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Mikä minua haastaa yleislääkärin 
työssä?

Yleislääkärin vastaanotolla potilaalla on monta asiaa, monta vaivaa, monta 
sairautta…aika ei tunnu riittävän yhdellä vastaanottokäynnillä…





Kuka heistä on monisairas potilas?

A) 90 v palveluasunnossa asuva nainen, jolla hauras-raihnausoireyhtymä, 
sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja spinaalistenoosi. Tarvitsee apua 
liikkumisessa, peseytymisessä ja pukeutumisessa
B) 45 v nainen, jolla on ahdistuneisuutta ja lieväasteinen polven nivelrikko. Käyntejä 
omalääkärillä, hoitajalla, päivystyksessä. Toimintakyky hyvä. 
C) 60 v mies, jolla on verenpainetauti ja lieväasteinen polvennivelrikko. Toimintakyky 
hyvä.
D) 60 v mies, jolla verenpainetauti ja hyperkolesterolemia. Toimintakyky hyvä. 



Monisairastavuuden määrittely

• Vähintään 2 pitkäaikaista sairautta, vammaa tai muuta 
lääketieteellistä tilaa 

• Ei yhtä primaarisairautta (eroaa komorbiditeetistä)
• Määrittely perustuu sairauksien/tilojen määrään näiden 

aiheuttaman ”kuorman” sijaan 





EGPRN:n määritelmän mukaan he 
ovat monisairaita…

A) 90 v palveluasunnossa asuva nainen, jolla hauras-raihnausoireyhtymä, sepelvaltimotauti, 
sydämen vajaatoiminta ja spinaalistenoosi. Tarvitsee apua liikkumisessa, peseytymisessä ja 
pukeutumisessa
B) 45 v nainen, joka on terveyspalveluiden suurkäyttäjä, jolla on ahdistuneisuutta ja 
lieväasteinen polven nivelrikko. Toimintakyky hyvä. 
C) 60 v mies, jolla on verenpainetauti ja lieväasteinen polvennivelrikko. Toimintakyky hyvä.
D) 60 v mies, jolla verenpainetauti ja hyperkolesterolemia. Toimintakyky hyvä. 



Monisairastavuuden yleisyys

• Yleisyys vaihtelee määritelmän mukaan: 13-72 % väestötasolla 
• ¼ aikuisväestöstä USA:ssa ja Britanniassa on monisairaita
• 2/3 >65-vuotiaista
• Lisääntyy kehittyneissä maissa elämäntapasairauksien ja 

väestön ikääntymisen myötä



Monisairastavuus iän mukaan

Barnett ym. 
Lancet 2012



Monisairastavuuden on yhdistetty

• Heikentynyt elämänlaatu1

• Heikentynyt toimintakyky
• Heikentynyt fyysinen terveys
• Heikentynyt mielenterveys2

• Enemmän hoitoihin liittyviä haittavaikutuksia
• Lisääntynyt kuolleisuus1

• Asuminen köyhimmillä alueilla1,2 ja matala koulutustaso 
• Lisääntyneet kustannukset3

1erityisesti silloin kun samanaikaisesti somaattisia ja psyykkisiä sairauksia
2monisairaiden nuoremmissa ikäryhmissä
3USA:ssa monisairaiden hoitoon liittyy 2/3 terveydenhuollon menoista



MM GUIDELINES

vopohjassa. 



Follow these steps when delivering an approach to 
care that takes account of multimorbidity

• Discuss the purpose of an approach to care that takes account of multimorbidity
• Establish patient goals, values and priorities
• Establish disease and treatment burden 
• Review medicines and other treatments taking into account evidence of likely benefits

and harms for the individual patient and outcomes important to the person 
• Agree an individualised management plan with the person



Kuka heistä tarvitsee 
hoitosuunnitelmaa?

A) 90 v palveluasunnossa asuva nainen, jolla hauras-raihnausoireyhtymä, 
sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja spinaalistenoosi. Tarvitsee apua 
liikkumisessa, peseytymisessä ja pukeutumisessa
B) 45 v nainen, joka on terveyspalveluiden suurkäyttäjä, jolla on ahdistuneisuutta ja 
lieväasteinen polven nivelrikko. Toimintakyky hyvä. 
C) 60 v mies, jolla on verenpainetauti ja lieväasteinen polvennivelrikko. Toimintakyky 
hyvä.
D) 60 v mies, jolla verenpainetauti ja hyperkolesterolemia. Toimintakyky hyvä. 

Kaikille 
hoitosuunnitelma???



In NICE guideline, instead of 
definition…

focus is on vulnerable multimorbid patients



Consider an approach to care that takes account of 
multimorbidity if the person
requests it or if any of the following apply:

• they find it difficult to manage their treatments or day-to-day activities
• they receive care and support from multiple services and need additional services
• they have both long-term physical and mental health conditions
• they have frailty or falls
• they frequently seek unplanned or emergency care 
• they are prescribed multiple regular medicines
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Kuka heistä tarvitsee 
hoitosuunnitelmaa? 
NICE-guidelinen mukaan

A) 90 v palveluasunnossa asuva nainen, jolla hauras-raihnausoireyhtymä, 
sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja spinaalistenoosi. Tarvitsee apua 
liikkumisessa, peseytymisessä ja pukeutumisessa
B) 45 v nainen, joka on terveyspalveluiden suurkäyttäjä, jolla on ahdistuneisuutta ja 
lieväasteinen polven nivelrikko. Toimintakyky hyvä. 
C) 60 v mies, jolla on verenpainetauti ja lieväasteinen polvennivelrikko. Toimintakyky 
hyvä.
D) 60 v mies, jolla verenpainetauti ja hyperkolesterolemia. Toimintakyky hyvä. 



Suomalainen terveys- ja 
hoitosuunnitelma/asiakassuunnitelma

”…joka kokoaisi yhteen hoidot, interventiot, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 
niiden tavoitteet yhden ihmisen kohdalla ja siihen olisi liitetty päätöksentuki 
ammattilaiselle…”

Terveys- ja hoitosuunnitelma tehdään potilaalle esimerkiksi, kun yksi tai useampia 
alla kuvatuista ehdoista täyttyy: 

• potilas käyttää paljon palveluja (esimerkiksi yli viisi potilaskontaktia vuodessa per 
organisaatio)

• potilaalla on pitkäaikaista seurantaa ja/tai hoitoa ja/tai kuntoutusta vaativa sairaus tai 
terveydentila

• potilaalla on akuutti vaiva, joka edellyttää useamman tahon (organisaation tai 
terveydenhuollon ammattihenkilön) tutkimuksia ja/tai hoitoa tai 

• potilas haluaa itselleen terveys- ja hoitosuunnitelman



Mikä on olennaista haltuunotossa?

1) TUNNISTA riskissä oleva potilas
2) ARVIOI sairaudet ja hoidot
3) TEE hoitoa sujuvoittava hoidon tavoitteet sisältävä 
hoitosuunnitelma yhdessä potilaan kanssa


