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The aim of the thesis was to find out why some patients use a municipal health care station's
emergency room more often than average. The aim of the thesis was to find persons aged 18
or older with a high need for current emergency treatment. In the study the people were
asked to assess their own care. In the future, the thesis can help to develop the quantity and
quality of untreated care, seek good care, and reduce the need for emergency treatment.
The target population was people that at least five times had used emergency medical services during 2017. The material was collected from the patient information system and from
the clients with a questionnaire. The questionnaire was sent to 90 customers and 30 replies
were received. The material was analyzed by statistical methods and reported by frequency
and percentage distributions and cross-tabulations. Answers to open questions were themed.
There were 27 people at the urgent nursing reception. Their number of visits was 207 visits.
They used 5 % of nursing reception hours. A total of 81 people, were recruited by a doctor.
Their number of visits was 494 visits. People aged 65 and over were the largest group of visitors to the doctor's emergency room. The most common cause for treatment reported by patients was pain or ache. On-call visits were most often or always helpful for ailments. Half of
the respondents reported that their efforts led to a new recruiting visit after the on-call visit.
The most common cause for visiting the nursing reception was the discomfort associated with
the upper and lower respiratory tract. In most cases, a doctor's appointment was made for
musculoskeletal disorders. For both occupational groups, these two disease groups rose to the
top. Based on the results of the thesis, the treatment of upper and lower respiratory tract
disorders as well as musculoskeletal disorders could be further improved in the health center,
and the quality and amount of continued care of these patients could be examined.
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1

Johdanto

Terveydenhuollon suurkulutusta on todettu olevan jo useamman vuosikymmenen ajan. (Kaattari ym. 2015). Miksi aihe nyt on noussut esille, johtunee useammastakin tekijästä. Eräs syy
on, että väestömme on vanhenemassa ja sen takia sairaudetkin lisääntyvät. Ihmisten keskimääräinen elinikä Suomessa on noussut. (Duodecim 2015.) Ihmisen vanhetessa elintoiminnot
heikkenevät ja sairauksien määrä ja mahdollisuus sairastua lisääntyvät. Sote-uudistuksen tarkoituksena on mm. hillitä sosiaali- ja terveyskustannusten suurta kasvua. Tämänkin vuoksi
terveyspalveluiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön tulisi pyrkiä. Nykyinen terveydenhuolto
on kehittynyt ja pystymme diagnosoimaan entistä enemmän sairauksia tai poikkeamia ihmisten terveydessä. Olemme myös elintapojemme ansiosta saaneet uusia sairauksia joidenkin
vanhojen tautien hävitessä lähes olemattomiin kiitos hyvän hoidon. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) Ihmiset ovat myös kiinnostuneita hyvinvoinnistaan ja haluavat huolehtia itsestään mahdollisimman hyvin. Nykymaailman hektinen elämäntyyli on toisaalta todettu lisäävän stressiä, sekä fyysisestä että psyykkistä pahoinvointia. Toisaalta lääketieteen tutkimusmenetelmät ja hoitomenetelmät kehittyvät koko ajan. Tämä voi olla myös omiaan lisäämään
hoidon tarvetta; miksi emme hoitaisi, jos kerran hoitoa löytyy? Joissakin tilanteissa voidaan
myös pohtia, onko hoito todellakin tarpeen vai onko tarve mahdollisesti jonkun yhteisön tai
julkisuuden luomaa tarpeetonta kysyntää.
Tässä opinnäytetyön tarkastelussa selvitetään erään uusmaalaisen terveysaseman avosairaanhoidon päivystystä toistuvasti käyttävien 18 vuotta täyttäneiden potilaiden ikä-, sukupuoli- ja
terveysprofiilit sekä kysytään potilaan omaa mielipidettä toistuvien päivystyskäyntien tarpeellisuudesta ja niitä mahdollisesti ehkäisevistä toimenpiteistä. Päivystyskäyntejä tarkastellaan
sekä sairaanhoitajan että lääkärin vastaanoton osalta. Terveysaseman päivystys toimii arkisin
virka-aikana. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty kuntien yhteispäivystys, joka hoitaa kunnan
potilaita virka-ajan ulkopuolella.
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2

Avosairaanhoidon palvelut kunnan terveysasemilla

Laissa määrättiin vuonna 1972 että jokaisessa kunnassa pitää toimia terveyskeskus, joka tarjoaa kuntalaisilleen muun muassa sairaanhoidon palveluja (Finlex 1972). Suurin viimeaikainen
muutos ajatelleen terveyskeskusten palveluja astui voimaan vuonna 2014. Silloin säädettiin
laissa, että jokainen Suomessa kirjoilla oleva henkilöä saa vapaasti valita missä avosairaanhoidon yksikössä häntä hoidetaan (Finlex 2010). Valinnan voi tehdä enintään vuoden välein (sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Valinnanvapauden myötä kuntien potilaskäyntien määrät ovat
voineet muuttua ja siten myös vaikeuttanut kuntien palveluiden tarpeen ennakointia. Kolme
tärkeintä syytä potilaiden terveyskeskuksen valinnan muutokseen ovat terveyskeskuksen hyvä
sijainti, lääkäriaikojen saatavuus sekä hyvä hoidon laatu. (Junnila, Hietapakka & Whellams
2016)
Tutkielman kunta on uusimaalainen kunta. Kunnan väestömäärä vuoden 2017 lopussa oli 20
310 henkilöä. Kunta on kaksikielinen; suomenkielisiä n 63 % ja ruotsinkielisiä n 32 %, muun
kielisiä 5 %. Miessukupuolta edustaa 10 167 henkilöä ja naissukupuolta 10 143 henkilöä.
Vuonna 2016 kunta oli Suomen muuttovoittoisin kunta. (Helsingin sanomat 2018).
Kunnassa toimii kaksi terveysasemaa; pääterveysasema ja yksi pienempi sivuterveysasema.
Pääterveysasema hoitaa potilaita arkipäivisin klo 8-16 tai 17 välillä. Sivuterveysasema hoitaa
potilaita maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Päivystysluonteiset palvelut on keskitetty pääterveysasemalle.
Kunnan avosairaanhoidon vastaanoton lääkärikäyntejä rekisteröitiin vuonna 2017 yhteensä
14 440. Näistä käynneistä päivystyksellisiä lääkärinkäyntejä oli 6 276 käyntiä. Sairaanhoitajien
vastaanoton käyntejä rekisteröitiin vastaavasti yhteensä 8 822 joista päivystyksellisiä käyntejä
oli 4 278 käyntiä. Kuva1. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a-d)
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Avosairaanhoidon käynnit 2017
4287

HOITAJAN PÄIVYSTYSKÄYNNIT
HOITAJAN KÄYNNIT YHTEENSÄ

8822
Sarja1

6276

LÄÄKÄRIN PÄIVYSTYSKÄYNNIT
LÄÄKÄRIN KÄYNNIT YHTEENSÄ

14440
0
5000
10000
15000

Kuva 1: Avosairaanhoidon käynnit 2017
Terveysaseman päivystyksen vastaanotolla on kaksi tai kolme päivystävää sairaanhoitajaa yksi
tai kaksi päivystävää lääkäriä sekä ensiavun sairaanhoitaja ja iltapäivisin päivystävä fysioterapeutti.
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen raporttien perusteella voidaan nähdä, että kunnan terveysasemalla vuonna 2017, kolme yleisintä käyntisyytä sairaanhoitajan vastaanotolla olivat:
1. hengityselinten sairaudet, 2. iho sekä 3. korvan vaivat. Lääkärin vastaanotolla kolme yleisintä syytä käynnille olivat: 1. tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet, 2. muualla luokittamattomat oireet, sairauden merkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset sekä 3. verenkiertoelinten sairaudet. Tästä tilastosta ei kuitenkaan erotella kiireellisten
käyntien ja kiireettömien käyntien hoitoon hakeutumisen syitä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a).

3

Hoidon tarpeen arviointi ja ohjautuminen päivystykseen

Laissa on määritelty kiireellisen ja kiireettömän hoidon kriteerit. Kiireellisen hoidon kriteereinä pidetään sellaista sairautta, vammaa tai pitkäaikaisen sairauden akuuttia pahenemista,
joka vaatii välitöntä hoitoa tai arviota ja jota ilman sairaus tai vamma merkitsevästi pahenisi.
Kiireettömän hoidon kriteereinä pidetään hoidon arvioinnin avulla todettua vammaa tai sairautta, joka kohtuullisen ajan sisällä, sairauden tai vamman tilaa pahentamatta, voidaan hoitaa. Kiireetöntä hoitoa on pystyttävä tarjoamaan kolmen kuukauden sisällä. (Finlex
2010/1326) Tässä opinnäytetyössä kiireellinen ja päivystyksellinen hoito tarkoittavat samaa
asiaa.
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Potilaan hoidon tarpeen arviointi on Suomessa yleisesti käytössä oleva käsite. Hoidon tarpeen
arviointia tekevät terveysasemilla ensisijaisesti sairaanhoitajat tai terveydenhoitajat. Arvioinnin perusteella pyritään ryhmittämään potilaita eri kiireellisyysluokkiin. Itse hoidon tarpeen
arvio on eri asia kuin diagnoosin määrittäminen. (Valvira 2014.) Hoidon tarpeen arvioon vaikuttaa sekä ammattilaisen että potilaan koulutustaso, kokemus, henkilön oma persoona, tarjolla olevat hoidon mahdollisuudet ja kyseisen yksikön omat käytännöt ja kulttuuri. Potilaan
kuvaus omista vaivoistaan, miten kiireelliseksi hän itse määrittelee oman tilanteensa ja mikä
hänen omat edellytyksensä on tunnistaa sairautensa tai hoitaa itseään, ovat merkitseviä osatekijöitä hoidon tarpeen arvioinnissa. (Mylläri, Kirsi & Valvanne 2014)

4

Taustoja toistuville käynneille terveydenhuollossa

Terveydenhuoltoa toistuvasti käyttävä potilasryhmä, joita myös suurkuluttajiksi nimitetään,
on aihe, joka koskettaa maailmanlaajuisesti. Tutkimusten ja julkaisujen perusteella ei löydy
yhtenäistä määritelmää siitä mikä lasketaan suurkulutukseksi. Suurkulutusta voidaan tarkastella kustannusten näkökulmasta, sekä käyntien määrän näkökulmasta. Aiempia tutkimuksia
tarkastellessa voidaan havaita, että terveyskeskusten potilaiden päivystyskäyttäytymistä ei
ole tutkittu laajalti. Olemassa olevat tutkimukset liittyvät selkeästi joko sairaaloiden päivystyksiin tai yleisesti perusterveydenhuollon suurkultukseen, erottelematta päivystyskäyntejä.
Kirjallisuudessa on käytetty synonyymeinä suurkuluttajuutta toistuvaa terveyspalveluiden
käyttöä kuvastavaan toimintaan. Tässä opinnäytetyössä suurkuluttajuutta kuvataan ja nimetään toistuvina käynteinä.
Terveyspalveluiden tarjonta ja kysyntä ovat jatkuvasti esillä oleva aihe julkisen terveydenhuollon arjessa. Keskustelua käydään myös siitä, kuuluuko potilasta hoitaa päivystyksellisesti
eli kiireellisen hoidon piirissä vai kiireettömällä ajalla ajanvarausvastaanotolla (Vaula 2016;
Helsingin Sanomat 11.3.2015). Koska palveluiden tarjonta on julkisen terveydenhuollon piirissä rajallista, on tämä pohdinta aiheellista, varsinkin kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa ollaan Suomen hallituksen toimesta uudistamassa. Ruotsissa näiden paljon palveluja käyttävien
potilaiden hoidon tarvetta on tyydytetty kouluttamalla terveydenhuollon ammattilaisista
eräänlaisia valmentajia, joita kutsutaan vårdlots- nimellä tai health coach- nimellä. Suomessa
näitä voitaisiin kutsua hoitovalmentajiksi. Södersjukhusetin potilasjärjestelmään on rakennettu hälytysjärjestelmä, joka hälyttää, mikäli potilas on käynyt yli kolme kertaa viimeisen
puolen vuoden aikana päivystysvastaanotolla. Tämän järjestelmän avulla saadaan nämä potilaat tavoitettua ja kyetään puuttumaan potilaan mahdollisesti laajempaan hoidon tarpeeseen. Suomessa suurkuluttajuuteen on pyritty vastaamaan mm hallituksen KASTE-hankkeeseen
kuuluneella perusterveydenhuollon ”Toimiva terveyskeskus”- ohjelmalla. Sen avulla tuotettiin
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asiakasvastaava- koulutusohjelma ja toimintamalli. Asiakasvastaava tunnistaa suurkuluttajauuden, osaa toimia linkkinä potilaan ja terveydenhuollon välillä sekä koordinoi potilaan hoitoa
hänelle parhaalla mahdollisella tavalla. (Sairaanhoitajat.fi/Pohdintoja terveydenhuollosta
2013.)
Aiempia tutkimuksia ja kirjallisuutta tutkittaessa näyttää siltä, että suurkulutuksen määritykset vaihtelevat kahdesta kahteentoista käyntiä tai enemmän, yhden kalenterivuoden aikana
(Kaattari ym. 2015; 191, Vedsted, Christensen 2005, 133; Nyman, Jäppinen 2015, 4). Erään
yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan on arvioitu että 5-8 % potilaista on terveyspalveluiden
suurkäyttäjiä, kun taas erään tanskalaisen katsausartikkelin mukaan 10 % väestöstä käytti 3050 % yleislääkärin vastaanoton ajoista. (La Calle, Rabin 2010, 43; Vedsted ym. 2005, 133)
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan suurkulutusta päivystyskäyntien osalta yhden kalenterivuoden aikana sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Opinnäytetyössä päivystyskäyntien
suurkulutuksen rajana on viisi käyntiä tai enemmän.
Suurkuluttajiksi määritellyt henkilöt ovat monimuotoinen ryhmä. Suurkuluttajien yhtäläisyyksiä vaikuttaa olevan naissukupuoli, kroonisten sairauksien runsaus sekä psyykkiset oireet. Myös
sosiaalisilla taustatekijöillä on vaikutusta terveydenhuollon käyttömäärässä. Toistuvien käyntien taustalla voi olla taloudellinen ahdinko tai sosiaaliset ongelmat, jotka aiheuttavat ahdistusta tai fyysistä oireilua. (Nyman ym. 2015, 4, 16, Kaattari ym. 2015; 191-192, Vedsted ym.
2005, 125,133.) Eri maiden suurkuluttajiin voisi olettaa vaikuttavan maan terveydenhuollon
järjestämisen perusteet; onko käytössä vakuutuspohjainen järjestelmä, kuten Yhdysvalloissa,
vai verovaroin kustannettua terveydenhuollon palvelua kuten Suomessa ja monessa muussa
Euroopan maassa. Eräässä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todettiin kuitenkin, että vain noin
15 % sairaalan päivystyksen suurkuluttajista olivat ei-vakuutettuja henkilöitä. Jos tarkasteltiin
kaikkia ei-vakuutettuja henkilöitä Yhdysvalloissa, edustivat toistuvasti päivystyspalveluiden
käyttäjät noin 2 % kaikista ei-vakuutetuista henkilöistä. Saman tutkimuksen mukaan suurkuluttajien ryhmästä löytyi selkeästi kaksi ikäryhmää; 25 - 44 vuotiaat sekä 65 vuotta tai sitä
vanhemmat henkilöt. Alle 65 vuotiaiden joukossa oli selvästi suurempi määrä psyykkisesti
huonovointisia ihmisiä. 65 vuotiaiden tai sitä vanhempien potilaiden syynä toistuviin käynteihin olivat sydän- ja verenkiertosairauksiin liittyvät oireet, maha-suolistokanavan vaivat tai
virtsateihin liittyvät vaivat. (La Calle ym. 2010.)
Terveydenhuollon palveluita useasti käyttävät henkilöt ovat epäyhtenäinen ryhmä. Perussairauksia tai pitkäaikaissairauksia esiintyy runsaasti terveydenhuollon palveluja käyttävillä henkilöillä. Osa käynneistä ovat perusteltuja, jotta sairauden tilaa voidaan arvioida ja potilaan
vointia voidaan seurata parhaan mahdollisen hoidon saavuttamiseksi. Hyviä esimerkkejä
näistä ovat diabetes, sydämen vajaatoiminta ja astma. Suurkulutus on negatiivissävytteinen
kuvaus useasti palveluja käyttävästä henkilöstä. (Kaattari ym. 2015, 197)
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Jokin fyysinen sairausdiagnoosi on erään tutkimukseen mukaan jopa 43 %:lla tästä ryhmästä.
Psyykkiset sairaudet olivat tämän tutkimukseen voimakkaimmin edustettuna; jopa 53 % toistuvista palveluiden käyttäjistä, sairastaa jotakin psyykkiseksi luokiteltua sairautta. Perheen
koolla ja työttömyysasteella oli selkeä näkyvyys tässä joukossa; yksin elävät edustivat 22 %
tästä ryhmästä ja työttömiä oli 39 %. (Vedsted ym. 2005.)
Asiat, joiden voitaisiin olettaa aiheuttavan sairauksia ja toistuvia käyntejä, kuten epäterveelliset elämäntavat, eivät merkitsevästi näy syinä toistuviin käynteihin terveydenhuollossa. Alkoholin käyttö on jopa vähäisempää suurkuluttajien ryhmässä muihin verrattuna. Liikuntatottumukset ja ruokailutottumuksetkaan eivät näytä eroavan verrokkiryhmästä oleellisesti. Sen
sijaan tupakointia esiintyi erään tutkimuksen mukaan 72 %:lla suurkuluttajista, kun verrokkiryhmässä 62 % olivat tupakoitsijoita. Potilaat, jotka toistuvasti käyttivät terveydenhuollon
palveluja, kokivat itsensä muita potilaita selkeästi sairaammaksi, ja olivat tyytymättömämpiä
elämäntilanteeseen. (Kaattari ym. 2015.)

4.1

Ikä

Ikäjakauma paljon sairaanhoidon palveluja käyttävillä henkilöillä osuu kahteen eri ikähaarukkaan; 25-54 vuotiaat sekä 65 vuotta ja sitä vanhemmat henkilöt, käyttävät palveluja eniten.
Keski-ikä alle 65 vuotiaiden päivystyksen suurkäyttäjille oli 40 vuotta (La Calle ym).
La Callen ym. kirjallisuuskatsaus päivystyksen toistuvista käyttäjistä, on tehty Yhdysvalloissa.

4.2

Sukupuoli

Sukupuolijakauma Jyväsjärven ym. tekemässä suomalaistutkimuksessa, naisten suurkuluttajuutta edustivat 45-54 vuotiaat henkilöt sekä yli 65 vuotiaat henkilöt, kun taas miehissä suurkuluttajuutta esiintyi eniten 25-34 vuotiaissa ja yli 55 vuotiaissa miehissä.
Tuomas-Heikki Koskelan väitöskirjaansa varten tekemässä kirjallisuuskatsauksessa, viidessä
tutkimuksessa naissukupuoli ennusti terveyspalveluiden suurkäyttöä, kun taas kolmessa tutkimuksessa sukupuoli ei liittynyt terveyspalveluiden suurkäyttöön. Helsingin kaupungin terveyspalveluita käsittelevässä tutkimuksessa vuodelta 2011, naiset tekivät keskimäärin 2,3 käyntiä
lääkärillä ja miehet vastaavasti keskimäärin 2,1 käyntiä. Lääkärin vastaanoton suurkuluttajia
oli naisista 2 % ja miehistä vajaat 2 %. Hoitajan vastaanotolle naiset tekivät keskimäärin 2,4
käyntiä vuodessa ja miehet vastaavasti 2,5 käyntiä vuodessa. Naisista suurkäyttäjiä hoitajan
vastaanotolla oli 3 % ja miehistä vajaat 4 %. Suomessa sukupuolten välillä hoitoon hakeutumi-
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sessa on olemassa eroja; naisten on sosiaalisesti helpompaa hakea apua vaivoihinsa kuin miesten. Naiset käyttävät miehiä enemmän terveydenhuollon palveluja, esimerkiksi lisääntymiseen liittyvissä asioissa. (Kaattari ym. 2015, 197)
Voidaan siis ajatella, että naisilla kynnys hoitoon hakeutumiseen on alhaisempaa koska terveydenhuoltojärjestelmä on entuudestaan tuttu. Länsimaisessa kulttuurissa naisten hoitoon
hakeutuminen on myös hyväksyttävämpää kuin miesten. Naissukupuolen on todettu olevan ennustavana tekijänä myös pitkäaikaisessa suurkulutuksessa, jonka takia sukupuoliselvitys on
tärkeää päivystyksellisten toistuvien käyntien selvittämisessä. (THL-blogi 2014.)

4.3

Sairaudet

Potilaat hakevat yleisimmin hoitoa somaattisiin vaivoihin. Näistä yleisimmät ovat hengitysteihin liittyvät vaivat, maha-ja suolistovaivat sekä tuki- ja liikuntaelinten vaivat. Mielenterveysongelmat ovat näkyviä suurkuluttajilla (Jyväsjärvi ym.). Toistuvia käyntejä kertyi kaikkien
tutkimusten mukaan eniten niille, joilla oli useampia kroonisia sairauksia ja psyykkisiä oireita.
40-50 % suurkuluttajista kuului tähän mainittuun ryhmään (Kaattari ym. 2015). T-H. Koskelan
väitöskirjaansa varten tekemissä tutkimuksissa pitkäaikaisen suurkulutuksen ennustetekijöistä
voitiin todeta 71 %:lla potilaista olevan, neljä tai enemmän, perussairautta. Nämä olivat kuitenkin potilaiden itsensä ilmoittamia sairauksia eikä siis diagnoosinumeroin esille tulleita tuloksia. 65 vuotta tai sitä vanhempien potilaiden yleisimpinä syinä hakeutua päivystykseen olivat kardiovaskulaariset oireet, maha- ja suolistokanavan oireet sekä virtsateihin liittyvät oireet. Iäkkäät ihmiset hakeutuvat myös terveydenhuollon ammattilaisen tai omaisen kehotuksesta useammin päivystykseen, he siis odottavat ”lupaa” hakeutua päivystykseen. Tämä potilasryhmä hakeutuu päivystykseen yleensä, koska kokee vointinsa selkeästi heikentyneen, pelkää vakavaa sairastumista tai ei voi odottaa sairaudentilansa takia kiireetöntä vastaanottoaikaa. (Mylläri ym. 2014)
Hoitoon hakeutumiseen vaikuttavat potilaan kokemukset oireittensa hankaluudesta. Toistuvasti hoitoon hakeutuvat ihmiset kokevat terveytensä huonommaksi, kun he, jotka käyttävät
palveluja harvemmin. Tämä potilasryhmä hakee myös herkemmin apua vaivoihinsa muihin potilaisiin verrattuna. Samaisen ryhmän sosioekonominen tausta on myös verrokkiryhmää heikompi; peruskoulutustaso ja ammatillisen koulutuksen taso ovat matalampia, varsinkin naisilla. Potilaat ovat myös verrokkiryhmää enemmän työkyvyttömyyseläkkeellä tai työttöminä.
Potilaiden itsensä arvioimana heidän taloudellinen tilanteensa oli heikko. Potilailla esiintyy
muita potilaita enemmän masennusta, ahdistuneisuutta ja toivottomuuden tunnetta. (Jyväsjärvi ym. 1998, Kaattari ym. 2015)
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Yksinäisyydellä on vaikutusta potilaiden päivystykseen hakeutumiseen. Yleisesti ajatellaan tämän syyn olevan ensisijaisesti iäkkäiden potilaiden taustatekijänä mutta tutkitun tiedon mukaan nuoremmilla potilailla tämä on jopa yleisempää, kun iäkkäillä.
Keskimäärin 4,5 % iäkkäistä potilaista hakevat yksinäisyyden takia apua päivystyksestä. Iäkkäiden potilaiden kohdalla on kuitenkin havaittu, että potilas on nuorempia potilaita useammin
pyrkinyt saamaan kiireetöntä hoitoa, mutta hoitoon pääsy on kestänyt liian pitkään ja potilas
on sen takia joutunut hakemaan päivystyksestä apua vaivoihinsa. (Mylläri ym. 2014, 11.)
Muiden perheenjäsenten käyttäytymismallilla sairauden kohtaamisessa sekä omahoitoon sitoutumisella, on selkeä merkitys siihen, minkälaisen esimerkin potilas on lapsuudessaan saanut
hoitoon hakeutumisessa. Myös potilaan subjektiivinen kokemus omasta terveydestään, sosioekonominen asema sekä stressi vaikuttavat hoitoon hakeutumiseen. Tätä voidaan nimittää
hoitoon hakeutumiskulttuuriksi. (Jyväsjärvi 2001, 45.)
Toistuvasti päivystykseen hakeutuvat henkilöt ovat mitä suuremmalla todennäköisyydellä
myös käyneet kiireettömällä vastaanotolla tai olleet sairaalahoidossa viimeisen vuoden aikana. He eivät kuitenkaan ole kokeneet saavansa apua sairauteensa tai ongelmaansa (La Calle
ym. 2010). Tampereen yliopistollisen sairaala Acutan päivystyksen apulaisylilääkäri Sally Järvelä on selvittänyt sellaisten potilaiden hoidon kokonaisuutta, jotka ovat käyneet viisi kertaa
tai enemmän, päivystyksessä yhden kalenterivuoden sisällä. Puolet kaikista näistä potilaista
olisi hyötynyt hyvästä kiireettömän hoidon saannista omalla terveysasemalla. Hoito ei ole ollut kokonaisvaltaista ja potilas on jäänyt ilman asianmukaista hoitoa (Mediuutiset
11.11.2016).
Psyykkisesti huonossa hoitotasapainossa olevat henkilöt hakevat useammin apua kaikkiin vaivoihinsa. Jos psykiatrinen hoito on järjestetty asianmukaisesti ja hoidon jatkumo ja saatavuus
on taattu, on näiden potilaiden toistuva hoitoon hakeutuminen pienentynyt (Koskela T-H
2008, 203).
Näiden tietojen taustalla käytetyissä tutkimuksissa on mukana sekä päivystykseen että kiireettömään hoitoon liittyviä tutkimustuloksia. Pelkästään päivystykselliseen hoitoon liittyviä
tutkimuksia on vähemmän tarjolla verrattuna kokonaisvaltaisen suurkulutuksen tutkimustietoon. Pelkästään perusterveyden huollon päivystyskäynneistä ei löydy yhtäkään tutkimusta.
Suomalaistutkimuksista osa on jo 10 vuotta tai vanhempaa materiaalia mutta verrattaessa
tuoreimpiin lähteisiin, taustatekijät näyttävät pysyvän samoina.
Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu potilaiden ikää, sukupuolta, kroonisia sairauksia sekä
hoitoon hakeutumisen seurauksena annettua diagnoosia. Näitä yhtäläisyyksiä löytyy aiemmistakin tutkimuksista ja ovat tällä tavalla verrattavissa aiempiin tutkimustuloksiin.
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5

Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä

Tämän tutkielmallisen opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata erään uusmaalaisen terveysaseman avosairaanhoidon vastaanoton päivystyksen toistuvaa käyttöä. Opinnäytetyön avulla halutaan selvittää päivystyksellisiä palveluja, toistuvasti käyttävien potilaiden profiili, mitkä ovat
sairaudelliset syyt, miksi he päätyvät juuri päivystyksellisen avun piiriin ja miten heidän hoitonsa on toteutunut. Näiden tietojen pohjalta voidaan kehittää vastaanoton toimintaa sellaiseksi, että päivystyksellisten käyntien tarpeellisuutta voitaisiin vähentää ja sen sijaan tarjota parempaa kiireetöntä hoitoa.
Tutkimusongelma
1. Ketkä hakeutuvat toistuvasti päivystysvastaanotolle?
2. Mitkä ovat sairaudelliset oireet tai syyt päivystykseen hakeutumiselle?
3. Miten näiden henkilöiden hoito on toteutettu päivystyksessä?

Ketkä?
•Päivystyksen
suurkuluttajan profiili

Miksi?
•sairaudelliset syyt tai
oireet

Miten?
•Hoidon toteutus

Kuvio 1: Tutkimusongelman kuvio

6

Opinnäytetyön toteutus

Tässä tutkielmassa lähestyttiin tutkimusongelmaa empiirisin tutkimusmenetelmin. Empiirisessä tutkimuksessa lähestytään ongelmaa kokemuksen kautta tutkittavaan ilmiöön. Kerätty
aineisto on joko mitattua tai kerättyä uutta tietoa tai jo olemassa olevaa tietoa. Empiirisen
tutkimuksen tavoitteena voi olla ilmiön alustava tai tarkka kuvaus, ilmiön selittäminen tai
jonkin tulevan kehityksen ennustaminen. Toimintaa voidaan myös arvioida tai kehittää empiirisin tutkimuksen tulosten perusteella. Empiiriseen tutkimukseen kuuluu muun muassa selittävä sekä kuvaileva tutkimus. Näitä on välillä vaikea erottaa toisistaan eikä ole välttämättä
tarpeenkaan eritellä näitä kahta toisistaan. Kuvaileva tutkimus vastaa kysymyksiin mitä ja miten kun taas selittävä tutkimus vastaa kysymykseen miksi (Teirilä, Jyväsjärvi 2001, s 12-13).

6.1

Kvantitatiivinen tutkimus

Kvantitatiivista tutkimusta voidaan kuvata prosessina, joka etenee ennalta määritellyllä tavalla ja sille on olemassa selkeä määränpää. Vastakohta kvantitatiiviselle tutkimukselle on
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kvalitatiivinen tutkimus, jolla ei ole selkää määränpäätä. Kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on aina tutkimusongelma, johon haetaan ratkaisua tiedolla. (Kananen 2011, 20-21)
Kun tutkimustyö etenee teorian pohjalta käytäntöön, puhutaan deduktiivisesta lähestymistavasta. Tämä on ominaista kvantitatiiviselle tutkimukselle (Kananen 2011, 28).

6.2

Aineiston kerääminen

Määrällinen tutkimusaineisto kerättiin Mediatri- potilasjärjestelmästä sekä kyselykaavakkeella
potilailta. Terveysasemalla käytetään Mediconsult Oy:n toimittamaa ja ylläpitämää Mediatripotilastietojärjestelmää. Mediconsult Oy suoritti tilastointiajon, jossa pyydettiin tilastoja potilasaineistosta, joka on vuoden 2017 aikana käynyt sairaanhoitajan tai lääkärin päivystysvastaanotolla viisi kertaa tai useammin. Näiden potilaiden ikärajauksena oli 18 vuotta tai sitä
vanhemmat potilaat.
Kvantitatiivisin menetelmin saatiin vastukset kysymyksiin ”ketkä” ja tämän avulla pystyttiin
profiloimaan potilaat, jotka käyttävät päivystyspalveluita toistuvasti. Analysoimalla potilaiden
käyntisyitä saatiin vastaukset kysymyksiin ”miksi” potilaat hakeutuivat päivystykseen. Samoilla tutkimusmenetelmillä haluttiin saada potilaita tietoa siitä, miten he kokivat saaneensa
apua vaivoihinsa ja mitkä olivat heidän hoitoon hakeutumisensa syyt ja miten päivystystä vaativaa hoitoa voisi jatkossa välttää.
Tilastoinnissa pyydettiin myös tietoa näiden päivystyskäyntien ICPC2-tai ICD10 koodeista.
ICPC2- koodistoa käytetään perusterveydenhuollossa diagnoosi- ja käyntisyytiedon kirjaamisessa. Hoitotyön ammattilaiset käyttävät tätä koodistoa käyntisyyn kirjaamiseen. ICD10 koodisto on lääkäreiden käytössä oleva diagnostiikka kuvaava koodisto. Muu terveydenhuollon
ammattihenkilöstö, kun lääkärit, saa käyttää ICD10 koodistoa vain siinä tapauksessa, että toimii asiakirjan teknisenä kirjaajana. (Kuntaliitto 2017)
Mediconsult Oy:n suorittamasta tilastointiajosta selviää myös potilaan ikä sekä sukupuoli. Sairaanhoitajan ja lääkärin käynneistä pyydettiin erilliset tilastointiajot, jotta näitä voitaisiin
erikseen myös analysoida. Mediconsult Oy:n suorittamat tilastointiajot ovat kvantitatiiviseen
tutkimukseen tarvittavia tutkimusmenetelmiä.
Tässä opinnäytetyössä haluttiin myös saada potilaan oma kokemustieto näkyväksi. Tilastoajon
pohjalta saatujen potilastietojen perusteella, lähestyttiin potilaita kirjeitse ja pyydettiin
heitä vastaamaan kyselyyn joko sähköisesti tai kirjeitse. Kysymykset potilaille koskivat heidän
kokemustaan avun saannista päivystyksellisissä tilanteissa, johtivatko käynnit kuitenkin jatkokäynteihin, ja millä tavoin heitä tulisi hoitaa päivystyksellisten tilanteiden välttämiseksi ja
ennaltaehkäisemiseksi. Keräämällä näitä tietoja potilaalta, saatiin yksilöllistä tietoa, miksi
potilas hakeutuu kiireellisen hoidon piiriin, minkälaista hoitoa hän kokee saaneensa ja millä

18

tavoin kiireellinen hoito voitaisiin ennaltaehkäistä juuri hänen kohdallaan. Sähköisen kyselyn
työkaluna käytettiin Survey Monkey- kyselypohjaa (liite 1).
Kyselyyn sai vastata joko suomen tai ruotsin kielellä. Kyselyn mukana lähetettiin saatekirje,
jossa kerrottiin kyselyn tekijän motiivit, kyselyn tarkoitus ja kyselyyn vastaamiseen liittyvät
tietosuojalliset aspektit (liite 2).
Aineistoa kerättiin tähän opinnäytetyöhön tilastollisin menetelmin. Myös lomakekyselyllä kerättiin tilastollista tietoa. Tilastollista aineistoa saatiin Mediatri-potilastieto-ohjelmasta, jota
terveysasemalla käytetään potilastyössä. Mediconsult Oy vastaa potilastieto-ohjelman ylläpidosta ja ohjelmoinnista. Ohjelmantoimittaja voi suorittaa tilastollisen ajon niiden hakukriteerien perusteella, joita tässä opinnäytetyön prosessissa on pyydetty. Ohjelman avulla voidaan
kerätä tilastoja potilaskäynneistä, diagnooseista sekä hoidon yhteydessä annetuista diagnooseista tai käyntisyytiedoista. Tilaston avulla saatiin myös selvitettyä ketkä ovat päivystyksellisen ajan puitteissa tavanneet lääkäriä tai hoitajaa sekä miten monta päivystyksellistä käyntiä
potilaalla oli yhden kalenterivuoden aikana. Tilastohaun avulla seulottiin potilaan ikä, päivystyksellinen käyntimäärä sekä diagnoosi- tai ICPC2 koodi. Rajauksena haulle laitettiin ikä; 18
vuotta tai enemmän, viisi tai enemmän päivystyksellisiä käyntejä vuonna 2017 sekä potilaan
henkilötiedot. Potilaan henkilötiedot olivat tarpeen, jotta heitä voitaisiin lähestyä kirjeitse
tutkimuskyselyjen lähettämiseksi asianomaisille potilaille.
Tutkimusaineistoa kerättiin lähettämällä niille potilaille kirje, jotka olivat käyttäneet päivystystä viisi kertaa tai enemmän kalenterivuoden aikana. Kyselytutkimus toteutettiin elo-syyskuussa 2018 (liite 1). Vastausaikaa oli 2 viikkoa. Kirjeessä oli kyselyyn vastaamista varten kyselylomake, sekä kirjekuori, postimaksu valmiiksi maksettuna. Kirjeen mukana lähetettiin
saate, jossa kerrottiin tutkimuskyselyn perusteet sekä kerrottiin potilaan tietosuojasta kyselyssä. Saatteessa oli myös ohjeet vaihtoehtoisesti sähköisen kyselyn täyttämiseksi. Sähköinen
kysely tehtiin Survey Monkey- kyselyohjelmaan luodulla kyselyllä. Kysely lähetettiin 90 henkilölle ja kyselyyn vastasi 1/3 kirjeen saaneista henkilöistä. Vain neljä henkilöä vastasi kyselyyn
sähköisesti. (liitteet 2 ja 3)

6.3

Aineiston analysointi

Aineistoa analysointiin tilastollisilla menetelmillä. Tulokset raportoitiin frekvenssi- ja prosenttijakaumina. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla (liite 4 ja 5). Jotta
aineistossa pystyttiin analysoimaan sairauksia tai oireita, joiden syystä potilaat olivat hakeutuneet kiireellisen hoidon piiriin, ryhmiteltiin oireet tai sairauden syyt seuraavasti; hengitysteihin liittyvät oireet ja sairaudet, tuki- ja liikuntaelimiin liittyvät oireet ja sairaudet, mahasuolistokanavan oireet ja sairaudet, sydän- ja verenkiertoon liittyvät oireet ja sairaudet,
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psyykkiset oireet ja sairaudet sekä muut oireet ja sairaudet. Tämä segmentointi tehtiin aiempien tutkimusten tulosten perusteella ja se paransi myös vertailua. (Jyväsjärvi ym. 2001)
Iän osalta tehtiin seuraava luokittelu; 18-24 vuotiaat, 25-44 vuotiaat, 45-64 vuotiaat, 65 vuotiaat tai sitä vanhemmat. Ikäryhmäjako ei noudattanut tietyn aiemman tutkimuksen jakaumia
koska ne vaihtelivat tutkimuksesta toiseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu,
että eniten toistuvia käyntejä tekevät 25-54 vuotiaat potilaat sekä 65 vuotta täyttäneet potilaat.
Toistuvasti päivystysvastaanotolla käyneiden 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä oli
108 henkilöä. Yhteensä 90 potilaalle lähetettiin kirje, jossa pyydettiin potilasta vastaamaan
kyselyyn joko sähköisesti tai kirjeitse. Joitakin henkilöitä karsiutui pois kyselystä joko luonnollisen poistuman, sairautensa tai pois muuttonsa takia. Muutamat henkilöt olivat edustettuina sekä hoitajan että lääkärin vastaanotoilla. Kyselytutkimukseen vastasivat yhteensä 30
henkilöä. Vastausprosentti oli 33 prosenttia.
Kyselytutkimuksen aineistoa analysoitiin Survey Monkey- kyselyohjelman tekstianalyysillä. Ohjelman avulla voitiin hakea ja kategorisoida avoimia vastauksia; näin saatiin esille useimmin
käytetyt sanat ja fraasit. Lopuksi kaikki vastaukset käytiin läpi ja etsittiin yhteisiä teemoja
vastauksista.

7

Tulokset

Aineisto kerättiin Mediatri- järjestelmän tilastoita sekä kyselylomakkeella potilailta. Toistuvasti päivystyksellisiä palveluita käyttäviä henkilöitä oli yhteensä 108. Heistä 27 kävi sairaanhoitajan vastaanotolla ja 81 kävi lääkärin vastaanotolla. Kyselyyn saatiin vastaus 30 henkilöltä.

7.1

Potilaiden ikärakenne ja sukupuolirakenne

Lääkärin toistuvissa päivystyskäynneissä voitiin todeta seuraavaa ikäjakaumaa; 18-24 vuotiaiden ikäryhmässä toistuvia käyttäjiä oli vähäisesti. 25-44 vuotiaita käyttäjiä oli niin ikään pieni
määrä. 45-64 vuotiaita olivat 1/3 toistuvista päivystyksen kävijöistä. Viimeisen ikäryhmän; 65
vuotiaat tai sitä vanhemmat, olivat suurin lääkärinpäivystyksen toistuva käyttäjäikäryhmä.
Naiset edustivat tässä tutkimuksessa enemmistöä kävijöistä. (kuviot 2 ja 3)
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Lääkärin päivystysvastaanoton käyntimäärät sekä
sukupolijakaumat ikäluokittain
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Kuvio 2: lääkärillä käynnit ikä- ja sukupuolittain

Sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla ikäjakauma näyttäytyi seuraavasti; 18-24 vuotiaita potilaita oli vähäisesti toistuvista kävijöistä, 25-44 vuotiaita potilaita olivat karkeasti 1/3 näistä
kävijöistä, 45-64 vuotiaita potilaita puolet kaikista kävijöistä ja 65 vuotiaita tai sitä vanhempia potilaita kaikista pienin kävijäryhmä.
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Kuvio 3: Sairaanhoitajalla käynnit sukupuoli- ja ikäluokittain
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Sekä lääkärin että hoitajan päivystysvastaanotolla, voitiin todeta naissukupuolen edustavan
enemmistöä kaikista kävijöistä. Lääkärillä käynneissä, prosentuaalisesti suurin luku naissukupuolen edustajia oli 25-44 vuotiaissa naisissa; noin 86 %. Vastaavasti sairaanhoitajalla käynneissä, prosentuaalisesti suurin luku naispotilaita kuului ikäryhmään 45-64 vuotiaisiin potilaihin, noin 90 % prosentin edustuksella. (Liite 4 ja 5)

7.2

Diagnoosi- ja käyntisyytiedot toistuvien päivystyskäyntien yhteydessä

Lääkärin päivystysvastaanotolla, toistuvasti käyvien potilaiden kohdalla, diagnosoitiin 122 kertaa tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin kategorisoitua käyntiä. Ylä- ja alahengitysteihin liittyvien
vaivojen takia käytiin yhteensä 75 kertaa päivystyksessä. Sydän- ja verenkiertoelimiin liittyviin vaivoihin haettiin apua päivystyksestä yhteensä 43 kertaa. Maha- ja suolistokanavan vaivojen takia tehtiin yhteensä 48 käyntiä. Psyykkisten vaivojen takia hakeuduttiin päivystysvastaanotolle yhteensä 15 kertaa. Muihin vaivoihin haettiin apua yhteensä 191 kertaa. Muihin
vaivoihin lukeutuvat mm. ihotulehdukset- ja ihohaavat, virtsateiden vaivat, sukupuolielinten
ja lisääntymiseen liittyvät vaivat, neurologiset vaivat sekä yhteydenottoja tutkimustulosten
selvittämiseksi. Suurimpina käyntimäärinä näissä muut käynnit- ryhmittelyssä olivat neurologiset vaivat, 24 käyntiä sekä ihovaivat ja haavaumat, 36 käyntiä. (Liite 5)

Käyntisyyt lääkärin vastaanotolla
Ylä- ja alaheng.
teihin liittyvät
vaivat
15 %
Muut
38 %
Tuki- ja
liikunaelimiin liit.
vaivat
25 %
Psyykkiset vaivat Sydän- ja
3%
verenkierron
vaivat
9%

Maha-suolisto vaivat
10 %

Kuvio 4: Käyntisyyt päivystävän lääkärin vastaanotolla

Hoitajan päivystysvastaanotolla toistuvia käyntejä tekevien potilaiden käyntisyyksi kirjattiin
tuki- ja liikuntaelinten vaivojen vuoksi 26 käyntiä. Ylä- ja alahengitysteiden vaivojen takia
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käytiin vastaanotolla yhteensä 94 kertaa. Maha- ja suolistokanavan vaivojen takia käytiin yhteensä 18 kertaa vastaanotolla. Sydän- ja verenkiertosairauksien takia ei kertakaan tavattu
päivystävää hoitajaa. Psyykkiset vaivat olivat syynä kahteen käyntiin hoitajan vastaanotolla.
Muiden syiden takia tavattiin päivystävää hoitajaa yhteensä 67 kertaa. Muita syitä olivat mm.
haavat, kipu, neurologiset vaivat, virtsavaivat. (Liite 4)

Käyntisyyt sairaanhoitajan vastaanotolla
Ylä- ja alaheng. tien
vaivat
45 %

Muut
32 %

Psyykkiset vaivat
Maha1%
suolistokanavan
vaivat
9%

Tuki- ja
liikunaelinten
vaivat
13 %

Kuvio 5: Käyntisyyt päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla

7.3

Potilaiden kokemuksia

Vain 4 henkilöä vastasi kyselyyn sähköisesti. Sukupuolijakauma vastaajissa noudatti suurin
piirtein tutkimusjoukon jakaumaa. 65 vuotiaat tai sitä vanhemmat henkilöt olivat aktiivisimpia vastaajia, heidän osuutensa oli suurempi kuin tutkimusjoukossa.
Eniten vastauksia saatiin ikäryhmästä 65-100 vuotiaat; 16 henkilöä vastanneista kuuluivat tähän ikäryhmään. 45-64 vuotiaita vastaajia oli yhteensä 9 henkilöä. 25-44 vuotiaista, 4 henkilöä vastasi kyselyyn ja ikäryhmästä 18-24 vuotiaista, yksi henkilö vastasi kyselyyn.
Vastaajista naisia oli yhteensä 22 henkilöä ja miehiä 8 henkilöä. (Liite 6)
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Kuvio 6: vastaajat ikäryhmittäin
Potilaat tekivät oman arvion käyntimääristään päivystysvastaanolla seuraavanlaisesti; 40 %
henkilöistä arvioi käyneensä päivystävän lääkärin tai hoitajan vastaanotolla yhteensä 1-5 kertaa vuonna 2017. Noin 47 % kävijöistä arvioi käyneensä päivystyksessä 6-9 kertaa vuonna
2017. Vastaavasti noin 13 % vastaajista arvioi käyneensä päivystyksessä 10 kertaa tai enemmän vuonna 2017.

Kuvio 7: Potilaan oma arvio käyntimääristä päivystyksessä

Potilaat arvioivat myös avun saantia päivystyskäynneillään. Noin 47 % vastanneista koki aina
saaneensa tarvitsemansa avun päivystysvastaanotolta. Samoin myös 47 % vastanneista koki
useimmiten saaneensa tarvitsemansa avun päivystyksestä. Vain yksi vastaajista koki, ettei
koskaan ollut saanut kaipaamansa apua päivystyksestä. Myös yksi vastaajista koki, että useimmiten ei saanut kaipaamansa apua päivystysvastaanotolta.
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Kuvio 8: potilaan kokemukset avunsaannista päivystysvastaanotolla

Kyselytutkimuksessa kysyttiin potilailta, johtiko päivystys- tai kiireellisen hoidon käynti uusiin
käynteihin samaan vaivaan liittyen. Neljä vastaajista arvioi, että kiireellisen hoidon jälkeen
he aina kävivät uudesti vastaanotolla samaan vaivaan liittyen. Kyselytutkimuksessa 15 henkilöä arvioi useimmiten käyneensä uudesti vastaanotolla saman vaivan takia. Yksi henkilö arvioi,
ettei koskaan käynyt uudesti vastaanotolla saman vaivan takia ja 10 henkilöä arvioi, että
useimmiten eivät käyneet uudesti vastaanotolla.

Kuvio 9: Potilaan arvio uuden käyntiajan saamisesta päivystyskäynnin jälkeen

Seuraavaksi potilailta kysyttiin mikä sai potilaan valitsemaan kiireellisen hoidon kiireettömän
hoidon sijaan. Kysymykseen sai vastata vapaasti omilla sanavalinnoilla. Vastaukset ryhmiteltiin yhtäläisyyksien löytämiseksi. Oireena kipu tai särky löytyi yhteensä 15:stä eri vastauksesta. Kuumeen takia oli hakeuduttu hoitoon kolme eri kertaa. Rytmihäiriöt ilmoitettiin kolme
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kertaa syyksi päivystyskäyntiin. Raskauteen liittyvissä vaivoissa oli ilmoitettu kaksi käyntiä.
Hengitysoireiden takia hakeuduttiin viisi kertaa hoitoon. Muutoin syyt olivat vaihtelevia eikä
yhtäläisyyksiä löytynyt.
Lopuksi potilaalta kysyttiin millä tavoin hänen vaivaansa pitäisi hoitaa, jotta hän välttyisi kiireellisen tai päivystyksellisen hoidon tarpeesta. Kysymykseen sai vastata vapaasti omin sanoin. Vastaukset olivat vaihtelevia. Eniten samanlaisia vastuksia annetiin tyyliin ” en tiedä”,
yhteensä kuusi henkilöä oli tätä mieltä. Kaksi henkilöä uskoi liikunnan tai voimistelun estävän
heidän akuutin hoidon tarpeensa. Kaksi henkilöä taas uskoi paremman seurannan vähentävän
tai estävän kiireellisten käyntien määrän ja tarpeen. Tarpeeksi kipulääkettä oli kahden henkilön mielestä ratkaisuna tähän asiaan. Niin ikään kaksi henkilöä toivoi, että heidät nähtäisiin ja
hoidettaisiin kokonaisvaltaisesti, eikä vain tauti kerrallaan. Muita vastauksia olivat mm; ” kiireetöntä hoitoa nopeammin, ottakaa selvää sairauksista, riittävästi tutkimuksia, työnantaja
vaatii sairauslomatodistusta”.
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8

Pohdinta

Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan vastuksia määrällisiin ja prosentuaalisiin kysymyksiin. Tutkimuksen onnistuminen edellyttää tarpeeksi isoa ja kattavaa otosta. Kvantitatiivisen
tutkimuksen avulla saadaan selville olemassa oleva tilanne (Heikkilä T, 2014). Reliabiliteetti
ja validiteetti ovat käsitteitä, jotka mittaavat tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. Reliabiliteetilla tarkastetaan saatujen tulosten pysyvyyttä, siis toistettavuutta. Reliabiliteetin todentaminen on yksinkertaista, kun tutkimuksen kaikki vaiheet on kirjattu ja perusteltu tarkasti.
Validiteettia voidaan arvioida mittauksen kohteen ja käytetyn mittarin oikeellisuudella. Reliabiliteettia voidaan arvioida tutkimuksessa käytettyjen mittareiden, mittausten sekä mittaustulosten perusteella (Kananen J, 2011). Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata todella sitä mitä halutaan mitata. Koko tutkimuksen kannalta on tärkeää, että jokaisen osa-alueen mittarit ovat oikeaan aikaan tehtyjä, oikealle kohderyhmälle sekä oikealla tavalla. Esimerkkinä voidaan pitää seuraavaa; juhannuksen tienoilla lähetetään kohderyhmälle kysely,
jossa kysytään minkälaisia joululahjoja he aikovat ostaa tulevana jouluna”. Tässä esimerkissä
ajankohta ei ole otollisin jouluun liittyviin kysymyksiin ja vastaukset saattavat jäädä vähiin
juuri tämän vuoksi. Validiteettia voidaan pitää arviona mittarin vastaavuudesta todellisuuteen
ja sen virheettömyydestä. Englannin kielellä sanalla valid- tarkoitetaan voimassa oloa tai pätevyyttä, joka kuvaa hyvin myös validiteetin tarkoitusta tutkimuksen laadun varmistamisessa.
(KvantiMotv 2018)
Vahvistettavuudella tarkastellaan koko tutkimusprosessia. Tutkimusprosessia ja sen kulkua on
voitava seurata niin että toinen tutkija ymmärtää prosessin pääpiirteissään. Tutkimuspäiväkirjalla tutkija voi todentaa tutkimusprosessiaan, joka tukee vahvistettavuutta.
Refleksiivisyydellä tutkija arvioi omia lähtökohtiaan vaikuttaa tutkimusprosessiin ja aineistoon.
Siirrettävyydellä tarkoitetaan, että tutkimustulokset ovat siirrettävissä muihin samankaltaisiin
tilanteisiin. Tämä varmistetaan esimerkiksi sillä, että tutkimuskohteista ja niiden ympäristöstä on tarpeeksi kuivailevaa tietoa. (Kylmä & Juvakka 2007, 127-133)
Tutkielman kohderyhmän potilaat arvioivat vuoden 2017 päivystyskäyntejään elokuun 2018
loppupuolella. Potilaat eivät välttämättä muista kaikkia päivystyskäyntejään kovin tarkasti
näin pitkällä aikavälillä. Olisi siis ollut viisaampaa tehdä kysely vuoden 2018 alkupuolella.
Tämän opinnäytetyön koko aineisto kerättiin ja analysoitiin anonyymisti ja luotettavasti. Heti
postitustietojen selvittämisen jälkeen, hävitettiin kaikki ne tiedot, joiden pohjalta voitaisiin
mahdollisesti tunnistaa potilaan henkilöllisyys. Potilaat vastasviat kyselyyn omasta tahdostaan, joko sähköisesti tai kirjeitse, eikä heidän vastauksiaan pystytty jäljittämään tiettyyn
henkilöön.
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Mediatri-ohjelmiston sähköisen tilastointiajon avulla pystyttiin seulomaan kaikki terveysasemalla vuonna 2017 päivystyksessä käyneiden henkilöiden määrät. Kohderyhmäksi valittu arvo,
viisi tai enemmän käyntiä kyseisenä kalenterivuonna, saatiin myös tämän ohjelmiston avulla
selvitettyä. Koska ohjelma suoritti toiminnon, jäi inhimillisten virheiden mahdollisuus pieneksi.
Tässä opinnäytetyössä lähestyttiin kirjeitse lähes jokaista toistuvasti päivystysvastaanottoa
käyttänyttä henkilöä. Näin siis tarjottiin mahdollisuus kattavalle tutkimuskohderyhmälle vastata tutkimuskyselyyn. 30 % kirjeen saaneista vastasi tutkimuskyselyyn, vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä.
Potilaiden seulonta Mediatri- tietokannasta suoritettiin sähköisenä ajona. Vastaanotolla käyntien syyt oli kirjattu ICPC -koodein tai ICD10 koodein. Kyseiset koodit ovat valtakunnallisesti
käytössä kaikissa terveydenhuollon yksiköissä eikä potilaan hoito- tai sairaskertomusta pysty
ohittamaan käyttämättä jompaa kumpaa näistä koodeista. Näin voidaan todeta, että vastaanotolle hakeutumisen syyt on kirjattu valtakunnallisten standardien mukaan ja verrattavissa
myös mahdollisista muista terveydenhuollon yksiköistä kerättävissä olevasta aineistosta.
Aineistoa analysointiin frekvenssi- ja prosenttijakaumilla sekä ristiintaulukoinnilla. Ristiintaulukoinnilla voidaan vahvistaa tulosten luotettavuutta. Aineistoa analysoitiin Excel-ohjelmistossa tilastoinnin ammattilaisen avulla.

8.1

Tulosten tarkastelu

Hoitoon hakeutumisessa eniten syynä oli kipu tai särky. Avoimet kysymykset eivät antaneet
vastauksia, jotka olisivat voimakkaasti olleet samankaltaisia ja ryhmiteltävissä oireittain. Joidenkin vastausten kohdalla toivottiin lisää hoivaa tai kokonaisvaltaista hoivaa, toisissa uskottiin lääkkeen apuun tai oman toiminnan apuun. Vastaukset olivat siis moninaiset mutta eniten
saatiin vastauksia, jotka viittasivat kivun ja säryn tuomiin vaivoihin ja toiveita niiden hallinnasta.
Potilaat saivat myös kertoa mahdollisesta uuden käynnin tarpeesta samaan vaivaan liittyen,
päivystyksellisen käynnin jälkeen. Puolet potilaista arvioi, että käynti johti useimmiten uuteen käyntiin vastaanotolla. Tässä voidaan katsoa asiaa useammasta kuin yhdestä näkökulmasta; jos potilaalle annettiin jatkohoitoa varten vastaanottoaika, saatiin hänen vaivansa
mahdollisesti selvitettyä ja hoidettua kiireettömän hoidon avulla eikä uusia päivystyksellisiä
käyntejä välttämättä syntynyt. Toisaalta tässä kysymyksessä ei eritelty sitä, joutuiko potilas
omasta aloitteesta hakeutumaan uudesti päivystykseen saman vaivan takia vai saiko jo valmiiksi jatkohoitoa varten ajan.
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Tutkielman ikäjakaumassa nähdään sekä lääkärin ja hoitajan vastaanottokäynneissä että molempien ammattiryhmien kohdalla 45-64 vuotiaat olivat hyvin edustettuina. 65 vuotta täyttäneet taas lääkärin vastaanotolla selkeästi suuremmin edustettuina kuin hoitajan vastaanotolla. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 25-54 vuotiaat sekä 65 vuotta täyttäneet henkilöt olivat suurimmat ikäryhmät päivystyksen suurkuluttajista. Yhdysvaltalaistutkimuksessa tutkimuksen kohteena olivat ainoastaan lääkärille tehdyt päivystyskäynnit, joissa mukana olivat
sairaalatason päivystyskäynnit sekä osittain osavaltion tai maan kokonaisrekisterin perusteella
kerätyistä tiedoista. Tuomas Heikki Koskelan tutkimuksessa on todettu, että iän mukaan tehdyssä, eri tutkimusten välisessä vertailussa suurkulutuksesta, ei voida saada täysin luotettavia
vastauksia koska ikäjakaumat vaihtelevat tutkimuksesta toiseen.
Sairausryhmiin jaottelu noudatti aiemman tutkimuksen karkeaa jakaumaa juuri verrattavuuden aikaansaamiseksi. Jyväsjärven ym. tekemän tutkimuksen mukaan yleisimpiä syitä sairaanhoitoon hakeutumiselle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, maha-ja suolistokanavan sairaudet, sydän- ja verisuonitautien sairaudet sekä psyykkiset sairaudet. Nämä luokitukset olivat lääkärin vastaanoton osalta tehtyjä tutkimuksia, jossa ei eroteltu päivystyksellisiä käyntejä. Tässä tutkielmassa lisättiin vielä yksi alaryhmä; muut vaivat. Kuten aiemmassakin tutkimuksessa todettiin, on tässäkin tutkielmassa suurimpia spesifiä käyntisyitä lääkärin päivystysvastaanotolla, tuki- ja liikuntaelinten vaivat.

8.2

Johtopäätökset

Tässä kappaleessa esitellään aineiston analyysissä esiin nousseita johtopäätöksiä. Kappaleessa
edetään tutkimuskysymys kerrallaan. Johtopäätösten ja pohdintojen avulla voidaan tarkastella, saatiinko vastukset opinnäytetyössä asetettuihin tutkimuskysymyksiin.
Sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla vastaanotolla kävi toistuvasti yhteensä 27 henkilöä.
Heidän yhteiskäyntimääränsä oli 207 käyntiä. Lääkärin vastaanotolla kävi toistuvasti yhteensä
81 henkilöä. Heidän yhteiskäyntimääränsä oli 494 käyntiä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen avohilmo- raportin kautta kerättyjen tietojen perusteella
käy ilmi, että kunnan terveysaseman sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla kävi yhteensä
3088 henkilöä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019f). He tekivät yhteensä 4287 käyntiä
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019d). Lääkärin päivystyskäyntejä oli koko väestön osalta
6276 kpl (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019c). Kävijöitä oli vastaavasi yhteensä 4134 henkilöä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019e). Näissä tilastoissa on mukana myös alle 18 vuotiaiden käynnit. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b, 2019c) Kun lasketaan toistuvasti sairaanhoitajan päivystysvastaanottoa käyttävien aikuisten käyntejä, voidaan todeta, että nämä
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potilaat käyttävät noin 5 % kaikista sairaanhoitajan päivystysajoista. Vastaava luku lääkäreiden vastaanotolla on noin 8 % kaikista päivystyskäynneistä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on
arvioitu, että suurkuluttajat käyttävät 8-10 % kaikista terveyspalveluista (La Calle ym. 2010).
Tällöin ei ole tarkasteltu pelkästään päivystyksellistä vastaanottoa eikä alaikäraja ole ollut 18
vuotta.

8.3

Potilaat, jotka hakeutuvat toistuvasti päivystysvastaanotoille

Potilaat, jotka toistuvasti hakeutuivat kiireellisille vastaanotoille, olivat sekä mies- että naissulkupuolen edustajia. Naisilla oli miehiä enemmän käyntejä vastaanotoille lähes kaikissa ikäryhmissä hoitajan ja lääkärin vastaanotoilla. Aiemmissa tutkimuksissa on ollut ristiriitaisia tuloksia sukupuolen vaikutuksesta toistuviin käynteihin.
Kuten jo johdannossa todettiin, on naisten hakeutuminen hoitoon olettamuksellisesti helpompaa koska terveydenhuollon järjestelmä on tutumpaa heille ehkäisy- ja äitiysneuvolan käyntien kautta. Myös sukupuolien välinen kulttuuriero hoitoon hakeutumisessa tukee tätä väittämää (Kaattari ym. 2015, 197).
Ikärakenteen suhteen voidaan nähdä, että sairaanhoitajan vastaanotolla kävi eniten 45-64
vuotiaita henkilöitä ja toiseksi eniten 25-44 vuotiaita. Lääkärin päivystysvastaanotolla kävi
eniten 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä ja seuraavaksi eniten 45-64 vuotiaita henkilöitä. Käyntifrekvenssejä tarkasteltaessa, sairaanhoitajan vastaanoton korkein frekvenssi osui 45-64 vuotiaisiin ja lääkärin vastaanoton frekvenssi 65 vuotta täyttäneisiin.
Lääkärin käyntien iäkkäät edustajat ovat oletettavasti sairaampia, kun heitä nuoremmat kävijät. Tästä ikärakenteesta voidaan arvioida, että ikäihmiset tarvitsevat kiireellistä apua enemmän kuin muut ikäryhmät, ja että ikääntyneiden perussairauksia olisi hoidettava tiiviimmällä
hoitokontaktilla, kun tällä hetkellä voidaan tarjota.
Nuoret aikuiset ovat molempien ammattiryhmien kohdalla pienin kävijäryhmä. Se tukee aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia (Nyman & Jäppinen 2015, 4) ja selittyy osittain sillä, että
nuoret aikuiset ovat pääosin perusterveitä, eivätkä ole hoidon tarpeessa samoissa määrin, kun
heitä vanhemmat henkilöt.

8.4

Syyt, joiden takia potilaat kävivät sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla

Kun tarkastellaan tilastoja tämän opinnäytetyön kriteerien mukaan, hoidetaan sairaanhoitajan kiireellisellä vastaanotolla toistuvasti eniten ylähengitystievaivoja. Tulokset tukevat aiemman tutkimuksen tuloksia (Jyväsjärvi 2001, 43). Nämä ovat potilaita, joiden oireet eivät ole
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vakavia tai henkeä uhkaavia. Useasti tähän liittyy myös sairauslomatodistuksen tarve. Hengitystieinfektiot ovat ikääntyneiden keskuudessa useammin vakavampia oireita ja jälkitauteja
aiheuttavia (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2019g). Sairaanhoitajan vastaanotolle ohjautuvat työikäiset perusterveet henkilöt ja lääkärin vastaanotolle iäkkäämmät potilaat, joiden
vointi vaatii tarkempaa tarkastelua sekä mahdollisesti lääkinnällistä hoitoakin. Enemmistö potilaista olivat 25-44 vuotiaita.
Yllättävää tutkimustuloksessa oli se että tuki- ja liikuntaelinten vaivat olivat toiseksi suurin
yksittäinen käyntisyy sairaanhoitajan vastaanotolla. Kunnassa tuki- ja liikuntaelinten vaivoja
hoitavat päivystyksellisesti sekä fysioterapeutit että lääkärit, mutta vähissä määrin myös sairaanhoitajat. Joidenkin kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden kohdalla on helpotettu potilaan hoidon saamista niin että hän voi varata ajan suoraan sairaanhoitajan kiireelliselle vastaanotolle lihaksensisäisen kipulääkkeen saantia varten, ilman että hänen tarvitsee tavata
päivystävää lääkäriä joka kerta. Tällainen käyntisyy saattaa nostattaa tilastoja tämän tautiluokan kohdalla niin ettei se kerro koko ryhmän hoidon tarpeesta, vaan enemmänkin tiettyjen
yksilöiden hoidon tarpeesta. Kuitenkin yksilönkin käynnillä on vaikutusta kokonaisuuteen ja
voidaan miettiä, onko näiden potilaiden kohdalla heidän krooninen vaivansa hoidettu parhaimmalla mahdollisella tavalla.
Maha- ja suolistokanavan vaivojen takia hakeuduttiin toistuvasti hoitajan kiireelliselle vastaanotolle noin kymmenesosassa käynneistä. Maha- ja suolistokanavan vaivat, jotka johtuvat
virus-tai bakteeritulehduksista, ohjautuvat ensisijaisesti hoitajan vastaanotolle ja ovat nopeasti ohi meneviä, eivätkä aiheuta toistuvia käyntejä. Jos maha- ja suolistokanavan vaivat toistuvat useasti tai ovat pitkäkestoisia, hoidetaan niitä lääkärin toimesta.
Muut vaivat- tautiryhmässä edustettuina olivat mm haavat, kipu, neurologiset vaivat ja virtsavaivat. Ne eivät kuitenkaan yksittäisinä vaivoina yltäneet suuriin määriin toistuvia käyntejä.
Sydän- ja verisuonivaivojen takia ei käyty kertaakaan sairaanhoitajan kiireellisellä vastaanotolla. Hoidon ohjauksessa on selkeästi katsottu näiden potilaiden hyötyvän eniten lääkärin
arviosta ja hoidosta. Haavojen takia hoitajan päivystysvastaanotolle voi tulla potilaita, joille
ei voi lyhyellä aikavälillä tarjota kiireetöntä hoitoa. Tällöin potilas saa ajan päivystyksen hoitajalle, vaikka hoito ei vaatisikaan päivystyksellistä arviota tai hoitoa.
Toistuvien käyttäjien joukosta, psyykkisten vaivojen vuoksi käytiin harvakseltaan sairaanhoitajan vastaanotolla. Tällaisia akuutteja käyntejä voi olla akuutti stressireaktio, jonka takia on
työkyvytön lyhyen ajan ja tarvitsee sairauslomatodistuksen. Myös joidenkin kohdalla ahdistuneisuus voi aiheuttaa tarvetta lyhyelle sairauslomalle, ennen kuin pääsee lääkärin arvioon.
Psyykkisiä vaivoja hoidetaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon kiireettömällä vastaanotolla
sekä psykiatristen sairaanhoitajien että lääkäreiden toimesta. Hoito on moniammatillista ja
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pitää myös potilaan voinnin sellaisena, ettei se vaadi akuuttia arviota kovinkaan usein. Suurimmaksi osaksi nämä potilaat ohjautuvat akuutin hoidon tarpeessa lääkäreiden päivystykselliselle vastaanotolle. Silloin potilaan vointi on yleensä sellainen, että vastaanotolla arvioidaan
itsetuhoisuuden mahdollisuutta, lääkityksen kiireellistä aloitusta tai potilas ohjataan kiireelliseen erikoissairaanhoitoon.

8.5

Syyt, joiden takia potilaat kävivät lääkärin päivystysvastaanotolla

Lääkärin vastaanotolle tultiin toiseksi eniten ylä-tai alahengitystievojen takia. Ylä- ja alahengitystievaivoihin kuuluvat tässä opinnäytetyössä mm. akuutit infektiot, kroonisten keuhkosairauksien aiheuttamat oireet ja malignit sairaudet. Ikääntyneiden joukossa hengitystieinfektio
voi olla vakava vaiva, joka vaatii lääkärin kiireellistä arviota. Myös kroonisten keuhkosairauksien pahenemisvaiheet hoidetaan pääsääntöisesti kiireellisellä vastaanotolla. Näitä ovat esim.
keuhkoahtaumataudin paheneminen tai astman paheneminen infektion yhteydessä. Akuutti
hengitystieinfektio kroonista keuhkosairautta sairastavalla henkilöllä, voi aiheuttaa useita
käyntejä päivystävän lääkärin vastaanotolla iästä riippumatta. Myös ne potilaat, joiden hengitystieinfektion taudinkuva on pitkittynyt, ilman perussairautta, hoidetaan useasti kiireellisellä
vastaanotolla. Potilaat saattavat tarvita apuna hengitettävää lääkettä, jonka lääkäri heille
määrää. Myös ne potilaat, jotka tarvitsevat pidempää sairauslomaa mitä hoitajalla on mahdollista määrätä, ovat päivystävän lääkärin hoidettavina.
Tuki- ja liikuntaelinten vaivat olivat yleisin syy toistuviin käynteihin päivystävän lääkärin vastaanotolla. Samanlaisia tuloksia on saatu aiemmastakin tutkimuksesta (Jyväsjärvi 2001, 43).
Tuki- ja liikuntaelinten vaivat voivat aiheuttaa särkyä, rajoittaa liikkumista, aiheuttaa kaatumisia ja sen mukana traumoja. Myös traumat ilman aiempia tuki- ja liikuntaelinten vaivoja,
ohjautuvat herkästi päivystysvastaanotolle. Tuki- ja liikuntaelinten vaivat voivat myös lisätä
tarvetta ympärivuorokautiselle hoidolle, jonka tarvetta useasti arvioidaan juuri päivystysvastaanotolla. Akuuteissa lyhytkestoisissa, ilman traumaa ilmaantuneissa tuki- ja liikuntaelinten
vaivoissa, potilaat voidaan ohjata tarkan hoidon tarpeen arvion perusteella joko päivystävälle
fysioterapeutille tai päivystävälle lääkärille. Toistuvien käyntien syynä voi olla pitkään jatkuvat kivut tai työntekoa rajoittavat vaivat, jotka eivät helpotu yhden päivystyskäynnin jälkeen.
Ellei näitä potilaita ohjata jo päivystyskäynnin yhteydessä uuteen yhteyteen lääkärin kanssa
kiireettömän vastaanoton puolelle, on monesti lyhyen ajan sisällä saatavaa kiireetöntä vastaanottoaikaa vaikea järjestää, kun sille ilmaantuu tarve.
Maha- ja suolistokanavan vaivojen vuoksi päivystävän lääkärin vastaanotolla toistuvasti käyneiden potilaiden osuus oli yksi kymmenes osa. Maha- ja suolistokanavan akuutteja toistuvia
käyntejä vaativia vaivoja voivat olla akuutit paksunsuolen tulehdukset, kroonista maha- tai
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suolistosairautta sairastavan potilaan akuutit vatsakivut ja infektion merkit sekä tietenkin voimakkaat bakteeri-tai virustulehdukset maha- ja suolistokanavassa. Myös selittämättömät vatsakivut voivat tuoda potilaan päivystysvastaanotolle toistuvasti.
Psyykkiset vaivat olivat potilaiden käynnin syynä harvoissa tapauksissa lääkärin toistuvista päivystyskäynneistä. Psyykkiset akuutit vaivat voivat olla akuutteja stressireaktioita, kuten läheisen vakavan sairastuminen tai kuolema. Myös unettomuus voi aiheuttaa työkyvyttömyyttä tai
n k burnout- oireet, jotka voivat eskaloitua siihen pisteeseen, että potilas tarvitsee päivystyksellistä apua. Myös psyykkisen sairauden paheneminen voi vaatia tarvetta arvioida potilaan
mielenterveydellistä tilaa ja hoidon tehostamista. Toisaalta somaattisten oireiden takana voi
piillä psyykkisen huonovointisuuden syitä, jotka eivät välttämättä tule esiin heti päivystyksen
vastaanotolla tai ainakaan näitä vaivoja ei diagnostisoida suoraan psyykkisiksi vaivoiksi.
Vajaa puolet kaikista lääkärin päivystyskäynneistä olivat muihin vaivoihin liittyviä. Muihin vaivoihin lukeutuvat mm. ihotulehdukset- ja ihohaavat, virtsateiden vaivat, sukupuolielinten ja
lisääntymiseen liittyvät vaivat, neurologiset vaivat, yhteydenotot tutkimustulosten selvittämiseksi sekä väsymyksen ja huonovointisuuden aiheuttamat käynnit. Suurimpina käyntimäärinä näissä muut käynnit- ryhmittelyssä olivat ihovaivat ja haavaumat, 36 käyntiä; sekä neurologiset vaivat, 24 käyntiä. Ihovaivoihin kuuluvat mm. ruusuinfektiot, säärihaavat, traumaattiset haavat, ihopaiseet, ihottumat. Neurologisia vaivoja ovat esim. migreeni, päänsärky, aivoverenkiertohäiriöt, huimaus. Neurologisten vaivojen yleisyys nousi yllättäen isoksi edustajaksi
muiden vaivojen joukosta. Ihovaivojen suhteen tämä ei ollut yllättävää sillä kroonisten haavojen määrä on lisääntynyt myös kiireettömän hoidon puolella.

8.6

Potilaiden arvioita saamastaan hoidosta päivystyksen vastaanotolla

Potilaiden omassa arviossa haluttiin saada vastauksia siihen, miten heitä hoidettiin päivystyksen vastaanotoilla. Noin 30 % kyselyn saaneista vastasi kyselyyn. Kyselyssä ei eroteltu sairaanhoitajan ja lääkärin päivystyskäyntejä toisistaan. Vastanneista 94 % koki saaneensa aina tai
useimmiten tarvitsemansa avun päivystyksestä. Tämä luku kuvastaa päivystyksen hoidon olevan potilaan mukaan hyvää ja tarpeellista. Kun kysyttiin potilaan arviota uuden käynnin tarpeellisuudesta samaan vaivaan liittyen, vastasi puolet henkilöistä useimmiten saaneensa tai
tarvinneensa uuden ajan. Samassa kyselyssä tiedusteltiin potilaan kantaa siihen, miten häntä
pitäisi hoitaa, jotta hänen vaivansa ei johtaisi uuteen kiireellisen hoidon tarpeeseen. Siihen ei
potilailta saatu mitenkään selkeitä yhtenäisiä vastauksia, joiden pohjalta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä.
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8.7

Eettisyys ja luotettavuus

Opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta arvioidaan koko tutkimusprosessin ajan. Alkuvaiheessa luotettavuutta tarkastellaan ilmiön tunnistamisessa ja selkeydessä. Tässä vaiheessa
tarkastellaan myös tutkimuksen merkityksen perusteltavuutta. Alkuvaiheessa oleellista on
myös saada selville tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävien nimeäminen.
Prosessin edetessä tarkastellaan aineiston keruun kuvausta sekä aineiston analyysiä. Lopussa
tarkastelun kohteena on tutkimustulosten raportointi.
Potilailta kysyttiin mielipidettä heidän päivystyksessä saatuun hoitoon, hoitoon hakeutumiseen sekä kehitysideoita heidän hoitamiseen. Potilaille lähetettiin kirjeet elokuun 2018 loppupuolella. He saivat mahdollisuuden vastata kyselyyn joko sähköisesti tai kirjeitse kyselyyn.
Vain neljä henkilöä valitsi sähköisen vastaamisen mahdollisuuden.
Sähköisen osoitteen monimutkaisuus (liite 2) saattoi rajoittaa ihmisten halua vastasta kysymyksiin sähköisessä muodossa. Toinen mahdollinen rajoittava tekijä oli iäkkäiden potilaiden
mukana olo; ikääntyneillä ihmisillä ei välttämättä ole käytössään tietokonetta, saati taitoa
käyttää sähköisiä sivustoja.

9

Jatkotutkimukset ja kehittämisehdotukset

Ikäjakauma toistuvien käyntien kohdalla vaihtelee lääkärin ja hoitajan vastaanottojen välillä
painottuen vanhempaan väestöön lääkärin vastaanotolla ja nuorempaan ikäluokkaan sairaanhoitajan vastaanotolla. Sairaanhoitajan vastaanotolle ohjautuvatkin perusterveet aikuiset,
joiden vaivat eivät ole henkeä uhkaavia tai suuria toimenpiteitä vaativia. Potilailta kysyttäessä saatiin mm. vastauksia, joissa potilas kertoi hakeutuneensa sairaanhoitajan vastaanotolle
pelkän sairauslomatodistuksen takia. Kunta on työnantajana ottanut käyttöön sairausloman
myöntämisessä käytännön, jossa esimies voi jopa 7 päivään asti hyväksyä sairauslomailmoituksen tietyin kriteerein, ilman lääkärin tai hoitajan todistusta. Tämän käytännön hyödyistä kannattaisi kertoa julkisessakin mediassa koska kustannusvaikutukset ja resurssien ohjaaminen
niitä eniten tarvitseville, on tärkeää. Tässä voisikin hyötyä jatkotutkimuksesta näiden potilasmäärien selvittämiseksi ja asian jatkojalostamiseksi.
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että toistuvasti päivystysvastaanottoa käyttävien potilaiden käyntimäärät kiireettömän vastaanotonkin puolella, ovat yleensä keskimääräistä suuremmat. Tässä tutkimuksessa selvitettiin pelkästään päivystystä toistuvasti käyttävien potilaiden
profiilia. Todellisen suurkulutuksen tarkastelemiseksi voisi olla aiheellista tarkastella näiden
potilaiden kiireettömänkin vastaanoton käyntejä; onko niitä samoissa määrissä vai ovatko potilaat kenties jääneet vaille kiireetöntä vastaanoton aikaa ja ajautuvat siksi päivystykseen.
Potilaille suunnatussa kyselyssä saatiin pari sen suuntaista vastausta. Päivystysvastaanoton
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palveluita toistuvasti tarvitsevia potilaita voisi lähestyä puhelinsoitolla juuri niin kuin Järvelä
on tehnyt Tampereen alueella. (Mediuutiset 2016)
Potilaille merkityt syyt hoitoon hakeutumiselle olivat sairaanhoitajien kohdalla seuraavat; yläja alahengitysteiden vaivat työllistävät vastaanottoa eniten. Tuki- ja liikuntaelinten vaivat
työllistivät vastaanottoa toiseksi eniten.
Lääkärin vastaanoton käyntisyiden prosentuaaliset luvut olivat tasaisemmat; tuki- ja liikuntaelinten sairaudet työllistivät päivystäviä lääkäreitä toistuvissa käynneissä eniten ja toiseksi
eniten ylä- ja alahengitysteiden vaivat. Molempien ammattiryhmien kohdalla, nämä kaksi sairausryhmää nousee kärkisijoille. Tämä opinnäytetyön tulosten pohjalta voitaisiin terveysasemalla tehostaa ylä- ja alahengitysteiden vaivojen sekä tuki- ja liikuntaelinten vaivojen hoitoa
sekä tarkastella näiden potilaiden jatkohoidon laatua ja määrää.
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Liite1:
SurveyMonkey-tutkimuskyselyn kysymyspohjan kysymykset:
1. Ikä
2. Sukupuoli
3. Montako kertaa olet käyttänyt päivystyksen tai kiireellisen hoidon palveluita Xxxx terveysasemalla vuonna 2017?
4. Saitko tarvitsemaasi apua?
5. Johtiko päivystys- tai kiireellisen hoidon käynti uusiin käynteihin tähän vaivaan liittyen?
6. Mitkä oireet saivat sinut valitsemaan kiireellisen hoidon kiireettömän hoidon sijaan?
7. Millä tavoin vaivaasi pitäisi hoitaa, jotta voisit välttyä päivystyksellisen tai kiireellisen
hoidon tarpeesta?
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Liite 2:
Hyvä vastaanottaja
Opiskelen Laurea ammattikorkeakoulussa Porvoossa ja päivitän sairaanhoitajan ammattitutkintoani ammattikorkeakoulutasoiseksi. Teen opinnäytetyöni Xxxx terveysaseman päivystyksen kehittämistyönä. Tutkimuksen avulla pyritään parantamaan potilaiden hoitoon hakeutumisen mahdollisuuksia ja kehittämään terveysaseman toimintaa potilaan tarpeiden mukaan.
Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena, johon kutsun teidät osallistumaan. Osallistuminen merkitsee oheisen kyselylomakkeen täyttämistä joko sähköisenä osoitteessa xxxxx
tai kirjallisena, liitteenä olevalla lomakkeella. Mikäli haluatte vastata kysymyksiin ruotsiksi,
pyydän teitä vastaamaan kirjallisella lomakkeella. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista
ja luottamuksellista. Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa Xxxxx sosiaali- ja
terveystoimen johtoryhmältä. Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottaman
luottamuksellisesti. Kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksissa. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa kaksi viikkoa.
Ohessa lähetän myös vastauskuoren. Jos osallistutte kyselyyn kirjallisesti eikä sähköisesti
www-osoitteen kautta, pyydän teitä palauttamaan kyselylomakkeen täytettynä vastauskuoressa 4.9.18 mennessä. Voitte myös jättää täytetyn kyselykaavakkeen kuoressa, terveysaseman vastaanotolle.
Opinnäytetyön ohjaajana ammattikorkeakoulu Laureassa toimii lehtori Riika Sorri,
riikka.sorri@laurea.fi
Vastauksenne on ensiarvoisen tärkeää
Ystävällisin terveisin
Minna Seppälä
opiskelija
Ammattikorkeakoulu Laurea
minna.seppala@xxxxxx
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Liite 3:
Ärade mottagare
Jag studerar vid Laurea ammattikorkeakoulu i Borgå och uppdaterar min sjukskötarexamen
till yrkeshögskolenivå. Jag gör mitt slutarbete som utvecklingsarbete för Xxxxx hälsostations
jourmottagning. Med hjälp av undersökningen strävar man till att förbättra patientens möjligheter att söka vård samt att utveckla hälsostationens verksamheter enligt patienens behov.
Slutarbetet genomförs som förfågan som Ni är inbjudna att delta i. Man deltar i undersökningen genom att fylla i förfårgan. Förfrågan kan fyllas i antingen elektroniskt eller genom att
svara skriftligen på förfrågan som är bifogad. Den elektronsika förfrågan finns endast till
handa på finska, adressen är xxxxxxxxxxx
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och man deltar som anonym person. För undersökningen har ansökts tillstånd av Xxxx social- och hälsostationens ledningsgrupp som accepterats. Ingen deltagares personuppgifter kan spåras i reslutaten av undersökningen.
Svarstiden är 2 veckor.
I brevet finns även ett svarskuvert. Returnera Er ifyllda förfrågan i kuvertet ifall ni inte deltar
i förfrågingen via web-adressen. Kuvertet kan antingen postas eller lämnas in till Xxxx hälsostation senast den 4.9.18.
Som handledare i ammattikorkeakoulu Laurea, fungerar lektor Riikka Sorri, riikka.sorri@laurea.fi
Ert svar är av stort värde för undersökningen
Med vänlig hälsning

Minna Seppälä, studerande
Ammattikorkeakoulu Laurea

minna.seppala@xxxxxx
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Liite 4:

Sairaanhoitajan käynnit ristiintaulukointi-, frekvenssi- ja prosenttijakaumat

Taulukko 1: Naisten ja miesten lkm ikäluokittain
18 - 24

25 - 44

45 - 64

65 -

Yhteensä

Nainen

2

6

8

1

17

Mies

4

3

2

1

10

Yh-

6

9

10

2

27

teensä

Taulukko 2: Käynnit naisilla ja miehillä ikäluokittain
18 - 24

25 - 44

45 - 64

65

Yhteensä

Nainen

11

38

97

5

151

Mies

22

18

11

5

56

Yhteensä

33

56

108

10

207

Taulukko 3: Käynnit diagnoosi-pääluokittain sukupuolen mukaan
Ylä- ja ala-

Tuki- ja lii-

Maha-suolis-

Sydän- ja ve-

Psyyk-

Mu

Yh-

heng. teihin

kunaelimiin

tokanavan

renkiertoon

kiset

ut

teen

liittyvät vai-

liit. vaivat

liit. vaivat

liit. vaivat

vaivat

64

26

4

0

2

55

151

Mies

30

0

14

0

0

12

56

Yh-

94

26

18

0

2

67

207

sä

vat
Nainen

teen
sä

45

Taulukko 4: Käynnit diagnoosi-pääluokittain ikäluokan mukaan
Ylä- ja ala-

Tuki- ja lii-

Maha-suolis-

Sydän- ja ve-

Psyyk-

heng. teihin

kunaelimiin

tokanavan

renkiertoon

kiset

liittyvät vaivat

liit. vaivat

liit. vaivat

liit. vaivat

vaivat

18 - 24

19

0

7

0

1

6

33

25 - 44

40

0

11

0

0

5

56

45 - 64

32

26

0

0

1

49

108

65 -

3

0

0

0

0

7

10

Yhteensä

94

26

18

0

2

67

207

Taulukko 5

Naisten ja miesten %-osuus ikäluokittain
18 - 24

25 - 44

45 - 64

65 -

Yhteensä

Nainen

7,4

22,2

29,6

3,7

63,0

Mies

14,8

11,1

7,4

3,7

37,0

Yhteensä

22,2

33,3

37,0

7,4

100,0

Taulukko 6: Käynnit naisilla ja miehillä ikäluokittain %
18 - 24

25 - 44

45 - 64

65 -

Yhteensä

Nainen

5,3

18,4

46,9

2,4

72,9

Mies

10,6

8,7

5,3

2,4

27,1

Yhteensä

15,9

27,1

52,2

4,8

100,0

Muut

Yhteensä

46

Liite 5:
Lääkärin käynnit sukupuoli-, ikä-, ristiintaulukointi-, frekvenssi- ja prosenttijakaumittain

Taulukko 7: Naisten ja miesten lkm ikäluokittain, lääkärit
18 - 24
25 - 44
45 - 64
65 Yhteensä
Nainen
2
12
15
23
52
Mies
0
2
12
15
29
Yhteensä
2
14
27
38
81
Taulukko 8: Käynnit naisilla ja miehillä ikäluokittain, lääkärit
18 - 24
25 - 44
45 - 64
65 Yhteensä
Nainen
10
75
98
143
326
Mies
0
12
69
87
168
Yhteensä
10
87
167
230
494
Taulukko 9: Käynnit diagnoosi-pääluokittain sukupuolen mukaan
Tuki- ja liikunaelimiin
liit. vaivat
70

Maha-suolistokanavan
liit. vaivat
33

Sydän- ja verenkiertoon
liit. vaivat
27

Psyykkiset
vaivat
12

Muut

Yhteensä

Nainen

Ylä- ja alaheng. teihin
liittyvät vaivat
47

137

326

Mies

28

47

15

16

2

60

168

Yhteensä

494

Taulukko 10: Käynnit diagnoosi-pääluokittain ikäluokan mukaan
Ylä- ja ala-

Tuki- ja lii-

Maha-suolis-

Sydän- ja ve-

Psyyk-

heng. teihin

kunaelimiin

tokanavan

renkiertoon

kiset

liittyvät vaivat

liit. vaivat

liit. vaivat

liit. vaivat

vaivat

18 - 24

2

0

2

0

3

3

10

25 - 44

14

22

7

4

6

34

87

45 - 64

36

47

10

10

4

60

167

65 -

23

48

29

29

1

100

230

Yhteensä

Muut

494

47

Taulukko 11: Naisten ja miesten lkm ikäluokittain %
18 - 24

25 - 44

45 - 64

65 -

Yhteensä

Nainen

2,5

14,8

18,5

28,4

64,2

Mies

0,0

2,5

14,8

18,5

35,8

Yhteensä

2,5

17,3

33,3

46,9

100,0

Taulukko 12: Käynnit naisilla ja miehillä ikäluokittain %
18 - 24

25 - 44

45 - 64

65 -

Yhteensä

Nainen

2,0

15,2

19,8

28,9

66,0

Mies

0,0

2,4

14,0

17,6

34,0

Yhteensä

2,0

17,6

33,8

46,6

100,0

48

Liite 6:
Taulukko 11: Kyselyn vastaukset frekvenssi- ja prosenttijakaumilla
Ikä

vastauksia

prosentti

18-24

1

3

25-44

4

13

45-64

9

30

65-

16

53

yhteensä

30

100

