Simulaatio case:
Puheeksi ottaminen ja motivoiva haastattelu

Tavoite
Harjoituksen tarkoituksena on luoda tilanne, jossa hoitajan roolissa oleva ottaa tupakoinnin
lopettamisen puheeksi asiakkaan kanssa. Tilanteessa harjoitellaan keskustelua motivoivan
haastattelun periaatteiden mukaisesti, ja sen perusmenetelmiä käyttäen. Tavoitteena on oppia
tuomaan keskusteluun eri menetelmiä ja huomata niiden vaikutus keskustelun kulkuun, sekä
asiakkaan aktiivisuuteen.

Kohderyhmä ja ryhmän koko
Opiskelijoilla pitää olla tietoa motivoivasta haastattelusta. Yksi opiskelijoista on asiakkaan
roolissa, ja yksi tai kaksi ovat hoitajia. Loput opiskelijat ryhmästä seuraavat simulaatiota
luokasta käsin, ja arvioivat sitä tilanteen päättyessä. Tai sitten case tilanteet katsotaan
videoilta myöhemmin. Tilanteen ohjaajia voi olla yksi tai kaksi: pitää huolta aikatauluista, case
tapausten esittelystä, huolehtii tilanteen purusta ja antaa palautetta. Ohjaajan roolissa voi olla
opettaja tai pidemmällä opinnoissa olevat opiskelijat.

Ajankäyttö
- Simulaatio työskentelystä kertominen n. 15 min. Jos samana päivänä on useita
simulaatiotilanteita, sisältyy tämä osuus vain ensimmäiseen tilanteeseen.
- Roolien jakaminen ja case- tilanteen esittely rooleissa olijoille 5 min.
- Tilannetta seuraamassa oleville opiskelijoille lyhyt case- asiakkaan esittely 2 min.
- Simulaatio asiakastilanne n. 20 min. (opettaja huolehtii ajankäytöstä/tai videoitaessa
kamerankäyttäjä)
- Tilanteen purku ja arviointi n. 20 min.

Esivalmistelut, tarvikkeet, tilat, välineet
Simulaatioluokka tai videointiin sopivat välineet. Tilanne voidaan siis myös toteuttaa
videoimalla ja videot myöhemmin katsoen.
Tilanteeseen tarvitaan ympäristö (simulaatiotila tai luokka jossa videoidaan), johon on luotu
sairaanlan vuodeosasto ympäristöksi.
Pöydälle on hyvä varata Fagerströmin testi, ja muuta käytössä olevaa ohjausmateriaalia.
Ensiksi valitaan simulaatioon osallistujat. Yksi tai kaksi opiskelijaa hoitajan rooliin, ja yksi
opiskelija toimii asiakkaana.
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Loput opiskelijat ryhmästä seuraavat simulaatiota luokasta käsin, ja arvioivat sitä tilanteen
päättyessä. Tai sitten case tilanteet katsotaan videoilta myöhemmin. Tilanteen ohjaajia voi olla
yksi tai kaksi: pitää huolta aikatauluista, case tapausten esittelystä, huolehtii tilanteen purusta
ja antaa palautetta. Ohjaajan roolissa voi olla opettaja tai pidemmällä opinnoissa olevat
opiskelijat.

Tehtävänanto ja työskentelyohjeet
Yksi opiskelijoista valitaan asiakkaan rooliin ja yksi tai kaksi hoitajan rooliin. Tapahtuma voi
sijoittua mihin tahansa valittuun ympäristöön.
Tapahtuma sijoittuu vuodeosastolle sairaalaan, jossa sairaanhoitaja on pyytänyt potilaan
hänen kanssaan keskustelemaan kaksin. Hoitajan roolissa olevalle annetaan ohjeistus
keskustelun luomiseen: Hoitajan tehtävä on motivoivan keskustelun periaatteiden ja
perusteiden mukaan sekä potilaan ikä huomioiden, keskustella tupakoinnin lopettamisesta.
Asiakkaan roolissa olevalle kerrotaan hänen taustoistaan: Ikääntynyt potilas on useasti
pyytänyt pääsevänsä tupakalle sairaalassa ollessaan. Potilas on joskus miettinyt lopettamista,
mutta ajatellut sen olevan turhaa sillä hän on jo sairastunut astmaan ja kokee, ettei hänen
sairautensa ja ikänsä vuoksi ole enää järkeä lähteä niin suureen prosessiin minkä tupakoinnin
lopettamisen yrittäminen hänen mielestään vaatii.
Liite 1.
Fagerströmin riippuvuustesti
Taulukko: Fagerströmin kahden kysymyksen nikotiiniriippuvuustesti ja
riippuvuusasteen luokittelu
Kysymys

Määrä

Pisteet

alle 6

3

6-30

2

31-60

1

yli 60

0

alle 10

o

11–20

1

21–30

2

yli 30

3

Kuinka pian (minuuteissa) herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen?

Kuinka monta savuketta poltat päivittäin?

Tulkinta:
Yhteispisteet 0–1 = vähäinen nikotiiniriippuvuus, 2 = kohtalainen riippuvuus,
3 = vahva riippuvuus, 4–6 = hyvin vahva riippuvuus
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Liite 2.

Simulaation arviointi
Vuorovaikutuksen havainnointi/sanaton
viestintä

Neuvonnan sisältö (tiedon sisältö/ohjeet)

Käytetyt menetelmät, ja niiden valinta
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Muuta huomioitavaa
Vinkkejä ohjaajalle/tilanteen purkajalle:
- Ole kannustava opiskelijan palautteessa! Anna konkreettisia esimerkkejä miten tilanteessa
olisi hyvä toimia.
- Mitä opiskelija oppi tilanteessa? Mikä sujui hänen mielestä hyvin? Mihin hänen mielestä olisi
pitänyt panostaa lisää?
- Kysytäänkö asiakkailta: kuinka pitkään ovat tupakoineet, kuinka paljon tupakoi/pv, missä
tilanteissa, aiemmat lopettamisyritykset (mitä käytettiin apuna, miksi ei ole onnistunut
asiakkaiden mielestä)
- Hoitajan tulee käyttää avoimia kysymyksiä, joissa asiakas kertoo omin sanoin (esim. mikä
merkitys tupakoinnilla on hänen elämässä, miten hän aloitti tupakoinnin)
- Toteutuko tilanteessa reflektoiva kuunteleminen?
- Tekeekö hoitaja yhteenvedon käydyistä asioista/keskustelusta?
- Hoitajan ei pitäisi suositella sähkötupakkaa vieroitukseen sen puutteellisen tutkimustiedon
vuoksi, ja hänen pitäisi suositella muita vierotushoitomenetelmiä.

Lähteet:
Fagerströmin riippuvuustesti. Terveysportti /Käypä hoito. Viitattu 1.12.2006.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi40020
Motivoiva haastattelu. Järvinen, M. 2014. Käypä hoito – suositus. Viitattu 18.10.2015.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=D27FD88122157EA5AE1309
2C2C4F925C?id=nix02109
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