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Kirjatut tekstit toimivat jokapäiväisen viestintämme normaalina ja luonnollisena kommunikointikeinona.

Terveydenhuollossa hoidon suunnittelu ja päätöksenteko tulevat esille erityisesti kirjatuissa teksteissä ja

kommunikointi tapahtuu paljolti tekstien kautta. Perinteisesti tämä terveydenhuollon tekstien kautta tapahtuva

kommunikointi käydään kuitenkin vain ammattilaisten välillä. Vaikka potilasasiakirjojen sähköistyminen ja

teknologian kehitys ovat periaatteessa mahdollistaneet myös kansalaisen osallistumisen omaa hoitoaan

koskevaan päätöksentekoon ja kommunikointiin, kansalaisen osuus yhtenä terveydenhuollon kommunikaatio-

ja päätöksentekotapahtumaan osallistuvana henkilönä on jäänyt varsin olemattomaksi. Kansalaisen

osallistumista voivat vaikeuttaa monet eri tekijät ja yksi este terveydenhuollon kirjausten ymmärtämisessä

näyttäisi olevan niissä käytetty teksti. Terveydenhuollossa kirjaukset liittyvät oleellisesti siihen kontekstiin, jossa

ne tehdään ja tekstien lukijan oletetaan tuntevan niissä käytetty terminologia ja kulttuuri.

Lainsäädäntö asettaa Suomessa useita vaatimuksia siitä, mitä potilasasiakirjoihin tulee merkitä liittyen

esimerkiksi potilaan hoidon suunnittelun, toteuttamisen ja seurantaan. Lainsäädäntö velvoittaa

terveydenhuollon ammattilaisia kirjaamaan riittävät tiedot käyttäen selkeitä ja ymmärrettäviä käsitteitä ja

yleisesti hyväksyttyjä lyhenteitä. Kansalaisen osalta lainsäädäntö puolestaan määrittelee potilaan

tiedonsaantioikeutta ja antaa kansalaiselle oikeuden tarkistaa itseään koskevat tiedot, mutta ei suoranaisesti

oikeuta häntä osallistumaan kirjausten tekemiseen.

Tarkastelemme tässä esityksessä hoitotyön kirjausten kautta syitä, miksi kansalaisen on vaikea osallistua

terveydenhuollon tekstien välityksellä tapahtuvaan kommunikointiin ja ymmärtää hänestä kirjattuja tekstejä.

Esimerkkinä käytämme tehohoitotyön päivittäisiä potilaskirjauksia. Tutkimuksen kirjaukset ovat peräisin yhden

suomalaisen yliopistollisen sairaalan teho-osastolta ajanjaksolta 1.1.2005–31.8.2006. Kirjaukset on poimittu

514 tehohoitopotilaan aineistosta. Sisäänottokriteereinä olivat yli viisi vuorokautta kestänyt tehohoitojakso ja

potilaan ikä vähintään 16 vuotta. Koko aineistosta valittiin tarkasteltavaksi kolme satunnaista, sanamäärältään

keskikokoista hoitotyön kirjausta, jotka sisälsivät hoitajien päivittäiskirjaukset potilaan saapumisesta teho-

osastolle tehohoitojakson päättymiseen asti. Tarkasteltava aineisto koostuu 5739 sanasta. Kuvaamme

hoitotyön kirjauksissa käytettyä kieltä ja käsitteitä, kielen lauseenrakenteita sekä kielen sisällön ymmärtämistä.

Analyysimetodina käytimme sisällön erittelyä ja aineiston kuvailua.

Rakenteellisesti teksteissä käytetty kieli on lyhyttä ja tekstiviestityyppistä. Lähes kaikki hoitajien kirjaamat

lauseet ovat vajaita eli elliptisiä lauseita, joista on jätetty jotain kieliopillisesti olennaista pois. Tekstit sisältävät

jonkin verran kirjoitusvirheitä, mutta terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta virheet eivät vaikeuta

sanojen tai käytettyjen käsitteiden tai asiayhteyden ymmärtämistä. Teksteissä käytetään runsaasti erilaisia,

usein ammattispesifejä lyhenteitä. Kuvaavaa kirjauksille on myös runsas negaatioiden käyttö, vaikka ilmiötä

voisi kuvata myös myönteisellä lauseella. Kaikkiaan kirjaukset poikkeavat hyvin paljon sekä yleiskielestä että

normaalista puhekielestä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kirjausten teksti on ymmärrettävää ammattilaisen näkökulmasta, mutta

erittäin runsaiden, ammattikieleen liittyvien lyhenteiden, ammattisanojen ja tehohoitospesifien käsitteiden käyttö

tekee tekstistä kansalaiselle vaikeaselkoisen. Myös ammattilaiselta vaaditaan kontekstin tuntemista, jotta teksti

avautuu kokonaisuudessaan. Tekstit eivät myöskään muodosta yhtenäistä tarinaa, vaan ne muodostuvat

yksittäisten tapahtumien kuvaamisesta ja niiden sisältö on selvästi kohdistettu ammattilaiselta ammattilaiselle

tukemaan tiedon välittymistä. Potilaan tai hänen edustajansa osallistuminen hoitoon liittyvään kommunikointiin

ei tule esille analysoiduissa teksteissä. Tutkimuksemme antaa viitteitä siitä, että tehohoitotyön päivittäiset

kirjaukset eivät sellaisenaan ole kansalaiselle ymmärrettäviä. Käytetyn ammattikielen vuoksi potilaan on

mahdoton seurata sairautensa vaiheita tai hänelle merkityksellisiä hoidon aikaisia tapahtumia. Myöskään

potilaiden tai läheisten mielipiteet eivät tule teksteissä ilmi.

Pitääkö potilaan sitten ymmärtää terveydenhuollon kirjauksia kaikilta osin? Jos pitää, potilasasiakirjaohjelmien

tulee sallia kirjaajan käyttämä ammattikieli kirjausvaiheessa. Ohjelman puolestaan tulisi tukea kirjausten

”suomentamista” reaaliaikaisesti. Potilaalle merkityksellisempää saattaa kuitenkin olla hoitojakson lopputulos,

jolloin hoitoon liittyvä, potilaan kielellä tehty kooste hoitojaksosta on se, jota tulevaisuudessa tulisi kehittää.

Lisäksi voidaan pohtia, onko kirjausten oltava kieliopillisesti oikein. Mikäli oikeakielisyys on vaatimus, tulisi

jatkossa kehittää oikeinkirjoitusohjelmia, jotka auttaisivat ammattilaista kirjoittamaan täydellisiä lauseita.

Tulevaisuuden kysymyksiä on myös se, miten potilas tai hänen edustajansa voisivat osallistua

kommunikointiin, jota terveydenhuollon tekstien välityksellä käydään, ja minkälaisen roolin kansalainen saa

suhteessa ammattilaiseen tässä viestinnässä.


