
 

 
Näyttövinkki on hyvälaatuisten järjestelmällisten katsausten ja hoitosuositusten tiivistelmä.  

Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön pe-

rustuvaa tietoa. 

  
 

 TEACH-BACK PITKÄAIKAISSAIRAAN HENKILÖN 
 OHJAUSMENETELMÄNÄ  

 
TAUSTA  
Pitkäaikaissairaudet, kuten sydän- ja verisuonisairaudet, erilaiset syöpäsairaudet, diabetes ja 

keuhkosairaudet, ovat lisääntyneet. Ne kuormittavat erityisesti niihin sairastuneita, mutta niillä 

on myös yhteiskunnallisesti suuri vaikutus. Pitkäaikaissairauksiin liittyy usein työkyvyttömyyttä, 

invaliditeettia sekä monia terveysongelmia. Riskiryhmiin kuuluvat erityisesti iäkkäät, ylipainoi-

set ja yksin asuvat henkilöt sekä alhaiseen sosioekonomiseen luokkaan kuuluvat henkilöt. 

Omahoidollisen lähestymistavan keskeisenä tavoitteena on parantaa kykyä vaalia omaa ter-

veyttään ja hoitaa sairauksiaan. Kyetäkseen tähän, pitkäaikaissairaalla henkilöllä on oltava 

riittävästi tietoa ja osaamista oman terveytensä ja sairautensa hoidossa. Monilla pitkäaikais-

sairailla on vaikeuksia ymmärtää ohjausta sekä terveyttä ja hoitoa käsittelevää tietoa. Tämä 

voi johtua esimerkiksi pitkäaikaissairaan henkilön heikosta terveyteen liittyvästä lukutaidosta 

(low health literacy), ohjaustavasta tai sen ajoituksesta.  

”Teach-back” on menetelmä, jossa terveydenhuollon ammattilainen pyytää potilasta/asiakasta 

ohjauskeskustelun aikana kertomaan hoitoon liittyvät keskeiset asiat voidakseen arvioida po-

tilaan/asiakkaan ymmärtäneen ne. Teach-back -menetelmän avulla ammattilainen voi myös 

varmistua, mitä asioita ohjauskeskustelussa tulisi vielä kerrata. Ohjauskeskustelua jatketaan, 

kunnes potilas/asiakas tuntee hallitsevansa oman hoitonsa. 

 
KYSYMYS 
Onko teach-back -menetelmän avulla mahdollista lisätä aikuisen pitkäaikaissairautta sairasta-

van henkilön tietämystä sairaudestaan ja lääkityksestään sekä parantaa lääkehoitoon ja hoi-

toon sitoutumista sekä omahoidon taitoja?  

 

AINEISTO JA MENETELMÄT 
Näyttövinkki perustuu vuonna 2016 julkaistuun järjestelmälliseen katsaukseen, joka sisälsi 

kahdeksan (8) kontrolloitua tutkimusta, yhden kohorttitutkimuksen ja yhden ennen-jälkeen -

asetelmalla tehdyn tutkimuksen. Tutkimusten (n=10) kohderyhmänä olivat avoterveydenhuol-

lon vastaanotoilla tai sairaalassa hoidettavana olevat aikuiset (>18 v) sydänsairaat (n=4), 

keuhkoahtaumatautia tai astmaa (n=4) tai sokeritautia sairastavat henkilöt (n=2).  

 

Yhdessä tutkimuksista teach-back -menetelmä oli ainoana ohjauskäytäntönä, muissa tutki-

muksissa se oli osana muuta ohjausinterventiota. Katsauksen tarkempi menetelmällinen to-

teutus on kuvattu alkuperäisessä julkaisussa.  
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SUOSITUKSET SOSIAALI- JATERVEYDENHUOLTOON 
Teach-back -menetelmä näyttäisi olevan hyödyllinen ohjausmenetelmä pitkäaikaissairaiden 

henkilöiden ohjauksessa. Menetelmän käytön tuloksena pitkäaikaissairaat henkilöt tietävät 

sairaudestaan enemmän, ymmärtävät paremmin sairauteensa liittyviä asioita ja sitoutuvat sen 

hoitoon. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että he osaavat käyttää paremmin inhalaattoria, huo-

lehtivat paremmin ravitsemuksestaan ja seuraavat painon kehitystä punnitsemalla itsensä päi-

vittäin. Menetelmän käyttö ohjauksessa vahvistaa pitkäaikaissairaan henkilön minäpystyvyy-

den tunnetta ja voi edistää omahoitotaitojen kehittymistä.    

• Käytä teach-back -menetelmää osana pitkäaikaissairaiden henkilöiden ohjausta eten-

kin silloin, jos henkilöllä on heikko lukutaito, alentunut kognitiivinen taso tai hän on iä-

käs. 

 

• Luo työyksikössäsi yhtenäinen käytäntö teach-back -menetelmän käyttöön. Kun kaikki 

ohjaukseen osallistuvat ammattilaiset käyttävät menetelmää yhdenmukaisesti, pitkäai-

kaissairaalla henkilöllä on parhaat edellytykset ymmärtää sairauteensa liittyviä asioita, 

sen hoitoa ja komplikaatioiden ehkäisyä. 

 
 

• Ota teach-back -menetelmä pysyvään käyttöön. Näin voit auttaa potilasta/asiakasta 

pitämään sairauteen liittyvät tiedot ajantasaisina, sitoutumaan sairauden hoitoon liitty-

viin asioihin sekä ylläpitämään minäpystyvyyden tunnetta. 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  
Järjestelmällisen katsauksen suositukset soveltuvat suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuol-

toon. 
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