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Interaktiivinen selkälähete ja selkäpotilaan
tutkimisen koulutusmateriaali Lääkärin
tietokannoissa
Alaselkäkipupotilaat kuormittavat peruster
veydenhuoltoa. Suurin osa alaselkäkivusta on
epäspesifsiä, mutta lääkärien on tunnistettava
selkäkivun vakavat ja spesifiset syyt. Selkälähet
teen tarkoituksena on kuvata strukturoidusti
alaselkäkipupotilaan anamneesiin ja kliiniseen
tutkimiseen kuuluvat keskeiset seikat. Selkä
lähetteen molemmat versiot (päivystys/kiireelli
nen hoito ja kiireetön hoito) löytyvät Lääkärin
tietokannoista ”selkälähete”-termillä. Lähete
ohjelma muotoilee automaattisesti syötetyistä
potilastiedoista sanallisen lähetetekstin, jonka
pystyy kopioimaan muihin sähköisiin tai tulos
tettaviin lähetepohjiin. Lähetteen strukturoitu
jen vastausten lisäksi voi sanallista lähetetekstiä
tarvittaessa laajentaa anamneesissa ja kliinises
sä tutkimuksessa. Esimerkiksi työhön liittyvät
tekijät on hyvä kuvata tarkemmin ja lähetteen
loppuun on hyvä tiivistää, miksi potilas lähe
tetään erikoissairaanhoidon arvioon. Selkälä
hetteeseen interaktiivisuutta tuovat linkitykset
Lääkärin käsikirjaan ja lähetettä tukeviin uusiin
opetus
materiaaleihin, jotka löytyvät Lääkärin
tietokannoista ”Toimintakyvyn arvio” -osuudes
ta tai hakusanalla ”selkäpotilas”.

on WHO:n mukaan eniten hait‑
taa aiheuttava terveysongelma (1). Terveys
2011 ‑tutkimuksen mukaan 41 % naisista ja
35 % miehistä raportoi selkäkipua edellisen
kuukauden ajalta. Miehillä iällä ei ollut yh‑
teyttä selkäkipuun, kun taas naisilla selkäkipu
yleistyi iän mukana. Vuodesta 2000 selkä
kipu on yleistynyt miehillä 30 %:sta 35 %:iin

Alaselkäkipu
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ja naisilla 37 %:sta 41 %:iin. Eniten selkäkipu
on yleistynyt 30–54-vuotiailla, ja kroonista
alaselkäkipua on joka kymmenennellä (2, 3).
Alaselkäkipupotilaat kuormittavat runsaasti
terveydenhuoltoa (4). Selkäsairauksien takia
Suomessa käytettiin 120 miljoonaa euroa noin
2,2 miljoonaan sairauspäivärahapäivään vuon‑
na 2012. Lisäksi 26 600 henkilöä oli eläkkeel‑
lä selkäsairautensa takia, ja tähän kului 346,6
miljoonaa euroa (5, 6).
Valtaosa alaselkäkivusta on epäspesifistä
(7). Hoitosuosituksissa painotetaan ”punaisia
lippuja” eli oireita, jotka viittaavat vakavaan
(syöpä, infektio, murtuma) tai spesifiseen
sairauteen (8). Yleisimpiä spesifisiä selkäsai‑
rauksia ovat iskiaskipu ja tulehduksellinen
selkäkipu (9, 10, 11). Vakavia tai systeemisiä
sairauksia esiintyy noin 1 %:lla ja alaraajaan
säteilevää kipua (lähinnä iskiaskipu ja lanne‑
rangan ahtaumatautiin liittyvä neurogeeninen
klaudikaatio) 5–9 %:lla väestöstä (7). Pitkit‑
tyneessä alaselkäkivussa tulehduksellisen reu‑
masairauden osuus on noin 5 %, ja näistä niin
sanotuista aksiaalisista spondylartriiteista sel‑
kärankareuma on ankkurisairaus (12).

Selkäpotilaan toimintakyvyn arvio
Facultas toimintakyvyn arviointiprojektin ta‑
voitteena vuonna 2008 oli yhtenäistää toimin‑
takyvyn arviointia neljässä sairausryhmässä,
joita olivat mielialahäiriöt, alaselän ja niskan
sairaudet, suurten nivelten sairaudet ja kroo‑
ninen kipu. Keskeisenä tarkoituksena oli, että
alaselkäkipuisen potilaan toimintakykyä ku‑
vattaisiin oireiden, validoitujen suorituskyky‑
mittareiden, haittaa kuvaavien standardoitujen

= Tiedosta taidoksi

TAULUKKO 1. Selkälähete ja alaselkäpotilaan tutkimiseen liittyvät opetusmateriaalit lääkärin tietokannoissa.
Materiaali

Tekijät
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Alaselkäpotilaan
kliininen tutkimus

Karppinen J, Laimi K, Krüger L, Kankaan
pää M, Arokoski J, Lepistö P

http://www.terveysportti.fi/eutil/
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Alaselkäpotilaan
tutkiminen: videot

Karppinen J, Laimi K, Krüger L, Kankaan
pää M, Arokoski J, Lepistö P

http://www.terveysportti.fi/eutil/
avaa?tk=ltk&artikkeli=tul00003

oirekyselylomakkeiden ja lääkärin huolellisen
kliinisen tutkimuksen avulla (13).

Strukturoidut lähetteet
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin moniam‑
matillinen tiimi Duodecimin kanssa on aiem‑
min kehittänyt useita Terveysportin Lääkärin
tietokantoihin sijoitettuja strukturoituja lä‑
hetteitä, joista olkapää- ja polvilähetteet ovat
interaktiivisia (14, 15). Vastaavan lähetteen
tarve on myös alaselkäkipupotilaan kohdalla
jatkotutkimusten ja -hoidon arvioimiseksi eri‑
koissairaanhoidossa.

Selkäpotilas-hanke
Suomalainen Selkätutkimusseura ry ja Suo‑
men Fysiatriyhdistys valmistelivat selkälähet‑
teen yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin
kanssa Avain Technologies Oy:n kehittämäl‑
le lomakealustalle. Läheterunko pohjautuu
Facultas-hankkeeseen (13). Valmista testiver‑
siota paranneltiin eräiden erikoislääkäriyhdis‑
tysten jäsenten kommenttien avulla. Saman
aikaisesti, kun Facultas-projektin innoittamina
lääketieteellisten tiedekuntien fysiatrian kandi‑
opettajat alkoivat yhtenäistää alaselkäpotilaan
tutkimisen opetusta, selkälähetteen kehittäjät
( JK ja TP) päättivät yhdistää selkälähetteen
ja alaselkäpotilaan kliinisen tutkimisen koulu‑
tusmateriaalin Lääkärin tietokantoihin yhdeksi
”selkäpotilaskokonaisuudeksi”. Koulutusmate‑
riaalia työstivät Fysiatriyhdistys, Duodecim ja
Keskuspuiston ammattiopisto. Selkälähetteen
ja sitä tukevien opetusmateriaalien tarkemmat
verkko-osoitteet ovat TAULUKOSSA 1 .

Selkälähetteen sisältö ja käyttö
Selkälähetteen molemmat versiot (päivystys/
kiireellinen hoito ja kiireetön hoito) löytyvät
Lääkärin tietokannoista ”selkälähete”-termillä.
Selkälähetteeseen interaktiivisuutta tuovat
linkitykset Lääkärin käsikirjaan ja lähetettä
tukeviin opetusmateriaaleihin (TAULUKKO 1 ).
Opetusmateriaalit löytyvät myös Lääkärin tie‑
tokannoista Toimintakyvyn arvio ‑osuudesta
tai hakusanalla selkäpotilas. Anamneesi-kou‑
lutusosiossa tarkan anamneesin lisäksi selite‑
tään kipujanan ja Oswestryn haittaindeksin
käyttöä (KUVA 1 ). Siinä käydään läpi myös
spondylartriittien, iskiaskivun ja epäspesifisen
selkäkivun erityispiirteitä. Opetusmateriaa
lissa ”kliininen tutkimus” ‑osiosta löytyvät
äänelliset videot ja äänetön valokuva-artikkeli.
Video on pilkottu pieniin osiin, joita voi kat‑
soa vaikkapa vastaanoton yhteydessä.
Kiireettömän selkälähetteen osiot on kuvat‑
tu TAULUKOSSA 2 . Perusrakenne on samankal‑
tainen myös kiirelähetteessä. Lähetteen kliini‑
nen tutkimus on linkattu videomateriaaleihin.
Lähetteen usea osio (työkyvyttömyyden kes‑
to, selkäkivun voimakkuus ja vaikutus toimin‑
takykyyn, ontuminen kävellessä, hoitovaste
fysioterapiaan) on pisteytetty kiireettömään
hoitoon pääsyn perusteiden mukaisesti (16).
Lähetteen lopussa onkin kohta ”Hoitoon pää‑
syn pisteet”, josta painamalla ohjelma laskee
automaattisesti hoitoon pääsyn pisteet ja on
helppo todeta, täyttyykö erikoissairaanhoi‑
toon lähettämisen raja (50 pistettä).
Selkäkoulutuspakettiin on sisällytetty selkä‑
potilaiden toimintakykyä arvioiva Oswestryn
kysely, tulehduksellisen selkäsairauden aktii‑
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Y DI N A S I AT
88 Alaselkäkipupotilaita on perusterveydenhuollossa
paljon.
88 Erikoissairaanhoidossa tapahtuvaa tutkimusten ja
hoidon tarpeen arviointia varten lähetteiden on oltava sisällöltään kattavia.
88 Interaktiivinen selkälähete kuvailee systemaattisesti alaselkäkipupotilaan anamneesin ja perusterveydenhuollon kliinisen tutkimuksen.
88 Selkälähetteen interaktiivisuutta lisäävät Lääkärin
käsikirjan ja Lääkärin tietokantojen alaselkäpotilaan tutkimisen oppimateriaalit.

visuutta arvioiva Bath Ankylosing S pondylitis
Disease Activity Index eli BASDAI-kysely ja
kipupiirros. Oswestry- ja BASDAI-kyselyt
ovat interaktiivisia, eli potilas voi täyttää ne
vastaanotolla tai jo etukäteen potilastietojär‑
jestelmään yhteydessä olevalla tietokonesovel‑

1644

KUVA 1. Kiireettömän selkälähetteen valikkoja.

J. Karppinen ym.

luksella. Kummassakin kyselyssä on mukana
kyselypisteet laskeva laskuri. Silloin, kun ei ole
käytössä potilastietojärjestelmään kommuni
koivaa sovellusta, esimerkiksi vastaanotto‑
avustajat voivat tulostaa kyselyt potilaille täy‑
tettäväksi ennen vastaanottoa. Kipupiirros on
vapaasti tulostettavissa selkäpaketin linkistä.
BASDAI löytyy osoitteesta: http://www.reu
matologinenyhdistys.fi/files/robfin_basdai_suo
mi.pdf.

Oswestryn kyselyn verkko-osoite täs‑
mentyy kesän aikana.
Selkälähetteen lopussa on ”Lähete”-osiossa
kohta ”Näytä valmis lähete”. Siitä painamalla
ohjelma muotoilee automaattisesti sanallisen
lähetetekstin, jonka pystyy kopioimaan mui‑
hin sähköisiin tai tulostettaviin lähetepohjiin
(KUVA 2 ). Selkälähetteessä kuvattujen osioiden
lisäksi anamneesiin voi olla tarvetta lisätä po‑
tilaskohtaisesti esimerkiski kivun vuorokausi‑
vaihtelu ja jatkuvuus, potilaan ilmoittama sub‑
jektiivinen lihasheikkous sekä mahdollinen
neurogeeninen klaudikaatio ja maksimaalinen
kävelymatka. Kliinisen tutkimuksen osioon
voi kuvata myös mahdollisia deformiteetteja

TAULUKKO 2. Kiireettömän selkälähetteen tarkempi sisältö.
Osio

Selitys

Henkilötiedot

Nimi ja sosiaaturvalitunnus

Diagnoosit

Tavallisimmat diagnoosivaihtoehdot annettu, näistä voi valita useampia. Useasta
diagnoosista linkki Lääkärin käsikirjaan.
M51.3-diagnoosissa korostettu, ettei rappeuma riitä ainoaksi diagnoosiksi.

Oire

Paikallinen ja säteilevä selkäkipu kysytään erikseen, tulehduksellisen selkäkivun
kriteerit erikseen. Tulehduskipulääkkeiden vaikutus kipuun.

Oireen alku

Ilman selvää syytä / tapaturman tai voimakkaan kuormituksen jälkeen.

Oireen kesto

Yhtämittainen kesto viikoissa

Työkyvyttömyyden kesto

Alle 1 kuukautta, 1–3 kuukautta tai yli kolme kuukautta

Kivun voimakkuus

Kipujanan asteikon mukaan: ei kipua / kohtalainen / voimakas / sietämätön kipu

Toimintakyky

Oswestryn haitta-asteikon mukaan: Ei toimintahaittaa / kohtalainen / vaikea haitta /
toimintakyvytön tai vuodepotilas

Keltaiset liput

Hidastunutta toipumista ennustavat tekijät

Ikä

Vuosissa

Toimeentulo

Työ, sairausloma tai kuntoutustuki, eläke, työttömyyspäiväraha / vanhempainraha /
opintoraha / muu. Ammatti kysytään erikseen, jos on työssä tai sairauslomalla.

Paino ja pituus

Ohjelma laskee automaattisesti painoindeksin (BMI)

Tupakointi

Tupakoivilta päivittäisten savukkeiden määrä

Muut sairaudet, lääkitys

Kipulääkitys kysytään erikseen

Kliininen yleistutkimus

Lannerangan fleksio (modifioitu Schober), liikekipu (liikkuvuutta testatessa), lantio
lannerankarytmi, ontuminen kävellessä

Alaraajojen neurologinen
tutkimus

SLR (jalkojen suorana nosto), Babinskin koe, alaraajarefleksit, alaraajojen lihas
voimat, alaraajojen tunto (myös allodynia tai hyperalgesia), TPR (tuseeraus)

Onko fysioterapia toteutettu Terapeuttinen harjoittelu ja fysikaalinen hoito kertoina. Lisäksi hoitovaste.
Kuvantaminen

Natiiviröntgen ja muut kuvantamistutkimukset erikseen. Kohtaan Lisätietoja voi
selostaa löydökset tarkemmin.

sekä lonkka-, polvi- ja risti-suoliluunivelten
statuksen. Kaikkien potilaiden kohdalla työ‑
hön liittyvät tekijät on hyvä kuvata perusteel‑
lisesti ja loppuun tiivistetään, miksi potilas lä‑
hetetään erikoissairaanhoidon tutkimusten ja
hoidon tarpeen arvioon.

Lähetteiden laatu paranee
Kiireettömän hoidon lähetteiden laatua on
aiemmin arvioitu ortopedian poliklinikan pol‑
vinivelrikkopotilailla. Lähetteissä oli puutteita
painoindeksin, konservatiivisen hoidon toteu‑
tumisen, apuvälineiden, leikkaushalukkuuden
ja toimintakyvyn (mukaan lukien kävelymatka
ja ontuminen) kuvaamisessa (17). Alaselkä
kipupotilaiden kiireettömän hoidon lähettei‑
den laatua ei ole arvioitu, mutta kokemuksem‑
me mukaan selkäpotilaiden sairaalalähetteistä
ei aina löydy riittävää tietoa oireiston ja sai‑

rauden tämänhetkisestä tilasta, kehittymises‑
tä tai aiemmista tutkimuksista ja hoidoista.
Näiden tietojen perusteella lähetekäsittelyssä
tehdään päätös jatkotoimista ja niiden kii‑
reellisyydestä. Erikoissairaanhoidon lääkäri
voi suunnitella hyvän lähetteen perusteella
potilaan jatkotutkimukset jopa potilasta tutki‑
matta. Kokeilumme perusteella uskomme, että
strukturoitu lähetepohja parantaa lähetteiden
laatua ja sisältöä sekä nopeuttaa potilaiden
hoitoonohjausta, koska erikoissairaanhoidon
lääkäri pystyy aiempaa paremmin arvioimaan
perusterveydenhuollosta lähetetyn potilaan
tilanteen vaikeusasteen. Hyvä lähete ohjaa po‑
tilaan myös oikealle erikoisalalle – esimerkiksi
tulehduksellisen selkäkivun epäily päätyy reu‑
matologille – ilman turhia muiden erikoisalo‑
jen poliklinikkakäyntejä, jotka viivästyttävät
asianmukaisen hoidon saamista.
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KUVA 2. Sähköinen lähetepohja.
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Sisältöä lähetteeseen potilastieto
järjestelmästä

Hoidon tarpeen arviointi
kyselykaavakkeilla

Tutuksi tultuaan selkälähetteestä on hyö‑
tyä. Käyttö laajenee opetuksen, tiedotuksen,
alueellisten koulutusten ja hoitoketjujen kaut‑
ta. Tällä hetkellä selkälähete on mainittu vas‑
ta yhdessä hoitoketjussa (18). Lääketieteen
perusopetuksessa selkälähete ja sitä tukevat
opetusmateriaalit ovat jo käytössä ainakin
Oulun, Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yli
opistoissa. Tulevaisuudessa lähetteet ovat lin‑
kitettyinä sähköisissä potilaskertomuksissa,
jolloin niihin voidaan siirtää joitain potilas‑
kertomustietoja automaattisestikin. Kehitty‑
neemmät potilastietojärjestelmät ja lähete‑
käytännöt saattavat mahdollistaa rakenteisen
selkälähetteen käyttämisen perusterveyden‑
huollon lähetteenä myös sellaisenaan.

Facultas-projektissa korostettiin selkä- ja nis‑
kasairauksissa kivun pitkittymiseen ja toimin‑
takyvyn huononemiseen yhteydessä olevia
psykososiaalisia tekijöitä (13, 19, 20, 21).
Psykososiaalisten tekijöiden kartoittamiseen
ei Facultas-hankkeessa kuitenkaan sisällytetty
varsinaisia mittareita. Selkälähetteessä on nyt
tuotu esiin epäspesifisen selkäkivun kroonis‑
tumisen vaaraa lisäävät psykososiaaliset teki‑
jät (niin sanotut keltaiset liput) Käypä hoito
‑suosituksen mukaisesti (8). Selkälähetettä
tukevan oppimateriaalin anamneesi-osiossa
on mainittu myös erilaisia kivun kroonistu‑
misen riskiä arvioivia kyselyitä kuten esimer‑
kiksi Fear Avoidance Behavior Questionnaire
FABQ) ja Örebron kyselyn lyhyt versio (22,

J. Karppinen ym.

23). Tuomme nämä ja muitakin kivun kroo‑
nistumista ja hoidon luonnetta arvioivia ky‑
selyitä lääkärien ja muiden terveydenhuollon
ammattilaisten käyttöön sen jälkeen, kun ne
on validoitu suomeksi.

Lopuksi
Alaselkäkipupotilaita on perusterveydenhuol‑
lossa runsaasti. Ilman huolellista anamneesia
ja perusterveydenhuollossa tehtyä kliinistä

tutkimusta selkäpotilaiden lisätutkimusten
ja hoidon tarvetta on vaikea arvioida asian‑
mukaisesti erikoissairaanhoidossa. Struk‑
turoitu selkälähete (Lääkärin tietokantojen
”selkälähete”-termi) muistuttaa keskeisistä ala‑
selkäkipupotilaan anamneesissa ja kliinisessä
tutkimuksessa huomioitavista seikoista. Selkä‑
lähetteen interaktiivisuutta lisäävät linkitykset
Lääkärin käsikirjaan ja lähetettä tukeviin uu‑
siin opetusmateriaaleihin (Lääkärin tietokan‑
nat: ”selkäpotilas”). ■
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