abstrakti
ENSIHOITOPALVELUN KULJETTAMATTA
JÄTTÄMISEEN PÄÄTYNEET ENSIHOITOTEHTÄVÄT
(NS. X-TEHTÄVÄT)
Marko Hoikka, Tom Silfvast, Tero I Ala-Kokko
Kainuun keskussairaala; Anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon klinikka,
Helsingin yliopisto ja Hyks; OYS

Tutkimuksen tarkoitus
`` Hätäkeskuksiin tulevien hätäpuheluiden määrä on viime vuosina
kasvanut huomattavasti (1). Ihmisten
kynnys avun hälyttämiselle on madaltunut ja yhteys hätäkeskukseen
otetaan pienissäkin vammoissa
ja jopa kroonisissa kiireettömissä
vaivoissa (2). Tämä on johtanut
lisääntyneisiin ensihoitopalvelun
tehtävämääriin, joista yhä suurempi
osuus ei johda potilaan ambulanssikuljetukseen. Sairaanhoitopiireille
ensihoitopalvelusta aiheutuneet
kustannukset ovat samaan aikaan
kasvaneet huomattavasti. Tämän
tutkimuksen tarkoitus oli selvittää
niiden tehtävien osuutta, jotka eivät
johtaneet potilaan kuljettamiseen
ambulanssilla (ns. x-tehtävät).
Aineisto
Tutkimus suoritettiin Kainuun sekä
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien
alueilla, joissa sairaanhoitopiirit
tuottavat ensihoitopalvelun omana
toimintanaan suorittaen yhteensä
35 000 ensihoitotehtävää vuosittain.

Menetelmät
Kaikki 1.1.2014-30.6.2014 välisenä
aikana toteutuneet ensihoitotehtävät tarkasteltiin retrospektiivisesti.
Sekundaariset hoitolaitossiirrot,
kotisairaanhoidolliset tehtävät sekä
ennen potilaan kohtaamista peruuntuneet tehtävät suljettiin pois tutkimuksesta. Demografisten muuttujien
lisäksi ensihoitotehtävistä tilastoitiin
potilaan kuljettamatta jättämiseen
johtanut syykoodi.
Tulokset
Tutkimusaikana suoritettiin yhteensä
13 354 ensihoitotehtävää, joista
5 574 (41,7 %) tehtävää ei johtanut
potilaan kuljettamiseen ambulanssilla. Näistä potilaista 48,1 % pystyi
jäämään kotiin ensihoitajien tekemän
tilanarvion sekä yksinkertaisien
tutkimuksien ja hoitotoimenpiteiden
jälkeen. 1 891 potilaan kohdalla ensihoitajat arvioivat, ettei minkäänlaisia
hoitotoimenpiteitä tarvittu, vastaten
14,2 % kokonaistehtävämäärästä.
Päivystysaikaisten kuljetukseen
johtamattomien tehtävien osuus oli
suurempi – 46,9 % vs. 29,3 %, kuten
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Johtopäätökset
Suuri osuus nykyisistä ensihoidon
tehtävistä, erityisesti päivystysaikaan, ei johda potilaan kuljettamiseen ambulanssilla. Perusterveydenhuoltopalveluiden huono saatavuus
sekä pitkä etäisyys päivystyspisteeseen saattavat selittää alueellisia eroja x-tehtävien määrässä. Jälkikäteen
arvioituna merkittävä osa x-tehtävistä ei olisi vaatinut ensihoitopalvelun
hälyttämistä hätäkeskuksesta, vaan
tapauksen olisi voinut hoitaa esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen
antamalla puhelinohjauksella tai
kotisairaanhoidollisilla toimenpiteillä.
Nykyisen hätäkeskusjärjestelmän
toimivuutta terveydenhuoltojärjestelmän kannalta tulisikin arvioida
kriittisesti. 
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myös Kainuun alueen x-tehtävien
osuus – 46,5 % vs. 33,3 %.
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