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Onko hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) vaikuttava menetelmä
masennuksen hoidossa?

TULOKSET
Tulokset osoittivat, että hyväksymis- ja omistautumisterapia on vaikuttava
menetelmä erityisesti aikuisilla lievän masennuksen hoidossa, sillä
•

hyväksymis- ja omistautumisterapia (n = 474) oli vaikuttavampi
menetelmä vähentämään masennuksen oireita tavanomaisiin
hoitomuotoihin (n = 454) verrattuna.

•

hyväksymis- ja omistautumisterapia vähensi masennuksen oireita välittömästi intervention jälkeen sekä 3 kuukauden seurannan kohdalla. Huomioitavaa on, että 6 kuukauden seurannan
kohdalla vaikutus väheni.

•

hyväksymis- ja omistautumisterapian oli vaikuttavampi hoitomenetelmä lievään masennukseen kuin keskivaikeaan tai vaikeaan
masennukseen.

•

hyväksymis- ja omistautumisterapia oli vaikuttavampi menetelmä
aikuispotilaiden masennuksen hoidossa verrattuna nuoriin masennuspotilaisiin.

TAUSTA
Depressiosta eli masennuksesta
kärsii arviolta 5–7 % suomalaisista.
Naisilla masennus on lähes kaksi
kertaa yleisempää kuin miehillä.1
Masennus on ollut jo pitkään suurin
yksittäinen mielenterveyssyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.
Masennuksen hoidolla on suuri työja opiskelukykyä parantava merkitys
ja sitä kautta suuri kansantaloudellinen merkitys.2 Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) pohjautuu
käyttäytymisterapian perinteeseen,
ja on osa kognitiivista käyttäytymisterapiaa (CBT). Keskeinen käsite
hyväksymis- ja omistautumisterapiassa on psykologinen joustavuus,
jonka kehittämiseen lähestymistapa
tarjoaa työkaluja parantaen ihmisen
toimintakykyä.3 Suomessa menetelmän käyttöä opetetaan yliopistossa
ja sen käytöstä masennuksen hoidossa on saatu hyviä tuloksia4. Terapiamuoto antaa myös viitteitä siitä,
millä tavoin käyttäytymisongelmia
voidaan ennaltaehkäistä5.

YHTEENVETO
Masennus on yleinen ja laajasti
toimintakykyyn vaikuttava sairaus, jonka hoidossa tulisi pyrkiä
mahdollisimman varhaisiin hoitomenetelmiin. Masennuksen hoito
tulee suunnitella yksilöllisesti niin,
että potilaan tarpeet, hoitomuoto
ja tarvittavat muut tukitoimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Hyväksymis- ja omistautumisterapia tarjoaa yhden mahdollisuuden erityisesti aikuisten lievän masennuksen hoitoon.

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA
Tulokset soveltuvat hyödynnettäväksi suomalaisessa mielenterveystyössä,
sillä jonkin asteisesta masennuksesta kärsii vuosittain 5–7 % väestöstä. Lisäksi hyväksymis- ja omistautumisterapiaan liittyviä erilaisia harjoitteita voidaan käyttää asiakas- tai potilastyön tukena ja omahoidollisena menetelmänä. Hyväksymis- ja omistautumisterapiakoulutusta järjestetään Suomessa ja lähestymistapaan liittyvää tutkimusta on tehty laajasti sekä Suomessa että muualla.
Lisätietoa HOT-menetelmästä löytyy esimerkiksi mielenterveystalo.fi- sivustolta.
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Näyttövinkki perustuu vuonna 2020 julkaistuun hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen ja meta-analyysiin, jossa selvitettiin hyväksymis- ja omistautumisterapian vaikuttavuutta masennuksen hoidossa. Katsauksen aineisto
muodostui 18 RCT-tutkimuksesta (n= 1088 osallistujaa). Tutkimukset oli tehty
Kiinassa, Alankomaissa, Kanadassa, Espanjassa, Iranissa, Australiassa,
Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Katsauksen menetelmällinen toteutus on kuvattu yksityiskohtaisemmin alkuperäisessä julkaisussa*. Katsauksen laatu arvioitiin JBI:n järjestelmällisen katsauksen arviointikriteeristöllä**.
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