitsemään rauhoittavilla, jotta hän antaa letkun olla
paikoillaan (Palecek ym., 2010). Lääkitseminen voi kuitenkin heikentää elämänlaatua.
Myös syömisen kautta saatu mielihyvä ja inhimillinen kanssakäyminen vähenee.

Osaksi

letkuravitsemuksen

hyötyjen

vähyys

johtuu

luultavasti

siitä,

että

pitkäaikaissairauksissa, kuten dementiassa, liikkumattomuus ja neurologiset vaikeudet
heikentävät ravitsemushoidosta saatavaa apua (Li, 2002). Kyvyttömyys syödä voi olla
myös

merkki

lähestyvästä

kuolemasta,

eivätkä

siksi

aggressiivisetkaan

ravitsemusinterventiot paranna hyvinvointia, toiminnallisuutta tai selviytymistä.

1.4.3 Dementiaa sairastavien henkilöiden enteraalista ravitsemusta koskevat suositukset

Mahdollisia syitä letkuravitsemuksen laajaan käyttöön sen huonoista puolista
huolimatta ovat ravitsemuksen ja elämän ylläpitäminen keinolla millä hyvänsä,
letkuravitsemukseen vaadittavien vähäisempi henkilökuntaresurssien tarve verrattuna
käsin syöttämiseen ja myös omaisten ja hoitohenkilökunnan liian optimistiset käsitykset
letkuravitsemuksen hyödyistä (Finucane ym., 1999). On myös mahdollista, että
hoitohenkilökunnalla ei ole hyviä vaihtoehtoja PEG:ille ja siksi sitä suositellaan niin
paljon (Sharp & Shega, 2009). Letkuravitsemukseen liittyy useita eettisesti vaikeita
kysymyksiä. Esimerkiksi haittojen tiedostamisesta huolimatta letkuravitsemukseen
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päätyvät omaiset voivat kokea, että ravitsemuksen ja nesteytyksen kieltäminen
dementiaa sairastavalta on moraalisesti väärin (Li, 2002). Keskustelua siis loppuvaiheen
dementian ravitsemushoidosta tarvitaan (Sharp & Shega, 2009).

Isobritannialaisen kansallisen suosituksen mukaan letkuravitsemusta tulee harkita, jos
dementiaa sairastavalla henkilöllä ilmenee ohimeneviä nielemisvaikeuksia (National
Institute for Health and Clinical Exellence, 2006, s. 42). Myös Euroopan laajuisessa
suosituksessa (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN)
todetaan, että lievää tai keskivaikeaa dementiaa sairastavien energian ja ravintoaineiden
saanti voi parantua ja aliravitsemus estyä joissain tapauksissa enteraalisena toteutuvan
ravitsemuksen avulla (Volkert ym., 2006). Kuitenkaan pitkäaikaista eikä dementian
terminaalivaiheessa tapahtuvaa enteraalista ravitsemusta ei tulisi tutkimusten eikä
suositusten mukaan toteuttaa, sillä sen avulla saavutetaan vain harvoja hyötyjä ja useita
haittoja (National Institute for Health and Clinical Exellence, 2006, s. 42; Post, 2003;
Viramo & Strandberg, 2001; Volicer, 1998; Volkert ym., 2006). Sama seikka todetaan
myös suomalaisessa käypä hoito -suosituksessa, joka siis koskee parantumatonta tautia
sairastavien aikuisten oireenmukaista hoitoa tilanteessa, jossa tautiin suuntautuva hoito
on osoittautunut tehottomaksi tai potilaalle liian raskaaksi (Hänninen ym., 2008).

Päätös enteraalisesta ravitsemuksesta tulee tehdä kunkin dementiaa sairastavan henkilön
kohdalla yksilöllisesti (Volkert ym., 2008). Päätöksenteossa tulee huomioida potilaan
toiveet letkuravitsemukseen liittyen, taudin vaikeusaste, elinajanodote, elämänlaatu ja
mahdolliset

letkuravitsemuksen

aiheuttamat

komplikaatiot.

Ideaalitilanteessa

nonoraaliseen ravitsemukseen päätymisestä päättää potilas itse, mutta aina se ei
kuitenkaan ole mahdollista (Brockett, 2006). Myös valtion ravitsemusneuvottelukunnan
suomalaisessa ravitsemushoitosuosituksessa mainitaan, että dementiaa sairastavien
ravitsemushoito suunnitellaan ja toteutetaan omaisten mielipidettä kuullen sekä potilaan
elämänlaatu ja eettiset näkökulmat huomioon ottaen (Nuutinen ym., 2009, s.130).
Esimerkiksi kun dementiaa sairastavan ravitsemus ja nesteytys eivät enää onnistu suun
kautta, keskustellaan omaisten kanssa ja sovitaan, kuinka kauan on inhimillistä jatkaa
ruuan ja juoman antamista. Oraalisen ravitsemuksen valitseminen enteraalisen
ravitsemuksen sijaan aspiraatioriskistä huolimatta onkin usein elämänlaatukysymys
(Brockett, 2006)

21
Vaihtoehtojakin

dementian

loppuvaiheen

letkuravitsemukselle

on.

Useimmiten

dementiaan liittyvät ravitsemus- ja syömisongelmat ovat ratkaistavissa ruokavaliollisin,
lääkkeellisin tai hoitostrategiallisin keinoin (Volicer, 1998). Hoitohenkilökunnan tulisi
rohkaista dementiaa sairastavaa henkilöä syömään ja juomaan suun kautta niin pitkään
kuin vain mahdollista (National Institute for Health and Clinical Exellence, 2006, s. 42).
Huolellinen suun kautta syöttäminen, jonka päätavoitteena on ravitsemustilan
parantamisen sijaan mielihyvä (comfort feeding only), on mahdollisesti varteenotettava
vaihtoehto letkuravitsemuksen sijaan (Finucane ym., 1999; Palecek ym., 2010). Suun
kautta syöttämistä jatketaan niin kauan kuin se on potilaalle kuormittamatonta.
Terminaalivaiheessa olevat potilaat voivat kokea mielihyvää, vaikkakin nautitut ruuan
ja nesteiden määrät ovat minimaalisia (Li, 2002). Esimerkiksi janontunnetta voidaan
lievittää huulia kostuttamalla (Hänninen ym., 2008).

1.4.4

Hoitovastuussa

olevien

henkilöiden

ja

iäkkäiden

ihmisten

mielipiteet

enteraalisesta ravitsemuksesta

Päätöksenteko enteraalista ravitsemusta koskien ei ole vaikeaa vain omaisille, vaan
myös ammattilaisille (McNamara & Kennedy, 2001). Terveydenhuollon ammattilaiset
ovat merkittävässä roolissa dementiaa sairastavien enteraalisesta ravitsemuksesta
päätettäessä, joten tämän vuoksi onkin hyvä tietää, minkälaisia mielipiteitä ja
näkemyksiä heillä on letkuravitsemuksesta. Bryon, de Casterlé ja Gastmans (2008) ovat
koonneet tutkimuskatsauksessaan hoitajien asenteita mm. dementiaa sairastavien
ravitsemus- ja nesteytyshoidosta. Yhteensä viidestätoista tutkimuksesta kahdeksassa
käsiteltiin dementiaa sairastavia. Tutkimuskatsauksen mukaan hoitajien suhtautuminen
on enemmän positiivista kuin negatiivista dementiaa sairastavien henkilöiden
letkuravitsemusta kohtaan, joskin hajonta on hyvin suurta. Mielipiteiden hajanaisuus
kertoo tutkijoiden mukaan siitä, että selkeät käytänteet eettisesti vaikeisiin tilanteisiin
puuttuvat. Hoitajien argumentit heijastavat selkeästi tämänhetkistä eettistä keskustelua,
mutta jotkin hoitajien oletuksista ovat ristiriidassa kliinisten todisteiden kanssa
dementiaa sairastavien letkuravitsemuksen hyödyistä (taulukko 4).
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Taulukko 4. Hoitajien perustelut dementiaa sairastavien letkuravitsemuksen puolesta ja
sitä vastaan. Koottu lähteestä Bryon ym. (2008).
Puolesta

Vastaan

Laillis-eettinen
näkökulma

Elämän kunnioittaminen
Tehokas ravitsemuksen ja
nesteytyksen ylläpitäminen

Elämänlaadun heikkeneminen
Kärsimyksen pitkittäminen
Itsenäisyyden kunnioittaminen

Kliininen näkökulma

Pneumonian ehkäiseminen
Ravitsemuksen,
nesteytyksen ja lääkityksen
takaaminen
Ravitsematta jättämisen
aiheuttamien kipujen ja
ahdistuksen ehkäiseminen

Hoidosta saatavat hyödyt
merkityksettömiä
Syömisen mielihyvän ja sosiaalisen
merkityksen katoaminen
Ravitsematta jättäminen useimmiten
johtaa rauhaisaan kuolemaan

Sosiaalis-ammatillinen
näkökulma

Lääkäreiden, muun
hoitohenkilökunnan ja
omaisten mielipiteet
letkuravitsemuksen
puolesta

Lääkäreiden, muun
hoitohenkilökunnan ja omaisten
mielipiteet letkuravitsemusta vastaan
Korkeat kustannukset

Sharp ja Shega (2009) puolestaan toteuttivat dementiaa sairastavien enteraalista
ravitsemusta koskevan kyselyn puheterapeuteille (n = 326). Tutkimuksessa kävi ilmi,
että myös puheterapeutit uskovat joihinkin PEG:n etuihin, joita ei kiistatta ole
tieteellisesti todistettu. Esimerkiksi melkein puolet uskoi PEG:in vähentävä riskiä
sairastua

aspiraatiopneumoniaan

ravitsemustasoa.

Kuitenkin

harva

ja

78

prosenttia

uskoi

uskoi

PEG:in

hyötyihin

PEG:n

parantavan

elämänlaadun

ja

toiminnallisuuden parantajana, mutta silti jopa 56 prosenttia suosittelisi PEG:iä
dementiaa sairastavalle, jonka oma toive hoidostaan ei ole tiedossa. Tärkein
suositteluun vaikuttava tekijä oli potilaan oma tahto elämän loppuvaihetta koskevasta
hoidosta, mutta jopa 65 prosentilla suositteluun vaikuttaa lääkäri. Myös kulttuuriset
tekijät ovat yksi merkittävä muuttuja elämää ylläpitävään hoitoon ja siitä luopumiseen
suhtautumiseen liittyen (McNamara & Kennedy, 2001). Myös se, että yli puolet (56 %)
suosittelisi PEG:aa dementiaa sairastavalle henkilölle, jolla on nielemisvaikeuksia, on
ristiriidassa sen kanssa, että vain 11 % haluaisi itselleen samassa tilanteessa PEG:n
(Sharp & Shega, 2009).

Lääkäreiden mielipiteet ovat siis merkittävässä asemassa letkuravitsemuksesta
päätettäessä. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa enimmäkseen yleislääketieteen parissa
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työskenteleviltä lääkäreiltä kysyttiin PEG-ravitsemuksen hyödyistä edennyttä dementiaa
sairastavilla (Shega, Hougham, Stocking, Cox-Hayley & Sachs, 2003). Tulos osoitti,
että myös lääkäreiden tietämyksessä ja nykytutkimuksen näytössä on suuria eroja, sillä
jopa 76 prosenttia kyselyyn osallistuneista lääkäreistä (n = 195) uskoi PEG:n
vähentävän aspiraatiopneumonioita, 61 prosenttia uskoi sen pidentävän elinikää ja 94
prosenttia uskoi sen parantavan ravitsemustasoa edenneessä dementiassa. Sen sijaan
Hollannissa ja Australiassa toteutetussa haastattelututkimuksessa selvisi, että edennyttä
dementiaa sairastavien parissa työskentelevät lääkärit ovat kuitenkin vastahakoisia
aloittamaan potilaillaan enteraalisen ravitsemuksen (Buiting, Clayton, Butow, van
Delen & van der Heide, 2011). Päätöksentekoprosesseissa oli kuitenkin merkittäviä
eroja näiden kahden maan välillä: australialaislääkärit antoivat enemmän päätösvaltaa
potilaan omaisille kun taas

hollantilaislääkärit

tukeutuivat enemmän omaan

arviointikykyynsä.

Yksi ongelma dementiaa sairastavien oman tahdon kunnioittamisessa hoitomenetelmiä
päätettäessä on se, että heiltä harvemmin asiaa kysytään siinä vaiheessa, kun he vielä
ovat kognitiivisesti kykeneviä asiaa pohtimaan. Australialaisessa tutkimuksessa
kartoitettiin hoitokotien asukkaiden omia arvoja ja näkemyksiä muun muassa
letkuravitsemusta kohtaan kuvitellun skenaarion avulla (Low, Chan, Hung & Chye,
2003). Jopa noin 70 prosenttia haastatelluista (n = 52) kieltäytyisi letkuravitsemuksesta
mahdollisessa dementian loppuvaiheessa. Sen sijaan 75

prosenttia suostuisi

koostumukseltaan muunneltuun ruokavalioon ja jopa 60 prosenttia mieluummin jatkaisi
suun kautta syömistä aspiraatioriskistä huolimatta. Myös Gjerdingenin, Neffin, Wangin
ja Chalonerin (1999) tutkimustulos oli vastaava, kun iäkkäiltä ihmisiltä kysyttiin heidän
mielipiteitään

elämää

ylläpitävistä

hoitotoimenpiteistä

vaikeassa

dementiassa.

Letkuravitsemus oli yksi näistä toimenpiteistä, ja vain 4 prosenttia kyselyyn
osallistuneista haluaisi mahdollisessa vaikean dementian vaiheessa ravintonsa
enteraalisesti. Suhtautuminen myös muihin elämää ylläpitäviin hoitokeinoihin (esim.
koneellinen hengitystuki, antibioottihoito jne.) oli kielteistä.
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää Oulun seudulla toimivien
vanhustenhoitoyksiköissä toteutetun verkkokyselyn avulla miten hoitohenkilökunta
ottaa huomioon dementiaa sairastavien henkilöiden syömisen ja nielemisen vaikeudet
hoitotyössä. Lisäksi kyselyn avulla kartoitetaan hoitohenkilökunnan tietämystä
dementiaan liittyvistä syömisen ja nielemisen vaikeuksista. Kyselyn avulla selvitetään
myös millainen kokemus ja mitä mieltä hoitohenkilökunta on dementiaa sairastavien
henkilöiden enteraalisesta ravitsemuksesta. Lisäksi pyritään löytämään selittäviä ja
yhteydessä

olevia

tekijöitä

edellä

mainittuihin

ilmiöihin.

Tutkielman

tutkimuskysymykset ovat:

1. Millaisia

hoitokäytänteitä

laitoshoidossa

toteutetaan

niiden

dementiaa

sairastavien henkilöiden hoidossa, joilla on syömisen ja nielemisen vaikeuksia
1.1. Miten

syömisen

ja

nielemisen

vaikeudet

otetaan

huomioon

ravitsemushoidossa?
1.2. Miten syömisen ja nielemisen vaikeudet otetaan huomioon syömistä
avustettaessa?
1.3. Miten

nielemisvaikeudet

otetaan

huomioon

nielemisvaikeuksien

kompensaatiokeinojen avulla?

2. Mikä on laitoshoitoyksiköiden hoitohenkilökunnan tietämys dementiaan
liittyvistä syömisen ja nielemisen vaikeuksista?

3. Millaisia kokemuksia ja mielipiteitä laitoshoitohenkilökunnalla on dementiaa
sairastavien henkilöiden enteraalisesta ravitsemuksesta?

25
3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

3.1 Aineiston kerääminen

Tutkimuksen aineisto kerättiin helmi-huhtikuussa 2011 Webropol-verkkokyselyllä
Oulun seudulla toimivista iäkkäille hoitoa antavista hoitoyksiköistä. Hoitoyksiköiden
yhteystiedot saatiin Oulun seudun muistiyhdistyksen verkkosivujen yhteystietoluettelon
sekä puhelintiedustelujen avulla. Koska tutkittavana eivät olleet dementiaa sairastavat
henkilöt vaan hoitohenkilökunta, ei tutkimukseen tarvittu eettistä lausuntoa. Sen sijaan
kutakin hoitoyksikköä koskeva tutkimuslupa-anomus lähetettiin sellaiselle taholle, joka
puhelintiedustelujen mukaan on asiasta vastuussa. Pääsääntöisesti tutkimuslupaanomuksia

lähetettiin

kuntien

sosiaali-

ja

terveyspalveluista

vastaaville

luottamushenkilöille.

Tutkimuslupa-anomus sisälsi saatekirjeen, jossa lyhyesti kerrottiin tutkimuksen
tarkoitus (liite 1). Lisäksi kirjeen mukana lähetettiin tutkimussuunnitelma. Lupaanomuksessa (liite 2) pyydettiin rastittamaan niiden hoitoyksiköiden nimet, joita
tutkimuslupa koskee. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan kunkin osallistuvan hoitoyksikön
yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, johon kyselylinkki luvan saapumisen jälkeen
lähetettiin Oulun yliopiston tietohallinnon toimesta. Yhteyshenkilön eli osastonhoitajan
tai jonkun muun vastaavan tehtävänä oli levittää linkki sekä vastaamiseen tarvittava
hoitoyksikkökohtainen

numerotunnus

hoitohenkilökunnalle

sähköpostin

kautta.

Numerotunnuksen tarkoituksena oli ryhmittää koodin avulla samasta yksiköstä
vastanneet henkilöt. Tutkija itse ei koodeja tiennyt eikä täten voinut yhdistää niitä
tiettyihin yksiköihin.

3.1.1 Kyselylomake

Kysymykset olivat kautta kyselyn hyvin vaihtelevia asteikoltaan. Osa kysymyksistä oli
dikotomisia, osa monivalintatyyppisiä, osa likert-asteikollisia ja osa avoimia
kysymyksiä. Osiota 3 lukuun ottamatta varsinaisen kyselyn kysymykset koostettiin
kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Kyselylomake (liite 3) sisälsi viisi osiota, joista
kahdessa (1 ja 5) kysyttiin perustietoja vastaajasta ja hoitoyksiköstä. Osiossa 1
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kysymykset liittyivät hoitoyksikön asukas- ja henkilöstörakenteeseen, vastaajan
työkokemukseen sekä koulutukseen dementiaa sairastavien syömisen ja nielemisen
vaikeuksista. Osiossa 5 puolestaan pyydettiin vastaamaan sukupuolta, ikää ja
peruskoulutusta koskeviin taustatietokysymyksiin. Helpoiten vastattavat perus- ja
koulutustiedot sijoitettiin kyselylomakkeen loppuun.

Osiossa 2 selvitettiin hoitokäytänteitä. Osio koostui kolmesta eri hoitokäytänneosiosta.
Ensimmäiset kysymykset koskivat ravitsemushoitoon liittyviä asioita, kuten asukkaille
tarjottavien aterioiden määrää, täydennysravintovalmisteiden antamista sekä painon ja
nestekulutuksen seurantaa. Seuraava hoitokäytänteiden kysymysosio koski syömisen
avustamista.

Siinä

kysyttiin

asukkaiden

ruokailuolosuhteista,

henkilöstön

osallistumisesta ruokailuun ja syöttämiseen, syöttämiseen kuluvaa aikaa, henkilöstön
ratkaisukeinoja syömisestä kieltäytymistilanteisiin ja ruokailun jälkeen tapahtuvasta
suuhygieniasta. Viimeiset kysymykset koskivat nielemisvaikeuksien kompensoimista
eli asukkaiden ruokailuasentoja ja ruuan koostumusten muokkaamista.

Osio 3 käännettiin englannista suomeksi Changin väitöskirjatutkimuksesta (2005).
Alkuperäisessä kyselyssä oli 21 väittämää, joista 19:ää viimeistä käytettiin tässä
tutkimuksessa. Alkupäisen kyselyn kaksi ensimmäistä kysymystä koskivat yleisiä
tietoja dementiasta ja sen vuoksi jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Jokaiselle
väittämälle oli neljästä vastausvaihtoehdosta yksi oikea vastaus sekä näiden lisäksi ”en
tiedä”

-vastausvaihtoehto.

Oikeat

vastaukset

etsittiin

väitöskirjatutkimuksen

kirjallisuuskatsauksesta.

Osio 4 käsitteli kokemuksia ja mielipiteitä letkuravitsemuksesta. Kaksi ensimmäistä
kysymystä

koskivat

vastaajan

käytännön

kokemuksen

määrää

enteraalisesta

ravitsemuksesta sekä enteraalisen ravitsemuksen komplikaatioita. Kolmannessa
kysymyksessä kysyttiin enteraalisesta ravitsemuksesta vastaajan hoitoyksikössä: sen
mukaan,

oliko

vastaajan

hoitoyksikössä

käytössä

enteraalisen

ravitsemuksen

menetelmiä, hän joko vastasi kahteen kysymykseen liittyen letkuravitsemuksen
aloittamista tai siirtyi suoraan viimeiseen osuuteen. Varsinaisen kyselyn viimeinen osa
koostui seitsemästä väittämästä, jotka koskivat letkuravitsemuksen oletettuja hyötyjä.
Vaikka kaikilla vastaajilla ei ollutkaan kokemusta letkuravitsemuksesta, pyydettiin
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kaikkia vastaamaan väittämiin sen mukaan, mitä mieltä he sen hetkisen tiedon
perusteella olivat kustakin väittämästä.

3.1.2 Kyselyn esitutkimus

Kysely päätettiin toteuttaa verkkokyselynä kustannuksellisista syistä. Sen sijaan
kyselylomakkeen esitestaus eli pilotointi suoritettiin perinteisen paperilomakkeen
avulla. Pilottivaiheeseen osallistui kaksi vanhustenhoitoyksikköä Kokkolan seudulta, ja
vastaajina oli yhteensä yhdeksän hoitajaa. Heistä kaksi oli yksiköiden esimiehiä.
Pilottivaiheessa kyselystä oli kaksi versiota: toinen ja hyvin lyhyt versio oli tarkoitettu
vastattavaksi esimiehille, siinä kysymykset koskivat lähinnä yksikön asukas- ja
henkilöstörakennetta. Toinen versio oli tarkoitettu hoitohenkilökunnalle ja koostui
pääasiassa samoista osioista kuin varsinaisessa tutkimuksessa käytetty versiokin.

Pilotoinnin yhteydessä vastaajia pyydettiin täyttämään kyselyä koskeva palautelomake
(liite 4). Palautelomakkeessa kysyttiin muun muassa kyselyyn vastaamiseen kulunutta
aikaa, joka oli keskimäärin 36,7 minuuttia. Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös
kyselyn tietämysosion vaikeustasoa, koko kyselyn pituutta, kysymysten määrää ja
vastaamisen työläyttä. Keskimääräisesti edellä mainitut arvioitiin sopiviksi, kun
arviointiasteikko oli kolmiportainen. Kyselyn kokonaisarvosanaksi vastaajat antoivat
asteikolla

1–5

keskimäärin

arvosanan

3,1.

Palautelomakkeessa

pyydettyjen

kommenttien ja kehitysehdotusten perusteella varsinaiseen kyselyyn tehtiin muutamia
muokkauksia, kuten tarkennettiin kysymyksiä sekä poistettiin osa kysymyksistä.
Esitutkimuksen jälkeen päädyttiin palautteen perusteella toteuttamaan vain yksi kysely,
joten esimiehille suunnattu kysely jäi varsinaisesta tutkimuksesta pois. Osa
pilottivaiheen esimiehille tehdyn kyselyn kysymyksistä sijoitettiin varsinaiseen
kyselylomakkeeseen.

3.2 Vastaajien taustatiedot

Kyselyyn vastasi yhteensä 70 henkilöä, joista valtaosa (95,7 %) oli naisia. Vastaajien
keski-ikä oli 43,9 vuotta hajonnan ollessa kuitenkin melko suurta (11,2 vuotta).
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Vastaajien ikäluokista muodostettiin uusi, luokiteltu muuttuja (taulukko 5). Taulukosta
nähdään, että reilusti yli puolet vastaajista oli yli 40-vuotiaita, kun taas noin kolmannes
vastaajista oli alle 40-vuotiaita.

Taulukko 5. Vastaajien ikäluokkajakauma.
Ikäluokat

%

n

20–29 vuotta
30–39 vuotta
40–49 vuotta
50 vuotta tai yli

14,3
20,0
28,6
37,1

10
14
20
26

Suurimmalla osalla vastaajista viimeisin koulutus oli peräisin ammattikoulusta (28,6 %)
tai opistosta (22,9 %). Vastaajista 18,6

prosenttia ilmoitti viimeisimmäksi

koulutuksekseen jonkin muun kuin mitä kysymyksen vastausvaihtoehdoissa tarjottiin.
Kuitenkin suurin osa koulutusta koskevaan tarkentavaan avoimeen kysymykseen
annetuista vastauksista viittasi toisen asteen koulutuksiin. Viimeisimmän koulutuksen ja
ammattinimikkeiden

perusteella

muodostettiin

uusi

kolmiluokkainen

koulutusastemuuttuja. Saatiin selville, että 80 prosenttia vastaajista oli saanut
keskiasteen koulutuksen ja 14,3 prosenttia korkeakouluasteen koulutuksen (taulukko 6).
Yli puolet (52,9 %) kyselyyn vastanneista oli ammattinimikkeeltään lähihoitajia.
Toiseksi yleisin ammattinimike oli keskiasteen koulutuksen saanut perushoitaja (20,0
%) ja kolmanneksi yleisin korkea-asteen koulutuksen saanut sairaanhoitaja (12,9 %).
Keskimääräinen valmistumisesta kulunut aika oli 12,3 vuotta. Kun opintojen ikää
koskeva muuttuja luokiteltiin uudelleen, saatiin selville, että hieman vajaa puolet (44,3
%) oli suorittanut opintonsa alle kymmenen vuotta sitten. Opintojen päättymisestä oli
ehtinyt kulua 10–19 vuotta 27,1 prosentilla ja 22,9 prosentilla valmistumisesta oli
kulunut 20 vuotta tai yli.
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Taulukko 6. Vastaajien koulutusaste ja ammattinimikkeet
Koulutusaste

%

n

perushoitaja
kodinhoitaja

5,7
4,3
1,4

4
3
1

perushoitaja
lähihoitaja
sairaanhoitaja
erikoissairaanhoitaja

80,0
20,0
52,9
5,7
1,4

56
14
37
4
1

sairaanhoitaja
osastonhoitaja

14,3
12,9
1,4

10
9
1

Perusaste

Keskiaste

Korkea-aste

Reilu kolmannes (37,1 %) vastaajista oli työskennellyt dementiaa sairastavien parissa
alle viisi vuotta (taulukko 7). Yli 15 vuoden työkokemus dementiaa sairastavien parissa
oli 24,3 prosentilla vastaajista. Kun vastaajilta kysyttiin, että kuinka kauan he ovat
työskennelleet nykyisessä työpaikassaan, puolet vastaajista oli työskennellyt nykyisessä
työpaikassaan alle 5 vuotta.

Taulukko 7. Vastaajien työkokemus dementiaa sairastavien parissa ja työkokemus
nykyisessä työpaikassa.
Työkokemus dementiaa
sairastavien parissa

%

n

Työkokemus
nykyisessä työpaikassa

%

n

alle 5 vuotta
5–9 vuotta
10–14 vuotta
15 vuotta tai yli

37,1
18,6
20,0
24,3

26
13
14
17

alle 5 vuotta
5–9 vuotta
10–14 vuotta
15 vuotta tai yli

50,0
24,3
8,6
17,1

35
17
6
12

Kyselyssä kysyttiin myös kuinka paljon vastaajat olivat saaneet koulutusta dementiaan
liittyviin syömisen ja nielemisen vaikeuksiin liittyen. Peruskoulutuksessaan 40,0
prosenttia kertoi saaneensa kohtalaisesti koulutusta asiaan liittyen ja 57,1 prosenttia
kertoi saaneensa koulutusta jonkin verran. Työpaikallaan 32,9 prosenttia oli saanut
kohtalaisen määrän koulutusta, 37,1 prosenttia oli saanut koulutusta jonkin verran ja
30,0 prosenttia ei ollut saanut lainakaan koulusta dementiaan liittyvistä syömisen ja
nielemisen vaikeuksista.
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3.3 Aineiston analysointi

Aineiston numeeristen muuttujien analysointi tapahtui IBM SPSS Statistics 19 ohjelmalla. Aluksi aineiston analysoinnissa keskityttiin yksittäisten muuttujien
keskilukujen ja frekvenssijakaumien tarkasteluun. Jo tässä vaiheessa muutamien
muuttujien

mitta-asteikkoja

muokattiin

ja

luokiteltiin

havainnollisemmiksi.

Myöhemmin alettiin etsiä muuttujien välisiä mahdollisia yhteyksiä tilastollisten testien
avulla. Tässä yhteydessä muuttujien arvoja luokiteltiin vielä lisää analyysien
helpottamiseksi. Merkkijonomuuttujia eli vastauksia avoimiin kysymyksiin puolestaan
analysoitiin

vastauksia

ryhmittelemällä

ja

laskemalla

käsin

muun

muassa

prosenttiosuuksia.

Aineiston

normaalisti

jakautuneisuutta

testattiin

sekä

silmämääräisesti

että

normaalijakaumaoletuksen eli Shapiro-Wilkin ja Kolmogorov-Smirnovin testeillä
(Nummenmaa, 2010, s. 155). Testien perusteella aineisto ei ollut normaalisti jakautunut,
joten päädyttiin käyttämään pääasiallisesti epäparametrisiä testejä. Epäparametristen
testien etuna on siis se, ettei normaalijakaumaoletusta tarvitse noudattaa (Heikkilä,
2010, s. 233; Nummenmaa, 2010, s. 259). Lisäksi niitä voidaan soveltaa useammissa
tilanteissa parametrisiin testeihin verrattuna, mutta huonona puolena on, että ne ovat
heikompia kuin parametriset testit. Epäparametriset menetelmät ovat kuitenkin ainoita
mahdollisia testejä silloin kun muuttujat ovat järjestysasteikollisia. Ne perustuvat
järjestyslukujakaumien tarkasteluun, jolloin havaintoarvot asetetaan järjestykseen ja
havainnot saavat havaintoarvon sijasta järjestysnumeron.

Aineistossa tehtiin tilastollisia testejä kunkin muuttujan mitta-asteikon mukaan.
Välimatka-asteikollisten

muuttujien

suhteita

tarkasteltaessa

käytettiin

korrelaatiokertoimia. Korrelaatiokerroin on yksi tavallisimmista ilmaisutavoista, jolla
voidaan kuvata kahden muuttujan välistä riippuvuussuhdetta (Heikkilä, 2010, s. 203).
Merkitsevät muuttujien väliset lineaariset yhteydet vaihtelevat korrelaatiokertoimen
mukaan voimakkaasta (r ≈ ± 0,9) ja melko voimakkaasta (r ≈ ± 0,7) keskinkertaiseen (r
≈ ± 0,5) ja heikkoon (r ≈ ± 0,3) (Nummenmaa, 2010, s.290). Yleisenä periaatteena on,
että jos korrelaatiokerroin on alle 0,3 ja vaikka p-arvo osoittaisikin tilastollisesti
merkitsevän riippuvuussuhteen, ei riippuvuudella yleensä ole käytännön merkitystä.
(Heikkilä, 2010, s. 206). Tässä tutkielmassa korrelaatioista käytettiin pääasiassa
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epäparametrisille muuttujille soveltuvaa Spearmanin korrelaatiokerrointa, koska
aineisto ei ollut normaalisti jakautunut ja, koska mitta-astekot olivat siihen sopivia. Sitä
käytettiin perustietoja koskevien muuttujien yhteyksien testaamiseen. Yhdessä
tapauksessa

kuitenkin

käytettiin

parametrista

Pearsonin

tulomomenttikorrelaatiokerrointa suuntaa-antavasti. Tietämyskyselyn pistemäärien ja
yksiköiden

asukasmäärien

jakaumat

olivat

silmämääräisesti

normaalijakaumaa

noudattavia, joten niiden yhteyden testaamiseen käytettiin tätä korrelaatiokertoimien
parametrista vastinetta.

Tässä tutkielmassa ristiintaulukointia ja khiin neliö -testiä käytettiin yleensä silloin, kun
verrattiin kahta dikotomista muuttujaa toisiinsa. Näitä muuttujia olivat muun muassa
täydennysravintovalmisteiden tarjoaminen, väli- ja iltapalan tarjoaminen ja tyypillisiä
ruokailupaikkoja koskevat muuttujat. χ²-testin avulla voidaan tarkastella, onko kaksi
kategorista epäparametrista muuttujaa yhteydessä toisiinsa (Nummenmaa, 2010, s. 305).
Se on tavallaan laatueroasteikollisten muuttujien korrelaatiokerroin eli sen avulla
arvioidaan yhteyden voimakkuutta. Testi perustuu havaittujen ja odotettujen
frekvenssien vertailuun (Heikkilä, 2010, s. 212–213). Testin edellytyksenä on, että
korkeintaan 20 prosenttia odotetuista frekvensseistä on pienempiä kuin 5 ja jokainen
odotettu frekvenssi on suurempi kuin 1.

Ehdottomasti yleisimmin käytetty testi tässä tutkielmassa oli Mann-Whitneyn U-testi.
Testiä käytetään kun ei voida olla varmoja populaation normaaliudesta ja etenkin jos
mitta-asteikko on välimatka-asteikkoa heikompi (Metsämuuronen, 2007, s. 370–371).
Mann-Whitneyn U-testi on kahden riippumattoman otoksen t-testin epäparametrinen
vastine ja perustuu järjestyslukuihin (Heikkilä, 2010, s. 233–234; Nummenmaa, 2010, s.
261). Testi vertaa tutkittavien muuttujien järjestyslukujen mediaaneja toisiinsa. Tässä
tutkimuksessa Mann-Whitneyn U-testiä käytettiin muun muassa, kun ryhmittelevänä
muuttujana olivat ravitsemushoitoa koskevat muuttujat (esim. tarjottavia aterioita
koskevat muuttujat), ruokailupaikkoja koskevat muuttujat ja kaikki nielemisvaikeuksien
kompensoimista koskevat muuttujat. Vertailtavana olevat muuttujat puolestaan olivat
vähintään kolmiluokkaisia.

Useamman kuin kahden jakauman tarkastelussa käytettiin Kruskal-Wallis -testiä.
Kruskallin-Wallisin testi on myös epäparametrinen testi ja Mann-Whitneyn U-testin
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yleistys (Nummenmaa, 2010, s. 266–267). Sitä käytetään jos parametrisena testinä
tunnetun yksisuuntaisen varianssianalyysin edellytykset eivät täyty ja jos muuttujat on
mitattu järjestysasteikolla. Esimerkiksi ruokailutilojen rauhallisuutta, syötettävien
asukkaiden osuutta, syöttämiseen kuluvaa aikaa ja letkuravitsemusväittämiä koskevien
muuttujien ollessa luokittelijoina käytettiin Kruskallin-Wallisin testiä.

Testien tulosten tilastollista merkitsevyyttä arvioitiin p-arvojen avulla. P-arvot kertovat
millä todennäköisyydellä tarkastelussa oleva vaihtoehtoinen hypoteesi on väärä: mitä
lähempänä p-arvo on nollaa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vaihtoehtoinen
hypoteesi pitää paikkansa (Nummenmaa, 2010, s. 148–149). P-arvoille on asetettu
ihmistieteissä muutamia kriittisiä raja-arvoja. Tässä tutkielmassa käytettiin 0,05:n rajaarvoa. Tulokset, jotka siis antoivat p-arvoksi 0,05 tai vähemmän, tulkittiin tilastollisesti
merkitseviksi. Tällöin vaihtoehtoinen hypoteesi on korkeintaan viiden prosentin
todennäköisyydellä väärä ja vähintään 95 prosentin todennäköisyydellä oikea.
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4 TULOKSET

4.1 Yksiköiden perustiedot

Tutkimuksen alkuvaiheessa oltiin yhteydessä puhelimitse 13 tahoon, jotka olivat kuntia,
kuntayhtymiä tai yksityisiä palveluntuottajia. Esitiedustelujen perusteella lähetettiin 12
lupa-anomusta,

joissa

tutkimuslupaa

pyydettiin

yhteensä
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hoitoyksiköstä.

Hoitoyksiköt olivat kokonaisia hoivakoteja ynnä muita tai pienempiä yksiköitä, kuten
osastoja. Lisäksi luvan allekirjoittaja sai halutessaan antaa tutkimusluvan jollekin
muulle tahon alaiselle hoitoyksikölle kuin mitä esitäytetyssä tutkimuslupa-anomuksessa
luki. Lähetetyistä 12 lupa-anomuksesta 10 palautui takaisin, mutta yhdessä ei annettu
tutkimuslupaa. Tutkimuslupa koski yhteensä 19 yksikköä, jotka olivat nimikkeiltään
vanhain- tai hoivakoteja/-osastoja (9 kpl), terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoja (4
kpl), ryhmä- tai palvelukoteja (3 kpl), dementiakoteja tai -yksiköitä (2 kpl). Lisäksi
tutkimuslupa koski yhtä kotipalveluyksikköä. Kyselyyn tuli vastauksia 15 yksiköstä
(tutkimuslupiin nähden vastausprosentti oli siis 78,9 %), joista 14 oli kunnallisia ja yksi
yksityinen hoitoyksikkö. Kustakin yksiköstä vastaajia oli keskimäärin 4,6 vaihteluvälin
ollessa 1–12 vastaajaa yksikköä kohden.

Keskimääräinen ilmoitettu yksikön koko oli 25 asukasta, pienin ilmoitettu asukasmäärä
oli 8 ja suurin 57 (keskihajonta 9,5 asukasta). Kun muodostettiin uusi luokiteltu
muuttuja yksiköiden asukasmääristä, saatiin selville, että puolet (51,4 %) vastaajista
työskentelee keskisuuressa yksikössä, joissa on 20–30 asukasta. Kysymykseen vastattiin
yksilökohtaisesti, ja joidenkin samasta yksiköstä vastanneiden ilmoittamat asukasmäärät
erosivat toisistaan suuresti. Kyselyssä kysyttiin myös kuinka suuri osuus yksikön
asukkaista on dementiaa sairastavia. Vastausvaihtoehdot olivat kuvailevia ja niiden
tueksi oli ilmoitettu suurpiirteiset prosenttiosuudet. Vastaajista 41,4 prosenttia ilmoitti,
että heidän yksikössään kaikki tai melkein kaikki ovat dementiaa sairastavia eli
dementiaa sairastavien osuus on noin 90–100 prosenttia. Kuitenkin yksikkökohtaisessa
tarkastelussa samassa yksikössä työskentelevien vastaajien vastaukset erosivat jälleen
toisistaan suuresti. Kun kunkin yksikön vastauksista otettiin ainut luokitteluasteikolle
sopiva keskiluku eli moodi ja tarkasteltiin tämän jälkeen yksiköiden välistä moodia,
olivat vastausluokat ”yli puolet” (60–90 %) ja ”kaikki tai melkein kaikki” (90–100 %)
miltei yhtä tyypillisiä.
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Vuorokohtaisissa hoitohenkilöstön määrissä sekä ilmoitetuissa vastuulla olevien
asukkaiden määrissä oli myös runsasta hajontaa vastaajien välillä. Lisäksi useat
vastaajat olivat ilmoittaneet määräksi vaihteluvälejä. Siksi päädyttiinkin muodostamaan
uudet muuttujat siten, että vaihteluvälin ilmoittaneiden vastaajien vastaukseksi
merkittiin

vaihteluvälin

keskiarvo.

Päädyttiin

myös

laskemaan

ilmoitettujen

asukasmäärien ja hoitohenkilöstömäärien avulla niin sanottu laskennallinen vastuulla
olevien asukkaiden määrä, joka kuitenkin erosi merkittävästi vastaajien ilmoituksesta
vastuulla olevien asukkaiden määrästä. Tämä on nähtävissä esimerkiksi taulukossa 8
esitetyistä

keskeisistä

tunnusluvuista.

Tarkemmat,

yksikkökohtaiset

tiedot

henkilöstömääristä ja vastuulla olevista asukkaista on nähtävissä taulukkoliitteestä (liite
5).

Taulukko 8. Vuorokohtaisten henkilöstömäärien ja vastuulla olevien asukkaiden
määrien keskeiset tunnusluvut
keskiarvo

keskihajonta

min

max

Henkilöstömäärä
aamuvuorossa
iltavuorossa
yövuorossa

5,0
3,9
1,5

1,9
1,5
0,5

2,0
1,5
1,0

12,0
10,0
3,0

Ilmoitettu vastuulla olevien asukkaiden määrä
aamuvuorossa
iltavuorossa
yövuorossa

15,0
15,8
25,1

8,6
8,3
11,1

4,5
5,5
8,0

50,0
50,0
50,0

Laskennallinen vastuulla olevien asukkaiden määrä
aamuvuorossa
iltavuorossa
yövuorossa

5,0
6,3
17,7

0,6
0,9
7,0

4,0
4,0
6,0

6,1
9,3
33,3

Laskennallinen hoitajien määrä asukasta kohden/vrk

0,4

0,3

0,6

Yksikköä koskevien perustietomuuttujien välille pyrittiin löytämään lineaarisia
yhteyksiä korrelaatioiden avulla. Spearmanin korrelaatiokertoimien avulla saatiin
selville, että tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita oli muutamia. Asukasmäärien ja
henkilöstömäärien aamu- (R = 0,858, p < 0,001) ja iltavuoroissa (R = 0,856, p < 0,001)
välinen lineaarinen yhteys oli positiivista ja voimakasta (Taulukko 9). Sen sijaan
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asukasmäärien ja yövuorossa työskentelevien henkilöstömäärien välillä ei ollut
korrelaatiota. Asukasmäärän ja ilmoitetun vastuulla olevien asukasmäärien välille syntyi
positiivinen korrelaatio ainoastaan yövuoron osalta ja yhteys oli keskinkertainen
voimakkuudeltaan (R = 0,469, p < 0,001). Vastaavan laskennallisen muuttujan suhteen
yhteys oli melko voimakasta (R = 0,658, p < 0,001). Lisäksi laskennallisen vastuulla
olevien asukasmäärien aamuvuorossa ja asukasmäärien välinen korrelaatio oli niin
ikään positiivista, mutta keskinkertaista (R = 0,411, p < 0,001).

Dementiaa sairastavien osuuden ja henkilöstömäärien välinen korrelaatio oli
merkitsevää vain ilta- ja yövuorossa. Iltavuoron suhteen yhteys oli positiivinen, mutta
heikko (R = 0,318, p = 0,008), kun taas yövuoron suhteen yhteys oli negatiivinen, mutta
keskinkertainen (R = -0,412, p < 0,001). Negatiivinen ja voimakkuudeltaan
keskinkertainen lineaarinen yhteys oli myös dementiaa sairastavien osuuden ja
laskennallisen iltavuorossa vastuulla olevien asukkaiden määrän välillä (R = -0,475, p <
0,001).

Taulukko 9. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot (Spearman) asukasmäärien ja
dementiaa sairastavien osuuden sekä henkilöstö- ja vastuulla olevien asukkaiden
määrien välillä
Asukasmäärä R
(p-arvo)

Henkilöstömäärä
aamuvuorossa
iltavuorossa
yövuorossa
Ilmoitettu vastuulla olevien asukkaiden määrä
aamuvuorossa
iltavuorossa
yövuorossa
Laskennallinen vastuulla olevien asukkaiden määrä
aamuvuorossa
iltavuorossa
yövuorossa

0,858 (< 0,001)
0,856 (< 0,001)

Dementiaa
sairastavien osuus
R (p-arvo)

0,318 (0,008)
-0,412 (< 0,001)

0,469 (< 0,001)

0,411 (< 0,001)
-0,475 (< 0,001)
0,658 (< 0,001)
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Merkitsevät korrelaatiot vuorokohtaisten henkilöstömäärien ja vastuulla olevien
asukkaiden määrien välille rajoittuivat vain yhteen: henkilöstömäärät yövuorossa ja
laskennalliset vastuulla olevien asukkaiden määrät yövuorossa korreloivat negatiivisesti
ja heikosti keskenään (R = -0,396, p = 0,001). Sen sijaan asukasmäärän ja dementiaa
sairastavien osuuden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.

4.2. Hoitokäytänteet

4.2.1. Ravitsemushoito

Ravitsemushoidon osalta ensimmäisenä kysyttiin mitä aterioita asukkaille tarjotaan ja
kuinka monta kertaa päivässä. Osa vastaajista vastasi vain joko aterioiden laatua tai
aterioiden määriä koskeviin kohtiin. Tämän vuoksi aineistoa muokattiin siten, että
lukumäärien perusteella tulkittiin aterioita tarjottaviksi ja aterioiden perusteella tulkittiin
niitä tarjottavan oletuksellisesti kerran päivässä. Vastausten yhtäpitävyyttä tarkasteltiin
yksikkökohtaisesti, eikä suuria eriäväisyyksiä vastauksissa ilmennyt. Vastausten
perusteella aamiainen ja lounas tarjotaan jokaisessa yksikössä. Myös päivällinen
tarjotaan kaikissa yksiköissä yhtä yksikköä lukuun ottamatta. Väli- ja iltapalaa ei
tarjoilla kolmasosassa kyselyyn osallistuneista yksiköistä. Kuitenkin jokaisessa
yksikössä tarjotaan joko väli- tai iltapala sekä noin puolessa molemmat. Tarjottavien
aterioiden määrä päivässä oli yksi kunkin aterian osalta muutamaa yksittäistä vastausta
lukuun ottamatta.

Vastaajista 65,7 prosenttia vastasi, että heidän yksikössään asukkaille tarjotaan myös
täydennysravintovalmisteita. Kun vastauksia tarkasteltiin jälleen yksikkökohtaisesti,
ilmeni, että noin puolessa samassa yksikössä työskentelevien vastaajien vastaukset
erosivat toisistaan. Kun vastaajilta kysyttiin millaisia täydennysravintovalmisteita
asukkaille tarjotaan, suuri osa vastasi kysymykseen tuotenimikkeellä. Tuotevalmistajien
internetsivujen kautta selvitettiin minkä laatuisia täydennysravintovalmisteet ovat.
Miltei kaikki vastanneet kertoivat yksikössä käytettävän täydennysravintojuomia.
Seuraavaksi eniten mainittiin täydennysravinnoksi tarkoitetut jauheet. Muita valmisteita
olivat vanukkaat ja rasvaemulsiot. Suuri osa vastaajista vastasi useamman
täydennysravintovalmisteen.
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Vastanneista 87,0 prosenttia ilmoitti, että yksikössä seurataan asukkaiden painoa. Kun
vastauksia jälleen tarkasteltiin samasta yksiköstä vastanneiden kesken, ilmeni hajontaa
samojen yksiköiden hoitajien vastauksissa vain muutaman yksikön osalta. Kysyttäessä
kuinka

painonseuranta

tapahtuu,

vastauksen

antoi

73,8

prosenttia

painonseurantakysymykseen myöntävästi vastanneista. Reilut puolet (57,8 %) heistä
kertoi,

että

heidän

yksikössään

asukkaiden

painoa

seurataan

punnitsemalla

kuukausittain. Puolestaan 22,2 prosentissa vastauksista ilmoitettiin painonseurannan
tapahtuvan kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi 14,6 prosentissa vastauksista ilmoitettiin
painonseurantaa tehtävän myös tarvittaessa useammin kuin mitä yksikössä tavallisesti
on tapana.

Vastaajista 40,0 prosenttia ilmoitti, että heidän yksikössään seurataan asukkaiden
nestekulutusta. Vastausten koostaminen samasta yksiköstä vastanneiden ryhmiin osoitti,
että

yksiköiden

sisäiset

nesteseurantakysymykseen
kysymykseen

miten

vastaukset
vastanneista

nesteseurantaa

vaihtelivat
92,9

suuresti.

prosenttia

yksikössä

vastasi

toteutetaan.

Myöntävästi
tarkentavaan
Yleisimmiksi

nesteenkulutuksen seurantatavoiksi kerrottiin muun muassa nestelistojen täyttäminen,
nestekulutuksen ja sen poikkeamien kirjaaminen potilastietojärjestelmään ja suullinen
raportointi muulle hoitohenkilökunnalle.

Ravitsemushoidon yhteys tausta- ja muihin muuttujiin
Tilastollisten testien avulla pyrittiin löytämään yhteyksiä vastaajien ja yksiköiden
taustatietojen ja ravitsemushoitoon liittyvien muuttujien välille (taulukko 10).
Tutkimuksessa haluttiin tarjottavien aterioiden suhteen selvittää, että eroaako välipalan
sekä iltapalan tarjoaminen joidenkin taustamuuttujien suhteen. Saatiin selville, että
välipalaa tarjotaan niissä yksiköissä, joissa dementiaa sairastavien osuus asukkaista on
suurempi (Mann-Whitney, p = 0,016). Niissä yksiköissä, joissa henkilöstömäärä on
pienempi yövuorossa, välipalan tarjoaminen oli myös tyypillistä (p = 0,002). Iltapalan
tarjoaminen on puolestaan tunnusomaista pienemmille asumisyksiköille (p = 0,002)
sekä niille yksiköille, joissa dementiaa sairastavien osuus on pienempi. Lisäksi iltapalan
tarjoaminen on tyypillistä niissä yksiköissä, joissa henkilöstöä on aamu- ja iltavuorossa
vähemmän kuin niissä yksiköissä, joissa iltapalaa ei tarjota (p = 0,001, p < 0,001). Sen
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sijaan iltapalan tarjoaminen on ominaista niille yksiköille, joissa yövuorossa on
enemmän hoitohenkilökuntaa (p = 0,002). Myös niissä yksiköissä, joissa syötettävien
dementiaa sairastavien asukkaiden osuus on suurta, tarjotaan iltapalaa (p = 0,044).

Täydennysravintovalmisteiden tarjoaminen on yhteydessä asukasmäärältään suurempiin
yksiköihin (Mann-Whitney, p = 0,001). Myös ne yksiköt, joiden asukkaista dementiaa
sairastavien sekä syötettävien dementiaa sairastavien asukkaiden osuus on suurempi, on
täydennysravintovalmisteiden tarjoaminen tyypillistä (p = 0,008, p < 0,001).
Hoitohenkilöstön määrä aamu- ja iltavuorossa on myös suurempi niissä yksiköissä,
joissa käytetään täydennysravintovalmisteita (p = 0,002, p < 0,001). Tarjottavista
aterioista iltapalan ja täydennysravintovalmisteiden tarjoaminen ovat khiin neliön testin
perusteella tilastollisesti merkitsevästi riippuvuussuhteessa (p = 0,022). Painon tai
nestekulutuksen seurannan ja muiden muuttujien välillä ei ilmennyt tilastollisesti
merkitseviä yhteyksiä.

Taulukko 10. Ravitsemushoidon merkitsevät tilastolliset yhteydet tausta- ja muihin
muuttujiin
Ravitsemushoito-muuttuja

Tarjottavat ateriat
välipala

iltapala

Täydennysravintovalmisteiden
tarjoaminen

Tausta- tai muu muuttuja

testi

p-arvo

dementiaa sairastavien osuus
henkilöstömäärä yövuorossa

M-W
M-W

0,016
0,002

asukasmäärä
dementiaa sairastavien osuus
henkilöstömäärä aamuvuorossa
henkilöstömäärä iltavuorossa
henkilöstömäärä yövuorossa
syötettävien asukkaiden osuus

M-W
M-W
M-W
M-W
M-W
M-W

0,002
0,001
0,001
< 0,001
0,002
0,044

asukasmäärä
dementiaa sairastavien osuus
henkilöstömäärä aamuvuorossa
henkilöstömäärä iltavuorossa
syötettävien asukkaiden osuus
iltapalan tarjoaminen

M-W
M-W
M-W
M-W
M-W
χ²

0,001
0,008
0,002
< 0,001
< 0,001
0,022

M-W = Mann-Whitneyn testi, χ² = khiin neliö -testi
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4.2.2 Syömisen avustaminen

Asukkaiden tyypillisimpiä ruokailupaikkoja kysyttiin siten, että vastaajia pyydettiin
vastaamaan 1–3 tyypillisintä vaihtoehtoa. Yhteensä vastauksia annettiin 206, joten
melkein

kaikki

hoitajat

valitsivat

kolme

vastausvaihtoehtoa.

Yleisimpänä

vastausvaihtoehtona vastattiin yhteisessä ruokailutilassa pöydän ääressä istuminen
(kuvio 1). Seuraavaksi yleisimmät vastaukset olivat ruokailutilassa hoitotuolissa ja
omassa vuoteessa istuminen. Kolme epätyypillisintä ruokailupaikkaa olivat käytävällä
hoitotuolissa istuminen, omassa vuoteessa makaaminen sekä omassa huoneessa
hoitotuolissa istuminen. Yksiköiden sisäiset vastaukset vaihtelivat jälleen.

Yhteisessä ruokailutilassa pöydän ääressä
Yhteisessä ruokailutilassa hoitotuolissa
Omassa vuoteessa istuen
Omassa huoneessa erillisen pöydän
ääressä

Kyllä

Käytävällä pöydän ääressä

Ei

Omassa huoneessa hoitotuolissa
Omassa vuoteessa maaten
Käytävällä hoitotuolissa
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuvio 1. Asukkaiden tyypillisimmät ruokailupaikat

Valtaosa hoitohenkilökunnasta ei yleensä koskaan ruokaile samassa tilassa asukkaiden
kanssa (70,0 %). Aina-vastausvaihtoehdon vastanneita oli puolestaan 17,1 prosenttia.
Analyysejä varten vastausvaihtoehtoluokat yhdistettiin kahdeksi luokaksi, ja lisäksi
tarkasteltiin samasta yksiköstä vastanneiden hoitajien vastausten yhtäpitävyyttä. Vain
kolmesta yksiköstä yksittäiset vastaajat olivat vastanneet eri tavoin kuin enemmistö
yksikkönsä

hoitajista.

Ruokailutilanteiden

rauhallisuutta

vastaajat

arvioivat

rauhallisesta rauhattomaan viisiportaisella asteikolla. Miltei kaikki vastaajat olivat
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arvioineet ruokailutilanteiden rauhallisuuden kolmella keskimmäisellä arvolla, joten
päädyttiin

luokkien

enimmäkseen

yhdistelemiseen:

rauhalliseksi

ja

25,7

34,3

prosenttia

prosentin

mielestä

arvioi

ruokailutilanteen

ruokailutilanteet

ovat

enimmäkseen rauhattomia. Loput 40,0 prosenttia olivat arvioineet ruokailutilanteiden
rauhallisuutta neutraalisti.

Vastaajista 94,3 prosenttia vastasi kysymykseen millaisia ruokailun apuvälineitä
yksikössä on käytössä. Vastaukset jaoteltiin kahdeksaan apuvälineluokkaan (taulukko
11). Yleisimmäksi ruokailun apuvälineeksi mainittiin nokkamukit. Seuraavaksi
yleisimpiä olivat erikoisaterimet ja niiden jälkeen muut juomisen apuvälineet.
Syötettävien dementiaa sairastavien asukkaiden osuus yksiköiden asukkaista vaihteli
jälleen yksikkökohtaisessa tarkastelussa: noin puolessa yksiköistä oltiin eri mieltä
syötettävien asukkaiden dementiaa sairastavien asukkaiden osuudesta. Yksilöllisten
vastauksien perusteella tyypillisimmäksi vastaukseksi nousi vastausvaihtoehto ”yli
puolet asukkaista” (60–90 %), jonka valitsi 38,6 prosenttia hoitajista (taulukko 12).
Viisiluokkainen muuttuja luokiteltiin uudelleen kolmiluokkaiseksi analyysejä varten.
Kun kysyttiin, kuinka kauan yhden dementiaa sairastavan henkilön syöttämiseen kuluu
keskimäärin aikaa, yli puolet hoitajista (53,7 %) vastasi että 10–15 minuuttia.
Vastaajista 31,4 prosentilla syöttämiseen kului aikaa yli 15 minuuttia, 12,9 prosentilla
5–10 minuuttia ja 4,3 vastasi, ettei heidän yksikössään ole syötettäviä asukkaita. Myös
syöttämisen aikaa koskeva muuttuja luokiteltiin uudelleen analyysejä varten siten, että
”ei syötettäviä asukkaita” -vastaukset merkittiin puuttuviksi tiedoiksi.
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Taulukko 11. Ruokailun apuvälineet
Ruokailun apuvälineet

esimerkkejä apuvälineistä

Nokkamukit

n
64

Muut juomisen apuvälineet

isot mukit, ripamukit,
norsumukit, pillit

27

Erikoislautaset

syvät lautaset,
muovilautaset, raskaat
lautaset

3

Erikoisaterimet

aterimien paksunnokset,
ergonomiset aterimet, käyrät
aterimet
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Termiset apuvälineet

lämpölautaset, lämpökärryt,
lämpötelineet

11

Hahmottamisen apuvälineet

kirkkaan väriset
ruokailuvälineet, yksi
ruokalaji kerrallaan tarjolla

6

Astioiden liukuesteet

11

Muut

tarjoilupöytä, vuodepöytä,
avustaja

3

Taulukko 12. Hoitajien arvio syötettävien asukkaiden osuudesta yksikössään sekä
yhden asukkaan syöttämiseen kuluva aika keskimäärin
Syötettävien
asukkaiden osuus

%

n

Yhden asukkaan syöttämiseen
kuluva aika

%

n

0–10 %
10–40 %
40–60 %
60–90 %
90–100 %

14,3
18,6
18,6
38,6
10,0

10
13
13
27
7

ei syötettäviä asukkaita
5-10 min
10–15 min
yli 15 min

4,3
12,9
51,4
31,4

3
9
36
22

Yleisin

syömisestä

kieltäytymistilanteessa

käytetty ratkaisukeino

oli

syömään

houkutteleminen tai keskustelemalla suostuttelu (28,3 %). Toiseksi käytetyin keino oli
ajan antaminen ja uudelleen yrittäminen myöhemmin (21,7 %). Miltei yhtä usein
vastaajat kertoivat myös tarjoavan toista ruokavaihtoehtoa (18,8 %) tai jättämällä
tilanteen sikseen (18,1 %). Muita ilmoitettuja keinoja olivat syömisessä avustaminen
(4,3 %), ruokailuympäristön muokkaaminen tai vaihtaminen (2,2 %) ja ruuan
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koostumuksen tai määrän muokkaaminen (2,2 %). Lisäksi 4,3 prosentissa vastauksista
mainittiin muulle hoitohenkilökunnalle tilanteesta raportoiminen ja syömisen seuranta.

Ruokailun jälkeen tapahtuvasta asukkaiden suun puhdistamisesta kysyttäessä 66,7
prosenttia vastaajista kertoi puhdistavansa itse asukkaan suun tai ohjaavan asukasta
puhdistamaan itse suunsa. Myöntävästi edellä mainittuun kysymykseen vastanneista
87,0 prosenttia vastasi tarkentavaan kysymykseen, joka kuului ”miten asukkaan suun
puhdistaminen ruokailun jälkeen tapahtuu”. Yleisimmin mainittu suun puhdistamistapa
oli juoman antaminen ruokailun jälkeen. Seuraavaksi yleisimpiä keinoja olivat asukkaan
hampaiden tai proteesin pesu, suun huuhtominen ja suun pyyhkiminen. Muita,
harvemmin mainittuja keinoja olivat ohjaus itsenäiseen puhdistukseen, sitruunatikkujen
käyttö, suun tarkistaminen ruokajäämien varalta sekä fluoritablettien antaminen.

Syömisen avustamisen yhteys tausta- ja muihin muuttujiin
Tilastollisissa

testeissä

kunkin

ruokailupaikkavaihtoehdon

suhteen

selvitettiin

yhteydessä olevia tausta- ja muita muuttujia siten, että muodostettiin kaksi ryhmää.
Toisen ryhmän muodostivat ne vastaajat, jotka olivat vastanneet ruokailupaikan yhdeksi
tyypillisistä asukkaiden ruokailupaikoista ja toisen ryhmän ne, jotka eivät olleet
valinneet ruokailupaikkaa tyypilliseksi ruokailupaikaksi yksikössään. Havaittiin
ensinnäkin, että omassa vuoteessa istuen ruokailemisella sekä dementiaa sairastavien
(Mann-Whitney, p = 0,007) ja syötettävien asukkaiden osuudella (Mann-Whitney, p =
0,002) on tilastollisesti merkitsevä yhteys (taulukko 13). Dementiaa sairastavien ja
syötettävien asukkaiden osuudet olivat suuremmat siinä ryhmässä, joka oli vastannut
asukkaiden ruokailevan omassa vuoteessa istuen. Omassa huoneessa hoitotuolissa
ruokaileminen puolestaan näytti olevan tyypillistä asukasmäärältään isommissa
yksiköissä (Mann-Whitney, p = 0,008). Havaittiin myös, että henkilökunta ruokailee
asukkaiden kanssa useammin niissä yksiköissä, joissa asukkaat tyypillisesti ruokailevat
omassa huoneessa erillisen pöydän äärellä (Mann-Whitney, p = 0,013). Henkilökunta
ruokaili yhdessä asukkaiden kanssa harvemmin puolestaan niissä yksiköissä, joissa
asukkaat

tyypillisesti

ruokailevat

yhteisessä

ruokailutilassa

hoitotuolissa.

Ruokailutilassa pöydän ääressä ruokaileminen oli yleisempää niissä yksiköissä, joissa
syötettävien dementiaa sairastavien asukkaiden osuus oli pienempi (Mann-Whitney, p =
0,004). Yhteisessä ruokailutilassa hoitotuolissa istuen ruokaileminen oli tilastollisesti
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merkitsevästi yleisempää niissä yksiköissä, joissa sekä ilmoitettu (Mann-Whitney, p =
0,038) että laskennallinen vastuulla olevien asukkaiden määrä aamuvuorossa (MannWhitney, p = 0,018) oli vähäinen. Samoin oli myös iltavuorossa laskennallisen vastuulla
olevien asukkaiden määrän suhteen (Mann-Whitney, p = 0,034). Khiin neliö -testi
osoitti myös, että ruokailutilassa hoitotuolissa istumisen ja henkilökunnan toimesta
tapahtuvalla suun puhdistamisella tai siihen ohjaamisella oli tilastollisesti merkitsevä
yhteys (p = 0,003).

Selvitettiin myös mitkä muut muuttujat ovat yhteydessä sen suhteen ruokaileeko
henkilökunta samassa tilassa yhdessä asukkaiden kanssa. Kun ryhmittelevänä
muuttujana käytettiin luokiteltua muuttujaa yksikön koosta, osoitti tulos, että suurissa
yksiköissä henkilökunnan osallistuminen ruokailuun yhdessä asukkaiden kanssa on
harvinaisempaa kuin pienissä tai keskisuurissa yksiköissä (Kruskal-Wallis, p = 0,044).
Aiheeseen saadun peruskoulutuksen mukaan muodostetussa aineiston kahtiajaossa
puolestaan selvisi, että paljon tai kohtalaisesti koulutusta saaneet vastasivat
henkilökunnan ruokailevan asukkaiden kanssa useammin (Mann-Whitney, p = 0,025).
Syötettävien asukkaiden osuuden yhteyden selvittämisessä ryhmittelijänä käytettiin
ruokailiko henkilökunnan jäsenet asukkaiden kanssa ”aina tai usein” vai ”harvoin tai ei
koskaan”. Selvisi, että ”aina tai usein” vastanneet olivat vastanneet myös, että heidän
yksikössään syötettävien dementiaa sairastavien osuus on suurta (Mann-Whitney, p =
0,049). Lisäksi painonseurannan mukaan jaetusta aineistosta saatiin selville, että ne,
jotka

vastasivat

myöntävästi

painonseurantakysymykseen,

olivat

enimmäkseen

sellaisista yksiköistä, joissa henkilökunta on useammin ruokailussa mukana (MannWhitney, p = 0,040).

Ruokailutilanteiden rauhallisuuteen liittyvän muuttujan analysoinnissa käytettiin uutta
kolmiluokkaista muuttujaa. Tilastollisesti merkitsevät yhteydet havaittiin dementiaa
sairastavien ja syötettävien dementiaa sairastavien asukkaiden osuuden kanssa. Muista
poikkeava, suurempi järjestyslukujen keskiarvo ilmeni dementiaa sairastavien suhteen
ruokailutilanteen enimmäkseen rauhattomaksi arvioineiden ryhmässä (Kruskal-Wallis, p
= 0,004). Tämä viittaa siihen, että niissä yksiköissä myös dementiaa sairastavia on
enemmän. Testattaessa syötettävien asukkaiden osuutta, kasvoi syötettävien asukkaiden
osuus sitä mukaa kun ruokailutilanne arvioitiin rauhattomammaksi (Kruskal-Wallis, p =
0,029).
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Syötettävien asukkaiden osuuden sekä asukasmäärän, dementiaa sairastavien osuuden ja
henkilöstömäärän iltavuorossa välille löytyi tilastollisesti merkitsevät yhteydet.
Ryhmittelijänä käytettiin uutta kolmiluokkaista muuttujaa syötettävien asukkaiden
osuudesta (Kruskal-Wallis). Asukasmäärä (p = 0,002), dementiaa sairastavien osuus (p
= 0,001) sekä henkilöstömäärä iltavuorossa (p < 0,001) kasvoivat sitä mukaa kun
syötettävien asukkaidenkin osuus kasvoi. Mann-Whitneyn testiä käytettiin sen
selvittämiseksi erosiko syötettävien asukkaiden osuus tilastollisesti merkitsevästi sen
mukaan, oliko yksikössä letkuravittuja asukkaita vai ei. Niissä yksiköissä, joissa
letkuravittuja on, on myös enemmän syötettäviä asukkaita (p = 0,002).

Syöttämiseen kuluvan ajan suhteen löytyi kaksi yhteydessä olevaa muuttujaa, ilmoitetut
määrät vastuulla olevien asukkaiden määrästä sekä aamu- (p = 0,055) että iltavuorossa
(p = 0,030). Aamuvuoron suhteen tulos ei kuitenkaan ihan ollut tilastollisesti
merkitsevä. Kruskal-Wallis -testissä käytettiin luokittelevana muuttujana syöttämiseen
kuluvasta ajasta uutta kolmiluokkaista muuttujaa. Kummankin muuttujan suhteen niissä
ryhmissä, joissa syöttämiseen kuluva aika asukasta kohden oli 5–10 minuuttia, oli
järjestyslukujen keskiarvot pienimmät eli ilmoitetusti vastuulla oli vähiten asukkaita.
Ilmoitetusti eniten vastuulla olevia asukkaita näyttäisi testin mukaan olevan niissä
ryhmissä, joissa syöttämiseen kului aikaa 10–15 minuuttia. Laskennallisten vastuulla
olevien asukkaiden määrän suhteen tilastollisesti merkitsevää tulosta ei syntynyt. Suun
puhdistamista koskevan muuttujan ja muiden muuttujien väliset tilastollisesti
merkitsevät yhteydet rajoittuivat vain ruokailupaikkaa koskevaan muuttujaan, joka
käsiteltiin jo aiemmin.
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Taulukko 13. Syömisen avustamisen merkitsevät tilastolliset yhteydet tausta- ja muihin
muuttujiin
Syömisen avustaminen
-muuttuja

Tausta- tai muu muuttuja

testi

p-arvo

dementiaa sairastavien osuus
syötettävien asukkaiden osuus
asukasmäärä
henkilökunta ruokailussa mukana
syötettävien asukkaiden osuus
ilm. vastuulla olevien as. määrä av
las. vastuulla olevien as. määrä av
las. vastuulla olevien as. määrä iv
henkilökunta ruokailussa mukana
suun puhdistaminen

M-W
M-W
M-W
M-W
M-W
M-W
M-W
M-W
M-W
χ²

0,007
0,002
0,008
0,013
0,004
0,038
0,018
0,034
0,030
0,003

Henkilökunta ruokailussa

asukasmäärä
peruskoulutus aiheeseen
syötettävien asukkaiden osuus
painonseuranta

K-W
M-W
M-W
M-W

0,044
0,025
0,049
0,040

Ruokailutilanteiden rauhallisuus

dementiaa sairastavien osuus
syötettävien asukkaiden osuus

K-W
K-W

0,004
0,029

Syötettävien asukkaiden osuus

asukasmäärä
dementiaa sairastavien osuus
henkilöstömäärä iltavuorossa
letkuravitut asukkaat

K-W
K-W
K-W
M-W

0,002
0,001
< 0,001
0,002

Syöttämiseen kuluva aika

ilm. vastuulla olevien as. määrä av
ilm. vastuulla olevien as. määrä iv

K-W
K-W

0,055
0,030

Ruokailupaikat
omassa vuoteessa istuen
omassa huoneessa hoitotuolissa
omassa huoneessa pöydän ääressä
ruokailutilassa pöydän ääressä
ruokailutilassa hoitotuolissa

M-W = Mann-Whitneyn testi, K-W = Kruskal-Wallisin testi, χ² = khiin neliö -testi

4.2.3 Nielemisvaikeuksien kompensoiminen

Kyselyssä kysyttiin myös millainen asukkaan asento on yleensä ruokaillessa sekä
ruokailun jälkeen. Vastausohjeissa pyydettiin vastaamaan 1–2 tyypillisintä vaihtoehtoa.
Ruokailuasento-kysymykseen annettiin yhteensä 115 vastausta, eli reilut puolet
vastaajista vastasi kaksi tyypillisintä asentovaihtoehtoa. Yleisin vastausvaihtoehto oli
istuva asento (54,8 %), toiseksi yleisin puoli-istuva asento (45,2 %). Muut
vastausvaihtoehdot, esimerkiksi makaava asento, eivät saaneet yhtään ”kyllä”-vastausta.
Ruokailun jälkeistä asentoa koskevaan kysymykseen annettiin 110 vastausta, eli
edelleen reilut puolet vastaajista vastasi kaksi vastausvaihtoehtoa. Tässä yleisimmäksi
vastaukseksi nousi puoli-istuva asento (41,8 %) (kuvio 2). Seuraavaksi yleisimmät
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vastausvaihtoehdot olivat makaava asento pää kohotettuna (27,3 %) sekä istuva asento
(26,4 %). Muutama hoitaja vastasi myös, että ruokailun jälkeen tyypillisin asento on
makaava (3,6 %).

Puoli-istuva asento (n. 45-asteen kulma
vartalossa)

Makaava asento, pää hieman kohotettuna

Täysin istuva asento (n. 90-asteen kulma
vartalossa)

Kyllä
Ei

Makaava asento

Seisova asento
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuvio 2. Tyypillisimmät asukkaiden asennot ruokailun jälkeen

Melkein kaikki hoitajat (98,6 %) vastasivat, että heidän yksikössään muokataan ruuan
koostumuksia asukkaiden nielemiskyvyn mukaan. Heistä lähes kaikki (95,6 %) kertoivat
myös tarkemmin miten ruuan muokkaaminen tapahtuu: vastauksista 84,6 prosentissa
mainittiin ruuan soseuttaminen ja seuraavaksi yleisimmin (30,1 % vastauksista)
mainittiin pehmeä, hienonnettu tai paloiteltu ruoka. Vastauksista 21,5 prosentissa oli
myös mainittu nestemäinen tai liemiruoka. Suurin osa vastaajista (90,0 %) vastasi myös,
että yksikössä sakeutetaan juotavia nesteitä asukkaiden nielemiskyvyn mukaan.
Yksikkökohtaisen tarkastelun perusteella kahdessa yksikössä ei selkeästikään juomia
sakeuteta,

loput

kielteiset

vastaukset

poikkesivat

muiden

samasta

yksiköstä

vastanneiden linjasta. Tarkentavaan nesteiden sakeuttamista koskevaan kysymykseen
vastasi 84,1 prosenttia. Kaikki kysymykseen vastasivat sakeuttamisen tapahtuvan
sakeuttamisaineiden avulla. Lisäksi muutama hoitaja vastasi yksikössään käytettävän
ruokajuomana luonnostaan paksumpia nesteitä, kuten mehukeittoja ja piimää.
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Nielemisvaikeuksien kompensoimisen yhteys tausta- ja muihin muuttujiin
Aineisto jaettiin kahtia sen mukaan oliko vastaaja valinnut kunkin ruokailuasennon
yhdeksi tyypilliseksi asukkaiden ruokailuasennoksi vai ei. Testeissä ainoastaan istuvan
ruokailuasennon ja vastaajien työkokemuksen määrän nykyisessä työpaikassa välillä oli
tilastollisesti merkitsevä yhteys (taulukko 14) (Mann-Whitney, p = 0,035).
Järjestyslukujen keskiarvoja vertailemalla nähdään, että istuvan ruokailuasennon
valinneilla

oli

pidempi

työkokemus

nykyisessä

työpaikassaan.

Puoli-istuvan

ruokailuasennon suhteen tilastollisesti merkitsevät yhteydet olivat suurempaan
dementiaa

sairastavien

osuuteen

(Mann-Whitney,

p

=

0,037),

suurempaan

hoitohenkilöstömäärään iltavuorossa (Mann-Whitney, p = 0,033) ja suurempaan
syötettävien asukkaiden osuuteen (Mann-Whitney, p = 0,002).

Samalla tavalla jaettiin aineisto kahtia ruokailun jälkeistä asentoa koskevien muuttujien
kohdalla. Tyypillisistä asennoista ruokailun jälkeen pää kohotettuna sängyssä
makaaminen oli yhteydessä suureen syötettävien asukkaiden määrään (Mann-Whitney,
p = 0,013). Puoli-istuvan asennon valinneet puolestaan vastasivat niistä yksiköistä,
joissa henkilöstömäärä sekä aamu- (Mann-Whitney, p = 0,015) että iltavuorossa (MannWhitney, p = 0,050) on suurempi. Näin ollen laskennallinen vastuulla olevien
asukkaiden määrä oli puoli-istuvaan ruokailuasentoon yhteydessä siten, että vastuulla
olevia asukkaita on aamuvuorossa vähemmän (Mann-Whitney, p = 0,041).

Aineiston jakaminen ruuan koostumuksen muuttamisen ja nesteiden sakeuttamisen
suhteen ei nähty mielekkääksi, koska jako olisi ollut hyvin epätasainen. Tästä syystä
näiden muuttujien analysointi jätettiin tekemättä kokonaan.
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Taulukko 14. Nielemisvaikeuksien kompensointikeinojen merkitsevät tilastolliset
yhteydet tausta- ja muihin muuttujiin
Nielemisvaikeuksien kompensoiminen
-muuttuja
Ruokailuasento
istuva
puoli-istuva

Asento ruokailun jälkeen
pää kohotettuna
puoli-istuva

istuva

Tausta- tai muu muuttuja

testi

p-arvo

työkokemus nyk. työpaikassa
dementiaa sairastavien osuus
henkilöstömäärä iltavuorossa
syötettävien asukkaiden osuus

M-W
M-W
M-W
M-W

0,035
0,037
0,033
0,002

syötettävien asukkaiden osuus
henkilöstömäärä aamuvuorossa
las. vastuulla olevien as. määrä av
henkilöstömäärä iltavuorossa
syötettävien asukkaiden osuus

M-W
M-W
M-W
M-W
M-W

0,013
0,015
0,041
0,050
< 0,001

M-W = Mann-Whitneyn testi

4.3 Tietämys

Hoitajien tietämystä dementiaan liittyvistä syömisen ja nielemisen vaikeuksista
mittaavia kysymyksiä oli yhteensä 19. Siten myös kyselyn korkein mahdollinen
pistemäärä oli 19. Tietämysosiosta saatujen pistemäärien keskiarvo oli 13,2 hajonnan
ollessa 2,6 pistettä. Pienin saatu pistemäärä oli 6 ja korkein 18 (kuvio 3). Koko kyselyn
kaikkien vastaajien oikeiden vastausten osuus oli 69,2 prosenttia. Kysymykset jaoteltiin
vielä kolmeen eri luokkaan niiden aihealueiden perusteella: yleinen tietämys syömisen
ja nielemisen vaikeuksista dementiassa (7 kysymystä), tietämys aspiraatiosta ja sen
ehkäisemisestä dementiaa sairastavilla henkilöillä (4 kysymystä) sekä toimintatavat
syömisen ongelmatilanteissa (8 kysymystä) (liite 6). Kolmesta kysymysluokasta
tietämys oli huonointa yleisissä tiedoissa liittyen dementiassa esiintyviin syömisen ja
nielemisen ongelmiin. Oikeiden vastausten osuus tässä kysymysluokassa oli 54,1
prosenttia. Parasta tietämys oli hoitokäytänteisiin liittyvässä kysymyskokonaisuudessa,
jossa oikeita vastauksia oli 83,2 prosenttia. Aspiraatioon liittyvissä kysymyksissä
oikeita vastauksia oli 67,5 prosenttia.
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Kuvio 3. Vastaajien pistemäärien jakautuminen tietämysosiossa. Korkein mahdollisin
pistemäärä kyselyssä on 19.

Pistemäärien perusteella muodostettiin uusi kolmiluokkainen muuttuja tietämystasosta.
Luokat ovat heikko (0–10 pistettä), keskinkertainen (11–14 pistettä) ja hyvä tietämys
(15–19 pistettä). Keskimääräisesti kyselyyn vastanneiden hoitajien tietämys on
keskinkertaista (kuvio 4). Hyvä tietämys on 30,0 prosentilla vastaajista ja heikko
tietämys 15,7 prosentilla.
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Kuvio 4. Hoitajien tietämystaso

Tietämyksen yhteys tausta- ja muihin muuttujiin
Tilastollisesti merkitsevät yhteydet muihin muuttujiin olivat hyvin vähäisiä tietämystä
mittaavien muuttujien suhteen. Mikään yksilöä koskeva taustamuuttuja ei selittänyt
tietämyksen määrää. Tietämyskyselyn pistemäärän ja yksikön asukasmäärän välillä
ilmeni miltei tilastollisesti merkitsevä (p = 0,059) negatiivinen joskin hyvin heikko
korrelaatio (Pearson, R = -0,0227) (taulukko 15). Tulos viittaa hieman siis siihen
suuntaan, että mitä suuremmasta yksiköstä käsin hoitaja vastaa, sitä huonommat
pistemäärät hän sai tietämyskyselystä. Kun aineisto jaettiin kahtia sen mukaan, oliko
yksikössä letkuravittuja asukkaita vai ei, saatiin seuraava tulos: tietämystaso oli
parempaa niissä yksiköissä, joissa ei ollut letkuravittuja asukkaita (Mann-Whitney, p =
0,025).

51
Taulukko 15. Tietämystä koskevien muuttujien tilastollisesti merkitsevät yhteydet
tausta- ja muihin muuttujiin
Tietämys-muuttuja

Tausta- tai muu muuttuja

testi

p-arvo

Tietämys-kyselyn pistemäärä

Asukasmäärä

Pearson

0,059

Tietämystaso

Yksikössä letkuravittuja

M-W

0,024

Pearson = Pearsonin korrelaatiokerroin, M-W = Mann-Whitneyn testi

4.4 Kokemukset ja mielipiteet enteraalisesta ravitsemuksesta

Vastaajista 58,5 prosenttia ilmoitti, että heillä ei ole lainkaan tai on hyvin vähän
käytännön kokemusta dementiaa sairastavien enteraalisesta ravitsemuksesta. Jonkin
verran kokemusta oli 32,9 prosentilla ja paljon kokemusta oli 8,6 prosentilla vastaajista.
Kun kysyttiin mitä komplikaatioita vastaajat tietävät enteraaliseen letkuravitsemukseen
liittyvän, 24 hoitajaa vastasi avoimeen kysymykseen. Avoimet kysymykset jaoteltiin
tuloksien käsittelemistä helpottamiseksi. Kolme selkeästi yleisimmin mainittua
komplikaatiota olivat letkun tukkeutuminen tai irtoaminen (30,2 %), maha- ja suolistoongelmat kuten oksentelu, refluksi, ripuli (25,6 %) sekä avanteen ärtyminen tai
tulehtuminen (14,0 %). Muutamat olivat vastanneet komplikaatioiksi myös aspiroimisen
ja keuhkokuumeen.

Kun vastaajia pyydettiin vastaamaan kysymykseen, onko heidän yksikössään
letkuravitsemusta käyttäviä asukkaita, 19 vastasi myöntävästi. Vastaajat olivat kuudesta
eri yksiköstä. Nämä 19 hoitajaa vastasivat kahteen enteraalista ravitsemusta koskevaan
lisäkysymykseen. Ensimmäisessä kysyttiin vastaajien mielipidettä siitä, kuinka hyvin
yksikössä otetaan huomioon asukkaan oma tahto tai omaisten tahto letkuravitsemuksen
aloituksesta päätettäessä. Tähän kysymykseen vastanneista enemmistö (57,9 %)
vastasi, että tahtoa kunnioitetaan hyvin tai todella hyvin ja 21,1 prosenttia vastasi, että ei
hyvin eikä huonosti. Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että tahto otetaan huomioon
huonosti tai ei lainkaan. Toisessa lisäkysymyksessä kysyttiin ovatko vastaajat
havainneet yksikössään ristiriitoja letkuravitsemuksen aloittamiseen liittyen potilaan tai
omaisten toiveiden ja toimenpiteestä päättävien terveydenhuollon henkilöiden
mielipiteiden välillä. Suurin osa vastasi, että ei ole havainnut (52,6 %), mutta 36,8
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prosenttia myönsi havainneensa ristiriitoja. Loput 10,5 prosenttia vastaajista ei osannut
sanoa.

Lopuksi esitettiin seitsemän väittämää liittyen enteraaliseen ravitsemukseen dementiaa
sairastavilla henkilöillä. Vastaajien tuli vastata väittämiin oman mielipiteensä
perusteella likertin asteikolla. Väittämät koskivat muun muassa elämänlaadun
edistämistä, aspiraation ehkäisemistä ja eliniän pitenemistä. Taulukkoon 16 on koottu
vastausten jakautuminen. Pääasiallisesti vastaajat olivat enemmän samaa kuin eri mieltä
väittämistä.

Poikkeuksen

tekivät

väittämät

letkuravitsemuksen

parantavasta

vaikutuksesta elämänlaatuun sekä yleiseen toimintakykyyn ja aktiivisuuteen, josta
vastaajat keskimäärin olivat enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä.

Taulukko 16. Hoitajien mielipiteet dementiaa
letkuravitsemuksesta esitetyistä väittämistä, n (%)

sairastavien

henkilöiden

Täysin
samaa
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Osittain
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Ei osaa
sanoa

Parantaa elämänlaatua

2
(2,9)

7
(10,1)

15
(21,7)

22
(31,9)

22
(31,9)

1
(1,4)

Ehkäisee
aspiraatioriskiä

16
(22,9)

28
(40,0)

8
(11,4)

10
(14,3)

2
(2,9)

6
(8,6)

Ehkäisee
aspiraatiopneumonian
riskiä

12
(17,1)

25
(35,7)

11
(15,7)

12
(17,1)

5
(7,1)

5
(7,1)

Ehkäisee
aliravitsemusta

13
(18,6)

37
(52,9)

11
(15,7)

6
(8,6)

2
(2,9)

1
(1,4)

Edistää hyvinvointia

1
(1,4)

18
(25,7)

16
(22,9)

17
(24,3)

16
(22,9)

2
(2,9)

Parantaa yleistä
toimintakykyä ja
aktiivisuutta

1
(1,4)

12
(17,1)

10
(14,3)

20
(28,6)

25
(35,7)

2
(2,9)

Pidentää elinikää

13
(18,6)

32
(45,7)

13
(18,6)

6
(8,6)

4
(5,7)

2
(2,9)

Väite

Analyysejä varten letkuravitsemuksen etuja koskevien väittämämuuttujien ”ei osaa
sanoa” -arvot merkittiin puuttuviksi tiedoiksi. Muodostettiin summamuuttuja, joka
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koskee kaikkia enteraalisen ravitsemuksen etuja esittämiä väittämiä. Lisäksi
summamuuttujasta tehtiin kolmiluokkainen siten, että neutraalista mielipiteestä
laskettiin kvartiili jokseenkin samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä -luokiteltaviin
arvoihin. Tämäkin muuttujamuunnos osoitti sen, että suurin osa vastaajista (44,9 %) oli
enimmäkseen samaa mieltä letkuravitsemusta koskevista väittämistä (kuvio 5).

Kuvio 5. Vastaajien mielipiteiden jakautuminen letkuravitsemuksen hyödyistä.

Enteraalista ravitsemusta koskevien mielipiteiden ja kokemuksen yhteys tausta- ja
muihin muuttujiin
Hoitajien

käytännön

työskentelemisestä

oli

kokemus

letkuruokintaa

yhteydessä

yksikön

käyttävien

kokoon

asukkaiden

(taulukko

17).

kanssa
Testissä

luokittelevana muuttujana käytettiin käytännön kokemusta, ja sen mukaan kokeneisuus
oli yhteydessä suurempiin asukasmääriin (Kruskal-Wallis, p = 0,014). Ne hoitajat, joilla
oli paljon tai jonkin verran käytännön kokemusta, olivat suuremmista yksiköistä kuin
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ne, joilla kokemusta oli hyvin vähän tai ei lainkaan. Tilastollisesti merkitsevä yhteys oli
myös käytännön kokemuksen ja sen välillä, että yksikössä oli letkuravittuja asukkaita (p
< 0,001). Letkuravitsemuspäätöstä koskeviin kysymyksiin vastasi hyvin pieni
vastaajajoukko, joten näiden muuttujien analysointia ei tehty tilastollisesti lainkaan.

Yksittäisten letkuravitsemusväittämien ja muiden muuttujien välisiä tilastollisesti
merkitseviä yhteyksiä ei ollut monta. Elämänlaadun edistämistä koskevan väittämän
kohdalla ilmeni tilastollisesti merkitsevä yhteys dementiaa sairastavien osuuden kanssa
(Kruskal-Wallis, p = 0,043). Eniten eri mieltä väittämän kanssa olivat ne, jotka
vastasivat yksiköistä, joissa noin puolet (40–60 %) asukkaista on dementiaa sairastavia.
Eniten samaa mieltä väittämästä olivat ne vastaajat, joiden työskentely-yksiköissä
dementiaa sairastavia on alle puolet (10–40 %) ja kaikki tai melkein kaikki (90–100 %).
Elämänlaadun edistämisestä olivat myös enemmän samaa mieltä ne hoitajat, joiden
yksikössä oli letkuravittuja asukkaita (Mann-Whitney, p = 0,012). Aspiraation
ehkäisemistä koskevan väittämän mielipiteisiin näytti vaikuttavan vastaajan ikäluokka
(Kruskal-Wallis, p = 0,049) ja työkokemus dementiaa sairastavien parissa (KruskalWallis, p = 0,033). Eniten samaa mieltä olivat vanhin ikäluokka (50 vuotta tai yli) ja
heti heidän jälkeensä vastaajista nuorimmat eli 20–29-vuotiaat. Nuorin ikäluokka oli
myös eniten samaa mieltä aliravitsemuksen ehkäisemistä koskevasta väittämästä (p =
0,019). Eniten eri mieltä letkuravitsemuksen sekä aspiraatiota että aliravitsemusta
ehkäisevästä vaikutuksesta olivat 30–39-vuotiaat. Dementiaa sairastavien parissa
saavutetun työkokemuksen määrän suhteen testissä enimmäkseen samaa mieltä
aspiraation ehkäisemisestä olivat ne, joilla työkokemusta oli eniten. Kaikista väittämistä
muodostetun keskimääräisen mielipidemuuttujan suhteen ei löytynyt yhtään yhteydessä
olevaa muuttujaa.
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Taulukko 17. Enteraalista ravitsemusta koskevien muuttujien tilastollisesti merkitsevät
yhteydet tausta- ja muihin muuttujiin
Enteraalinen ravitsemus
-muuttuja

Tausta- tai muu muuttuja

testi

p-arvo

Käytännön kokemus

asukasmäärä
yksikössä letkuravittuja

K-W
M-W

0,014
< 0,001

dementiaa sairastavien osuus
yksikössä letkuravittuja
vastaajan ikä
työkokemus dementiaa sairastavien
parissa
vastaajan ikä

K-W
M-W
K-W

0,043
0,012
0,049

K-W
K-W

0,033
0,019

Letkuravitsemusväittämät
elämänlaatu
aspiraatio

aliravitsemus

K-W = Kruskal-Wallisin testi, M-W = Mann-Whitneyn testi
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5 POHDINTA

5.1 Tutkimustulosten arviointi

Tämä kyselytutkimus osoitti, että dementiaa sairastavien parissa työskentelevien
hoitajien hoitokäytänteet syömisen ja nielemisen vaikeuksien huomioimiseksi ovat
enimmäkseen suositusten mukaisia. Hoitokäytänteistä tuli ilmi sekä hyviä että kehitystä
vaativia piirteitä niin ravitsemushoidon, syömisen avustamisen että nielemisen
kompensaatiokeinojen suhteen. Hoitajien tietämys dementiaan liittyvistä syömisen ja
nielemisen vaikeuksista oli keskinkertaista, joskin se oli hieman enemmän painottunut
hyvän tietämyksen suuntaan. Dementiaa sairastavien henkilöiden enteraalisesta
ravitsemuksesta

vastaajajoukosta

vähemmistöllä

oli

kokemusta.

Enteraaliseen

ravitsemukseen päätyminen ei ole aina ristiriidatonta. Hoitajien suhtautuminen
enteraalisen ravitsemuksen oletettuihin fyysisiin hyötyihin oli enimmäkseen positiivista,
mutta elämänlaadun tai toimintakyvyn ja aktiivisuuden parantamiseen hoitajat eivät
uskoneet. Asumisyksiköiden henkilöstömitoitus näyttäisi olevan suuri haaste sekä
kansallisella

tasolla

että

tutkimukseen

osallistuneissa

yksiköissä.

Asukkaiden

hoitoisuusasteella ei myöskään näyttäisi olevan vaikutusta henkilöstön määrään.
Henkilöstömitoitusta koskeviin tuloksiin paneudutaan tarkemmin seuraavaksi.

5.1.1 Hoitokäytänteet

Ennen varsinaisten tutkimuskysymysten mukaisien tuloksien pohtimista haluan vielä
palata

muutamaan

asumisyksiköistä.

seikkaan,

Näillä

jotka

tuloksilla

ilmenivät
on

kiistatta

tutkimukseen
välillinen

osallistuneista
vaikutus

myös

hoitokäytänteiden toteutumiseen. Valtaosassa kyselyyn vastanneista yksiköistä yli
puolet asukkaista oli dementiaa sairastavia. Tämä tulos on linjassa Kauppisen ja
Matveisen (2007) luvun kanssa, jonka mukaan vanhainkodeissa ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla noin puolella asukkaista on dementoiva sairaus. Tässä tutkimuksessa ei
erikseen selvitetty sitä, kuinka monella asukkaalla on syömisen ja nielemisen
vaikeuksia, vaan oletettiin teoriatiedon perusteella, että suurella osalla niitä on tai tulee
olemaan: tutkimusten mukaan hoitokotien dementiaa sairastavilla asukkailla jopa
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reilulla puolella on syömisen vaikeuksia (Lin ym. 2008) ja noin puolella nielemisen
vaikeuksia (Chouinard ym., 1998; Horner ym. 1999; Kayser-Jones & Pengilly, 1999).

Vuonna 2009 mediassa käsiteltiin paljon ikäihmisten laitoshoidon laadusta Suomen
lääninhallituksien antamien selvitysten vuoksi. Selvitysten mukaan vanhusten
laitoshoito

on

huolestuttavassa

tilassa,

ja

yksi

huolenaihe

koski

juuri

henkilöstömitoitusta. Verkossa julkaistujen Etelä-Suomen ja Lapin lääninhallitusten
selvityksissä (2009) kerrotaan vanhustenhuollon suurimmista puutteista. Sekä EteläSuomen

että

Lapin

lääninhallitusten

mukaan

heidän

selvitysalueellaan

henkilöstömitoitus on pääasiassa suositusten mukaista. Ongelmaksi kuitenkin
eteläsuomalaisessa selvityksessä mainitaan, että henkilöstön määrän laskutapa saattaa
vääristää henkilöstömitoitusta. Mitoitukseen mukaan lasketussa henkilöstössä saattaa
olla joukossa hoitohenkilökuntaa, jolla ei ole koulutuksen takaamaa pätevyyttä
tehtävään. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vielä oppisopimuksella työskentelevät
henkilöt ja laitoshuoltajat. Sekä Etelä-Suomen että Lapin lääninhallituksen selvityksissä
mainitaan ongelmaksi myös, että koulutettua hoitohenkilöstöä on vähän ja toisaalta sitä
on myös vaikeaa saada. Kuntien taloudellisista tilanteista johtuen myös sijaisten käyttöä
on rajoitettu. Tämä on ainakin Lapissa johtanut niihin tilanteisiin, joissa hoitajat
joutuvat tekemään raskaita tuplavuoroja. Myöskään henkilöstömäärän kasvu ei ole
pysynyt samassa tahdissa asukasmäärän kasvun kanssa (Etelä-Suomen lääninhallitus,
2009) ja henkilöstön määrä yövalvonnassa on havaittu puutteelliseksi (Lapin läänin
hallitus, 2009).

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton suosituksen mukaan iäkkäiden
ympärivuorokautinen hoitohenkilöstömäärä tulisi olla vähintään 0,5–0,6 asukasta
kohden (2008, s. 36). Näihin lukuihin tässä tutkimuksessa ylsi ainoastaan neljä yksikköä
viidestätoista. Tyypillisin asukaskohtainen hoitajamäärä oli 0,4. Suosituksen mukaista
hyvää henkilöstömitoitusta (0,7–0,8 hoitotyöntekijää/asukas) ei ollut yhdessäkään
tutkimukseen osallistuneessa yksikössä. Tulosten tulkinnassa tulee kuitenkin muistaa,
että vastaajakohtaisesti ilmoitetut henkilöstö- sekä asukasmäärät erosivat paikka paikoin
merkittävästi muiden samasta yksiköstä vastanneiden hoitajien vastauksista. Asukasta
kohden oleva henkilöstömäärä vuorokaudessa on siis laskennallinen arvo, todellinen
tilanne voi olla hieman erilainen. On kuitenkin syytä myös huomioida, että ilmoitettujen
ja laskennallisten vastuulla olevien asukkaiden määrien välillä oli huikea ero. Voidaan
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pohtia, miksi hoitajat ilmoittivat niinkin isoja vastuulla olevien asukkaiden määriä, kuin
mitä vastuulla olevien asukkaiden määräksi saatiin laskemalla se asukas- ja
hoitohenkilöstömääristä. Voi olla, että hoitajat kokevat olevansa vastuussa suuremmasta
määrästä asukkaista, kuin mitä laskemalla saadaan selville.

Tilastollisen analyysin perusteella näyttää vahvasti siltä, että yksiköiden asukasmäärän
kasvaessa kasvaa myös aamu- ja iltavuoron hoitohenkilöstömäärä. Tulos on varsin
looginen ja kertoo oikeansuuntaisesta henkilöstömitoituksesta. Huolestuttava tulos on
kuitenkin se, että isommissa hoitoyksiköissä yhtä hoitajaa kohden on myös vastuulla
enemmän

asukkaita

etenkin

iltavuorossa.

Näyttäisi

siis

siltä,

että

vaikka

henkilöstömäärä kasvaa asukasmäärän kasvaessa, se ei kasva tarpeeksi. Voidaankin
pohtia ovatko pienten ja suurten asumisyksiköiden iäkkäät ihmiset eriarvoisessa
asemassa hoitajamäärien suhteen. Dementiaa sairastavien osuuden kannalta yhteydet
henkilöstömääriin ja vastuulla oleviin asukkaisiin eivät kertoneet paljoa ja tulokset
olivat epäjohdonmukaiset (sekä positiivista että negatiivista korrelaatiota). Luvut eivät
myöskään antaneet viitettä siitä, että dementiaa sairastavien osuus korreloisi jotenkin
asukasmäärään. Korreloimattomuus saattaa olla siis merkki siitä, että asukkaiden
hoitoisuus ei vaikuta yksikön kokoon. Vielä tärkeämpää ehkä olisi korrelaatio
henkilöstön tai vastuulla olevien asukkaiden suhteen, ja siitä olikin jotain viitettä, muttei
selkeästi.

Ravitsemushoito
Valtion

ravitsemusneuvottelukunnan

suosituksessa

sanotaan,

että

dementiaa

sairastaville olisi hyvä antaa useita pieniä aterioita, jopa 6–8 ateriaa päivässä (Nuutinen,
2009, s. 128). Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus saada tietoa mitä viidestä
ateriavaihtoehdosta asukkaat syövät ja kuinka monta kertaa päivässä asukkaille niitä
tarjotaan. Ateriamäärien raportoiminen ei kuitenkaan onnistunut tarkoitetulla tavalla.
Jos kysymyksenasettelu olisi keskittynyt nimenomaan välipalojen määrään, olisi tätä
asiaa voinut paremmin arvioida, tällaisenaan tuloksia ei voida luotettavasti arvioida
aterioiden määrän suhteen. Yksi selitys sille, miksi osa vastaajista vastasi, ettei heidän
yksikössään tarjota jotain ateriaa voi johtua sanamuodosta ”tarjota”. Näissä yksiköissä
osa aterioista voi olla omakustanteisia tai olla tarjolla itsepalveluperiaatteella.
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Mielenkiintoinen tulos oli välipalojen ja iltapalojen tarjoamisen jakautuminen.
Välipalan tarjoaminen näyttäisi olevan tunnusmaisempaa niissä yksiköissä, joissa
dementiaa sairastavien osuus on suurta, kun taas iltapalaa tarjoavissa yksiköissä
dementiaa sairastavia ja asukkaita ylipäänsä on vähemmän. Ravitsemussuosituksessakin
suositellaan dementiaa sairastavien aterioiden painottuvan virkeään aikaan (Nuutinen,
2009, s. 128). Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että paastoaika illan ja aamun
välillä on liian pitkä. Ainakin Etelä-Suomen lääninhallituksen antamassa selvityksessä
(2009) todetaan, että ravinnotta olemisen ajat ovat vanhustenhoidossa osoittautuneet
liian pitkiksi. Väli- ja iltapalan tarjoamisen ja yövuoron henkilöstömäärän välinen
yhteys ei tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta ole näiden aterioiden tarjoamisen
ajankohdan suhteen mielenkiintoinen tulos. Sen sijaan aamu- ja iltavuoron suhteen
pienen henkilöstön paikoissa iltapalan tarjoaminen on tyypillistä. Voidaan pohtia, onko
pienemmän henkilöstömäärän yksiköissä itsenäisempiä ja ilta-aikaan virkeämpiä
asukkaita.

Täydennysravintovalmisteiden tarjoaminen oli melko yleistä (65,7 %). Tarjoaminen oli
yhteydessä suureen dementiaa sairastavien ja syötettävien asukkaiden osuuteen. Tämä
tulos on varsin looginen ja hyvä, sillä juuri näiden asukkaiden ravitsemus tarvitsee
todennäköisesti eniten tukea. Tuoreessa systemaattisessa katsauksessa todetaan, että
täydennysravintovalmisteiden käyttäminen dementiaa sairastavien ravitsemustilan
parantajana ja syömisongelmien ratkaisukeinona on tieteelliseen näyttöön perustuva
käytäntö (evidence based practice) (Hanson, Ersek, Gilliam & Carey, 2011). Näin ollen
täydennysravintovalmisteiden

tarjoaminen

voisi

olla

vieläkin

yleisempää.

Täydennysravintovalmisteiden osalta ei kysytty, että kuinka monta kertaa niitä
tarjotaan. Dementiaa sairastavia koskevassa ravitsemussuosituksessa sanotaan, että
täydennysravintovalmisteita tulisi tarjota 1–2 kertaa päivässä (Nuutinen, 2009, s. 128).
Suositus on asetettu erityisesti nestevajauksen ehkäisykeinoksi. Yleisimmin mainittu
täydennysravintovalmiste kyselyssä olikin täydennysravinnoksi tarkoitetut juomat, mikä
tukee tätä ajatusta. Täydennysravintovalmisteita tarjotaan tyypillisesti niissä yksiköissä,
joissa asukasmäärä on suuri. Toivon mukaan niiden tarjoaminen ei kuitenkaan ole
ateriahuollon tehostamiskeino tavallisten aterioiden kustannuksella.

Ravitsemussuosituksessa sanotaan, että painonseurannan tulisi tapahtua punnitsemalla
asukas kerran kuukaudessa tai sovitusti useammin (Nuutinen, 2009, s. 127). Rinnalla
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olisi myös seulottava säännöllisesti vajaaravitsemuksen riskejä siihen soveltuvilla
seulontamenetelmillä. Tämän tutkimuksen mukaan painonseurantaa toteutetaan
kiitettävästi (87 %), mutta vain reilussa puolessa tapauksista painonseurantatiheys on
kerran kuussa. Tätä kuitenkin jonkin verran kompensoi se, että 14,6 prosenttia ilmoitti,
että punnituksia tehdään myös tarpeen mukaan. Etelä-Suomen lääninhallituksen
antaman selvityksen mukaan (2009) hyvistä painonmittauskäytännöistä huolimatta vain
harvassa

yksikössä

oli

käytössä

asianmukaisia

dokumentointiperiaatteita

riskiravitsemusasukkaista.

Nestekulutuksen seuranta näyttäisi olevan valitettavan vähäistä. Tosin hajonta
yksikkökohtaisten vastausten vertailussa voi kertoa siitä, että osa samassa yksikössä
työskentelevistä hoitajista toteuttaa seurantaa ja osa ei. Onko kyse sitten tehtävien jaosta
vai siitä, että osa ei tiedä että nestekulutusta tulisi seurata. Joka tapauksessa tässä lienee
parantamisen varaa. Ainakin Etelä-Suomen lääninhallituksen selvityksessä (2009)
mainitaan, että heidän toiminta-alueellaan terveydenhuollon kanteluissa on mainittu
vanhusten nesteytyksen olevan puutteellista.

Syömisen avustaminen
Tuloksista ilmeni, että yhteinen ruokailutila on tyypillisin asukkaiden ruokailupaikka.
Tästä voitaneen päätellä, että ruokailu on asukkaille samalla myös sosiaalinen
tapahtuma. Verrattuna siihen, että esimerkiksi käytävällä ruokaileminen on suhteellisen
harvinaista, voidaan näiden tulosten perusteella myös arvioida, että ruokailutilanteiden
viihtyvyys on otettu huomioon. Eri ruokailupaikkavaihtoehtojen yhteydet muihin
muuttujiin puolestaan kertoo ainakin jotain asukkaiden kunnosta: omassa huoneessa
vuoteessaan ruokailivat sellaisten yksiköiden asukkaat, joista suuri osuus oli dementiaa
sairastavia ja syötettäviä, kun taas ruokailutilassa pöydän ääressä ruokaileminen oli
yhteydessä pienempään dementiaa sairastavien asukkaiden osuuteen. Keskimääräisesti
ruokailutilanteet arviointiin hieman enemmän rauhallisen suuntaan, vaikka suurin osa
vastaajista arvioikin asiaa neutraalilla arvosanalla. Arvosanaa enemmän rauhattoman
suuntaan laskivat etenkin suuri dementiaa sairastavien sekä syötettävien asukkaiden
osuus.

Siitä

huolimatta,

että

valtion

ravitsemusneuvottelukunnan

asettamassa

suosituksessa suositellaan, että henkilökunta ruokailisi yhdessä dementiaa sairastavien
kanssa (Nuutinen, 2009, s. 128), jopa 70 prosenttia vastasi, että näin ei koskaan tapahdu.
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Etenkin asukasmäärältään suurissa yksiköissä henkilökunnan ruokaileminen yhdessä
asukkaiden kanssa oli harvinaista, kun taas pienissä ja keskisuurissa se oli
tavallisempaa. Aina tai usein henkilökunta oli mukana ruokailemassa niissä yksiköissä,
joissa syötettävien asukkaiden osuus oli suuri. Vastaajan peruskoulutuksella näyttäisi
olevan myös jonkinlainen merkitys vastauksiin: paljon tai kohtalaisesti syömisen ja
nielemisen vaikeuksista peruskoulutusta saaneet

vastasivat,

että

henkilökunta

useimmiten ruokailee yhdessä asukkaiden kanssa.

Syömisen ja nielemisen vaikeuksien taaja esiintyminen dementiaa sairastavilla
henkilöillä tulee esille tuloksessa, että syötettävien ja dementiaa sairastavien asukkaiden
osuudella on tilastollisesti merkitsevä yhteys. Syötettävien asukkaiden osuus oli
vastausten perusteella melko suurta, sillä tyypillisin vastaus oli, että yli puolet
asukkaista on syötettäviä. Ravitsemussuosituksessa kuitenkin suositellaan, että
varsinaista syöttämistä tulisi välttää mahdollisimman pitkään, ja sen sijaan tulisi edistää
dementiaa sairastavan asukkaan omatoimisuutta syömisessä (Nuutinen, 2009, s. 129).
Voidaankin pohtia, että kertooko suuri syötettävien asukkaiden osuus jonkinasteisesta
resurssipulasta; syöttäminen on ajankäytön kannalta taloudellisempaa? Ainakin
syötettävien asukkaiden määrän ja suuren asukasmäärän välillä on tilastollisesti
merkitsevä yhteys. Kayser-Jonesin ja Schellin tutkimuksessa (1997) selvisi, että myös
itsenäiseen syömiseen kykeneviä asukkaita voidaan syöttää sen vuoksi, että heidän
omatoiminen syömisensä on niin hidasta. Syötettävien asukkaiden osuudesta oli
kuitenkin tässä tutkielmassa suurta erimielisyyttä yksiköiden sisällä. Voiko olla niin,
että osa hoitajista syöttää sellaisia asukkaita joita joku toinen hoitaja ei syötä? Vai
johtuuko vastausten hajonta siitä, että hoitajat työskentelevät eri asukkaiden kanssa ja
syömisessä avustamisen tarve on jakautunut epätasaisesti hoitajille samassa yksikössä.

Tyypillisin syöttämiseen käytettävä aika oli 10–15 minuuttia, joka on varsin tavallinen
aika, joka terveellä ihmisellä menee ruokailemiseen. Näissä aikarajoissa henkilön, jonka
syöminen on vaikeutunut, syöttämistahti voi olla liian kiirehditty. Vähäiseksi luultavasti
jää myös hoitajan ja asukkaan välinen sosiaalinen vuorovaikutus, mikä ainakin Changin
ja Robertsin (2008) tutkimuksessa oli katsottu valitettavaksi asiaksi. Pelletierin (2005)
hoitokotien lähihoitajille suunnattu tutkimus tunnisti kahdenlaisia syömisen avustajia:
sosiaaliset syömisen avustajat olivat niitä, joiden mielipiteissä syöttämistapahtumaa
kohtaan korostuivat ruokailun psykososiaaliset merkitykset, kun taas teknisten syömisen
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avustajien mielestä ravitsemukselliset päämäärät ovat tärkeimmät. Pelletier ei
kuitenkaan ota kantaa siihen, onko jompikumpi ryhmä parempi. Toisaalta voidaan
ajatella, että syömisen ja nielemisen vaikeuksien myötä ruuan kulutus ja ruokahalu
vähenevät, eikä ruokailemiseen siten mene enää yhtä kauan aikaa kuin terveenä.

Hoitajat kertoivat käyttävänsä tilanteissa, joissa asukas kieltäytyi syömästä, joitain
samantyyppisiä keinoja kuin Changin ja Robertsinkin (2008) tutkimuksessa ja
ohjeistuksessa (2011), kuten sanallista kannustamista ja myöhemmin syöttämään
palaamista. Sen sijaan vastauksissa ei tullut esille pakottamista tai uhkailua, ja lisäksi
asukkaan

oman

tahdon

sekä

ruokamieltymysten

kunnioittamista

korostettiin

vastauksissa. Asukkaan suun puhdistamiskäytännöt tai suun puhdistamiseen ohjaaminen
ei näyttäisi olevan rutiininomaista, sillä vain reilut puolet vastaajista vastasi näin
tapahtuvan. Myös Etelä-Suomen lääninhallituksen selvityksessä (2009) on mainittu, että
pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten suun terveydenhuollon osalta on havaittu
laiminlyöntejä. Toisaalta ei tiedetä jäävätkö loput asukkaista vaille suun puhdistamista
kokonaan vai ovatko he omatoimisia sen suhteen. Suun puhdistamistavoista
yleisimpänä mainittu ruokailun jälkeen annettavan juoman antaminen ei kuitenkaan ole
turvallisin vaihtoehto nielemisvaikeuksien kannalta (Cichero, 2006a).

Tulosten perusteella ruokailun apuvälineet ovat varsin yleisessä käytössä. Vastauksissa
mainitut ruokailun apuvälineet olivat pitkälti samoja, joita ravitsemussuosituksessakin
on mainittu (Nuutinen, 2009, s. 188). Yleisimmin mainittiin, että juomisen apuna
käytettään nokkamukia. Nokkamukin mainitsemisen yleisyyteen saattaa toki vaikuttaa
se, että lämpölautasen ohella se oli mainittu esimerkkivastauksena. Nielemisvaikeuksien
kannalta nokkamukin käyttäminen ei kuitenkaan aina ole turvallista (Cichero, 2006a).
Toisaalta, nokkamuki mainitaan myös ravitsemussuosituksen ruokailua edistävien
apuvälineiden listassa (Nuutinen, 2009, s. 188), eikä suosituksessa ole ainakaan
erikseen mainittu nokkamukin soveltumattomuudesta nielemisvaikeuksisten asukkaiden
käyttöön.

Nielemisvaikeuksien kompensoiminen
Asukkaiden tyypillisiä ruokailuasentoja kysyttäessä ei raportoitu ainuttakaan makaavaa
ruokailuasentoa eikä makaavaa asentoa, jossa pää on hieman kohotettuna. Yleisimmiksi
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ilmoitetut istuva ja puoli-istuva ruokailuasento ovat myös nielemisvaikeuksien
kompensoimisen kannalta turvallisimmat vaihtoehdot. Tämä tulos on hieman
päällekkäinen ruokailupaikoista saadun tuloksen kanssa, jossa jo osaltaan kartoitettiin
esimerkiksi ruokailuasentoa sängyssä. Lisäksi omassa vuoteessaan ruokaileminen oli
yhteydessä suureen dementiaa sairastavien ja syötettävien asukkaiden osuuteen, ja
samoin oli myös puoli-istuvan ruokailuasennon suhteen.

Tyypillisimmät asukkaiden asennot ruokailun jälkeen olivat puoli-istuva, makaava
asento pää hieman kohotettuna ja istuva asento. Vain muutama vastasi, että tyypillisesti
asukkaat makasivat ruokailun jälkeen. Vastauksista ei kuitenkaan saada selville sitä, että
miten pian ja etenkään kuinka kauan ruokailun jälkeen asukkaat ovat näissä asennoissa.
Nielemisvaikeuksien yhteydessä esiintyvän myöhäisen aspiraation riskin vuoksi
mahdollisimman istuva asento tulisi säilyttää jopa tunnin ruokailun päättymisen jälkeen
(Kayser-Jones & Pengilly, 1999). Esimerkiksi makaavassa asennossa pään ollessa
hieman kohotettuna, myöhäisen aspiraation riski voi yhä olla liian suuri. Tässä
aineistossa tämä ruokailun jälkeinen asento oli yhteydessä etenkin suureen syötettävien
asukkaiden osuuteen. Myös nielemisvaikeuksien voisi kuvitella näillä asukkailla olevan
yleistä ja siten vähintään puoli-istuvan asennon ruokailun jälkeen olevan turvallisempi.
Puoli-istuvaan

asentoon

asukkaansa

auttoivat

ne

hoitajat,

joiden

yksiköissä

henkilöstömäärä oli suurempi ja vastuulla olevien asukkaiden määrä vastaavasti
pienempi. Tämä saattaa olla merkki henkilöstöresurssien vaikutuksesta asukkaiden
turvallisiin ruokailun jälkeisiin asentoihin ohjaamiseen.

Ruokien koostumusten muuttamisen tarkoituksena ei ole ainoastaan turvallisen
nielemisen

edistäminen

vaan

myös

oraalisen

ravitsemuksen

säilyttäminen

mahdollisimman pitkään (Huckabee & Pelletier, 1999, s. 195–196). Ruokien
koostumuksen muokkaaminen olikin tässä tutkimuksessa hyvin tyypillistä. Soseutettu
sekä pehmeä ruoka olivat yleisimpiä muunneltuja koostumuksia, mutta jopa 21,5
prosenttia vastasi, että heidän yksikössään tarjotaan myös jopa nestemäistä tai
liemiruokavaliota. Nestepitoiset ruuat ovat hyviä iäkkäiden ihmisten nestetasapainon
ylläpitämiseksi, kuten ravitsemussuosituksessakin todetaan (Nuutinen, 2009, s. 128),
mutta nestemäiset ruuat saattavat kuitenkin olla nielemisvaikeuksisille henkilöille
haasteellisia (Cichero 2006a). Paksumpien nesteiden eduista ollaan kuitenkin tulosten
perusteella varsin tietoisia, sillä nesteiden sakeuttaminen sakeuttamisaineilla oli hyvin
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yleinen käytäntö. Nielemisvaikeuksien yhteydessä suositellaankin käytettävän nesteiden
sakeuttamista (Nuutinen, 2009, s. 128). Myös tutkimukset osoittavat niiden suotuisan
vaikutuksen dementiaa sairastavien aspiraation ehkäisemisessä (Logemann ym., 2008)

5.1.2 Tietämys dementiaa sairastavien syömisen ja nielemisen vaikeuksista

Hoitajien tietämys syömisen ja nielemisen vaikeuksista dementiaa sairastavilla
henkilöillä oli keskinkertaista tasoa. Hyvään tietämykseen pisteillään yltäneitä oli miltei
kaksinkertainen määrä huonon tietämyksen omaaviin nähden, eli tietämys oli enemmän
painottunut hyvän tietämyksen suuntaan. Tutkimuksessa, jossa kyselyä käytettiin
hoitajien tietämyksen mittarina ensimmäistä kertaa, hoitajien tietämys oli itse asiassa
huonompaa: keskimäärin hoitajat vastasivat vain noin puoleen kysymyksistä oikein
(Chang, 2005; Chang & Lin, 2005), kun taas tässä tutkimuksessa oikeita vastauksia oli
miltei 70 prosenttia. Näiden kahden tutkimuksen vertailtavuutta saattaa hieman haitata
se,

että

tässä

tutkimuksessa

alkuperäisestä

kyselystä

jätettiin

pois

kaksi

dementiasairauksia koskevaa kysymystä.

Tässä

tutkielmassa

haluttiin

tietämystä

tarkastella

vielä

hieman

tarkemmin,

jaottelemalla tietämyskyselyn kysymykset eri aihealueisiin. Hoitokäytänteisiin liittyvä
tietämys oli kolmessa kysymyskategoriassa parasta, mikä tietenkin on käytännön
hoitotyön kannalta varsin tärkeä tulos. Sen sijaan yleistason tietämys syömisen ja
nielemisen vaikeuksien syistä dementiaa sairastavilla oli huonompaa kuin tietämys
kyselyssä keskimäärin. Sormusen ym. (2007) tutkimuksen mukaan juuri tällainen
perustason tietämys muun muassa dementian oireista saattaa olla yksi syy dementiaa
sairastavien hoidossa ilmeneviin ongelmiin. Aspiraatioon liittyvien asioiden tietämys oli
samaa luokkaa kuin kyselyssä keskimäärin. Aspiraatio ja siihen liittyvät komplikaatiot
ovat kuitenkin se tietämyksen osa-alue, jonka toivoisi olevan tässä tutkimuksessa
osoitettua parempaa, sillä pahimmassa tapauksessa tietämyksen puute voi johtaa
ihmishenkien menetykseen. Myös Kayser-Jonesin ja Schellin tutkimuksessa (1997)
havaittiin, että hoitajien nielemisvaikeuksien ja aspiraation tunnistaminen oli
epävarmaa.
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Tietämystä selittäviä tekijöitä ei juuri löytynyt, esimerkiksi yksikään yksilöä koskeva
taustatekijä ei ollut yhteydessä tietämykseen. Myöskään syömisen ja nielemisen
vaikeuksista saatu koulutuksen määrä ei ollut ratkaiseva tekijä. Sen sijaan yksiköiden
asukasmäärän suhteen korrelaatiota oli, joskin hyvin heikkoa ja lisäksi tuloksen
tilastollinen merkitsevyys oli hyvin pieni. Tulos kuitenkin viittasi siihen suuntaan, että
asukasmäärältään suurissa yksiköissä tietämys on huonompaa. Täytyy kuitenkin
muistaa, että tulosta on tulkittava hyvin varovaisesti edellä mainituista syistä.
Tilastollisesti merkitsevä yhteys ilmeni myös sen suhteen, onko yksikössä letkuravittuja
vai ei. Tulos saattaa osoittaa viitteitä siitä, että tietämys on parempaa niissä yksiköissä,
joissa asukkaat ovat parempikuntoisia.

Sekä kotimainen että kansainvälinen tutkimus kuitenkin osoittaa, että päivittäin
nielemisvaikeuksisten henkilöiden kanssa työskentelevien hoitajien tietämyksessä on
parantamisen varaa sekä objektiivisesti (Chang & Lin, 2005; Haapala ym., 2007, s. 53;
Pelletier, 2004; Suominen ym., 2009) että subjektiivisesti, hoitajien itsensä
arvioitsemana (Kayser-Jones & Schell, 1997; Chang & Roberts, 2008). Useampikin
tutkimus on osoittanut, että hoitajille annettavalla koulutuksella on saatu hyviä tuloksia
aikaan. Vaikutukset ovat ulottuneet tietämyksen tasosta (Chang, 2005; Chang & Lin
2005; Shaw & May, 2001) aina käytännön hoitotyöhön ja dementiaa sairastavien
hoidettavien parempaan ravitsemustasoon saakka (Chang ym., 2006; Riviere ym., 2001;
Valentini ym., 2009). Tutkimuksien kaltaisten työpaikkakoulutusten lisäksi tulisi
dementiassa esiintyvien syömisen ja nielemisen vaikeuksiin ja niiden huomioimiseen
kiinnittää huomiota myös hoitajien peruskoulutuksessa. Tässä tutkimuksessa hoitajat
kertoivat kuitenkin mielestään saaneensa peruskoulutuksessaan melko kohtuullisen
määrän koulutusta aiheesta, sen sijaan moni ei ollut saanut lainkaan koulutusta
aiheeseen työssään.

5.1.3 Enteraalinen ravitsemus dementiaa sairastavilla

Yli puolella hoitajista ei ole lainkaan tai on hyvin vähän kokemusta letkuravitsemusta
käyttävien dementiaa sairastavien henkilöiden hoidosta. Kuitenkin ne hoitajat, joilla
kokemusta on, osasivat hyvin nimetä tutkimuksissakin tunnustettuja enteraalisen
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ravitsemuksen komplikaatioita (Cichero 2006a; Li, 2002). Kuitenkin vain muutama
hoitaja

nimesi

komplikaatioksi

aspiraation

ja

pneumonian,

vaikka

etenkin

aspiraatiopneumonian on tutkittu olevan yksi yleisimmistä letkuravitsemuksesta
aiheutuvista

komplikaatioista

dementiaa

sairastavilla

(Finucane

ym.,

1999).

Enteraalisen ravitsemuksen hyötyjä esittäneessä mielipideosiossa itse asiassa ne
vastaajat, joilla oli paljon työkokemusta dementiaa sairastavien parissa, olivat enemmän
sitä mieltä, että enteraalisella ravitsemuksella voidaan ehkäistä aspiraatiota. Uskomus
letkuravitsemuksen

aspiraation

ja

aspiraatiopneumonian

ehkäisijänä

dementiaa

sairastavilla ulottuu myös muihin ammattikuntiin, kuten lääkäreihin (Shega ym., 2003)
ja puheterapeutteihin (Sharp & Shega, 2009; Vitale, Berkman, Monteleoni & Aronheim,
2011). Yleisesti enteraaliseen ravitsemukseen päätymisen aihe onkin aspiraatioriskin
vähentäminen (Brockett, 2006; Li, 2002), mutta ilmeisesti ammattihenkilöt eivät ole
tarpeeksi tietoisia letkuravitsemuksen riskeistä dementiaa sairastavilla.

Suurimmalla osalla hoitajista ei siis ole välttämättä kokemusta sellaisten dementiaa
sairastavien henkilöiden hoidosta, joilla on niin vakavalaatuisia syömisen ja nielemisen
vaikeuksia, että enteraaliseen ravitsemukseen on päädytty. Yksi syy kokemuksen
vähyyteen voi tietenkin olla myös se, että letkuravitsemuksen käyttö dementiaa
sairastavilla on kyselyn tavoittaneissa yksiköissä harvinaista. Vastausten perusteella
enteraalisesti ravintoaan saavia dementiaa sairastavia henkilöitä on alle puolessa
tutkimukseen osallistuneista yksiköistä. Aineiston avulla ei valitettavasti voitu selvittää,
että minkälaisista yksiköistä nämä vastaajat ovat, kuinka moni esimerkiksi työskentelee
terveyskeskussairaalan vuodeosastolla. Analyysien perusteella kuitenkin hoitajat, joilla
oli

käytännön

kokemusta,

työskentelivät

parhaillaan

yksikössä,

jossa

oli

letkuravitsemusta käyttäviä dementiaa sairastavia. Lisäksi käytännön kokemusta
omaavat työskentelivät suuremmissa asumisyksiköissä niihin hoitajiin verrattuna, joilla
ei ollut kokemusta. Varsin hyvä tilanne olisi kuitenkin, jos vähäinen kokemus kertoisi
esimerkiksi siitä, että letkuravitsemuksen käyttö dementiaa sairastavilla henkilöillä on
kaiken kaikkiaan harvinaista. Valtakunnallisella tasolla dementiaa sairastavilla
letkuravitsemuksen käyttö on 1,2–3,5 prosentin luokkaa (Lindman ym., 2007, s. 20).
Valtaosa tutkimuksesta kuitenkin osoittaa, että enteraalisesta ravitsemuksesta saavutetut
hyödyt etenkin loppuvaiheen dementiaa sairastavilla ovat minimaaliset, eikä siten sen
käyttö ole suositeltua (Finucane ym., 1999; Hänninen ym., 2008; Kuo ym., 2009; Li,
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2002; National Institute for Health and Clinical Exellence, 2006, s. 42; Post, 2003;
Sampson ym., 2009; Viramo & Strandberg, 2001; Volicer, 1998; Volkert ym., 2006).

Pieni joukko eli hoitajat, joiden työskentely-yksiköissä oli myös enteraalista
ravitsemusta käyttäviä dementiaa sairastavia asukkaita, arvioivat myös asukkaan oman
tai omaisten tahdon toteutumista letkuravitsemuspäätöstä tehdessä. Enimmäkseen
hoitajat olivat sitä mieltä, että tahtoa kunnioitetaan. Enemmistön mielestä myös
ristiriidat letkuravitsemuksesta päättävien terveydenhuollon henkilöstön ja asukkaan tai
hänen omaisten mielipiteiden välillä ovat harvassa. Melko suuri joukko, kolmasosa
vastaajista

oli

kuitenkin

ristiriitoja

havainnut,

vaikka

valtion

ravitsemushoitosuosituksessakin painotetaan dementiaa sairastavan henkilön ja tämän
omaisten mielipiteen kuulemista (Nuutinen ym., 2009, s. 130). Kyselyssä ei kuitenkaan
selvitetty sitä, mikä kunkin osapuolen mielipide on näissä ristiriitatilanteissa ollut.
Jonkinlaisia arvailuja voidaan tehdä muiden tutkimusten osalta: Jox tutkimusryhmineen
(2011) sai selville, että dementiaa sairastavien omaisten ja ammattihenkilöiden
päätöksentekoprosessi ja mielipide eroavat toisistaan merkittävästi: omaisista vain 25
prosenttia oli letkuravitsemuksen kannalla kun taas ammattihenkilöistä jopa 56
prosenttia. Omaiset perustivat päätöksensä intuitioon, asian ajattelemiseen omalta
kannaltaan sekä dementiaa sairastavan läheisen kuntoon ja kärsimyksen määrään.
Ammattihenkilöt

puolestaan

tukeutuivat

lääketieteellisiin

ja

lainopillisiin

auktoriteetteihin sekä painottivat potilaan itsemääräämisoikeutta. Aiheen eettistä
ongelmallisuutta

korostaa

myös

Lopezin,

Amellan,

Mitchellin

ja

Strumpfin

tutkimustulos (2010). Sen mukaan hoitajien mielestä omaisten tulisi saada ohjausta ja
tukea dementiaa sairastavan läheisen ravitsemustavoista päätettäessä, mutta he eivät
kuitenkaan itse halua olla mukana vaikuttamassa päätöksentekoon. Hoitajat kokivat, että
päätös on eettisesti liian vaikea.

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneilla hoitajilla on melko positiivinen ja optimistinen
kuva letkuravitsemuksen hyödyistä dementiaa sairastavilla. Tämä tulos on varsin
johdonmukainen aiemman tutkimuksen kanssa (Bryon ym., 2008). Jokseenkin
myönteinen suhtautuminen dementiaa sairastavien enteraalista ravitsemusta kohtaan
ulottuu myös muihin ammattikuntiin, kuten lääkäreihin ja puheterapeutteihin (Sharp &
Shega, 2009; Shega ym., 2003). Sekä tässä pro gradu -tutkielmassa että aiemmissa
tutkimuksissa (Bryon ym., 2008; Sharp & Shega, 2009; Vitale ym., 2011) kuitenkin
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poikkeuksena ovat letkuravitsemuksen edut elämänlaadun ja yleisen toimintakyvyn
edistäjinä: niihin suurin osa ei uskonut. Mielenkiintoinen yhteys kuitenkin ilmeni niiden
hoitajien vastauksissa, joiden työskentely-yksiköissä on enteraalisesti ravittuja
dementiaa sairastavia. He olivat enemmän samaa mieltä siitä, että letkuravitsemuksen
avulla voidaan parantaa asukkaan elämänlaatua.

Mahdollisia syitä letkuravitsemukseen päätymiseen sen haitoista huolimatta on
ensinnäkin ajatus ensisijaisesti ylläpitää elämää kaikin keinoin (Finucane ym., 1999).
Usein esimerkiksi omaisille voi olla liian kipeä ajatus kieltää ravitsemus ja nesteytys, ja
täten

vaikuttaa

dementiaa

sairastavan

läheisensä

kohtaloon

(Li,

2002).

Letkuravitsemuksen käyttö oraalisen syömisen sijaan saattaa hyvinkin olla kiinni myös
aika- ja henkilöstöresursseista (Li, 2002). Esimerkiksi Simmons ja Schnelle (2006)
saivat hyviä tuloksia aikaan itsenäisen syömisen tukemisen interventiossa. Tutkijat
kuitenkin totesivat, että intervention mukainen toiminta on hyvin aikaa vievää. Toisaalta
tutkimus

on myös

osoittanut, että vaikka oraalisen syömisen

säilyttämällä

ravitsemustasoa voidaan parantaa, ei se välttämättä vaikuta dementiaa sairastavan
toimintakyvyn paranemiseen tai eliniän pitenemiseen (Hanson ym., 2011). Toki
oraalisen ravitsemuksen valitseminen enteraalisen ravitsemuksen sijaan riskeistä
huolimatta on usein elämänlaatukysymys (Brockett, 2006; Gjerdingen ym., 1999; Low
ym., 2003; Palecek ym., 2010).

Puheterapeutti on usein hyvin tärkeässä roolissa ravitsemuskeinosta päätettäessä, ei
välttämättä

dementiaa

sairastavien

hoitokodeissa,

mutta

esimerkiksi

terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoilla. Myös puheterapeutti joutuu varmasti usein
pohtimaan potilaan elämänlaadun ja oman oikeusturvan suhdetta. Siitä huolimatta, että
puheterapeuteista

hyvin

harva

haluaisi

letkuravitsemusta

itselleen

dementian

loppuvaiheessa, noin puolet voisi suositella sitä dementiaa sairastavalle asiakkaalleen
(Sharp & Shega, 2009). Voi olla, että riski joutua vastuuseen asiakkaan
komplikaatioista ajaa hoitohenkilökuntaa letkuravitsemuspäätöksiin. Yksi selkeä
ratkaisu tällaisessa ristiriitatilanteessa on potilaan hoitotestamentti: täten päätös
kunnioittaa potilaan omaa tahtoa toteutuu ja eettinen vastuu siirtyy pois ammattilaiselta.
Hoitotestamenttia ei kuitenkaan kaikilla dementian loppuvaiheessakaan ole, ja siksi
selkeiden käytäntöjen puuttuessa letkuravitsemuspäätöksiä tehdään hyvin vaihtelevien
protokollien mukaisesti.
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5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi

Kyselyn vastaajamäärään voi kaiken kaikkiaan olla melko tyytyväinen. Saatujen
tutkimuslupien mukaisen yksikkömäärän ja eri yksiköistä saatujen vastausten määrän
perusteella laskettu vastausprosentti oli varsin kohtuullinen. Tulosten mukaan
valtaosassa tutkimuksen hoitoyksiköistä yli puolet asukkaista on dementiaa sairastavia.
Tästä päätellen vastaajajoukko oli myös pätevä vastaamaan tähän kyselyyn, jonka
mielenkiinnon kohteena oli juuri dementiaa sairastavien iäkkäiden ihmisten hoito. Sen
sijaan yksiköiden laatua olisi voinut tässä tutkimuksessa rajata paremmin. Nyt kyselyyn
tuli vastauksia sekä terveyskeskuksen vuodeosastoilta että nimenomaan dementiaa
sairastavien hoitoon erikoistuneista yksiköistä.

Esitutkimuksessa käytettiin eri kyselykaavaketta yksiköiden esimiehille kuin hoitajille.
Mikäli sama olisi toteutettu varsinaisessa tutkimuksessa, olisi aineisto ollut selkeämmin
jaettavissa yksikkö- ja yksilökohtaisiin muuttujiin ilman ristiriitaisuuksia. Koska
yksikkökohtaisissa vertailuissa havaittiin useankin muuttujan kohdalla suurta hajontaa,
ei välttämättä ole luotettavaa raportoida tuloksia yksikkökohtaisesta näkökulmasta.
Tosin erilliset kyselyt esimiehille ja hoitajille ei kuitenkaan luultavasti olisi poistanut
ongelmaa kokonaan: esimiehet ovat usein esimiehenä esimerkiksi useammalla osastolla,
joissa muun muassa asukasmäärät ja dementiaa sairastavien osuus vaihtelevat. Toisaalta
joidenkin kysymysten osalta ilmenneiden yksikkökohtaisten vastausten suureen
hajontaan saattaa olla syynä se, että vastaajat vastasivat vaihdellen omaa pienempää
osastoa koskien tai vaihtoehtoisesti kokonaista yksikköä koskien. Tulosten tulkintaa
vaikeuttivat myös kyselyssä jotkut käytetyt sanamuodot ja mitta-asteikot. Sen sijaan
tietämysosiossa käytetty valmis kyselykaavake toimi hyvin, mistä kertoo muun muassa
pistemäärien hajonta: kysely ei ollut liian helppo eikä liian vaikea.

Kysely oli hyvin laaja ja sen pituus saattoi vaikuttaa vastausten luotettavuuteen.
Paremmin fokusoiduilla tutkimuskysymyksillä olisi ehkä voitu syventyä paremmin
aiheeseen. Esimerkiksi yksinään enteraaliseen ravitsemukseen ja sen eettisyyteen
liittyvä tutkimus olisi voinut olla varsin mielenkiintoinen. Aiheeseen liittyvien
tutkimusartikkeleiden iän ja määrän perusteella dementiaa sairastavien enteraalisen
ravitsemuksen tutkiminen onkin hyvin ajankohtainen asia.
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5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet

Kansainväliseen tutkimukseen verrattuna tämän tutkimuksen otoksen mukaan
syömiseen ja nielemiseen liittyvät hoitokäytänteet dementiaa sairastavien parissa ovat
melko hyviä. Myös tietämys dementiaan liittyvistä syömisen ja nielemisen vaikeuksista
on aiempiin tutkimuksiin verrattuna hieman parempaa. Hoitokäytänteissä on toki
edelleen parantamisen varaa, kuten myös käsityksissä dementiaa sairastavien
letkuravitsemukseen liittyen. Suurena taustavaikuttajana on myös henkilöstön
riittämättömyyden ongelma.

Henkilöstöön liittyvien pulmien selvittäminen saattaakin olla yksi ratkaisun avaimista
vanhustenhuollossa

havaittuihin

puutteisiin.

Sosiaali-

ja

terveysministeriön

toteuttamassa kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmassa,
KASTE-ohjelmassa (2008) on nimetty keinoja henkilöstön riittävyyden ja osaamisen
edistämiseksi nelivuotiskaudelle. Näitä ovat hyvä johtaminen ja työntekijöiden
työhyvinvointi. Myös henkilöstövajeen korjaaminen sosiaali- ja terveysalan koulutusta
lisäämällä alueelliset tarpeet huomioon ottaen sisältyy kehittämisohjelmaan. Lisäksi
työssä tapahtuva syventävä koulutus esimerkiksi syömisen ja nielemisen ongelmiin
liittyen on tarpeellista. Koulutuksen järjestäjänä kunnissa voisi toimia esimerkiksi
puheterapeutti (Barczi ym., 2000). Tällä tavoin edistettäisiin ennaltaehkäisevää
hoitotyötä, jolla on ajan myötä suotuisia vaikutuksia myös sosiaali- ja terveydenhuollon
talouden tasapainoon (Tuovinen & Lönnroos, 2008).

Useinkaan ongelma ei siis ole hoitajien halussa panostaa hoidettaviensa hyvinvointiin,
vaan riittämättömissä resursseissa (Kayser-Jones & Schell, 1997). Yksi KASTEohjelmassa nimetyistä tavoitteista olikin henkilöstömitoitusta koskevien suositusten
asettaminen (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008). Vuoden 2009 lääninhallitusten
tekemien selvitysten aikaan tuolloinen peruspalveluministeri Risikko kuitenkin jo pohti,
että pelkät suositukset ei välttämättä riitä, vaan hyvän vanhustenhoidon turvaamiseksi
täytyy lakeja säätää uudelleen (YLE uutiset, 2009). Nähtäväksi jää, miten ja millä
aikataululla lainsäätämistoimet käytännössä vaikuttavat vanhuspalveluihin.
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Tämän tutkielmaprosessin aikana on mieleen tullut useita jatkotutkimuksen aiheita.
Koska iäkkäiden ihmisten hoito on ollut viime aikoina näkyvästi myös mediassa, olisi
myös syömisen ja nielemisen näkökulmaa mielenkiintoista laajentaa kansallisemmalle
tasolle.

Kansallisesti

perusterveydenhuollolla

olisi
on

esimerkiksi
käytössä

mielenkiintoista

puheterapeutin

selvittää,

kuinka

nielemisarviopalveluita

ja

jakautuuko palvelun saanti alueellisesti. Myös ravitsemusohjauksen saatavuuden
selvittäminen voisi olla mielenkiintoista. Toisaalta myös yhteistyössä lääke- ja
hoitotieteen kanssa tehty tutkimus voisi antaa monialaisempaa tietoa aiheesta.
Tutkimusmenetelmiä muuntamalla voisi aiheeseen myös saada uudenlaista syvyyttä ja
näkökulmaa. Esimerkiksi havainnoivalla tutkimuksella voitaisiin saada täsmätietoa
hoitokäytänteistä, ja haastattelututkimuksessa voitaisiin saada tarkempaa tietoa hoitajien
mielipiteistä ja asenteista. Tietämyksen edistämisen osalta voitaisiin toteuttaa tutkimus,
jossa selvitettäisiin koulutusintervention vaikutusta sekä tietämykseen että toisaalta
myös hoitokäytänteisiin. Kokonaan oman tutkimus voitaisiin toteuttaa dementiaa
sairastavien henkilöiden enteraalisesta ravitsemuksesta, mikä näyttäisi olevan nykyisin
keskiössä dementiaa koskevassa syömiseen ja ravitsemukseen liittyvässä tutkimuksessa.
Voisi olla kiinnostavaa selvittää muun muassa dementiaa sairastavien henkilöiden
letkuravitsemuksen taajuutta kansallisesti sekä puheterapeutin roolia enteraalisesta
ravitsemuksesta päätettäessä.
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Lupa-anomuksen allekirjoittajan ammattinimike ja virka-asema:
_______________________________________________________________________________________
Lupa-anomuksen allekirjoittajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite mahdollista yhteydenottoa varten:
_______________________________________________________________________________________
Tutkimuslupa koskee seuraavassa kunnassa tai kuntayhtymässä seuraavia hoitoyksiköitä (merkitkää rasti):
____

hoitoyksikkö/-osasto

____

Jokin muu yksikkö ____________________________________________________________

____

Jokin muu yksikkö ____________________________________________________________

Kunkin tutkimukseen osallistuvan yksikön esimiehen (esim. osastonhoitaja) nimi ja sähköpostiosoite (johon
kyselyn linkki lähetetään):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Paikka ja aika

Allekirjoitus

______________________________

____________________________________________________

Liite 3.
Osio 1: Perustiedot ja koulutus (9 kysymystä)

1.

Kuinka monta asukasta yksikössänne/osastollanne asuu? (numeroin)

2.

Mikä osuus yksikkönne/osastonne asukkaista on dementiaa sairastavia?
hyvin harva tai ei kukaan (0–10 %)
alle puolet (10–40 %)
noin puolet (40–60 %)
yli puolet (esim. 60–90 %)
kaikki tai melkein kaikki (90–100 %)

3.

4.

Kuinka monta hoitotyöntekijää kussakin vuorossa työskentelee yksikössänne/osastollanne? (numeroin)
a.

Aamuvuoro

b.

Iltavuoro

c.

Yövuoro

d.

Jokin muu vuoro ____________________________________________________________________

Kuinka monta asukasta kerrallaan teidän vastuullanne on vuoron aikana? (numeroin)
a.

aamuvuorossa ____

b.

iltavuorossa ____

c.

yövuorossa ____

d.

muussa vuorossa ____

5.

Kuinka kauan olette työskennellyt dementiaa sairastavien henkilöiden parissa? ___ v ___ kk (numeroin)

6.

Kuinka kauan olette työskennellyt nykyisessä työpaikassanne? ___ v ___ kk (numeroin)

7.

Hoitoyksikkönne: kunnallinen/yksityinen/muu?

8.

Oletteko peruskoulutuksessanne saanut koulutusta tai ohjausta dementiaan liittyvistä syömisen ja nielemisen
vaikeuksista ja niiden huomioimisesta hoitotyössä?
paljon

9.

kohtalaisesti

jonkin verran

en lainkaan

Oletteko työpaikallanne saanut koulutusta tai ohjausta dementiaan liittyvistä syömisen ja nielemisen vaikeuksista ja
niiden huomioimisesta hoitotyössä?
paljon

kohtalaisesti

jonkin verran

en lainkaan
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Osio 2: Hoitokäytänteet (15 kysymystä)

2.1 Ravitsemushoito
1.

2.

Mitä seuraavista aterioista ja kuinka monta kertaa päivässä asukkaille tarjotaan?
a.

aamiainen ____ kertaa päivässä

b.

lounas ____ kertaa päivässä

c.

välipala tai päiväkahvi ____ kertaa päivässä

d.

päivällinen ____ kertaa päivässä

e.

iltapala ____ kertaa päivässä

Tarjotaanko yksikössänne/osastollanne dementiaa sairastaville asukkaille täydennysravintovalmisteita?
kyllä, mitä

ei

____________________________________________________________________________________________

3.

Seurataanko yksikössänne/osastollanne säännöllisesti dementiaa sairastavien asukkaiden painoa?
kyllä, miten

ei

____________________________________________________________________________________________

4.

Seurataanko yksikössänne/osastollanne säännöllisesti dementiaa sairastavien asukkaiden nestekulutusta?
kyllä, miten

ei

____________________________________________________________________________________________

2.2 Syömisen avustaminen
1.

Missä ja miten dementiaa sairastavat asukkaat ruokailevat yksikössänne/osastollanne? Merkitse 1-3 tyypillisintä
vaihtoehtoa.
omassa vuoteessaan maaten ____
omassa vuoteessaan istuen ____
omassa huoneessaan hoitotuolissa istuen ____
omassa huoneessaan erillisen pöydän ääressä istuen ____
käytävällä pöydän ääressä istuen ____
käytävällä hoitotuolissa istuen ____
asukkaiden yhteisessä ruokailutilassa pöydän ääressä istuen
asukkaiden yhteisessä ruokailutilassa hoitotuolissa istuen ____
muu mikä? ___________________________________________________________________________________

2.

Ruokailevatko henkilökunnan jäsenet yleensä samassa tilassa dementiaa sairastavien asukkaiden kanssa?
aina

3.

usein

harvoin

ei koskaan

Millaisia ruokailun apuvälineitä yksikössänne on käytössä (esimerkiksi lämpölautasia, nokkamukeja)? (kirjoittaen)
____________________________________________________________________________________________
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4.

Miten kuvailisitte tyypillistä ruokailutilannetta?
rauhallinen

5.

12345

kiireinen

Kuinka moni yksikkönne/osastonne dementiaa sairastavista asukkaista on syötettäviä?
hyvin harva tai ei kukaan (0–10 %)
alle puolet (esim. 10–40 %)
noin puolet (esim. 40–60 %)
yli puolet (esim. 60–90 %)
kaikki tai melkein kaikki (esim. 90–100 %)

6.

Arvioikaa, kuinka paljon keskimäärin aikaa kuluu yhden dementiaa sairastavan asukkaan syöttämiseen.
yksikössämme ei ole syötettäviä asukkaita ____
alle 5 min ____
5–10 min ____
10–15 min ____
15–20 min ____
20-30 min ____
yli 30 min ____

7.

Miten yleensä toimitte kun dementiaa sairastava asukas kieltäytyy syömästä? (kirjoittaen)
____________________________________________________________________________________________

8.

Puhdistatteko vastuullanne olevan asukkaan suun tai neuvotteko häntä puhdistamaan itse suunsa ruokailun jälkeen?
kyllä, miten

ei

___________________________________________________________________________________________
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2.3 Nielemisen kompensaatiokeinot

1.

Millainen asukkaan asento on yleensä ruokaillessa? Merkitse 1-2 tyypillisintä vaihtoehtoa.
maakaava ____
maakaava, pää hieman kohotettuna ____
puoli-istuva (noin 45 asteen kulma vartalossa) ____
täysin istuva (90 asteen kulma vartalossa) ____
seisova ____

2.

Millainen asukkaan asento on yleensä ruokailun jälkeen? Merkitse 1-2 tyypillisintä vaihtoehtoa.
maakaava ____
maakaava, pää hieman kohotettuna ____
puoli-istuva (noin 45 asteen kulma vartalossa) ____
täysin istuva (90 asteen kulma vartalossa) ____
seisova ____

3.

Muokataanko yksikössänne/osastollanne ruuan koostumuksia asukkaan nielemiskyvyn mukaan?
kyllä, miten

ei

______________________________________________________________________

4.

Sakeutetaanko yksikössänne/osastollanne nesteitä asukkaan nielemiskyvyn mukaan?
kyllä, miten

ei

_______________________________________________________________________
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Osio 3: Tietämys dementiaan liittyvistä syömisen, nielemisen ja syöttämisen ongelmista

1. Missä Alzheimerin taudin vaiheessa syömisen ongelmia ilmenee?
a. Varhaisvaiheessa
b. Loppuvaiheessa
c. Kaikissa vaiheissa
d. Ei missään vaiheessa
e. En tiedä

2. Mikä seuraavista on merkittävä komplikaatio dementiaa sairastavilla, joilla on syömisen ja nielemisen
vaikeuksia?
a. Painon nouseminen
b. Painon laskeminen
c. Ruuan tai nesteiden joutuminen hengitysteihin eli ns. ”väärään kurkkuun”
d. Kaikki edellä mainitut vaihtoehdot
e. En tiedä

3. Mikä aiheuttaa syömisen ongelmia dementian varhaisvaiheessa?
a. Muistihäiriöt
b. Persoonallisuuden muutokset
c. Motorinen levottomuus
d. Tasapainovaikeudet
e. En tiedä

4. Mikä seuraavista kyvyistä EI kuulu syömisprosessiin?
a. Kyky tunnistaa ruoka syötäväksi
b. Yläraajan toiminta
c. Päivittäisten toimintojen suorittaminen
d. Nielemistoiminnot
e. En tiedä

5. Mitä tulee tehdä, kun dementia sairastava henkilö poistuu ruokapöydästä ennen kuin on saanut syötyä?
a. Pitää häntä paikoillaan tuolissaan, kunnes ruoka on syöty loppuun
b. Tarjota hänelle sormiruokaa, kuten voileipä, keksi tai hedelmä
c. Ehdottaa letkuravitsemuksen aloittamista ravitsemustason ylläpitämiseksi
d. Pakottaa hänet syömään, jotta hän saisi tarpeeksi ravinteita
e. En tiedä
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6. Mikä seuraavista saattaa olla merkki aspiroimisesta (eli vierasaineen joutumisesta hengitysteihin) dementiaa
sairastavalla henkilöllä?
a. Yskiminen
b. Asukas tarttuu käsillään kurkkuunsa
c. Hengityksen vinkuminen
d. Kaikki edellä mainitut vaihtoehdot
e. En tiedä

7. Mikä väittämistä EI pidä paikkansa?
a. Epäasianmukaiset syöttämistavat voivat lisätä syömisen vaikeuksia
b. Ikääntymisen myötä tapahtuvat muutokset aiheuttavat syömisen ongelmia
c. Syömisen vaikeuksien huomioiminen usein laiminlyödään pitkäaikaishoidossa
d. Paras tapa hoitaa syömisen vaikeuksia on letkuravitsemuksen aloittaminen
e. En tiedä

8. Mikä seuraavista toimintatavoista on VÄÄRÄ kun asukkaalla joutuu ruokaa tai nestettä hengitysteihin eli ns.
väärään kurkkuun?
a. Syöttämisen lopettaminen
b. Yskimään kehottaminen
c. Veden antaminen, jotta ruuan nieleminen on helpompaa
d. Heimlichin otteen käyttäminen tarvittaessa
e. En tiedä

9. Mikä seuraavista ruokailun jälkeen tehtävistä toimenpiteistä on VÄÄRÄ?
a. Asukkaan auttaminen välittömästi sänkyynsä makuulleen
b. Asukkaan suun tutkiminen mahdollisten ruokajäämien löytämiseksi
c. Asukkaan auttaminen suun puhdistamisessa ja käsien pesemisessä
d. Ruokailun aikana kuvatun seurantavideon avulla syömistilanteen arvioiminen jälkikäteen
e. En tiedä

10. Mikä seuraavista ennen ruokailua tehtävistä toimenpiteistä on VÄÄRÄ?
a. Asukkaan auttaminen aistiapuvälineiden kuten silmälasien laittamisessa ja kuulokojeen asentamisessa paikoilleen
b. Asukkaan käyttäminen vessassa ennen ruokailua
c. Asukkaan pitäminen paikoillaan, jos asukas ei pysy paikoillaan
d. Ruokailuympäristön järjestäminen viihtyisäksi
e. En tiedä
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11. Mikä on hyvä sijainti, kun avustatte dementiaa sairastavaa henkilöä syömisessä?
a. Seisotte asukkaan edessä tai sängyn vieressä
b. Istutte asukkaan edessä tai sängyn vieressä
c. Seisotte asukkaan takana
d. Avustajan sijainnilla ei ole merkitystä
e. En tiedä

12. Mikä seuraavista toimenpiteistä EI edistä asukkaan itsenäistä syömistä?
a. Sormin syötävien ruokien, kuten voileivän tai keksin tarjoaminen
b. Sanallisten ohjeiden antaminen
c. Syömisen avustaminen tai syöttäminen kiireisessä tilanteessa
d. Palkitseminen, kuten lupaus viedä asukas kävelylle ruokailun jälkeen
e. En tiedä

13. Mikä seuraavista syöttämisen toimenpiteistä EI ole asianmukainen?
a. Varmistaminen, että asukas on niellyt ruokansa ennen seuraavan suullisen antamista
b. Sanallisten ohjeiden tai kosketusvihjeen käyttäminen
c. Syöttämistapahtuman jakaminen useampaan vaiheeseen
d. Syöttämisen loppuun saattaminen niin nopeasti kuin mahdollista, jotta asukas ei ehdi väsyä
e. En tiedä

14. Millainen ruoka EI ole hyvä dementiaa sairastavalle henkilölle, jolla on syömisen ja nielemisen vaikeuksia?
a. Paksu ruoka, jota on helppo niellä
b. Vanukas tai jogurtti
c. Nesteet, kuten vesi ja keitot, jotka auttavat nielemistä
d. Ruoka, joka on asukkaan ruokamieltymysten ja kulttuuritaustan mukainen
e. En tiedä

15. Millainen istuma-asento tuolilla on tarkoituksenmukainen asukkaan syödessä?
a. Puolimakaava asento 30 asteen kulmassa
b. Puoli-istuva asento 60 asteen kulmassa
c. Istuva asento 90 asteen kulmassa
d. Istuma-asennolla ei ole väliä
e. En tiedä
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16. Mikä seuraavista väittämistä on VÄÄRÄ?
a. Syöminen on perustavanlaatuinen fyysinen tarve ja miellyttävä tapahtuma
b. Ympäristöllä ja kulttuurilla ei ole vaikutusta syömiseen
c. Syöminen on sosiaalinen tapahtuma iäkkäille ihmisille
d. Ruokailu tarjoaa asukkaille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa
e. En tiedä

17. Mikä toimintatapa on oikea, kun dementiaa sairastava henkilö kieltäytyy syömästä?
a. Syöttäjän vaihtaminen
b. Syöttämisen lopettaminen
c. Syömään pakottaminen
d. Asukaan rohkaiseminen seuraamaan muita asukkaita, jotka syövät
e. En tiedä

18. Miten varhaisvaiheen dementiaa sairastava henkilö voi käyttäytyä tilanteessa, jossa hän kieltäytyy syömästä?
a. Kääntää päänsä pois
b. Jättää suunsa auki
c. Ei niele
d. Antaa ruuan tippua suusta pois
e. En tiedä

19. Millainen syömistä avustava keino auttaa dementiaa sairastavaa henkilöä syömään?
a. Syöttämisen suorittaminen kerralla loppuun asukkaan voimien säästämiseksi
b. Asukkaan kädestä pitäminen ja sen ohjaaminen syömisliikkeissä
c. Asukkaan kurkunpään ohjaaminen hellästi kädellä alaspäin
d. Veden antaminen syömisen jälkeen
e. En tiedä
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Osio 4: Mielipiteet ja kokemukset dementian loppuvaiheen letkuravitsemuksesta

1.

Kuinka paljon teillä on käytännön kokemusta dementiaa sairastavien henkilöiden letkuravitsemuksesta
(nenämahaletku, PEG-letku)?
paljon

2.

jonkin verran

hyvin vähän

ei lainkaan

Millaisia komplikaatioita tiedätte letkuravitsemukseen liittyvän? (kirjoittaen)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3.

Onko hoitoyksikössänne letkuravitsemusta käyttäviä asukkaita?
kyllä


ei

Miten mielestänne yksikössänne/osastollanne otetaan huomioon asukkaan oma tahto/omaisten tahto
letkuravitsemuksen aloituksesta päätettäessä?
todella hyvin

hyvin

ei hyvin eikä huonosti

huonosti

ei lainkaan

en osaa sanoa


Oletteko havainnut ristiriitoja letkuravitsemuksen aloittamiseen liittyen potilaan/omaisten toiveiden ja
toimenpiteestä päättävien terveydenhuollon henkilöiden mielipiteiden välillä?
kyllä

4.

en

en osaa sanoa

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Vastausvaihtoehdot:


täysin samaa mieltä (1)



osittain samaa mieltä (2)



ei samaa eikä eri mieltä (3)



osittain eri mieltä (4)



täysin eri mieltä (5)



en osaa sanoa (6)

a)

Letkuravitsemus parantaa dementiaa sairastavien henkilöiden elämänlaatua

b) Letkuravitsemus ehkäisee dementiaa sairastavien henkilöiden aspiraatioriskiä
c)

Letkuravitsemus ehkäisee dementiaa sairastavien henkilöiden aspiraatiopneumonian eli
keuhkokuumeen riskiä

d) Letkuravitsemuksella voidaan ehkäistä aliravitsemusta dementiaa sairastavilla henkilöillä
e)

Letkuravitsemuksella edistetään dementiaa sairastavan henkilön hyvinvointia

f)

Letkuravitsemus parantaa dementiaa sairastavan henkilön yleistä toimintakykyä ja aktiivisuutta

g) Letkuravitsemuksella voidaan pidentää dementiaa sairastavan henkilön elinikää
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Osio 5: Perustiedot ja koulutus (5 kysymystä)

1.

Sukupuoli

nainen

2.

Syntymävuosi

(alasvetovalikko)

3.

Koulutustaso (viimeisin)
a.

Kansakoulu/Keskikoulu/Peruskoulu

b.

Opisto

c.

Ammattikoulu

d.

Lukio

e.

Ammattikorkeakoulu

f.

Yliopisto

g.

muu, mikä? ____________

mies

4.

Opintojen päättymisvuosi (alasvetovalikko)

5.

Ammattinimike
a.

Perushoitaja

b.

Lähihoitaja

c.

Sairaanhoitaja

d.

Geronomi

e.

Opiskelija (mikä koulutusala? ________________)

f.

muu, mikä? _______

Liite 4.
Palaute hoitajille suunnatusta kyselystä

1. Kuinka kauan teillä kului aikaa kyselyyn vastaamiseen? ____ minuuttia

2. Oliko niissä kysymyksissä, joissa pyydettiin vastaamaan yksilöllisesti kunkin vastuullanne
olevan asukkaan mukaan, vaikeaa ymmärtää mitä tuli tehdä?
kyllä

ei

en osaa sanoa

3. Miten arvioisit tietämysosion (kyselyn kolmas osio, jossa piti tietää oikea vastaus neljästä
vastausvaihtoehdosta) vaikeustasoa?
liian helppo

sopiva

liian vaikea

sopiva

liian pitkä

4. Miten arvioisit kyselyn pituutta?
liian lyhyt

5. Oliko jokin kysymys vaikeasti ymmärrettävä? Mitä ne mahdollisesti olivat?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Oliko kyselyssä jotain termejä joita et ymmärtänyt? Mitä ne mahdollisesti olivat?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Oliko jokin kysymyksistä mielestänne turha? Mitä ne mahdollisesti olivat?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Olisiko jotain voinut kysyä lisää? Mitä mahdollisesti?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Puuttuiko joistain kysymyksistä vastausvaihtoehtoja? Mitä ne mahdollisesti olivat?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Liite 4.

10. Miten arvioisit avoimien kysymysten määrää (eli niitä kysymyksiä, joihin vastaus piti itse
kirjoittaa, joissa ei ollut valmiita vastausvaihtoehtoja)?
liian vähän

sopivasti

liian paljon

11. Miten arvioisitte kyselyyn vastaamisen työläyttä?
ei lainkaan työläs

sopiva

hyvin työläs

12. Minkä kokonaisarvosanan asteikolla 1–5 antaisitte tälle kyselylle tällaisenaan, kun arvosana
5 on paras mahdollinen? ________

13. Muuta kommentoitavaa
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Suuri kiitos kyselyyn vastaamisesta ja antamastanne palautteesta!!! Olkaa hyvä ja
palauttakaa tämä lomake kokonaisuudessaan mahdollisimman pian.

Yksikkö

Ilmoitettu
asukasmäärä

Ilmoitettu henkilöstömäärä

av.

iv.

Laskennallinen
hoitajien määrä
/asukas/vrk

Laskennallinen vastuulla
olevien asukkaiden
määrä/hoitaja

yv.

av.

iv.

Ilmoitettu vastuulla olevien
asukkaiden määrä/hoitaja

yv.

av.

iv.

yv.

126

20

4,8

3

1,6

0,5

4,2

6,7

12,5

17,7

18,9

21,9

139

40

6,6

4,3

2

0,3

6,1

9,3

20

26,7

26,7

40

178

9

2

1,5

1,5

0,6

4,5

6

6

7

9

50

195

17,8

3,4

2,6

1,5

0,4

5,2

6,8

11,8

15

15

33,3

223

34

7,2

5,6

1,8

0,4

4,7

6,1

18,9

11,4

14,4

28,3

238

13,5

3

3

1

0,5

4,5

4,5

13,5

18,8

18,8

18,8

255

33,3

5,9

5,2

1

0,4

5,7

6,4

33,3

10,4

10,4

33,3

344

12

3

3

1

0,6

4

4

12

6

9

12

362

30

6,7

5

1,6

0,4

4,5

6

18,8

6,2

12,2

18

422

19,7

3,6

3,3

1,6

0,4

5,5

6

12,3

11,5

11,5

12

478

24,5

5

4

1

0,4

4,9

6,1

24,5

16,4

15,3

24,4

605

21,4

3,8

3,8

1,9

0,4

5,7

5,7

11,3

10,9

10,9

13,8

644

35

7,3

5,7

2,3

0,4

4,8

6,1

15,2

28,3

28,3

40,1

845

31

6

5,2

1,3

0,4

5,2

6

23,9

15,7

15,7

31

925

18

3,5

3

1

0,4

5,2

6

18

5,5

5,5

18

Liite 5. Yksikkökohtaiset asukasmäärät, henkilöstömäärät ja hoitajakohtaiset vastuulla olevien asukkaiden määrät. Luvut ovat yksikkökohtaisia
keskiarvoja.

Liite 6.
Kysymys
1. Missä Alzheimerin taudin
vaiheessa syömisen ongelmia
ilmenee?
2. Mikä seuraavista on
merkittävä komplikaatio
dementiaa sairastavilla, joilla on
syömisen ja nielemisen
vaikeuksia?
3. Mikä aiheuttaa syömisen
ongelmia dementian
varhaisvaiheessa?
4. Mikä seuraavista kyvyistä EI
kuulu syömisprosessiin?
5. Mitä tulee tehdä, kun
dementiaa sairastava henkilö
poistuu ruokapöydästä ennen
kuin on saanut syötyä?
6. Mikä seuraavista saattaa olla
merkki aspiroimisesta (eli
vierasaineen joutumisesta
hengitysteihin) dementiaa
sairastavalla henkilöllä?
7. Mikä väittämistä EI pidä
paikkansa? (syömisen ongelmien
syyt, ratkaisukeinot jne.)
8. Mikä seuraavista
toimintatavoista on VÄÄRÄ, kun
asukkaalla joutuu ruokaa tai
nestettä hengitysteihin eli ns.
väärään kurkkuun?
9. Mikä seuraavista ruokailun
jälkeen tehtävistä toimenpiteistä
on VÄÄRÄ?
10. Mikä seuraavista ennen
ruokailua tehtävistä
toimenpiteistä on VÄÄRÄ?
11. Mikä on hyvä sijainti, kun
avustatte dementiaa sairastavaa
henkilöä syömisessä?
12. Mikä seuraavista
toimenpiteistä EI edistä asukkaan
itsenäistä syömistä?
13. Mikä seuraavista syöttämisen
toimenpiteistä EI ole
asianmukainen?
14. Millainen ruoka EI ole hyvä
dementiaa sairastavalle
henkilölle, jolla on syömisen ja
nielemisen vaikeuksia?
15. Millainen istuma-asento

Oikein
22
31,4 %

Väärin
42
60,0 %

En tiedä
6
8,6 %

Tyhjä
0

10
14,3 %

59
84,3 %

1
1,4 %

0

34
48,6 %

26
37,1 %

10
14,3 %

0

44
62,9 %
65
92,9 %

14
20,0 %
4
5,7 %

9
12,9 %
0

3
4,3 %
1
1,4 %

34
48,6 %

35
50,0 %

0

1
1,4 %

55
78,6 %

14
20,0 %

1
1,4 %

0

59
84,3 %

8
11,4 %

3
4,3 %

0

50
71,4 %

13
18,6 %

4
5,7 %

3
4,3 %

65
92,9 %

2
2,9 %

3
4,3 %

0

63
90,0 %

5
7,1 %

1
1,4 %

1
1,4 %

54
77,1 %

13
18,6 %

3
4,3 %

0

62
88,6 %

7
10,0 %

1
1,4 %

0

38
54,3 %

22
31,4 %

9
12,9 %

1
1,4 %

58

12

0

0

Liite 6.
tuolilla on tarkoituksenmukainen
asukkaan syödessä?
16. Mikä seuraavista väittämistä
on VÄÄRÄ? (syömisen merkitys)
17. Mikä toimintatapa on oikea,
kun syötettävä dementiaa
sairastava henkilö kieltäytyy
syömästä?
18. Miten varhaisvaiheen
dementiaa sairastava henkilö voi
käyttäytyä tilanteessa, jossa hän
kieltäytyy syömästä?
19. Millainen syömistä avustava
keino auttaa dementiaa
sairastavaa henkilöä syömään?
YHT.

82,9 %

17,1 %

53
75,7 %
48
68,6 %

9
12,9 %
16
22,9 %

8
11,4 %
6
8,6 %

0

47
67,1 %

12
17,1 %

11
15,7 %

0

59
84,3 %

1
1,4

10
14,3 %

0

920/1330
= 0,6917…

314/1330
= 0,2360…

86/1330
=0,0646…

10/1330
=0,0075…

0

Kysymysten luokittelua:
-

dementia ja syömisen/nielemisen ongelmat, yleistä tietoa (1, 4, 7, 16)
komplikaatioiden, hälytysmerkkien ja syiden tunnistaminen (2, 3, 6)
toimintatavat ongelmatilanteissa / hoitokäytänteet (5, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 17, 19)

