Nyyttiryhmä
Kasvun tuki -luokitus: Kohtalainen menetelmä
Intervention kohderyhmä:
Vanhemmat
Intervention toteutus:
Ryhmä
Intervention tavoite:
Nyyttiryhmän tavoitteena on lieventää synnytyspelkoa ja ehkäistä synnytyspelon haitallisia vaikutuksia. Interventiolla vahvistetaan ja lisätään valmiuksia synnytykseen ja vanhemmuuteen.
Intervention kuvaus:
Nyyttiryhmä on raskaana oleville ensisynnyttäjille suunnattu puolistrukturoitu vertaisryhmämuotoinen interventio. Interventio soveltuu synnytyspelosta kärsiville ensisynnyttäjille. Menetelmän tausta
on kehotietoisuuden ja itsesäätelyn vahvistamisessa, vertaistuessa sekä ohjaavassa, koulutuksellisessa, työskentelytavassa (psykoedukaatio). Vertaisryhmät kokoontuvat kuusi kertaa raskausaikana
ja kerran synnytyksen jälkeen. Vertaisryhmiä ohjaa Nyyttiryhmä-koulutuksen saanut ohjaaja. Jokaisella tapaamiskerralla on oma psykoedukatiivinen sisältö ja kehotietoisuusharjoite. (Salmela-Aro ym.
2011.) Ryhmässä käytävien keskustelujen tavoitteena on vertaistuen jakaminen ja omien tunteiden,
kehotietoisuuden ja mentalisaation lisääminen. Nyyttiryhmiin ohjaudutaan neuvolan lähetteellä.
Intervention saatavuus Suomessa:
Intervention menetelmäkoulutusta järjestää menetelmän kehittäjät tarvittaessa. Koulutus on suunnattu psykologeille ja psykoterapeuteille. Intervention ovat kehittäneet psykologit Riikka Airo ja
Maiju Tokola. Nyyttiryhmiä tarjotaan Naistenklinikalla (HUS) ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa.
Intervention tutkimus- ja vaikuttavuusnäyttö:
Nyyttiryhmän vaikuttavuutta on tutkittu satunnaistetulla vertaistutkimusasetelmalla (Rouhe ym.
2013; Rouhe ym. 2015; Salmela-Aro ym. 2011). Tutkimuksessa tutkittiin Nyyttiryhmän vaikuttavuutta synnytystapaan ja myönteisiin synnytyskokemuksiin (Rouhe ym. 2015), synnytysvalmiuteen,
äitiyden vahvistumiseen (Salmela-Aro ym. 2011), äitiyteen sopeutumiseen ja synnytyksen jälkeisiin
masennusoireisiin (Rouhe ym. 2013). Nyyttiryhmään osallistuneiden ensisynnyttäjien synnytysvalmius lisääntyi. Synnytyspelon vähenemisen myötä Nyyttiryhmään osallistuneiden äitiys vahvistui
verrokkiryhmään osallistuneisiin verrattuna. (Salmela-Aro ym. 2011.) Nyyttiryhmällä oli vaikutusta
myös synnytystapaan (alatiesynnytys), myönteiseen synnytyskokemukseen (Rouhe ym. 2013) ja äitiyteen sopeutumiseen (Rouhe ym. 2015).
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