https://helda.helsinki.fi

Keuhkolääkärin konsultaatiot perusterveydenhuollossa onnistunut toimintamalli
Mattila, Tiina
2020-10-16
Mattila , T , Buch Lund , M , Saarenheimo , J & Mazur , W 2020 , ' Keuhkolääkärin
konsultaatiot perusterveydenhuollossa - onnistunut toimintamalli ' , Suomen lääkärilehti ,
Vuosikerta. 75 , Nro 42 , Sivut 2226-2228 . <
https://www.laakarilehti.fi/pdf/2020/SLL422020-2226.pdf >

http://hdl.handle.net/10138/321402
publishedVersion
Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.
This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.
Please cite the original version.

Adobe/AOP

TYÖSSÄ

Keuhkolääkärin konsultaatiot
perusterveydenhuollossa –
onnistunut toimintamalli
Perusterveydenhuollon ja keuhkolääkärin säännöllinen matalan
kynnyksen yhteistyö on hyödyttänyt kaikkia Helsingissä.

P

ääkaupunkiseudulla, jossa toimijoita on paljon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö on perinteisesti ollut haasteellista.
Aikaisemmin Helsingin kaupunki tarjosi omaa keuhkosairauksien
erikoissairaanhoitoa Laakson sairaalassa, mutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin perustamisen jälkeen
kaikki tämä toiminta siirtyi Helsingin
yliopistolliselle keskussairaalalle. Tämän jälkeen Helsingin kaupungin perusterveydenhuollon yksiköiden (23 terveysasemaa ja kolme kaupungin sairaalaa: Helsingin sairaala, yksiköt Laaksos-
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sa, Malmilla ja Suursuolla) ja HYKS
Sydän- ja keuhkokeskuksen keuhkolinjan välinen kontaktipinta on ollut kapea. Erikoissairaanhoidon konsultaatiot
on tehty perinteisesti lähetteiden kautta
tai soittamalla kiireiselle päivystyskonsultille.
Keuhkosairaudet ja allergologia on
erikoisalana pieni, mutta siihen kuuluu
monia merkittäviä sairastavuutta ja
kuolleisuutta lisääviä kansantauteja, joiden diagnostiikka ja hoito tapahtuvat
nykyisin pääosin perusterveydenhuollossa. Astman esiintyvyys on Suomessa
miehillä 9,5 % ja naisilla 10,8 % (1) ja
keuhkoahtaumataudin vastaavasti 4,3 %

ja 3,1 % (2). Merkittävää uniapneaa
esiintyy kansainvälisesti jopa 17 %:lla
miehistä ja 9 %:lla naisista (3). Etenkin
keuhkosyöpään ja keuhkoahtaumatautiin liittyy ennenaikaista kuolleisuutta ja
elämän loppuvaiheen hoidon tarvetta.
Kaikkien näiden sairauksien hoito vaatii kokonaisvaltaista näkemystä, joka kattaa lääkehoidon lisäksi esimerkiksi oikeanlaisen diagnostiikan, elämäntapaohjauksen, seurannan ja lakipykälien noudattamisen, etenkin uniapnean ja ajoterveyden kysymyksissä. Kokemuksemme
mukaan mm. keuhkotutkimusten tulkinta sekä hengitettävä lääkitys aiheuttavat haasteita perusterveydenhuollossa.
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Keuhkosairauksien alan konsultointia
pyrittiin sujuvoittamaan vuonna 2019
käynnistyneessä projektissa luomalla
kaikki kaupungin yksiköt kattava malli.

potilaiden hoidon toteutuminen on
nopeutunut.
Kynnykset madaltuneet

Käynnit paikan päällä yksiköissä ovat tiiKäyntejä, tietoiskuja ja
vistäneet yhteistyötä ja madaltaneet
konsultaatiopuhelin
konsultaatiokynnystä, kun sama lääkäri
HYKS resursoi projektiin 60 % keuhkoon vastannut pitkäaikaisesti konsultaa
sairauksien erikoislääkärin työpanosta,
tioista sekä paikan päällä että puhelija sama erikoislääkäri toimi pitkäaikaimessa. Perusterveydenhuollon konsultsesti kontaktihenkilönä perusterveydentipuhelin kiireettömille puheluille on
huoltoon. Terveysasemilla ja Helsingin
parantanut keuhkolääkärin tavoitettasairaalan yksiköissä käytiin paikan päälvuutta ja vähentänyt kiireisiä asioita hoilä kunkin yksikön tarpeen mukaan patavalle päivystyskonsultille tulevien purin viikon välein tai harvemmin. Käynhelujen määrää.
neillä katsottiin yhdessä ongelmallisia
Moni asia on saatu hoidettua paikan
potilastapauksia läpi. Perusterveydenpäällä eikä potilaan siirtämistä keuhkohuoltoon avattiin oma konsultaatio
osastolle tai lähetettä keuhkopoliklinipuhelin, joka oli konsultaatiopäivinä virkalle ole tarvittu. Vaikeasti sairaiden poka-aikana auki kiireettömille kontilaiden linjauksia ja hoitoa, kusultaatioille. Konsultaatioten happirikastinhoidon
vastaukset annettiin taraloituksia, kannanottoja
vittaessa myös kirjalliedenneeseen keuhkosesti. Konsultoinnin
syöpään ja obstruktiiSama
rinnalle kehitettiin
visten sairauksien
erikoislääkäri toimi
tietoisku-tyyppinen
lääkityksen järkevöiträätälöity koulutustämistä, on toteutetpitkäaikaisesti
malli perusterveytu suoraan hoitavissa
kontaktihenkilönä.
denhuollon ammattiyksiköissä keuhkoläälaisille.
kärin ja hoitavan lääkäMallia pilotoitiin 2019
rin yhteistyössä ilman
joillakin terveysasemilla ja
potilaan erillistä käyntiä
Helsingin sairaalan yksiköissä,
erikoissairaanhoidossa.
ja toiminta koettiin tarpeelliseksi. VuoToiminta tehostuu syksyllä 2020
den 2020 alusta mukana ovat olleet
käynnistyvillä reaaliaikaisilla etäkonsulkaikki perusterveydenhuollon yksiköt.
taatioilla (REK), jotka voidaan hoitaa poKeväällä 2020 konsultin piti käydä lotilaan ollessa vastaanotolla. Digitaaliset
puissakin yksiköissä kertomassa mallispalvelualustat mahdollistavat tietoiskuta, mutta toimintaa sopeutettiin pandejen ja konsultaatioiden toteuttamisen
mian takia. Konsultaatioiden määrä on
myös etänä. Kokonaisuuden myötä kuskuitenkin lisääntynyt, ja yhteistyö vatannustehokkuus lisääntyy, potilaiden
kiintunut osaksi yhteistoimintaa.
hoidon laatu paranee ja toiminta onnisProjektin tavoitteet arvioidaan saavutuu myös pandemiaoloissa.
tetuiksi nykymuotoisella toiminnalla
Integraatiota palveluihin
kiitettävästi ja kaikki ovat hyötyneet.
Toimivia yhteistyömalleja hoidon sujuToiveiden mukaan pidettyjen koulutusvoittamiseksi on luotu jo aiemminkin.
ten ja terveysasemilla ja Helsingin saiEsimerkiksi lonkkamurtumapotilaan
raaloissa paikan päällä tehtyjen konsulKäypä hoito -suosituksessa on kuvattu
taatiokäyntien jälkeen osaaminen
yhteistyöhön perustuva lonkkaliuku
perusterveydenhuollossa on lisääntynyt
mäki-malli. Keravan kaupungin ja
ja rooli vahvistunut keuhkosairauksien
HYKS Psykiatriakeskuksen mallissa
hoidossa kaupungin eri osissa. Samalla
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Keuhkolääkärin konsultaatioiden
sisältö ja jakauma
Terveysasemat, %

Helsingin
sairaala, %

Spirometria
40
astmassa ja
keuhkoahtaumataudissa

10

Inhalaatiolääkitys

30

30

Kuvantamistutkimukset

5

10

15
Uniapnea,
pneumoniat ja muut
keuhkosairaudet
(mm. Tbc-epäily)

10

Keuhkomaligniteetit 5
(mm. hoitolinjaus)

20

Happihoito

5

–

Hengenahdistuksen 5
etiologia

15

Kuukausittaiset prosenttiosuudet on laskettu tammi-maaliskuussa
2020 toteutettujen käyntien ja puhelujen ja kesä-syyskuussa 2020
tulleiden puhelujen perusteella. Käynnit paikan päällä keskeytettiin
COVID-19-epidemian vuoksi, ja ne jatkuvat syyskuun lopulla.
Konsultaatiopuhelin on ollut auki koko ajan, ja siihen on
elo-syyskuussa tullut puheluja noin 20 viikossa.

Tietoisku perusterveydenhuollossa
•P
 erusterveydenhuollon lääkärit
valitsevat tietoiskun aiheen ja
sisällön.
• Kesto on 10–15 minuuttia.
•T
 avoitteena on esittää juuri
pyydetty aihe käytännöllisesti
kuvien tai potilasesimerkkien
kautta.
• I nteraktiivinen,
käytännönläheinen ja hands-ontyyppinen:
perusterveydenhuollon lääkärit
vastaavat itse esimerkkien
diagnostiikasta, kuten
keuhkokuvien ja
laboratoriokokeiden tulkinnasta,
ja keuhkolääkäri on vain paikalla
taustatukena.
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mielenterveys- ja päihdepotilaat pääsivät
sujuvammin palvelujen pariin suoraan
terveyskeskuksessa. Vantaan mallissa
kardiologi on pitänyt vastaanottoa ter
veysasemalla ja konsultoinut matalalla
kynnyksellä terveyskeskuslääkäreitä (4–
6). Myös Helsingin kaupunki ja HYKS
vastaavat näihin tavoitteisiin edistämällä
yhteistyössä erikoisalojen konsultaatiotoimintaa perusterveydenhuollossa. Esimerkiksi neurologian puolella on kokeiltu reaaliaikaista etäkonsultaatiotoimintaa (7–9).
Toimivasta laajamittaisesta yhteistyöstä on keuhkosairauksien alallakin
aiempaa näyttöä. Vuosina 1994–2004
toteutetun kansallisen Astmaohjelman
aikana kehiteltiin alueellisia hoitoketjuja, joissa sovittiin paikallisesti työnjaosta
astmapotilaiden hoidossa. Ohjelman
edetessä astmapotilaiden vointi parani
ja esimerkiksi päivystyskäynnit ja vuodeosastohoidot vähenivät (1). Astmaohjelman tulosten ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä, ja ajan kuluessa obstruktiivisten sairauksien hoidon laadussa on
jo todettu olevan isoja aluekohtaisia eroja (10,11).
Suomessa on viime vuosikymmeninä
lisääntynyt huoli perusterveydenhuollon tilanteesta kansanterveyden, potilaiden ja henkilökunnan näkökulmista.
Lääkäriliitto linjasi 2019, että terveyskeskukset on pelastettava (12). Sote-uudistuksen yksi tavoite on poistaa raja-aitoja
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perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö tekevät yhteistyötä integraatiota toteuttavan palveluverkoston luomiseksi (13).
Tässä esitelty malli toteuttaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota sote-uudistuksen hengessä. Vastaavaa toimintaa voidaan suositella lämpimästi muihinkin yksiköihin. ●
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