
Suomen Ortopedia ja Traumatologia  Vol. 33 2•2010   SOT  211

Strukturoitu elektroninen olkalähete 
– tavoitteena paremmat lähetteet ja tehokkaampi hoito
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Olkasairauksien yleisyyden vuoksi on tärkeää, että lää-
käri hallitsee olkaongelmien hoitolinjaukset ja lähete-
aiheet. Olkalähetteissä on kuitenkin usein puutteita: 
olennaisia tietoja puuttuu eikä kiireellisyyden ja hoi-
tolinjauksen määrittäminen lähetteen perusteella ole 
mahdollista. Taustalla on useita syitä: olkapään mo-
nimutkainen rakenne tekee diagnostiikasta haastavaa 
eikä yksiselitteisiä diagnoosikriteerejä tai hoitosuosi-
tuksia ole olemassa.  Diagnostiikkaa vaikeuttaa myös 
eri olkasairauksien ja olkapäästä riippumattomien oi-
reiden päällekkäisyys sekä riittämätön koulutus.

Strukturoitu elektroninen olkalähete kehitettiin 
osana Keski-Suomen olkasairauksien hoitoketjua vas-
taamaan näihin ongelmiin.

Menetelmät

Lähetteen ohjelmointi toteutettiin yhteistyössä Duo-
decimin kanssa. 

Ominaisuudet

Lähete löytyy Terveysportista (1) mm. hakusanalla ol-
kalähete ja on vapaasti käytettävissä.

Lähete ohjaa huomioimaan olennaiset ja luotetta-
vasti arvioitavissa olevat esitiedot, yksinkertaiset sta-
tustestit, toteutetut hoidot sekä asiaankuuluvat kuvan-
tamistutkimukset.

Lähetteen olennainen osa on toiminnallisuus: lä-
hete täytetään klikkaamalla sopiva anamnestinen tai 
statuslöydös. Kustakin kohdasta aukeaa klikkaamalla 
linkki aihepiiriä laajemmin käsittelevään Terveyspor-
tin artikkeliin, jolloin tarvittavien lisätietojen (tutki-
musmenetelmät sekä hoitosuositukset) hankkiminen 
on vaivatonta ja itseohjautuvaa. Lähetelomakkeeseen 
on sisällytetty myös lyhyitä olkapään tutkimista käsit-

televiä videoita. Säännöllisessä käytössä lähete toimii 
jatkuvana olkasairauksien koulutusinterventiona. Lo-
maketta voi käyttää myös päivittäisessä työssä olkapo-
tilaan tutkimus- ja statuslomakkeena

Lähetteestä muodostuu automaattisesti perintei-
sen lähetteen muotoinen (lausemuotoinen) helposti 
sisäistettävissä oleva teksti, joka on sellaisenaan valmis 
esh:n läheteteksti.

Merkittävä osa potilaista voidaan informatiivisen 
lähetteen perusteella ohjata erikoislääkäripoliklinikan 
sijasta fysioterapeutin hoitoon.

STM:n  kiireettömään hoitoon pääsyyn oikeut-
tava/alittava pisteytys tulostuu automaattisesti, mikä 
ohjaa suositustenmukaiseen lähetteen tarpeen arvioin-
tiin.

Lähetteen perusteella vastaanottajan on mahdollis-
ta arvioida hoidontarpeen kiireellisyys sekä sopiva eri-
koisala aiempaa paremmin.

Johtopäätökset

Parantuneiden lähetteiden myötä olkapotilaat on 
mahdollista ohjata aikaisempaa tehokkaammin tarvit-
taviin tutkimuksiin ja hoitoon. Merkittävä osa poti-
laista voidaan lähetteen perusteella ohjata lisäkoulute-
tun fysioterapeutin hoitoon ilman ortopedin/fysiatrin 
konsultaatiota. Tämän odotetaan vähentävän ortope-
din/fysiatrin hoitoon ohjautuvien potilaiden määrää. 
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