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Viestintää vai vuorovaikutusta?
Harry Köhler ym. käsitteli
vät Duodecimin numerossa
8/2017 artikkelissaan ”Hoitava
viestintä – lääkärin ja potilaan
keskinäisviestinnän vaikutta
vuus” lääkärin viestintää ja vuo
rovaikutusta. Artikkeli tuo esille
viestinnän tärkeän merkityksen
niin potilaan, lääkärin kuin ter
veydenhuollon kannalta. Artik
kelissa myös peräänkuulutetaan
hyvän viestinnän kriteerejä sekä
ylipäätään viestinnän tavoitteita.
Potilaan subjektiivinen kokemus
hyvästä viestinnästä ei kirjoittajien
mukaan kerro objektiivisesti arvi
oituna laadukkaasta viestinnästä.
Millaista on laadukas, hoitava
viestintä objektiivisesti arvioi
tuna? Tällaisen kysymyksen
asettelu edellyttää mielestämme
viestintätapahtuman tarkastelua
tilannesidonnaisena, niitä että
se sisältää kussakin kontekstissa
esiintyvää tarkoituksenmukaista
vuorovaikutusta.
Potilas-lääkärisuhde voidaan
hahmottaa yhteistoiminnalliseksi
suhteeksi. Yhteistoiminta alkaa
rakentua jo ensi tapaamisessa,
sen ensi hetkistä alkaen. Yhteis
toiminnan varsinaisena kohtee
na on potilaan vointi ja mitä sen
hyväksi on tehtävissä. Dialogi
suus, vastavuoroinen puhe on
keskeistä rakennettaessa yhteistä
ymmärrystä potilaan tilanteesta ja
hoidon tavoitteesta (1). Tavoitel
tava potilas-lääkärisuhde on vas
tavuoroinen suhde, jossa lääkäri
on vahvasti tietoinen suhteen vai
kuttavuudesta ja siinä tapahtuvan
vuorovaikutuksen merkityksestä
hoitotuloksiin (2). Tutkimus
ten mukaan vastaanottotapah
tumaan kietoutuu monenlaisia
lääketieteen ulkopuolelta tulevia
muuttujia: odotuksia ja toiveita,
sekä lääkärin että potilaan mie
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lessä vaikuttavia sisältöjä, jotka
ohjaavat kommunikaatiota (3).
Potilas-lääkärisuhteen rajaaminen
puhtaaksi viestintäsuhteeksi on
kyseenalaista, irrallisena potilaan
ongelmasta, joka tuon suhteen on
saanut aikaan (4).
Lääkärillä on päävastuu tulok
sellisen yhteistoiminnan kehitty
misestä. Hänellä on vaativa kak
soistehtävä. Hänen on päästävä
perille, mistä potilaan tilanteessa
on kyse. Samanaikaisesti hänen
on autettava potilasta ilmaisemaan
itseään tavalla, joka parantaa po
tilaan itsehavainnointia ja toimi
juuden edellytyksiä. Viestinnän
toimiessa kohteellisen yhteistoi
minnan työvälineenä mahdollis
tuu vuorovaikutuksen monimut
kaisuuden tutkiminen lääkärin
perustehtävän rinnalla. (5).
Terveyden edistämisen ja sai
rauksien ehkäisyn lisäksi lääkärin
työssä ydintavoitteena on potilaan
sairauden toteaminen ja hoidon
suunnittelu. Potilaan myötävaiku
tus on hoidon onnistumisen olen
nainen edellytys. Potilaiden suh
tautuminen sairastamiseen ja sen
hoidon edellyttämään omaan pa
nostamiseen vaihtelee lähes rajat
tomasti. Taudinmäärittelyn ohella
potilaan yksilöllisen suhtautumi
sen arviointi sisältyy potilaskes
keiseen diagnostiikkaan. Potilaan
ilmaisun sisällön ja ilmaisutavan
havainnointi toteutuu helpoimmin
aidossa potilaslähtöisessä viestin
nässä. Kannattelevassa suhteessa
tapahtuva vastavuoroinen viestin
tä rakentaa yhteistyösuhteen, jossa
potilaan on mahdollista ilmaista
itseään kokonaisvaltaisemmin.
Potilas-lääkärisuhteen monimut
kaisuuden ymmärtämiseen ja
jäsentämiseen toiminnanteoria
ja dialoginen sekvenssianalyysi
(DSA) tarjoavat työvälineitä (5).
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Kirjoittajien käsityksestä vuo
rovaikutusopetuksen vähäisyy
destä haluamme tuoda esille, että
Oulun yliopiston lääketieteellises
tä tiedekunnasta on valmistunut
tänä keväänä vuosikurssi, joka on
saanut lääketieteen opintojensa
aikana yleislääketieteen oppialalta
vuosittain vuorovaikutusopetusta.
Näkemyksemme mukaan opiske
lijoiden niin lääkäriksi kasvun tu
keminen vuorovaikutusopetusten
myötä kuin myös heidän omien
kokemustensa ja asenteidensa lä
pikäynti edistävät opiskelijoiden
vuorovaikutustaitojen kehitty
mistä. Tutkimuksemme mukaan
lääkäreiden toiminnan esteiden
tunnistaminen auttaa hoitavaa
viestintää ja on merkityksellistä
hoidon laadun kannalta (4).
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