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Akuutti hoito tapahtuu yhä enemmän avohoidossa

Onko psykiatrian päivystäjä hankala kollega?
Terveydenhuoltoa ollaan rakentamassa sosiaa-

li- ja terveyspalvelut yhdistäväksi kokonaisjärjestelmäksi. Uudistuksessa erilaisuus nähdään
voimavarana: eri osat voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi, josta kaikki hyötyvät.
Asiantuntijaorganisaatiossa erikoistumisen
mielekkyys rakentuu hyvän yhteistyön varaan.
Käytännössä jokainen terveydenhuollon toimija havaitsee osaoptimoinnin menevän usein
potilaan kokonaisedun edelle. Pirstoutuneen
hoitojärjestelmän kasvukivut koetaan sen rajapinnoilla: viestit eivät kulje, toimijat eivät tule
ymmärretyksi, vastuuta ja syyllisyyttä pallotellaan, potilaat eivät aina saa parasta mahdollista
hoitoa ja ärtymys valtaa mielen.
Olemmeko kypsyneet terveydenhuollossa
siihen, että eri erikoisalojen asiantuntijat ja
peruspalveluiden yleisosaajat voisivat toimia
hyvässä yhteistyössä samassa kokonaisjärjestelmässä? Eteneekö psykiatrian integroituminen luontevaksi osaksi muuta sosiaali- ja
terveydenhuoltoa? Osaamisen tasolla terveydenhuollon muutos edellyttää, että jokainen
spesialisti kehittyy myös terveydenhuollon
systeemiosaajana. Meidän on tiedettävä, miten terveydenhuolto toimii ja mikä on oma
osamme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa.
Päivystävä lääkäri on terveydenhuollon
portinvartija, myös psykiatriassa. Hänellä on
merkittävä ohjausvalta potilaan hoidossa. Johtajavalta sijoittuu terveydenhuollon sisäisille
rajapinnoille, joissa otetaan kantaa hoitoon
ottamiseen, hoidon tavoitteisiin ja mahdollisesti myös työnjakoon. Pitkälle hajautetuissa
terveyspalveluissa päivystäjä on ollut yksinäinen ratsastaja, jonka on ollut pakko suoriutua työvuorostaan tavalla tai toisella. Voi vain
kysyä, mitä mahdollisuuksia usein vajavaisilla
resursseilla ja puutteellisen tietopohjan varas-

sa toimivalla kollegalla on ollut näissä oloissa
hahmottaa potilaan kokonaisetu ja hänen hoitonsa pitkäjänteisenä prosessina.
Päivystykseen kohdistuvalla kritiikillä on
sekä sisällöllisiä että rakenteellisia syitä. Psykiatriseen päivystykseen ohjautuu ahdistuneita, masentuneita, itsetuhoisia ja joskus myös
väkivaltaisia potilaita.
Tilanteita komplisoi
Päivystykseen
usein päihteiden käytkohdistuvalla
tö ja monisairastavuus.
kritiikillä on sekä
Psykiatriseen päivyssisällöllisiä
että
tykseen lähettämistä
rakenteellisia syitä
edeltää monesti elämäntilanteen kriisiytyminen, jopa kaaos, jossa potilaan tilan arviointi ei ole helppoa lähettävälle lääkärille. Usein
päivystystilanteeseen liittyvät olemassa olevan
hoidon ja hoitosuhteen ongelmat. Tätä taustaa
vasten on selvää, että lähettävän lääkärin arvio
potilaan tilasta ja hoidon tarpeesta voi olla erilainen kuin psykiatrian päivystyspoliklinikan
käsitys. Erikoissairaanhoidossa masennuksen
ja ahdistuksen vaikeusaste kyetään useimmiten arvioimaan hyvin. Samoin lievä itsetuhoisuus pystytään erottamaan luotettavasti vakavasta itsemurhavaarasta (Caplan ym. 2008,
Douglass ym. 2011, Ronquillo ym. 2012).
Päivystyksen erityishaasteina ovat psykoottiset potilaat. Tahdosta riippumattomaan
hoitoon ohjaavan tarkkailulähetteen (M1)
ympärillä käydään toistuvasti keskustelua menettelytavoista, lähetteen sisällöstä ja sen laillisuudesta. Lähettävälle lääkärille riittää ”syytä
epäillä” ‑tasoinen arvio mielenterveyslain hoitoon määräämisen edellytysten täyttymisestä.
Sen sijaan psykiatrian päivystävä lääkäri tekee
perustellun päätöksensä tarkkailuun ottamisesta vain, jos edellytykset toteutuvat ”todennäköisesti” (Lönnqvist ym. 2011, Ojanen ja 853
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Mantere tässä numerossa). Suuremman todennäköisyyden vaatimus ja päivystävän lääkärin asema julkisen vallan edustajana johtavat
usein päätöksiin, jotka eivät vastaa lähettävän
lääkärin odotuksia. Tilanne aiheuttaa jännitteitä lähettävän ja vastaanottavan tahon välillä,
erityisesti silloin, kun M1-lähete sisältää muotovirheitä tai kun se ei johda sairaalahoitoon.
Psykiatrian puolella tarvitaan ymmärtämystä
lähettävän lääkärin vaikeaa tilannetta kohtaan.
Potilaan asiantunteva tutkiminen ja onnistunut hoitoonohjaus ovat parhaita keinoja edistää yhteistyötä lähettävän tahon kanssa. Arat
asiat vaativat myös herkkyyttä neuvottelu- ja
palautetilanteissa. Erikoissairaanhoito ja sen
edustajat eivät toimi peruspalveluiden yläpuolella vaan niiden rinnalla.
Psykiatria korostaa hoidon akuuttivaiheen
ja samalla myös päivystyksen asemaa hoidon
suunnittelussa ja vaikuttavuuden edistämisessä. Akuuttitoiminta on avohoitopainotteista.
Päivystys- ja akuuttitoiminnan vahvistaminen mahdollistaa voimavarojen siirtämisen
sairaalatoiminnasta avohoidon puolelle. Avohoidon on tuettava peruspalveluissa toteutettavaa mielenterveystyötä, sillä ilman nykyistä
selvästi laajempaa ja parempaa mielenterveys
työtä hoitojärjestelmä ei toimi.
Psykiatrinen akuuttihoito rakentuu riittävän
isojen avohoitoyksiköiden varaan. Vain ne kykenevät järjestämään yhdessä sairaalayksiköiden kanssa tehokkaan päivystyksen. Muutos
merkitsee toimintojen keskittämistä. Hyvä
akuuttitoiminta edellyttää myös uusia toimintatapoja, jotka vahvistavat yhteistyösuhteita
paikallisiin toimijoihin. Tarvitaan konsultointia, yhteisneuvotteluja, liikkuvia yksiköitä,
kotikäyntejä ja toiminnan jatkuvaa arviointia.
Psykiatrisesta päivystyksestä tulee tavallisesti mieleen sairaalan yhteydessä toimiva
poliklinikka, joka ottaa potilaita turvaan sairaalaan, tarvittaessa potilaan tahdosta riippu-
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matta. Tällaista hoitojärjestelmää ei ole enää
olemassa. Akuutti hoito tapahtuu pääosin avohoidossa, vaativissakin tilanteissa. Sairaalahoito on tehohoitoa, jonka käyttö vaatii harkintaa
ja pätevää ammatillista päätöksentekoa. Avohoidon ja sairaalan välimaastoon on syntymässä ”puskurivyöhyke”, jossa vahvasti miehitetyt päivystyspoliklinikat kykenevät pätevän
arvioinnin lisäksi myös vaativaan lyhytkestoiseen hoitoon ja seurantaan. Lisäksi ne tukevat
tarvittaessa sairaalaa.
Psykiatrian päivystäjä ei ole hankala kollega.
Hän on terveydenhuollon muutoksissa ponnisteleva asiantuntija, jonka on opittava kuuntelemaan muita kollegoita, jotta tulisi itsekin
kuulluksi. ■
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