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Tulisiko epävarmuuden
sietämistä kouluttaa?

Yleislääkäripäivät järjestettiin Marina Congress Cen‑
terissä Helsingissä 23.–24.11.2017. Tapahtuman suo‑
sio jatkoi kasvuaan, järjestelyt toimivat erinomaisesti,
ja ohjelmisto oli entisestään monipuolistunut muun
muassa historian ensimmäisen Nuoret GP:t ‑juosteen
myötä. Avainpuheenvuoroissa paneuduttiin perus
terveydenhuollon laatuun ja turvallisuuteen sekä
kuultiin mielenkiintoinen katsaus yleislääketieteen
historiasta Suomessa.
Abstraktien aihepiirit kattoivat koko ihmisen elä‑
mänkaaren. Taysissa kerättyyn aineistoon pohjautu‑
vassa tapaus-verrokkitutkimuksessa raskaushepatoo‑
sin ei havaittu vaikuttavan elinikään 27–46 vuoden
seurannassa. Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja
Skotlannin kattavassa kuvaavassa tutkimuksessa to‑
dettiin lasten terveystarkastusten vaihtelevan mait‑
tain ja niitä ohjaavan enemmänkin historiallisten
seikkojen kuin tutkimustiedon. Laatumittareille olisi
tarvetta. Tutkimus on toteutettu yhteistyönä Nordic
Research Network for Children and Adolescents in
General Practice kanssa ja verkostoon otetaan lisää‑
kin tutkimustyötä aiheesta tekeviä jäseniä.
Hyvinkäällä suoritetussa, satunnaistetussa ja kont‑
rolloidussa tutkimuksessa yli 75-vuotiaiden kotona
asuvien hyvinvointia edistävät kotikäynnit vaikuttivat
pitävän yllä tutkittavien elämänlaatua yhden vuoden
kuluttua tilastollisesti merkittävästi, mutta kahden
vuoden kuluttua vaikutus ei enää tullut esiin (Liimat‑
ta H ym).
Valinnanvapauskokeiluun osallistuneista kunnis‑
ta kerätyssä aineistossa suurimmiksi terveysaseman
vaihtoa selittäväksi tekijöiksi nousivat lääkäriaikojen
saatavuus, sijainti ja hoidon laatu. Tutkimushankkeita
on käynnissä myös siitä, ketkä hyötyvät koululääkärin
terveystarkastuksista sekä metabolisista muutoksista
ja lihastoiminnasta fibromyalgiassa.
Abstraktikierrolla esiteltiin hiljattain myös BMJ
Openissa julkaistu systemoitu katsaus, jossa selvi‑
tettiin yleislääkärin vastaanottoaikojen pituuksia eri
maissa. Tutkimuksessa havaittiin selkeä yhteys vas‑
taanottoaikojen pituuden ja terveydenhuoltoon käy‑
tetyn rahoituksen välillä. Noin puolella maailman vä‑
estöstä on keskimääräisellä yleislääkärin vastaanotto
käynnillä alle viisi minuuttia aikaa käytettävänään.
Päätelmissä tutkijat toteavat tämän aiheuttavan kiel‑
teisiä vaikutuksia sekä potilaan hoidolle että yleislää‑
kärille. (Irving G ym. BMJ Open 2017 doi:10.1136/bm‑
jopen-2017-017902)

Diagnostiikkaan liittyvä epävarmuus on tyypillistä
erityisesti perusterveydenhuollossa, jossa potilaan
oireet kohdataan jäsentymättöminä. Systemoidus‑
sa katsauksessa pyrittiin keräämään tietoa siitä,
mitä diagnostisen epävarmuuden hallinnasta yleis‑
lääketieteessä tiedetään. Suurin osa tutkimuksista
keskittyi kuvaamaan yleislääkäriin itseensä liittyvää
epävarmuuden sietoa. Tämä sisälsi sekä kognitiivisia
(turvaverkon luomiseen liittyviä), emotionaalisia (eri‑
laisiin persoonallisuuspiirteisiin liittyviä), että eettisiä
(epävarmuuden jakaminen potilaan kanssa) ulottu‑
vuuksia. Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa epävar‑
muuteen pyrittiin vaikuttamaan interventiolla, joka
sisälsi opiskelua pienryhmissä. Tutkijat toteavat yh‑
teenvedossaan, että epävarmuudesta on hyvin vähän
korkealaatuista empiiristä tietoa. Diagnostiikkaan liit‑
tyvää epävarmuutta on yleensä pyritty vähentämään,
mutta mikäli hyväksytään, että epävarmuus on väis‑
tämätöntä perusterveydenhuollossa ja yleislääkärit
koulutetaan toimimaan sen kanssa, voidaan hoidon
laatu ja kustannusvaikuttavuus turvata. (Alam R ym.
BMC Fam Pract 2017;18:79)
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