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Lapsena tai nuorena syövän 
sairastaneiden seuranta
• Tyksin erva –alueella on noin 1200 henkilöä, jotka ovat sairastaneet alle 25–vuotiaana 

syövän ja selviytyneet siitä aikuiseksi. 

• STEP (Selviytyjien Terveys ja Elämänlaatu Paremmaksi) poliklinikka
• 2015 alkaen
• Asiantuntijasairaanhoitaja koordinoi lapsuus- ja nuoruusiän syövästä selviytyneiden 

seurannan toteutumista. Lisäksi tarpeen mukaan erikoislääkäri ja kuntoutusohjaaja.
• 5 arkipäivää /kk, joka koostuu vastaanottotoiminnasta sekä kasvotusten että 

sähköisen sovelluksen välityksellä.

• STEP on yksi Läntisen syöpäkeskuksen STM:n tukeman kärkihankkeen projektista.



Seurannassa huomioitavat 
myöhäisvaikutusten riskit ja jatkoseuranta

Päivi Lähteenmäki 2018



Sähköinen seuranta
• Vuonna 2017 suomalaisista 16-89-vuotiaista käytti 

internetiä 88 prosenttia. Alle 55-vuotiaista internetiä 
käyttivät lähes kaikki. (tilastokeskus 2017)

• STEP poliklinikalla käytössä sähköinen palvelu, jonka 
avulla selviytyjällä on turvallinen viestintäyhteys 
hoitajaan.

• Suuri osa hoitojen vaikutuksista ilmenee muualla kuin 
sairaalassa (Wintner ym. 2016)

• Potilaat ilmoittavat sähköisesti oireiden vaikeusasteen 
ja määrän suuremmaksi kuin mitä lääkärit arvioivat 
vastaanottokäynnillä (Basch ym. 2016)

Lisää potilaslähtöistä oikea-aikaista hoitoa
Lisää potilaan elämänlaatua ja päätöksiä omasta 
hoidosta
Lisää eloonjäämisaikoja
Mahdollistaa pitkäaikaisen seurannan ilman 
vastaanottokäyntejä







Sähköinen seuranta
• Keskustelu–toiminto

• viikoittain selviytyjät 
lähettävät viestiä

- tämänhetkinen tilanne, 
oireet (kuvaliitteet 
esim.iho)
- ajanvaraukset 
- verinäytevastaukset

• korvataan useimmiten 
puhelinliikenne

• matalan kynnyksen paikka, 
jonne ottaa yhteyttä 24/7



Sähköinen seuranta



Sähköinen seuranta
• Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi
• Selviytyjä täyttää elämänlaatu- ja muut kyselyt 

palvelussa (ohjelma lähettää pyynnöt) 
• Valmiiksi suunniteltu protokolla

• STEP alkukartoitus 
(mm. STAI-Y1 ja STAI-Y2 (ahdistuneisuus), BDI 
masennuskysely, Terveyteen liittyvän elämänlaadun 
kyselylomake (15D©)
• Ennen ensikäyntiä
Esihaastattelulomake, Lapsena tai nuorena syövän 
sairastaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen
seuranta 
”Adolescent and Young Adult Psychosocial Survivorship
Screening Tool”, Adapted from the NCCN Distress
Thermometer 2011
• STEP seuranta x1/vuosi, (mm. elämäntyytyväisyyskysely 

LS-4, Nykyinen terveydentila-kysely)

• Ohjelma antaa  heti palautteen, joka ohjaa 
pisteytyksen mukaan esimerkiksi Mielenterveystalon 
tai potilasjärjestön sivuille vertaistuen pariin. 

• Vastaanotolla auttaa hoitajaa puheeksi ottamisessa 



Kyselyiden potilaskohtaiset pisteet 
värikoodeineen



BDI-masennuskyselyn pisteet 5kk 
välein



Mikä oli potilaiden näkemys vuosi 
sitten?



Mikä sähköisessä palvelussa on hyvää?

• Voin ottaa koska vaan yhteyttä sairaanhoitohenkilöihin, jotka tietävät ja 
ymmärtävät, mitä kaikkia vaikutuksia sairaudellani voi olla ja mihin 
kaikkiin elämän osa-alueisiin se voi vaikuttaa. Saan nopeasti apua ja 
tukea ja tiedän saavani kunnollista terveydenhuoltoa jos sitä tarvitsen. 
Henkinen tuki on yllättävän tärkeää.
• Suora kanava saada vastauksia kysymyksiin
• On joku johon olla yhteydessä, jos tulee uusia myöhäisvaikutuksia
• Helppo yhteys hoitohenkilökuntaan. Voi kysyä mieltä askarruttavista 

asioista.
• Voi olla yhteydessä asiantuntijoihin, jotka tietävät oikeasti taudista.



Mikä seurannassa on hyvää?

• Kattavat kyselyt nykyisestä henkisestä ja fyysisestä 
terveydentilasta.
• Hyvää on se, että tunnetaan potilaan sairaushistoria, 

ymmärretään ongelmien kirjavuus ja osataan miettiä asioita 
kokonaisvaltaisesti.
• Minut muistetaan ja lähetellään väliaikakyselyjä.
• Hienoa, että nykyään seurataan myös hoitojen jälkeen miten 

asiat etenee.



Mitä pitäisi vielä kehittää tai parantaa?

• Osa kysymyksistä oli vaikeita.
• Palvelu toimii hyvin. Viestien vastausaika on välillä vähän 

pidempi, mikä on kuitenkin täysin ymmärrettävää.
• Lisäksi olisi tarvetta vertaistuelle. Olisiko palveluun 

mahdollista muodostaa vertaistuki –palstaa, jossa voisi 
keskustella aiheesta?
• Toivon, että palvelussa oleminen auttaa kanssakulkijoita –

erilaisten kokemusten jakaminen.
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• STEP projektin nettisivut:
http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/to8/t
o8c/step/Sivut/default.aspx

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/to8/to8c/step/Sivut/default.aspx


Hanketta tukemassa


