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Lähetteiden syyt 2019 Jorvi ja Peijas keuhkopkl:t
yhteensä (keu erikoisalat) (%)
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Analysoitu yhteensä  5552 lähetettä
( Jorvi 2839, Peijas 2713) 



Sopeutumiseen Uniapnean epidemian

• Lähetteet
• hyväksymyskriteerit muokattu
• palveluseteli
• digipolku

• CPAP aloitus
• oksimetrian kriteerit muokattu
• ryhmäaloitus
• palveluseteli
• digipolku

• CPAP seuranta
• Unihoitajalle +++
• etäseuranta
• oireiden mukaan
• terveyskeskuksiin



Suomen uniapneaepidemia – miten 
uniapnean tutkimukset ja hoito on 

järjestetty eri puolilla Suomea - Tyks

Ulla Anttalainen, dosentti, Keuhkosairauksien ja allergologian el., 
Tyks/Medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue

SKLY kevätkokous 13.3.2020



• Lähetteitä v. 2019 3473 (+ 50,5 %)
• Yöpolygrafia avoterveydenhuollossa 85,2 %
• Yöpolygrafia keu klinikassa

• Keu pkl:lta
• Tietyt terveyskeskukset

• EI lääkäriaikaa, jos
• CPAP-uusinta-aloitus
• Siirtyy meille toisesta sairaanhoitopiiristä
• Korva- tai keuhkolääkäri lähettää privaatista

• Muut kertaalleen keuhkolääkäriin
• Palautus konsultaatiovastauksen kera/siirto muulle 

erikoisalalle 273 (7,9 %)



• Suunnitellaan ensisijainen hoitomuoto
• Aktiivisesti apneakiskohoitoon

• CPAP-aloitus osastolla?

• Arvioidaan hengitysvajeen mahdollisuus

• Muu syy oireiden takana?

• Ajoterveys?

• Oksimetrikontrolli?



• CPAP-aloituksia v. 2019 n. 2000

• Yksilöaloitukset
• 1 h per potilas

• Ryhmäaloitukset (9 potilasta)
• Kerran viikossa 3 HOPOa tekee
• 1 HOPO 1,5 h per 3 potilasta kirjauksineen

• Etäseuranta kaikille



• Etäseurantaan aikaa 4,5 h viikossa per HOPO

• Alkuvaiheen etäseuranta Action Group-toimintoa käyttäen

• Kirjaukset vain etäseurantaohjelman viestikohtaan

• Maskivaihdot hoitotaulukkoon

• Maskit kerran vuodessa suoratoimituksena potilaalle kotiin laitefirmoilta

• Non-stop apuvälineaika: potilas voi käydä ilman ajanvarausta hakemassa tarvikkeita



Mitä muuta?

• Ensikäynnin sijaan soitto tuloksista potilaalle, jos tutkimuksissa ei 
uniapneaa tule esille

• PTH:n koulutus: CPAP-hoidon käyttötiedot koneesta (ajoterveys!)

• Pitkäaikaisetäseuranta kaikille

• Takaisinsoittosysteemi potilaiden yhetydenottoja varten, koska 
nykyinen puhelinaika täysin riittämätön

• Turunmaan sairaalan liittyminen Tyks:iin vuonna 2020
• 1,5 HOPOa

• 5-vuoden kontrollien pilottihanke  fyysinen HOPO-kontrolli pois?
• Etäseurantaa apuna käyttäen
• C-astrup, BMI, kyselylylomakkeet (mm. ESS, DEPS, GHQ12)

• Kokonaistaloudellisuus ESH-PTH: käynnit minimiin ESH:ssa ja 
PTH:ssa



Uniapneapotilaiden diagnostiikka ja 

hoito Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

SKLY kevätkokous 13.3.2020

Ayl Hannele Hasala

Tays Unipoliklinikka

Tampereen yliopistollinen sairaala • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri



V. 2019 lähetteet lisääntyivät +47% ja avohoitotapahtumat +69% verrattuna vuoteen 2018

Taustaa

Unipoliklinikan lähetemäärät Unipoliklinikan avohoitotapahtumat



PSHP:ssa työnjaon painopiste on Taysissa

 Diagnostiikkaa on tehty vuosikausia runsaasti avohoidon lisäksi 
myös Taysissa (~1/3 Taysin lähetteistä)

 Kesälla 2019 linjattiin, että yöpolygrafia tulee olla tehtynä ennen lähetettä

 V. 2019 tehtiin unipolin kautta 1225 yöpolygrafiaa 

 CPAP-hoidon aloitukset ja seuranta lähes täysin Taysissa edelleen
(Tays keskussairaala, Tays Valkeakoski, Tays Sastamala)

 Lisäksi kaikkien kuntien ammattiautoilijat + kiskohoidon arviot Taysissa

 PSHP:n alueella asukasluvultaan pieniä kuntia, jotka järjestäneet 
toiminnan kokonaan omana tai ostopalveluna

+ Tampereen kaupungin uniyksikössä 3000 tamperelaista CPAP-hoidon seurannassa

+ Valkeakoski aloittamassa CPAP-hoidon seurannan



 CPAP-hoidon aloitukset valtaosin ryhmissä, pääsääntöisesti jo lähetteen perusteella

 Taysissa päivittäin kaksi 6 hengen ryhmäaloitusta + Tays Valkeakosken ja Sastamalan ryhmät

 Yksilöaloituksia harkiten esim. hyvin iäkkäille

 CPAP-hoidon seuranta ennen ja nyt:

 Tarvikejakelu Taysissa, enenevästi siirretään potilaita kotipostituspalvelun piiriin. Jos 
CPAP-hoidon seuranta pth:ssa, siirtyy myös tarvikejakelu.

CPAP-hoito ja -kontrollit ennen ja nyt

CPAP-aloitus
Sh:n

etäseurantapuh  
4 vkoa

Lääkärin vo ”3kk”

R2: vuosittain sh:n
etäseurantapuh / digikontrolli, 

sh:n käynti 5v välein

R1 ja ajokortittomat: 
jatkokontrollit vain tarv.

CPAP-aloitus 
ammatti-

kuljettajalle

Lääkärin 
etäseurantapuh  

2 vkoa (sva-
kannanotto)

Lääkärin vo 3kk

(Vireystilamittaus 
tarvittaessa)

Vuosittain sh:n etäseurantapuh 
/ digikontrolli, sh:n käynti         

5v välein



 Julkaistiin marraskuussa 2019
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut

https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/shp01306?search=uniapnea

 Edellyttää, että diagnostiikka on tehty jo ennen potilaan lähettämistä 
erikoissairaanhoitoon

 CPAP-hoidon aloitus ja alkuvaiheen (n. 6kk) seuranta Taysissa, mutta tavoitteena 
siirtää hyvin sujuvan CPAP-hoidon pitkäaikaisseuranta perusterveydenhuollon 
vastuulle

 Ammattikuljettajat jäävät Taysin seurantaan

 Hoitoketjussa on kuvattuna erilaisten asiakkuuksien mukaan erilainen seuranta, 
joiden pilotointi on aloitettu Taysin unipoliklinikalla

PSHP:n uniapneapotilaan hoitoketju

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut


 Uniapneapotilaat ovat valtaosin työikäisiä, jotka haluavat seurata omaa 
hoitoaan ja käyttää digitaalisia palveluita

 Määräaikaiskontrollissa voisi hyödyntää nykyistä enemmän digitaalisia oire- ja 
elämänlaatukyselyitä, CPAP-laitteiden etäseurantaa ja niiden omaseurantasovelluksia

 Jos kaikki kunnossa, riittää kirjallinen yhteenveto hoitotuloksista eikä tarvita käyntiä/puhelua

 Käynnistimme 1/2020 asiakkuuksien segmentoinnin

 3kk- tai vuosikontrollikäynnillä tehdään Suuntima, missä kartoitetaan potilaan voimavarat ja 
sairauden/hoidon vaikeus, ja seuranta määräytyy asiakkuuspolun mukaisesti

 Tammi-helmikuussa 95% potilaistamme on omatoimiasiakkaita, joilla hyvät voimavarat

 Potilaat, joilla on hyvät voimavarat, ohjataan jatkossa digikontrolleihin
 OmaTaysin ”digikysely” vuosittain korvaa käynnin/puhelun

 Kysytään laitteen käyttö- ja hoitotiedot, ajoterveys. Lisäksi 15D elämänlaatukysely.

 Digiseurantapilotista kokemukset saadaan alkuvuonna 2021

Asiakkuuksien mukainen seuranta



Omatoimiasiakas

 Hyvät voimavarat, hoidon 
toteutus selkeää

 Tuetaan omatoimisuutta, 
kannustetaan digipalveluiden 
pariin

 Seuranta digikontrolleina
 Ohjataan käyttö- ja hoitotietojen 

katsominen laitteen näytöltä tai 
omaseurantasovelluksesta

 Ohjataan OmaTays

 Laaditaan seurantasuunnitelma ja 
yhteydenottotaho

Verkostoasiakas

 Heikot voimavarat, hoito haasteellista

 Tuetaan arjessa pärjäämistä ja 
koordinoidaan palveluita

 Etsitään lähiammattilainen
 Tukea potilasta arjessa, tarv. konsultoi Tays

 Ennakoiva työtapa

 Seuranta räätälöidään 
tarkoituksenmukaisesti
 Laaditaan kirjallinen seurantasuunnitelma, 

joka yhdistetään potilaan muuhun 
hoitosuunnitelmaan

 Etäseuranta, käynnit ja kotihoito tarv.



K-SSHP:n toimet uniapneaepidemian 

vuoksi
• Tehokas prosessi

• Mahdollisimman usein hoitopäätös (CPAP vai ei) 
lähetteen, oirekyselylomakkeiden ja yöpolygrafioiden
perusteella ja sitten suoraan CPAP-aloitus

• Ei rutiininomaista CPAP-hoidon seurantaa n. 2 kk jälkeen, 
jos hoito sujuu

• CPAP-aloituksia ostopalveluna (noin puolet)

• Yöpolygrafiat kokonaan TK:ssa järjestettäviksi

• Uusi hoitoketju ja tiukemmat CPAP:n kriteerit:
• Ensin elintapamuutoksen yritys (tai arvio sen 

edellytyksistä), jos ei vaikeita oireita, hyvin vaikea-asteista 
polygrafialöydöstä tai muuta syytä kiireelliseen aloitukseen

13.3.2020Etunimi Sukunimi
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Uniapnean hoito Lapissa
Leena Korpi, LKS



Lapin sairaanhoitopiiri

• 15 kuntaa

• väestömäärä n.  120 000

• pisimmät etäisyydet: Utsjoki 450km, Kilpisjärvi 425km

• 4 keuhkolääkärin virkaa (1 avoin)



Lähetemäärät 2015-2019
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Lähetemäärät 2019
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G47.3 : tapahtumat ja potilasmäärät
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Lähetevaatimukset

• ammatti
• ajokorttiluokka
• BMI
• ESS
• status

• purenta
• eturhinoskopia
• nielu

• potilas on saanut tiedot uniapneasta ja sen hoidoista
• tieto halukkuudesta (tarvittaessa) CPAP-hoidon aloitukseen
• omahoito ja nenän hoito aloitettu



Noxturnal-yöpolygrafiat

• 4 laitetta

• 12 tutkimusta / vko

• jono 6 vkoa

• lausunto lähetetään potilaalle ja lähettäneeseen yksikköön

• keskivaikea- ja vaikea-asteiset kutsutaan CPAP-aloitukseen 
(tai pyydetään uutta lähetettä täydentävin tiedoin) 



auto-CPAP-aloitukset

• ryhmäaloituksia 3 kertaa viikossa
• ryhmässä 4 potilasta
• videotallenne uniapneasta  (kiitos Johanna Salonen, OYS!)
• 1 hoitaja ohjaa laitteen käytön, 2 hoitajaa 

maskiensovituksessa

• lisäksi n. 4 yksilöaloitusta / vko

• jono 2kk



C-PAP seuranta

• etäseuranta 1, 3 ja 12 kk
• yhteydenotto potilaaseen vain tarvittaessa

• 1. v jälkeen tarvikejakeluun jos kaikki ok

• puhelintunti joka päivä
• n 35 puhelua/vko

• tarvittaessa lääkärin konsultaatio



Ammattikuljettajat

• seurantaa jatketaan apuvälinehoitajalla vuosittain
• etäseurantatiedot, ESS
• soitto / käynti

• MWT tai ajokoe kaikille kun CPAP lähtenyt sujumaan

• muiden (R2-)kuskien vireystila-arviot jos ongelmia
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SUOMEN KEUHKOLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Miikka Peltomaa, dosentti, vastuulääkäri
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Musiikkilääketieteen erityispätevyys
Coronaria Uniklinikka

Logomo, Turku

UNIAPNEAEPIDEMIAN HOIDOSTA
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SIDONNAISUUDET
Luentopalkkiot

• Sydänliitto, Nordea, Aalto-yliopisto, Yleisradio, Helsingin kaupunki, Sibelius-Akatemia, 
TYKS, Suomen Kardiologinen Seura

Apurahat

• ESEK, WSOY kirjallisuussäätiö, Koneen säätiö, Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim, Työsuojelurahasto

Osakkuudet

• Plusterveys Oy, Oy PJK Test House Ab, Nukkuaino Oy, Coronaria Uniklinikka Oy

Työsuhde

• Plusterveys Oy, Coronaria Analyysipalvelut Oy
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UNIAPNEAEPIDEMIAN HOITO

• Yöpolygrafiatutkimukset

• CPAP-hoidon aloitukset

• Etäseuranta

• Vireystilamittaukset (Osler, MWT)



COPYRIGHT CORONARIA 2019

UNIAPNEAEPIDEMIAN HOITO

• Lääkärin vastaanotto

• CPAP-aloitukset - hoitaja

• Vuosikontrollit

• Uniapneakiskot, ravitsemusterapia 
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UNIAPNEAEPIDEMIAN HOITO

ON TAHTOA, RESURSSEJA JA 

YHTEISTYÖTÄ!





Miten muualla Suomessa?
• Oulu (Terttu Harju/Johanna Salonen)

• Kuopio (Riitta-Liisa Patovirta)

• Seinäjoki (Leena Tuomisto)

• Lahti (Severi Seppälä)

• Joensuu (Aki Vainio)

• Kajaani (Elsa Nylund)

• Mikkeli (Ulla Suuronen)

• Kokkola (Salla Fagerudd)

• Savonlinna (Mika Erkkilä)

• Kotka (Jaanika Suluste)

• Hämeenlinna (Markku Pekonen)

• Kemi

• Lappeenranta

• Pori

• Vaasa


