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Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu (3 op) 
 
 
 
Aika 24. – 26.10.2017 klo 9.00 – 16.00 (Ilmoittautuminen 24.10. klo 8.45 – 9.00) 

 Kahvi klo 10.30 ja tauko klo 14.30 

 Lounas klo 12.15 (omakustanteinen) 

 

 

Paikka Seinäjoki, paikka ilmoitetaan myöhemmin 

 

 

Kohderyhmä 

Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja kipupoliklinikalla toimivat sairaanhoitajat 

sekä kaikki terveydenhuollon ammattilaiset, jotka hoitavat kipuasiakkaita. 

 

 

Tavoite Koulutuksen jälkeen osallistuja 

- ymmärtää psykososiaalisten tekijöiden yhteyden kipukokemukseen  

- ymmärtää kivun kokemuksellisuuden  

- osaa selittää itselle ja asiakkaalle, miten kokemus rakentuu  

- osaa analysoida omaa haastattelustrategiaa  

- osaa analysoida kipuun liittyviä kyselylomakkeita, ”kipumittareita”  

- haluaa kehittää omia vuorovaikutustaitoja  

 

 

Koulutuksen kuvaus 

 

Krooninen kipu on hyvin yleinen ilmiö. Terapian näkökulmasta kroonisen kivun haasteet 

liittyvät tyypillisesti toimintahäiriöiden vähäisyyteen suhteessa henkiseen kärsimykseen. 

Koettu kipu ja löydökset eivät kohtaa. Tutkimusten mukaan kroonisen kivun pääasialliset 

oireet ovat psyykkisiä, jotka altistavat, laukaisevat tai ylläpitävät kroonista kipua. Psyykkisiin 

oireisiin kuuluvat mm. pelot, uskomukset, asenteet, katastrofointi, depressio, suru ja 

yksinäisyys. Nämä tekijät saadaan selville ainoastaan osaavassa haastattelussa. 

Perusteellinen haastattelu on ainoa keino selvittää, miten asiakas kokee ja ymmärtää kivun.  

Dialogi määrittää myös koko terapian onnistumisen.  

 

Koulutus antaa valmiudet keskustelevampaan työtapaan ja haastaa asiakkaan 

tarkastelemaan kriittisesti omaa suhdettaan kipua kohtaan. Oman ajattelutavan muutos on 

yksi perusedellytys selvitä kroonisen kivun kanssa. Koulutuksessa harjoitellaan myös kipuun 

liittyvien kyselylomakkeiden käyttöä, joka mahdollistaa tarkemman analyysin asiakkaan 

terapian tarpeesta. Koulutus sisältää kolme kontaktipäivää ja yksilöllisen kirjallisen 

tapausselostuksen valitsemastaan asiakkaasta.  

Kouluttaja Tapio Ojala on OMT 

fysioterapeutti ja vuonna 2015 

hän väitteli terveystieteiden 

tohtoriksi kroonisesta kivusta 

Jyväskylän yliopistossa. 

Väitöskirja on herättänyt 

kansainvälistä kiinnostusta.  

Hän työskentelee sekä 

opettajana että 

ammatinharjoittajana. 

http://www.seamk.fi/sosiaalijaterveysala/taydennyskoulutus
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SISÄLTÖ 
 

24.10. aamupäivällä luento ja iltapäivällä ryhmätyö  

- kroonisen kivun keskeiset elementit  

- kivun eri selitysmalleja  

- kivunhoidon keskeiset tavoitteet  

- psykososiaaliset riskitekijät, yellow flags  

- kokemuksen määrittely  

- kokemuksen rakentuminen  

- kokemuksen merkityksellistäminen  

 

25.10. aamupäivällä luento ja iltapäivällä haastattelun käytännön harjoitukset  

- kipuasiakkaan haastattelu  

- haastattelun teoreettinen perusta  

- haastattelun eri strategiat  

- kysymysten asettelun strategiat  

- haastattelun käytännön harjoituksia  

 

26.10. aamupäivällä luento ja iltapäivällä kyselylomakkeiden analyysi ryhmissä  

- kyselylomakkeiden esittely, joita ovat  

- BDI 21 (Depressiokysely)  

- CPAQ (kysely Kroonisen kivun hyväksymisestä)  

- Lintonin kipukysely (kysely Psykososiaalisista riskitekijöistä, yellow flags)  

- TSK (kysely Liikkumisen pelosta)  

- Oswestry (kysely erilaisista toimintarajoitteista)  

 

Yksilöllisen tapausselostuksen ohjeet annetaan koulutuksen lopussa.  

 

 

Kouluttaja Tapio Ojala, TtT, Ft OMT 

 
Hinta 416 € + 99,84 € (alv 24 %) yhteensä 515,84 € sisältäen aamupäiväkahvin, luentomateriaalin 

sekä kyselylomakkeet ja kirjallisen palautteen lopputehtävästä. 
 

Opetuksellisista syistä koulutukseen otetaan enintään 30 henkilöä. 
 
 

 
Lisätietoja Koulutussuunnittelija Terhi Hirsimäki puh. 040 830 0484 ja s-posti terhi.hirsimaki@seamk.fi 

 

 
Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 10.10.2017 taydennyskoulutus.soster@seamk.fi tai  
puh. 040 830 2371 tai 06 415 6087.  
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.  
Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

 

 

Peruutusehdot 
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. 
Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko 
koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Mikäli esteenä on sairaus, josta toimitetaan 
terveydenhoitajan tai lääkärintodistus viikon sisällä koulutuspäivästä, veloitetaan 20 % koulutuksen hinnasta.
  

http://www.seamk.fi/sosiaalijaterveysala/taydennyskoulutus
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