NÄYTTÖVINKKI  15/2020
TAUSTA

Mitä psykoosipotilaiden kognitiivisten
toimintojen kuntoutuksessa tulee huomioida?
TULOKSET
1) Sairauden vaikeusaste ei vaikuta kognitiivisten toimintojen kuntoutukseena
• Kognitiivisten toimintojen kuntoutus voi olla tehokkaampaa heikommin kognitiivisesti suoriutuville.
2) Kognitiivisten toimintojen kuntoutusta kannattaa toteuttaa sairaalahoidon aikanaa
• Kognitiivisten toimintojen kuntoutukseen sitoutuminen oli parempaa sairaalahoidon aikana kuin avohoidossa luultavasti, koska
sairaalaolosuhteissa potilaan oli helpompi osallistua kuntoutukseen.
• Kognitiivisten toimintojen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa yleisesti
kognition kohentumiseen psykoosipotilaan sairaalahoidon aikana.
• Kohentumista on todettu prosessointinopeuden, työmuistin ja oppimisen kohdalla, työmuistin osalta jopa enemmän kuin avohoidossa.
• Toimintakyvyn, työkyvyn ja sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta tulokset ovat epävarmempia.
3) Kognitiivisten toimintojen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa psykoosisairauden negatiiviisiin oireisiinb
• Kognitiivisten toimintojen kuntoutus oli tavanomaista hoitoa tehokkaampaa, myös silloin kun tavanomainen hoito oli yhdistettynä
johonkin muuhun hoitomuotoon.
• Kognitiivisten toimintojen kuntouksen vaikutukset negatiivisiin oireisiin säilyivät seuranta-ajalla.
• Ikä ja sukupuoli eivät vaikuttaneet kuntoutuksen tehoon negatiivisten oireiden osalta vaan kaiken ikäiset (yli 18-vuotiaat) sekä molemmat sukupuolet hyötyivät yhtä lailla kognitiivisten toimintojen
kuntoutuksesta.
• Kognitiivisten toimintojen kuntoutuksen kesto oli vaihdellut 12 viikosta 2 vuoteen, kestolla ei ollut todettu tilastollista merkitsevyyttä negatiivisiin oireisiin.

Skitsofreniaan ja muihin psykoosisairauksiin liittyy usein kognitiivisten toimintojen häiriöitä. Näitä ovat
keskittymisen, tarkkaavaisuuden ja
muistin häiriöt sekä ongelmat toiminnanohjauksessa, kuten vaikeus
tehdä päätöksiä.1 Kognitiiviset oireet voivat vaikuttaa elämänlaatuun, sosiaaliseen toimintakykyyn
ja sairauden ennusteeseen jopa
enemmän kuin muut oireet2. Psykoosisairauden negatiivisia oireita
ovat esimerkiksi aloitekyvyttömyys,
tunne-elämän latistuminen sekä
mielihyvän tunteen ja kiinnostuksen vähentyminen. Nämä oireet
voivat aiheuttaa haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä.3 Kognitiiviset ja negatiiviset oireet ovat yhteydessä heikentyneeseen toimintakykyyn4. Kognitiivisten toimintojen kuntoutus (kognitiivinen remediaatio) on kehitetty psykoosipotilaiden kognitiivisten toimintojen
kuntoutukseen ja sen perimmäisenä tarkoituksena on parantaa
näiden henkilöiden toimintakykyä2.
Kognitiivisten toimintojen kuntoutuksen avulla voidaan parantaa
esimerkiksi toiminnanohjausta, sosiaalista kognitiota sekä muuhun
kuntoutukseen yhdistettynä yleistä
toimintakykyä3.

YHTEENVETO
Kognitiivisten toimintojen kuntoutusmenetelmät on todettu psykoosipotilaiden kohdalla toimiviksi.
Kuntoutusmenetelmän päätarkoituksena on vaikuttaa psykoosisairauden kognitiivisiin oireisiin,
mutta sillä voidaan vaikuttaa
myös negatiivisiin oireisiin. Kuntoutusta suunniteltaessa on huomioitava, että harjoitusohjelmat
ovat tehokkaampia, kun harjoittelu toteutetaan muun kuntoutuksen yhteydessä (esimerkiksi ammatillinen kuntoutus) tai terapeutin ollessa läsnä.

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA
Nämä tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä Suomessa. Intensiivisessä
hoidossa tai kuntoutuksessa on helpompi toteuttaa tiivistä (3–5krt/vko)
kognitiivisten toimintojen kuntoutusta. Jatkossa suomalaisessa terveydenhuollossa tulisi pohtia joustavia keinoja saattaa kognitiivisten toimintojen
kuntoutus päätökseen sairaalahoidon jälkeen, esimerkiksi polikliinisinä
käynteinä. Toisaalta kognitiivisten toimintojen kuntoutus on tehokkaampaa yhdistettynä muuhun toiminnalliseen kuntoutukseen, jota sairaalassa
ei välttämättä ole tarjolla. Myös tämä näkökohta on tärkeää huomioida jatkon kehittämistyöskentelyssä.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Näyttövinkki perustuu kahteen tasokkaaseen järjestelmälliseen katsaukseen.
Toisessa selvitettiin kognitiivisten toimintojen kuntoutusmenetelmiä henkilöille, jotka olivat sairaalahoidossaa ja toisessa kuntoutusmenetelmän vaikutuksia psykoosisairauden negatiivisiin oireisiinb. Katsauksissa oli mukana yhteensä 65 tutkimusta ja 4020 osallistujaa (20 n = 1509 ja 45 n = 2511). Osallistujat olivat yli 18-vuotiaita ja heillä oli joko skitsofrenia, skitsoaffektiivinen
häiriöa, ensipsykoosia,b tai muu psykoosisairausb. Molemmissa katsauksissa
oli laskettu kognitiivisten toimintojen kuntoutusmenetelmiksi monenlaisia interventioita, esimerkiksi kynä-paperi-tehtäviin terapeutin kanssa perustuvia
sekä tietokoneella toteutettavia. Toisessa katsauksessa intervention piti sisältää useampia kognition osa-alueitab ja toisessa vähintään yksi osa-alue riittia.
Katsausten menetelmälliset toteutukset on kuvattu yksityiskohtaisemmin alkuperäisissä julkaisuissaa,b. Katsausten laadut arvioitiin JBI:n järjestelmällisen
katsauksen arviointikriteeristöllä.*
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