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Mikä auttaisi terveyspalveluiden
suurkäyttäjää?

T

utkimuksen mukaan yksi kymmenesosa menesosa käyttää keskimäärin viittä eri sotepotilaista vie 40 % yleislääkärin ajasta palvelua ja 13 % heistä jää nykyjärjestelmässä
(1). Eniten palveluita käyttävästä kym tunnistamatta (8).
menesosasta käytetään nimeä terveyspalvelui
Hollantilaisessa tutkimuksessa pitkäaikais
den suurkäyttäjät. Terveyspalveluiden suur ten suurkäyttäjien hoidon kustannukset olivat
käyttäjän määrittelyyn on käytetty esimerkiksi kolminkertaiset tavanomaisiin palveluiden
vuosittaista lääkärikäyntimäärää. Suomessa käyttäjiin verrattuna sekä perusterveydenhuol
suurkäyttäjän määritelmänä on pidetty vähin lossa että erikoissairaanhoidossa. Eroa eivät
tään kahdeksaa käyntiä vuodessa yleislääkärin selittäneet pelkästään potilaiden sairaudet tai
vastaanotolla.
lääkärilähtöiset tekijät (9). Oulun kaupungissa
Systemaattisissa katsauk
sissa on todettu, tehdyssä selvityksessä todettiin eniten palvelui
että terveyspalveluiden suurkäyttäjät eivät ole ta käyttävän kymmenesosan kuluttavan 74 %
samasta puusta veistettyjä
kaikista sote-kustannuksista
(2,3). Suomessa 1990-lu
(8).
Empaattiset ja potilaita
vulla tehdyssä tutkimuk
Lääkärit kokevat suur
kuuntelevat lääkärit
sessa suurkäyttäjät jaettiin
käyttäjien hoitamisen usein
vetävät todennäköisimmin
viiteen alaryhmään pääon
haastavaksi ja uuvuttavaksi.
suurkäyttäjiä puoleensa.
gelman perusteella: moni
Suurkäyttäjien lääkärikohtai
ongelmaisiin, somaattista
nen määrä vaihtelee suuresti
sairautta sairastaviin, psyykkistä sairautta sai (10). Empaattiset ja potilaita kuuntelevat lää
rastaviin, somatisoiviin ja kriisitilanteessa oirei kärit vetävät todennäköisimmin suurkäyttäjiä
leviin (4).
puoleensa.
Perusterveydenhuollon palveluiden suur
Suurkäyttäjien hoidosta on tehty kaksi syste
käyttö on liitetty muun muassa naissukupuo maattista kirjallisuuskatsausta (1,11). Koska ei
leen, somaattisiin sairauksiin, sosiaalisiin teki ole yhdenlaista suurkäyttäjää, ei myöskään ole
jöihin sekä psyykkisiin stressioireisiin ja ahdis yhtä interventiota. Satunnaistetussa kontrol
tuneisuuteen (2,3,5,6). Riskitekijät ja ennuste loidussa asetelmassa on tutkittu sekä lääkärien
vaihtelevat alaryhmän mukaan. Kuitenkin vain että potilaiden lyhyen koulutuksen vaikutuksia
harva suurkäyttäjä käyttää palveluita pitkäaikai suurkäyttöön ja -käyttäjiin masennuksen hoi
sesti. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan vain dossa. Valitettavasti vakuuttavaa näyttöä ei ole
joka seitsemäs suurkäyttäjä jatkaa palveluiden toistaiseksi saatu mistään interventiosta. En
runsasta käyttöä usean vuoden ajan (7). Pit simmäisessä hoitoja koskevassa katsauksessa
käaikaisilla suurkäyttäjillä on todettu olevan todettiin masennuksen hoidon vähentävän oi
lyhytaikaisia suurkäyttäjiä enemmän sosiaalisia reita masentuneilla suurkäyttäjillä, mutta muu
ja mielenterveysongelmia sekä lääketieteellises ten interventioiden vaikutukset jäivät vähäisiksi
ti selittämättömiä oireita (7). Oulun kaupun (11). Aiemmin tänä vuonna julkaistiin päivitet
gissa vuosina 2014–2015 tehdyn selvityksen ty katsaus suurkäyttäjille tehdyistä interventi
mukaan eniten sote-palveluita kuluttava kym oista. Kolmetoista uutta arvioitua interventiota
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eivät merkittävästi muuttaneet käsitystä suur
käyttäjien hoidosta.
Kahdesta monitahointerventiosta saattaa
kuitenkin löytyä viisauden siemen (12,13).
Niissä selvitettiin ensin asiakkaan käyntien
syy ja rakennettiin yksilöllinen hoitosuunni
telma, johon sekä ammattilaiset että asiakkaat
sitoutuivat. Satunnaistetussa kontrolloidussa
asetelmassa tehdyissä interventioissa toisessa
elämänlaatu parani ja toisessa käynnit vähe
nivät. Olennaista molemmissa interventioissa
oli runsaisiin käynteihin johtaneen ongelman
perusteellinen selvittäminen sekä räätälöity, yk
silöllinen hoitosuunnitelma. Tämä olisi missä
tahansa toteuttamiskelpoista.
Suurkäyttäjien hoidossa potilaiden profiloin
ti ja segmentointi pääongelman sekä palvelutar
peen mukaan, yksilöllisen hoitosuunnitelman
laatiminen ja vastuuhenkilön tai palveluohjaa
jan järjestäminen saattaisivat olla kustannusvai
kuttavan hoidon elementtejä.
Väli-Suomen terveyskeskusten Hyvä potku
-hankkeen tavoitteena oli pitkäaikaissairauk

sien hoidon kehittäminen terveyshyötymallin
mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena oli potilaan
ottaminen mukaan oman hoitonsa suunnitte
luun ja yksilöllisen hoitosuunnitelman laati
minen. Potku-hankkeessa urakoitiin tuhansia
hoitosuunnitelmia myös paljon palveluita tar
vitseville asiakkaille. Tieteellistä näyttöä ei ole
kuitenkaan siitä, miten ja ketkä suurkäyttäjistä
hyötyivät näistä.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä
nettipohjainen Suuntima-palvelu on tehty
avustamaan terveydenhuollon asiakkaiden
asiakkuuspolun valitsemisessa. Tämän hank
keen arvioimiseen ollaan aloittamassa tutki
mustoimintaa.
Terveyspalveluiden suurkäyttäjistä tiedetään
paljon mutta heidän vaikuttavasta hoidostaan
toistaiseksi vähän. Kaikkiin uusiin interventioi
hin pitäisi siksi liittää tutkimustoimintaa. Eten
kin hoitosuunnitelmien, palveluohjauksen ja eri
palveluiden integroimisen vaikutuksista sekä
potilaiden terveyteen että palveluiden käyttöön
tarvitaan lisää tutkimustietoa.
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