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Fysioterapia & Kuntoutus –koulutuspäivät 22.-23.4.2021

Tutkimuksen tarkoitus

Menetelmät

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää:
1) Määrällisten tutkimusten perusteella robotiikan sekä virtuaalitodellisuuden (VR) tai
lisätyn todellisuuden (AR) avulla tapahtuvan kuntoutuksen vaikuttavuutta toiminta- ja
työkykyyn, elämänlaatuun sekä toimijuuteen lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeessa
olevilla henkilöillä.
2) Laadullisten tutkimusten perusteella kuntoutujien, heidän läheistensä, sekä näitä
kuntoutusteknologioita käyttävien ammattilaisten kokemuksia ja käsityksiä koskien
robotiikkaa, virtuaalitodellisuutta sekä lisättyä todellisuutta hyödyntävää kuntoutusta.

Järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset tehtiin kuutena erillisenä prosessina
aiheen ja tutkimusasetelman mukaan rajaten (haut Medline, Cinahl, PsycINFO ja ERIC):
Katsaukset arvioitiin AMSTAR2-työkalulla, RCT-tutkimusten harhan riski Cochrane Risk
of Bias 2 –työkalulla ja laadulliset tutkimukset Joanna Briggs Instituutin kriteereillä.

1. Kuntoutusrobotiikka, järjestelmälliset katsaukset
(mukaan valitut tutkimukset N=125)
2. Kuntoutusrobotiikka, RCT-tutkimukset (N=308)
3. Kuntoutusrobotiikka, laadulliset tutkimukset (N=51)

Vaikuttavuusnäyttöä arvioitiin ensisijaisesti aiempien katsausten perusteella hyödyntäen
GRADE-luokitusta sekä Hoitosuositustyöryhmien käsikirjan periaatteita. Laadullisten
tutkimusten aineisto luokiteltiin aineistolähtöisesti kuvaamaan merkityksellisyyttä
kyseisten teknologioiden käytöstä kuntoutuksessa.

4. VR/AR, järjestelmälliset katsaukset (N=284)
5. VR/AR, RCT-tutkimukset (N=531)
6. VR/AR, laadulliset tutkimukset (N=69)

Tulokset
Virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta kuntoutuksessa tutkineiden
järjestelmällisten katsausten luokittelu kuntoutujaryhmittäin

Robotiikkaa kuntoutuksessa tutkineiden
katsausten luokittelu kuntoutujaryhmittäin
Aivohalvaus
Selkäydinvamma
Aivovamma
Multippeliskleroosi
Parkinsonin tauti
Dementia, ikääntyneet
CP
Autismin kirjo
Muut
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Kuntoutujat, heidän läheiset ja kuntoutusammattilaiset kokivat
robotiikkaa ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävästä kuntoutuksesta
olevan monia kuntoutujalle merkityksellisiä fyysisiä ja psykososiaalisia
hyötyjä kuntoutumiseen ja arjessa suoriutumiseen. Kokemukset olivat
osin ristiriitaisia.

Aivohalvaus
Mielenterveyshäiriöt
Ikääntyneet
Eri neurologisia sairauksia
Parkinsonin tauti
CP-vamma
Aivovamma
Muistisairaudet
Neuropsykologiset
Pediatriset
Hengityselinsairaudet
Tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet ja kipu
Selkäydinvamma
Kehitysvammat
Syöpäsairaudet
Sydänsairaudet
Multippeliskleroosi
Amputaatio
Muut

Aivohalvauskuntoutujan kokemus toimintakyvyn kehittymisestä VRharjoittelun avulla:
”Minun avaruudellinen hahmotuskykyni on huomattavasti parempi. Olin
taipuvainen läikyttämään kahvia, kun kurotin ottamaan kupin. En ole
läikyttänyt yhtään n. kuukauteen. Silmä-käsi-koordinaatio on parempi.
Jalkapallo ja jonglööraus näyttivät auttaneen minua sillä tavalla.”
Dementiaa sairastavan läheinen sosiaalisesta robotista mielialan ja
levottomuuden lievittäjänä:
”Hyödyllinen helpottamaan kärsimystä ja yksinäisyyttä. Jotakin, jota voi
koskea, halata ja jolle voi puhua.”
Kuntoutusammattilaisen kokemus VR:n vaikutuksesta
aivovammakuntoutujan sitoutumiseen:
“Ei ole muuta keinoa, kuinka saisin potilaan sitoutumaan niin pitkäksi aikaa
tasapainoharjoitteluun. Niinpä tämä (Wii:n käyttö) on täydellinen.”
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Johtopäätökset
 Robottiavusteinen ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävä kuntoutus ovat toimintakyvyn suhteen yhtä vaikuttavaa tai vaikuttavampaa kuin tavanomainen harjoittelu tai kuntoutus eri
lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutujaryhmillä tarkasteltuna. Näytönaste on tarkastelukohtaisesti kohtalaista tai heikkoa (B-D), painottuen enimmäkseen neurologiseen kuntoutukseen.
 Robotiikan tai virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen kuntoutuksessa lienee kuntoutujille turvallista - haittavaikutuksia ilmeni harvoin ja ne olivat lieviä.
 Kuntoutusammattilaisen tulee huomioida kuntoutujien erilaiset valmiudet kuntoutusteknologian hyödyntämisessä.
 Robotiikan ja virtuaalitodellisuuden ei nähdä korvaavan terapeutin osaamista ja vuorovaikutusta terapeutin kanssa.
 Tulevaisuudessa tulee huomioida kuntoutujien ja ammattilaisten osallistaminen kuntoutusteknologioiden kehitystyöhön sekä yhteistyö tekniikan ammattilaisten kanssa.
 Teknologia-avusteisen kuntoutuksen osaamistarve tulee huomioida kuntoutusammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Kiitos
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Tulokset julkaistaan Kelan julkaisusarjassa.
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