
6. HIV-hoitotyön koulutuspäivät 28.–29.9.2014 Sokos Hotel Vantaa 

Suuret kiitokset kaikille koulutuspäiville osallistuneille ja luennoitsijoille. Koulutuksessa kuultiin erittäin 

mielenkiintoisia luentoja ja keskusteluita HIV-hoitotyöhön liittyen. Poimimme jäsenistöllemme parhaita 

osuuksia luennoista.  

Dinah Arifulla, tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta luennoi meille HIV-hoitotyön professiosta ja sen 

vahvistamisesta. Luennolla saimme vinkkejä HIV-hoitotyössä verkostoitumiseen ja havaitsimme, miten 

tärkeää edelleen monien vuosien jälkeen meille on hoitotyön käytäntöjen kehittämiseksi olla aktiivisesti 

yhteydessä toisiimme ja muun muassa yhdistyksemme kautta verkostoitua. Verkostoituminen 

työskentelyalueillamme on myös erittäin tärkeää. Sen lisäksi, että olemme hyvin verkostoituneita 

Suomessa, tulee meidän aktiivisesti seurata ja jakaa tietoa kansainvälisesti tärkeistä kokemuksista ja 

tutkimustuloksista sekä katsauksista. Kannattaa tutustua muun muassa seuraaviin Dinahin antamiin 

lähteisiin:   

Janac 24(1), suplement S1-S146: 

http://www.nursesinaidscarejournal.org/issue/S1055-3290%2812%29X0008-6  

http://www.catie.ca/en/home  

Teimme koulutukseen osallistujien kesken ryhmätöitä Dinahin johdolla seuraavista aiheista:  

1. Hiv ja lisääntyminen 

2. Hiv ja lääkehoito 

3. Hiv ja unen ja kivun hoito 

4. Hiv ja mielenterveys 

5. Hiv ja perussairaudet/elintasosairaudet 

 

Jokainen ryhmä kuvasi, että HIV-hoitotyössä tarvitaan verkostoitumista, koulutusta ja hoitajien välistä 

konsultaatiota. Koulutuksen yhtenäistäminen kansallisella tasolla olisi myös tarpeellista. Osallistujat 

ehdottivat myös mahdollisuutta pienemmiltä paikkakunnilta esimerkiksi työnkiertoon HIV-hoitotyöhön 

oman työn ulkopuolelle. Näihin haasteisiin pyritään yhdessä jäsenistön kesken jatkossa tarttumaan.  

Taru Kaivola, esh, ryhmäanalyytikko, psykoterapeutti VET, työnohjaaja Story luennoi meille 

ansiokkaasti otsikolla Hoitaja potilaan mielenterveyden tukena. Kävimme läpi tunteita ja 

mahdollisia kielteisiä sairastamiseen liittyviä vaikutuksia, joita HIV-tartunnan saaneilla saattaa 

ilmetä, muun muassa yksinäisyyttä, masennusta, ahdistuneisuutta, riskikäyttäytymistä ja 
syrjäytymistä. Globaalisti asunnottomuutta ja prostituutiota. Muun muassa näihin seikkoihin on 
mielenterveyden tukemisessa osattava kiinnittää huomiota ja tartuttava haasteisiin niiden 
ilmaantuessa tai ennakoivasti jopa.   
 

Taru avasi meille myös mielenterveyden ja –sairauden käsitteitä ja kiteytetysti voidaan sanoa että, 

mielensairaus on käsitteenä lääketieteellinen ja mielenterveys elämäntaidollinen. 

Ihmisen sairastuessa tulee selvittää hänen mielenterveyden suojatekijöitään, jotka vahvistavat ja auttavat 

hänen selviytymistään sairaudesta sekä toisaalta kartoittaa yksilön riskitekijöitä, jotka voivat altistaa 

http://www.nursesinaidscarejournal.org/issue/S1055-3290%2812%29X0008-6
http://www.catie.ca/en/home


mielensairastumiseen. Hoitajan tulee tukea tai luoda sellaista toimintaa, joka vahvistaa mielenterveyttä ja 

sitä edistäviä tekijöitä sekä vähentää riskitekijöitä.  

- Ennen HIV-testausta; potilaalla saattaa olla irrationaalisia pelkoja, jolloin hoitajan tehtäväksi jää 

faktojen kertominen ja rauhoittelu. Kerro, että on hienoa, että pt on tullut testiin. 

- Hiv-tartunnan toteaminen on potilaalle kriisi, saatetaan kokea muun muassa häpeää ja syyllisyyttä, 

jolloin hoitajan tehtäväksi jää kuunteleva läsnäolo ja toivon antaminen sekä ylläpitäminen 

- Ennen lääkityksen aloittamista tai ensimmäiset vuoden tartunnan toteamisen jälkeen; potilaan 

riskitekijöinä saattaa ilmetä mm. salailua, päihteiden käyttöä, kieltämistä, ahdistusta, masennusta, 

yksinäisyyttä ja seksiin liittyviä ongelmia. Hoitajan tulee kohdata potilas yksilöllisesti, antaa tietoa ja 

tarkistaa potilaan tiedon tasoa. Rohkaisu, vertaistuki, arvio psykiatrisen – tai päihdetyön tarpeesta 

voi olla hyvä apu. Seksiin liittyvien asioiden käsittely laajemmin kuin turvaseksiin liittyvinä. 

- Lääkitys 5-10 v; Potilaalla rikitekijöinä itse aiheutettua stigmaa, elämän kapeutuminen, ”pitää 

itseään jollain tapaa huonompana”. Hoitajan tulee haastaa potilas tutkimaan omia ajatusmallejaan, 

rohkaista elämään ja tukea lääkehoitoa. 

- Lääkitys 10-20-30 vuotta; Potilaalle voi tulla hoitoväsymystä, kehittyä HIV+ identiteetti. Hoitajan 

interventiona kannustus ja uusien asioiden löytäminen elämästä. 

- Kuoleva potilas, riskitekijänä läpikäymättömät asiat. Hoitajan tehtävänä on antaa hyvää hoitoa ja 

huolenpitoa, läsnäolo, kuunteleminen, tilaa puhua kuolemasta ja elämänperuskysymyksistä, 

sielunhoidollinen tuki.  

Stigma, leimaavuus ja häpeä edelleen vahvasti mukana HIV:n hoitoon liittyen, joka vaikuttaa testeihin ja 

hoitoon hakeutumiseen, hoitoon sitoutumiseen ja mielenterveyteen sekä mielensairastumiseen.  

Stigmassa ongelmana on muun muassa: 

a) tiedon tasolla: vähättely, ohittaminen 

b) asennetasolla: ennakkoluulot 

c) käyttäytymistasolla: syrjintä 

MUISTATHAN YKSILÖLLISYYDEN: Jokaisella on oma tarina ja oma historia, jokaisella on yksilöllinen tapa 

käsitellä asioita ja selviytyä niistä. Hoitaja auttaa löytämään potilaan omat selviytymiskeinot ja voimavarat.  

KUUNTELE ja KUULE: Anna tilaa ajatuksille, tunteille ja reaktioille. Osoita kiinnostusta potilasta kohtaan, 

että hänelle tulee arvostettu olo.  

”Tuloksellinen hoitaja” on: 

- inhimillinen ja empaattinen, mutta ammatillinen, 

- rehellinen ja avoin tietonsa rajoista, kykenee yhteistyöhön ja osaa ohjata potilaan eteenpäin 

- antaa tilaa potilaan ajatuksille ja tunteille, luo kiireettömän ilmapiirin, 

- ymmärtää, ettei aina ole lohduttavia ja oikeita sanoja. Ole läsnä…  

Miksi hiv-tartunnan saaneen mielenterveyttä tulee tukea? Lue lisää Tarun esityksestä! 

 

 



Henrikki Brummer-Korvenkontio, FT, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta päivitti 

tietomme HIV-testauksesta ja tulevista tartuntatautilain muutoksista osaavaan tapaansa selkeästi ja 

mielenkiintoisesti.  

Hiv-pikatesti on nopea tehdä, Suomessa käytettäviin pikatestien vastauksiin menee aikaa yhdestä 

minuutista 30 minuuttiiin. Testi on helppo suorittaa, ei tarvita erillisiä laitteistoja Pikatestien herkkyys ja 

spesifisyys samaa luokkaa tavanomaisten ELISA-testien kanssa 

Uusin Suomessa käytössä oleva pikatesti on INSTI HIV ½-pikatesti 

- testaus sormenpään veritestistä 

- selvä ohjeistus, mitä tehdään kun pikatestistä tulee positiivinen  

- erittäin tärkeää on myös kertoa, että jatkotestaus on tärkeää myös mahdollisten väärien 

positiivisten vastausten kannalta. 

Henrikin luentodiat myös luettavissa soveltuvin osin nettisivuiltamme. 

Jussi Nissinen piti meille jatkoa viime vuoden seksuaalisuusteemaan liittyen pitkän luentosession.  

Luennosta jäi suuria osia kirjaamatta, kun ajatukset siirtyivät uuden oppimiseen, mutta muutamia 

huomiota saimme ylös erikseen kirjattua. 

Milloin ja miten hiv-hoitotyössä voit ottaa seksin puheeksi 

- Kahdenkeskinen tila,  

- Kondomien käytön kautta 

- Kerro kaikille potilaille vastaanotollasi, mitä palveluita yksikössä tarjotaan, myös seksuaalisuuteen 

liittyviä palveluita,  

- Seinille julisteita, pöydälle materiaalia, kondomeja saataville 

- Hoitajalle pinssi, joka kertoo että kanssasi voi ottaa seksuaalisuuden puheeksi. (Kampanja HIV-

tukikseskuksella, josta voi pyytää pinssiä) 

- Viesti, että seksuaalisuutesi on ok 

- Jos potilas tulee yllättäen vastaanotolle, ÄLÄ käännytä suoraan, kuuntele ja ohjaa edes lyhyt hetki,  

- Jos et halua tai pysty kuulemaan potilaan seksuaalisuuteen tai seksikäyttäytymiseen liittyviä asioita, 

tutki, mistä sinun rajasi johtuu ja miksi 

- Jos sinulle tulee kuuntelemisessa tai auttamisessa raja vastaan, niin kerro, että asia ei herätä 

sinussa kielteisiä tunteita. Jos et tiedä asioista mitään, niin kerro suoraan, että tämä on minulle 

toistaiseksi täysin vieras ja tuntematon asia. Kysy, haluatko että otan asiaa selville vai opastatko 

minua? 

Potilaan seksuaalisuuteen liittyviä avaavia tai tarkentavia kysymyksiä on saatavilla avuksi monia, myös 

työvälineitä esimerkiksi tunteisiin liittyen on paljon. Voit käyttää apunasi listaa, jota voit näyttää 

potilaalle ja kysyä tunteista esimerkiksi, että ovatko jotkut tunteet näistä sinulle tärkeitä tai ensisijaisia, 

jne.  

Lue Jussin esityksestä lisää millaisia työvälineitä voit käyttää vastaanotolla. 

Kiitos aktiivisuudesta ja nyt jälleen aktivoitudutaan verkostoitumaan seuraavaksi vuodeksi. 

Annu Voutliainen, SHAS hallitus 


