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Mitä teidän tulee tietää minusta? 
•  LT, dosentti, lastentautien ja –endokrinologian erikoislääkäri 
•  Toimin Käypä hoito -suositusten päätoimittajana Suomalaisessa 

Lääkäriseurassa Duodecimissa 
–  STM/THL, Kela ja eräät tieteelliset järjestöt rahoittavat Käypä hoito –suositusten 

laatimista 
–  STM on rahoittanut Vältä viisaasti –suositusten kehittämistä 

•  Minulla ei ole muita esityksen aiheeseen liittyviä taloudellisia 
sidonnaisuuksia 

•  Ei-taloudelliset sidonnaisuudet 
–  Olen G-I-N Nordic Steering Groupin jäsen 
–  Istun useissa STM:n, THL:n, Fimean ja Kelan erilaisissa suomalaista 

terveydenhuoltoa ohjaavissa työryhmissä 
–  Olen PALKO:n pysyvä asiantuntija 



Sisältö 
•  Miksi? 
•  Miten? 
•  Minkälaisia? 
•  Valintoja? 

 
Kiitos LT Raija Sipilälle yhteistyöstä esitysmateriaalin laadinnassa! 





Pariporina 
 
Miksi tulee luopua jostakin diagnostisesta 
menetelmästä, hoidosta, kuntoutuksesta tai 
seulonnasta tietylle potilasryhmälle? 

Kuva Papunet 



Vältettävät lääketieteelliset toimet 
•  Tutkimuksen perusteella vaikuttamaton hoito tai 

huono diagnostinen menetelmä (ei hyötyä 
potilaalle) 

•  Odotettavien hyötyjen ja mahdollisten haittojen 
suhde potilaalle tai yhteisölle on epäedullinen 

•  Potilaalle tai yhteisölle tarpeeton testi, hoito tai 
kontrolli (”sattumalöydökset”) 

•  Ovat huonompia kuin vaihtoehtoiset toimet 
vastaavassa tilanteessa 

•  Ei (riittävää) näyttöä hyödyistä/vaikuttavuudesta (?) 



Lääkäreiden näkemyksiä 
•  77% of physicians say the frequency of unnecessary tests 

and procedures is a very or somewhat serious problem. 
•  69% of physicians say the average medical doctor prescribes 

an unnecessary test or procedure at least once a week. 
•  66% of physicians feel they have a great deal of responsibility 

to make sure their patients avoid unnecessary tests and 
procedures. 

•  63% of physicians say they are in the best position to 
address the problem. 

•  73% of physicians say that after they speak with a patient 
about why a test or procedure is unnecessary, the patient 
often avoids it. 

American Board of Internal Medicine (ABIM) 2017 
N = 600, yleis- ja erikoislääkäreitä 
http://www.choosingwisely.org/about-us/research-report/ 



ABIM 2014 



Choosing Wisely® 
•  Yhdysvaltalainen ABIM säätiö perusti 2012 
•  Tavoitteena 

–  vähentää hukkaa (waste) terveydenhuollossa ja välttää 
tarpeettomiin toimiin liittyviä riskejä 

–  Lisätä keskustelua potilaan ja lääkärin välille 
•  Yli 70 erikoislääkäriyhdistystä julkaissut lähes 

500 suositusta (diagnostiikka ja hoidot) 
•  Myös potilaille materiaalia 

www.choosingwisely.org 



Vältä viisaasti -suositukset 
•  Laatiminen on aloitettu syksyllä 2016 STM:n 

rahoittamassa pilottihankkeessa. 
–  Ulkomaisina esimerkkeinä yhdysvaltalaisen ABIM säätiön 

Choosing wisely ja NICE:n Do-not-do –suositukset 
•  Jatkettu toteutushankkeessa 8/2017-5/2018 ja 

sisällytetty toimintaan 
•  Tavoite: 

–  Ohjata luopumaan vaikuttamattomista ja mahdollisesti 
haitallisista terveydenhuollon menetelmistä. 



Kriteereitä Vältä viisaasti –suosituksen 
laatimiselle 
•  Aihe on riittävän tärkeä potilaan tai 

terveydenhuoltojärjestelmän kannalta 
•  Suositus perustuu kriittisesti arvioituun kirjallisuuteen 

–  Suositus perustellaan, yleensä näytönastekatsaus taustalla 
•  Mahdollisuus antaa vahva suositus (GRADE-kriteerit), ei 

vaatimusta näytönasteelle 
–  Epävarma hyöty, varma haitta 
–  Vaihtoehdoilla samanlainen hyöty, toisella mahdollisesti enemmän 

haittoja tai korkeammat kustannukset 
–  Mahdollinen vakava haitta 



Toimintamalleja 
1.  Ehdotus perustuu olemassa olevaan Käypä hoito 

–suositukseen ja tulee KH-toimitukselta. 
2.  Suositus tehdään KH-suositustyön yhteydessä 

suositustyöryhmän toimesta. 
3.  Ehdotus tulee KH-toimituksen ulkopuolelta. 

–  Erillinen lausuntokierros 
 
Prosessit kuvattu 



Suositus 
Perustelu 

Näytön arviointi 



Vaikuttamaton hoito  
 



Hyötyjen ja haittojen suhde epäedullinen 



Tarpeeton testi, hoito tai kontrolli 



Vaihtoehtoinen hoito parempi 



Puuttuva tutkimusnäyttö hyödyistä 



Sanamuotoja 
•  ”Älä…”: Kyseinen toimi ei suosituksessa 

määritellylle kohdejoukolle ole koskaan tai lähes 
koskaan perusteltu. 

•  ”Vältä…”: Kyseinen toimi ei suosituksessa 
määritellylle kohdejoukolle ole yleensä 
perusteltu, mutta sitä voidaan käyttää harkiten. 

•  ”Älä ilman erityisiä perusteita…”: Kyseinen 
toimi ei ole perusteltu suosituksessa määritellylle 
kohdejoukolle, mutta saattaa olla alaryhmiä ja 
tilanteita, joissa toimi kuitenkin on perusteltu. 



Mikä on turhaa ja milloin? 
Lisää pariporinoita 



Verensokerin omaseuranta 
•  Vältä rutiininomaista päivittäistä verensokerin 

seurantaa tyypin 2 diabetesta sairastavilla, 
hoitotasapainossa olevilla aikuisilla, jotka eivät 
käytä hypoglykemiaa aiheuttavaa lääkitystä. 



Verensokerin omaseuranta 
•  Vältä rutiininomaista päivittäistä verensokerin 

seurantaa tyypin 2 diabetesta sairastavilla, 
hoitotasapainossa olevilla aikuisilla, jotka eivät 
käytä hypoglykemiaa aiheuttavaa lääkitystä. 

•  Ei tehty VV-suositusta. Pelättiin lisäävän ongelmia 
tarpeellisten verensokerin kotimittaus välineiden 
saamisessa. 



Selkäkipupotilaiden kuvantaminen 
•  Älä tee perusterveydenhuollossa 

kuvantamistutkimuksia sellaisille akuuttia tai 
subakuuttia (alle 3 kuukautta kestänyttä) 
epäspesifistä alaselkäkipua kokeville potilaille, 
joilla ei ole vakavaan selkäsairauteen viittaavia 
oireita tai löydöksiä. 



Selkäkipupotilaiden kuvantaminen 
•  Älä tee perusterveydenhuollossa 

kuvantamistutkimuksia sellaisille akuuttia tai 
subakuuttia (alle 3 kuukautta kestänyttä) 
epäspesifistä alaselkäkipua kokeville potilaille, 
joilla ei ole vakavaan selkäsairauteen viittaavia 
oireita tai löydöksiä. 

•  Tehtiin VV-suositus, vaikka YO-sairaalan ortopedi 
huomioi, että hän on kuvantamalla löytänyt 
maligniteetteja tällaisilta potilailla. 



Välikorvatulehduksen jälkitarkastukset 
•  Älä rutiininomaisesti ohjaa lasta välikorva-

tulehduksen jälkeiseen jälkitarkastukseen. 



Välikorvatulehduksen jälkitarkastukset 
•  Älä rutiininomaisesti ohjaa lasta välikorva-

tulehduksen jälkeiseen jälkitarkastukseen. 
•  Ei tehty VV-suositusta. Ei ole näyttöä 

jälkitarkastuksen tarpeellisuudesta eikä sopivasta 
jälkitarkastuksen ajankohdasta. Toisaalta 
tärykalvoputkituksen harkinnan kannalta on 
merkitystä sillä, paraneeko välikorva 
eritteettömäksi toistuvien tulehdusten välillä vai 
onko välikorvassa eritettä koko ajan. 



Tee itse Vältä viisaasti -suositus 



http://www.kaypahoito.fi/web/kh/ehdotus 



KIITOS! 
jorma.komulainen@duodecim.fi 


