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Abstract
The background to this study was, firstly, the shortage of doctors in the remote areas in Finland and
secondly, the possibilities to use new IT-technology to the organization of health care services. The
aim was to find out whether it is possible to organize consultations between GPs and patients as
remote work through the use of videoconferencing equipment. In literature the results of the studies
on teleconsultations in remote areas have been positive in many specialties from the point of view
of operating the system, patient satisfaction and costs. However few studies of teleconsultations are
available in the area of general practice.
The aims of this study were to identify the technical solutions what teleconsultation requires and
to report on the implementation of the solutions and process of the teleconsultations. Two hypotheses
were to be tested in the study: first that patients treated in the traditional way were more satisfied
than teleconsultation patients: the second was that while a sizeable patient group could be treated
remotely, teleconsultation would prove to be more expensive than the traditional consultation.
The teleconsultation part of the study was organized so, that the patient and a trained nurse were
in Puolanka Health Center and the GP in the city of Kajaani (100 kilometers away). The
videoconferencing system worked on the LAN in the Kainuu area. The study group consisted of two
random groups, 508 patient visits were treated as remote work and 490 visits were treated in the
traditional way in Puolanka Health Center. In addition to the diary of technical problems and the
patient satisfaction questionnaires the measures of the study were the analysis of success in the
consultation and the account of the return consultations in the remote group. A part of consultations
were videotaped and the success in transfer of information was analysed from those tapes. The cost
of the consultation was calculated, and sensitivity analysis was used to examine the cost of
teleconsultations for diabetic patients.
The results indicated that with a local area network it is possible to build a well functioning,
reasonably priced teleconsultation system. The patients were equally satisfied with the
teleconsultation as with the traditional consultation. The transfer of information in teleconsultations
was good enough to make reliable diagnoses. It is estimated that three out of four from a random
population in general practice could be treated in teleconsultation. Although it is about 30% more
expensive to treat patients by teleconsultation than by the traditional method, the advantages of the
teleconsultation model are that it enables an efficient transfer of information and know-how
regardless of distance, and that it enhances considerably the traditional scope of health care services.

Keywords: cost, patient satisfaction, primary health care, remote consultation,
teleconsultation, telemedicine, televideoconsultation, videoconferencing
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Tiivistelmä
Tutkimuksen lähtökohtana oli syrjäisten alueiden lääkäripula ja toisaalta telelääketieteen mukanaan
tuomat mahdollisuudet järjestää palveluja uudella tavalla. Tarkoituksena oli selvittää, voidaanko
lääkärin vastaanottopalveluita tuottaa etätyönä videoneuvottelujärjestelmää käyttäen. Kirjallisuuden
mukaan tulokset monien erikoisalojen televideokonsultaatioista olivat myönteisiä toimivuuden,
potilastyytyväisyyden ja kustannusten näkökulmista: mutta perusterveydenhuollon tutkimuksia
etävastaanotosta ei löytynyt.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia teknisiä ratkaisuja etävastaanotto vaatii ja kuvata
valitun järjestelmän toimivuus sekä etävastaanottotapahtuman kulku.
Hypoteesissa oletettiin tavallisella vastaanotolla hoidettujen olevan hieman etä-vastaanotolla
käyneitä tyytyväisempiä ja että merkittävä osa potilasjoukosta voidaan hoitaa etätyönä sekä että
etävastaanottokäynti on kalliimpi kuin tavallinen vastaanottokäynti.
Tutkimus toteutettiin siten, että etävastaanottotilanteessa potilas oli hoitajan kanssa Puolangan
terveyskeskuksessa ja lääkäri Kajaanissa. Yhteys hoidettiin videoneuvottelujärjestelmällä, joka
käytti Kainuun atk-alueverkkoa. Tutkimusjoukko koostui kahdesta satunnaistetusta ryhmästä, joista
508 vastaanottokäynnin ryhmä hoidettiin etätyönä ja toinen 490 käynnin ryhmä tavallisella
vastaanotolla Puolangan terveyskeskuksessa.
Mittareina käytettiin teknisten ongelmien päiväkirjaa ja potilastyytyväisyyskyselyä, vastaanoton
onnistumisen arviointia ja etävastaanoton uusintakäyntien tarpeen selvitystä. Tiedon siirtymisen
onnistumista tutkittiin siten, että analysoitiin joukko videonauhoitettuja vastaanottoja, laskettiin
vastaanottokäyntien kustannukset ja tarkasteltiin herkkyysanalyysien avulla etävastaanottomallilla
toteutetun diabetesetävastaanoton kustannuksia.
Tuloksien mukaan on mahdollista rakentaa toimiva, kohtuuhintainen etävastaanottojärjestelmä,
kun käytetään alueellista atk-verkkoa. Potilaat olivat vähintään yhtä tyytyväisiä etävastaanottoon
kuin tavalliseen. Tiedon siirtyminen etävastaanotolla on riittävän hyvä luotettavien päätelmien
tekemiseksi. Noin kolme neljäsosaa valikoimattomasta perusterveydenhuollon potilasjoukosta
voitiin hoitaa etätyönä. Lääkärin oma arvio vastaanoton onnistumisesta oli kuitenkin parempi
perinteisessä vastaanotossa ja etävastaanotolla jouduttiin
määräämään hieman enemmän
laboratoriokokeita. Kun etävastaanottomallia käytetään korvaamaan tavanomainen vastaanottotapa
ilman toiminnallisia ja organisatorisia muutoksia, se on noin 30 % kalliimpi kuin tavanomainen.
Etävastaanottomalli kuitenkin mahdollistaa tehokkaan tiedon ja osaamisen siirtymisen välimatkasta
riippumatta ja luo edellytykset uudenlaisille tavoille organisoida terveydenhuollon palveluita.

Asiasanat: etävastaanotto, kustannukset, perusterveydenhuolto, potilastyytyväisyys,
telelääketiede, televideovastaanotto, videoneuvottelu

Alkusanat
Tämän tutkimusidean taustana olivat pitkä työskentelyni pahan lääkäripulan vaivaamassa
Kainuussa ja jo vuosia jatkunut kiinnostukseni telelääketieteeseen. Varsinainen innostus
asiaan heräsi vuoden 2001 alussa, kun kuulin, että Kainuun Keskussairaalassa oltiin
käynnistämässä samana syksynä Sonetti-projektia. Sen yhtenä tavoitteena oli selvittää
mahdollisuuksia hyödyntää videoneuvottelua terveydenhuollossa. Samoihin aikoihin tuli
julkisuuteen tieto, että Kainuuseen oli valmistumassa tietoliikenteen alueverkko, joka
yhdisti suljetun ja suojatun verkon piiriin kaikki Kainuun kunnat ja Keskussairaalan.
Edellä mainitut taustatekijät synnyttivät mielessäni idean tutkimuksesta, jossa selvitettäisiin, onko videoneuvottelulaitteiston avulla mahdollista hoitaa perusterveydenhuollon
lääkärin vastaanottoa etätyönä. Keskustelin ideasta keväällä 2001 Oulun yliopiston yleislääketieteen professorien Sirkka Keinänen-Kiukaanniemen ja Pekka Larivaaran kanssa.
He pitivät ideaa mielenkiintoisena ja rohkaisivat tutkimuksen suunnitteluun ja lupasivat
sille tukeaan. Oli suuri onni, että sain heidät ohjaamaan tätä työtä. Sirkan kaiken kiireen
keskellä ohjaukseen, neuvontaan ja keskusteluihin irrottama aika ja laaja asiantuntemus
ovat olleet keskeinen edellytys hankkeen onnistumiselle ja Pekan jatkuva positiivinen
kannustus, ohjaus ja kritiikki erityisesti kirjoitusvaiheessa auttoivat jaksamaan ja pysymään aikataulussa. Heidän molempien osallistuminen myös aktiivisesti tutkimukseen
videonauhojen analysoijina mahdollisti tutkimuksen yhden keskeisen osion toteutumisen.
Heille molemmille haluan esittää erityisen lämpimät kiitokset.
Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin johtajan Hannu Leskisen myönteinen suhtautuminen asiaan heti hankkeen alkuvaiheessa oli ratkaiseva tutkimusprojektin liikkeelle
saamisessa ja rahoituksen järjestämisessä. Asiantunteva ja joustava ohjausryhmän vetäminen hankkeen ensimmäisen puoliskon aikana helpotti olennaisesti projektin hallinnon
hoitoa. Lämpimät kiitokset.
Erityisen suuri merkitys tutkimuksen toteutumiselle oli Puolangan kunnan johtavien
virkamiesten ja luottamusmiesten myönteisellä suhtautumisella. Myös terveyskeskuksen
henkilökunta suhtautui asiaan erittäin innostuneesti. Ilman kunnanjohtaja Maija-Liisa
Veteläisen tarmokkuutta projektin käynnistäminen ainakaan toteutuneessa aikataulussa ei
olisi ollut mahdollista. Aivan keskeisin osuus tämän projektin onnellisessa läpiviennissä
oli terveyskeskuksen vastaanoton vastaavalla hoitajalla Lyyli Heikkisellä. Hänen rautainen ammattitaitonsa, kykynsä nopeasti hoitaa käytännön ongelmat ja ennen kaikkea halunsa paneutua uusiin asioihin omaa aikaakin käyttäen olivat korvaamattomia tällaiselle

kehityshankkeelle. Hänen lomiensa ja vapaidensa sijaisena toimi erinomaisesti terveydenhoitaja Taina Paulomäki. Kaikille heille ja erityisesti Lyylille esitän suuret kiitokset.
Suuri haaste tällaisen projektin rakentamisessa ja läpiviennissä on saada lukuisat asiantuntijat yhdessä ratkomaan ongelmia, joita kukaan ei välttämättä ole aikaisemmin kohdannut. Varsinkin tämä korostuu teknisen laitteiston, ohjelmistojen ja yhteyksien rakentamisessa. Tästä suuresta joukosta haluan mainita Puolangan atk-päällikön Kari Heikkisen, Kainuun keskussairaalan atk-suunnittelijan Ari Kemppaisen ja huoltomestarin Jorma
Hiltusen, Xenex Oy:n ohjelmistosuunnittelijan Jouni Turusen, Kajaanin puhelinosuuskunnalta Johannes Lukkarin ja Tomi Kekäläisen sekä Kajaanin opettajankoulutusyksikön
erikoislaboratoriomestarin Veli-Matti Karppisen. Ilman Scopia Oy:n Aila Leskisen ystävällistä apua korvapotilaiden tutkimus olisi jäänyt vajavaiseksi. Heille ja kaikille nimeltä
mainitsemattomille mukana olleille esitän parhaat kiitokset.
Varsin jännittävä vaihe hankkeessa oli vastaanoton aloitus, koska ei tiedetty miten potilaat suhtautuvat tällaiseen uuteen toimintamalliin. Heidän myönteinen suhtautumisensa
oli yllätys ja vaikka tutkimus aiheutti heille ylimääräistä vaivaa, säilyi aktiivisuus osallistumiseen hyvänä koko vastaanottovaiheen ajan; kaikille osallistuneille potilaille sydämelliset kiitokset.
Tutkimuksen tiedostojen koodauksen suoritti erinomaisen tunnollisesti ja tarkasti etätyönä Salli Mikkonen Suomussalmelta, kiitokset! Tilastollisen analyysin suoritti sovellussuunnittelija FM Jari Jokelainen, myös useat muut Kansanterveys- ja yleislääketieteen
laitoksen henkilökunnan jäsenet osallistuivat monin tavoin tutkimuksen tekemiseen. Heille kaikille suuret kiitokset. Informaatikko Raija Heinon ystävällinen opastus tietokantojen
ja viitteiden hallintaohjelman käyttöön oli suurenmoinen apu iäkkäänä tutkimuksen pariin
hakeutuneelle. LL Martina Torpan panos videonauhoitusten analyysien toteutuksessa oli
korvaamaton, kiitos!
Varsin vaativan ja keskeisen kustannusanalyysin suunnitteluun ja seurantaan osallistui
toimitusjohtaja LT Hannu Pajunpää. Lisäksi siihen saatiin ohjausta myös taloustieteen
laitokselta professori Jukka Pelliseltä ja tutkija KTM Marjukka Manniselta, heille lämpimät kiitokset.
Esitän parhaat kiitokset esitarkastajina toimineille dosentti Mårten Kvistille ja dosentti
Arto Vehviläiselle saamistani arvokkaista neuvoista työn viimeistelyvaiheessa sekä lehtori Raija Hietarannalle Suomen kielen tarkastuksesta.
Lopuksi haluan lausua erityiset kiitokset dosentti Ilkka Winbladille, joka telelääketieteen pioneerina vuosia sitten herätti ajatuksen etätyön mahdollisuudesta terveydenhuollossa ja on koko hankkeen ajan antanut ohjeita ja toiminut myös seurantaryhmän jäsenenä
sekä viime vaiheessa antanut arvokkaita neuvoja käsikirjoituksen valmistelussa.

Lyhenteet ja käytetty terminologia
Telelääketiede on potilaan tutkimista, tarkkailemista ja hoitamista sekä potilaan ja henkilökunnan kouluttamista käyttäen apuna teletekniikkaa, joka mahdollistaa asiantuntijaavun ja potilastietojen saannin oikeaan paikkaan riippumatta siitä, missä potilas tai kyseinen tieto kulloinkin on (Van Goor & Christensen 1992).
Teleterveydenhuollon suhde telelääketieteeseen on vastaava kuin terveydenhuollon suhde
lääketieteeseen. Teleterveydenhuolto kattaa siten mm. hoitotieteen ja terveydenhuollon
hallinnon ja organisoinnin.
Etädiagnoosi on telelääketieteen keinoin tehty diagnoosi.
Etäkonsultaatio on kahden ammattilaisen välinen telelääketieteen keinoin toteutettu asiantuntijaneuvottelu joko ilman potilaan läsnäoloa tai hänen läsnä ollessaan.
Etävastaanotto on lääkärin reaaliaikainen, audiovisuaalinen ja vuorovaikutteinen potilasvastaanotto etätyömenetelmiä käyttäen.
Etäpoliklinikka on fyysinen yksikkö, joka antaa joko etäkonsultaatio- tai etävastaanottopalveluita.
Etä- liite ammattinimikkeen edessä tarkoittaa yleisesti etätyötä tekevää ammattilaista:
Etälääkäri on joko vastaanottoa tai konsultaatiota etätyönä tekevä lääkäri.
Etähoitaja on etävastaanotolla potilaan kanssa toimiva hoitaja sekä itsenäisesti hoitotyötä
etätyönä tekevä hoitaja.
IP = Internet Protocol tarkoittaa videoneuvottelun yhteydessä atk-verkkoa käyttävää neuvottelujärjestelmää.
ISDN = Integrated Services Digital Network on numeerista tiedonsiirtotekniikkaa käyttävän tiedonsiirtopalvelun standardi, videoneuvottelun yhteydessä se tarkoittaa puhelinverkkoa käyttävää neuvottelujärjestelmää.
Koodekki on videoneuvottelulaitteiston keskeisin osa, jossa tapahtuu kuvan ja äänen käsittely, lähettäminen ja vastaanottaminen.
Kbit/s, mbit/s = kilobittiä sekunnissa, megabittiä sekunnissa ovat tiedon siirron mittayksiköitä.
LAN = Local area network = paikallinen atk-alueverkko.
Store-and-forward = pysäytyskuva, on ei-reaaliaikaisessa teledermatologiassa käytetty
termi yksittäisten kuvien lähettämisestä konsultaatioon.

Tele (kreikkaa) = kaukainen, etäinen
Telekonsultaatio = etäkonsultaatio
Telematiikka = teletekniikan ja tietojenkäsittelytekniikan yhteistä soveltamista.
Televideo = videoneuvottelu
Televideovastaanotto on videoneuvottelulaitteiston avulla toteutettu etävastaanotto.
VPN = virtual private network on laite tai ohjelmistojärjestelmä, jolla salataan ulkopuolisilta kahden pisteen välinen tietoliikenne.
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1 Johdanto
Useissa teollistuneissa maissa hyvin toimivien ja laadukkaiden terveyspalvelujen järjestäminen syrjäseuduille on ongelma. Jo alustava kirjallisuuteen tutustuminen tutkimuksen
suunnitteluvaiheessa osoitti, että 1970–1980-luvuilla etenkin Yhdysvalloissa syrjäiset
maaseutumaiset alueet kärsivät lääkäripulasta ja samoista sosiaali- ja terveydenhuollon
ongelmista, jotka ovat tulleet polttaviksi Suomessa parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Ongelmiin ei näytä löydetyn muuallakaan pysyviä ratkaisumalleja.
Lääkäripulan syitä on selvitelty lukuisissa tutkimuksissa. Koulutusmäärillä on arveltu
ainakin Suomessa olevan osuutta tämänhetkiseen tilanteeseen, silti koulutusmäärien lisäys ei välttämättä näytä korjaavan tilannetta. Nuorten lääkärien haluttomuuteen asettua
asumaan syrjäisille paikkakunnille vaikuttavat monet tekijät. Tämän päivän nuoret eivät
näytä olevan yhtä työkeskeisiä kuin aiemmat sukupolvet. Tieto syrjäisten terveyskeskusten kiireisestä, usein pakkotahtisesta työstä ja runsaasta päivystysvelvollisuudesta ei houkuttele. Lääkärikunnan naisistuminen on vaikuttanut samaan suuntaan, sillä puolisolle ei
pikku kunnista helposti löydy työtä. Valtaosa lääkäreiksi opiskelevista on lähtöisin kaupunkikulttuurin piiristä eikä maaseutu nykyisin tarjoa kulttuuri- ja koulutuspalveluja eikä
niitä harrastusmahdollisuuksia, joita nuoret aikuiset haluaisivat, - eränkäynti ja luontoharrastukset eivät enää riitä.
Sen lisäksi että henkilöstöpulan vuoksi ei pystytä riittävästi tarjoamaan peruspalveluita,
ongelmia pahentaa väestörakenteen nopea muutos. Syrjäiset alueet kärsivät väestön voimakkaasta muutosta asutuskeskuksiin. Muuttajana on nuori, terve, työikäinen väestö,
mikä johtaa ikärakenteen vanhenemiseen, sairastavuuden suhteelliseen lisääntymiseen ja
kunnan taloudellisen kantokyvyn heikkenemiseen.
Ongelmien ratkaisemiseksi on kokeiltu monia keinoja. Yhdysvalloissa on käytetty palveluiden keskittämistä suurempiin yksiköihin, ja tämänsuuntainen kehitys on ilmeisesti
alkamassa myös meillä. Tämä kuitenkin usein pidentää asiakkaiden matkaa.
Toinen paljon käytetty keino on työnjaon muutos lääkärien ja hoitohenkilökunnan kesken. Ainakin Yhdysvalloissa ja Englannissa oma akateeminen koulutusjärjestelmä tuottaa
nurse practitioner ja physician assistant -nimikkeillä työntekijöitä, jotka sijoittuvat toimenkuvaltaan lääkärien ja sairaanhoitajien välille. Suomessa ei ole vastaavaa ammattikorkeakoulutusta eikä myöskään vastaavalla ammattinimikkeellä toimivia työntekijöitä.
Englanninkieliselle nimikkeelle on haettu suomenkielistä vastinetta, mutta vakiintunutta
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nimikettä ei vielä ole löytynyt. Muualla kokemukset tästä järjestelmästä näyttävät olevan
myönteisiä ja kehitys meillä tuntuu seuraavan ulkomaiden esimerkkiä.
Kolmas ratkaisumahdollisuus palvelujen turvaamisessa on ollut telelääketieteen käyttöönotto. Varsinkin Yhdysvalloissa on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana runsaasti
telelääketieteen kehitys- ja tutkimusprojekteja, joilla on yritetty löytää ratkaisuja syrjäisten alueiden terveydenhuollon, erityisesti erikoislääkäripalvelujen tarjonnan ongelmiin.
Vaikka kokemukset ovat useimmiten olleet myönteisiä sekä asiakkaiden suhtautumisen,
järjestelmien toimivuuden että monilta osin myös kustannustehokkuuden näkökulmasta,
on telelääketieteen laajamittainen hyödyntäminen tällä hetkellä edelleen rajoittunut muutamalle sektorille.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä etäkonsultaatiosta on saatu
runsaasti myönteisiä tutkimustuloksia, mutta valikoimattomien perusterveydenhuollon
potilaiden hoitamisesta etävastaanotolla ei ole raportoitu. Siksi päädyttiin toteuttamaan
Etälääkäritoiminnan kokeilu (tuonnempana Etävastaanotto-projekti) -tutkimushanke, jossa suurimpana rahoittajana oli STM, toisena rahoittajana ja tutkimuspaikkana Puolangan
terveyskeskus sekä hallinnoijana ja osa rahoittajana Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä.
Etävastaanotto tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko kokeillusta mallista apua
pyrittäessä löytämään ratkaisuvaihtoehtoja terveydenhuollon ongelmiin erityisesti syrjäisillä alueilla.

2 Kirjallisuuskatsaus
2.1 Syrjäisten alueiden lääkäripula ja sen ratkaisumallit
2.1.1 Lääkäripula ja ratkaisumallit ulkomailla
2.1.1.1 Yleisyys
Syrjäseutuja vaivaava lääkäripula näyttää olevan yleismaailmallinen ilmiö (Iversen et
2002b; Kobayashi & Takaki 1992; Lee & Chou 1991; Rabinowitz et al. 1999b; Reamy
1994; Wise et 1994; Yang & Huh 1989). USA:n keskushallinto on määritellyt lääkärivajeesta kärsiväksi alueeksi ne seudut, joissa lääkäreitä on perusterveydenhuollossa vähemmän kuin yksi 3500 asukasta kohden. Vuonna 1994 sellaisia alueita oli 2663 ja niillä
asui 47 miljoonaa asukasta, joka oli 19 % Yhdysvaltain väestöstä (Schroeder & Beachler
1995). Näiden alueiden määrä oli lisääntynyt 40 % vuodesta 1990 lähtien. Lääkärien
lisäksi USA:ssa on syrjäseuduille usein vaikea saada myös muuta terveydenhuollon henkilöstöä. (Hart-Hester & Thomas 2003)

2.1.1.2 Lääkärien työpaikan valintaan ja
työviihtyvyyteen vaikuttavat seikat
Maaseudulla kasvaneiden lääkärien on muita useammin todettu sijoittuvan työhön syrjäseudulle. Myös ensimmäisen opiskeluvuoden suunnitelmilla on todettu olevan ennustearvoa työpaikan valinnan kannalta. (Rabinowitz et al. 1999b) Mahdollisuus työskennellä
ryhmävastaanotolla ja sairaalan läheisyys houkuttelevat lääkäreitä (Connor et al. 1995).
Tärkeimpänä työviihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä on pidetty työpaikan toisia lääkäreitä, ja mahdollisuus vastaanoton aikataulujen säätelyyn lisää syrjäisenkin alueen houkutte-

18
levuutta. Maantieteellinen sijainti, vapaa-ajan harrastukset, puolison työnsaantimahdollisuudet ja lasten koulunkäynti sekä harrastusmahdollisuudet vaikuttavat lääkärien työpaikan valintaan. (Anderson et al. 1994)
Terveydenhuollon henkilökunnan stressaantumisessa on havaittu eroja maaseudulla ja
kaupungeissa. Stressaaviksi koettiin alituinen henkilökunnan vaihtuvuus, hallinnon lisääntyminen ja potilaiden odotusten jatkuva kasvu. Tämän lisäksi maaseudulla työpainetta aiheuttivat erityisesti pitkät päivystysvuorot ja vaikeudet pitää kertyneet ylityöt vapaana. Maaseudun yleislääkäriltä edellytettiin toimimista myös spesialistin ja jopa papin
roolissa, mikä oli omiaan lisäämään stressiä.(Iversen et al. 2002a)
Jatkokoulutukseen pääsemisen vaikeudet todettiin perusterveydenhuollon lääkärien ongelmiksi sekä australialaisessa (Wise et al. 1994) että taiwanilaisessa tutkimuksessa (Lee
& Chou 1991 ). Erityisesti tämä korostui maaseudun lääkäreillä, joilta lisäksi vaadittiin
paljon enemmän kliinisiä taitoja kuin kaupungeissa työssä olevilta. Taloudelliset kannustimet todettiin keinoiksi lisätä tyytyväisyyttä työhön ja elämään. USA:ssa Wisconsinin
osavaltiossa oli lääkäripulasta kärsivillä seuduilla monilla vastaanotoilla taloudellisia
vaikeuksia, jotka johtuivat vakuutusjärjestelmien huonoista korvauksista ja ilman vakuutusta olevien potilaiden hoitamisesta, eräänlaisesta laupeuden työstä (Ryan et al. 1993).

2.1.1.3 Maaseudun lääkäripulan poistaminen
Lääkäripulaan on haettu apua ulkomaisista lääkäreistä (Kirk 1991), syrjäseutujen sairaaloiden sulkemisesta eli keskittämisestä (Mullner et al. 1990) ja puhelinpalveluna järjestetystä yliopistosairaalatasoisesta konsultaatiopalvelusta (Holt & Crawford 1992). On vaadittu rahoitusjärjestelmän muutosta (Kindig 1990) ja ehdotettu potilaiden osallistumista
palvelujen järjestämiseen (Zimmerman 1990).
Selvä myönteinen vaikutus on saatu USA:ssa lääkäripula-alueiden erikoiskoulutusohjelmalla (PSAP) (Rabinowitz et al. 1999a). Mainittu tutkimus seurasi ohjelmaa, jossa
yliopistoon otettiin joukko maaseudulla kasvaneita ja perhelääketieteestä kiinnostuneita
hakijoita erityiskiintiöllä. Heille järjestettiin erityisohjausta perhelääketieteestä ja valittiin
harjoittelupaikka maaseudulta. Opiskelua myös tuettiin taloudellisesti. 22 vuotta valmistumisen jälkeen tehdyssä seurantatutkimuksessa todettiin ohjelman läpikäyneiden sijoittuneen kolme kertaa useammin maaseudulle tai lääkäripulasta kärsivälle alueelle ja toimivan neljä kertaa useammin perhelääkäreinä kuin muut opiskelijat.
Lääkärien koulutusmäärän lisäystä esitetään usein keinoksi ratkaista lääkäripula. Eteläkorealaisessa tutkimuksessa selvitettiin lääkärien koulutusmäärien lisäyksen vaikutusta
heidän sijoittumiseensa ja syrjäisten alueiden lääkäripulaan (Yang & Huh 1989). Tuloksena oli, ettei lisäkoulutus välttämättä helpottanut lääkäripulaa. Useimmat vastavalmistuneet lääkärit valitsivat työpaikkansa suuresta kaupungista, samaan aikaan kun monet
maaseudun alueet kärsivät lääkäripulasta. Lääkäreillä näytti olevan taipumus työskennellä alueilla, missä oli muita lääkärin työtä tukevia mahdollisuuksia, mistä oli lyhyt matka
suureen kaupunkiin, missä oli lähellä lääketieteellinen tiedekunta ja missä elinympäristö
muutoin oli miellyttävä. Aivan samansuuntainen tulos todettiin Japanissa, jossa lääkäripulan takia lisättiin lääkärien koulutusmäärä kaksinkertaiseksi 1970- luvulta 1980- luvun
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puoliväliin mennessä. Alle 10 000 asukkaan kunnissa lääkärimäärät eivät juuri lisääntyneet, kun yli 30 000 asukkaan kunnissa tilanne parani selvästi. (Kobayashi & Takaki
1992)

2.1.2 Lääkäripula ja sen ratkaisumallit Suomessa
2.1.2.1 Lääkärimäärän kehitys ja terveyskeskuslääkäripula
Kansanterveyslain voimaan tulo 1972 merkitsi suuria muutoksia Suomen perusterveydenhuollon rakenteeseen. (Forsius 1992) Siihen saakka kuntien lääkäripalvelut olivat
hoituneet kunnanlääkärien ja yksityislääkärien toimesta. Voimavaroja suunnattiin terveyskeskuksiin ja aluksi erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maaseutukuntiin (Kokko et al.
1992). Myös lääkärien koulutusta lisättiin voimakkaasti, niin että kun tilastojen mukaan
vuonna 1970 lääkäreitä oli 4 965, heitä vuonna 1980 oli 9 517 ja vuonna 2002 kaikkiaan
19 764 (Suomen Lääkäriliitto 2004). Saman tilaston mukaan lääkärit jakautuvat maassa
epätasaisesti; vuonna 2002 vähiten lääkäreitä asukasta kohden oli Länsi-Pohjan (611 asukasta / 1 lääkäri), Kainuun (549), Kymenlaakson (547) ja Lapin (531) sairaanhoitopiirien
alueilla. Suurimmat lääkäritiheydet olivat viiden yliopistollisen keskussairaalapiirin alueilla (256–245).
Merkittävää lääkäripulaa on Suomessa esiintynyt viimeisten parinkymmenen vuoden
aikana, joskin vajeen määrä on vaihdellut. Lääkäriliiton julkaiseman selvityksen mukaan
terveyskeskusten lääkärin viroista ja toimista oli vuonna 2002 täyttämättä 11,3 %, kun
vastaava luku vuonna 2000 oli ollut 6,8 (Vehkasaari 2002). Alueellisesti eniten puutetta
lääkäreistä oli Keski-Pohjanmaalla, jossa 31,6 % viroista oli täyttämättä, seuraavana tulivat Länsi-Pohja (27,9 %), Lappi (25,5 %), Kainuu (19,7 %), Vaasa (19,4 %) ja PohjoisKarjala (19,2 %).

2.1.2.2 Lääkäripulan syyt
Nuori lääkäri 88 -tutkimuksessa 40 % tutkituista oli toteuttanut tai aikoi toteuttaa urasuunnitelman muutoksen (Jääskeläinen et al. 1989). Muutoksen merkittävin suunta oli
terveyskeskuksesta sairaalaan. Suurin syy tähän oli tyytymättömyys terveyskeskustyöhön
ja toisena halu kehittyä ja erikoistua. Tyytymättömyyttä aiheuttivat erityisesti työn pakkotahtisuus, henkinen rasittavuus ja huonot mahdollisuudet erikoistua. Myös koulutuspaikalla on todettu olevan suuri merkitys lääkärien sijoittumiseen (Mattila et al. 1989). Helsingistä valmistuneista 78 % työskenteli HYKS:n vastuualueella, ja muista tiedekunnista
valmistuneista oli koulutusyksikkönsä vastuualueella työssä n. 60 %.
Lääkärien työolot ja kuormittuneisuus -tutkimuksessa todettiin, että lääkärien työuupumus oli lisääntynyt vuoteen 1986 verrattuna (Töyry et al. 1999, Äärimaa et al.
1988). Työuupumuksen esiintyvyydessä oli huomattavia eroja eri lääkäriryhmien välillä
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ja yleisintä se oli terveyskeskuslääkäreillä; vakavaa kuormittuneisuutta 5 %:lla ja lievää
50 %:lla. Työuupumuksen todennäköisyyttä vähensivät koettu ammatillinen pätevyys,
kohtuullinen työsidonnaisuus, hyvät potilassuhteet, työyhteisön myönteinen ilmapiiri,
vaikutusmahdollisuudet ja konsultointimahdollisuus.
Terveyskeskustyön nykytila ja tulevaisuus 2002 -tutkimuksessa selviteltiin terveyskeskuslääkärien työssä viihtymistä, terveyskeskusten toimivuutta ja syitä lääkärien lähtöön
terveyskeskuksista. Maaliskuun 2000 ja vuoden 2002 välillä neljäsosa lääkäreistä oli jättänyt terveyskeskuksen. Edelleen työssä olevista kahdeksan kymmenestä viihtyi työssään
hyvin, parhaiten hallintolääkärit, alle kaksi vuotta terveyskeskuksessa olleet ja pienten
kuntien lääkärit. Tutkijat pitävät huolestuttavana nuorten lääkärien pientä osuutta ja sitä,
että yli puolet heistä harkitsi yksityissektorille siirtymistä. Kolmasosa lääkäreistä ei ollut
vahvasti sitoutunut terveyskeskustyöhön ja keski-ikäistä, kokenutta ja työssään viihtyvää
ydinjoukkoa uhkasi harveneminen. (Kumpusalo et al. 2002)
Lääkärien mielestä parhaiten toimivia seikkoja olivat yhteistyö henkilökunnan kesken
ja toisten lääkärien konsultointi, huonoiten toimi sijaisten saanti, tutkimustoiminta, lääkärien työterveyshuolto ja yhteistyö kunnan sekä potilasyhdistysten kanssa. Väestövastuun
toimivuuden todettiin huononevan vastuuväestön määrän kasvaessa. Erittäin merkittävästi toimivuuteen vaikutti johtamiskulttuuri ja usein annettu palaute työstä oli yhteydessä
hyvään toimivuusarvioon. Suurissa kaupungeissa toimivuus oli huonompaa kuin pienissä
kunnissa. Tutkijat toteavat, että erityistä huomiota tulisi kiinnittää terveyskeskusten johtamiseen, lääkärien itsenäiseen työskentelyyn ja sijaisten saantiin ja lisäksi tulisi pohtia
ovatko kunnat parhaita toteuttamaan perusterveydenhuoltoa. (Vehviläinen et al. 2002)
Terveyskeskuksesta poislähdön tärkein syy oli tässäkin tutkimuksessa pakkotahtinen ja
kiireinen työ. Poislähteneet lääkärit kokivat myös päässeensä huonommin ulkopuoliseen
koulutukseen kuin jääneet lääkärit. (Vehviläinen et al. 2003)

2.1.2.3 Ratkaisukeinot
Lääkäripulan ratkaisuiksi on esitetty ja käytetty meillä samoja keinoja, joita on kokeiltu
muissakin maissa, muun muassa lääkärikoulutuksen lisäämistä, lääkäreiden houkuttelemista lisäeduilla, ulkomaisten lääkärien palkkaamista, palveluiden keskittämistä, työnjaon muutosta lääkärien ja hoitohenkilökunnan välillä, tiimityötä ja telelääketieteen käyttöön ottoa.
Lääkärikoulutuksen toteutettu lisäys näkyy vasta useiden vuosien kuluttua ja lähivuosina lääkäreitä siirtyy runsaasti eläkkeelle (Suomen Lääkäriliitto 2004). Yhdeksi keinoksi
on esitetty palkkauksen lisäämistä (Paavonen 2000) ja monet syrjäiset kunnat ovat näin
toimineetkin, mutta paremmat palkkaedut ovat tehonneet vain osittain. Ratkaisua on haettu myös vuokralääkäreistä, mitä on laajasti kritisoitu (Pylkkänen 2002). Myöskään ulkomaiset lääkärit eivät ole auttaneet asiassa kuin hieman.
Palvelujen keskittäminen suurempiin yksiköihin on ollut paljon esillä. On esitetty, ettei
maan eri osissa nykyisillä toimintamalleilla pystytä turvaamaan osaavaa henkilökuntaa.
Kuntien on kyettävä jopa maakuntien rajatkin ylittävään yhteistyöhön. (Uutispäivyri
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2000). Tämänsuuntainen kehitys onkin lähtenyt liikkeelle, mistä selvimpänä esimerkkinä
on Kainuun hallintomallikokeilu (Mikkola 2002).
Lääkärien omien ehdotusten mukaan tärkeimmät tekijät terveyskeskustyön kehittämisessä ovat työn pakkotahtisuuden vähentäminen, palkkauksen parantaminen, lääkärimäärän lisääminen ja oman työn hallinnan kehittäminen (Vehviläinen et al. 2003).
Tiimityö ja verkostoituminen ovat myös olleet esillä terveydenhuollon ongelmia pohdittaessa (Saarelma 1995; Winblad 2000). Asiaa on myös tutkittu lääkärien ja hoitajien
välisen työnjaon näkökulmasta Luoteis-Satakunnan terveyskeskuksen lääkärihoitaja projektissa (Jaatinen & Kiippa 2002; Jaatinen et al. 2002). Kokeilun tulos osoitti, että
ainakin alustavasti hoitajat voivat hoitaa noin 70 % niistä asioista, joiden takia väestö
ottaa yhteyttä terveysaseman potilastoimistoon. Osoittautui, että lääkärit voivat hoitaa
etäasioinnin keinoja käyttäen noin 80 % niistä asioista, joihin lääkäriä tarvitaan.

2.2 Telelääketieteen historia
Etäältä hoitamisen historia lienee yhtä vanha kuin kirjoitustaito. Ensimmäinen julkisen
terveydenhuollon valvontaverkko toimi jo keskiajalla ja perustui kirjekyyhkyjen käyttöön
Postilaitoksen kehittyminen 1800-luvulla mahdollisti henkilökohtaisen etädiagnostiikan
ja etähoidon. Varsinainen teknologiaan perustuva telelääketiede syntyi vasta puhelimen ja
lennättimen myötä 1840-luvulla (Wootton & Craig 1999). Englannin kielessä sanan
´telemedicine´ sisältö on kuvattu termillä ´medicine at a distance´ eli lääketiedettä etäältä
(Lamminen et al. 1999). Nykyään telelääketiede käsitteeseen liittyy informaatioteknologian käyttö, mutta telelääketiedettä on harjoitettu jo paljon ennen nykymuotoisen teknologian käyttöön ottoa. Taulukossa 1. on kuvattu telelääketieteen kehitysvaiheet.
Taulukko 1. Telelääketieteen kehityksen keskeiset vaiheet (Norris 2002).
Kehitysvaihe

Ajanjakso karkeasti

Lennätin ja puhelin

1840 – 1920

Radio

1920 – luvulta lähtien (pääteknologia 1950-luvulle saakka)

Televisio/avaruusteknologia

1950 – luvulta lähtien (pääteknologia 1980-luvulle saakka)

Digitaali teknologia

1990 – luvulta lähtien

Radion merkitys etäpalvelujen tuottamisessa on ollut suuri erityisesti merenkulussa. Televisiotekniikka merkitsi suurta muutosta telelääketieteen kehityksessä. Sen myötä syntyi
mahdollisuus vuorovaikutteiseen konsultaation kahden ammattilaisen välillä. Ensimmäinen tällainen onnistunut kokeilu tehtiin vuonna 1964 kahden psykiatrisen keskuksen välillä Yhdysvalloissa (Benschoter et al. 1965). Toinen varhainen kokeilu tämäntyyppisellä
asetelmalla oli Loganin kansainvälisen lentokentän terveysaseman ja Massachusettin
yleisen sairaalan välille 1967 pystytetty järjestelmä, joka tarjosi työterveyshuollon palveluita lentokentän henkilökunnalle ja ensiapua lentomatkustajille vuosina 1968–1969
(Murphy & Bird 1974). Siinä käytettiin mikroaaltoihin perustuvaa kaksisuuntaista televisiota. Etäpisteessä avustajana ollut hoitaja valikoi konsultaatioon otetut potilaat. Vertailu-
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ryhmänä käytettiin joissain asioissa saman sairaalan polikliinisten potilaiden ryhmää.
Raportissa kuvataan 1000 hoitotapahtumaa ja sen mukaan järjestelmä oli käyttökelpoinen. Asetelmaltaan tämä tutkimus oli varsin lähellä tässä esitettyä Etävastaanottokokeilua.
1970-luvulla telelääketieteen kehitykseen vaikutti voimakkaasti avaruusteknologian
edistyminen ja palvelujen tuottamista kokeiltiin satelliitin välityksellä (House & Roberts
1977). Tämä malli ei kuitenkaan päässyt laajaan käyttöön suurten kustannusten takia.
Varsinainen läpimurto telelääketieteen kehityksessä alkoi 1980 luvun lopulla siirryttäessä analogisesta teknologiasta digitaaliseen. Tähän liittynyt tietokoneiden, matkapuhelinten ja videoneuvottelulaitteiden kehitys avasi uusia mahdollisuuksia (Norris 2002).
Vuonna 1998 USA:ssa tehtiin 35 erikoisalalla 40 000 telekonsultaatiota, joista noin 70 %
oli reaaliaikaisia ja loput kuvakonsultaatioita. Lisäksi jo 1997 tehtiin 250 000 röntgenkuvien etäkonsultaatiota. (Allen & Grigsby 1998)
Euroopassa telelääketieteen kehitys on lähtenyt hitaammin liikkeelle. Eniten alan tutkimusta on tehty Skandinaviassa ja Englannissa (Wootton & Craig 1999). Varsinainen
rutiinimenetelmänä käyttö on edennyt pisimmälle Norjassa, missä 1993 perustettiin kansallinen telelääketieteen keskus Tromssaan ja missä toiminta sen myötä on edennyt ripeästi. Vuonna 1996 olivat telelääketieteen sovellutukset jatkuvassa rutiinikäytössä ihotaudeissa, korva- nenä- ja kurkkutautien etäendoskopioissa, patologiassa, radiologiassa ja
psykiatriassa. Lisäksi kokeiluja oli tehty etägastroskopioista pysäytyskuvien osalta ja
teleultraäänitutkimuksista (Elford 1997).
Suomessa järjestettiin ensimmäinen videoneuvottelukokeilu psykiatriassa Utsjoen terveyskeskuksen ja Helsingin välillä vuonna 1993 (Snellman 1996). Jatkuvassa käytössä
oleva yhteys rakennettiin 1994 Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan ja
Kuusamon terveyskeskuksen välille. Sen jälkeen yhteyttä on laajennettu muihin terveyskeskuksiin (Kvist 1996). Ortopedisten potilaiden telekonsultaatiot Pyhäjärven terveyskeskuksen ja Oulun yliopistollisen sairaalan kirurgian klinikan välillä alkoivat vuonna
1996 ja ovat jatkuneet viikoittain siitä lähtien (Winblad 1999). Kokeiluja televideokonsultaatioista on tehty useilla paikkakunnilla ja erikoisaloilla, mutta jatkuvaa ja vakiintunutta toiminta on vain Oulun ja Lapin läänissä.

2.3 Telekonsultaatio ja etävastaanotto
2.3.1 Telekonsultaatiot eri erikoisaloilla
Radiologia on ollut erikoisaloista ensimmäisenä kehittämässä etätyömenetelmiä ja siltä
alueelta on julkaistu runsaasti tutkimuksia (Bergmo 1996; Larson et al. 1998; Wootton
2001). Tällä alueella ei kuitenkaan käytetä ensisijaisesti reaaliaikaista videoneuvottelua,
vaan useimmiten röntgen -kuvia lähetetään postitse konsultoivalle röntgenlääkärille tai
digitaalimuodossa olevat kuvat siirretään suoraan etätyöpisteeseen. Tällä järjestelyllä on
mahdollista saada radiologin lausunto röntgenkuvista niihinkin sairaaloihin tai työpisteisiin, joissa ei ole radiologia lainkaan tai lausuntoa ei voi saada esim. päivystysaikana.
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Kuvien tulkinta voidaan nykyisin tehdä myös langattoman päätelaitteen välityksellä, mikä edelleen vähentää konsultoivan lääkärin sidonnaisuutta tiettyyn paikkaan (Reponen et
al. 2000). Voidaankin sanoa, että radiologiassa etätyö on muodostunut jo rutiinimenetelmäksi.
Psykiatria on toinen erikoisala, jolla etätyötä käytetään yleisesti ja nimenomaan videoneuvottelua hyödyntäen. Vuonna 1997 katsausartikkelissa suhtauduttiin vielä varovaisesti menetelmän käyttökelpoisuuteen ja sitä suositeltiin tutkimuskäyttöön ja syrjäisille
alueille (Baer et al. 1997). Viisi vuotta myöhemmin katsottiin, että se on yleisesti käyttökelpoinen, tarjoaa monenlaisia malleja hoitoon ja konsultaatioon ja sekä potilaat että
työntekijät ovat siihen tyytyväisiä. Kommunikaatioon sillä on positiivisia mutta myös
negatiivisia vaikutuksia. (Hilty et al. 2002) Erityisesti hoitoneuvottelut, joihin osallistuu
useita työntekijöitä potilaan ja mahdollisesti omaisten kanssa, ovat syrjäisillä alueilla
tehokkaimmin hoidettavissa telelääketieteen avulla (Mielonen et al. 1996). Toiminta on
Pohjois-Suomessa muuttunut jo vakiintuneeksi työtavaksi monissa kunnissa. Videoneuvottelua käytetään psykiatriassa Oulun yliopistollisen sairaalan alueella myös konsultaatioissa, työnohjauksessa, opetuksessa ja neuvotteluissa (Mielonen et al. 1998).
Käytännön vakiinnuttamiseksi ja levittämiseksi on äskettäin toteutettu Telpsyko- niminen kehitysprojekti (PPSHP 2003). Oulun lisäksi Lapin sairaanhoitopiirin alueella on
telelääketiedettä kehitetty aktiivisesti. TEL LAPPI I-III -projektien kautta on rakennettu
videoneuvotteluverkkoa Lapin keskussairaalan ja alueen terveyskeskusten välille. Vuonna 2003 telekonsultaatioita tarjottiin ihotaudeissa, neurologiassa, kirurgiassa, reumataudeissa, lapsi- ja nuorisopsykiatriassa, aikuispsykiatriassa, perhevalmennuksessa ja
lastentaudeissa (LSHP 2003).
Ihotautien hoitoa telelääketieteen avulla kutsutaan teledermatologiaksi. Iholla olevasta
muutoksesta on helppo ottaa kuva, ja siksi on kehittynyt kaksi erilaista teledermatologian
käyttömallia: joko spesialistille lähetetään yksittäisiä digitaalikuvia muutoksesta tai sitten
potilaasta konsultoidaan reaaliaikaisen videoneuvottelun kautta. Näitä menetelmiä voidaan käyttää myös yhtä aikaa (Suhonen 1996). Monissa tutkimuksissa on pyritty selvittämään, kumpi menetelmä olisi parempi, mutta kummallakin on hyvät ja huonot puolensa. Yksittäiskuvien konsultaatiossa diagnostinen tarkkuus jää huonommaksi, koska mahdollisuus tarkentaviin kysymyksiin puuttuu, mutta reaaliaikainen konsultaatio tulee kalliimmaksi (Loane et al. 2000). Suomessakin on tehty tutkimus reaaliaikaisesta ihotautilääkärin konsultaatiosta televideota käyttäen (Lamminen et al. 2000). Potilastyytyväisyys
siinä oli hyvä, perinteisen ja telekonsultaation kustannukset olivat samaa tasoa, kun ei
otettu huomioon potilaan matkakuluja eikä käyttämää aikaa. Lisäksi sekä yleislääkäri että
spesialisti pitivät konsultaatiota merkittävänä oppimistapahtumana. Nämä tulokset ovat
yhdenmukaisia muualla tehtyjen tutkimusten kanssa (Loane et al. 2001). Rutiinikäytössä
teledermatologia on Suomessa kuitenkin vain Lapissa. Norjalaisten pitkäaikaiskokemusten mukaan etädiagnoosi ja tavanomaisen konsultaation diagnoosi ovat ihotaudeissa yhteneväisiä 90 %:ssa tapauksista ja lopuissakin erot ovat hoidon kannalta merkityksettömiä
(Elford 1997).
Teleoftalmologiasta on tutkimustuloksia sekä silmän pinnallisista sairauksista, lähinnä
punaisesta silmästä, että vaikeampien palovammapotilaiden muutoksista. Niissä televideo
on todettu luotettavaksi työkaluksi (Lamminen et al. 1999; Shimmura et al. 1998). Glaukoomassa on tutkittu sekä reaaliaikaista telekonsultaatiota että stereoskooppisten yksittäiskuvien konsultaatiota ja diagnostiikka on todettu toimivaksi (Li et al. 1999; Tuulonen
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et al. 1999). Kuitenkaan silmätautien videokonsultaatioita ei tiettävästi käytetä Suomessa
millään alueella rutiininomaisesti. Sen sijaan diabeetikoiden verkkokalvon valokuvaukset
ovat yleisessä käytössä (Pajunpää 1999). Niitä voidaan verrata teledermatologisiin yksittäiskuvien konsultaatioihin (Lamminen & Ruohonen 2002).
Keuhkopotilaiden telekonsultaation onnistumista selvitettiin menetelmällä, jossa kaksi
keuhkolääkäriä tutki potilaat niin, että toinen suoritti videoneuvottelulaitteiston avulla
reaaliaikaisen telekonsultaation ja toinen tavanomaisen tutkimuksen; molemmat tutkimukset tehtiin 90 minuutin kuluessa. Analyysin mukaan tutkimustulosten välillä ei ollut
eroja. Keuhkojen auskultaatio suoritettiin telekonsultaatiossa elektronisella stetoskoopilla
ja löydökset olivat samat kuin akustisella stetoskoopilla. Myös potilaat olivat tyytyväisiä
etäkonsultaatioon (Pacht et al. 1998). Suomessa ei ole julkaistu kokeiluja keuhkopotilaiden hoidosta etätyönä.
Telekirurgiaa käsitelleen katsauksen mukaan telelääketieteen menetelmiä käytetään ensisijaisesti opetuksessa ja työnohjauksessa (Eadie et al. 2003). Varsinainen telekirurgia on
vielä vähäistä. Kirurgisten potilaiden telekonsultaatioiden onnistumisesta on julkaistu
kaksi artikkelia. Molemmat tutkimukset olivat suomalaisia. Toisessa käytettiin ISDNjärjestelmää ja toisessa IP-videoneuvottelua (Aarnio et al. 2000a; Aarnio et al. 2000b).
Kirurgit pitivät videoneuvottelussa tehtyä päätöstä luotettavana 96 %:ssa tapauksista.
Potilaat olivat tyytyväisiä ja osallistuneet yleislääkärit pitivät toimintaa hyödyllisenä ja
katsoivat opetuksellisen merkityksen tärkeäksi. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ollut kontrolliryhmiä.
Ortopedisten potilaiden televideokonsultaatioita on tehty säännöllisesti Pyhäjärven terveyskeskuksen ja OYKS:n välillä jo vuodesta 1996 lähtien. Toimintaa selvitelleessä satunnaistetussa vertailututkimuksessa ei hoitosuunnitelmien toteutuksessa todettu eroa
televideo- ja tavallisen konsultaatioryhmän välillä. (Vuolio et al. 2003)

2.3.2 Pienten vammojen telelääketiede ja etävastaanottoa
muistuttavat tutkimukset
Telelääketieteen kokeiluprojekteissa ja niistä tehdyissä tutkimuksissa on keskeisimpänä
selvittelyn kohteena ollut etäkonsultaatio, siis perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärien välisen tai erikoissairaanhoidon eri yksiköiden keskinäisen potilaskonsultaation järjestäminen etätyönä. Keskeisenä perusteluna uudelle toimintatavalle on syrjäisten alueiden palvelun parantaminen (Wootton 1996).
Sekä Yhdysvaltoihin että Englantiin on perustettu pienten vammojen hoitokeskuksia,
joissa työskentelevät tähän työhön erikoistuneet ensiapuhoitajat (emergency nurse practitioner). Näiden keskusten toimintaa on tuettu rakentamalla videoyhteys suurempaan keskukseen, jossa on lääkäripäivystys. (Benger 1999) Tämäntyyppisen toiminnan kokeilut
aloitettiin jo 1970-luvun puolivälissä ja tällä hetkellä tällaisia keskuksia on toiminnassa
Englannissa 30 (Brebner 2003). Näissä yksiköissä konsultaatio tapahtuu hoitajan ja lääkärin välillä.
Lontoolaisen keskuksen toimintaa seuranneen tutkimuksen mukaan siellä vuosina
1996-2000 hoidettiin 56 139 potilasta, joista tehtiin 2 032 telekonsultaatiota (3,6 %)
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(Tachakra et al. 2002). Valtaosalla konsultoiduista oli käynnin syynä vamma, mutta myös
infektioista konsultoitiin (15.5 %). Kaikista telekonsultoiduista lähetettiin 38 % joko
yleislääkärin vastaanotolle tai sairaalan päivystykseen. Vastaava luku aikaisemmassa,
keskuksen toiminnan alkuvaiheessa tehdyssä tutkimuksessa oli 70 %. Tutkijat toteavat
yhteenvetonaan, että telekonsultaatio on tehokas keino vähentää tarpeettomia potilassiirtoja ja telelääketiede on erinomainen koulutusväline.
Lääkäreiden suhtautumista nurse practitioner ja physician assistant -ammattiryhmiin on
tutkittu Minnesotassa (Bergeson et al. 1997). Kaikkiaan 90 % vastanneista ilmaisi suuren
luottamuksensa heidän työskentelyynsä ennaltaehkäisevässä ja rutiininomaisessa hoidossa, mutta vaativampien tehtävien hoidosta oltiin jonkin verran huolestuneita. Muita huolen aiheita olivat lääkärien lisääntynyt työmäärä ja vastuu sekä kilpailu työpaikoista.
Ellisin vankilatutkimus on asetelmaltaan lähinnä nyt raportoitavaa Etävastaanottotutkimusta (Ellis et al. 2001a). Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin televideon käyttökelpoisuutta vankilan sairaanhoitajan vastaanotolla. Yhteytenä käytettiin 1.5 Mbit/s IPlaitteistoa. Järjestelmällä hoidettiin 126 konsultaatiota. Konsultoitavat potilaat valittivat
erilaisia kipuoireita, tulehduksia, traumoja, yms. puolikiireellisiä ja ei -kiireellisiä päivystysluonteisia oireita. Potilaista 64 % voitiin hoitaa lähettämättä heitä eteenpäin. Tutkijat
suosittavat vastaavan tyyppistä järjestelmää harvaan asutuille alueille ja hiljaisen ajan
päivystykseen.

2.4 Etävastaanoton laitteiden luotettavuus
Sydän- ja keuhkoäänien välittäminen luotettavasti vastaanoton ja etätyöpisteen välillä on
olennainen edellytys etävastaanoton onnistumiselle. Tähän voidaan käyttää elektronista
stetoskooppia, jonka keskeisin osa on pieni, herkkä mikrofoni. Sillä äänet voidaan välittää lääkärin kuulokkeisiin, taltioitaviksi tietokoneelle tai, kuten reaaliaikaisessa etätyössä,
vahvistimen ja koodekin kautta etätyöpisteeseen (Cheung et al. 1998; Mattioli et al.
1992).
Elektronisen stetoskoopin luotettavuutta tutkittiin synnynnäistä sydänvikaa sairastavilla
lapsilla (Belmont et al. 1995). Kaksi lastenkardiologia tutki ja diagnosoi toisistaan riippumatta 78 synnynnäistä sydänvikaa sairastavaa lasta tavanomaisella vastaanotolla ja 38
televastaanotolla. Tutkimuksessa vertailtiin elektronista ja akustista stetoskooppia ja lisäksi diagnoosin selvittämisessä käytettiin sydämen kaikututkimusta. Tutkijat totesivat
elektronisen stetoskoopin erittäin luotettavaksi synnynnäisten sydänvikojen etsimisessä
tavanomaisella vastaanotolla. Teleauskultaation diagnostinen validiteetti oli tosin alentunut yhteyksien puutteellisuuden, käytössä oli vain 32 kbit/s yhteys ja etäavustajasta johtuvien tekijöiden vuoksi. Avustaja ei voinut kuunnella sydänääniä ja näin ollen stetoskoopin kontakti ihoon ei ollut aina paras mahdollinen kuuluvuuden kannalta. Koska nämä
seikat ovat helposti korjattavissa, tutkijat pitivät kuitenkin elektronista stetoskooppia erittäin lupaavana työkaluna lasten telekardiologiaan.
Helsinkiläinen työryhmä on tutkinut elektronisen stetoskoopin toimintaa ja julkaissut
asiasta useita tutkimuksia. Viimeisimmässä tutkimuksessa selviteltiin lasten sydänäänten
kuuntelua videokonsultaatiotilanteessa (Noponen et al. 2002). Kaikkiaan 37 lasta, jotka
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oli lähetetty lastenkardiologiseen konsultaatioon sydämen sivuäänen takia, tutkittiin käyttäen elektronista stetoskooppia. Tuloksena oli, että kuuntelulöydöksen siirtäminen ja tallennus onnistuivat videoneuvottelutilanteessa. Lapset olivat rentoutuneita, mikä jopa helpotti tutkimusta, kun jännityksen aiheuttamat hyperkineettiset virtausäänet eivät häirinneet.
Ruotsalaisessa tutkimuksessa selvitettiin (Johanson et al. 2002) elektronisen stetoskoopin käyttöä kotisairaanhoidossa (laite oli samanmerkkinen kuin Etävastaanotto tutkimuksessa). Internet -yhteyttä hyväksi käyttäen voitiin kotona olevan potilaan sydämen ja keuhkojen auskultaatiolöydökset välittää onnistuneesti lääkärille 500 km:n päähän. Tutkijat katsovat, että menetelmällä on mahdollista vähentää sekä potilaiden että
terveydenhuollon henkilökunnan matkustusta.
Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä etä- että tavallisella vastaanotolla korvapotilaiden
tutkimuksessa tympanometria. Arto Palmun väitöskirjan mukaan se on avohoidossa käyttökelpoinen apuväline korvatulehduksen diagnostiikan tarkentamiseen erityisesti pienillä
lapsilla. Diagnostinen osuvuus todettiin tarkaksi ja herkkyys kohtalaiseksi (Palmu 2001).
Siirtonopeuden vaikutusta televideon kautta tehdyn psykiatrisen haastattelun luotettavuuteen on vertailtu kroonista skitsofreniaa sairastavilla. 128 kbit/s:n ja 2 Mbit/s:n siirtonopeuksilla tehtyjä haastatteluja verrattiin tavanomaiseen haastatteluun. Tavanomaisen ja
suuremmalla nopeudella toteutetun haastattelu ryhmän välillä ei ollut eroa, sen sijaan
128kbit/s nopeudella suoritettu haastattelu oli merkitsevästi epäluotettavampi (Yoshino et
al. 2001)
Telelääketieteellisiä tutkimuksia on arvosteltu etenkin katsausartikkeleissa (Hailey et
al. 2002; Mair & Whitten 2000). Niissä todetaan, että tutkimuksia on paljon, mutta
useimmat ovat keskittyneet laitteistojen tekniseen testaukseen tai kartoittaneet potilaiden
ja hoidon tuottajien mielipiteitä. Potilasmäärät ovat olleet pieniä ja tutkimusasetelmat
puutteellisia. Raportit ovat laadultaan huonoja eikä niiden perusteella voida tehdä johtopäätöksiä tutkittavan teknologian tuottamista hyödyistä. Edelleen todetaan, että kunnollisten lisätutkimusten tarve on monella telelääketieteen alueella edelleenkin suuri.

2.5 Telelääketieteen vaikutusten tutkimus ja tutkimustarpeet
2.5.1 Teknologian vaikutus potilaan ja lääkärin väliseen tiedonkulkuun
A.E. Miller on pyrkinyt selvittämään, miten tavallinen ja telekonsultaatio eroavat toisistaan, kun niitä tarkastellaan potilaan ja lääkärin välisen tiedon kulun kannalta. Katsausartikkelissaan hän raportoi 38 siihen mennessä ilmestyneen, kyseistä aihetta jollain tavalla
käsittelevän tutkimuksen tuloksista. (Miller 2001) Tutkimukset jakaantuivat kolmeen
ryhmään: 1 palveluntarjoajien ja yhteiskunnan asenteita kartoittaneisiin, 2 laadullisiin
analyyseihin, joita oli kaikkiaan 11 ja 3 konsultaatioon osallistuneiden vastaanottokäynnin jälkeisiin kyselyihin.
Ensimmäisen ryhmän tutkimuksissa oli kysymys lähinnä palvelun saajien ennakkoasenteiden kartoituksesta, koska useimmilla ei ollut henkilökohtaista kokemusta telelää-

27
ketieteestä. Viidessä laadullisen menetelmän tutkimuksessa oli mukana kontrolliryhmä,
mutta osassa näistäkin satunnaistaminen oli suoritettu puutteellisesti tai sen suoritusta ei
ollut kuvattu. Vain kahdeksassa kolmannen ryhmän eli vastaanoton jälkeisissä tutkimuksissa oli mukana jonkinlainen kontrollijärjestely. Yli puolet kaikista tutkimuksista oli tehty USA:ssa. Lähes 40 % kohdistui pelkästään psykiatriseen konsultaatioon ja niistä kahdeksan oli laadullisia. Kaikista 38 tutkimuksesta taulukoitiin 213 löydöstä. Ne jaoteltiin
telelääketieteen tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittäviin kommunikaation lajeihin ja arvioitiin joko positiivisiksi tai negatiivisiksi. Tulokset on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Kommunikaation eri lajeissa telelääketieteen kannalta positiivisiksi ja negatiivisiksi luokiteltujen löydösten määrät (Miller 2001).
Löydösten määrä (N)
Kommunikaation laatu

Positiivinen

Negatiivinen

Kommunikaation tehokkuus

19

2

Potilaan tekemät kysymykset

2

1

Lääkärin tekemät kysymykset

2

1

Potilaan ymmärtäminen

3

0

Lääkärin ymmärtäminen

6

3

Potilaan selitys

6

2

Lääkärin selitys

5

0

Potilaan tyytyväisyys

12

1

Lääkärin tyytyväisyys

10

0

Potilas-lääkäri suhde

8

0

Raportin tuottaminen

6

2

Hämmennys

6

1

Ahdistus/hermostuneisuus

11

1

Sekalaiset vaikutukset

14

5

Äänen laatu

10

1

Kuvan laatu

15

5

Ei sanallinen viestintä

4

11

Kosketuksen puute

4

4

Itsensä ruudulta näkeminen

5

3

Useat työntekijät

7

1

Potilaan osallistuminen

6

2

Yksityisyys

3

0

Vastaanoton kesto

3

0

Noin 80 % taulukoiduista löydöksistä puoltaa telelääketieteen käyttöä ja vain sanattomassa viestinnässä oli enemmän negatiivisia kuin positiivisia löydöksiä. Kosketuksen puutteessa löydösten määrä oli yhtä suuri.
Yhteenvedossa todetaan, että tämän tutkimuksen tulokset selvästi puoltavat telelääketieteen käyttöä. Kuitenkin on huomattava, että vastaanoton jälkeisissä potilastyytyväisyyskyselyissä saadaan usein hyviä tyytyväisyystuloksia (Hall & Dornan 1988). Vain
osassa tutkimuksia oli kontrolliryhmä, siksi tulokset saattavat olla vääristyneet telelääke-
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tieteen hyväksi. Tähän suuntaan viittaa myös se, että positiivisia löydöksiä oli suhteellisesti enemmän vastaanoton jälkeen suoritetuissa tutkimuksissa kuin laadullisen tutkimusten ryhmissä.
Toisessa samaa tutkimusta pohtineessa artikkelissaan Miller toteaa, että löytyi vain
muutamia tutkimuksia, jotka varsinaisesti käsittelivät lääkärin ja potilaan välisen kommunikaation luonnetta ja sisältöä. Hän suosittelee yhdistämään sekä kvantitatiivisia että
kvalitatiivisia menetelmiä ja käyttämään sekä positivistista että tulkitsevaa tutkimusstrategiaa (Miller 2003).

2.5.2 Telelääketieteeseen asennoituminen
Kanadalaisessa haastattelututkimuksessa selvitettiin kuuden erikoisalan lääkäreiltä heidän
ennakkonäkemyksiään telelääketieteen käytöstä konsultaatioissa. Vastausten mukaan
telekonsultaatioiden käyttöönotto pitäisi kohdistaa niihin sovelluksiin, joiden käytön teoria on sovitettavissa yhteen olemassa olevien rutiinien kanssa tai jotka tarjoavat mahdollisuuden järjestää uudelleen kliininen työ syrjäisten kuntien tarpeiden ja palvelun tarjoajien
mukaan (Lehoux et al. 2002).
Norjalainen Monard Aas on julkaissut pääasiassa kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset
kuudessa eri artikkelissa. Hän haastatteli kolmeakymmentä teledermatologian, teleotorinolaryngologian, telepsykiatrian ja telepatologian palvelujärjestelmässä mukana ollutta
henkilöä. He suhtautuivat myönteisesti telelääketieteeseen, pitivät teknologiaa hyödyllisenä ja kokivat sen käytön helpoksi. Myös työtyytyväisyys parani teknologian käyttöönoton myötä. (Aas 2000)

2.5.3 Telelääketieteen vaikutus organisaatioon ja työn kuvaan
Monard Aasin selvittelyn kohteena olivat myös telelääketieteen vaikutukset organisaatioon ja työntekijöiden yhteistyöhön ja sen aiheuttamat työtilanteen muutokset ja oppimisvaikutukset sekä muutokset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisessä
työnjaossa.
Telelääketieteen myötä oli todettavissa muutoksia organisaatioin työprosesseissa. Se
mahdollisti palvelujen entistä suuremman hajautuksen, mutta paransi samalla integraatiota, kun sitä käytettiin koordinoinnin välineenä. Sen myötä organisaatioiden rajat tulivat
läpäisevämmiksi ja voi syntyä uudenlaisia organisaatiomuotoja ja niiden sijaintipaikalla
oli aiempaa vähemmän merkitystä. (Aas 2001a) Telekommunikaatio ei myöskään näyttänyt muodostavan estettä työntekijöiden tehokkaalle yhteistyölle. Teknologia salli työprosessien ja roolien pysyä hyvin samanlaisina kuin tavanomaisessa lääketieteellisessä työssä. Työskentely telelääketieteen parissa ei vähentänyt työntekijöiden yhteistyötä oman
organisaationsa kanssa, pikemminkin päinvastoin. (Aas 2001b)
Telelääketieteen aiheuttamien työtilanteen muutosten todettiin olevan sekä myönteisiä,
että kielteisiä. Koska telelääketieteen osuus tutkittujen työstä ei ollut kovin suuri, se oli
helposti sovitettavissa päivittäiseen rutiiniin. Tutkija arvioi, että jos telelääketieteen osuus
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tulevaisuudessa lisääntyy, saattaa olla tarpeen rajoittaa työntekijää kohti tulevaa tuntimäärää. Tämä on ristiriidassa sen idean kanssa, että tulevaisuudessa olisi suuria telelääketieteen klinikoita, joilla olisi oma täysiaikainen henkilökunta. Telelääketieteen etuihin kuuluvat vähentynyt matkustustarve, uudet kontaktit, lisääntynyt tunne ammatillisesta
varmuudesta helposti saatavan tuen takia ja tyytyväisyys yhteistyöstä kumppaneiden
kanssa. Useimmiten esille noussut toive senhetkisen tilanteen parantamiseksi oli saada
tarvittava laitteisto omaan toimistoon (Aas 2002a).

2.5.4 Telelääketieteen käyttöön liittyvä oppiminen ja työnjako
Telelääketieteen parissa työskentelevien oppimiseen on kiinnitetty huomiota monissa
artikkeleissa (Aarnio et al. 2000; Harrison et al. 1996; Tachakra et al. 2002; Wootton et al.
2000), mutta varsinaista tutkimuksellista näyttöä asiasta on ollut vähän. Aasin tutkimuksen mukaan 83 % haastatelluista ilmoitti oppineensa uutta telelääketieteellisen työskentelyn yhteydessä. Artikkelin mukaan ei ole mitään epäilystä siitä, ettei telelääketiede tuottaisi oppimista. Lisäksi todetaan, että alkuohjaus telelääketieteellistä työtä aloitettaessa
riittää, eikä laajempaa opetusohjelmaa tarvita. (Aas 2002b)
Teledermatologiassa työnjaon tilanne näyttäisi muuttuvan niin, että perusterveydenhuolto ottaa enemmän vastuuta potilaiden hoidosta, koska oppimisvaikutus mahdollistaa
yleislääkärin hoitaa osan potilaista itse. Samoin psykiatriassa näyttää perusterveydenhuolto ottavan joitakin tehtäviä, jotka aikaisemmin on hoitanut psykiatrian poliklinikka
tai mielisairaala (Aas 2002c).

2.5.5 Laadullisen tutkimuksen tarve
Kvalitatiivisella haastattelututkimuksella selviteltiin sairaalaspesialistien, yleislääkärien
ja potilaiden näkemyksiä telekonsultaatiosta (MacFarlane et al. 2002). Tutkimuksessa
myös videonauhoitettiin telekonsultaatioita kuudelta eri erikoisalalta. Tutkijat toteavat,
että vaikka satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta pidetään monissa terveydenhuollon
kysymyksissä kultaisena standardina, ei sillä voida selvittää, miksi ja kuinka interventio
onnistui tai epäonnistui. Kvantitatiivisissa tutkimuksissa suositeltiin käytettäväksi täydentävinä osina laadullisia tutkimuksia selvittämään organisointiin liittyviä asioita ja vuorovaikutusprosesseja. Tutkimuksen alustavista tuloksista todetaan, että laadullinen lähestymistapa eli katsominen osallistujien silmin on opettavaista. ´Hyvän´ ja ´huonon´ telekosultaation kriteerit ovat erilaiset eri osallistujilla. Erityisesti tämä tulee ilmi yleislääkäreillä, joilla oli telekonsultaatiossa moninainen rooli. Mikä oli `hyvää` oppimismielessä,
saattoi olla ´huonoa´ heidän potilailleen, koska se voi vaikeuttaa kommunikaatiota.
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2.6 Telekonsultaation hyväksyttävyys
Useissa julkaisuissa on kiinnitetty huomiota siihen että telelääketieteellisten kokeilujen
positiiviset tulokset ovat vain harvoissa tapauksissa johtaneet kyseisen sovelluksen laajamittaiseen ja rutiininomaiseen käyttöön (Norris 2002; Whitten & Richardson 2002;
Wootton & Craig 1999).
Whitten ja Richardson (2002) tarkastelevat kommenttiartikkelissaan asiaa hyväksyttävyyden (acceptance) näkökulmasta. Hyväksyttävyys jakautuu neljään osakokonaisuuteen:
1.
2.
3.
4.

vaikuttavuuteen tai tehokkuuteen (effectiveness or efficiency)
omaksumiseen/hyväksikäyttöön (adoption/utilization)
ymmärtämiseen (perception)
tyytyväisyyteen (satisfaction)

Artikkelissa todetaan, että valitettavasti ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää hyväksyttävyydelle ja että se ymmärretään sukulaiskäsitteeksi, jollei jopa synonyymiksi tyytyväisyydelle. Edelleen korostetaan hyväksyttävyyden moniulotteista luonnetta ja ehdotetaan asiaa selvitettäessä ottamaan huomioon neljä eri näkökulmaa:
1.
2.

3.
4.

Käyttäjän hyväksyttävyyden käsitteelliset parametrit (conceptual parameters). Tällöin joudutaan mm. kysymään, keitä ovat käyttäjät. Heitä voivat olla potilaat, lääkärit, sairaalat, mutta myös hallinnolliset organisaatiot.
Asiakokonaisuuteen liittyvät vaikutukset (contextual influences). Kirjoittajat näkevät
tärkeimpänä selvittää tällaisista tekijöistä sen, mihin telelääketieteen sovellutusta
verrataan. Esimerkiksi verrataanko 1. siihen, ettei ole hoitoa ollenkaan, 2. tavanomaiseen hoitoon, 3. hoitoon, joka on saatavissa vain pitkän matkan takaa tai kalliilla
kustannuksilla vai 4. huonompilaatuiseen hoitoon, joka on helposti saatavissa.
Hyväksikäyttö (utilization). Kirjoituksessa kehotetaan tutkimaan käyttäjien subjektiivisten huomioiden lisäksi myös sitä, missä laajuudessa telelääketieteen eri sovelluksia on otettu käyttöön ja miksi näin on menetelty.
Legitimiteetti (legitimization). Tällä kirjoittajat tarkoittavat telelääketieteellisen sovellutuksen arvon tunnustamista, joka tulee viranomaisilta kuten hallituksen säädöksistä ja lääketieteellisiltä yhdistyksiltä. Lääkärien ja potilaiden positiivisilla arvioilla
ei ole paljon merkitystä, jos telelääketieteen sovellutusta ei ole hyväksytty asianomaisen lääketieteellisen erikoisalan kontrolloivassa elimessä, ei ole laillisesti hyväksytty kontrolloivan viranomaisen toimesta tai sitä ei korvata sairasvakuutuksen
toimesta.

Johtopäätöksenään kirjoittajat esittävät, että telelääketieteen hyväksyttävyyden selvittämisessä tarvitaan sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimuksia.
Pohjois-Norjassa tehdyssä yleislääkärien haastattelututkimuksessa todettiin videokonsultaation vähäisen käytön syiksi konsultaatioiden vaatima lisäaika ja tarve saada enemmän
harjoitusta (Larsen et al. 2003). Yhtenä syynä oli myös se, ettei aikaa vaativasta videokonsultaatiosta saanut mitään lisäkorvausta. Organisaatioissa ei myöskään ollut tehty
mitään muutoksia, jotka olisivat paremmin mahdollistaneet telelääketieteen käytön.
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Kahden laajan kvalitatiivisen tutkimusaineiston pohjalta tekemäänsä analyysiin pohjautuen tutkijat esittävät, että telelääketieteen järjestelmiä ei onnistuta siirtämään kiinteäksi
osaksi normaalia palvelujärjestelmää (May et al. 2002),
1.
2.
3.
4.

jos puuttuu yhteys poliittisiin päätöksentekijöihin, joilla on mahdollisuus tehokkaasti
järjestää rahoitus tarvittaviin investointeihin
jos telelääketieteen sovellutus ei ole saavuttanut hyväksyntää ja vakiintunuttaasemaa
osana palvelujärjestelmää eli siltä puuttuu legitimiteetti
jos järjestelmän käynnistämisessä tarvittavat henkilöt eivät ole kiinteästi mukana
palvelutuotantoa hoitavassa työryhmässä
jos telelääketieteellisen järjestelmän vaatima kliinisen työn malli on vaikeasti sovitettavissa yhteen olemassa olevan työtavan kanssa.

2.7 Telelääketieteen potilastyytyväisyystutkimukset
Pyrittäessä takaaman terveyspalvelujen laatu on kiinnitetty huomiota siihen, miten potilaat voisivat osallistua palvelujen parantamiseen. On muun muassa ehdotettu systemaattista valitusten seurantaa, potilaiden osallistumista päättäviin elimiin, potilastoimikuntien
tarkastuksia ja potilastyytyväisyystutkimuksia.
Tyytyväisyystutkimuksia voidaan käyttää laadukkaan hoidon aikaansaamiseksi, hoidon
tulosten arvioimiseksi, sen selvittämiseksi mitkä asiat vaativat parantamista ja verrattaessa hoidon laatua aikaisempaan käytäntöön. (Wensing et al. 1994) Telelääketieteen tyytyväisyystutkimuksissa on yleensä kysymys viimeksi mainitusta asiasta.
Potilastyytyväisyyttä telelääketieteellisissä tutkimuksissa käsitelleessä systemaattisessa
katsauksessa arvioitiin vuoteen 1998 mennessä julkaistujen tutkimusten tuloksia (Mair &
Whitten 2000). Videoneuvottelun avulla toteutetuista järjestelyistä terveydenhuollossa
löytyi 32 valintakriteerit täyttävää raporttia. Näistä seitsemässä oli enemmän kuin sata
osallistujaa. Vain yksi tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu, kahdessa potilaat oli
valittu satunnaisesti ja yksi oli tapausverrokkitutkimus. Kirjoittajien mukaan potilaat hyväksyvät telekonsultaation ja näkevät siinä etuja, erityisesti helpomman pääsyn erityishoitoon, matkustamisen vähenemisen ja ajan säästön. Toisaalta tutkijat katsovat, että
mahdollisuudet tehdä varmoja päätelmiä ovat rajalliset tutkimusmetodien lukuisten puutteiden vuoksi.
Vuodesta 1999 elokuuhun 2003 julkaistuista tutkimuksista suoritettiin haku Medline
ovid tietokannasta samoilla hakukriteereillä kuin edellä mainitussa katsauksessa. Tehty
haku tuotti 202 artikkelia, ja niistä 30 oli sellaisia, joissa kyseessä oli tutkimustulosten
raportointi ja tutkimuksissa oli maininta potilastyytyväisyydestä, hyväksyttävyydestä tai
hyödynnettävyydestä. Näihin eivät kuuluneet tutkimukset, jotka käsittelivät kapeaa potilasryhmää tai joissa kyseessä oli pilottiluontoinen pieneen joukkoon kohdistunut tutkimus.
Kaikki yllä mainitut tutkimukset käsittelivät konsultaatioita, joissa tavallisimmin yleislääkäri oli lähettänyt potilaan sairaanhoidon porrastuksen seuraavalle tasolle ja konsultaatio oli sitten hoidettu reaaliaikaista videoneuvottelujärjestelmää hyväksi käyttäen. Taulu-
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kossa 3 on esitetty kirjallisuushaun tutkimusten lukumäärät erikoisaloittain, kontrolloitujen tutkimusten osuudet sekä se, katsottiinko mittaustulos telelääketieteen kannalta positiiviseksi vai negatiiviseksi.
Taulukko 3. Kirjallisuushaun tulos vuosien 1999 -2003 potilastyytyväisyystutkimuksia
raportoineista telelääketieteen artikkeleista.
Tulos potilastyytyväisyyden kannalta
Erikoisala

Lukumäärä

Kontrolloitu

Positiivinen

Negatiivinen
1

Psykiatria

9

4

8

Ihotaudit

3

3

3

Neurologia

2

1

1

1

Lasten psykiatria

2

1?

1

+/-

Kirurgia

2

0

2

Ortopedia

2

1

2

Sisätaudit (RR)

1

1?

Kuntoutus

1

0

1

Neuropsykologia

1

1

1

Onkologia

1

0

1

Silmätaudit

1

1

1

Korva, nenä, kurkku

1

0

1

Reuma

1

0

1

Useita erikoisaloja

3

2

3

1

Puolessa tutkimuksista oli jonkinlainen kontrollijärjestely ja niistä vain viisi oli satunnaistettuja. Maittain tutkimukset jakautuivat seuraavasti: Suomi 9, Kanada 7, Englanti 6,
USA ja Australia 3, Ruotsi ja Espanja 1. Kaikissa ilman vertailuryhmää toteutetuissa tutkimuksissa potilastyytyväisyys kuvattiin korkeaksi. Tulos oli positiivinen 26 tutkimuksessa, negatiivinen kolmessa ja epävarma yhdessä.
Yksi näistä negatiivisen tuloksen tutkimuksista oli samalla ainut, jossa hoitojärjestely
oli toteutettu perusterveydenhuollon piirissä (Krousel-Wood et al. 2001). Siinä tutkittiin
verenpainepotilaiden ja lääkärien tyytyväisyyttä videoneuvottelun avulla toteutettuihin
hoitokontrollikäynteihin. Kahdentoista kuukauden aikana toteutettiin 109 hoitokäyntiparia, joissa sama potilas osallistui samana päivänä satunnaisessa järjestyksessä sekä telelääketieteen avulla toteutetulle vastaanotolle että tavanomaiselle vastaanotolle. Sekä potilaat että lääkärit olivat merkitsevästi tyytyväisempiä tavanomaisella tavalla toteutettuun
vastaanottoon.
Toinen selvästi negatiivista tulosta osoittanut oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus,
jossa 168 neurologian poliklinikalle uudella lähetteellä lähetettyä potilasta satunnaistetusti jaettiin telelääketieteellisen ja tavanomaisen konsultaation ryhmiin (Chua et al. 2002).
Lähetteet tehtiin sairaalasta, jossa ei ollut neurologia, suurempaan sairaalaan, jossa oli
neurologian klinikka. Jokainen erillinen mittari suosi tavanomaista ryhmää. Telelääketie-
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teen ryhmä vaati selvästi enemmän tutkimuksia kuin tavallinen. Yleisesti ottaen potilaat
olivat tyytyväisiä ja luottivat konsultaatioihin, mutta he olivat tyytymättömiä oireitaan
koskeneeseen selitykseen; tilanne oli sama hämmennystä ja epämukavuutta mitattaessa.
Tutkijat kuitenkin toteavat, että tietyissä tilanteissa telelääketiede saattaa olla ainoa käyttökelpoinen tapa toteuttaa konsultaatio.
Kolmas negatiivista tulosta osoittanut oli telepsykiatrinen työ, jossa vertailtiin tavanomaista ja 128 kbit/s:n nopeudella toteutettua televideokonsultaatiota. Tavanomaisessa
ryhmässä oli yhdeksän potilasta ja telekonsultaatioryhmässä kahdeksan. Tyytyväisyys
mitattiin neljä kuukautta konsultaation jälkeen ja ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
(Bishop et al. 2002) Haun ainoa satunnaistettu tutkimus käsitteli lasten telepsykiatriaa.
Satunnaistaminen tarkoitti siinä sitä, että jokainen potilas osallistui sekä video- että tavanomaiseen vastaanottoon satunnaistetussa järjestyksessä. Potilastyytyväisyydessä ei
ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Kun erikseen kysyttiin vanhemmilta oliko tavallinen
vai videokonsultaatio parempi, useimmat pitivät tavallista parempana samoin kaikki viisi
psykiatria. Kuitenkin kaikki he pitivät telelääketieteen järjestelmää hyväksyttävänä vaihtoehtona tavanomaiselle ja katsoivat, ettei se haitannut diagnoosin tekoa. (Elford et al.
2000)
Hollantilaiset tutkijat olivat todenneet, että yleislääkärien ja ortopedien yhteisvastaanotoilla oli huomattava erikoissairaanhoidon lähetteitä vähentävä vaikutus ja järjestelmän katsottiin olevan muutoinkin tehokas (Vierhout et al. 1995). Tämän ajatuksen pohjalta lähdettiin Englannissa selvittämään, olisiko yleislääkärin ja erikoislääkärin yhtäaikaisesti potilaan läsnä ollessa hoitamalla etävastaanotolla (joint teleconsultation= virtual
outreach) samanlainen vaikutus. Ensiksi tehtiin pilottitutkimus, joka oli yksi hausta löytyneistä satunnaistetuista kokeista (Harrison et al. 1999).
Varsinainen tutkimus tehtiin Lontoon ja Shrewsburyn alueilla Enlannissa ja potilastyytyväisyyttä käsittelevä julkaistiin osio Lancetissa (Wallace et al. 2002). Siinä yleislääkärin erikoislääkärin konsultaatioon lähettämästä 3170 potilaasta 2094 suostui tutkimukseen. Heidät satunnaistettiin etäyhteiskonsultaation ja tavanomaisen konsultaation ryhmiin. Etäryhmä hoidettiin videoneuvottelulaitteiston avulla siten, että potilas oli yleislääkärin kanssa tämän vastaanotolla ja erikoislääkäri sairaalan poliklinikalla. Tutkimukseen
osallistui 129 yleislääkäriä ja 20 spesialistia, jotka edustivat yhdeksää lääketieteen erikoisalaa. Raportoitu potilastyytyväisyys oli selvästi korkeampi etäyhteiskonsultaation
ryhmässä kuin vertailuryhmässä. Tutkijoiden mukaan vastaanottopaikkaan ja ajankäyttöön liittyvät mukavuustekijät näyttäisivät vaikuttavan positiivisiin tuloksiin, kuten myös
perusterveydenhuollon henkilöstön asenne. Potilaat myös kokivat, että konsultaation kliininen sisältö oli parempilaatuista. Sen lisäksi, että hänen ongelmastaan keskusteli kaksi
lääkäriä, moni potilas saattoi olla rentoutuneempi vastaanottotilanteessa tutussa vastaanottohuoneessa ja oman yleislääkärin läsnä ollessa.

2.7.1 Suomalaiset tutkimukset
Aiemmin mainitussa psykiatristen potilaiden hoitoneuvottelututkimuksessa neuvottelut
toteutettiin Oulun yliopistollisen keskussairaalan ja Kuusamon sekä Pyhäjärven terveys-
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keskuksen kesken (Mielonen et al. 2000a). Siinä verrattiin 14 videoneuvottelun avulla
suoritettua hoitoneuvottelua 20 tavanomaiseen hoitoneuvotteluun. Tutkimuksen pääkohde
olivat kustannukset, mutta siinä selvitettiin myös osallistujien suhtautumista neuvotteluun. Vain kuusi 48:sta perusterveydenhuollon henkilökuntaan kuuluneesta ja yksi 13
omaisesta halusi seuraavan hoitoneuvottelun pidettäväksi tavanomaisella tavalla. Toisessa
telepsykiatrian tutkimuksessa keskussairaalan psykiatriselle osastolle lähetettyjen potilaiden kiireelliset konsultaatiot hoidettiin psykiatrisen sairaalan päivystäjän kassa videoneuvottelun välityksellä. Vertailuryhmää ei ollut. Kaikki potilaat pitivät telelääketieteellistä konsultaatiota parempana kuin lähettämistä päivystävälle psykiatrille toiseen
sairaalaan (Sorvaniemi & Santamaki 2002).
Satunnaistettu ja kontrolloitu myös potilastyytyväisyyttä selvitellyt tutkimus koski jo
aiemmin mainittua Pyhäjärven ortopedisten potilaiden etäkonsultaatio järjestelmää (Haukipuro et al. 2000). Siinä 76 ortopedian poliklinikalle lähetettyä potilasta tutkittiin videoneuvottelulaitteiston avulla siten, että potilaat olivat terveyskeskuslääkärin kanssa
Pyhäjärvellä ja ortopedi 160 km:n päässä Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa. Vertailuryhmä tutkittiin tavanomaisella poliklinikkakäynnillä Oulussa. Molempien ryhmien
potilaat olivat yhtä tyytyväisiä saamaansa palveluun. Telelääketieteen ryhmästä 74 potilasta (97 %) ilmoitti valitsevansa videokonsultaation seuraavalla vastaavalla erikoislääkärikäynnillä.
Telekonsultaatiota keskussairaalan ja erikoissairaalan välillä on selvitetty sairaala Ortonin ja Satakunnan keskussairaalan kesken (Aarnio et al. 1999). Johtopäätöksenä oli, että
on mahdollista suorittaa ortopedinen konsultaatio luotettavasti telelääketieteen avulla ja
se on todellinen vaihtoehto potilaan lähettämiselle etäiseen paikkaan konsultaatioon. Potilaat olivat varsin tyytyväisiä menetelmään ja kaikki halusivat käyttää sitä vastaisuudessa.
Myös aiemmin mainituissa kahdessa kirurgian kokeilussa potilastyytyväisyys oli hyvä ja
lääkärien mielestä järjestelmät olivat käyttökelpoisia (Aarnio et al. 2000a ja 2000b; Jaatinen 2003). Silmätautien telekonsultaatio tutkimuksessa hoidettiin onnistuneesti 23 potilasta videokonsultaationa 24:stä tutkimukseen kuuluneesta (Lamminen et al. 1999 ). Tutkijat arvioivat, että ilman videoyhteyttä olisi tutkituista 21 pitänyt lähettää silmäpoliklinikalle, nyt jouduttiin lähettämään vain kuusi. Potilaista 92 % piti videoneuvottelua luotettavana välineenä yleislääkärille. Telekonsultaation onnistumista ja potilastyytyväisyyden
säilymistä selvitettiin reaaliaikaisen teledermatologisen ja tavanomaisen konsultaation
seurantatutkimuksessa kuusi kuukautta vastaanoton jälkeen. Uusintakäyntien määrissä ei
ollut eroa ja telekonsultaation potilastyytyväisyyden todettiin säilyvän hyvin (Granlund et
al. 2003).

2.8 Telelääketieteen kustannustutkimukset
Terveystaloustieteessä käytetään tilanteen mukaan erilaisia analyysimenetelmiä. Oheisessa kuviossa on kuvattu terveyden huollon arvioinnin piirteitä (Drummond et al. 1997).
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Kuvio 1. Terveydenhuollon arvioinnin piirteet Drummondin mukaan

Kuviosta käy ilmi, että kustannustutkimukset voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään
sen mukaan, onko mukana vertailuryhmä vai ei ja onko tutkittu kustannusten lisäksi seurauksia. Yksinkertaisimmat tutkimukset sisältävät vain joko tuotoskuvauksen (1A) tai
kustannuskuvauksen (1B). Arvioitaessa sekä kustannuksia että seurauksia ilman vertailuryhmää on kyseessä kustannus-tuotos kuvaus (2). Kuvion kohdassa 3A on kyseessä kahden tai useamman ryhmän välisten vaikuttavuus tai tehokkuus erojen arviointi ja kohdassa 3B vastaavasti kustannusten analysointi. Kohdassa 4 on kyseessä ryhmien välinen kokonaistaloudellinen tutkimus, jolloin näkökulmana voi olla joko kustannusten minimointi, kustannusten ja tehokkuuden tarkastelu, kustannus-utiliteetti analyysi tai kustannusten
ja hyötyjen tarkastelu.
Käytettyjen arviointimenetelmien lisäksi on otettava huomioon myös se, kenen näkökulmasta asioita tarkastellaan. Telelääketieteellisissä tutkimuksissa näkökulma voi olla
joko potilaan, palvelujen tuottajan tai koko yhteiskunnan (Wootton & Hebert 2001).
Perusteellisia kirjallisuusanalyysejä telelääketieteen kustannustutkimuksista on julkaissut kolme tutkijaryhmää. Vuonna 1999 julkaistu “The Assessment of Telemedicine, General principles and a systematic review” oli ensimmäinen katsaus siihen mennessä ilmestyneisiin telelääketieteen tutkimuksiin (Ohinmaa et al. 1999). Sama tutkijaryhmä jatkoi analyysiä ja vuonna 2002 julkaistu katsausartikkeli sisälsi myös ensimmäisen analyysin tulokset (Hailey et al. 2002). Keskeisistä lääketieteen tietokannoista etsittiin vuoden
2000 loppuun mennessä ilmestyneitä luotettavaksi katsottuja telelääketieteen tutkimusraportteja, joissa kuvattiin hallinnollisia muutoksia, hoidon tuloksia tai taloudellisen arvion
tuloksia ja mukana oli vertailu tavanomaiseen järjestelyyn. Niitä löytyi 66, joista 37:ssä
tulos oli telelääketieteen kannalta positiivinen. Kuitenkin 24:ssä löytyi myös joitakin ne-
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gatiivisia piirteitä tai tulos oli epäselvä ja viidessä tutkimuksessa todettiin tavanomainen
järjestely paremmaksi. Selvintä näyttöä tehokkuudesta näytti löytyvän teleradiologiasta,
telepsykiatriasta, etäkotihoidosta ja joistakin telelääketieteellisistä konsultaatioista.
Toisessa katsausartikkelissa tutkijat suosittelevat selvitettäviksi seuraavat kymmenen
kysymystä (Mair & Whitten 2000):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Onko kysymyksen asettelu tarkoituksenmukainen (onko olemassa selvä hypoteesi)?
Kenen näkökulmasta tutkimus on tehty (potilaan, palvelun tuottajan)
Onko metodologia korkealaatuinen ja tarkoituksenmukainen?
Onko vertailu tarkoituksenmukainen?
Onko lääketieteellisen näytön laatu asianmukainen?
Onko tarkoituksenmukaiset kustannukset ja hyödyt otettu huomioon?
Onko kustannukset ja hyödyt arvioitu eri aikaväleillä?
Onko raja-arvoanalyysi tehty?
Onko herkkyysanalyysi tehty?
Onko analyysi tarkoituksenmukainen paikalliset olosuhteet huomioiden?

Sama ryhmä yhdessä englantilaisen ryhmän kanssa julkaisi tekemänsä analyysin tulokset katsausartikkelissa (Whitten et al. 2002). Kustannustietoja sisältänyttä artikkelia
löytyi 55, joista vain neljässä oli käytetty yhteiskunnallista näkökulmaa, eikä löytynyt
yhtään tutkimusta, jossa olisi ollut kustannus-hyötyanalyysi. Muissa tarkasteltiin kustannuksia palvelujen tarjoajan näkökulmasta.
Taulukosta 4 näkyvät edellä mainittujen 55 artikkelin johtopäätökset.
Taulukko 4. Katsausartikkelissa arvioitujen tutkimuksien johtopäätökset, jotka käsittelivät
telelääketieteen kustannustehokkuutta (Whitten et al. 2002).
Johtopäätös

kpl (%) tutkimusta

Telelääketiede säästää rahaa

20 (36)

Telelääketiede säästää aikaa ja rahaa

11 (20)

Telelääketiede on kustannustehokas vain jos

9 (16)

ylitetään tietty tapausten määrä
Tarvitaan lisää tutkimusta määrittelemään tarkasti

7 (13)

kustannustehokkuus
Muuta (kuten innostus, henkilöstön sitoutuminen)

4 (7)

Telelääketiede ei säästä rahaa

4 (7)

Raportin johtopäätöksenä todetaan, että vaikka on laajasti esitetty väitteitä telekommunikaatiojärjestelmien hyödyllisyydestä ja tehokkuudesta käytännön työssä, aiheuttaa
vankkaa ja yleistettävää tietoa antavien, menetelmällisesti kunnollisten tutkimusten
niukkuus sen, ettei ole vahvaa näyttöä siitä, onko telelääketiede kustannustehokas menetelmä. Edelleen todetaan, ettei pidä olettaa julkaisujen arviointimenettelyn (peer review)
olevan takuu telelääketieteen tutkimusten riittävästä laadusta.
Tätä artikkelia koskeneessa kommentissa oltiin pettyneitä siihen, etteivät kirjoittajat
raportoineet olosuhteita, missä telelääketiede oli tai ei ollut kustannustehokas (Scuffham
2002). Vastauksessaan tähän artikkeliin tutkijaryhmä suositteli kehitettäväksi vaikutuksia
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mittaavan mallin onnistuneiden järjestelmien erottamiseksi ja yleistettävyyden parantamiseksi (Haycox & Mair 2002). Samaa asiaa pohtivat ruotsalaisten tutkijat vähän aikaisemmin tekemässään katsauksessa, jossa todettiin, ettei ollut paljonkaan mieltä puhua
telelääketieteen yleisestä kustannustehokkuudesta, vaan oli otettava tarkemmin huomioon, millaisesta käytöstä ja asetelmasta on kysymys (Håkansson & Gavelin 2000).
Seuraavat seitsemän referoitavaa artikkelia kuuluvat edellä mainittuihin katsauksiin ja
niissä kaikissa on huomioitu vähintään viisi edellä esitetyn Mair & Whittenin taulukon
kysymystä.
Australialaisessa telepsykiatrian tutkimuksessa arvioitiin kustannuksia tuotettaessa palveluja videoneuvotteluyhteyden avulla 900 km:n päähän. Laskelmien mukaan järjestely
tuli selvästi halvemmaksi kuin tavanomaisella tavalla toteutettu palvelu. Lisäksi arvioitiin, että kuljetuksia tarvittiin 40 % vähemmän ja niin potilaiden kuin omaisten työaikaa
säästyi. (Trott & Blignault 1998)
Yhdysvalloissa teleonkologisen polikliinisen vastaanoton kustannuksia vertailtiin tavanomaiseen onkologin konsultaatioon ja lentoteitse kaksi kertaa kuukaudessa paikalla
käyvän onkologin pitämään vastaanottoon. Vastaanottokäynnin hinta oli tavanomaisella
tavalla 149 $, lentokäynnein suoritetulla vastaanotolla 897 $ ja telelääketieteen avulla
toteutettuna 812 $. Vertailuaineistot eivät olleet samanlaisia, koska tavanomaisella vastaanotolla hoidettiin 2 400 vastaanottokäyntiä, vierailevan onkologin toimesta 81 käyntiä
ja telelääketieteen ryhmässä 103 käyntiä. Tutkijat toteavat, että jos telelääketieteellinen
vastaanottotoiminta olisi ollut vakiintunut ja toiminut täydellä, teholla kustannukset olisivat pienentyneet 301 $ käyntiä kohden. Lisäksi laskelmissa ei ollut otettu lainkaan huomioon potilaiden matkakustannuksia eikä ansion tai ajan menetyksiä. (Doolittle et al.
1997)
Ensimmäisten telelääketieteen kustannusraporttien joukossa on kaksi teleradiologian
kannattavuustutkimusta Norjasta. Toisessa vertailtiin 18 000 asukkaan Altan alueen radiologisten palvelujen järjestämistä kolmella eri vaihtoehdolla (Halvorsen & Kristiansen
1996). Laskelmien mukaan teleradiologia oli kallein vaihtoehto. Kuitenkin tutkijat totesivat, että lähetteiden lisääntyminen nykyisestä 1 793 kappaleesta 590:llä tekisi teleradiologiasta kustannuksia säästävän.
Toisessa norjalaisessa tutkimuksessa vertailtiin teleradiologista vaihtoehtoa paikalla
käyvään radiologiin (Bergmo 1996). Palvelut järjestettiin yliopistollisesta sairaalasta 160
km:n päässä sijaitsevaan sotilassairaalaan. Vuosittain tehtiin 8 000 tutkimusta 6 000 potilaalle. Teleradiologinen järjestely maksoi 108 Nkr ja vierailevan radiologin tekemä 178
Nkr potilaalta. Säästö oli 422 100 Nkr ja analyysi osoitti, että 1 576 potilasta ylittävällä
työmäärällä teleradiologinen vaihtoehto oli edullisempi.
Seuraavana vuonna Bergmo julkaisi tutkimuksen telekonsultaatioiden kustannuksista
korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa. Videoneuvotteluna hoidettiin kyseisen erikoisalan konsultaatiota Tromsasta käsin 400 km:n päässä sijaitsevaan Altan terveyskeskukseen. Järjestelyä verrattiin terveyskeskuksessa käyvän spesialistin palveluun ja järjestelmään,
jossa potilaat kävivät Tromssassa. Viime mainittu vaihtoehto oli halvin, jos potilaita oli
vähemmän kuin 56 vuodessa. Telekonsultaatio oli halvin, jos potilasmäärä oli 56 – 325,
ja vieraileva erikoislääkäri oli halvin, jos potilasmäärä nousi yli 325:n vuodessa (Bergmo
1997).
Teledermatologian satunnaistetussa kustannus-hyöty -tutkimuksessa verrattiin teledermatologista reaaliaikaista vastaanottoa tavanomaiseen sairaalakonsultaatioon (Loane
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et al. 1999). Tutkijat toteavat, että telekonsultaatiossa potilaiden tarvitsi matkustaa vähemmän ja heiltä kului vähemmän aikaa vastaanotolla käyntiin. Sen sijaan telekonsultaatio vaati enemmän aikaa yleislääkäriltä ja dermatologilta. Löydökset osoittivat, että teledermatologiasta oli enemmän hyötyä potilaille kuin terveyspalvelujen järjestäjälle.
Seuraavana vuonna lähes sama tutkimusryhmä kuin edellä (Loane et al. 2000) julkaisi
tutkimusvertailun reaaliaikaisesta ja pysäytyskuvien (store-and forward) telekonsultaatiosta Englannissa. Siinä reaaliaikaisen telekonsultaation potilaskohtainen kustannus oli
132.1 £ ja kuva telekonsultaation 26.9 £. Kaikista potilaista otettiin kuvat ennen reaaliaikaista konsultaatiota ja ne tulkittiin eri dermatologin toimesta. Diagnoosit olivat samat
51 %:ssa tapauksista. Tutkijat toteavat, että kuvatelekonsultaatio oli halvempi, mutta
kliinisesti tehottomampi ja siinä vuorovaikutuksen puute rajoittaa dermatologin mahdollisuutta saada hyödyllistä tietoa ja diagnosoida sekä hoitaa potilaita tyydyttävästi.
Teledermatologisia ja tavanomaisia ihotautikonsultaatioita vertailtiin satunnaistetussa
tutkimuksessa. (Wootton et al. 2000). Hoidon tuloksissa ei todettu ryhmien välillä merkittäviä eroja ja teknisesti sekä kliinisesti teledermatologiaa pidettiin järkevänä. Telekonsultaation yhteiskunnalliset kustannukset olivat 132.1 £ ja tavanomaisen 48.73 £. Herkkyysanalyysi osoitti, että jos jokaisella terveyskeskuksella olisi yhtenä aamuna viikossa
telekonsultaatioistunto ja edestakainen matka sairaalaan olisi 26 km sijasta ollut 78 km,
kustannukset olisivat olleet yhtä suuret molemmilla tavoilla.
Aikaisemmin mainitun yleislääkärin ja erikoislääkärin yhdessä pitämän etävastaanoton
kustannuksia selvittäneen tutkimuksen hypoteesina oli, että yhteiskunnan kustannukset
eivät nousisi ja potilaiden kustannukset alenisivat sekä potilaiden ja heidän hoitajiensa
poissaolot työstä vähenisivät. Potilaita seurattiin kuusi kuukautta ensimmäisen konsultaation jälkeen ja kaikki kustannukset kirjattiin huolellisesti. Tuloksena oli, että telekonsultaatiopotilaan kustannukset yhteiskunnalle kuuden kuukauden aikana olivat kaikkiaan
724 £ ja tavanomaisen konsultaatio potilaan 625 £, ero oli 99 £. Kun kustannukset rajattiin varsinaiseen toimintaan liittyviin kustannuksiin, oli ero 108 £. Potilaan maksettavaksi tulevat kustannukset olivat keskimäärin 8 £ pienemmät telekonsultaation ryhmässä,
jossa myös työajan menetys oli pienempi ja ero oli 11 £.
Johtopäätöksenään tutkijat esittävät, että hypoteesi, jonka mukaan telelääketieteen
avulla toteutettu yhteisvastaanotto olisi kustannustehokas tapa hoitaa potilaskonsultaatiota, ei osoittautunut oikeaksi. Etäkonsultaatiossa kahden lääkärin yhteenlaskettu työaika
nousee suureksi, eikä lyhyellä aikavälillä ole mahdollista saavuttaa vastaavia säästöjä
yhteiskunnalle. Edelleen todetaan, että kaikkia hyötyjä ei ole ehkä saatu esille kuuden
kuukauden seuranta-ajan kuluessa eikä parantuneen potilastyytyväisyyden arvoa ole
arvioitu. Mahdollista on, että etäkonsultaation myönteisiä vaikutuksia on aliarvioitu.
Tulevaisuudessa teknologian kehittyminen ja kustannusten muutokset saattavat myös
vaikuttaa etäkonsultaation suhteelliseen asemaan. Tutkimuksessa oli mukana yhdeksän
eri erikoisalaa ja osa-analyysit osoittivat, että joillakin erikoisaloilla etäkonsultaatio saattaa olla tarkoituksenmukaisempi kuin toisilla; esimerkiksi urologiassa kustannukset olivat etäkonsultaatiossa pienemmät kuin tavanomaisessa. (Jacklin et al. 2003)
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2.8.1 Suomalaiset kustannustutkimukset
Erittäin selkeä näyttö telelääketieteen kustannustehokkuudesta löytyy Peijaksen sairaalan
sähköisen lähetejärjestelmän tutkimuksista, jossa selvitettiin 1990 aloitetun toiminnan
kustannustehokkuutta sisätautien poliklinikalla ja jossa vertailukohteena oli Hyvinkään
aluesairaalan lähetejärjestelmä. Tutkimuksessa vertailtiin sisätautien poliklinikalle tulleita lähetteitä. Lisäksi Peijaksen potilaille suoritettiin vuoden jälkeen seuranta. Telekonsultaatiojärjestelmä osoittautui selvästi edullisemmaksi kuin tavanomainen toimintatapa.
Kustannukset olivat ainakin 20 % pienemmät ja vuositasolla tämä merkitsi sisätautien
poliklinikkatoiminnassa 290 000 €:n säästöjä. (Harno 1999; Harno et al. 2000)
Saman sairaalan ortopedisten potilaiden telekonsultaatioita tarkasteltaessa oli tuloksena, että tavanomaisen poliklinikkakäynnin kustannukset olivat 48 € (45 %) suuremmat
potilasta kohti laskettuna kuin telekonsultaation. Tutkimuksessa vertailtiin perinteistä
pelkästään sairaalan poliklinikalla tapahtuvaa konsultaatiota sellaiseen telekonsultaatioon, jossa hyödynnettiin sähköistä lähetettä ja videokonsultaatiota 25 %:ssa lähetteistä ja
lopuissa käytettiin tavanomaista polikliinista konsultaatiota. Säästö kasvoi, kun vuosittaisten telekonsultaatioiden määrä lisääntyi ja 300 konsultaation tasolla laskennallinen
säästö oli 81 € lähetettä kohden. (Harno et al. 2001)
Ortopedisten potilaiden telekonsultaatioiden kustannuksista on tehty tutkimusta myös
Pyhäjärven toimintamallin osalta. Siinä verrattiin tavanomaista poliklinikkakäyntiä Oulun Yliopistollisen keskussairaalan kirurgian osastolla videokonsultaatioon Pyhäjärven
terveyskeskuksen ja Yliopistollisen sairaalan välillä. Kustannustiedot kerättiin satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen kautta. Herkkyysanalyysin mukaan telekonsultaatio oli
yhteiskunnalle edullisempi, jos potilasmäärä ylitti 80 vuodessa. (Ohinmaa et al. 2002)
Edellä mainitussa M-L Mielosen tutkimuksessa, joka käsitteli videoneuvotteluna toteutettua psykiatristen potilaiden hoidon suunnittelupalaveria, oli analyysin pohjana etäisyys Kuusamon ja Oulun välillä. Videoneuvottelun avulla toteutettu vaihtoehto oli selvästi edullisin, jos terveyskeskuksessa oli kolme osallistujaa. Jos siellä osallistui vain
sairaanhoitaja ja verrattiin videoneuvottelua siihen, että hän olisi matkustanut Ouluun,
oli etävaihtoehto edullisempi, kun neuvottelujen määrä nousi yli kolmenkymmenen vuodessa. Jos kolme ihmistä olisi matkustanut 50 kertaa Kuusamosta hoitoneuvotteluun Ouluun, olisi etävaihtoehto säästänyt kustannuksia 117 000 mk/vuosi. (Mielonen et al.
2000b)
Oftalmologian ja dermatologian telekonsultaatiotutkimusten asetelmana oli hoitaa
Ikaalisten terveyskeskuksen potilaita telekonsultaatioilla 55 km:n päästä Tampereen keskussairaalasta. Tutkimuksen mukaan telekonsultaatio säästää kustannuksia, jos vuosittainen potilasmäärä on oftalmologiassa suurempi kuin 110 ja dermatologiassa 92. Tulos
selittyy pääosin korkeilla matkakustannuksilla, koska useat potilaat tarvitsivat ambulanssikuljetusta. (Lamminen et al. 2001)
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tehty tutkimus teleneuroradiologiasta osoitti,
että järjestelmä, jossa telekonsultaatioiden avulla tutkittiin kolmen eri sairaalan 83 potilasta, sai aikaan 42 100 €:n säästöt kuljetuskustannuksissa. Leikkaushoitoa vaativien
potilaiden hoitoon pääsy nopeutui, ja seuraavana vuonna todettiin telekonsultaatioiden
vähentyneen oppimisprosessin seurauksena. (Maass et al. 2000)
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Teleoftalmologiaa käsitelleessä tutkimuksessa todettiin, että glaukoomapotilaiden seurantatutkimukset 98 km:n etäisyydellä sijaitsevasta Ylivieskan terveyskeskuksesta videoneuvotteluyhteydellä Oulun yliopistoon tulivat 55 US $ halvemmiksi kuin tavanomainen poliklinikkakäynti vuosittaisella 300 potilaan käyntimäärällä. Kuitenkaan teleoftalmologista tutkimusta ei pidetty yhtä laadukkaana kuin tavanomaista käyntiä. (Tuulonen et al. 1999)

2.9 Diabeteksen hoitoon liittyvät tutkimukset
Vaikka diabetes tai sen hoito ei ollut mitenkään erityisesti esillä tätä tutkimusta suunniteltaessa, huomattiin tutkimuksen ja sen tulosten analysoinnin myötä, että diabeteksen
hoito sopisi mitä ilmeisimmin hyvin organisoitavaksi etävastaanoton kautta. Tämän
vuoksi kustannustarkastelujen herkkyysanalyysissä on käytetty esimerkkinä diabeteksen
hoidon järjestämistä.
Diabeteksen esiintyvyys oli Suomessa keskimäärin 3.8 % vuonna 2000 (Kangas
2002). Kelan tilaston mukaan erityiskorvattavia lääkkeitä saavia diabeetikoita oli koko
maassa keskimäärin 2,6 % ja Kainuussa 2.9 % (Kela 2004). Kajaania lukuun ottamatta
määrä oli Kainuun kunnissa selvästi yli maan keskiarvon ja Puolangalla jopa 4.5 %. Meneillään olevassa jatkohankkeessa on selvitetty Puolangan diabeetikkojen todelliseksi
määräksi 10 % (Korkiakoski 2003).
DCCT (The Diabetes Control and Complications Trial) -tutkimuksen tulokset osoittivat, että intensiivinen insuliinihoito vähensi tyyppi 1:n komplikaatioita 27-76 % (DCCT
1993). Jo klassisiksi katsotut aikuistyypin diabeteksen tutkimukset UKPDS 33 (UK
Prospective Diabetes Study 1998) ja Kumamoto osoittivat, että intensiivinen verensokerin hoito vähentää selvästi komplikaatioriskiä (Ohkubo et al. 1995). Ensin mainitussa 11
% GhbA1C:n tasojen lasku intensiivisen hoidon ryhmässä sai aikaan merkittävän 25 %:n
pienenemisen mikrovaskulaaristen päätetapahtuminen riskissä ja 16 %:n laskun sydäninfarktin riskissä. Kumamoto -tutkimuksen kymmenvuotisseuranta osoitti, että intensiivinen insuliinihoito tyyppi 2 diabeteksessa muuttuu kustannusvaikuttavaksi noin 5 vuodessa (Wake et al. 2000).
UKPDS 41-tutkimuksessa, joka selvitti edellä mainitun UKPDS 33:n kustannusvaikutuksia, todettiin komplikaatioiden vähenemisen seurauksena intensiivisen hoidon ryhmässä syntyvän 957 £:n säästö vuodessa potilasta kohden. Tähän hoidon tason parantamiseen tarvittiin kuitenkin 478£:n lisäpanostus. (Gray et al. 2000)
Telelääketieteen keinoja on käytetty myös diabeteksen hoidon parantamiseen: webpohjaisella aikuistyypin diabeetikkojen hoidon ohjausjärjestelyllä saatiin hoitotasapainot
paranemaan merkittävästi (Meigs et al. 2003). Samoin järjestelyllä, jossa diabetologi ja
yleislääkäri yhdessä vastasivat hoidosta käyttäen automaattista laboratoriotulosten lähetysjärjestelmää, saatiin aikaan hoitotasapainon merkittävä paraneminen (Rutten et al.
2001). Myös verkossa toimiva keskusteluryhmä paransi nuorten insuliinidiabeetikoiden
hoitotasapainoa (Iafusco et al. 2000).
Diabeetikkojen terveyspalvelut ja niiden kustannukset -tutkimuksessa on selvitetty helsinkiläisten diabeetikkojen yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ja siltä pohjalta on
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laskettu myös diabeteksen kustannuksia koko maan tasolla (Kangas 2002). Tutkimuksen
mukaan diabeetikkojen hoito vaati Suomessa ainakin 12 % kaikista maan terveydenhoitokustannuksista, mikä on neljä kertaa enemmän kuin väestöllä keskimäärin. Suurimman
osan kustannuksista aiheutti aikuistyypin diabetes ja siihen liittyvät lisäsairaudet. Nämä
diabetekseen liittyvät lisäsairaudet nostavat aikuistyypin diabeetikoiden hoitokustannukset keskimäärin 24-kertaisiksi.

2.10 Sairaalaan lähettämiseen liittyvät tutkimukset
Lääkärin työhön liittyy päätöksentekoa, jonka merkitys terveydenhuollon kustannusten
kannalta on keskeinen. Kaikkein merkittävin tällainen päätös perusterveydenhuollossa on
potilaan lähettäminen erikoissairaanhoitoon. Erilaisilla toimintojen järjestämistavoilla on
mahdollista vaikuttaa lähetteiden määrään, toisaalta lähetteiden määrä vaikuttaa keskeisesti toimintamallien kustannustehokkuuteen.
Perusteellisimmin suomalaisten terveyskeskuslääkärien lähetekäytäntöjä on selvitellyt
Arto Vehviläinen väitöskirjatutkimuksessaan 1996. Siinä tarkasteltiin 851 yleislääkärin
työtä viikon ajan. Keskimäärin lääkärit lähettivät 4.8 % vastaanotolla kävijöistä erikoissairaanhoitoon. Erot eri lääkärien lähetemäärissä olivat varsin suuria. Eniten lähettävät
tekivät lähes 17 kertaa enemmän lähetteitä kuin vähiten lähettävät. Ero eniten ja vähiten
lähettävän neljänneksen välillä oli 2.4-kertainen. Lähetemäärä korreloi lääkärien ammatilliseen kokemukseen: mitä kokeneempi lääkäri sitä vähemmän lähetteitä. Myös erikoistuminen vähensi lähetteitä ja sukupuolellakin oli merkitystä, sillä naislääkärit tekivät lähetteitä enemmän kuin miehet. Suhteellisesti eniten lähetteitä tekivät sijaiset, nuoret ja eilaillistetut lääkärit. (Vehviläinen 1996) Kolme vuotta myöhemmin julkaistun seurantatutkimuksen mukaan tilanne oli pysynyt samanlaisena (Vehviläinen et al. 1999).
Simo Harjun väitöskirjan mukaan kahdeksan yli vuoden samassa terveyskeskuksessa
työskennelleen lääkärin päivystyslähetteiden määrä vaihteli 1.5 %:sta 5.2 %:iin. Selvästi
vähiten (alle 2 %) lähetteitä tekivät kaksi yleislääketieteen erikoislääkäriä. Saman tutkimuksen mukaan lyhytaikaisten sijaisten päivystyslähetteiden määrä oli tilastollisesti merkittävästi suurempi (6.7 %) kuin muiden lääkäreiden (5.2 %) (Harju 1993).
Anu Toivasen väitöskirjatutkimuksessa 7.6 % päivystyskäynneistä terveyskeskuslääkärillä johti sairaalalähetteeseen. Edelleen tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että vain
osittain aiheellisesti sairaalaan lähetetyiksi arvioidut potilaat kutsuttiin yhtä usein poliklinikkakäynnille sairaalaan kuin aiheellisesti lähetetyiksi arvioidut ja että näiden potilaiden
lähettämisestä aiheutuneet sairaalatapahtumat eivät vähentyneet samassa suhteessa kuin
lähetteiden aiheellisuus väheni (Toivanen 1997).
Vuonna 1993 Kuopion terveyskeskuksessa yleislääkärin vastaanotolla käyneistä ohjattiin 6.8 % erikoislääkärin konsultaatioon (Lipponen & Siltavuori 1995).
Tuoreimmassa 2003 julkaistussa Nurmeksen ja Valtimon kuntayhtymästä kirjoitettujen
lähetteiden määrää selvitelleessä tutkimuksessa päästiin lukuun 5.1 % (Puhakka et al.
2003). European Referral Studyssa selvitettiin lähetteiden määrä 13 eri maassa vuonna
1992 (The Royal College of General Practitioners 1992). Se vaihteli Ranskan 2.6 %:sta
Norjan 8.2 %:iin.
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2.11 Yhteenveto kirjallisuudesta
Teollistuneissa maissa on hyvin tavallista, että syrjäisillä, maaseutumaisilla alueilla esiintyy ongelmia terveyspalveluiden järjestämisessä, erityisen yleistä on pula lääkäreistä.
Ilmiö näyttää olevan yhteydessä yleiseen väestön ja palveluiden keskittymiseen asutuskeskuksiin. Yhdysvalloissa ongelma on alkanut jo 1970- ja 1980- luvuilla ja jatkuu edelleen. Suomessa ongelma on pahentunut vasta parinkymmenen viime vuoden aikana. Informaatioteknologiasta ja telelääketieteestä on toivottu yhtä ratkaisukeinoa tähän ongelmaan. Pienten yksiköiden yhdistämishankkeita on käynnissä ja työnjakoa lääkärien ja
hoitajien kesken on kokeiltu, mutta varsinainen tutkimuksellinen näyttö näiden toimien
tehokkuudesta on vielä epävarmaa.
Telelääketiede on terveydenhuollon palveluiden tuottamista ja sen informaation välittämistä ilman etäisyyden rajoituksia (Wootton & Craig 1999). Käsite on sisällöltään laaja
eikä ole löydettävissä tarkkaa rajausta siitä, mitä kaikkea se sisältää. Telelääketieteen historiaan lasketaan kuuluvaksi mm. kirjekyyhkyset, lennätin ja puhelin, vaikka tänä päivänä puhelinkonsultaatiot ovat rutiinitoimintaa. On sanottu, että telelääketiede on menestys
sitten, kun koko sana ”telelääketiede” jää pois käytöstä (Strode et al. 1999).
Videoneuvottelulaitteiden välityksellä tapahtuvat etäkonsultaatiot ovat olleet viimeisten
kymmenen vuoden aikana vilkkaan tutkimuksen kohteina useilla erikoisaloilla. Radiologiassa telekonsultaatiot ovat yleisesti käytössä, mutta kliinisistä erikoisaloista vain psykiatriassa ne ovat saavuttaneet Suomessa laajan ja vakiintuneen aseman. Lapin ja Oulun
läänien alueella, jossa matkat ovat pitkät, ovat psykiatristen potilaiden hoitoneuvottelut
videoneuvottelulaitteiston välityksellä arkipäivää. Tähän saakka laitteistoina on käytetty
ISDN-pohjaisia järjestelmiä, mikä on ollut tarkoituksenmukaista tietoturvan ja käytettävissä olevan verkon takia. Myöskään liikennöinnin varsin korkeat kustannukset eivät ole
muodostuneet ongelmaksi konsultaatioissa, joissa mukana on useita henkilöitä yhtä aikaa.
Harvaan asutulla alueella, jossa matkoihin kuluu paljon aikaa ja matkakustannukset ovat
suuret, saavutetaan psykiatriassa videoneuvotteluna järjestetyillä hoitokokouksilla ja konsultaatioilla huomattavia kustannussäästöjä.
Valikoimattomien potilasryhmien hoidosta etätyönä perusterveydenhuollossa ei ole tähän mennessä julkaistu raportteja. Lähinnä tällaista mallia ovat vankilassa suoritettu tutkimus Yhdysvalloissa (Ellis et al. 2001a) ja jo laajalle levinnyt pienten vammojen hoitokeskusten toiminta Englannissa. Etävastaanotolla tarvittavan välineistön luotettavuutta on
selvitetty useissa tutkimuksissa ja erityisesti elektronisen stetoskoopin soveltuvuus etävastaanottotyöhön on selvitetty luotettavasti. Näyttää ilmeiseltä, että kuvan ja äänen laadulla on huomattava merkitys siinä, miten luotettavia johtopäätöksiä televideokonsultaatiossa voidaan tehdä; tämä puoltaisi suurempien siirtonopeuksien käyttöä ja siirtymistä
IP-pohjaiseen videoneuvotteluun (Yoshino et al. 2001).
Telelääketiede näyttää tarjoavan mahdollisuuden hajauttaa palveluja ja samalla helpottaa eri yksiköiden toimintojen koordinoimista. Samalla eri organisaatioiden väliset rajat
madaltuvat. Matkustamisen tarve vähenee ja tuen saanti ongelmatilanteissa helpottuu,
mikä lisää perusterveydenhuollon mahdollisuutta ottaa hoitaakseen aikaisemmin erikoissairaanhoidon hoitamia tehtäviä (Aas 2001a; Aas 2002c).
Potilastyytyväisyyttä selvitelleet tutkimukset osoittavat muutamaa harvaa lukuun ottamatta, että potilaat ovat telekonsultaatioihin varsin tyytyväisiä. Niissä muutamissa tutki-
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muksissa, joissa tulos oli telelääketieteelliselle vaihtoehdolle kielteinen, on helposti todettavissa puutteita tutkimusasetelmassa. Myös hyvin toteutetuissa satunnaistetuissa tutkimuksissa tilanne on sama (Wallace et al. 2002; Wootton et al. 2000) lukuun ottamatta
tutkimusta, joka käsitteli neurologisten potilaiden etähoitoa sellaisella tasolla, joka Suomessa vastaisi konsultaatiota aluesairaalasta keskussairaalaan tai yliopistolliseen sairaalaan (Chua et al. 2002).
Kustannusnäkökohtia telelääketieteessä selvitelleitä tutkimuksia on melko paljon, mutta niiden ongelmana on keskittyminen joko alueellisesti tai toiminnallisesti kapeille alueille. Suuressa osassa on pahoja menetelmällisiä puutteita (Whitten et al. 2002). Jacklin P
ym:n julkaisema tutkimus on hyvin tehty ja sitä voitaneen pitää luotettavana (Jacklin et
al. 2003). Se päätyi tulokseen, ettei yhteinen etäkonsultaatio ole taloudellisesti kustannustehokas. Tässä tutkimusasetelmassa telelääketieteen järjestelmällä pyrittiin korvaamaan
tavanomaista polikliinista erikoislääkärin konsultaatiota alueella, jossa pitkät välimatkat
eivät ole ongelma. Toisaalta tutkimuksen lyhyen keston vuoksi konsultoivan tahon parantuneiden taitojen vaikutusta konsultaatioiden määrään ei välttämättä saatu näkyviin. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy hyvin yleisesti kannanottoja siitä, että telekonsultaatiossa
oppimisvaikutus on erittäin merkittävä ja myös tutkimuksellista näyttöä asiasta on löydettävissä. (Aas 2002b)

3 Tutkimuksen tavoitteet ja hypoteesit
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää atk-verkkoa käyttävän videoneuvottelulaitteiston
avulla hoidetun perusterveydenhuollon lääkärin etävastaanoton osalta seuraavat asiat:
1.
2.
3.

etävastaanoton vaatimat tekniset ratkaisut
järjestelmän tekninen toimivuus
etävastaanottotapahtuman kulku.

Tämän lisäksi tutkimuksen hypoteesit olivat seuraavat:
1.
2.
3.

Tavanomaisella vastaanotolla hoidetut potilaat ovat hieman tyytyväisempiä kuin etävastaanotolla hoidetut.
Merkittävä osa terveyskeskuslääkärin valikoimattomasta potilasjoukosta voidaan
hoitaa etätyönä.
Etävastaanottokäynti on suorien kustannusten osalta kalliimpi kuin tavanomainen
vastaanottokäynti.

4 Tutkimusaineisto, -asetelma ja -menetelmät
4.1 Tutkimuksen puitteet
4.1.1 Tutkimuspaikat
Tutkimuspaikkana oli Puolangan kunta, joka sijaitsee Kainuun maakunnan pohjoisosassa.
Kuntakeskus on 100 km Kajaanista pohjoiseen, ja Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan tulee matkaa 130 km. Pinta-alaltaan kunta on laaja 2 600 km², josta maapinta-ala on
2 468 km². Maasto on reheväpohjaista vaara-aluetta. Asutus on aikanaan syntynyt kaskiviljelyn myötä, ja maatalous on edelleen varsin elinvoimaista.
Lääkärin etävastaanottohuone sijaitsi Kajaanissa Kainuun keskussairaalan tiloissa.
Potilaiden etävastaanotto tapahtui terveyskeskuksessa tavallisessa lääkärin vastaanottohuoneessa, jonne oli asennettu tarvittavat laitteet. Samassa huoneessa otettiin potilaat
vastaan myös tavanomaisella vastaanotolla.
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Kuvio 2. Kainuu ja tutkimuspaikkojen sijainti siellä.

4.1.2 Väestö
Puolangalla oli vuoden 2002 alussa 3 706 asukasta. Viimeisten kolmen vuoden aikana
väestö on vähentynyt 445 henkeä (Puolangan kunta 2002). Kansaneläkelaitoksen tilaston
mukaan Puolanka kuului vuonna 2001 koko maan kymmenen sairaimman kunnan joukkoon (Kela 2004). Sairastavuusindeksi oli 182, kun koko maan vastaava luku on 100 ja
Kainuun sairaimman kunnan Ristijärven 184.
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4.1.3 Terveyskeskus
Puolangalla on oma terveyskeskus, jonka toimintaa viime vuosina on vaikeuttanut lääkäripula. Tutkimusvuonna sosiaali- ja terveysosastolla oli yhteensä 120 työntekijää; lääkärin
virkoja oli kolme. Syksyllä 2001, kun tätä tutkimusta lähdettiin suunnittelemaan, ei paikkakunnalla ollut yhtään vakinaista lääkäriä. Lääkärin vastaanottopalvelut pyrittiin turvaamaan vuokralääkärien työpanoksella. Kuitenkin joinakin päivinä vuoden vaihteen
molemmin puolin kunnassa ei ollut lainkaan lääkärinvastaanottoa. Terveyskeskusten talous 2002 tilaston mukaan Puolangan perusterveydenhuollon kustannusten suhdeluku oli
191, kun koko maan on 100. Lääkärissä käyntejä terveyskeskuksessa oli 2.9 asukasta
kohden. (Kunnat 2004)
Helmikuussa 2002 kuntaan saatiin kokenut vakinainen lääkäri. Alkaneen etävastaanotto
tutkimuksen sekä pitkäaikaisten vuokralääkärisopimusten ja kesäsijaisen ansiosta lääkäritilanne oli tutkimuksen suorittamisajankohtana poikkeuksellisen hyvä.
Vuoden 2003 alussa Puolanka liittyi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta
Suomussalmen kuntaan, ja yhdessä ne muodostavat Ylä-Kainuun palvelukeskuksen. Varsinainen hallinnoiva ja palveluja tuottava organisaatio on Suomussalmen kunta.

4.2 Tutkimushenkilöt ja -asetelma
4.2.1 Tutkimuspotilaat ja -joukot
Tutkimuspotilaat olivat Puolangan terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle hakeutuneita
oman kunnan asukkaita; mukana oli myös muutamia ulkopaikkakuntalaisia turisteja. Tutkimusjoukkoon pyrittiin saamaan sekä ajanvaraus- että päivystyspotilaita. Hyvän lääkäritilanteen takia jonot vastaanotoille olivat lyhyet tai jonoa ei ajoittain ollut lainkaan. Tämä
johti siihen, että selvää jakoa ajanvarauksen ja päivystyksen välillä ei syntynyt. Tavoitteena oli hoitaa 500 potilasta etätyönä ja yhtä suuri joukko tavallisen vastaanoton kautta.
Tosiasiallisesti etävastaanotolla hoidettiin 508 ja tavallisella vastaanotolla 490 tutkimusaineistoon kuuluvaa potilasta.

4.2.2 Satunnaistaminen ja poissulkeminen
Ajanvarauspotilaiden satunnaistaminen perustui seuraavanlaiseen toimintamalliin:
Kun ajanvarausvastaanotolle pyrkijä varasi aikaa eikä nimennyt hoitavaa lääkäriä ja ensimmäiset käytettävissä olevat tyhjät ajat olivat tutkijalääkärille, kysyi vastaanottoavustaja pyrkijän valmiutta osallistua tutkimukseen. Mikäli asiakas oli valmis osallistumaan,
suoritettiin arvonta, jonka mukaan aika annettiin joko etä- tai tavalliselle vastaanotolle.
Päivystysluontoisten potilaiden satunnaistaminen perustui siihen, että vastaanottoja pidet-
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tiin pääsääntöisesti joka toinen päivä etävastaanottona ja joka toinen tavallisena. Viikonpäivistä maanantai ja torstai olivat etävastaanoton päiviä ja tiistai sekä perjantai tavallisen
vastaanoton päiviä.
Tutkimusjoukosta suljettiin pois ne vastaanotolle pyrkijät, jotka ilmoittivat aikaa annettaessa hakeutumisen syyksi gynekologista tutkimusta vaativan asian tai asian, jonka tutkiminen tai hoitaminen selvästi vaati lääkärin suorittamaa toimenpidettä. Jos kuitenkin
kyseinen asia selvisi vasta vastaanoton kuluessa, ei heitä enää jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.

4.3 Tutkimuksen toteutus ja eteneminen
Tutkimussuunnitelman laatiminen aloitettiin varsinaisesti syyskuussa 2001. Vuoden 2001
lopulla aloitettiin laitteistohankinnat ja asennukset saatiin valmiiksi tammikuussa 2002.
Etähoitajana Puolangan terveyskeskuksessa toimi poliklinikan vastaava hoitaja ja hänen poissa ollessaan sijaisena toiminut terveydenhoitaja. Ennen vastaanottotoiminnan
aloitusta tammikuussa 2001 tutkijalääkäri kävi heidän kanssaan läpi potilaan tutkimista
käyttäen runkona Duodecimin kustantamaa kirjaa ”Potilaan tutkiminen” (Mustajoki et al.
2001). Koulutusta annettiin alkuvaiheessa viitenä työpäivänä. Laitteiston hankkimisen ja
rakentamisen jälkeen harjoiteltiin sen käyttöä ja projektin edetessä jouduttiin opettelemaan yhdessä useaan otteeseen esiin tulleiden ongelmien hoitamista. Yhteensä koulutusta
kertyi kaksi työviikkoa.
Ensimmäiset pilottitutkimukset etävastaanotosta tehtiin 22.1.2002. Varsinainen potilastyön etävastaanottotutkimus alkoi 21.2.2002 ja päättyi 26.9.2002.
Tutkimuksen aikana nauhoitettiin 24 tavallista vastaanottoa ja 29 etävastaanottoa siten,
että yhtä aikaa kuvattiin sekä potilasta että lääkäriä. Nauhoitettavat vastaanotot valittiin
satunnaisesti verenpaineen, diabeteksen ja tuki- ja liikuntaelimistön oireiden takia vastaanotolle tulleista.
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Tk-lääkärin vastaanotolle
pyrkivät asiakkaat
Suostumus tutkimukseen

Muiden lääkärien
vastaanotot
Poissuljetut
gyn.+ toim.pit.

Päivystys
ma+to
ti+pe

Ajanvaraus vo
Arvonta 35%

Etäryhmä 508
-potilastyytyväisyys
-hoidollinen ja tekninen
onnistuminen
-vastaanoton kesto
matka- ja
aikakustannukset
otanta 95

videonauhoitus
otanta 29

Kieltäytyneet 32

Tavallinen ryhmä 490
-potilastyytyväisyys
-hoidollinen onnistuminen
-vastaanoton kesto
matka- ja
aikakustannukset
otanta 88

videonauhoitus
otanta 24

Kuvio 3. Valikoituminen tutkimusjoukkoon

4.4 Tutkimuslaitteisto
4.4.1 Sairaskertomusjärjestelmä
Puolangalla oli otettu käyttöön Pegasos-niminen sähköinen sairaskertomusjärjestelmä
vuonna 1997. Sairaaloiden epikriisit ja mm. EKG-käyrät olivat paperiversioina. Tutkimuksessa sairaskertomus jaettiin Net Meetting-ohjelmalla etälääkärin tietokoneelle, ja se
oli hänen käytettävissään samoin kuin normaalilla vastaanotolla. Reseptit ja todistukset
voitiin ohjata tulostumaan potilaan vastaanottohuoneeseen. Allekirjoitukset hoidettiin
osittain hoitajan toimesta, osittain puhelin varmistuksella tai käymällä Puolangan vastaanottopäivinä apteekissa varmentamassa reseptit jälkikäteen.
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4.4.2 Atk-verkko
Koko tutkimuksen käynnistymiselle oli olennaisen tärkeää se, että Kainuuseen valmistui
kesällä 2001 alueverkko. Siinä ovat osakkaina kaikki Kainuun kunnat ja Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntainliitto. Alueverkko on kuntayhteisöjen ulospäin
suojattu intranet verkko, jossa on 35 Mbit/s:n kaistaleveys. Kuntien liittymien tiedonsiirtonopeudet verkkoon olivat joko10 tai 100 Mbit/s.

4.4.3 Vastaanottojen laitteet ja ohjelmat
4.4.3.1 Tietokoneet ja videoneuvottelulaitteet
Vastaanottojen tietokoneina olivat tavanomaiset pöytätietokoneet (Fujitsu Siemens SCENIC), joihin oli asennettu kaksoisnäytön ohjaimet (Matrox). Käyttöjärjestelmänä oli
Windows 2000 ja näytöt olivat 17” (Fujitsu Simens SCALEO ja Hitachi CM 625 ET).
Projektin taloudelliset resurssit olivat myös rajalliset, siksi videoneuvottelulaitteen osalta
päädyttiin halvimpaan saatavilla olevaan ratkaisuun (VECON Vigo professional). Videoneuvottelun käyttöjärjestelmänä oli Xenex OY:n X-to-X. Laitteistojen tarkat tekniset
tiedot ja ohjelmistojen nimet löytyvät liitteenä olevasta laite- ja ohjelmistoluettelosta (Liite 1).

4.4.3.2 Lisäkamerat
Videoneuvottelulaitteiston vakiotoimitukseen kuulunut pieni pallokamera ei soveltunut
yleiskameraksi, koska tarkennus oli tehtävä käsin, eikä kamerassa ollut zoomaus ominaisuutta. Yleiskameraksi valittiin kääntyväpäinen zoomattava yhteyskamera (Canon VCC4). Röntgenkuvien, EKG-käyrien, kirjallisten dokumenttien sekä esim. ihomuutosten
tarkastelua varten hankittiin erillinen dokumenttikamera (Videolabs).
Korvaongelmien tutkimiseen haettiin sopivaa erikoiskameraa ja aluksi sellaiseksi valittiin silmänpohjien tutkimista varten suunniteltu laitteisto (MediTell), jota markkinoitiin
myös korvien tutkimiseen. Noin kahden kuukauden harjoittelun ja testaamisen jälkeen oli
todettava, ettei laite soveltunut siihen käyttöön, johon sitä olisi tarvittu. Näin ollen sen
käytöstä luovuttiin.
Kahden viimeisen tutkimuskuukauden ajaksi saatiin kokeiltavaksi erityisesti korvien
tutkimiseen suunniteltu laitteistokokonaisuus, joka toimi hyvin (Karl Storz). Käytössä
olleessa videoneuvottelulaitteessa oli kytkentämahdollisuus vain kahdelle kameralle, joten kolmannen kameran eli korvantutkimuslaitteen kytkemiseksi jouduttiin käyttämään
ylimääräistä jakolaatikkoa (Kramer 4x1).
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4.4.3.3 Äänentoistolaitteet
Muutamien erilaisten mikrofonikokeilujen jälkeen päädyttiin siihen, että yleismikrofoni
(Akg HM) sijoitettiin hoitajan takana olevaan huoneen nurkkaan n. kahden metrin korkeudelle. Tällä saatiin useimmissa tapauksissa riittävä kuuluvuus koko huoneesta. Kovin
hiljaa puhuville potilaille laitettiin lisäksi tarvittaessa kaulusmikrofoni (Akg PT). Kaiuttimina käytettiin yksinkertaisia aktiivikaiuttimia (Dexxa).
Stetoskooppina oli elektroninen stetoskooppi (Meditron), joka ei sinällään ole tarkoitettu reaaliaikaiseen etätyökäyttöön. Sitä jouduttiin hieman modifioimaan, jotta se saatiin
toimimaan. Lisäksi tarvittiin vahvistin (Behringer MX) signaalin voimakkuuden lisäämiseksi ja oikean äänensävyn aikaansaamiseksi.

4.4.3.4 Muut laitteet
Korvapotilaiden tutkimisessa käytettiin tympanometriä (Grason-Stadler) ja poskionteloiden tutkimiseen oli käytettävissä ultraäänilaite (Ultramax). Muutoin potilaan vastaanottohuoneessa oli tavanomainen lääkärin tutkimushuoneen varustus. Videonauhoituksissa
käytettiin tavanomaiseen harrastajakäyttöön suunniteltuja videokameroita (Sony DCRTRV 15E).

4.5 Tavallisen- ja etävastaanoton kulun kuvaus
Etävastaanottoa pidettiin kaikkiaan 52 päivän aikana, ja yhteys oli toiminnassa keskimäärin 6.5 tuntia päivässä. Vastaanoton aluksi täytyi muodostaa videoneuvotteluyhteys, testata laitteiden toimivuus ja äänen säädöt. Tutkimuksen alussa tähän kului aikaa jopa 20
min, mutta kokemuksen lisääntyessä ja laitteistojen toiminnan varmistuessa vain n. 3
min.
Sairaskertomukseen tai aiemmin otettuihin tutkimustuloksiin tutustuminen tapahtui
samoin kuin tavanomaisella vastaanotolla. Ne olivat sähköisessä muodossa vuodesta
1997 lähtien, sitä aikaisempiin vaadittiin hoitajan apua ja dokumenttikameraa. Samoin
sairaalan epikriisit, osa aikaisemmin tehtyjen todistusten kopioista, EKG-käyrät, spirometrian tulokset, audiogrammat, yms. ja röntgenkuvat edellyttävät hoitajan apua ja kameran käyttöä. Tältä osin toiminta oli hieman hitaampaa kuin tavanomaisella vastaanotolla.
Tavattaessa potilas ensimmäisen kerran etävastaanotolla hänelle selitettiin esittäytymisen yhteydessä lyhyesti mistä on kysymys, mikä vei hiukan aikaa. Tavattaessa potilas
toisen tai useamman kerran vastaavalla tavalla, tilanne oli jo varsin luonteva, eikä aikaa
kulunut enempää kuin tavanomaisen vastaanoton aloituksessa.
Merkintöjen tekemisessä sairaskertomuksiin ei ollut eroa vastaanottotapojen välillä: ne
saneltiin nauhalle ja kirjoitettiin jälkikäteen. Etävastaanoton nauhat lääkäri vei puhtaaksikirjoitusta varten Puolangalle seuraavana päivänä mukanaan. Toinen mahdollisuus olisi
ollut käyttää digitaalista sanelua ja lähettää sanelut sähköpostissa.
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Kuvio 4. Lääkärin vastaanoton toimintaprosessi tavallisella ja etävastaanotolla.

4.6 Muuttujat ja mittaukset
4.6.1 Vastaanottokäyntien syyt
Käynnin syy ja diagnoosi kirjattiin lääkärin/ hoitajan arviokaavakkeelle (liite 5) käyttäen
ICPC – luokitusta (WONCA Classification comittee. 1987). Kustakin käynnistä kirjattiin
vain pääasiallisin käyntisyy.
Erikseen on tarkasteltu kroonisten sairauksien ryhmää, johon on laskettu kuuluviksi
krooninen iskeeminen sydänsairaus, sydämen vajaatoiminta, verenpainetauti, nivelreuma,
astma ja diabetes.
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4.6.2 Teknisten ongelmien päiväkirja
Tekniset ongelmat kirjattiin tutkijalääkärin toimesta erilliseen lehtiöön lyhyenä sanallisena kuvauksena aikajärjestyksessä heti ongelman ilmaantuessa ja luokiteltiin ryhmiin ongelman laadun mukaan. Ryhmät olivat seuraavat: yhteyskatko jaoteltuna vaikeusasteen ja
keston mukaan (pieni/suuri), häiriöt kuvan kulussa, häiriöt äänessä, häiriöt tai katkot sairaskertomuksen siirrossa, häiriöt kameroiden toiminnassa (kameran kääntö ja ohjaus),
ongelmat stetoskoopin toiminnassa sekä ongelmat korvan tutkimuslaitteen toiminnassa.

4.6.3 Potilastyytyväisyys
Potilastyytyväisyyden selvittämiseen käytettiin kahta lomaketta. ”Ensikävijän lomake”
(liite 2) oli muokattu Stakesin lomakkeesta ”Yleislääkärin vastaanoton laatu: Potilaan
näkökulma”. ”Uusintakävijän lomake” (liite 3) jouduttiin laatimaan ja ottamaan käyttöön
uusintakävijöille, koska he olivat haluttomia täyttämään pitkää ensikävijän lomaketta
uudestaan.
Yleislääkärin vastaanoton laatu -lomake on kehitetty kahdeksan maan yhteishankkeena. Lomakkeen kehittäminen alkoi jo vuonna 1993 ja mittari esiteltiin käyttöönotettavaksi Suomessa 1998 (Helin et al. 1998). Kansainväliseltä nimeltään EUROPEP Instruments
-lomake on käynyt läpi kaikissa kehittäjämaissa validointiprosessit ja englanninkielinen
versio on suomennettu (Grol et al. 2000).
Lomaketta jouduttiin muokkaamaan, koska alkuperäinen lomake ei sisältänyt kaikkia
etätyön osalta tarvittavia kysymyksiä ja kysymykset 21–25 oli suunniteltu erityisesti pitkäaikaisen potilassuhteen selvittelyyn. Kysymykset 21–26 olivat uusia ja kysymykset 27–
29 koskivat vain etäkävijöitä. Kaikista vastauksista annettiin pisteitä yhdestä viiteen, jolloin 1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=kohtalaisesti, 4=hyvin ja 5=erittäin hyvin, lisäksi
oli kohta 0=ei koske minua tai ei merkitystä.
Uusintakävijöiden tyytyväisyyttä mitattiin lomakkeella, joka oli kehitetty ensikävijöiden lomakkeesta valitsemalla siihen yhdeksän keskeiseksi arvioitua kysymystä.
Ensikävijöiden kyselykaavakkeessa oli kolmekymmentä kysymystä, siksi on katsottu
tarpeelliseksi tiivistää kaavakkeiden tieto käyttäen faktorianalyysiä. Näin tulokset on tiivistetty neljään faktoriin, jotka on nimetty sen mukaan, mitkä kysymykset latautuvat kuhunkin faktoriin painokertoimen mukaan. Mallina on käytetty Virtasen väitöskirjassa
kuvattua analyysi- ja nimeämismenetelmää (Virtanen 1991):
−
−
−
−

faktori 1= paneutuminen
faktori 2= kompetenssi
faktori 3= yhteisymmärrys
faktori 4= muu henkilökunta.

Vastaanotolla kävijät täyttivät lomakkeen yleensä heti vastaanoton jälkeen useimmiten
itse. Tarvittaessa hoitaja avusti kaavakkeen täytössä.
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4.6.4 Vastaanoton onnistuminen ja uudelleen käynti
Lääkäri ja hoitaja arvioivat kumpikin itsenäisesti vastaanoton onnistumisen viisiportaisella asteikolla (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=kohtalaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin).
Tekninen onnistuminen ja hoidollinen onnistuminen arvioitiin erikseen ja kirjattiin lääkärin/hoitajan arviokaavakkeelle. Samalle kaavakkeelle kirjattiin vielä potilaat, jotka jouduttiin ohjaamaan etävastaanotolta tavalliselle vastaanotolle.

4.6.5 Tiedon siirtymistä kuvaavat muuttujat
Tiedon siirtymistä kuvattiin kuudella muuttujalla, jotka olivat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

biolääketieteellisen tiedon siirtyminen potilaalta lääkärille
biolääketieteellisen tiedon siirtyminen lääkäriltä potilaalle
tiedon riittävyys käsiteltävän ongelman kannalta
potilaan psyykkisen tilan huomioiminen
potilaan sosiaalisen tilanteen huomioiminen
tiedon riittävyys kokonaisuuden kannalta.

Sisällön määrittely tehtiin seuraavasti: Kukin muuttuja arvioitiin viisiportaisesti käyttäen
samaa asteikkoa kuin edellä vastaanoton onnistumista arvioitaessa.
Tiedon eri elementeillä tarkoitetaan tässä kategorioita biolääketieteellinen tieto, tieto
potilaan psykologisesta tilanteesta ja tieto potilaan sosiaalisesta tilanteesta (Engel &
Schmale 1967). Biolääketieteellinen tieto tarkoittaa tässä potilaan taudin patogeneesiin ja
patofysiologiaan perustuvaan hoitoon liittyvää tietoa. Psykologisella tilanteella tarkoitetaan potilaan psykologista suhtautumista käsiteltävään ongelmaan ja yleisemmin omaan
tilanteeseensa, lähinnä potilaan tunnereaktioita (esim. ahdistusta, pelkoa, huolia, välinpitämättömyyttä, vähättelyä, paisuttelua, jne.). Tieto potilaan sosiaalisesta tilanteesta tarkoittaa tietoa potilaan elämäntilanteesta ja elämänpiiristä yleensä (esim. perhettä, läheisiä,
ystäviä, muita verkostoja, asumismuotoa, elinkeinoa, toimeentuloa jne.). Kokonaisuudella tarkoitetaan potilaan bio–psyko–sosiaalista kokonaistilannetta.
Videoitaviksi valittiin käyntejä, joiden syyksi potilas oli aikaa varatessaan ilmoittanut
joko verenpainetaudin tai diabeteksen kontrollin tai selkäkivun. Videoinnin luvan kysyminen, valmistelu ja suoritus vaativat ylimääräistä aikaa ja siksi ne pyrittiin ne tekemään
tilanteissa, jolloin vastaanotolla ei ollut kiirettä. Varsinaista satunnaistamista ei siis tehty.
Videonauhojen observaatiota varten muodostettiin arviointiryhmä. Ryhmään kuului
kaksi yleislääketieteen professoria (Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi – Kiukaanniemi ja
Pekka Larivaara) ja yksi yleislääketieteen opettaja (Martina Torppa). Kaikki asiantuntijat
tekevät sekä yleislääketieteen opetustyötä että kliinistä potilastyötä, joten heitä voidaan
näin pitää kokeneina yleislääkäreinä. Arviointiryhmä katsoi kaikki videoidut vastaanotot
ja observoi tiedon eri elementtejä vastaanotolla.
Analysoijat arvioivat tietoa seuraavasti: He selvittivät oliko lääkärin ja potilaan välillä
siirtyvä tieto videonauhojen observaation perusteella riittävä hoitoratkaisun tekemiseen.
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Arviointi suoritettiin pareittain siten, että yksi arvioija (MT) katsoi puolet videoista parinaan toinen professori (SKK) ja toisen puolen parinaan toinen professori (PL). Videot
katsottiin niin, että sekä vastaanottotyyppi (tavallinen tai etävastaanotto) että vastaanottoaika olivat satunnaisessa järjestyksessä. Arviointi tapahtui neljässä erillisessä istunnossa
toukokuusta joulukuuhun 2003.
Kumpikin analysoija suoritti arvion ensin itsekseen heti videon katsottuaan, minkä jälkeen he keskustelivat arvioidusta vastaanotosta saamastaan vaikutelmasta. Tämän jälkeen
he vertasivat arviointejaan. Mikäli arviot poikkesivat toisistaan, arvioijat perustelivat kantansa toisilleen. He etsivät keskustellen konsensuksen esillä olleeseen kysymykseen ja se
merkittiin lopulliseksi tutkimusarvioksi.

4.6.6 Kustannusten selvittämiseksi kerätyt tiedot
Tutkimuksessa käytettiin kustannusten tarkastelussa kustannusanalyysiä (katso kirjallisuuskatsaus Drummondin taulukon kohta 3B) (Drummond et al. 1997). Toiminnan lääketieteellinen tulos ja hoidon laatu eri toimintamalleissa on pääsääntöisesti oletettu yhtä
hyväksi, paitsi että etävastaanoton vaatima lisäaika on huomioitu kustannuksia lisäävänä
tekijänä ja vastaanoton epäonnistuminen on otettu huomioon uusintakäyntien muodossa
myös lisäkustannuksena.

4.6.6.1 Matka- ja aikakustannukset
Kustannusten laskentaa varten kerättiin tietoa erikseen vastaanotolla kävijöiden ja heidän
saattajiensa matkakustannuksista ja työajan menetyksestä sekä tästä johtuvista kustannuksista. Tieto kerättiin erillisellä lomakkeella (Liite 4) otantana 88 perättäisen tavallisen
ja 95 perättäisen etävastaanoton kävijältä kahden viimeisen tutkimuskuukauden aikana.
Potilaan ja työssä olevan saattajan aikakustannusten selvittämisessä lähtökohdaksi otettiin
todellisten tuotannon menetysten huomioiminen. Siksi kotityön ajanmenetystä ei selvitetty.

4.6.6.2 Vastaanoton kesto
Vastaanoton kestoa seurattiin otantana sekä tutkimuksen alussa että sen loppuvaiheessa
yhteensä 187 peräkkäisellä etävastaanotolla ja 123 peräkkäisellä tavallisella vastaanotolla
minuutin tarkkuudella. Etävastaanotolla aika mitattiin potilaan astumisesta sisään vastaanottohuoneeseen siihen, kun lääkärin keskustelu potilaan kanssa päättyi, ja tavallisella
vastaanotolla siihen, kun potilas poistui vastaanottohuoneesta. Saneluihin käytetty aika
oletettiin yhtä pitkäksi molemmissa vastaanottotyypeissä. Tulos kirjattiin lääkärin/ hoitajan arviokaavakkeelle (liite 5).
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4.6.6.3 Sairaskertomuksesta kerätyt tiedot
Laboratorio- ja röntgentutkimusten määrä selvitettiin käyntikohtaisesti potilastietojärjestelmän kautta. Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrät selvitettiin erillisestä lähetteiden
seurannan kirjanpidosta. Lähetteiden määrässä ei ollut eroa, ja siksi niitä ei ole otettu
mukaan laskettaessa käyntikohtaista hintaa. Tilanne oli sama röntgentutkimusten osalta.

4.6.6.4 Kustannuslaskennan pohjana olevat tiedot
Kaikkien kustannuksien laskennan pohjana on käytetty julkaisua Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2001 (Hujanen 2003). Sen luvut on korjattu terveydenhuollon indeksillä vuoden 2002 lopun tasoon. Käyntihinta sisältää kaikki terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan kohdistuvat kustannukset, myös laboratorion, röntgenin ja
sairaankuljetuksen kustannukset.

4.6.6.5 Sairaalalähetteen hinta
Eri toimintamallien keskinäisen kustannustehokkuuden arvioimiseksi on pystyttävä laskemaan koko toimintaprosessin kustannukset. Erikoissairaanhoito on osa terveydenhuollon prosessia, ja perusterveydenhuollon toiminta vaikuttaa siihen, kuinka paljon tätä osaa
käytetään. Tämän kustannuksen laskemiseksi tarvitaan tietoa siitä, mitä erikoissairaanhoitoon lähettäminen maksaa.
Tätä tutkimusta varten tehtiin laskelma Kainuun keskussairaalan lähetteen hinnasta
vuodelta 2002. Laskelman pohjana on käytetty Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintakertomusta liitteineen vuodelta 2002 (Kainuun keskussairaala
2003). Lähetteiden kokonaismäärää ei toimintakertomuksesta suoraan löydy. Päivystyspoliklinikan yöaikaisen yhteispäivystyksen hoitaa keskussairaalan päivystäjä. Näistä
käynneistä ei erikseen tilastoida terveyskeskus- ja keskussairaalatasoisia käyntejä. Tässä
tutkimuksessa arvioitiin, että terveyskeskustasoisia käyntejä olisi 50 % yhteispäivystyskäynneistä eli 538 kpl. Myöskään psykiatrian tulosalueelta ei ole ilmoitettu lähetteiden
määrää. Lähetteiden veroisiksi käynneiksi on laskettu ensikäynnit ja päivystyskäynnit.

4.6.7 Tiedostojen muodostaminen ja tilastollinen analyysi
Tiedostot koodasi etätyönä suomussalmelainen yliopiston tutkimusapulainen. Suurin
tiedosto koostui potilastyytyväisyyskyselystä. Se kaksoiskoodattiin ja todettiin, että ensimmäisessä koodauksessa virheprosentti oli ollut kolme.
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Analysoitavat tiedostot muokattiin SAS- ja SPSS-ohjelmia käyttäen. Tilastollisessa testauksessa käytettiin sekä riippumattomien että riippuvien muuttujien T-testiä sekä MannWhitneyn U-testiä ja khiin neliötestiä.
Tyytyväisyyskyselyn tuloksien analyysissä käytettiin faktorianalyysiä. Faktoreita muodostettaessa käytettiin pohjana Vuokko Virtasen väitöskirjatutkimuksen analyysissä nimettyjä faktoreita. Kullekin kysymykselle laskettiin painokertoimet. Tutkittaviksi faktoreiksi hyväksyttiin ne, joiden ominaisarvo oli yli 1.00. Valittujen faktoreiden johdonmukaisuutta mitattiin Cronbachin alfa-testillä.

4.7 Tutkimuseettiset kysymykset
Laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/99) sanotaan: ”Lääketieteellisessä tutkimuksessa tutkittavan etu ja hyöty on aina asetettava tieteen ja yhteiskunnan etujen edelle.
Tutkittavalle mahdollisesti aiheutuvat riskit ja haitat on pyrittävä ehkäisemään. Tutkittavan saa asettaa alttiiksi vain sellaisille toimenpiteille, joista odotettavissa oleva terveydellinen tai tieteellinen hyöty on selvästi suurempi kuin tutkittavalle mahdollisesti aiheutuvat
riskit ja haitat” (Suomen laki 1999 ).
Tässä tutkimuksessa poikettiin normaalista lääkärin vastaanottokäytännöstä siinä, että
potilas ei etäryhmässä henkilökohtaisesti tavannut lääkäriä. Aikaisempien telelääketieteellisten tutkimusten perusteella voidaan todeta, että anamnestiset ja pääosa löydöstiedoista voidaan videoneuvottelussa siirtää tutkivalle lääkärille varsin hyvin. Tämä käy ilmi
esimerkiksi tutkimuksesta, jossa selvitettiin telelääketieteellisen tutkimuksen luotettavuutta 1862 parin aineistossa sydämen ja keuhkojen auskultaation sekä oftalmologisen
tutkimuksen osalta ja tuloksia verrattiin tavanomaiseen tutkimukseen; tilastollisesti merkittävää eroa ei ryhmien välille tullut (Nitzkin et al. 1997).
Tässä suhteessa poikkeuksen muodostaa palpaatio. Sairaanhoitajan suorittaman palpaation luotettavuus ja saadun tiedon välittäminen etälääkärille on ilmeisen epäluotettavaa.
Jotta tästä ei aiheutuisi vaaraa potilaille, kontrolloitiin tavanomaisella lääkärintutkimuksella sellaiset tapaukset, joissa palpaatiolöydös oli merkittävä hoidon tai jatkotutkimusten
kannalta. Samoin meneteltiin kaikissa niissä tapauksissa, joissa tutkiva lääkäri totesi, ettei
etävastaanotto ollut riittävä kyseisen asian selvittämiseen.
Tutkimukselle haettiin lupa Kainuun keskussairaalan eettiseltä toimikunnalta. Lupa
myönnettiin 11.1.2002.
Tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta tiedotettiin etukäteen paikallisten lehtien kautta ja
lisäksi kaikille tutkimukseen suostuneille annettiin kirjallinen tiedote (Liite 6) ja kerrottiin sanallisesti tutkimukseen liittyvistä asioista. Kaikki tutkimukseen osallistuneet allekirjoittivat kirjallisen suostumuskaavakkeen (Liite 7) halustaan osallistua vapaaehtoisesti
tutkimukseen. Alle 15-vuotialta ja vajaavaltaisilta vaadittiin huoltajan, holhoojan tai saattajan suostumus.

5 Tulokset
5.1 Koko aineisto
5.1.1 Tutkimuksesta kieltäytyminen
Tutkimuksen aikana kirjattiin 32 tapausta (3.1 %), joissa vastaanotolle pyrkinyt kieltäytyi
osallistumasta tutkimukseen tai jäi tulematta sovittuna aikana. Naisia heistä oli 21 (66 %)
ja miehiä 11 (34 %). Pääosa kieltäytymisistä tapahtui tutkimuksen alkuvaiheessa. Yli 65 vuotiaita kieltäytyjistä oli 66 %, mikä on kaksi kertaa enemmän, kuin heidän suhteellinen
osuutensa oli tutkimusjoukossa.

5.1.2 Tutkimusryhmät
Taulukossa 5 on esitetty etävastaanoton ja tavallisen vastaanoton potilaiden ikä- ja sukupuolijakaumat.
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Taulukko 5. Etävastaanoton ja tavallisen vastaanoton potilaiden ikä- ja sukupuolijakaumat
Etävastaanotto
Ikä-

Mies

Nainen

Tavallinen vastaanotto
Yhteensä

Mies

Nainen

Kaikki

Yhteensä

Yhteensä

ryhmä

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

-15

25

12.3

24

7.9

49

9.6

24

12.3

23

7.8

47

9.6

96

9.6

16-34

34

16.7

35

11.5

69

13.6

11

5.6

21

7.1

32

6.5

101 10.1

35-54

66

32.5

99

32.5

165 32.5

48

24.6

86

29.2

134 27.3

299 30.0

55-64

29

14.3

50

16.4

79

15.6

48

24.6

43

14.6

91

18.6

170 17.0

65-74

31

15.3

53

17.4

84

16.5

43

22.1

74

25.1

117 23.9

201 20.1

75+

18

8.9

44

14.4

62

12.2

21

10.8

48

16.3

69

14.1

131 13.1

Kaikki

203 100

490 100

998 100

305 100

508 100

195 100

295 100

Tutkimusryhmät olivat sukupuolijakaumaltaan lähes identtiset. Sen sijaan ikärakenteeltaan ryhmät poikkesivat toisistaan huomattavasti. Alle 15-vuotiaiden ryhmät olivat
hyvin samanlaiset, mutta muutoin etäryhmä oli selvästi nuorempi kuin tavallisen vastaanoton ryhmä. Ikäryhmissä 16 - 34 sekä miesten (p=.0006) että naisten osalta (P=.0391)
ja miesten osalta ikäryhmässä 55 - 64 (p=.0118) sekä naisten osalta ikäryhmässä 65 - 74
(p=.0218) erot olivat myös tilastollisesti merkitseviä.

5.1.3 Vastaanottokäyntien syyt
Taulukossa 6 on esitetty ICPC-luvuittain molempien ryhmien käyntien syyt pääasiallisen
käynnin syyn mukaan.
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Taulukko 6. ICPC-lukujen jakautuminen vastaanottotyypin mukaan kaikista käynneistä
Tutkimusryhmä
Etä

Tavallinen

N=509

N=490

Yhteensä

ICPC -luku

N

%

N

%

N

%

p-arvo

Yleiset ja epäspesifiset

14

2.8

16

3.3

30

3.0

0.6375

-

0.0

-

0.0

-

0.0

30

5.9

25

5.1

55

5.5

0.5782

Silmä

9

1.8

13

2.7

22

2.2

0.3431

Korva

37

7.3

26

5.3

63

6.3

0.1991

Verenkiertoelimet

50

9.8

63

12.9

113

11.3

0.1330

Tuki- ja liikuntaelimet

87

17.1

121

24.7

208

20.8

0.0033

Hermosto

11

2.2

11

2.2

22

2.2

0.9318

Veri ja vertamuodostavat
elimet sekä immuunijärjestelmä
Ruuansulatuselimet

Mielenterveys

18

3.5

15

3.1

33

3.3

0.6703

Hengityselimet

117

23.0

58

11.8

175

17.5

<.0001

Iho

61

12.0

33

6.7

94

9.4

0.0044

Umpieritys, aineenvaihdunta
ja ravitsemus

22

4.3

35

7.1

57

5.7

0.0556

4

0.8

5

1.0

9

0.9

0.6971

2

0.4

2

0.4

4

0.4

0.9712

4

0.8

4

0.8

8

0.8

0.9591

Virtsaelimet
Raskaus, synnytys ja perhesuunnittelu
Naisen sukuelimet
Miehen sukuelimet
Yhteiset ICPC -koodit
Sosiaaliset syyt

3

0.6

10

2.0

13

1.3

0.0434

36

7.1

52

10.6

88

8.8

0.0496

-

0.0

-

0.0

-

0.0

Ryhmien väliset erot käyntien määrissä olivat tilastollisesti merkitseviä silloin, kun
käynnin syynä olivat tuki- ja liikuntaelinten, hengityselinten tai ihon oireet.
Taulukkoon 7 on koottu pitkäaikaisiksi katsottujen sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien, nivelreuman, astman ja diabeteksen takia tutkimusryhmiin osallistuneiden jakaumat diagnooseittain jaoteltuina. Etä- ja tavallisen vastaanoton ryhmät eivät eronneet
suuruudeltaan merkitsevästi toisistaan (p = 0.1198).
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Taulukko 7. Kroonisista sairauksista johtuvien vastaanottokäyntien osuudet tutkimusaineistossa.

Kroonisten sairauksien ryhmä

ja sen alaryhmät

Tutkimusryhmät
Etä
Tavallinen
N=509
N=490
N
%
N
%

Yhteensä
N

%

69

13.6

72

14.7

141

14.1

3

0.6

9

1.8

12

1.2

3
28

0.6
5.6

5
25

1.0
5.1

8
53

0.8
5.3

5

1.0

7

1.4

12

1.2

Astma

13

2.6

6

1.2

19

1.9

Diabetes

17

3.3

20

4.1

37

3.7

Krooninen sairaus
Kr. iskeeminen sydänsairaus
Sydämen vajaatoiminta
Verenpainetauti
Nivelreuma

5.2 Etävastaanoton tekninen järjestelmä ja sen toiminta
5.2.1 Järjestelmän rakentaminen
Riittävän vakaan yhteyden saaminen Puolangan terveyskeskuksen ja Kainuun keskussairaalan välille vaati varsin paljon työtä ja monen eri ammattilaisen yhtäaikaista toimintaa
eri paikoissa, jotta ongelmat saatiin ratkaistua. Erityisen vaikeaa oli saada toimimaan
kahden näytön järjestelmä, ja myös sairaskertomuksen käyttöön saanti etätyöpisteeseen
oli vaikeaa. Projektin liikkeellelähtö pitkittyi optimistisimpaan aikatauluun verrattuna
noin kuukaudella.

5.2.2 Järjestelmän toiminta
5.2.2.1 Toiminta kokonaisuutena
Tutkimuksen aikana kirjattiin teknisten ongelmien päiväkirjaan kaikkiaan 102 yhteyskatkoa eli keskimäärin 2 katkoa päivässä. 88 tapauksessa katkot olivat omaksumamme nimityksen mukaan ns. pieniä katkoja. 14 kertaa katko oli ns. suuri katko, jolloin koko järjestelmä pysähtyi. Puolet näistä tilanteista johtui sähkövirran katkeamisesta. Puolangalla
kaksi tuntia kestänyt ukkoskuuro aiheutti kirjatuista tilanteista seitsemän. Käytännössä
vastaanottoa ei voitu pitää lainkaan kyseisten kahden tunnin aikana.
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Muita kuin yhteyden katkeamiseen johtaneita ongelmia ja häiriöitä kirjattiin 36 eli 0.7
kertaa päivässä. Ne jakautuivat kolmeen ryhmään: häiriöihin äänessä (7), kameran ohjauksessa (9) tai sairaskertomuksen siirrossa (12). Ääniongelmissa oli kysymyksessä huono
kuuluvuus, äänen katkeilu, epäselvä ääni tai virheäänet. Kameran ohjausongelma oli etäpään kameran ohjauksen jumittuminen, jolloin hoitaja joutui ohjaamaan kameraa. Sairaskertomuksen siirto-ongelmat olivat ohjelman jumiutumisia tai käynnistysvaikeuksia.
Myös videoneuvottelulaitteiston käyttöjärjestelmässä oli aluksi puutteita. Mm. liikennöintinopeus ei pysynyt asetetulla tasolla, ja kuvan laatu huononi ajoittain. Kokeilun aikana nämä puutteet saatiin kuitenkin korjattua.
Taulukko 8. Teknisen ongelman syy tai luonne ja esiintyminen
Syy tai luonne

Esiintyminen (N)

Yhteyskatkoja yht.
iso katko
joista ukkonen aiheutti
pieni katko
Muita ongelmia yht.
äänihäiriö
kameran ohjaushäiriö
sairaskertomuksen siirto ongelma

102
14
7
88
37
7
9
12

Ongelmia kirjattiin kaikkiaan

190

5.2.2.2 Kameroiden toiminta
Käytössä olleet yhteyskamerat olivat piirtokyvyltään ja muutoinkin toiminnaltaan hyviä.
Muutamia edellä kuvattuja ongelmatilanteita lukuun ottamatta etäohjaus ja kamerapaikkojen etukäteisohjelmointi sujuivat vaivattomasti. Kameraa käytettiin yleiskuvan välittämisen lisäksi myös esim. EKG -käyrien näyttämiseen.
Dokumenttikameraa käytettiin epikriisien ja muiden kirjallisten dokumenttien välittämiseen, röntgenkuvien katseluun, ihomuutosten tarkasteluun ja myös nielun sekä silmän
näkymien välittämiseen.
Röntgenkuvista luustokuvien välittäminen onnistui hyvin, mutta pehmytkudoskuvista,
kuten keuhkoröntgenkuvista ei voitu saada riittävän tarkkaa käsitystä kaikissa tilanteissa,
vaan kuvat oli tutkittava myös paikan päällä. Tämä toteutettiin kokeilussa niinä päivinä,
jolloin tutkijalääkäri piti vastaanottoa Puolangalla. Kahdessa tapauksessa kuvia käytiin
näyttämässä vastaanoton aikana terveyskeskuksessa paikalla olleelle lääkärille.
Ihomuutosten tarkastelussa kolmiulotteisuuden puute ja värien haalistuminen haittasivat diagnoosin tekoa. Kaikkiaan ihotautipotilaita oli etävastaanotolla 61, joista hoidon
onnistumisen arvion mukaan 11 %:lla vastaanottokäynti onnistui vain kohtalaisesti tai
huonommin, mutta valtaosassa tapauksista ihottumien ja haavaumien hoidossa dokumenttikameralla saatu kuva oli riittävä.
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5.2.2.3 Korvantutkimuslaitteiston kokeilu
Valikoimattomien terveyskeskuspotilaiden joukossa on varsin paljon korvaoireisia, ja
siksi pyrittiin heti suunnitteluvaiheessa löytämään laitteisto, jolla saataisiin riittävän hyvää videokuvaa tärykalvolta.
Vuoden 2001 lopulla tuli markkinoille MediTell-merkkinen laite, joka oli kehitetty silmänpohjien tutkimiseen. Laitetoimittaja ilmoitti, että se soveltuu myös korvien tutkimiseen. Laite saatiin koekäyttöön heti järjestelmän asennusvaiheen alussa ja sen toimivuutta
testattiin noin kahden kuukauden aikana usean työpäivän aikana. Laitetta testattiin pääasiassa henkilökunnalla. Muutamalle potilaalle tehdyn tutkimusyrityksen jälkeen jouduttiin toteamaan, ettei laite soveltunut kokeilun tarpeisiin, ja siitä luovuttiin. Kuvan tarkkuus ei ollut riittävä, laite oli kömpelö ja hidas käyttää eikä sillä pystytty testaamaan tärykalvon liikkuvuutta.
Kokeilun kahden viimeisen kuukauden ajaksi saatiin koekäyttöön korvan tutkimiseen
suunniteltu laitteisto. Laitteisto toimi erinomaisesti ja oli kätevä käyttää. Myös tärykalvon
liikkuvuuden testaus onnistui sillä luotettavasti. Laitetta käytettiin 24 potilaan korvien
tutkimiseen ja kokonaisarvio laitteen käyttökelpoisuudesta oli hyvä tai erittäin hyvä 23
potilaalla ja vain yhdellä kohtalainen.
Kyseisellä laitteella oli useimmissa tapauksissa saatavissa yhtä hyvä tieto tärykalvon ja
välikorvan tilanteesta kuin tavallisella otoskoopilla. Kuitenkin potilailla, joilla vaikku
pienensi tärykalvolta nähtävää aluetta, näkyvyys jäi huonommaksi kuin otoskoopilla,
koska tärykalvolle ei saatu laitteella riittävää valaistusta. Tämä ongelma olisi ilmeisesti
helposti korjattavissa lisäämällä laitteen valotehoa.

5.2.2.4 Stetoskoopin toiminta
Alkuvaiheessa stetoskoopin äänenlaatu ja sävy olivat puutteelliset. Laitteen käyttö vaati
jonkin verran erilaista tekniikkaa kuin tavallinen stetoskooppi; mm. kontaktin ihoon piti
olla varsin tiukka. Erityisen vaikeaa oli löytää vahvistimesta oikeat säädöt. Vasta kun
äänitystekniikkaan erityisesti perehtynyt asiantuntija sääti laitteiston, päästiin tyydyttävään tulokseen.

5.3 Etävastaanoton kulku
Selvä ero tavallisen ja etävastaanoton välillä oli puheen rytmittämisessä. Päällekkäin puhuminen ei etävastaanotolla onnistunut, ja tämä teki sen hiukan kankeammaksi kuin tavanomaisen. Eleiden ja ilmeiden tulkitseminen oli vaikeampaa, ja puhutun viestinnän
merkitys korostui. Potilaan somaattinen tutkiminen vaati enemmän aikaa, koska voitiin
tarvita erikoiskameroiden käyttöä ja koska epävarmoja kohtia tutkimuksessa jouduttiin
helposti toistamaan.
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Reseptit ja sairaslomatodistukset tehtiin molemmilla vastaanotoilla samalla tavalla,
paitsi että etävastaanotolla hoitaja laittoi resepteihin ja lyhyisiin sairaslomatodistuksiin
nimikirjoituksensa. Lääkäri kävi jälkikäteen Puolangan vastaanottopäivinään apteekissa
virallisesti allekirjoittamassa reseptit. Todistukset pitkistä sairaslomista postitettiin potilaille.
Etävastaanotolla kättelymahdollisuuden puuttuminen tuntui hieman kiusalliselta, eikä
vastaanoton päättäminen ollut aivan yhtä luontevaa kuin tavanomaisen. Tapana oli vastaanoton lopussa kääntää kameraa niin, että lääkärin kuva poistui potilaan näkyvistä ja
samalla katkaistiin puhe ja kuuloyhteys molempiin suuntiin.

5.4 Potilastyytyväisyys
5.4.1 Tyytyväisyyskyselyn faktorianalyysi
Potilastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli etäryhmässä 88 % ja tavallisessa 66 %.
Osa vastaanottokäynneistä oli samojen ihmisten uusintakäyntejä. Koska niitä ei voida
pitää riippumattomina muuttujina, on kyselyn tuloksia tarkasteltu erikseen ensikäynneistä
ja uusintakäynneistä.
Vastausprosentin eron vuoksi suoritettiin tavallisen vastaanoton ryhmässä katoanalyysi.
Siinä todettiin, etteivät vastaamatta jättäneet poikenneet tilastollisesti merkitsevästi vastanneiden ryhmästä iältään sukupuoleltaan eivätkä käyntisyiltään, kun asiaa tarkasteltiin
ICPC -pääluokkien tasolla. Sen sijaan kroonisten sairauksien vuoksi vastaanotolla käyneiden vastausprosentti oli 74 % eli merkitsevästi suurempi kuin koko ryhmän (p=0.041).
Muuta henkilökuntaa koskeviin kysymyksiin oli tavallisen vastaanoton ryhmässä vastannut vain 29 % ensikävijöistä ja etäryhmässä 47 %.
Taulukossa 9 esitetään faktorianalyysin kysymyskohtaisia tuloksia.
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Taulukko 9. Potilastyytyväisyyskyselyn faktorianalyysin kysymyskohtaiset painokertoimet
faktoreittain ryhmiteltyinä ja kunkin faktorin ominaisarvo sekä osuus kokonaisvarianssista.
Faktori

Painokerroin, ominaisarvo ja osuus varianssista

Kysymys
Miten mielestäsi tutkijalääkäri ja / tai hoitopaikkasi on tänään
vastaanoton / etävastaanoton aikana…

Paneutuminen
1.

antanut tunteen, että vastaanottokäynnillä oli Sinulle aikaa?

0.65

5.

kuunnellut Sinua?

0.59

7.

antanut nopean lievityksen oireisiisi?

0.65

9.

ollut perusteellinen?

0.61

21.

miten saitte sanotuksi ongelmanne/kysymyksenne?

0.67

22.
23.

miten tutkiminen onnistui?

0.65

miten Sinun ja hoitohenkilökunnan välinen yhteistyö sujui?

0.64

24.

miten hyvät tiedot saitte sairaudestanne ja sen hoidosta?

0.73
Ominaisarvo

11.72

Osuus kokonaisvarianssista %

48.84

Kompetenssi
6.
8.

huolehtinut potilastietojesi salassapidosta?

0.64

auttanut Sinua tuntemaan olosi kyllin hyväksi, jotta selviäisit päivittäisistä askareistasi?

0.57

10.

tutkinut Sinut

0.47

11.

tarjonnut ennaltaehkäiseviä palveluja (esim. seulonnat terveystarkastukset, rokotukset)?

0.78

12.

selittänyt tutkimusten ja hoitojen tarkoituksen?

0.78

15.

auttanut ymmärtämään, miten tärkeä on seurata hänen neuvojaan?

0.51

16.

tiennyt, mitä Sinulle on tehty tai sanottu edellisillä vastaanottokerroilla?

0.53

Ominaisarvo

1.63

Osuus kokonaisvarianssista %

6.79

Yhteisymmärrys
2.

on kiinnostunut elämäntilanteestasi?

0.78

3.

helpottanut ongelmistasi kertomista?

0.55

4.
13.

ottanut Sinut mukaan hoitopäätösten tekoon?

0.62

kertonut sen, mitä olet halunnut tietää oireistasi ja/tai sairaudestasi?

0.59

14.

auttanut käsittelemään terveydentilaasi liittyviä tunteita?

0.59

17.

valmistanut Sinua siihen, mitä tapahtuu erikoislääkärin vastaanotolla tai sairaalassa?

0.65

Ominaisarvo

1.49

Osuus kokonaisvarianssista %

6.91

Muu henkilökunta
18.

henkilöstön avuliaisuutta?

19.

sinulle sopivan vastaanottoajan saamista?

0.60
0.83

20.

puhelinyhteyden saamista hoitopaikkaan?

0.75
Ominaisuusarvo

1.10

Osuus kokonaisvarianssista %

4.58
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Taulukko 10. Ensikävijöiden potilastyytyväisyyskyselyn faktori 1 ja 2 (=paneutuminen ja
kompetenssi) tulosten vertailu ikäryhmittäin.
Paneutuminen

Kompetenssi

Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmät

Etä

Tavallinen

Etä

Tavallinen

p-

p-

Ikäryhmä

N

Mediaani

N

Mediaani

arvo

N

-15

31

4.33

24

4.00

0.142

30

16-34

50

4.00

17

4.33

0.953

35-54

91

4.50

49

4.13

55-64

34

4.50

34

65-74

42

4.33

75+

30

Kaikki

278

Mediaani

N

Mediaani

arvo

3.00

22

3.29

0.701

50

3.15

17

3.00

0.358

0.003

85

4.00

45

3.29

0.035

4.29

0.072

33

4.00

30

4.00

0.369

45

4.00

0.055

35

4.00

42

3.82

0.358

4.33

29

4.40

0.760

25

4.00

26

4.00

0.575

4.33

198

4.17

0.001

258

4.00

182

3.78

0.199

Paneutumista mittaavassa faktorissa on merkitsevä ero ryhmässä ”Kaikki ikäluokat” ja
kompetenssia mittaavassa faktorissa ikäryhmässä 35 - 54 niin, että etäryhmässä oltiin
hieman tyytyväisempiä.
Taulukko 11. Ensikävijöiden potilastyytyväisyyskyselyn faktorin 3 ja 4 (=yhteisymmärrys
ja muu henkilökunta) tulosten vertailu ikäryhmittäin.

Etä

Yhteisymmärrys

Muu henkilökunta

Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmät

Tavallinen

Etä

Tavallinen

Ikäryhmä

N

Mediaani

N

Mediaani

p-arvo

N

Mediaani

N

Mediaani

p-arvo

-15

31

4.00

24

4.00

0.736

14

4.67

9

4.00

0.475

16-34

50

3.88

17

3.50

0.344

32

4.00

9

3.50

0.504

35-54

91

4.00

48

4.00

0.219

61

4.67

27

3.67

<0.0001

55-64

34

4.50

34

3.78

0.043

19

5.00

26

4.00

0.001

65-74

42

4.00

44

4.00

0.200

26

4.17

32

3.67

0.032

75+

27

4.00

28

4.13

0.675

18

4.00

19

4.00

0.865

Kaikki

275

4.00

195

4.00

0.027

170

4.67

122

4.00

<0.0001
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Kohdassa ”kaikki” ovat sekä yhteisymmärrys- että muu henkilökunta -faktorien pisteet
etäryhmässä korkeammat kuin tavallisessa ja ero on tilastollisesti merkitsevä. Samansuuntainen tilastollisesti merkitsevä ero on myös yhteisymmärrysfaktorin ikäryhmässä 55
– 64 ja muu henkilökunta – faktorin ryhmissä 35 - 54, 55 - 64 ja 65 - 74. Ikäryhmässä
75+ ero yhteisymmärrysfaktorissa on toisensuuntainen ja poikkeaa, samoin kuin kompetenssitaulukon alle 15-vuotiaiden ryhmä, muiden esitettyjen taulukoiden tuloksista. Erot
näiden kahden ryhmän osalta eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä.
Taulukko 12. Uusintakävijöiden tyytyväisyyskyselyn pisteiden vertailu ensikäynnin pisteisiin
Etä

Tavallinen

1. käynti
Faktori

N

Paneutuminen
Kompetenssi
Yhteisymmärrys

Mediaani

2. käynti
N

1. käynti

Me-

P-

diaani

arvo

N

Mediaani

2. käynti
N

Mediaani

P-arvo

57

4.67

55

5.00

0.027

32

4.00

34

4.33

0.507

42

4.00

48

5.00

<.0001

30

4.00

30

4.00

0.016

54

4.50

52

5.00

0.007

32

4.00

32

4.50

0.592

Etävastaanotolla ovat uusintakäyntien pistemäärät kaikissa faktoreissa merkitsevästi
suuremmat kuin ensikäyntien. Tavallisella vastaanotolla ero oli merkitsevä vain kompetenssifaktorissa. Koska uusintakäynneillä pistemäärät olivat molemmissa ryhmissä korkeammat, tehtiin myös vertailu pistemäärien kasvun suhteellisista eroista etä- ja tavallisen ryhmän välillä. Siinä ei ollut tilastollista eroa.
Sekä etä- että tavallisessa ryhmässä ensikäynneillä käyneet hengityselinoireista tai tukija liikuntaelinsairauksista kärsineet potilaat olivat yhtä tyytyväisiä kuin muiden oireiden
takia vastaanotolla käyneet potilaat. Sen sijaan kroonisista sairauksista kärsivät etävastaanotolla käyneet potilaat antoivat parempia pisteitä kompetenssista ja yhteisymmärryksestä kuin muista syistä vastaanotolla käyneet. Tavallisen vastaanoton ryhmässä vastaavia
eroja ei havaittu.

5.4.2 Etävastaanottoa koskeneiden kysymysten tulokset ja
kokonaisarvio etä- ja tavallisesta vastaanotosta
Vain etävastaanottoa koskeneista kysymyksistä ja kokonaisarviosta taulukkoon on otettu
keskiluvun lisäksi myös keskiarvo. Kysymys 27 kuului myös uusintakävijöiden kaavakkeeseen, ja siksi vastausten määrä on siinä suurempi kuin muissa, joihin vastasivat vain
ensikävijät.
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Taulukko 13. Etävastaanottoa koskeneiden kysymysten tulokset ja kokonaisarvio tavallisesta ja etävastaanotosta.
Kysymykset 27-30

N

Mean

Median

Std Dev

403

4.22

4.0

0.83

Millainen oli kuvaruudussa näkyvä kuva?

222

4.26

4.0

0.68

Miten videolaitteita osattiin käyttää?

213

4.67

5.0

0.58

Miten videoneuvottelu mielestäsi sopi Sinun tapaukseesi?

Kokonaisarvio etävastaanotosta

205

4.16

4.0

0.74

Kokonaisarvio tavallisesta vastaanotosta

127

4.22

4.0

0.69

Vastauspisteet ovat samaa tasoa kuin suurimmassa osassa tätä kyselyä yleensä. Kokonaisarviossa ei etä- ja tavallisen vastaanoton välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa,
vaikka keskiarvossa tavallisen vastaanoton luku on hiukan korkeampi.

5.5 Vastaanoton onnistuminen
5.5.1 Tavalliselle vastaanotolle ohjatut
Etävastaanotolta jouduttiin ohjaamaan tavalliselle vastaanotolle 26 potilasta eli 5.1 %
kävijöistä. Heistä kahdeksalla käynnin syynä oli tuki- ja liikuntaelinten sairaus, ja kaikilla
tavalliselle vastaanotolle ohjaamisen syynä oli tarve toimenpiteeseen, kuten punktioon tai
useimmiten lääkeinjektioon. Yhdeksän ihotautien käyntisyyryhmään sijoitettua ohjattiin
tavalliselle vastaanotolle. Myös heillä syynä oli tarve toimenpiteeseen, kuten koepalan
ottamiseen, paiseen avaukseen tai patin poistoon. Viisi ruuansulatuselinoireista ohjattiin
tavalliselle vastaanotolle löydösten tarkemmaksi selvittämiseksi. Loput olivat yksittäisiä
eri käyntisyyryhmiin kuuluvia hoidollista tai diagnostista toimenpidettä vaativia potilaita.
Taulukko 14. Etävastaanotolta tavalliselle vastaanotolle ohjattujen potilaiden määrät
jaoteltuna ohjauksen syyn ja ICPC -luvun mukaan.
Ohjauksen syy ja ICPC-luku
Toimenpiteen tarve

Potilaiden määrät
17

Tuki- ja liikuntaelimet

8

Iho

9

Löydösten tarkistaminen

5

Ruuansulatuselimet

5

Muut syyt

4

Yhteensä

26
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5.5.2 Vastaanoton hoidollinen ja tekninen onnistuminen
Kuviossa 5 on esitetty pisteluokittain lääkärin arvio siitä, miten vastaanotoilla käyneiden
potilaiden hoito on onnistunut seitsemän keskeisimmän ICPC- luvun luokassa, koko tutkimuksessa sekä kroonisten sairauksien ryhmässä.

Kuvio 5. Lääkärin arvio hoidollisesta onnistumisesta eri ICPC-luvuissa, kaikissa yhteensä ja
kroonisten sairauksien ryhmässä
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Tavallisella vastaanotolla oli kaikissa ryhmissä enemmän erittäin hyvin onnistuneiksi
arvioituja käyntejä kuin etävastaanotolla. Kuitenkin verenkiertoelinten ja mielenterveyden ryhmissä kaikki etävastaanotot onnistuivat hyvin tai erittäin hyvin, samoin kroonisten
sairauksien ryhmässä yhtä käyntiä lukuun ottamatta kaikki. Viimeksi mainitussa ryhmässä erittäin hyvin onnistuneiksi arvioitujen osuus oli etäryhmistä suurin. Huonoiten onnistuivat ruuansulatuselinoireisten, tuki- ja liikuntaelinoireisten sekä iho-oireisten käynnit.
Lääkäri arvioi etäryhmässä kaikkiaan 37:ssä eli 7.3 %:ssa tapauksista vastaanoton hoidollisen onnistumisen kohtalaiseksi tai sitä huonommaksi. Hoitajan vastaavassa arviossa
tapauksia oli kahdeksan eli 1.6 %, joista kahdessa tapauksessa arvio poikkesi lääkärin
arviosta. Kaikissa diagnoosiryhmissä hoitaja arvioi hoidollisen onnistumisen merkitsevästi paremmaksi kuin lääkäri. Vain etäryhmän potilaiden käyntien teknistä onnistumista
arvioitiin. Lääkäri antoi teknisestä onnistumisesta kohtalaiset tai sitä huonommat pisteet
56:lle eli 11 %:lle tapauksista ja hoitaja kahdeksalle eli 1.6 %:lle.
Kun otetaan huomioon sekä lääkärin että hoitajan arviot ja lasketaan yhteen tavalliselle
vastaanotolle ohjattujen ryhmän sekä kohtalaisesti tai huonommin hoidollisesti onnistuneiden ryhmän käynnit, on summa 59 eli 11.6 %. Jos tähän lisätään vielä teknisessä onnistumisessa kohtalaisen tai huonomman pistemäärän saaneet, on summa 115 eli 22.6 %.

5.5.3 Etävastaanotolla hoidettavissa olevat
Laskelmassa siitä, kuinka suuri osuus valikoimattomasta perusterveydenhuollon potilasjoukosta on hoidettavissa etävastaanotolla, on otettu huomioon tutkimuksesta kieltäytyneet, tutkimuksesta poissuljetut, tavalliselle vastaanotolle ohjatut ja hoidollisen onnistumisen arviossa kohtalaisesti tai sitä huonommin onnistuneet käynnit.
Tutkimuksesta poissuljettujen osuuden laskennassa on käytetty Mäntyselän väitöskirjan
lukuja terveyskeskuksen vastaanottokäyntien syistä ja toimenpiteiden määristä kipupotilailla. Gynekologisten potilaiden osuus oli 3.3 % ja raskauden, synnytyksen ja perhesuunnittelun takia tehtyjen käyntien osuus 1.3 %. Väitöskirjan mukaan kipu liittyi käyntiin 39.6 %:ssa ja sen hoitona käytettiin injektiota tai muuta toimenpidettä 17 %:ssa näistä
käynneistä. (Mäntyselkä 1998) Tästä laskemalla toimenpiteiden määräksi tulisi 6.7 %
kaikista käynneistä.
Taulukko 15. Eivät hoidettavissa etävastaanotolla
Peruste
Kieltäytyneet
Poissuljetut
Gynekologiset
Raskaus, synnytys ja perhesuunnittelu
Toimenpidettä vaatineet
Tavanomaiselle vastaanotolle ohjatut
Kohtalaisesti tai huonommin onnistuneet käynnit,
joista vähennetty myös vastaanotolle ohjattujen potilaiden käynnit
Yhteensä

%
3.1
3.3
1.3
6,7
5.1
6.5
26.0

Tämän laskelman mukaan etävastaanottona voitaisiin hoitaa noin 74 % käynneistä.
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5.6 Tiedon siirtymisen analyysi
Kuviossa 6 esitetään kaikkien kuuden arvioidun kysymyksen yhteenlasketut pistemäärät
etä- ja tavallisen vastaanoton videonauhoitusten analyyseistä.
Jokaisesta yksittäisestä kysymyksestä annettiin pisteitä yhdestä viiteen. Näin ollen kokonaispistemäärä yli 24 tarkoittaa ryhmää erittäin hyvin onnistuneet, ryhmä 18–23 hyvin
onnistuneet ja alle 17 kohtalaisesti tai huonommin onnistuneet.

Kuvio 6. Tiedonsiirtymisen analyysin kaikkien kuuden kysymyksen yhteenlaskettujen pisteiden summat.

Yhteenlasketuissa pistemäärissä ei ole tilastollista eroa ryhmien välillä, vaikka annetut
pisteet ovat korkeammat tavallisen vastaanoton ryhmässä.
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Kuviossa 7on esitetty, miten biolääketieteellisen tiedon siirtymistä potilaalta lääkärille
koskevan kysymyksen pisteet ovat jakautuneet etä- ja tavallisen vastaanoton videonauhoitusten analyysissä.

Kuvio 7. Biolääketieteellisen tiedon siirtymistä potilaalta lääkärille selvittäneen kysymyksen
tulokset.

Biolääketieteellisen tiedon siirtymisessä potilaalta lääkärille ei tilastollisen tarkastelun
perusteella ole eroa ryhmien välillä. Kuitenkin ryhmien pistemäärät eroavat selvästi toisistaan. Hyvin tai erittäin hyvin onnistuneiden vastaanottojen osuus on etäryhmässä 89.7
% ja tavallisessa 95.7 %.
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Kuviossa 8 on esitetty, miten biolääketieteellisen tiedon siirtymistä lääkäriltä potilaalle
koskevan kysymyksen pisteet ovat jakautuneet etä- ja tavallisen vastaanoton videonauhoitusten analyysissä.

Kuvio 8. Biolääketieteellisen tiedon siirtymistä lääkäriltä potilaalle selvittäneen kysymyksen
tulokset.

Biolääketieteellisen tiedon siirtyminen lääkäriltä potilaalle -kysymyksen analyysissäkään ei ole tilastollista eroa ryhmien välillä. Hyvin tai erittäin hyvin onnistuneiden vastaanottojen osuus on 75.9 % etäryhmässä ja tavallisessa 91.4 %.

5.7 Kustannusanalyysin tulokset
5.7.1 Mittausten tulokset ja laskelmien pohjana käytetyt tiedot
5.7.1.1 Matka- ja aikakustannukset
Tehdyn matka- ja aikakustannusten erillisselvityksen mukaan keskimääräiset matkakustannukset olivat 6.82 €. Ne muodostuvat kunkin kävijän edestakaisen matkan kustannuksista ja riippuvat hänen käyttämästään kulkuvälineestä. Stakesin raportissa (Hujanen
2003) vastaava luku on 6.0 €. Aikakustannuksiksi saatiin 3.28 euroa. Sitä laskettaessa on
otettu huomioon sekä asiakkaan että mahdollisen saattajan todellinen työajanmenetys ja
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kerrottu kulunut aika ilmoitetusta vuosiansiosta lasketulla tuntipalkalla. Stakesin raportin
vastaava kustannuslaskelmissa käytetty summa on 6.6 euroa.

5.7.1.2 Vastaanottojen kesto
Vastaanoton keston mittauksen mukaan etävastaanottoon kului keskimäärin 17 minuuttia ja tavalliseen 15 minuuttia. Kyseisen aikaeron kustannus vastaanottokäyntiä kohden on laskettu käyttämällä lääkärin tuntipalkan yksikkökustannusta ((17 / 15 x 60 min 
60 min) x 39.4 €/ h / 2 x 60 = 2.6 €).

5.7.1.3 Sairaskertomuksista kerätyt tiedot
Etävastaanottoryhmälle määrättiin 471 laboratoriotutkimusta ja tavalliselle 335. Nämä
hinnoiteltiin Kainuun keskussairaalan hinnaston mukaan ja etävastaanoton korkeammasta
summasta vähennettiin tavallisen vastaanoton summa. Erotus jaettiin etävastaanottokäyntien määrällä ja tulos oli 1.2 €/ vastaanottokäynti. Röntgentutkimusten ja sairaalalähetteiden määrissä ei ollut ryhmien välillä eroja.

5.7.1.4 Laskelmien pohjatiedot
Yksikkökustannusraportissa käytetty terveyskeskuslääkärin indeksillä korjattu palkka on
39.4 €/h ja hoitajan 18.8 €/ h, joita on käytetty seuraavassa kustannusten peruslaskelmassa. Siinä on oletettu, että etävastaanotolla tehdään 2 500 potilaskäyntiä vuodessa. Edelleen on oletettu, että etävastaanottoon käytetään aikaa keskimäärin puoli tuntia. Vastaanottokäynnin keskimääräiset kustannukset ovat raportin mukaan 77.7 €.
Etävastaanotolta jouduttiin ohjaamaan tavalliselle vastaanotolle 6 % potilaista, ja tästä
johtuvat kustannukset on laskettu seuraavasti: 6 % x77.7 €=4.7 €. Lisäksi on otettu potilaan matkoista yksikkökustannus indeksillä korjattuna, 6.0 € (otettu taulukosta 22, kohdasta Perusterveydenhuolto) ja työajan menetyksen aikakustannus indeksillä korjattuna
6.6 € (otettu taulukosta 23, kohdasta Perusterveydenhuolto) ja kerrottu 6 %:lla. Nämä
lisäkäynnit ovat aiheuttaneet yhteensä matka- ja työajanmenetyskustannuksia 0.8 €.
Etävastaanoton laitteiston hankintakustannukset olivat noin 25 000 €, joista viiden
vuoden kuoletusajalla ja 5 %:n vuosikorolla tulee 2.2 € vastaanottokäyntiä kohti. Alueverkon käyttöpäällikkö on laskenut alueverkon käyttökulujen olevan kahta päätelaitetta
kohden 165 euroa vuodessa, jolloin kulut ovat yhtä käyntiä kohti 0.06 euroa. Vuotuisiksi
laitteiston käyttö- ja huoltokuluiksi laskettiin 10 % vuotuisesta hankintakustannuksesta
eli 0.2 €/vastaanottokäynti.
Etävastaanottomallissa tarvittiin yksi ylimääräinen työhuone lääkärille. Sen aiheuttamat
kustannukset vastaanottokäyntiä kohden olivat 0,6 € (15 m² x 8 € x 12 kk/ 2 500). Edel-
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leen lisäkustannuksia aiheutti etähoitajana toimivan diabeteshoitajan etätyövalmiuksiin
tarvittava koulutus. Siihen laskettiin käytettävän viiden toimintavuoden aikana keskimäärin kaksi lääkärin ja kaksi hoitajan työpäivää vuodessa (7.5 h x 2 x (39.4 €/h +18.8 €/h)/
2 500 käyntiä = 0.34 €/käynti).

5.7.1.5 Sairaalalähetteen hinta
Lähetteiden ja niiden veroisten käyntien selvittämiseksi tehty laskelma on taulukossa 16.
Taulukko 16. Lähetteiden ja niiden veroisten käyntien määrä Kainuun keskussairaalassa
v. 2002 (Kainuun keskussairaala 2003)
Lähetteet somaattiseen sairaanhoitoon

17 727

Päivystys poliklinikan käynnit yhteensä

12 943

-50% yhteispäivystyksen yöajan käynneistä

-538

Psykiatrian ensikäynnit

663

Psykiatrian päivystyskäynnit

669

Hintalaskelmassa jakajana käytetty luku

31 464

Kustannuksissa on laskettu mukaan somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon vuoden
2002 toteutunut kuntalaskutus sekä myyntituotot valtiolta ja muilta kuntayhtymiltä taulukossa mainittuilta sairaanhoidon alueilta. Niiden yhteissumma on 52 787 670 €. Tämä
luku ei sisällä asiakasmaksuja, joita kertyi 3 091 535 €. Tämän lisäksi on otettava huomioon, että kuntainliiton tilinpäätös vuodelta 2002 oli käyttötalouden osalta 611 088 € alijäämäinen, eli todelliset menot olivat tämän verran suuremmat kuin tulot.
Näillä perusteilla yhden lähetteen keskimääräiseksi hinnaksi tulee 1 697 € ilman asiakasmaksuja ja niiden kanssa 1 795 €, joka on oikea luku käytettäessä hintaa mihin sisältyvät kaikki yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset.

5.7.2 Etä- ja tavallisen vastaanoton kustannusten vertailu
Taulukossa 17 on laskettu lääkärin etävastaanottokäynnin ja tavallisen vastaanottokäynnin kustannukset euroina yhtä vastaanottokäyntiä kohden käyttäen keskimääräistä vastaanottokäynnin kustannusta, joka on otettu yksikkökustannus raportista.
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Taulukko 17. Etävastaanottokäynnin ja tavallisen vastaanottokäynnin kustannukset euroina yhtä käyntiä kohden.
Käyntitapa
Kustannuserä
Käynnin yksikkökustannus

Etäkäynti (€)
77.7

Lisäajan hinta

2.6

Hoitajan työn kustannus

9.4

Laitteet

2.2

Ylimääräisiä käyntejä tavallisella
vastaanotolla 6 %
Potilaan kustannukset ylimääräisistä käynneistä
Suuremman laboratoriokokeiden
määrän vaikutus
Laitteiden ylläpito ja yhteys kustannukset

Tavallinen käynti (€)
77.7

4.7
0.8
1.2
0.3

Huoneistokulut

0.6

Koulutus

0.3

Yhteensä

99.8

€

77.7 €

Laskelman mukaan etävastaanotto oli 1.28 kertaa kalliimpaa kuin tavallinen vastaanotto.

5.7.3 Herkkyysanalyysit
Sen selvittämiseksi, onko löydettävissä erityisryhmiä tai tilanteita, joissa etävastaanotto
voisi olla kustannustehokas, on tehty herkkyysanalyysin avulla kaksi hypoteettista esimerkkiä. Koska etävastaanotto näyttäisi soveltuvan erityisen hyvin kroonisten pitkäaikaissairauksien hoitoon, on esimerkki 1 laadittu kuvaamaan etävastaanoton käyttöä diabetes etävastaanotolla ja esimerkki 2 optimaalisen hyvin toteutunutta diabetes etävastaanottomallia. Molemmat esimerkit ovat täysin teoreettisia, mutta pyrkivät selventämään
niitä tekijöitä ja kustannuksia, joita syntyy toimintoja eri tavoin järjestettäessä.
Esimerkki 1: Diabetes etävastaanottomalli
Teoreettisen esimerkin taustatiedot ovat seuraavat: Diabeteksen hoitoon perehtynyt yleislääkäri hoitaa Kajaanin terveyskeskuksesta käsin 2 500 etävastaanottokäyntiä ympäristökuntiin vuodessa. Hoidettava alue käsittää Hyrynsalmen (3200 asukasta, matka Kajaaniin
71 km), Kuhmon (11 300 as, 100 km), Paltamon (4 200 as, 37 km), Ristijärven (1 700 as,
43 km), Sotkamon (10 700 as, 40 km) ja Vuolijoen (2 700 as, 44 km) kunnat, jolloin asukasluvulla painotettu etäisyys Kajaaniin on keskimäärin 63 km ja kokonaisväestömäärä
on 33 800 (Kainuun keskussairaala 2003). Arvion mukaan väestöstä on 6 % diabeetikoita.
Etävastaanottotoiminnan piirissä on näistä puolet eli 1 014 diabeetikkoa, jotka käyvät
etälääkärillä 2.47 kertaa, eli käyntejä kertyy yhteensä 2 500 vuodessa. Etäpäässä potilaan
kanssa on kunkin kunnan diabeteshoitaja.
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Oletetaan, että lääkärin ja hoitajan yhteisen etävastaanottojärjestelyn seurauksena yksi
diabeteshoitajan hoitama kontrollikäynti vuodessa korvautuu yhteisetävastaanotolla. Arvioitu säästö tässä on 25 % diabeteshoitajan käynneistä. Tutkimustulosten mukaan kroonisten sairauksien ryhmässä kaikki käynnit etävastaanotolla onnistuivat hyvin tai erittäin
hyvin, joten tavalliselle vastaanotolle tehtävien uusintakäyntien kustannusta ei huomioida.
Vertailutilanteena käytetään asetelmaa, jossa lääkäri kävisi Kajaanista käsin vuorotellen
omalla autollaan kussakin edellä mainitussa kunnassa pitämässä diabetesvastaanottoa.
Kolmantena vertailutilanteena on nykyinen toimintamalli, jossa jokainen yksikkö hoitaa
itse myös diabeetikot, kulloinkin käytettävissä olevilla resursseilla. Kaikissa kolmessa
mallissa on oletettu lääkäreille maksettavan samaa palkkaa ja työajan kokonaiskustannukset ovat yksikkökustannusraportin mukaiset 39.4 €/t.
Vastaanottokäynnin hinta on tavallisella vastaanotolla yksikkökustannusjulkaisun mukaan 77.7 €. Etävastaanotolla hinnaksi tulee 80.3 €, koska etävastaanotto vie tämän tutkimuksen mukaan enemmän aikaa suhteessa 17 min/ 15 min. Laskelmassa on oletettu,
että etävastaanotolla hoidetaan keskimäärin kaksi potilasta tunnissa ja kahdessa muussa
vaihtoehdossa 2.27. Diabetesvastaanottoa kunnassa pidettäessä on lääkäriltä matkoihin
kuluva aika keskimäärin 1.5 tuntia/ päivä. Tämä on laskettu mukaan työaikaan, jolloin
käyntikustannukseksi tulee 82.0 €.
Diabeteshoitajan palkasta on etävastaanotolle laskettu kustannuksia 75 % 1 250 tunnilta. On arvioitu, että yhteisvastaanottojärjestelmän ansiosta diabeteshoitajan 30 minuutin
pituisia käyntejä tarvitaan 625 vähemmän. Yksikkökustannuslaskelman mukaan hoitajan
tuntipalkka on 18.8 €. Vastaanottokäyntiä kohden kustannus on (18.8 € x 75 % / 2 =)
7.05 €.
Laboratorio- ja röntgentutkimusten määrät käyntiä kohti on tässä esimerkissä oletettu
yhtä suuriksi, koska diabeetikoiden kontrollitutkimuksista on yleiset suositukset eikä
etämalli sinänsä aiheuta tarvetta poiketa suosituksista. Laitteiden ja niiden ylläpidon kulut
sekä yhteyskulut, huoneistokulut ja koulutusmenot on otettu huomioon samalla tavalla
kuin edellä esitetyssä perusmallissa.
Diabetesvastaanotto kunnassa -mallin päivittäiset kilometrikorvaukset on kerrottu vastaanottopäivien määrällä. Matkakorvausten kustannukset vastaanottokäyntiä kohden ovat
3.5 €. Muuhun kuin vastaanottotyöhön kaikissa kolmessa vaihtoehdossa lääkärit käyttävät yhtä paljon aikaa. Koska tuntipalkka on kaikilla sama, ei tätä tekijää ole otettu laskelmassa huomioon.
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Taulukko 18. Kolmen eri vaihtoehtoisen vastaanottomallin suorat kustannukset.

Kustannustekijä
Vastaanottokäynninyksikkökustannus
Etä-/diabeteshoitajan palkka
Laitteet
Laitteiden ylläpito-ja yhteyskulut
Huoneistokulut
Koulutus
Kilometrikorvaukset
Yhteensä
2 500 käyntiä

Vastaanottotapa
DiabetesDiabetesetävastaanotto
vastaanotto
(€)
kunnassa (€)
80.3
82.0
7.1
2.2
0.3
0.6
0.3
3.5
90.8
85.5
227 000 €

213 750 €

Nykyinen
malli
(€)
77.7

77.7
194 250 €

Taulukon vastaanottokäyntien hinnoilla laskettuna on diabetes-etävastaanottomalli 32
750 € eli 17 % ja kuntamalli 19 500 € eli 10 % kalliimpia kuin nykyinen malli.
Esimerkki 2: Hyvin toteutunut diabeteksen hoitomalli
Esimerkki pyrkii kuvaamaan tilannetta, jossa diabetesetävastaanottomallin todennäköiset
hyödyt toteutuisivat optimaalisen hyvin ja kustannukset on tältä pohjalta laskettu ja
summattu, ja niitä on verrattu pelkästään nykyiseen käytäntöön. Kaikki kustannustiedot
ovat samat kuin esimerkissä 1.
Oletetaan, että hoitajalle siirtyy toisena toimintavuonna 50 % lääkärin alun perin suorittamista vastaanotoista. Selvitäkseen tästä työstä hänen oletetaan tarvitsevan kolmena työpäivänä viikossa tunnin ajan lääkärin kanssa yhteistä etäkonsultaatiota, joko puhelimella
tai sähköpostilla. Säästö verrattuna esimerkki 1:een on 54.6 € (77.7 €  23.1 € [= hoitajan
vastaanottokäynnin yksikkökustannus])x 1 250 vastaanottokäyntiä = 68 250 €. Kun siitä
vähennetään vuosittain 120 yhteisen konsultaatiotunnin kustannukset ([50.3 €+18.8 €] x
120 = 8 292 €), on säästö 59 958 €.
Lähetteissä kustannusvaikutus riippuu olennaisesti siitä, mikä on tehtyjen lähetteiden
määrä. Jos otamme lähtökohdaksi arvion, että nykyjärjestelmässä lähetteitä diabeetikoista
tehdään 4.8 %:lla käynneistä eli 120 lähetettä, merkitsee yhden prosenttiyksikön vähenemä lähetemäärän putoamista 95:een. Vastaava kustannussäästö olisi 44 875 € (1 795
€ x 25).
Kankaan Diabeetikkojen terveyspalvelut ja niiden kustannukset -tutkimuksen mukaan
diabeetikot käyttivät 14.7 % kaikista somaattisista vuodeosastohoidon hoitopäivistä. Kainuun keskussairaalassa tämä tietäisi (63 000 x 14.7 % =) 9 261 hoitopäivää. Tuhannen
diabeetikon osuus Kainuun diabeetikoista on noin (1 000/ 83 474 x 5 % =) 24 % ja edelleen heidän osuutensa hoitopäivistä 2 223. Jos edelleen oletamme, että tehostuneen hoidon seurauksena komplikaatioista johtuvat erikoissairaanhoidon hoitopäivät vähenisivät
10 %:lla nykytasosta, olisi säästö 222 hoitopäivää ja kustannusvaikutus (222 x 266 € =)
59 052 €. Kuitenkin lähetteiden ja hoitopäivien vähenemät liittyvät osittain samaan ilmi-
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öön eli komplikaatioiden vähenemiseen. Näin ollen ei ole perusteltua laskea näitä säästöjä suoraan yhteen kokonaissäästön aikaansaamiseksi. Jos oletamme lähetteiden vähenemästä puolet johtuviksi komplikaatioiden vähenemästä ja puolet lähettävän lääkärin paremmasta ammattitaidosta, olisi lähetteiden vähenemästä huomioon otettava säästö 44
875 €/ 2 = 22 437 €.
Yhteensä säästöt tekisivät 59 958 € + 59 052 € + 22 437 € = 141 447 €. Kun tästä vähennetään etävastaanoton ja tavanomaisen vastaanoton kustannusero 32 750 €, on nettohyöty 108 697 €.

6 Pohdinta
6.1 Tutkimusaineiston, -asetelman ja -menetelmien pohdinta
6.1.1 Tutkimushenkilöt ja -asetelma
Satunnaistamista suunnitellessa näytti siltä, että lääkäritilanne Puolangalla olisi tutkimuksen aikana hyvin huono, kuten se oli ollut jo vuosia. Oletus oli, että jonot vastaanotoille
olisivat pitkät ja yli puolet potilaista tulisi tutkimukseen ajanvarauksen kautta ja siten
arvottuina satunnaisesti. Kuitenkin tammikuussa 2002 saatiin kuntaan kokenut vakinainen lääkäri, ja tämä yhdessä pitkäaikaisten ostopalvelusopimusten kanssa muutti tilanteen
olennaisesti. Lääkärin vastaanottoaikoja oli runsaasti tarjolla, ja jonoja vastaanotoille ei
ollut lainkaan. Näin ollen 35 % tutkimuksessa olleista arvottiin ja loput ohjautuivat vastaanotolle päivystysluontoisesti samana päivänä, kun he kysyivät aikaa. Tämä seikka vaikeutti jonkin verran tutkimuksen suorittamista ja aiheutti ongelmaa päivystysluontoisten
potilaiden satunnaistamisessa.
Tutkimuksessa etävastaanottoa pidettiin maanantaina ja torstaina sekä tavallista vastaanottoa tiistaina ja perjantaina. Tutkimusta suunniteltaessa ei ymmärretty, että maanantaina on merkittävästi enemmän päivystyspotilaita terveyskeskusten vastaanotoilla kuin
muina viikonpäivinä, mikä näkyy myös päivystyslähetteiden määrissä (Vehviläinen et al.
1999) ja hengitystietulehduksia potevien määrä korostuu muihin päiviin verrattuna.
Poissuljettujen kirjaus osoittautui hyvin vaikeaksi ja epäluotettavaksi, koska potilaita
ohjattiin lääkärin vastaanotolle ajanvarauksen lisäksi mm neuvolasta ja vuodeosastolta.
Siksi tämä luku on laskettu käyttämällä Mäntyselän väitöskirjan lukuja terveyskeskuspotilaiden jakautumisesta eri käyntisyyryhmiin.
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6.1.2 Tutkimuslaitteisto
Tutkimuksen lähtökohtana oli käyttää alueverkkoa ja IP-pohjaista videoneuvottelujärjestelmää. Suomessa sitä oli yritetty käyttää Makropilotti-hankkeen yhteydessä, mutta verkkoratkaisua ei ollut saatu toimimaan (Jaatinen 2003). Ulkomaisista julkaisuista löytyi
kuitenkin tietoja toimivista ratkaisuista (Ellis et al. 2001a). Tosin valtaosassa julkaistuista
telekonsultaatiotutkimuksista on käytetty ISDN järjestelmää.
Järjestelmän valintaa tehtäessä vaikuttamassa olivat myös ISDN:n korkeat käyttökustannukset, kun vastaavasti IP-järjestelmässä liikennöinti on käytännössä ilmaista. Laitteistoa valittaessa ei löydetty asiantuntijaa, joka olisi osannut sanoa millainen laiteratkaisu olisi sopivin. Ulkomaisten artikkelien kuvaukset laitteista olivat ylimalkaisia, ja laitteet
olivat osittain sellaisia, joita ei Suomesta löytynyt. Siksi päädyttiin lähes halvimpaan saatavilla olevaan laitteistoon. Toki asiaan vaikuttivat myös projektin rajalliset taloudelliset
resurssit.

6.1.3 Muuttujat ja mittarit
Käyntisyitä tarkasteltaessa pitäydyttiin pääasiallisessa käynnin syyssä. Joissakin tilanteissa se oli ongelmallista, koska potilaalla saattoi olla useita lähes samanarvoisia syitä.
Teknistä onnistumista mittaava arvio oli monilta osin päällekkäinen teknisten ongelmien päiväkirjan kanssa. Mittari oli puutteellinen siltä osin, että se kuvasi sekä laitteiston
toimivuutta, että laitteiden käyttäjien osaamista/ osaamattomuutta. Mittarin antamien tulosten suora laskennallinen tulkitseminen on ongelmallista myös siksi, että laitteistoa
muutettiin ja kehitettiin kokeilun aikana.
Tiedon siirtymistä selvittävään videonauhojen analyysiin ei löydetty kirjallisuudesta
valmista validoitua menetelmää, ja menetelmä jouduttiin kehittämään tätä tutkimusta
varten. Käytetty menetelmä oli puutteellinen siltä osin, ettei analysoijilla ollut tietoa, mitä
lääkäri tiesi potilaasta sairaskertomuksen ja mahdollisten aikaisempien käyntien perusteella. Tämä vaikeutti arviointia varsinkin sosiaalisiin ja psyykkisiin asioihin liittyvän
tiedon siirtymistä analysoitaessa.
Kustannusten laskemista varten kerättiin erikseen tiedot matka- ja aikakustannusten
laskemista varten ja mitattiin vastaanoton kestoa. Tutkimussuunnitelman mukaan oli tarkoituksena laskea kustannukset näitä sairaskertomuksen kautta tilastoituvia ja Puolangan
terveyskeskuksen toimintakertomuksesta saatavia tietoja käyttäen. Kuitenkin analyysivaiheessa katsottiin tulosten yleistettävyyden takia paremmaksi käyttää Stakesin tuottaman Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2001 -julkaisun tietoja, ja
Puolangalta kerättyjä tietoja on käytetty vain vertailulaskelmissa.
Mikäli kustannuslaskelmien pohjaksi otettaisiin yhden yksikön tai paikkakunnan luvut,
ne saattaisivat poiketa monien eri seikkojen vuoksi hyvin paljon maan keskimääräisestä
tilanteesta. Näin ollen oli perusteltua käyttää laskelmissa Stakesin asiantuntijoiden laatimia ja laajaan koko maata kattavaan aineistoon perustuvia kustannustietoja. Ne on nimenomaan laadittu käytettäväksi terveydenhuollon toimintatutkimuksien kustannuslaskennan pohjana.
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6.2 Tutkimustulosten pohdinta
6.2.1 Koko aineisto
Tutkimusryhmien satunnaistaminen ei täysin onnistunut, ja se on nähtävissä sekä ikäryhmiä kuvaavasta taulukosta että erityisesti käyntisyytaulukosta.
Etäryhmässä ikäjakauma on nuorempi kuin tavallisen vastaanoton ryhmässä ja käyntisyiden osalta etäryhmässä on huomattavasti enemmän hengitystiesairauksia ja tavallisessa
tuki- ja liikuntaelinten sairauksia.
Hengitystietulehdusten takia vastaanotolle tulevat eivät ikäjakaumaltaan poikenneet
koko aineistosta, mutta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden takia käyneet olivat keskimäärin vanhempia kuin muu ryhmä. Tämä seikka selittää erot ikäjakaumassa tutkimusryhmien välillä. Verrattaessa hengityselinoireisten ja tuki- ja liikuntaelinoireisten potilastyytyväisyysmittausten tuloksia keskenään on todettavissa, etteivät nämä ryhmät eroa toisistaan, joten tältä osin ryhmien väliset erot eivät näyttäisi vääristävän tuloksia.
Tuki- ja liikuntaelimistön oireiden takia käyneitä oli tavallisen vastaanoton ryhmässä
(24.7 %) enemmän kuin etäryhmässä (17.1 %). Tämä seikka voi harhauttaa lähinnä siten,
että tavalliselle vastaanotolle ohjattavien määrä voi näyttää liian pieneltä koska tuki- ja
liikuntaelimistöoireisia ohjattiin tavalliselle vastaanotolle kaksi kertaa keskimääräistä
enemmän. Teoreettisesti laskien tämän suuruseron vaikutus tavalliselle vastaanotolle ohjattaviin olisi 3.9 vastaanottokäyntiä ([24.7 % -17.1 %]x508 vastaanottokäyntiä x2x5.1 %
=3.9 vastaanottokäyntiä). Tämä muuttaisi heidän osuutensa 5.1 %:sta 5.9 %:iin. Pekka
Mäntyselän väitöskirjan aineistossa tuki- ja liikuntaelinoireisten osuus oli 18.1 %, johon
verrattuna alkuperäinen 5.1 %:n osuus olisi lähempänä oikeaa (Mäntyselkä 1998).

6.2.2 Potilastyytyväisyys
Tutkimushypoteesissa oletettiin, että tyytyväisyys jäisi etäryhmässä huonommaksi kuin
tavallisessa. Kuitenkin faktorianalyysin useimmissa kohdissa huomattiin, että etävastaanotolla käyneet potilaat olivat hieman tyytyväisempiä kuin tavallisella vastaanotolla
käyneet. Erityisen tyytyväisiä olivat kroonisten sairauksien takia etävastaanotolla käyneet. Varmaa selitystä tälle ilmiölle ei tutkimuksen perusteella voida antaa. Todennäköisesti yksi merkittävä selittäjä on etävastaanoton tiimityömalli, jossa potilaan asiaa on hoitamassa kaksi eri ammattilaista. Myös potilaan mahdollisuus keskustella epäselviksi jääneistä asioista lääkärin tapaamisen jälkeen lienee vaikuttanut yllättävän tuloksen syntymiseen.
Tältä osin tutkimuksen tulos on täysin yhteneväinen useimpien aikaisempien telelääketieteen tutkimustulosten kanssa (Ellis et al. 2001a; Jacklin et al. 2003). Erityisen korkea
tyytyväisyysmittauksen tulos kroonisten sairauksien ryhmässä antaa perusteita hyödyntää
toimintamallia juuri näiden sairauksien kontrolliluontoiseen hoitamiseen.
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6.2.3 Vastaanoton onnistuminen
Myös tavalliselle vastaanotolle ohjattujen potilaiden tyytyväisyyttä tarkasteltiin. Annetut
pisteet siinä olivat hieman parempia, mutta ero ei ollut merkitsevä koko etäryhmään verrattaessa. Vaikuttaa siis siltä, että potilaat eivät tulkinneet uudelleen vastaanotolle tuloa
käynnin epäonnistumiseksi. Myös hoitajat arvioivat lähes kaikkien käyntien hoidon onnistumisen paljon paremmaksi kuin lääkäri. Tosiasiassa lääkärin vain kohtalaisesti onnistuneiksi arvioimilla käynneillä pystyttiin merkittävästi selvittämään tai ainakin osittain
hoitamaan potilaan ongelmaa.
Teknisen onnistumisen mittari oli huono, kuten edellä on todettu. Myöskään valittu laitekokonaisuus ei ollut kaikilta osin riittävän hyvä tällaiseen toimintaan, ja suuri osa teknisistä vaikeuksista johtui juuri tästä. Siksi teknisten syiden vuoksi kohtalaisesti tai huonosti onnistuneiden vastaanottojen määrää ei ole tarkoituksenmukaista ainakaan suurimmalta
osin ottaa huomioon arvioitaessa, kuinka suuri osuus valikoimattomasta perusterveydenhuollon potilasryhmästä voidaan hoitaa etävastaanottomallilla.
Hoidon onnistumisprosenttiin vaikuttaa myös etävastaanoton varustus. Erityisesti tämän huomaa korvaoireisten ryhmässä. Teknisen onnistumisen arviossa korvaoireisten
ryhmässä oli kohtalaisesti tai huonommin onnistuneita käyntejä 27 %, mikä on selvästi
enemmän kuin muissa diagnoosiryhmissä. Syynä on se, ettei kunnollinen korvien tutkimusvälineistö ollut käytettävissä kuin tutkimusjakson loppupuolella. Jos etävastaanotolla
on täydellinen korvantutkimisen mahdollistava kameralaitteisto, voidaan lähes kaikki
korvaoireiset potilaat hoitaa. Laitteisto on kuitenkin varsin kallis, eikä sen hankintakustannuksia ole otettu mukaan edellä esitetyissä kustannuslaskelmissa. Tässä tutkimuksessa
korvaoireisten osuus oli 6.3 % ja Mäntyselän väitöskirjan terveyskeskuspotilaiden aineistossa osuus oli 7.3 %. Tutkimuksessa kertyneen kokemuksen mukaan kokeneen hoitajan
ja tymppanometrin avulla näyttää olevan mahdollista tehdä useimmissa tapauksissa korvatulehdusdiagnoosi varsin luotettavasti.

6.2.4 Etävastaanotolla hoidettavissa olevat
Tehty laskelma hoidettavissa olevista potilaista on karkea ja sisältää useita epävarmoja
tekijöitä. Kieltäytyneiden määrä on mahdollisesti liian pieni kirjaamispuutteiden vuoksi.
Toisaalta on mahdollista, että kieltäytymisen perusteet eivät ole todellinen este onnistuneelle etävastaanottokäynnille. Toimenpiteitä tehdään myös muille kuin kipupotilaille,
mm. koepalojen ja muiden diagnostisten toimenpiteiden takia. Toisaalta tavalliselle vastaanotolle ohjattiin pääasiassa juuri toimenpiteiden takia, joten näissä ryhmissä on päällekkäisyyttä. Myös tekniset ongelmat aiheuttavat epäonnistumisia, mutta niiden määrä
hyvin suunnitellussa järjestelmässä jää olennaisesti pienemmäksi kuin suoritetussa kokeilussa.
Hoidon onnistumisen arviossa lääkäri määritteli käynnin kohtalaisesti onnistuneeksi
varsin herkästi ja olennaisesti herkemmin kuin hoitaja. Tosiasiassa valtaosassa tähän
ryhmään luokiteltujen käyntien potilaat olivat käyntiinsä varsin tyytyväisiä, koska tyyty-
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väisyysmittauksessa heidän vastauksensa eivät eronneet merkitsevästi muusta joukosta.
Tältä osin nämä vastaanotot eivät ainakaan kokonaisuudessaan olleet epäonnistuneita.
Etävastaanottoa voidaan käyttää toimenpiteiden ohjaamisessa silloin, kun paikalla ei
ole ihmisiä, joilla olisi toimenpiteeseen riittävä kokemus. Hyvänä esimerkkinä tästä oli
tutkimuksen yhteydessä kokemattoman kandidaatin yhdessä etähoitajan kanssa suorittama huonoasentoisen värttinäluun tyypillisen murtuman onnistunut kipsaus- ja asennonkorjaushoito, jota etälääkäri ohjasi.
Edellä olevat tekijät huomioon ottaen voidaan arvioida, että hoidettaessa valikoimatonta potilasjoukkoa voidaan etävastaanotolla korvata noin kolme neljäsosaa perusterveydenhuollon lääkärin vastaanottotyöstä. Ellisin vankilatutkimuksessa vastaava luku oli 64
%, mutta siinä potilaat olivat lähinnä päivystystapauksia (Ellis et al. 2001b). Kroonisten
sairauksien kontrolleja on merkittävästi mukana valikoimattomassa aineistossa, ja niihin
etävastaanottomalli näyttää sopivan erityisen hyvin.
Kaikkien käyntien osalta lääkäri arvioi hoidollisen onnistumisen erittäin hyväksi tavallisella vastaanotolla 91 %:ssa ja etävastaanotolla 41 %:ssa käynneistä. Ero selittyy ainakin osittain etävastaanotolla esiintyneillä teknisillä ongelmilla, jotka olivat kiusallisia ja
haittasivat vastaanoton sujuvuutta. Myös statuslöydösten välittyminen oli etävastaanotolla usein hieman vaikeampaa kuin tavallisella. Etävastaanottomallin rutiininomaisessa
käytössä teknisiä ongelmia varmasti pystytään vähentämään. Samoin statuslöydösten
välittyminen paranee hoitajan perusteellisemmalla ja jatkuvalla koulutuksella. Kuitenkaan etävastaanotolla ei voida kaikilta osin päästä yhtä hyvään informaation siirtoon kuin
tavanomaisella vastaanotolla. Toisaalta on huomattava, että televideovastaanotto tuo tiimityöluonteensa vuoksi potilastyöhön ulottuvuuksia, joita ei tavanomaisella työtavalla
voi saavuttaa.

6.2.5 Etävastaanotolle soveltumattomat
Kaikkein huonoimmin etävastaanotolla hoidettavaksi soveltuvat potilaat, jotka valittavat
akuuttia vatsakipua. Toinen ongelmalliseksi osoittautunut joukko olivat huonokuuloiset.
Ongelman aiheuttaa se, ettei potilaalle kuuluvaa lääkärin ääntä voida kovin paljon voimistaa äänen särkymättä. Mahdollisesti mukana on myös vaikeus videoneuvottelussa
erottaa huulten liikkeitä osin kuvan epätarkkuudesta osin äänen ja kuvan viiveen vuoksi
(Ball et al. 1998). Äänen voimakkuuden lisääminen olisi ilmeisesti kuitenkin helposti
hoidettavissa käyttämällä erillistä ääntä vahvistavaa sauvaa.
Yksittäisten tapausten perusteella kovin iäkkäiden potilaiden näytti olevan vaikeaa nopeasti sopeutua etävastaanottotekniikkaan, ja erityisesti tämä ilmeni, jos potilas oli dementoitunut. Samantyyppinen ongelma oli myös kehitysvammaisilla.
Aivan pieniä vauvoja ei etävastaanotolla ollut, mutta kertyneen kokemuksen perusteella heidän tutkimisensa olisi ilmeisen vaikeaa. Fysikaalisen tutkimisen osuus on heidän
hoidossaan keskeisen tärkeä, eikä se ole helppoa etätyönä.
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Seuraavassa on vielä luettelo etävastaanotolle huonosti soveltuvista potilasryhmistä:
−
−
−
−
−

akuutit vatsakipuiset
huonokuuloiset
iäkkäät, jos mukana dementoitumista
kehitysvammaiset
pienet vauvat

6.2.6 Tiedon siirtymisen analyysi
Videonauhojen analyysissä osoittautui ongelmalliseksi se, ettei analysoijilla ollut tietoa
siitä, mitä asioita lääkäri tiesi potilaasta sairaskertomuksen tai mahdollisten aikaisempien
käyntien perusteella. Tämä johti varsin huonoihin pisteisiin kysymyksissä 3-6.
Tätä tutkimusjoukkoa ei pystytty täysin satunnaistamaan, koska läheskään kaikki eivät
suostuneet nauhoitukseen. Toisaalta valintajärjestelmä sinänsä oli varsin sattumanvarainen, joten valikoituminen tuskin merkittävästi vaikutti analyysin tuloksiin.
Tilastollista eroa ryhmien välillä ei ollut ilmeisesti ryhmien pienuuden takia. Pisteiden
erot olivat kuitenkin selvät. Tiedonkulku etävastaanotolla ei näyttäisi olevan yhtä hyvä
kuin tavallisella vastaanotolla. Tulos on varsin luonnollinen, kun otetaan huomioon videoneuvottelun rajoitukset kuvallisen informaation välityksessä. Kuitenkin tälläkin analyysimenetelmällä voidaan todeta, että noin 75 %:ssa tapauksista tiedonsiirto onnistuu
hyvin.

6.2.7 Kustannuslaskelmat
Puolangalla ei ole vielä tehty tuotteistuslaskelmia. Myöskään tehtyyn tutkimukseen ei sitä
katsottu olevan mahdollista liittää sen vaatiman suuren työmäärän takia, ja toisaalta tuloksen yleistettävyyden oletettiin jäävän huonoksi.
Aikakustannuslaskelmassa on suuri ero kyselykaavakkeen tietojen pohjalta lasketun ja
yksikkökustannusraportin luvun välillä. Tämä johtuu pääosin kyselykaavakkeen liiallisesta yksinkertaistamisesta; siinä ei ole otettu lainkaan huomioon työikäisten kotitöitä. Toisaalta syinä ovat myös Puolangan keskimääräistä huonompi ansiotaso sekä eläkeläisten ja
työttömien suuri määrä.
Sairaalalähetteen hintalaskelma on hyvin karkea eikä välttämättä kuvaa oikein todellisia kustannuksia, koska se perustuu laskutushintoihin eikä toiminnan kustannuksiin. Toisaalta sairaalakuntainliitto on organisaatio, jossa kustannukset siirretään pääosin laskutushintoihin hinnoittelun avulla. Jos hinnoittelu ei ole aivan oikea, se näkyy tilinpäätöksessä joko ali- tai ylijäämänä. Tämä seikka on laskelmassa huomioitu. On selvää, että
tuskin on ainuttakaan lähetettä, jonka kustannusvaikutukset olisivat juuri laskelman mukaiset 1 795 €. Halvimmillaan lähete voi johtaa vain yhteen poliklinikkakäyntiin, jonka
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hinta esim. kirurgialla oli vuonna 2002 107 € ja sisätaudeilla 157 €. Toisaalta kallein potilaan hoito Kainuun keskussairaalassa vuonna 2002 tuli maksamaan kaikkiaan 233 180 €
ja toiseksi kallein 99 600 €. On mahdollista, jopa todennäköistä, että esim. nuorten kokemattomien lääkärien tekemät vähemmän aiheelliset lähetteet ovat kokonaiskustannuksiltaan halvempia kuin lähetteet keskimäärin. Tämä on otettava huomioon herkkyysanalyysien tuloksia arvioitaessa.
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset markkaa / asukas vuonna 2001
-tilaston (kunnat.net) mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset markkaa / asukas -luvut
vaihtelivat siten, että Kainuun sairaanhoitopiirissä luku oli 3 385 mk, suurin Vaasassa 4
056 mk ja pienin Päijät-Hämeessä 2 851 mk. Manner-Suomen keskiarvoluku oli 3 635
mk. Suurin on 20 % korkeampi kuin Kainuun luku ja pienin 16 % pienempi. Jos suhteutamme näihin lukuihin lähetteen hinnan käyttäen 20 %:n luottamusväliä, vaihtelisi lähetteen hinta välillä 1 436 € - 2 154 € ja keskiarvo Manner-Suomessa olisi 1 927 €.
Mikäli etävastaanottoa käytettäisiin vakituisesti, toiminta hioutuisi varmasti varsin nopeasti siten, että tähän toimintamalliin sopimattomia tai siihen huonosti sopivia potilaita
ei juuri ohjattaisi etäpotilaiksi, joten vastaanoton epäonnistumisesta johtuva lisäkustannukset eivät olisi yhtä suuret kuin kokeilussa. Todellisuudessa esimerkiksi lääkeinjektio
voitaisiin hoitaa joustavasti, jos paikalla olisi yksikin lääkäri työssä. Näin ollen uusintakäyntiä ei tarvittaisi ja lisäkustannus jäisi olennaisesti peruslaskelmassa mainittua pienemmäksi.
Etätyössä kustannuksia lisää eniten hoitajan työpanos. Peruslaskelmassa hoitajan työaika on vastanotolla laskettu täysimääräisenä mukaan kustannuksiin, kuten käytännössä
suoritetussa kokeilussa tapahtui. Kokeilun aikana hoitajan ajasta merkittävä osa kului
tutkimuksen vaatimien kaavakkeiden täyttämiseen, videonauhoitusten valmisteluun, lupien kysymiseen ja asioiden selittämiseen osallistuville asiakkaille. Rutiiniluontoisesti toimittaessa hoitaja ehtisi hoitaa merkittävän osan vastaanottoavustajan tavanomaisessa
mallissa hoitamista tehtävistä. Kertyneen kokemuksen mukaan on ilmeistä, ettei hoitajan
läsnäolo ole välttämätöntä kaikkien potilaiden vastaanottotilanteissa. Etävastaanotolla
tultaisiin ilmeisen hyvin toimeen yhdellä hoitajalla jokaista lääkäriä kohden. Kokeilun
aikana vastaanotolla oli normaali vastaanottoavustaja miehitys ja etähoitaja oli kokonaan
lisäresurssina. Tehokkaalla organisoinnilla voisi olla mahdollista puolittaa lisähenkilökunnan tarve siitä, mitä käytettiin laskelmissa.
Mikäli yllä mainitut seikat toteutuisivat, pienenisivät vastaanoton kustannukset niin että
etävastaanotto olisi noin 18 % kalliimpaa kuin tavallinen.

6.2.8 Herkkyysanalyysin esimerkit 1 ja 2
Etäryhmän kroonisesti sairaat potilaat olivat merkittävästi tyytyväisempiä kompetenssiin
ja yhteisymmärrykseen vastaanotolla. Myös lääkärin arviossa etävastaanoton hoidon onnistumisesta olivat pisteet korkeimmat samassa ryhmässä. Näyttää siis siltä, että etävastaanottomalli sopii erityisen hyvin kroonisten pitkäaikaisten sairauksien hoitoon. Koska
diabetes on näistä sairauksista merkittävin terveydenhuollon kuormittaja, on se otettu
herkkyysanalyyseissä esimerkiksi.
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Perusterveydenhuollon lääkärin vastaanottokäynnin kustannuksia laskettaessa on otettava huomioon, että erittäin merkittävä osa kustannuksista syntyy erikoissairaanhoidossa.
Joidenkin potilaiden lähettäminen erikoissairaanhoitoon riippuu siitä, kuka lääkäri heitä
hoitaa. (Lipponen & Siltavuori 1995; Puhakka et al. 2003; Vehviläinen 1996)
Tarkasteltaessa herkkyysanalyysin eri vaihtoehtoja on nykyisen mallin keskeinen ongelma viime vuosina ollut puute lääkäreistä ja se, että diabeetikot eivät tosiasiassa useilla
paikkakunnilla ole päässeet toivotulla tavalla vastaanotoille. Myös lyhyen aikaa paikkakunnalla toimivan lääkärin perehtyneisyys diabeteksen hoitoon on helposti jäänyt pinnalliseksi, mikä voi lisätä tarvetta lähettää potilaita erikoissairaanhoitoon ja huonontaa hoitotuloksia.
Diabetesvastaanotto kunnassa -mallin toteuttaminen käytännössä on ongelmallista.
Lienee epätodennäköistä, että olisi lääkäriä, joka lähes päivittäin olisi valmis käyttämään
aikaa autolla ajamiseen. Voidaan myös kysyä, onko yleensä järkevää kuluttaa vähäisiä
lääkäriresursseja päivittäiseen autossa istumiseen. Tämä vaihtoehto on huonompi myös
siksi, että siitä puuttuu etätyön oppimisvaikutus, eikä työnjaon muutos näin ollen ole todennäköinen. Etäkonsultaation oppimisvaikutus on sen sijaan selkeästi osoitettu, ja Woottonin teledermatologian tutkimuksessa sen kustannuksia alentava vaikutus oli laskettu 20
%:ksi (Wootton et al. 2000).
Sama vaikutus on ilmeisesti myös diabetes-etävastaanotolla, eli voidaan olettaa, että
diabeteshoitaja oppii hoitamaan itsenäisesti osan vastaanottokäynneistä. Jos oletetaan,
että diabeteshoitaja etävastaanottomallissa toisena toimintavuonna hoitaa itsenäisesti 212
potilasta eli 8,5 % niistä, jotka kunnassa pidettävässä diabetesvastaanottomallissa hoitaa
lääkäri, ovat näiden mallien kustannukset yhtä suuret ([227 000 €213 750 €]/ [85.5 € 
23.1 €] = 212.3 €). Jos hoitajan vastaanottama määrä on 600 käyntiä eli 24 % enemmän
kuin nykyisessä mallissa, ovat etämalli ja nykyinen malli yhtä kalliita.
Diabetesetävastaanotolla lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon jää todennäköisesti
pienemmäksi kuin nykyisellä toimintatavalla, koska diabetekseen perehtynyt lääkäri osaa
hoitaa asioita pitempään itsenäisesti. (DCCT 1993; Vehviläinen 1996) Toisaalta joissakin
asioissa kynnys hoitoon lähettämiseen voi myös madaltua, ja tarkemman kontrollin vuoksi esimerkiksi munuaisen vajaatoiminta voi tulla esille aikaisemmin ja johtaa myös varhaisempaan hoitoon lähettämiseen. Lähetteiden määrään vaikuttaa paljon komplikaatioiden ilmaantuminen. Jos uudella toimintatavalla todella saadaan hoitotasapainot paranemaan, pitäisi seurauksena olla pitkällä aikavälillä myös lähetteiden väheneminen.
Selvitettäessä lähetemäärien vaihtelun taloudellisia vaikutuksia on otettava vertailupohjaksi jokin keskimääräinen taso. Jos käytetään pohjalukuna aineistoltaan laajimman, Vehviläisen tutkimuksen keskimääräistä lähetelukua 4.8 %, tulisi lähetteitä vuodessa 120.
Mikäli yhden lähetteen hinnaksi lasketaan 1 795 €, olisi etävastaanotto edullisempi vaihtoehto kuin nykyinen, jos sieltä lähetettäisiin 101 lähetettä tai vähemmän vuodessa. Tällöin läheteprosentti olisi 4.0. Diabetesvastaanotto kunnassa olisi edullisin, jos lähetteitä
tehtäisiin 109 tai vähemmän ja läheteprosentti olisi siis 4.3. Lähetteen hinnan 20 %:n
luottamusvälin alarajan hinnalla 1 434 € vastaavat luvut olisivat 97 ja 106 sekä ylärajan
hinnalla 2 154 € 104 ja 110.
Hoidon tehostamisen tavoitteena on diabeetikkojen hoitotasapainon parantaminen. Hoitotasapainon ja komplikaatioiden välillä on osoitettu olevan selvä yhteys (DCCT 1993;
UKPDS 1998 ). Komplikaatioiden lisääntyessä lisääntyy sairaalahoidon tarve. Jos tehostuneella hoidolla voidaan vähentää keskussairaalan sairaalahoitopäiviä, vaaditaan 124
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hoitopäivän vähenemä vuodessa tekemään etävastaanotto yhtä edulliseksi kuin nykyinen
toimintamalli (hoitopäivän hinta 266 €, otettu yksikkökustannusraportista kohdasta DGR
294, aikuisiän diabetes) (Hujanen 2003). Vastaavasti 74 hoitopäivän vähenemä johtaa
diabetesvastaanoton kunnassa edullisemmaksi kuin tavanomainen järjestelmä.
Todellisuudessa on ilmeistä, että muutoksia tapahtuisi kaikissa kolmessa edellä kuvatussa toiminnan osassa. Mikäli etävastaanotossa 10 % lääkärin vastaanottotyöstä siirtyy
hoitajalle, siinä sekä kunnan diabetesvastaanotossa lähetteitä tehdään 10 vähemmän ja
hoitopäiviä komplikaatioiden takia on 10 päivää vähemmän, ovat diabetesetävastaanotto,
kunnassa pidettävä diabetesvastaanotto ja nykyinen toimintamalli olennaisesti yhtä kalliita.
Pohdittaessa diabetesetävastaanottoesimerkin todellisuuspohjaa, voidaan verrata lähtökohdiksi otettuja lukuja ja tuloksia Tero Kankaan tutkimukseen helsinkiläisistä diabeetikoista. Sen tutkimuksen lukujen perusteella diabeetikoilla oli keskimäärin 4.2 lääkärissä
käyntiä vuodessa, joista 28 %:n arvioitiin johtuvan muusta kuin diabeteksesta, eli diabeteksesta johtuviksi jää 3.0 käyntiä, jotka ovat siis hieman enemmän kuin esimerkin 2.5
käyntiä / vuosi (Kangas 2002).
Käytettäessä pohjana Kankaan tutkimuksen lukuja ovat perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä johtuvat vuosikustannukset henkeä kohti 268 € ja diabeteksen aiheuttama
lisäkustannus 279 €. Kun lasketaan edellä kustannuslaskelmissa käytettyjen yksikkökustannuksien mukaan yhden diabeetikon aiheuttamat vuosikustannukset niin, että hän kävisi
lääkärillä 2,5 kertaa ja hoitajalla kolme kertaa (2.5 x 77.7 € + 3 x 23.1 €), saadaan vuosikustannuksiksi 263 euroa. Luku on samansuuruinen kuin Kankaan tutkimuksen lukujen
perusteella saatu luku ilman diabeteksen aiheuttamia lisäkustannuksia. Näin ollen tulisi
diabeetikoiden hoidon kustannuksia laskettaessa käyttää selvästi keskimääräisiä yksikkökustannuksia suurempia lukuja. Tällöin myös suhteelliset erot etävastaanottomallin ja
tavanomaisen mallin välillä supistuisivat, koska kiinteät kustannukset eivät vastaavasti
lisääntyisi.
Helsinkiläisistä diabeetikoista oli 37.5 % hoidossa somaattisella vuodeosastolla ja he
käyttivät kukin keskimäärin 10.9 lyhytaikaishoidon hoitopäivää. Diabeetikot käyttivät
14.5 % kaikista helsinkiläisten käyttämistä vuodehoitopäivistä. Jos esimerkin 2 1 000
kainuulaista diabeetikkoa käyttäisivät hoitopäiviä samassa suhteessa, kuluisi erikoissairaanhoidon hoitopäiviä 2 223. Näin arvioituna ovat esimerkkien 1 ja 2 oletetut hoitopäivien vähenemät varsin pieniä. Kangas on tutkimuksessaan arvioinut, että hyvin toimivalla
hoito-organisaatiolla voidaan saada diabeetikkojen hoitokustannuksiin merkittäviä säästöjä. Säästöt voisivat koko maan tasolla olla jopa 100 miljoonaa euroa vuosittain, vaikka
niistä olisi vähennetty yhtä suuri lisäpanostus hoito-organisaation kehittämiseen. Tuhannen diabeetikon esimerkissä samoin perustein laskettu säästö olisi noin 500 000 € eli yli
neljä kertaa suurempi kuin esimerkissä 2.
Kankaan tutkimuksen mukaan laboratoriotutkimusten osuus avohoitokäynnin hinnasta
oli keskimäärin 11.3 %, mutta diabeetikoilla kolme kertaa korkeampi. Edellä esitetyissä
esimerkkien laskelmissa on sairaanhoitajan vastaanottokäynnin yksikkökustannus diabeetikoilla näin ollen liian matala. Jos sairaanhoitajan vastanottokäynnin yksikkökustannuksen laboratorion osuutta korotetaan kolme kertaa suuremmaksi, vaaditaan samaan tulokseen pääsemiseksi 11 %:n siirtymä lääkärin vastaanotolta hoitajalle, johon aikaisemmin
esitetyssä laskelmassa päästiin 8.5 %:lla.
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Monissa terveyskeskuksissa on todellisuudessa huomattavasti suosituksia niukemmin
aikaa diabeteshoitajan työhön. Näin ollen esimerkki 2:n olettamuksiin ei ole mahdollista
päästä ilman huomattavia resurssien lisäyksiä. Myös lähetteiden ja hoitopäivien määrien
arviot ovat karkeita, eikä niiden pohjaksi ole löydettävissä tutkimustietoa. Näihin laskelmiin pitää siis suhtautua hyvin kriittisesti, ja niitä pitää käyttää vain apuvälineinä, jotta
voidaan hahmottaa erilaisten muutosten mahdollisia kustannusvaikutuksia.
Hoitojärjestelmällä, jossa hoitotasapaino paranee, myös komplikaatioiden määrä ja sitä
kautta sairaalahoidon tarve vähenee. Tämä käy ilmi UKPDS 33-tutkimuksen tuloksista.
Koska työnjaossa, lähetteiden määrissä tai hoitopäivissä muutoksen ei tarvitse olla kovinkaan suuri sen raja-arvon saavuttamiseksi, jolla etävastaanotto on kustannuksiltaan
edullisin, tulee etävastaanotto edullisimmaksi hyvin helposti. Edellyttäen, että etämallilla
on todella mahdollista päästä tehokkaampaan hoitoon. Tällä hetkellä asia on epäselvä ja
asia vaatii tutkimusta, joka onkin koko ajan käynnissä Etälääkäri -projektissa.
Tämän tutkimuksen ja kirjallisuuden perusteella tuntuisi oikeutetulta olettaa, että etätyömallilla on todella mahdollista päästä pienempiin lähetemääriin ja näin ollen kustannussäästöihin, mikäli etälääkärinä toimii kokenut ja mieluiten vielä esimerkiksi diabetesvastaanotolla ko. sairauteen erityisesti perehtynyt lääkäri.

6.2.9 Etävastaanoton perustamisen edellytykset
Kaikkia toteutetussa projektissa havaittuja asioita ei ole ollut mahdollista muokata tilastoitaviksi tai muutoin tieteellisillä menetelmillä käsiteltäviksi tiedostoiksi. Projektissa
mukana olleille on kertynyt paljon kokemusperäistä tietoa, jonka esittäminen voi kuitenkin olla hyödyllistä, jos vastaavan tyyppistä järjestelmää ryhdytään rakentamaan.
Tämän tutkimuksen kokemusten perusteella etävastaanottomalli saattaisi olla ratkaisu
moniin tilanteisiin, joissa tarvitaan nykyistä nopeampaa ja tehokkaampaa tiedonsiirtoa.
Jotta tällainen toiminta voitaisiin käynnistää, tarvitaan kuitenkin kaikkien keskeisten
päättävien tahojen hyväksyntä. Tämän päivän kunnallisessa järjestelmässä päättäjiä ovat
kaikki kuntalaiset, kunnan työntekijät, erityisesti terveyskeskuksen ja ATK-yksikön työntekijät ja luonnollisesti kuntalaisten edustajina terveyslautakunta, kunnanhallitus ja viime
kädessä kunnanvaltuusto. Koska kyseessä on merkittävä toimintatapojen muutos, olisi
tärkeää saada laaja hyväksyntä hankkeelle.
Ehdottoman tärkeää on, että terveyskeskuksen lääketieteellinen ja hoitotieteellinen johto on varauksetta hankkeen puolella. Lisäksi on löydettävä terveyskeskuksesta kokeneita
ja telelääketieteestä innostuneita hoitajia, jotka ovat valmiita ryhtymään etähoitajiksi ja
opettelemaan uusia työtapoja sekä tarvittaessa joustamaan myös työajoissa. Etähoitajan
työ on vaativaa ja itsenäistä, ja siksi olisi hyvä, että tehtävään ryhtyvällä hoitajalla olisi
pitkäaikainen kokemus käytännön kliinisestä potilastyöstä, mieluiten potilasvastaanotolla
tai terveysneuvonnassa.
IP-pohjainen videoneuvottelujärjestelmä on käytännössä kustannusten takia ainoa
mahdollinen kyseeseen tuleva, ja siksi järjestelmän pystyttämiseen ja alkuvaiheessa myös
ylläpitoon tarvitaan paljon atk-henkilöstön työtä. Ilman kunnan atk-vastaavan ehdotonta
sitoutumista hankkeeseen voi sen läpivienti olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.

90
Järjestelmän pystytysvaiheessa saatetaan joutua tilanteisiin, joissa kunnan työntekijöiden tietämys asiasta ei ole riittävää ja tarvitaan apua ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Etävastaanottojärjestelmän rakennusvaiheessa jouduttiin tilanteeseen, jossa vaadittiin kuuden
eri asiantuntijan yhtäaikaista yhteydenpitoa (kunnan ja keskussairaalan atk-vastaavat,
laitetoimittajan ja ohjelmistotoimittajan asiantuntijat sekä käyttäjät molemmissa päissä).
Tällaisen palaverin organisointi monesti hyvin pieneltä vaikuttavan ongelman ratkaisemiseksi saattaa vaatia paljon sovittelua, viedä aikaa ja edellyttää osallistujilta hyvää yhteistyökykyä. Kaikkein keskeisimmässä asemassa tällöin on kunnan atk-vastaava.
Etävastaanoton teknisten ja ohjelmistoratkaisujen osalta on todettava, ettei kokeiluun
valittu ratkaisu ollut riittävän laadukas. Erityisesti tämä ilmeni ongelmana äänenlaadussa
ja ylimääräisinä toistuvasti ilmenevänä säätöjen muutostarpeina. Markkinoilta on kyllä
löydettävissä riittävän laadukkaita laitteistoja.
Koska kysymyksessä oli ensimmäisiä IP-pohjaisen järjestelmän telelääketieteellisiä
kokeiluja maassamme, jouduttiin laitteistokokonaisuus rakentamaan monista palasista.
Tulevaisuudessa olisi kuitenkin tärkeää, että markkinoille saataisiin laite- ja ohjelmistokokonaisuus, joka sisältäisi kaikki tarvittavat komponentit ja toimisi yksinkertaisella,
helposti opittavalla, mieluiten suomenkielisellä käyttöjärjestelmällä.
Kuvan ja äänen sekä sairaskertomustietojen siirtämiseen tarvitaan päätelaitteiden lisäksi hyvin toimiva ja tietoturvallinen siirtokanava, siis atk-verkko. Etävastaanottokokeilussa
verkko koostui kolmesta osasta, Puolangan ja keskussairaalan omista sisäisistä verkoista
sekä alueverkosta. Erillisiä suojausjärjestelmiä ei tarvittu, koska kaikki kolme verkkoa oli
suojattu omilla palomuureillaan ulkopuoliselta liikenteeltä. Tilanne on toinen, jos etävastaanoton toinen pää on suojatun verkkoyhteyden ulkopuolella. Silloin tarvitaan oma salausjärjestelmä VPN tai oma, vain kyseiseen liikennöintiin varattu kiinteä kaistayhteys.
Nämä järjestelyt aiheuttavat kuitenkin huomattavia lisäkustannuksia.
Tehdyssä kokeilussa esiintyi lähes päivittäin yhteyskatkoja ja jonkin verran myös yhteysnopeuden hidastumista, joka aiheutti eniten ongelmia äänenlaadussa. Kokeilun aikana
ongelmia ei yrityksistä huolimatta saatu korjattua. Kuitenkin jo kokeilun aikana ongelma
näytti paikantuvan keskussairaalan sisäiseen verkkoon, ja asia on varmistunut myöhemmin jatkoprojektin yhteydessä. Häiriöttömän kuva- ja ääniyhteyden varmistaminen etävastaanoton tyyppisessä videoneuvotteluyhteydessä on keskeisen tärkeää luotettavan tiedonsiirron varmistamiseksi. Toisaalta verkon toimivuuden testaus tai siinä ilmenevän
ongelman selvittäminen on monesti työlästä. Tavanomaisesti käytössä oleva verkon kapasiteetin käyttöastetta mittaava ns. logi-järjestelmä mittaa kuormitusta vain hetkittäin,
esim. kerran minuutissa. Se ei välttämättä paljasta nopeita kuormituspiikkejä ns. purskeita, jotka kuitenkin saattavat häiritä videoneuvotteluyhteyttä. Nämä ilmeisesti olivat syynä
kokeilun aikana ilmenneisiin häiriöihin.
Toisaalta verkon kapasiteetti saattaa olla aivan riittävä mitoitukseltaan, mutta jossain
järjestelmän osassa oleva vika voi pudottaa todellisen kapasiteetin huomattavasti teoreettista nopeutta pienemmäksi. Vasta reaaliaikaisen videoneuvottelun kokeileminen tai aloittaminen saattaa paljastaa vian. Muussa liikennöinnissä vika ei ilmene tai näkyy vain verkon hitaana toimintana, johon käyttäjät helposti tottuvat. Tällainen tilanne ilmeni kokeilun jälkeen toteutetussa jatkohankkeessa.
Ennen etävastaanoton pystyttämistä on siis ehdottomasti selvitettävä, että käytettävät
verkot ovat hyvin toimivia ja niissä on riittävän paljon vapaata kaistaa käytettävissä. Jos
kaistan riittävyydessä tulee ongelma, ratkaisu saattaa löytyä kaistanhallintaohjelmasta,
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jolla voidaan varmistaa haluttuna aikana tärkeänä pidetylle käytölle riittävä kaista. Näin
voidaan rajoittaa esimerkiksi koululaisten internetsurffailusta johtuvaa verkon ruuhkautumista. Edelleen yhteyksien ja laitteiden testauksille on varattava riittävästi aikaa.
Kokeilun eräs keskeisimmistä kokemusperäisistä päätelmistä on, että Suomeen tarvitaan oleellisesti nykyistä kattavammat alueelliset suojatut verkot terveydenhuollon käyttöön. Vielä parempi olisi, jos Suomeen saataisiin Ruotsin Sjunet -mallin mukainen koko
valtakunnan kattava suojattu terveydenhuollon atk-verkko. Sillä voitaisiin turvata tietoturvallinen tiedonsiirto kaikkiin terveydenhuollon käyttötarpeisiin. Se mahdollistaisi tulossa olevan valtakunnallisen sähköisen sairaskertomuksen tehokkaan käytön, tarjoaisi
riittävästi kaistaa videoneuvottelun avulla toteutettaviin reaaliaikaisiin etäkonsultaatioihin
ja antaisi todellisen mahdollisuuden myös etävastaanottotoiminnalle. Edelleen sähköpostin sekä erilaisten web-pohjaisten ratkaisujen käyttö potilastyössä ja ennaltaehkäisyssä
kävisivät mahdollisiksi.
Etävastaanottotyön vaikutusta työntekijöihin ei ollut mahdollisuutta tässä kokeilussa
tutkia. Kertyneen kokemuksen mukaan etävastaanotto vaatii suurempaa keskittymistä
kuin perinteinen vastaanotto. Samansuuntaisia ovat edellä esitetyt Monard Aasin tutkimuksen tulokset, jonka mukaan telelääketieteellinen työ ei näyttäisi kovin hyvin sopivan
jatkuvaksi kokopäiväiseksi työksi (Aas 2002a ). Kahden tai useamman ammattilaisen
tehdessä potilastyötä televideon avulla syntyy samalla merkittävä oppimistapahtuma.
Tämän ominaisuuden hyöty ilmenee parhaiten konsultaatiotyyppisissä tilanteissa. Kokeilussa toteutettu valikoimattomien perusterveydenhuollon potilaiden etävastaanotto ei näytä olevan tehokkain tapa hyödyntää menetelmää.

6.3 Yleispohdinta ja tulevaisuuden visioita
Tämän tutkimuksen tavoitteena olleen etävastaanoton teknisten järjestämismahdollisuuksien selvittäminen osoitti, että on mahdollista rakentaa atk-verkkopohjainen videoneuvotteluyhteys, joka mahdollistaa tarvittavan reaaliaikaisen kuvan, äänen sekä sairaskertomuksen yhtäaikaisen siirron kahden erillään sijaitsevan paikan välillä. Yhteys myös toimii riittävän häiriöttömästi ja laadukkaasti vastaanottotyössä tarvittavan tiedon siirtämiseksi.
Ensimmäisenä tutkimushypoteesina oli, että potilastyytyväisyys olisi etävastaanotolla
hieman matalampi kuin tavallisella. Kuitenkin osoittautui, että potilaat olivat molemmissa ryhmissä lähes yhtä tyytyväisiä, etäryhmässä jopa hivenen tyytyväisempiä. Näin ollen
näyttää siltä, että väestö on valmis hyväksymään tällaisen uuden toimintamallin.
Toinen hypoteesi, jonka mukaan merkittävä osa terveyskeskuslääkärin valikoimattomasta potilasjoukosta voidaan hoitaa etätyönä, osoittautui oikeaksi, koska tulos osoitti
hoidon onnistuvan kolmessa tapauksessa neljästä. Kuitenkin lääkärin arvio vastaanoton
hoidollisesta onnistumisesta oli puolessa käynneistä hieman parempi perinteisessä vastaanotossa kuin etävastaanotossa, jossa jouduttiin myös määräämään enemmän laboratoriotutkimuksia.
Kolmannessa kustannuksia koskevassa hypoteesissa lähdettiin siitä, että etävastaanotto
on kalliimpaa kuin tavanomainen toimintamalli. Osoittautui, että ero mallien välillä on
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noin 30 %, kun toimintatavat ovat samat ja maksettavat palkat oletetaan yhtä suuriksi.
Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että hyödyntämällä etävastaanottomallia ja muita uuden
tiedonvälityksen keinoja ja samalla muuttamalla terveydenhuollon toimintaprosesseja on
löydettävissä nykyistä taloudellisempia toimintatapoja.

6.3.1 Terveydenhuollon uusi toimintamalli
Tämän tutkimuksen perimmäinen tavoite oli löytää uusia keinoja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen erityisesti syrjäisillä alueilla. Olennainen asia etävastaanotossa on
tiedon ja osaamisen siirtyminen välimatkasta riippumatta. Samaan toki päästää monissa
tapauksissa muillakin tiedonsiirtovälineillä, kuten sähköpostilla tai puhelimella. Kuitenkin reaaliaikainen videokuvan, äänen ja sairaskertomustiedon yhtäaikainen siirto laajentaa käytettävissä olevan tiedon määrää olennaisesti esimerkiksi puhelinkonsultaatioon
verrattuna ja näin mahdollistaa todellisen etätyönä tehtävän potilasvastaanoton valtaosassa perusterveydenhuollossa ilmenevistä ongelmista.
Kansallisessa terveysprojektissa puututtiin moniin terveydenhuollon sisällöllisiin ja rakenteellisiin asioihin. Yksi sellainen asia oli perusterveydenhuollon pienien yksiköiden
yhdistäminen suuremmiksi, noin 20 000 - 30 000 asukasta käsittäviksi (STM 2002 ). Toinen keskeinen ajatus oli työnjaon muutos hoitohenkilökunnan ja lääkärien kesken. Myös
työnjakoon julkisen ja yksityissektorin välillä puututtiin.
Teknologiayritys Nokian tapa organisoida kehitys- ja tutkimustoiminta tiimien avulla
on osoittautunut menestyksekkääksi. Olennainen ero siinä järjestelmässä verrattuna Suomen terveydenhuollon toimintaan on tiedon siirtymisen nopeudessa ja tiimien kyvyssä
oppia ja kohottaa nopeasti omaa osaamistasoaan. Tämä tutkimus osoittaa, ettei välimatka
enää ole ongelma tarvittavan tiedon siirtämisessä.
Uuden toimintamallin lähtökohdaksi tulisi ottaa tavoite saada aikaisempaa enemmän ja
laadukkaampaa tietoa ja osaamista kaikille päätöksenteon tasoille koko terveydenhuollon
hoitoketjussa, aina potilaan kodista erikoissairaanhoidon erityistasolle saakka. Toisen
keskeisen lähtökohdan tulisi olla holistinen ihmiskäsitys ja tämän kautta kaikkien toimintaan osallistuvien tasavertaisuus ja yhdessä tekeminen. Tällöin myös terveydenhuollon
palvelujärjestelmä on mahdollista organisoida Nokian mallin mukaisesti virtuaalitiimejä
käyttäen. Näiden muodostamiseen nykyiset tiedonsiirtokeinot, joista keskeinen on videoneuvottelujärjestelmä, antavat mahdollisuuden.
Tulevaisuudessa perusterveydenhuollon toiminta ainakin syrjäisillä alueilla perustuu
ilmeisesti useiden yksiköiden verkottumiseen, joista pienimmissä ei välttämättä kaikkina
työpäivinä ainakaan jatkuvasti ole lääkäriä paikalla. Tällöin vastuuta siirtyy enemmän
hoitohenkilökunnalle ja nimenomaan tähän toimintaan erityiskoulutuksen saaneille hoitajille (Jaatinen et al. 2002). Myös kroonisten sairauksien hoitoa on tarkoituksenmukaista
siirtää edelleen enemmän erityiskoulutetuille hoitajille (STM 2002).
Niin kirjallisuuden kuin tämänkin tutkimuksen potilaat hyväksyvät uudet telelääketieteen toimintamallit mielellään. Uuden toimintamallin toteuttaminen on tulevaisuudessa
helpompaa kuin tässä kokeilussa. Sairaskertomukset ovat tulevaisuudessa digitaalisessa
muodossa. Monissa paikoissa esimerkiksi röntgenkuvat, epikriisit ja käyrät ovat jo nyt
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digitaalisessa muodossa, mutta Puolangalla ei olla vielä niin pitkällä. Etävastaanotolla
tarvittavien laitteiden laatu ja hintakehitys muuttavat kustannuslaskelmia huomattavasti.
Jo nyt on olemassa IP -pohjaisia yksinkertaisia 600 euron hintaisia videoneuvottelulaitteita, jotka monilta osin riittäisivät etävastaanottotoimintaan. Todennäköisesti riittävän laadukas, kohtuuhintainen kuvapuhelin on saatavissa jokaiselle sitä tarvitsevalle lääkärille
lähimmän viiden vuoden kuluessa.
Päivystyspotilaiden hoidossa etämallia voitaisiin hyödyntää siten, että useimmiten potilas kohtaisi ensin erityiskoulutetun hoitajan, joka joko hoitaisi asian itse tai vain tarvittaessa ohjaisi hänet lääkärille (Tachakra et al. 2002). Jos lääkäriä ei olisi paikalla, voitaisiin
vastaanotto hoitaa etätyönä, jolloin olisi kysymys hoitajan konsultaatiosta lääkärille. Tässä mallissa hoitovastuu poikkeaisi tavanomaisen konsultaation hoitovastuusta. Myös
kroonisten sairauksien hoidon toimintamalli voisi ilmeisesti olla samantyyppinen, vaikka
siitä ei vielä olekaan tutkimuksia valmiina.
Etälääkärimallissa ei olla välttämättä sidoksissa yhteen tai tiettyihin oman organisaation lääkäreihin. On mahdollista suunnitella toimintaketju, jossa erityisasiantuntemusta
hoitajan tarvitsemiin konsultaatioihin voidaan hakea kauempaakin, kuten edellä kuvatussa diabetesetävastaanottomallissa. Tämä mahdollistaisi myös yksityislääkärien työkapasiteetin ja ammattitaidon hyödyntämisen muuallakin kuin sairaalapaikkakunnilla ja sopisi
siten yhteen Kansallisen terveysprojektin yhden tavoitteen, julkisen ja yksityisen sektorin
välisen työnjaon muuttumisen kanssa. Voisi olla, että osa-aikainen etätyö houkuttelisi
kliiniseen työhön mukaan joukon lääkäreitä, joiden työkapasiteetti tältä osin jää hyödyntämättä.
Terveydenhuollon sairaskertomusjärjestelmiä ollaan yhdistämässä niin, että eri yksiköt
voivat hyödyntää toistensa tiedostoja. Ennen pitkää myös Ruotsin mallin mukainen terveydenhuollon suojattu verkko toteutuu. Tässä vaiheessa ainut merkittävä lisäkustannustekijä etävastaanotolla nykyiseen toimintamalliin verrattuna on henkilökunta. Etävastaanottotutkimuksen myötä syntyneiden kokemusten mukaan hoitajan läsnäolo koko vastaanottotapahtuman ajan ei suinkaan ole välttämätöntä. Etävastaanottoon tottunut asiakas
voisi monissa tapauksissa käydä vastaanotolla ilman hoitajan läsnäoloakin. Mahdoton ei
ole myöskään ajatus, että syrjäkylille järjestettäisiin etäasiointipisteitä, joissa potilas kävisi vastaanotolla ja saisi avun kokonaan ilman terveyskeskuksessa käyntiä. Vai asioimmeko kohta kannettavan kuvapuhelimen avulla sieltä, missä sitten satumme olemaan tarpeen
ilmetessä?
Vaikka tässä kokeilussa uusi toimintamalli oli hieman kalliimpi ja vaikka kirjallisuuden
mukaan näyttö myös etäkonsultaatioiden kustannustehokkuudesta on kyseenalainen, on
ilmeistä, että organisoimalla koko palveluketju uudelleen hyödyntämällä uutta tiedonvälitysteknologiaa ja nykyistä toimivampia organisaatiomalleja päästään oleellisesti taloudellisempaan toimintatapaan. Tähän viittaavat mm. tutkimukset sähköisen lähetteen käytöstä. Sen lisäksi uudella toimintamallilla on mahdollista ratkoa syrjäisten seutujen erityisongelmia ja lisätä alueellista tasa-arvoa. Oikean toimintamallin löytäminen vaatii kuitenkin laajan seutukunnallisen kokeiluhankkeen toteuttamista.

7 Johtopäätökset ja suositukset
7.1 Johtopäätökset
1.
2.
3.

4.

Tällä hetkellä on olemassa tekniset mahdollisuudet toimivan ja kohtuuhintaisen
etävastaanottojärjestelmän rakentamiseen, kun verkkoratkaisuissa voidaan tukeutua tietoturvallisiin alueellisiin verkkoihin.
Väestö hyväksyy hyvin etävastaanottomallin. Potilaat ovat vähintään yhtä tyytyväisiä etävastaanottoon kuin tavalliseen. Tämä selittyy etävastaanoton tiimityöluonteella.
Kolme neljäsosaa perusterveydenhuollon potilaista voidaan hoitaa etätyönä. Lisäksi osaa niistäkin, joiden käynti ei ollut onnistunut, pystytään auttamaan tai
ohjaamaan jatkotutkimuksiin niin, että potilas kuitenkin hyötyy käynnistä merkittävästi. Kuitenkin lääkäri arvioi perinteisen mallin hieman paremmaksi kuin
etämallin, jossa myös jouduttiin ottamaan enemmän laboratoriotutkimuksia.
Valikoimattomien terveyskeskuspotilaiden hoitaminen etävastaanottomallilla on
kalliimpaa kuin tavanomaisella tavalla.

7.2 Suositukset
1.
2.
3.

Vähintään yliopistopiirin kattavien terveydenhuollon omien suojattujen tietoverkkojen rakentaminen kiireellisesti olisi tärkeää.
Tutkimuksen antaman näytön mukaan useiden kroonisten sairauksien hoidon
järjestäminen etävastaanottomallia hyödyntämällä näyttää järkevältä. Asia vaatii
kuitenkin lisää tutkimusta.
Etälääkärimallin kustannusvaikuttavuutta ja samalla myös muiden käytettävissä
olevien telelääketieteen keinojen käyttökelpoisuutta myös ennaltaehkäisevässä
terveydenhuollossa olisi syytä testata laajassa kehitysprojektissa verkottuneiden
terveyskeskusten kesken alueella, jossa tietoliikenneverkot ovat kunnossa.
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Laiteluettelo:
Lääkärin etävastaanotto KASS ja Puolangan vastaanotto:
Tietokoneet: Fujitsu-Siemens
Prosessori: Intel Pentium 4, 1400 mhz, 256 mt muistia
Äänikortti: PCI -väyläinen Creative soundblaster 128
Verkkokortti: 3COM 905C-TX-M
Näytönohjain: Matrox Millenium G450 32 mt DH DDR Dualhead
Näytöt: Hitachi CM 625 ET 17" ja toinen LG Flatron 795+ 17":
Tietokoneen käyttöjärjestelmä: Windows 2000
Videoneuvottelulaite VCON Vigo Professional
(http://www.vcon.com/pdfdoc/eng/ds/021112.eng.ds.ViGO.pd)
Yhteyskamera: Canon VC-C4 –kamera
(http://www.canondv.com/vcc4/index.html)
Videoneuvottelun käyttöliittymä: X-to-X (Xenex)
Dexxa –aktiivikaiuttimet
Puolangan vastaanotto:
Yleismikrofoni seinällä: Akg HM 1000 CK31
Kaulusmikrofoni:Akg PT 80
Elektroninen stetoskooppi Meditron
Mikseri: Behringer MX 602 A
(http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=MX602A&lang=eng)
Jakolaatikko lisäkämeroiden asennukseen: Kramer 4x1 vertical interval switcher
Dokumenttikamera: Videolabs
Korvantutkimuskamera: Karl Storz (Scopia Oy)
Tympanometri: Grasson-Stadler
Sinusten ultraäänilaite: Ultramax
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TIEDOTE ETÄVASTAANOTTOTUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE
Arvoisa Puolangan terveyskeskuksen potilas
Puolangan kunta, Kainuun keskussairaala, Oulun Yliopiston yleislääketieteenlaitos ja
STM ovat toteuttamassa tutkimusta, jossa selvitetään voidaanko terveyskeskuslääkärin vastaanottotyötä hoitaa etätyönä videoneuvottelulaitteiston avulla.
Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää uusia työmenetelmiä, jotta tällä hetkellä vaikeasta
lääkäripulasta kärsivissä kunnissa pystyttäisiin turvaamaan välttämättömät terveydenhuollon peruspalvelut.
Tutkimuksen suorittaa yleislääketieteen erikoislääkäri Olavi Timonen, joka on aikaisemmin toiminut yli kaksikymmentä vuotta terveyskeskus- ja johtavana lääkärinä Sotkamon
terveyskeskuksessa.
Tutkimuksen aikana osa potilaista hoidetaan etätyönä ja osa tavanomaisena vastaanottotyönä Puolangan terveyskeskuksessa. Etätyö tapahtuu niin, että vastaanotolle tuleva potilas on sairaanhoitajan kanssa vastaanottohuoneessa, josta on videoneuvotteluyhteys Kainuun keskussairaalassa toimivaan tutkijalääkäriin. Tiedonvälityksessä käytetään uusimpia
erityislaitteita.
Tutkimukseen osallistuvia pyydetään täyttämään kyselykaavake, jolla selvitetään tyytyväisyyttä vastaanottokäyntiin. Lisäksi n. joka kymmenes vastaanottokäynti videonauhoitetaan ja nauhoitus analysoidaan terveyskeskuksen ulkopuolisten lääkärien toimesta, jonka jälkeen nauhoitukset tuhotaan.
Jos haluatte, että vastaanottoanne ei nauhoiteta, voitte siitä kieltäytyä. Asiaa tullaan Teiltä
erikseen kysymään. Voitte myös missä vaiheessa tahansa keskeyttää osallistumisenne
tutkimukseen vaikka olisitte alun perin suostuneetkin, asianne hoidetaan loppuun asti
joka tapauksessa.
Tutkimuksen kaikissa vaiheissa huolehditaan, ettei mitään Teidän tietojanne joudu hoitoja tutkijaryhmään kuulumattomien eikä muiden sivullisten tietoon myöskään tietojen kulkiessa ATK-verkossa. Hoitotiedot kirjataan pelkästään oman terveyskeskuksenne sairauskertomukseen.
Lisätietoja tutkimuksesta voitte kysyä terveyskeskuksen henkilökunnalta tai soittamalla
numeroon 08–7193305.Tutkimukseen halukkaita pyydetään vahvistamaan suostumuksensa oheiseen kaavakkeeseen allekirjoituksellaan.
Olavi Timonen tutkijalääkäri

