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Fokusryhmähaastattelu

Mitä odotamme sinulta?
Toivomme, että sinulla on oma kokemus (omasta tai läheisen)
sairaudesta ja että olet innostunut edistämään vertaistesi asiaa.
Odotamme sinulta kokemustietoa terveysongelmasta ja myös
laajempaa näkemystä siitä.

Mitä tukea tarjoamme?
Meillä on kirjallista materiaalia tueksesi. Tällaisia ovat mm.
Potilasedustajien käsikirja liitteineen ja Näyttöön perustuvan
lääketieteen perusteet potilasedustajille. Viiteryhmän
puheenjohtajana toimiva henkilö Käypä hoito -toimituksesta
toimii yhteyshenkilönäsi ja häneltä voit kysyä lisätietoja. Lisäksi
Käypä hoito -toimituksessa on potilasvastaava, johon voit olla
yhteydessä, kun sinulla on kysyttävää. Myös oma potilasjärjestösi
voi tukea sinua tässä tehtävässä.
Mitä huomioitavaa?
Jo etukäteen on hyvä tiedostaa, että haastattelun tavoitteena ei
ole päästä yhteisymmärrykseen. Tärkeämpää on, että kaikki
kertovat oman näkemyksensä.
Viiteryhmän jäsenenä olet suosituksen asiantuntija.
Asiantuntijoiden nimien julkaisemisesta sovimme erikseen
viiteryhmän kanssa. Viiteryhmän jäsenenä saat tietoa suosituksen
sisällöstä ennen sen julkaisua. Tieto on työn aikana
luottamuksellista. Suosituksen sisällöstä viestitään vasta
suosituksen julkaisun yhteydessä. Tämä ei estä sinua
keskustelemasta suosituksen teemoista omien sidosryhmiesi
kanssa. Muistathan kuitenkin olla ennakoimatta suosituksen
sisältöä.
Käypä hoito -työstä ei makseta palkkaa tai palkkiota, mutta
mahdolliset matkakulut korvataan yleisten periaatteiden
mukaisesti. Huomioithan, että matkakustannusten korvaaminen
saattaa vaikuttaa toimeentulotukeen.

Potilaat

Miksi (tavoitteet)?
Haastattelun tavoitteet määritellään suosituskohtaisesti.
Tavoitteena on selvittää, mitä asioita Käypä hoito -suosituksessa
tulee potilaiden mielestä käsitellä ja ovatko suositukset
ymmärrettäviä. Haastatteluissa voidaan keskustella myös
sairauden vaikutuksesta arkeen, mikä kyseisen terveysongelman
hoitokäytännöissä toimii tällä hetkellä, mitkä ovat
ongelmakohdat ja miten potilaat odottavat sairauden hoidon
edistävän terveyttä, toimintakykyä ja arkea. Lisäksi voidaan
pohtia sitä, miten osallistujat suhtautuvat eri hoitojen
ominaisuuksiin, kuten haittoihin. Haastatteluissa asioita
käsitellään usein oman kokemuksen kautta. Tavoitteena on
kuitenkin saada laajempi käsitys hoitosuositusta koskevan
potilasryhmän kokemuksista ja näkemyksistä.

Toivomme, että valmistaudut haastatteluun tutustumalla
käsiteltävään suositukseen ja sen potilasversioon, jos kyseessä on
suosituksen päivitys. Saat myös haastattelukysymykset
etukäteen.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä tarkoittaa?
Fokusryhmähaastattelulla tarkoitetaan muutaman teeman
(ks. Kohta Miksi (tavoitteet) ympärillä järjestettyä
ryhmähaastattelua. Käypä hoito -suositusta laatiessa
fokusryhmähaastattelu voidaan järjestää osalle viiteryhmän
jäsenistä tai toteuttaa viiteryhmän kokous haastatteluna.
Haastattelijana toimii joko henkilö Käypä hoito -toimituksesta tai
Käypä hoito -suositustyöryhmästä. Haastattelussa keskustellaan
ennalta sovituista aiheista.

