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 LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääketieteen
erityispätevyys, alkoholisairauksien dosentti /HY)

 Päätoimi
◦ Päihdelääketieteen professori, TaY (virkavapaana yleislääketieteen

professuurista)
 Sivutoimi
◦ Ylilääkäri TAYS, psykiatria

 Luottamustoimet
◦ Päihdelääketieteen erityispätevöitymisohjelman puheenjohtaja
◦ VALVIRA:n pysyvä asiantuntija
◦ A-klinikkasäätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsen
◦ Anonyymien Alkoholistien palveluneuvoston jäsen
◦ Tampereen huumeklinikkayhdistys ry:n hallituksen jäsen
◦ Psykiatrinen lääkäriasema Egofunktio Oy hallituksen jäsen

 Muut sidonnaisuudet
◦ Osallistunut kongressimatkoille lääketeollisuuden kustannuksella (Oy

Lundbeck Ab)



 Taustaa ja määritelmiä
◦ Alkoholinkäytön riskit
◦ Alkoholin kulutuksen luokittelu ja riskirajat
◦Mini-interventio

 Mini-intervention teho
 Mini-interventio terveydenhuollossa
◦ tunnistaminen
◦ neuvonta

 Muut toimet terveydenhuollossa



ALKOHOLI ON TYÖIKÄISEN VÄESTÖN YLEISIN KUOLINSYY
ALKOHOLIKUOLEMIA N. 3000 / V

-alkoholiperäinen tauti n. 1500
-alkoholimyrkytys        n.   500

-- vammat ja tapaturmat n. 1000



 Absolutismi
◦ ei käytä lainkaan

 Kohtuukäyttö
◦ käyttää vain vähän, riskejä ei odotettavissa
-----------------------------------------

 Ongelmakäyttö
◦Riskikäyttö (n. 10% naisista ja n. 20% miehistä)
 kriteerit ylittyvät
 ei haittoja, ei riippuvuutta

◦Haitallinen käyttö, F 10.1
 on haittoja
 ei riippuvuutta

◦Riippuvuus F 10.2 (n. 2% naisista ja n. 8% miehistä)



◦naiset:
 > 2 drinkkiä (á 12 gr)

päivittäin tai
 > 5 drinkkiä kerralla

viikoittain
◦miehet:
 >4 drinkkiä päivittäin tai
 > 7 drinkkiä kerralla

viikoittain



 Kriteereistä vähintään kolme on esiintynyt yhtäaikaisesti vähintään
kuukauden ajan tai, mikäli yhtämittaiset jaksot ovat kuukautta
lyhyempiä, toistuvasti viimeisen vuoden aikana:
1. Esiintyy voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää alkoholia
2. Kyky hallita juomisen aloittamista, lopettamista tai käytettyjä

määriä on heikentynyt
3. Esiintyy vieroitusoireyhtymiä alkoholin käytön vähentyessä tai

lopetuksen yhteydessä. Tämä voi ilmentyä myös niin, että
joudutaan käyttämään alkoholia tai rauhoittavia lääkkeitä
lievittämään oireita

4. Sietokyky (toleranssi) on kasvanut. Tämä ilmenee joko niin, että
alkoholin määrää annosta nostetaan entisen vaikutuksen
aikaansaamiseksi tai niin, että entinen määrä tuottaa selvästi
heikomman vaikutuksen

5. Keskittyminen alkoholin käyttöön niin, että muut mielihyvän
lähteet ja kiinnostuksen kohteet jäävät sivuun ja aika kuluu
alkoholin käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen

6. Alkoholin käyttö jatkuu haitoista huolimatta
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 Kohderyhmä – riskikäyttäjät
◦ ei riippuvuutta
◦ kontaktiin jonkun vaivan takia / terveystarkastus
◦ ei merkittäviä haittoja juomisesta

 Toimintaympäristö – terveydenhuolto
 Lyhyt alkoholineuvonta nivottuna potilaan

kokonaishoitoon



 Mini-interventio on vaikuttava hoitomuoto
alkoholin riskikulutuksessa ennen riippuvuuden
kehittymistä
◦ Aivan lyhyt neuvonta (3-5 min) lienee huonompi kuin jos

kesto on 10-15 min
 Miehet ja naiset näyttävät hyötyvän mini-

interventiosta yhtä paljon
◦Mini-intervention vaikutus kestää ainakin 12-24 kk



 6-10 potilasta hoidettava, jotta yksi hyötyy
 Hoidetut vähentävät juomismääräänsä 13%-

34% enemmän kuin hoitamattomat (3-4
drinkkiä vähemmän viikossa)

 Kohtuujuojien määrä hoitoryhmissä on 10-
19% suurempi kuin kontrolliryhmissä



 Suurin osa riskikäyttäjistä on työelämässä (600
000 riskikäyttäjää – ainakin 500 000 työelämässä)

 N. 10% hyötyisi mini-interventiosta
 Jos tehdään systemaattisesti, työntekijöistä 50
000 muuttuu kohtuukäyttäjiksi

 Fleming et al (USA): kustannusvaikuttavuus 5.6:1



 HaastatteluHaastattelu
◦Avoin aloituskysymys, Q-F,humalajuominen, haitatAvoin aloituskysymys, Q-F,humalajuominen, haitat

 AUDIT - kyselylomakeAUDIT - kyselylomake
◦ Koko AUDIT (10 kysymystä) miesten raja Koko AUDIT (10 kysymystä) miesten raja >>8; naisten8; naisten

>>66
◦ Kolme ensimmäistä kysymystä (AUDIT-C) miestenKolme ensimmäistä kysymystä (AUDIT-C) miesten

raja raja >>6, naisten 6, naisten >>55
 MarkkeritMarkkerit
◦ Sensitiivisyys vain n. 30% (CDT, MCV ja GT);Sensitiivisyys vain n. 30% (CDT, MCV ja GT);

huonoja varhaisessa tunnistuksessahuonoja varhaisessa tunnistuksessa
◦Harkinnan mukaan joskus hoidon tukenaHarkinnan mukaan joskus hoidon tukena
◦MUISTA: Muusta syystä otetun kohonneen arvonMUISTA: Muusta syystä otetun kohonneen arvon

takana usein alkoholin riskikäyttötakana usein alkoholin riskikäyttö



 Ei aina ja jokaisella käyntikerralla vaan:
◦Kun muodostetaan uusi hoitosuhde (kaikilta

potilailta, joihin toistuva hoitosuhde)
◦Kun tehdään terveystarkastus
◦Kun oire viittaa päihde-etiologiaan

 Kysyminen toistetaan 3-4 vuoden välein
rutiinisti tai tiuhemmin, jos viitteitä
riskikäytöstä

 Edellyttää, että hoitosuhde  on
moralisoimaton ja vuorovaikutus toimii



Toistuvia pikku-
vaivoja, infektioita
ja sairauslomia

 Traumoja
 Kroonisia kipuja

tai särkyjä
 Vatsavaivoja
 Unihäiriöitä
 Ahdistuneisuutta
 Masennusta
 Uupumusta

 Metabolinen
oireyhtymä

 Diabetes
epätasapainossa

 Kohonnut
verenpaine

 Rytmihäiriöitä
 INR-arvon vaihtelu
 Kihti
 MCV, GT tai

triglyseridit koholla



 1-3 käyntiä, 5-15 min
 Keskustelu
 Kirjallinen materiaalia

(Vähennä vähäsen-opas)
 Määritetään tavoitteet, joiden

onnistumista seurataan
 Käsitellään keinoja tavoitteiden

saavuttamiseksi
 Tavoite: kohtuukäyttö
 Kirjataan tapahtumat



 Kun tavoite saavutettu:
◦ kannusta
◦ tue sitoutumista tavoitteisiin, tarkenna

tavoitetta tarvittaessa
◦huomioi alun perin vastaanotolle tuoneen

vaivan tilanne
 Jos tavoitetta ei saavutettu:
◦ kerro, että muutos on usein vaikeaa
◦ etsi pieniä onnistumisia, selvitä esteitä
◦ tarkista suunnitelma ja tavoite
◦ tarkista diagnoosi (riippuvuus?)
◦Mieti perheen/läheisten mukaan ottoa



 Hyvän vuorovaikutussuhteen rakentaminen ja
kokonaisterveyden asiallinen hoito

 Motivointi – hyvien ja huonojen juomisseuraamusten
punnitseminen ja kannustus

 Mini-interventiotyyppinen lähestyminen
 Asiallisesti hoidettu katkaisu
 Lääkehoitokokeilut (diagnoositaso)
◦ naltreksoni (50mg/pv)
◦ valvottu disulfiraami (200mg/pv tai 400mg kahdesti viikossa)

 transaminaasit, S-Gt ja bilirubiinimääritykset ennen hoidon alkua,
2kk:n ajan 2vk:n välein ja sen jälkeen 3-6kk:n välein

◦ akamprosaatti (erityisluvalla; 333 mg, 2+2+2 [>60kg], 2+1+1
[<60kg])



 mini-interventio ei auta
 muita somaattisia komplikaatioita
 selvä riippuvuus
◦ (esim. AUDIT >20 tai alkoholiriippuvuuden

diagnostiset kriteerit ICD-10:n mukaan
täyttyvät)

Minne?
 Potilaan mielipidettä kannattaa kuulla
◦ Päihdepoliklinikka
◦A-klinikka
◦Mielenterveystoimisto
◦Yksityislääkäri



Varhainen puuttuminen kannattaa
Tehokasta ja kustannustehokasta
Potilaiden hyväksymää
Ei vie paljoa aikaa
Voi nivoa muuhun potilastyöhön
Tukee potilaan pitkäaikaista kokonaishoitoa ja
työkykyä
Materiaali työn tekemiseksi saatavilla

Riippuvuuteenkin on työkykyä turvaavia hoitoja
Riippuvuus on krooninen sairaus, joka edellyttää
samanlaista hoito-otetta kuin muutkin krooniset
sairaudet


