Teppo Heikkilä ja Eeva-Eerika Helminen | TEEMA: YLEISLÄÄKETIETEEN TUTKIMUS

Yleislääketieteellisen tutkimuksen lisäämiseksi ja parantamiseksi tarvitaan aktiivista ja
pitkäjänteistä kehitystyötä

Yleislääkäri ja tutkimustyö
Tutkimuksen tekeminen ja sitä kautta uuden
tiedon hankkiminen on totunnaisesti ollut
kiinteä osa lääkärin työtä. Tämän päivän oi‑
keutettuna vaatimuksena terveydenhuollossa
on hoidon perustuminen tutkittuun tietoon.
Tätä tietoa tarjoavat esimerkiksi Käypä hoito
‑suositukset (1).
Tästä huolimatta yleislääkärit eivät juuri tee
aktiivisesti tutkimusta. Kansainvälisissä tutki‑
muksissa on todettu, että vaikka perustervey‑
denhuollossa toimivat lääkärit ovat kiinnos‑
tuneita ja tietoisia tutkimustyön tärkeydestä,
vain 15–l8 % heistä on aktiivisia tutkijoita (2,
3). Teoreettisen tutkimuksen ja käytännön
työn välinen kuilu ja tutkimuksen erikoissai‑
raanhoitovetoisuus nousevat keskeisiksi syik‑
si yleislääkärien tutkimusta kohtaan koetun
skeptisyyden taustalla (4).
Myös Suomessa yleislääkärit tekevät tut‑
kimusta vähemmän kuin muiden alojen lää‑
kärit. Lääkäri 2013 ‑tutkimuksen mukaan
yleislääketieteen erikoislääkäreistä 9 % ja ter‑
veyskeskuslääkäreistä 11 % oli väitellyt tai he
tekivät väitöskirjaa, kun kaikista lääkäreistä
vastaava osuus oli 34 %. Terveyskeskuslääkä‑
reistä 51 % oli päättänyt, ettei aio tehdä väi‑
töskirjaa. Kiinnostus tutkimustyöhön vaikutti
erikoisalan valintaan melko tai erittäin paljon
2 %:lla yleislääketieteen erikoistuvista ja eri‑
koislääkäreistä, kun esimerkiksi operatiivisilla
aloilla vastaava osuus oli 16 %, konservatiivi‑
silla aloilla 28 % ja diagnostisilla aloilla 40 %.
Lääkäri 2008 ‑tutkimuksessa tutkimuksen te‑
keminen oli yleisempää niiden yleislääkärien
parissa, joilla ei ollut väestövastuuta verrattu‑
na väestövastuulääkäreihin.
Yleislääketiede on tieteenalana varsin nuo‑
ri. Erikoisala perustettiin Suomeen vuonna
1970. Yleislääketieteessä on tavanomaisesti

totuttu tekemään poikkileikkaus- ja seuranta‑
tutkimuksia yleisistä kansansairauksista ja nii‑
den hoidosta. Nykyään nämä totunnaiset tut‑
kimusasetelmat eivät enää kaikilta osin vastaa
kliinisen tutkimuksen vaatimuksia. Toisaalta
merkittävä osa terveyskeskuksissa tehtävästä
tutkimuksesta on erikoissairaanhoitovetoista.
Tutkimuskysymykset ja -asetelmat on laadit‑
tu erikoissairaanhoidon näkökulmasta, mikä
johtaa herkästi tulosten raportointiin kysees‑
sä olevan sairaalaerikoisalan julkaisusarjoissa.
Tulokset eivät tavoita yleislääkäreitä eivätkä
välttämättä ole sovellettavissa suoraan perus‑
terveydenhuoltoon. Myös yleislääketieteen
professoreista huomattava osa on – ymmär‑
rettävistä syistä – hankkinut tutkimuskan‑
nuksensa jonkin toisen erikoisalan piiristä.
Samoin väitöskirjatutkimusta suunnitteleva
yleislääkäri solahtaa nykyisessä tilanteessa hel‑
posti sairaalaerikoisalan tutkijaksi tutkimusta
paremmin tukevien rakenteiden perässä.
Tutkimusprojektien siirtäminen terveyskes
kusympäristöön on vaikeaa. Asenneilmapiirin
muuttaminen vaatii kovaa työtä. Kansainväli
sesti kiinnostavan tutkimusasetelman luomi‑
nen vaatii kaikesta huolimatta usein yhteis‑
työtä jonkin sairaalaerikoisalan kanssa. Li‑
säksi ongelmiksi voivat muodostua sopivien
tutkimuspotilaiden löytyminen, resurssien
niukkuus, logistiikka sekä tarvittavan tuen ja
osaamisen puute. Realistisinta lienee tutki‑
musprojektien – tai ainakin niiden hallinnoin‑
nin – keskittäminen kaupunkikeskusten suu‑
riin terveyskeskuksiin, joissa tukipalvelut ovat
helpommin järjestettävissä. Silti tutkimuspe‑
rinteen ja -rakenteiden puuttuminen näkyvät
käytännön toteuttamisessa, eikä niitä luoda
hetkessä. Esimerkiksi terveyskeskuksen joh‑
don saaminen tutkimusprojektin taakse, työ‑
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ajan järjestäminen tutkimustyölle tai yksinker‑
taiset logistiikkaan liittyvät kysymykset, kuten
kirjeiden postitus tai laboratoriopalveluiden
järjestäminen, vaativat usein kertaluokkaa
kovemman panostuksen terveyskeskusympä‑
ristössä verrattuna sairaalamaailmaan. Vaikka
tutkimustyön ohjaaja edustaisikin yleislääke‑
tiedettä, työskentelee hän usein yliopistossa
tai yliopistosairaalan perusterveydenhuollon
yksikössä – siis kokonaan eri organisaatiossa
– jolloin vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi
käytännön ongelmien ratkaisemiseksi ovat ra‑
jallisia. Näin tutkijalääkäri jää terveyskeskuk‑
sessa yksin taistelemaan tuulimyllyjä vastaan.
Myös terveyskeskuskollegoilta saatava tuki
on usein varsin ohutta: Vertaistukea tutki‑
mukselle ei ole tarjolla, eivätkä ahtaalle ajetut
terveyskeskuskollegat ehdi auttaa esimerkiksi
tutkimuspotilaiden rekrytoinnissa. Erityisesti
näin on väestövastuuta toteuttavissa yksiköis‑
sä, joissa kollegat herkästi ajautuvat hoitamaan
vain omaa tonttiaan.
Terveyskeskuslääkärit eivät koe saavansa ar‑
vostusta muiden alojen kollegoilta tai suurelta
yleisöltä samoin kuin sairaalassa työskentele‑
vät lääkärit (5). Lähes kaikilla muilla erikois‑
aloilla tutkimusta arvostetaan huomattavasti
enemmän kuin yleislääketieteessä. Tutkimus
on nähty keinona kehittää omaa työtä ja työn
edellytyksiä, osoittaa työn laatu ja nostaa
alan ja työn arvostusta. Perusterveydenhuol‑
tolähtöinen ja yleislääkärivetoinen kliininen
tutkimus olisi yksi keskeinen keino kehit‑
tää terveyskeskusten toimintaa ja parantaa
terveyskeskuksissa annettavan hoidon laatua
sekä samalla vahvistaa terveyskeskuslääkärien
identiteettiä ja yleislääketieteen asemaa. Myös
väestöön nähden terveyskeskuslähtöinen tut‑
kimustyö olisi keino viestittää halusta kehit‑
tää ja ylläpitää korkeita hoidon standardeja ja
eteenpäin pyrkivää perusterveydenhuoltojär‑
jestelmää.
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Terveyskeskusten toiminnan kehittämisek‑
si ja arvostuksen lisäämiseksi tarvitaan ny‑
kyistä enemmän yleislääkärijohtoista, perus‑
terveydenhuollon lähtökohdista kumpuavaa
käytännönläheistä, hoidon laatua parantavaa
ja osoittavaa tutkimusta. Yleislääkäreitä pi‑
tää aktiivisesti kouluttaa, motivoida ja tukea
tutkimuksen tekemiseen. Suuriin terveyskes‑
kuksiin tulee luoda yleislääketieteellisiä tut‑
kimusryhmiä ja niiden ympärille tutkimusta
tukevia rakenteita. Samalla yliopistojen ja jat‑
kossa perustettavien sote-alueiden tulee ottaa
keskeinen rooli terveyskeskuksissa tehtävän
tutkimuksen organisoijina, kehittäjinä ja tuki‑
joina. ■
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