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Tällä luennolla 

 

 Terveyskäyttäytymisen muutos? 

 Nuoruus ja diabetes 

 Hyväksymis- ja omistautumisterapia, taustateoria ja 

sovellukset 

 Tutkimusinterventio 

 Tutkimustuloksia  

Terveyskäyttäytymisen muutos 

 Tieto ≠ muutos! 

 

 Ulkoinen vs. sisäinen motivaatio 
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Nuoruus & diabetes 

15.10.2015 Psykologi Iina Alho 

 Nuoret eivät tiedosta, seurannoista, tuesta huolimatta hoida 

diabetesta riittävän hyvin 

 Vain viidesosa nuorista pääsee tavoitteeseen (esim. Wood et al. 2013) 

 

 Fysiologiset tekijät  

 

 Psykologiset tekijät:  

 Nuoruusiän kapinointi  

 Erilaisuuden pelko     (Insabella et al. 2007) 

 Ongelmaratkaisutaitojen kypsymättömyys 

 Itsenäistyminen    (Shreiner et al. 2000) 

 Hoitovastuun siirtyminen vanhemmilta nuorelle (Hilliard et al. 2013) 

 

 

 

 

 

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia 

HOT 

 
 = Acceptance and Commitment Therapy ACT 

 

 HOT:lla saatu hyviä tuloksia mm.  

 Kroonisen kivun hoito (Dahl, 2005) 

 Ahdistus, masennus (Lappalainen, R.) 

 Epilepsia (Lundgren, 2006) 

 Painonhallinta (Lappalainen, R.) 

 Liikunnan lisääminen (Kangasniemi, 2015) 

 2.tyypin diabetes      

 mm. Gregg, 2007:  The Diabetes Lifestyle book 
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 Lapsilla ja nuorilla ACT:ta käytetty myös paljon  

 (lapset mm. Swain et al. 2015,  nuoret mm. Halliburton et al. 2015) 

 

 Lasten ja nuorten diabetes + ACT vähän tutkittu 

 

 Hadlandsmyth (2013):  Nuorilla ACT voisi olla erityisen hyödyllinen:  

 itsehallinnan lisääminen & välttämiskäyttäytymisen vähentäminen 

 

 Itturalde et al. (2017): nuorilla, joilla on välttelevä selviytymistyyli 

 diabeteksen hoitoon liittyen, kokevat enemmän diabetes-spesifiä 

 ahdistusta ja hoitotasapaino on heikompi 
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HOT:n pääperiaatteet 

 

 Hyväksy ajatuksesi ja tunteesi sellaisina kuin ne ovat 

 Omistaudu selkiyttämään itsellesi, mitkä asiat elämässä 

ovat sinulle tärkeitä 

 Toimi ja tee sellaisia tekoja, joista sinulle on pitkällä 

tähtäimellä hyviä seurauksia ja jotka edistävät sitä, mitä 

pidät tärkeänä 

  

    Ks. Myös sivusto minävoin.fi  

 

 

 

 

 

  

 Tutkimusasetelma: 
 

 Lisensiaatin tutkimus:   
 “Adolescents with type 1 diabetes: Psychological flexibility and well-being “ 
 (2/2018) 

 

 Väitöskirjatutkimus meneillään 

 ”Hyväksyntä- ja arvopohjaiset menetelmät diabetesta sairastavien 
 nuorten hyvinvoinnin edistämisessä” 

 Ohjaaja professori Raimo Lappalainen, JYU 

     

 12-16-v db-pkl:n nuoret, joiden hoitotasapaino yli tavoitetason 

 Satunaistetaan koe- & kontrolliryhmä (cACT+TAU vs. TAU) 

 Muodostetaan nuorista ryhmiä, joille rakennetaan HOT-ryhmäinterventio 
 Sisällöt HOT:n  teemojen mukaan, nuorille muokattuna. Käytössä tarkoitusta 

varten tehty harjoitusvihko 

 Lisäksi yleistä keskustelua diabetekseen liittyvistä aiheista, vertaistukea! 

 

 Viisi ryhmätapaamista, kahden viikon välein,  vanhemmat mukana 
ensimmäisessä 
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Interventio 

1 tapaaminen 

•Lomakkeiden 
täyttö ja 
haastattelut 

 

•Teemat: 
•Tilanteen 
kartoitus 

•Arvot 
 

2 tapaaminen 

 
 

 

•Teemat: 

•Arvot 
•Tietoisuustaidot 

 

 

 

3 tapaaminen 

 
 

 

•Teemat: 

•Ajatukset ja 
tunteet 

•Hyväksyntä 

 

4 tapaaminen 

 
 

 

•Teemat: 

•Minä 
kontekstina 

•Hyväksyntä 

 

5 tapaaminen 

•Lomakkeiden 
täyttö ja 
haastattelut 
 

•Teemojen 
kertausta 
 

 

•Harjoituksia 

•Henk.koht. 
tavoitteet 
tulevaan 

 
 

 

 

 
 

8 kuukauden 
seuranta 

•Lomakkeet 
postitse 

Mittaus 1  Mittaus 2  

Mittaus 3  

Mittausmenetelmät 
■ Hoitotasapaino, HbA1c 

– Kerätty Efficasta ennen intervention alkua 

■ KINDLr  (Health-Related Quality of Life Scale) 

– Fyysinen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi, itsetunto, perhe, ystävät ja 
koulu + diabetekseen liittyvä elämänlaatu 

– Vanhemman arvio nuoren elämänlaadusta 

■ RBDI (Revised Beck Depression Inventory) 

– 13 masennuskysymystä, 1 ahdistuskysymys 

■ CAMM (The Child and Adolescent Mindfulness Measure) 

– Läsnäolotaidot ja hyväksyntä 

– 10 kysymystä 

■ DAAS (Diabetes Acceptance and Action Scale) 

– Diabetekseen liittyvä hyväksyntä 

– 42 kysymystä 
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Ongelma 
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HARJOITUS  

Mitä ongelman 

ratkaisemiseksi on 

jo yritetty tehdä? 

Mitä vanhemmat, 

lastenpoliklinikan 

henkilökunta tai 

joku muu ovat 

yrittäneet? Entä sinä 

itse?  Miten nämä 

yritykset ovat 

toimineet? 

MINULLE TÄRKEÄT ASIAT 
Kirjoita ympyröihin itsellesi tärkeitä asioita. Mieti sen jälkeen ja merkitse kunkin asian viereen 

asteikolla 1-10, kuinka tärkeä asia sinulle on. Tämän jälkeen merkitse vielä asteikolla 1-10, 

kuinka paljon tällä hetkellä teet tekoja ko. asian suhteen. 

MINULLE 
TÄRKEITÄ 
ASIOITA/ 

Hyvä elämä 

Kotitehtävä: 

Mitä tekoja voisit tehdä, jotta 

toimisit lähempänä arvojasi? 
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Harjoitus: Realististen tavoitteiden 

asettaminen 

 Kirjoita tikapuiden 

ylimmälle askelmalla 

pitkän tähtäimen tavoite 

diabeteksen hoidon 

suhteen, jonka haluat 

saavuttaa puolen vuoden 

kuluttua. Tämän jälkeen 

kirjoita alhaalta ylöspäin 

askelmille tekoja, joilla 

pääset tavoitteeseesi.  

Iina Alho 

Arvot ja arvojen mukaiset teot 

 Kuvaavatko omat teot omia arvoja vai ei? 

 Mitä valintoja teen arjessani? 

 Miten ne hyödyttävät minua lyhyellä – entä pitkällä 

tähtäimellä? 

Iina Alho 30.04.2018 

Tietoinen läsnäolo 

 

 

 

 Opetellaan olemana läsnä nykyhetkessä, elämään tässä ja 

nyt, sen sijaan, että eletään menneessä tai tulevassa  

 Hengitysharjoitukset, läsnäoloharjoitukset 
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Hyväksyntä 

 Opetellaan tulemaan toimeen epämiellyttävien tunteiden 

ja ajatusten kanssa  

 Epämiellyttävien ajatusten ja tunteiden tukahduttaminen ja 

välttäminen voivat lisätä ja ylläpitää epämiellyttäviä 

ajatuksia 
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Ajatusten kanssa työskentely & 

minäkäsitys 

 

 Mikä estää toimimasta ohjeiden mukaan? 

 ”En ole koskaan onnistunut, enkä onnistu” 

 Näkökulman muutos 
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Tuloksia alkumittauksista 

 Sekä hyväksyntä- ja läsnäolotaidot (CAMM) sekä 

diabetekseen liittyvä psykologinen joustavuus (DAAS) 

korreloivat hoitotasapainon kanssa. 

 Psykologinen joustavuus oli yhteydessä nuorten 

masennus- ja ahdistusoireisiin ja elämänlaatuun 

 Yhteys hoitotasapainon ja kouluun liittyvän sekä diabetekseen 

liittyvän elämänlaadun välillä 

 Mitä parempi hoitotasapaino, sitä paremmaksi koettu elämänlaatu 

koulun ja diabeteksen suhteen  

 

 

 

 

Tuloksia intervention vaikuttavuudesta

   
 

 Tilastollisesti merkittävä vaikutus tietoisen läsnäolon, 

hyväksymisen sekä psykologisen joustavuuden 

lisääntymiseen – verrokeilla ei muutosta 

 

 Tilastollisesti merkittävä vaikutus koettuun yleiseen 

elämänlaatuun interventioryhmässä – verrokeilla ei 

muutosta 

 Pitkäaikaissokeri: ei tilastollisesti merkittävää muutosta - 

entä seurannassa? 
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Kokemuksia 

 Interventio & menetelmä soveltuu hyvin ko. ryhmälle! 

 Harjoitukset hyvin soveltuvia nuorille 

 Osallistujat sitoutuivat hyvin 

 Nuoret nauttivat vertaistuesta ja diabeteksesta 

keskustelemisesta 

 Lähes kaikki nuorista ja vanhemmista tyytyväisiä tai erittäin 

tyytyväisiä ryhmiin suosittelisivat niitä muille 

 Kotitehtävät: 

 Aina vapaaehtoisia 

 Helposti sovellettavissa muihin ryhmiin (esim. 

ylipainoiset!) 

 Nuorten rekrytointi ei ole helppoa, datan keruu kestää 
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