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Tiedote koskien tutkimushanketta:

Aspergerin oireyhtymä aikuisilla:
europsykologinen suoritusprofiili, muistitoiminnot ja psyykkiset piirteet

Tietämys aikuisista Asperger-henkilöistä on lisääntymässä, mutta uuden ja tarkennetun tiedon tarvetta
on edelleen. Neuropsykologinen tieto on tarpeellista tarvittavien tukitoimien suunnittelun kannalta.
Tämän takia tästä aiheesta tarvitaan kattavaa tietoa. Nyt kyseessä olevan tutkimuksen kohteena ovat
18-50-vuotiaat aikuiset, joilla on Aspergerin oireyhtymä. Tutkimukseen osallistuu myös aikuisia, joilla
ei ole todettu kyseistä oireyhtymää ja he kuuluvat vertailuryhmään.
Jos Sinulla on Asperger-diagnoosi, olet iältäsi 18-50 vuotta ja Sinulla ei ole muita neurologisia
sairauksia, niin tarjoan nyt mahdollisuutta osallistua tähän tutkimukseen! Sinulla voi olla ADHD tai
Touretten oireyhtymä.

Tutkimuksen tavoite
Tavoitteena on kartoittaa Aspergerin oireyhtymään aikuisuudessa liittyvää neuropsykologista
suoritusprofiilia, muistitoimintoja ja psyykkisiä piirteitä.

Tutkimuksen kulku
Tutkimus suoritetaan yhdellä tai kahdella kerralla. Tutkimusmenetelmät eivät ole missään vaiheessa
kivuliaita tai vaarallisia. Tutkimuspaikka sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.
Tietoa kerätään seuraavilla tavoilla:
A. Perus- ja taustatiedot
Perus- ja taustatiedot selvitetään yhdessä Sinun kanssasi ja luvallasi tilataan käyttöön aiempia
potilastietoja, joista selvitetään miten diagnoosi on muodostettu. Taustatietoja ovat syntymäaika,
sukupuoli, siviilisääty, kouluttautuminen, asumistilanne, diagnoosit nyt ja aikaisemmin, edelliset
tutkimukset, mahdollinen lääkitys ja saatu hoito tai kuntoutus.
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B. Haastattelu ja kyselylomakkeet (AQ-TEST, SCL-90)
Käynnillä Sinua haastatellaan ja lisäksi saat täytettäväksesi kaksi kyselylomaketta. Nämä on
mahdollista myös täyttää etukäteen ennen tutkimuskäyntiä. Toisen kyselyn avulla arvioidaan
käyttäytymispiirteitä ja toisen avulla psyykkisiä piirteitä, kuten esim. mielialaa.
C. Varsinainen neuropsykologinen tutkimus (WAIS-III, WMS-III)
Sinulle tehdään neuropsykologinen tutkimus, joka suoritetaan joko yhden tai kahden tutkimuskäynnin
aikana. Neuropsykologinen tutkimus sisältää tehtäviä, joiden avulla arvioidaan mm. kielellistä ja
näönvaraista päättelysuoriutumista sekä muistitoimintoja.

Kerättävien tietojen säilyttäminen ja käsittely
Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja tutkimuksen saa keskeyttää missä vaiheessa tahansa, eikä
tämä vaikuta jo olemassa olevaan hoitoon tai kuntoutukseen eikä muihin tuleviin tutkimuksiin.
Kaikkia Sinua koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille.
Tutkimusaineisto säilytetään koodattuna niin, ettei tietoja käsitellessä voida tunnistaa yksittäisiä
henkilöitä. Kokonaisryhmien tulokset julkaistaan myöhemmin tieteellisissä julkaisuissa. Tätä aineistoa
säilytetään 10 vuoden ajan, minkä jälkeen se hävitetään. Tutkimuspaperit säilytetään lukitussa tilassa.
Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen lautakunta on antanut tutkimuksesta myönteisen
kannanoton ja psykiatrian toimialueen johtoryhmä on antanut tutkimukselle tutkimusluvan.

Tutkimuksesta saatava palaute ja anti
Tutkimuksen jälkeen saat kirjallisen yhteenvedon tutkimustuloksista. Jokainen mukaan tuleva
osallistuja on tutkimuksen kannalta hyvin tärkeä. Tutkimuksen kuluessa pyritään varmistamaan, että
osallistuminen olisi mahdollisimman mutkaton ja miellyttävä kokemus. Tutkimukseen osallistumisesta
ei aiheudu poliklinikkamaksuja tai muita vastaavia kuluja.

Jos kiinnostuit, niin toivon että otat yhteyttä sähköpostitse! Voit kysyä lisätietoja!
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