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Sidonnaisuudet 

•  sivutoimi omalla vastaanotolla  
   Elpida Lääkäriasemalla Savonlinnassa 
•  ei muita sidonnaisuuksia 



Asiantuntijafysioterapeutti  

•  koulutus 1.2.2010- 30.9.2011  
– pohjana Lappeenrannan koulutussuunnitelma 30 op 
– MAMK:n kanssa yhteistyössä 
– ulkopuolisia kouluttajia mm. OMT kouluttaja 
– sisältö: potilaan tutkiminen ja yhtenevät käytännöt 

•  aft toimintaa keskussairaalassa (2), pääterveysasemalla 
(2), Kerimäellä, Punkaharjulla, Rantasalmella 
(Terveystalo) ja Sulkavalla (Attendo) 

•  toiminta alkoi 1/2012 



Aft vastaanotolle 

•  suoraan sairaanhoitajalta puh perusteella tk:n 
vastaanotossa 

•  fys pkl:lta suoraan lähetteeltä tai ennen lääkäriä 
•  päivystyksessä TULE-kipuiset ensin aft.lle (uusi juttu) 
•  Hyvis -ohjelman kautta itse ajan varanneet 
•  ortopedin kautta jatkohoitoon 
•  fysiatrin kautta jatkohoitoon 



  
•  Asiantuntijafysioterapeutti on fysioterapeutti, joka on suorittanut 30 opintopisteen laajuisen 

tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaan syventävän lisäkoulutuksen. 
•  Potilas tulee Aft:n vastaanotolle päivystyksestä, koulutetun terveyden- / sairaanhoitajan ja/

tai lääkärin ohjaamana terveyskeskuksesta tai itse vastaanottoajan varaamalla sähköisen 
ajanvarauksen kautta.  

•  Aft käyttää tutkimisessa apuna testejä ja tutkimuslomaketta, joille on saatu lääkärin 
hyväksyntä. Ne korvaavat ainakin osin lääkärin vastaanotolla tehtäviä tutkimuksia ja 
hyödyntävät myös lääkäriä jatkossa esim. lähetteitä/lausuntoja tehdessä. Aft pyrkii 
asettamaan löydösten perusteella potilaalle työdiagnoosin. 

•  Aft:llä on mahdollisuus välittömään lääkärin puhelin-/ Efficaviesti-/ face-to-face – 
konsultaatioon. Aft:lla on lupa ohjata potilas lääkärin vastaanotolle, mikäli herää huoli 
pulmasta, johon ei fysioterapian keinoin yksistään voida vastata. 

•  Aft ohjaa välittömästi lääkärin vastaanotolle potilaat, joiden kohdalla tunnistetaan ns. 
punaiset liput (red flags/hoidon tarpeen arviointikysymykset). 

ASIANTUNTIJAFYSIOTERAPEUTIN  VASTAANOTOLLE OHJAAMINEN 



 	
ASIANTUNTIJAFYSIOTERAPEUTIN SUORAVASTAANOTTO  
	HOITOARVIOKRITEERIT TULE-VAIVOISSA 

(alaselkä- niskaoireet, olkapää- ja polvioireet) 
 

1.  Liittyykö kipunne alkuun työ- tai liikennetapaturma? 
2.  Liittyykö kipuunne raajojen halvausoireita? Onko teillä 

sukuelinalueen tunnottomuutta? Karkaako uloste tai onko 
virtsaamisongelmia? 

3.  Onko teillä kuumetta? 
4.  Onko teillä osteoporoosia tai pahanlaatuisia kasvaimia? 
 
•  jos potilas vastaa yhteenkään kysymykseen KYLLÄ, hänet ohjataan lääkärin 

vastaanotolle 



Yhteistyön keinot 

•  Effica-konsultaatiot viestillä 
•   fysioterapeutti varaa kirjallisen ajan lääkärin kirjalta 
•  puhelin/skype konsultaatiot  
•  tk lääkärin lähetteen tueksi 
•  säännöllinen mentorointi 
•  alueelliset koulutukset 



Koettu toimintakyky 2014-2015 (vast %<50) 
Mittarit Luokka-arvo Lukumäärä 

Koettu toimintakyky Paljon huonompi 2 

Hieman huonompi 2 

Samanlainen 10 

Hieman parempi 13 

Paljon parempi 9 

Osw alku 0-20% 10 

21-40% 18 

41-60% 6 

Osw loppu 0-20% 15 

21-40% 15 

41-60% 2 



Raportti 1.1-26.10.2017 (vast % 25) 
Mittari Luokka-arvo Merkinnät lkm 

Koettu toimintakykykysely  Paljon huonommaksi 3 

Hieman huonommaksi 2 

Samanlaiseksi 13 

Hieman paremmaksi 11 

Paljon paremmaksi 20 

Oswestry alku 0-20% 0 

21-40% 3 

41-60% 2 

61-80% 1 

Oswestry loppu 0-20% 3 

21-40% 1 

Sairauslomat 0pv 27 

1-14pv 1 

>30pv 2 



Asiakkaiden kommentteja 

•  asiantunteva ja kannustava opastus 
•  hyvät jumppaohjeet 
•  nopeasti hoitoon ja hyvää apua 
•  pääsi hyvään ryhmään terapiasta 
•  ei apua kun työ jatkui yhtä rankkana 
•  ei apua, kun syy ei selvinnyt vaivalle 
•  jumppaus ei kiinnosta joten ei apua 
 



Fysioterapeutin näkökulma 

•  vastuu välillä hirvittää 
•  on saanut paljon koulutuksista ja työparina toimimisesta 
•  lisää tietoa lääkkeistä tarvitaan ja tutkimisesta 
•  mikä on oma rooli ja tavoite 
•  sairauslomakirjoitusoikeus nihkeää 



Lääkärin näkökulma 

•  voi ohjata osan lähetteistä ft.lle 
•  nopeammin hoidon pariin  
•  tk:n lähetteiden laatu parantunut 
•  helpompi turvata hoidon jatkuvuus 
•  ryhmätyön hyvät ja huonot puolet 
•  ft ei diagnosointia varten---Ohjaus ja neuvonta-lääkärin 
apuna  

 



•  muun henkilökunnan 
sitouttaminen käytäntöihin 

•  kirjaaminen 
•  vaikuttavuuden seuraaminen 
•  sairauslomakäytännöt eri 

tahoilla 

Haasteita 



Pohdittavaksi… 

•  huolellinen suunnittelu koulutuksessa- yhtenäiset kriteerit 
•  vielä enemmän liikehäiriöiden tunnistusta ja ohjausta 
•  työpaikan käytännöt- tiedonsiirto, yhteydenotto… 
•  minkä verran vastuuta voi siirtää? 
•  tehtävänsiirto vai työnjako? 
•  entä sote uudistus… 



                                          Kiitos! 


