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Osaston erityispiirteet
• kapea lääketieteen erikoisala
• vaativa lääkehoito
• pitkät hoitojaksot
• pitkät hoitosuhteet
pitkäaikaissairauden tuomat hoitotyön haasteet ja ilot

• vanhemmat osallistuvat aktiivisesti hoitoon
• sisarusten rooli

Yhteistyö
Moniammatillista yhteistyötä:

Yksiköiden välistä yhteistyötä:

- sosiaalityöntekijä
- psykologi

- muut lasten osastot(erityisesti,
lasten pkl; Syd.UÄ, EKG ja Os.64-teho)
- röntgen(thx,TT ja MRI)
- laboratorio
- verikeskus
- hammaslääkäri
- leikkaussali ja heräämö
- keittiö

- kuntoutusohjaaja
- fysioterapeutti
- ravitsemusterapeutti
- lastentarhanopettaja
- opettaja
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Miksi kliinisen etiikan työryhmä?
• Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat työssään
tilanteita, joiden ratkaisut voivat olla epäsuotuisia
vaihtoehtoja ja joiden päätös vaatii eettistä pohdintaa.
• !jokainen päätös, joka tehdään toisen puolesta
terveyden nimissä, on arvoväritteinen1.
• Terveydenhuolto on moraalista työtä, joka pitää
sisällään useita eettisiä käsityksiä, periaatteita ja
sääntöjä, jotka antavat kuitenkin ristiriitaisia ohjeita
käytännön tilanteissa2.
1. Saarni S, Kattelus M ja Nummi V (toim.) Lääkärin etiikka. Suomen Lääkäriliitto 2013. 2. Bandman EL & Bandman B. Nursing ethics through the life
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Moraalinen ahdinko1
• Käsite “moraalinen ahdinko”(moral distress) on peräisin Andrew
Jametonilta(v.1984)
• 1993 Jameton syvensi käsitteen määritelmää:
• Hän jakoi moraalisen ahdingon lähtökohtaiseen ja reaktiiviseen
ahdinkoon.
• Lähtökohtainen moraalinen ahdinko, missä henkilö kokee
frustraatiota, vihaa ja ahdistusta, kun organisatooriset esteet ja
henkilökohtaiset arvot ovat ristiriidassa.
• Reaktiivinen ahdinko, tapahtuu kun henkilöt eivät toimi, kuten
heidän lähtökohtainen ahdinkonsa heitä ohjaa.
1. Corley MC, Minick P, Elswick RK & Jacobs M (2005) Nurse moral distress and ethical work environment. Nurs Ethics 12(4): 381-390.
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Moraalinen ahdinko ja -rohkeus arjen hoitotyössä1
• Uutisten kertominen potilaalle huonosta
prognoosista
• Epäpätevän työtoverin haastaminen
• Hankalan potilaan hoitaminen
• Vihaisen omaisen kohtaaminen
• Huomauttaminen epäeettisestä toiminnasta

1. Gallagher, A., (March 21, 2010) "Moral Distress and Moral Courage in Everyday Nursing Practice" OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing Vol. 16
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Moraalinen ahdinko ja -rohkeus1
• Kaikissa tapauksissa on yhteistä mahdollinen pelko / jännitys
seuraamuksista, mitä henkilö kokee, kun hän pohtii oman
toimintansa seuraamuksia ja tilanteessa toimimista, sekä
miten kaikki voi mennä mahdollisesti väärin.
• Pelko äärimmäisistä tunnereaktioista. Väkivallasta,
tartunnasta, negatiivista reaktioista kolleegoilta tai työn
menettämistä
• Tällaiset pelot voivat olla esteenä hoitajalle ja muille
ammattilaisille eettiselle toiminnalle
1. Gallagher, A., (March 21, 2010) "Moral Distress and Moral Courage in Everyday Nursing Practice" OJIN: The Online Journal
of Issues in Nursing Vol. 16 No. 2.
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EETTISET SUOSITUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE
1) Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja
potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia
2) Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan etu
3) Sosiaali- ja terveydenhuollossa on kysymys vuorovaikutuksesta
4) Ammattihenkilöstö vastaa työnsä laadusta
5) Hyvä hoito ja palvelu edellyttävät vastuullisia päätöksiä ja
toimintakulttuuria

AINA ON KYSYMYS IHMISESTÄ

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta; ETENE
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Oys:n kliinisen etiikan työryhmän historia
• Skandinaavinen yhteistyö syöpäsairaiden lasten hoidossa
(Nopho / Nobos)
• Yhteispohjoismainen etiikan työryhmä perustettu
2008
• Henkilökohtaisesti ensimmäinen työryhmä
tapaaminen 11/2011 Norjassa.
• Metodi ja koulutus lähtöisin Hollannista, Bert Molewijk,
Margreet Stolper et al. Moral Deliberation Group, VUmc,
Amsterdam.
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Kouluttautuminen tapauskäsittelyohjaajaksi
• NOPHO/NOBOS WGE organisoi ensimmäisen MCD-koulutuksen:
• MCD-tapauskäsittelyohjaaja(Facilitator Moral Case
Deliberation) koulutus. 08/2012 Islannissa (3 pvä).
• Myöhemmin jatkokoulutus päivät Norjassa 05/2013 (1 pvä)
ja Tanskassa 04/2015 (2 pvä)
• Yht. 6 koulutus päivää MCD The Dilemma Method koulutusta
(Facilitating Moral Case Deliberation)
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Eettinen konsultaatiotiimi perustetaan Ouluun
•

Perustamiskokous 01/2013.

•

Tavoitteena on pysyä lähellä käytännön toimintaa ja antaa tukea.
! Työhyvinvointi
! Tuki päätöksenteossa

•

Pyrkimyksenä mahdollistaa matalan kynnyksen lähestyminen ja
nopea kokoontuminen eettisesti haasteellisten tilanteiden
ilmaantuessa.
! Tapauskäsittelyt
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Kliinisen etiikan työryhmä, PPSHP/OYS lastenklinikka
• 18 jäsentä; 6 lääkäriä (neurologia, tehohoito, neonataalia, kirurgia,
psykiatria ja hematologia/onkologia), 12 sairaanhoitaja / lastenhoitaja
jäsentä vastaavilta erikoisaloilta, sekä sairaalapastori.
• Vuosittain 4 kokousta ja min. 6 tapauskäsittelyä
!

Tapauskäsittelyt (säännöllisesti ja akuutit tarpeen mukaan)

!

Etiikan koulutusta ja kouluttautumista (ryhmälle ja lastenklinikalle)

!

Eettisten haasteiden kartoitusta kliinisessä potilastyössä
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Kliinisen etiikan toimintamalli PPSHP/OYS
Potilas / perhe
Päätöksenteon
tuki

Organisaatio
Terveydenhuollon
ammattilainen

Tapauskäsittely
moraalisen
ongelman
pohjalta
Konsensus

Kliinisen etiikan
työryhmä
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Moraalisen tapauskäsittelyn konsepti
• Aito moraalinen tapaus terveydenhuollon ammattilaiselta (retrospektiivinen tai
prospektiivinen)
• Yksi tapauksen esittelijä ns. ”case owner”
• Yksi moraalinen kysymys: Mitä on hyvä hoito tässä tapauksessa?
• Ryhmä reflektoi yhdessä struktuurin mukaisesti, vetäjän johdolla.
• Tunteet toimivat moraalisen pohdinnan perustana
• Yhdessä oloaika 45 min. – 2 tuntia, tavoitteena max.90min.
• Käytössä yksi spesifinen keskustelu metodi, yhden spesifisen päämäärän
saavuttamiseksi
• Koulutuksen saanut tapauskäsittelyohjaaja, jolla on etiikan erityisosaamista
• Tiedostetaan mikä on oikein ja mitä on toimia oikein.
• Prosessi ja päämäärä orientoitunut
Bert Molewijk & Margreet Stolper, What is Moral Case Deliberation? 2012
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Tapauskäsittelyn sudenkuopat
Riskialtis tapaus(case)
- Hankala tilanne (ei kysymys)
- Teema (ei tapaus)
- Loppumaton tapaus (tarina)
- Liian lyhyt tapaus
- Liian monta tapausta (täytyy löytää fokus)
- Useita kysymyksiä (täytyy löytää fokus)
- Vain lausuma tai mielipide (MCD tehtävänä ei ole
väittää toisin)
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Milloin tapauskäsittely?
Hyvä tapaus(case)
= Aidosti kysymys
= Yksi ydin / keskeinen kysymys
= Riittävän konkreettinen ja lyhyt
(yksinkertainen)
= Itse koettu ja tärkeä
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Syvähaastattelu
• Syvähaastattelua käytetään keskustelun apuna vanhempien kanssa
ennen kliinisen eettisen työryhmän potilas tapauskäsittelyä.
• Tapauskäsittelyssä ei referoida haastattelua työryhmälle, vaan
haastattelija tuo oleelliset asiat sopivissa hetkissä esille
tapauskäsittelyn aikana.
• Syvempää tietoa perheestä ja heidän tämän hetkisestä tilanteesta.
• Kysely myös auttaa vanhempia jäsentämään asioita liittyen lapsen
sairastumiseen.

• Haastattelun tekee perheelle kyseisen lapsen omahoitaja tai
osaston henkilö, joka on työryhmän jäsen.
• Haastattelua ei kirjata potilaan tietoihin vaan se on apuväline hoitajalle
keskustelua/tapauskäsittelyä varten.
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Tapauskäsittely runko
1.
2.

Tapauskäsittelynohjaaja avaa tilaisuuden.
Moraalisen ongelman esittely; ! Ydin ongelman
muodostaminen muotoon:

Pitäisikö minun tehdä A vai B? [= moraalinen taakka]

3.
4.

Kokonaisvaltaisen kuvan luominen.
Taulukko [näkökulmat / henkilöt] & [arvot, normit/säännöt/
teot].
5. Vaihtoehtojen pohdintaa ”laatikon ulkopuolelta”
6. Itsenäinen moraalinen pohdinta (paperille)
7. Reflektointi mahdollisen päätöksen tai konsensuksen tiimoilta:
8. Jatkosuunnitelma / aikataulutus jne.
9. Tapauskäsittelyn arviointi.
10. Moraalisen ongelman tapauskäsittelyn päättäminen.
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Eettisen päätöksenteon kuusi askelta10
1. Selvitä faktat, hanki olennainen
informaatio
2. Tunnista eettinen ongelma
3. Käytä eettisiä teorioita tai
lähestymistapoja ongelman
analysoimiseksi
4. Tutki käytännöllisiä vaihtoehtoisia tapoja
toimia
5. Toteuta
6. Arvioi prosessi ja & toteuma
10. Purtilo, Ruth B., and Regina F. Doherty. Ethical dimensions in the health professions. Elsevier Health
Sciences, 2015.
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Moraalinen tapauskäsittely EI OLE…
• ... Akateemisen etiikan opettamista
• … yritystä vaikuttaa ihmisiin, mitä / miten ajatella
• ... Etiikan erityisosaamisen tai viisauden myymistä /
kaupallistamista
• ... Automaattisesti tae, että joku on moraalisesti
vastuullinen omassa työssään
• ... Väline / temppu, joka vähentää kriittistä ajattelua /
analyysiä
• ... Jotain, mitä sinä teet töittesi jälkeen (jos sinua huvittaa)
Molewijk et al (2008), Teaching Ethics in the Clinic,
JME
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Taulukko 2. MCD menetelmällä käsitellyt potilastapaukset
taustatiedot
erikoisala
Case1 Kromosomipoikkeavuus, vaikea kasvuhäiriö Lastenneurologia / tehohoito
ja syvä kehitysvamma
Case2 Huonokuntoinen vastasyntynyt,
lastenneurologia
heikkenevä vointi, etiologia auki

ongelma
hoidonrajaus
Akuutti infektioSiirrytään hyvään
hoitolinjaus tarpeen perushoitoon
Jatketaanko
tehohoitoa

Muu ratkaisu

Jatketaan tehohoitoa, seurataan,
tarvittaessa uusi pohdinta

Case3

Elvytetty vastasyntynyt, MRI:ssä
Tehohoito / lastenneurologia
hypoksisiskeeminen aivovaurio, suun ja
nielun alueen vaikea dysfunktio, poikkeava
hypotonia, etiologia auki

Trakeostomia?
Aktiivista hoidosta
luopuminen?
Muut vaihtoehdot?

Kontrollitutkimukset ja niiden
mukaan joko seuranta ja aktiivinen
hoitolinja tai aktiivista hoidosta
luopuminen

Case4

Pahanlaatuisen kasvaimen jälkeen hankala onkologia
haittavaikutus ja uusi neoplasia

Terminaalivaiheen
hoitolinjaus?

Suositus terminaalivaiheen
hoidosta

Case5

Aivokasvaimen seurauksena akuutti
hallitsematon hydrokefalia, joka johti
vaikeaan aivovaurioon

Tehohoito / lastenneurologia /
onkologia

Hoitolinjaus?

Case6

Pitkäaikainen, etenevä sairaus nuorella

sisätaudit

Suositus loppuvaiheen hoidoista ja
niiden järjestämisestä

Case7

Etenevä vaikea sairaus nuorella

sisätaudit

Case8

Vastasyntynyt, reagoimaton, ei omia
hengitysyrityksiäkään, MRI:ssä laajaalaiset asfyktiset muutokset

Tehohoito / lastenneurologia

Terminaalivaiheen
hoidon järjestely,
hoitovastuut
epäselvät
Terminaalivaiheen
hoidon järjestely
Trakeostomia?
Aktiivinen
hoitolinja?

Case9

Vaikean sairauden pohjalta vaikea
aivovaurio, kasvuhäiriö, epilepsia

lastenneurologia

Hoitokomplianssi
haasteellinen,
ristiriitatilanne
hoidossa

Taattava potilaan paras
mahdollinen hoito

Siirrytään hyvään
perushoitoon,
tarvittaessa
palliatiivinen
operatiivinen hoito

Tarkka suositus terminaalivaiheen
hoidosta
Suositettu kontrollitutkimuksia, jos
etenemistä siirrytään hyvään
perushoitoon
(Lapsi menehtynyt 2 vi kuluttua)
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Tapauskäsittelyn ydin ominaisuudet
• Dialogi tavoitteena ja tuotteena
• Moraalinen pohdinta (arvot ja normit)
• Kokeellinen oppiminen; kasvatetaan kokeellista
tietopohjaa
• Ei käyttöä hypoteettiselle järkeilylle &
autoritaariselle omistamiselle
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Kliinisen etiikan soveltamisesta
• Tuki organisaatiossa.
• Moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen työryhmässä
• Kehittäkää ja kommunikoikaa näkemyksiänne asianmukaisesta
ja asiattomasta MCD:n käytöstä• Työryhmä ei toimi, jos se on riippuvainen ainoastaan
innostuneista henkilöistä.
• Tapauskäsittelyjen harjoitteleminen (säännöllisesti?)
• Monitoroikaa tapauskäsittelyjen- ja tapauskäsittelyohjauksen
laatua
• Älkää kutsuko toimintaa etiikaksi, vaan kyse on kliinisen työn
yksi työkalu / apukeino.
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Moraalinen rohkeus
“ Valmis puolustamaan ja toimimaan oman
eettisen vakaumuksen mukaisesti, kun
moraaliset periaatteet ovat uhattuina
riippumatta oletettujen tai todellisten riskien
olemassaolosta .”1
(stressi, ahdistus, vieraantuminen työtovereista tai työn menettäminen)

1. Doing the right thing: Pathways to moral courage. American nurse today, official journal of American nurse
association, May 2012 Vol. 7 No. 5. Author: Vicki D. Lachman, John S. Murray, Karen Iseminger, and Kathryn M. Ganske
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”The bravest are surely those who
have the clearest vision of what is
before them, glory and danger alike,
and yet notwithstanding go out to
meet it.”
-Thucydides

KIITOS!
Thucydides, Sir Richard Winn Livingstone (1960). “The History of the Peloponnesian War”,
Oxford University Press, USA
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