
Painavaa puhetta painosta1–5

”Olette lihava. Haluaisitteko, että tekisimme asialle jotain?” Kuinka moni lääkäri ottaisi asian esille 
vastaanotollaan? Kansainvälisen tutkimuksen mukaan lähes 80 % potilasta oli tyytyväisiä, kun 
lääkäri teki niin. Toisaalta jopa 65 % potilaista eri maista kertoi, että olisi toivonut lääkärin ottavan 
asian esille.1 Ehkä meillä Suomessa uskalletaan puhua lihavuudesta avoimemmin kuin monessa 
muussa maassa, sillä suomalaisessa lääkäreille tehdyssä kyselyssä vain 5 % ei pitänyt sopivana 
ottaa lihavuutta puheeksi.2

 
Suurin osa sekä potilaista että lääkäreistä on sitä mieltä, että lihavuus on krooninen sairaus. Kenen 
vastuulla on hoito, siinä näkemykset eroavat. Yli 80 % potilaista ajattelee, että kokonaisvastuu on 
yksin hänen.1 Kuitenkin lähes 70 % lääkäreistä niin maailmalla kuin Suomessakin on sitä mieltä, 
että vastuuta kannetaan yhdessä.1, 2

 
Kansainvälisessä tutkimuksessa todettiin, että lähes puolet potilaista piti itseään motivoituneena 
pudottamaan painoaan. Lääkärien kokemus oli karumpi; vain noin 30 % vastaajista uskoi potilaansa 
olevan motivoitunut.1 Suomessa lääkärien näkemys oli hivenen luottavaisempi, sillä lähes 40 % 
uskoi potilaidensa haluavan pudottaa painoaan.2

 
Sekä tutkimuksen että kyselyn mukaan käsitys potilaan puuttuvasta motivaatiosta pudottaa painoaan 
oli selvästi tärkein syy, miksi lihavuutta ei vastaanotolla lopulta nostettu esiin. Tutkimuksen mukaan 
potilaat puolestaan eivät nostaneet lihavuutta esille, koska kokivat olevansa asiasta itse vastuussa. 
Vain viidesosa potilaista jätti keskustelun avaamatta, koska ei ollut kiinnostunut painon pudotuksesta.1,2

 

Avoimesti, tukien1, 3–5

Miten keskustelun lihavuudesta voisi avata? Aiheen käsittely vaatii ammattilaiselta varmasti tilanne-
tajua ja rohkeuttakin. On kuitenkin selvää, että lihavuus on ongelma, joka vaatii toimia. Ylipainon 
rajan on suomalaisista aikuisista miehistä ylittänyt jo yli 70 %. Naisista ylipainoisia on yli 60 %.3

Lihavien aikuisten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 1980. Myös nuorten lihavuus 
on jatkuvasti kasvava ongelma.4

Lihavuus uhkaa potilaan terveyttä ja hyvinvointia. On siis ehdottomasti potilaan edun mukaista 
ottaa lihavuus puheeksi vastaanotolla. Ei ole kuitenkaan tarkoituksellista saattaa potilasta tilantee-
seen, jonka hän kokee ahdistavaksi. Keskustelua tulee käydä huomioiden potilaan valmius siihen. 
Keskustelua ei tarvitse avata alussa esitetyn kaltaisella suoralla kysymyksellä, vaan asiaa voi 
lähestyä avointen kysymysten kautta.3, 5 ”Mitä ajattelet terveydestäsi? Minkä haluaisit olevan toisin?”

Potilasta ei voi pakottaa elämäntapojensa muutokseen, mitä lihavuuden hoito varmasti tarkoittaa. 
Jos potilas uskoo, että hänellä on kyky muuttua ja jos hänellä on syy, miksi muutos on hänestä 
tarpeellinen, on keskustelulle jo hyvä pohja. Potilaan kertomaan vastataan myönteisesti.5 
”Tilanteesi on ymmärrettävä. Huomaan, että asia on sinulle tärkeä.” 

On hyvä ymmärtää, mitä potilas on ehkä jo tehnyt painonpudottamisen eteen. Jos potilas kertoo, 
että kokeillut toimet eivät ole auttaneet, älä pyydä häntä perustelemaan miksi, vaan kysy, mitä 
muuta hän olisi valmis tekemään. Suostuttelu ei kannata, mutta voit kysyä, haluaako potilaasi 
ehkä jotain tietoa tai vinkkejä, millä päästä eteenpäin.5

Tutkimuksen mukaan voi kestää keskimäärin jopa 6 vuotta siitä, kun potilas on kokenut painonsa 
ongelmaksi siihen, että se otetaan vastaanotolla esille.1 Väliin voi mahtua lukuisiakin painopudotus- 
yrityksiä. On mahdollista, että diagnoosin saaminen tukee potilaan motivaatiota muutoksen. 
Siksi lihavuudesta on syytä puhua aina, kun se on luontevaa. Mutta yhtä kaikki tulee muistaa, 
että potilas ei ole vain painonsa. Parasta on, jos potilaalle jää kokemus, että hänen tilanteeseensa 
suhtaudutaan vakavasti ja osallistuen.
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