POTILAIDEN, HEIDÄN LÄHEISTENSÄ JA
HOITOHENKILÖKUNNAN ARVIOINTEJA
SYÖPÄPOTILAIDEN HOIDON LAADUSTA
Tausta // Syöpään sairastuu noin joka kolmas maailmassa. Syövän
hoitotulokset ovat erinomaisia ja ennusteet hyviä, mutta tästä
huolimatta tauti aiheuttaa kärsimystä ja huolta niin potilaille kuin
heidän läheisilleen. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos koordinoi
kansainvälistä Horisontti 2020 -ohjelman tutkimushanketta, joka
käsittelee syöpäpotilaiden hoidon laatua (INEXCA-hanke).
Tarkoitus // Tutkimuksessa selvitetään syöpäpotilaiden, heidän
läheistensä ja hoitohenkilökunnan näkemyksiä hoidon laadusta eri
näkökulmista. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään terveydenhuollon
ammattilaisten
toimintaympäristöä
sekä
kehitetään
myös
tutkimusmenetelmällistä osaamista. Tarkoituksena on myös vertailla
tutkimuksessa mukana olevien maiden käytänteitä.
Tutkimusyhteistyö // INEXCA-hankkeessa on kahdeksan partneria
viidestä eri EU-maasta ja Yhdysvalloista. Tutkimuksessa toteutuu
monitieteinen
yhteistyö
mm.
hoitoja
lääketieteen,
informaatioteknologian, kliinikkojen ja yritysasiantuntijoiden kanssa.
Itä-Suomen yliopistossa toimivan tutkimusryhmän lisäksi mukana on
tutkimusryhmä seuraavista organisaatioista: Pittsburghin yliopisto
(Yhdysvallat), Leuvenin yliopisto (Belgia), Etelä-Tanskan yliopisto,
Surreyn yliopisto (Iso-Britannia) ja CEREF (Italia). Suomesta mukana
hankkeessa ovat Kuopion yliopistollinen sairaala ja SenSoftia
teknologiayritys.
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Tutkimusasetelma, aineistot ja menetelmät // Kyseessä on
poikkileikkaus- ja monikeskustutkimus. Tutkimusaineistot kerätään
kuudessa eri maassa (Italia, Suomi, Tanska, Belgia, Yhdysvallat, IsoBritannia). Kustakin maasta tutkimukseen osallistuu 200 aikuista
potilasta ja lisäksi potilaiden läheisiä ja terveydenhuollon ammattilaisia.
Tutkimuksessa myös haastatellaan syöpäpotilaita (rintasyöpä,
eturauhassyöpä ja keuhkosyöpä) ja heidän läheisiään. Suomen aineistot
kerätään Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
Aikataulu // Tutkimuksen aineistot kerätään vuoden 2016 aikana.
Tulokset julkaistaan vuosien 2017– 2019 aikana.
Merkitys // Tutkimuksella kehitetään syöpäpotilaiden ja heidän
läheistensä
hoitoa
ja
terveydenhuollon
ammattilaisten
toimintaympäristöä entistä potilaslähtöisemmäksi. Tutkimuksessa
toteutuu tieteidenvälistä yhteistyötä, mikä voi tuottaa myös
tulevaisuudessa merkittäviä eurooppalaisia tutkimustuloksia globaaliin
käyttöön. Lisäksi tutkimuksessa tuotetaan ICT-perustaisia tuotteita.
Tutkimuksella vahvistetaan potilaskeskeistä hoitoa Euroopassa ja
vaikutetaan Euroopan Unionin terveyspolitiikkaan.
Rahoitus // Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma, Syöpäsäätiö ja
Valtion tutkimusrahoitus VTR (KYS)
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