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Psykologi lastensairaalassa - psykologi Riitta Morenin haastattelu

Psykologi Riitta Moren tunnetaan somaattisesti sairaiden lasten psykologisen
hoidon kehittäjänä. Hän oivalsi moniammatillisen työn ratkaisevan
merkityksen sairaiden lasten hoidossa ja toi psykologisen tietämyksen osaksi
lääketieteellistä hoitoa. Tämä onnistui rikkomalla totutut reviirirajat ja
työskentelemällä sairaan lapsen luona rinnakkain lääkärien ja hoitajien
kanssa

Pian kävi selväksi, että lasten psyykkistä hoitoa ei voitu jättää päivisin
työskentelevien psykologien varaan. Vakavasti, jopa kuolemanvakavasti,
sairaiden lasten hoitaminen oli ympärivuorokautista. Osastojen koko
henkilöstön tuli sitoutua toimimaan terapeuttisen yhteisön tavoin, jos lasten
psyykkisestä hyvinvoinnista haluttiin huolehtia. Tämän ajattelutavan
juurruttaminen lastensairaalaan vaati tahtoa ja taitoa.

Sairaiden lasten psykologiseen hoitamiseen kuuluu myös kuoleman
kohtaaminen yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Kuoleminen on erityinen
kehitysvaihe, jonka läpikäymiseen ihmiset tarvitsevat tukea. Riitan
monivuotinen kokemus kuolevien lasten hoitamisesta on ainutlaatuista
osaamista, jota jokainen vakavasti sairaiden kanssa työskentelevä tarvitsisi.

Psykologiksi lastensairaalaan

Riitta Morenin työura HUSin Lasten ja nuorten sairaalassa kesti yli 35 vuotta.
Ennen antautumistaan lasten maailmaan hän ehti työskennellä hetken aikaa
aikuispsykiatrian puolella. Pitkäniemen sairaalan sen aikainen ylilääkäri
Kalpa perehdytti nuoret psykologiharjoittelijat psykiatriaan omilla opeillaan
viemällä heidät seuraamaan insuliini- ja sähköshokkien antamista sekä
ruumiinavausta. ”Muuten ei ymmärrä ihmistä”, Kalpa perusteli vaatimustaan.

Liekö näillä Kalpan opeilla ollut osuuteensa siihen, että Riitta myöhemmin
yhdisti rohkeasti työssään ruumiin ja psyyken hoidon antaen kummallekin
niille kuuluvan arvon ja tilan. Itse hän arvelee oppineensa paljon
lääkärivanhemmiltaan, joiden kunnanlääkärin odotushuoneessa hän lapsena
vietti aikaansa. Sairastaminen, hoitaminen ja kuolemakin olivat osa
lapsuudenperheen elämää.

HUSin, sen aikaisen HYKSin Lastenklinikalle Riitta tuli psykologiksi vuonna
1967. Kimmoke tuli lastenspykiatri Eero Valanteelta, joka kehotti Riittaa
hakemaan virkaa. Valanne oli lääkinnällisen kuntoutuksen uranuurtaja, joka
näki somaattisesti sairaiden lasten hoidon kehittämisessä suuria haasteita.
Valanteen ajatukset synnyttivät niin Riitassa kuin muissakin hänen
ympärillään työskennelleissä innostuksen ja uskon siihen, että asioita
voidaan tehdä toisin. Vakavasti sairastuneita lapsia voidaan hoitaa heidän
omat lähtökohtansa ja kehitystasonsa huomioiden. Se vain edellyttää
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aiempaa parempaa tietämystä sairaan lapsen psykologisista tarpeita ja
tämän tiedon liittämistä osaksi somaattista hoitoa.

Psykiatriasta pediatriaan

Riitan siirtyminen neuropsykiatriselta osastolta pediatrisille osastoille vuonna
1974 oli tärkeä edistysaskel psykologisen ja somaattisen hoidon nivomisessa
toimivaksi kokonaisuudeksi. Syöpäsairaille lapsille, diabetes- ja astmalapsille
sekä kirurgisessa hoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen pystyttiin
näin tarjoamaan psyykkistä tukea ja hoitoa kiinteänä osana heidän
somaattista hoitoaan. Tällä tavoin tavoitettiin myös sellaiset potilaat, joita ei
hoitotoimenpiteiden vuoksi voitu kuljettaa huoneestaan. Psykologi tuli
potilaan luo, jutteli, leikki ja kuunteli lasta huolehtien samalla luontevasti
vaikka syöttämisestä tai pissattamista.

Tämä onnistui vain rakentamalla toimiva, keskinäiseen arvostukseen ja
luottamukseen perustuva työskentelysuhde pediatristen osastojen
henkilökunnan kanssa. Psykologi tarvitsi hoitohenkilökunnalta tietoa ja
ymmärrettävää kuvausta lapsen sairauden hoidosta pystyäkseen
suuntaamaan oman työnsä oikein. Ja hoitohenkilökunta puolestaan tarvitsi
psykologilta tämän arviota ja havaintoja lapsen ja perheen tilanteesta.

Työnohjaus yhteistyön edistäjänä

Luottamus ja vuorovaikutus ihmisten kesken syntyy jakamalla asioita ja
käsittelemällä niitä yhdessä. Yhteistyön rakentaminen sairaalamaailmassa ei
kuitenkaan ollut helppoa, erilainen osaaminen ymmärrettiin helposti
eriarvoiseksi osaamiseksi ja hierarkiaan tottuneen henkilöstön kesken
ristiriitoja syntyi väistämättä.

Riitan rauhallinen toimintatapa yhdistyneenä vuosi vuodelta vankistuneeseen
psykologiseen osaamiseen oli kuitenkin valttikortti yhteistyön
rakentamisessa. Ja vähitellen toimiva tiimityö alettiin osastoilla nähdä
sairaan lapsen hoidon laadun takeeksi.

Riitta näki työnohjauksen tapana kehittää yhteistyötä ja ajoi sinnikkäästi sitä
osastoillensa. ”Vakavasti sairaita lapsia hoitava henkilökunta elää jatkuvassa
projektioiden viidakossa”, toteaa Riitta. ”Työntekijöiden on jaksettava käydä
läpi ja kestää oma avuttomuuden tunteensa. Nöyryyttä vaaditaan niissä
tilanteissa, joissa ei voida tehdä mitään. Jos ahdistuksen käsittelylle ei ole
kanavaa, se purkautuu kyynisyytenä ja uupumuksena.  Näistä syistä
työnohjaus on lastensairaalassa välttämätöntä." Vuosien mittaan työnohjaus
hyväksyttiin pysyväksi osaksi klinikan työtä eikä sen arvoa enää
kyseenalaisteta.
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Perhetyön kehittyminen

Perheiden kanssa tehtävä työ nousi tiimityön ohella keskeiseksi kehittämisen
alueeksi. Sairaalan käytäntöihin kuului, että lapsen hoidosta sovittiin ja
keskusteltiin äidin kanssa ”lapsen pään yli”. Tätä tapaa lähdettiin Riitan
johdolla määrätietoisesti purkamaan. Ensinnäkin sovittiin, että lapselle
itselleen kerrotaan aina hoidosta huomioiden hänen ikätasonsa. Toiseksi
sovittiin, että pitkissä hoidoissa pyritään aina sopimaan jommankumman
vanhemman kanssa siitä, että tämä sitoutuu lapsen hoitoon ja on läsnä
sairaalassa voimiensa mukaan. Näillä pelisäännöillä perhetyölle luotiin
realistinen pohja.

Perhetyössä huomioitiin aluksi sairaan lapsen vanhemmat. Varsin pian
ymmärrettiin ottaa mukaan myös sisarukset, perheen "näkymättömät lapset",
jotka olivat aiemmin jääneet kauas ulkokehälle. Riitan mukaan kokemus
opetti, että juuri sisarukset ovat se ryhmä, jonka mielenterveys sairastuneen
lapsen perheessä joutuu kovimmalle koetukselle. Klinikalla käynnistettiin
sisarusten tapaamiset, joissa näille lapsille tarjottiin tilaa ja aikaa ilmaista
omia tunteitaan ja pohtia ääneen niitä kipeitä kysymyksiä, joita surutyötä
tekeville vanhemmille oli vaikea esittää. Sisarukset huomioitiin myös
sopeutumisvalmennuskursseilla, joiden ohjelmaan liitettiin sisarusten
ryhmätapaamisia.

Lasten saattohoito

Suurena edistysaskeleena sairaiden lasten hoidossa Riitta tuo esiin lasten
saattohoidon, josta tuli osa hyvää hoitoa vasta 1980-luvulla. Saattohoitohan
mahdollistaa kuolevalle lapselle viimeisten aikojen viettämisen kotona
perheen parissa. Päätöksen tekeminen kuolemaan saattamisesta
sairaalamaailmassa, jossa parantamisen halu ohjaa toimintaa ja vanhemmat
toivovat ihmettä, vaatii kuitenkin lääkäreiltä suurta sydäntä ja siviilirohkeutta.
Päätöshän edellyttää lääkäriltä sen toteamista ääneen, että toivoa lapsen
paranemisesta ei enää ole.

Näissä äärimmäisen vaikeissa tilanteissa erityistyöntekijöistä tuli perheiden
ja hoitotiimien tukijoita ja lohduttajia. Sairaalapapit, sosiaalihoitajat ja
fysioterapeutit psykologien ohella kannattelevat keskustelua ja auttavat
ihmisiä kestämään lapsesta luopumisen ja kuolemisen raskaat vaiheet.
Hoidon eettiset kysymykset ovat tänä päivänä edelleen tärkeitä ja Riitta
osallistuu syöpälääkäreiden etiikka-keskusteluihin.

Elämänuskoa kuvista

Lastenklinikalla syntyy ainutlaatuisia, vuosien mittaisia potilassuhteita, joilla
on merkitystä ei vain potilaille vaan myös henkilökunnalle. Potilaat elävät
niissä lukuisissa valokuvissa, joita he ovat lähettäneet osasto 10:n
poliklinikalle ja jotka on ripustettu esille odotushuoneen seinille. Riitta kertoo
lasten kuvien koulukuvista rippikuviin ja hääkuviin olevan tärkeitä sairaalaan
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joutuville uusille potilaille ja heidän perheilleen. Ne vahvistavat uskoa
elämänvoimaan sairauden keskellä. Hoitohenkilökunnalle ne ovat vakuutus
siitä, että oma työ on ollut mielekästä, siihen kannattaa sitoutua ja sitä
kannattaa edelleen kehittää.

Haastattelu tehty kesällä 2006 Terveydenhuollon psykologit ry:n verkkosivuille.
Haastattelija Leena Korppoo

Riitta Morenin kirjoittama laaja artikkeli työstään ilmestyy vuonna 2007
julkaistavassa kirjassa.


