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Systematic Analysis of the Global Burden of Diseases in 2013 
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Disorder
Low back pain

Major depressive disorder

Iron-deficiency anaemia

Neck pain

Age-related and other hearing loss

Migraine

Diabetes mellitus

Chronic obstructive pulmonary disease

Anxiety disorders

Other musculoskeletal disorders

Vos et al, The Lancet, 2015



ALASELKÄKIVUN TRIAGE 
(O’Sullivan & Lin Pain Management Today 2014)



Keskeistä Käypä 

hoito antia

Alaselkäkipu 2015



Keskeinen sanoma 1

• Diagnoosi perustuu huolelliseen anamneesiin ja 

kliiniseen tutkimukseen

• Kuvantamis- ja muita lisätutkimuksia harkiten



Välilevyrappeuma oireettomilla
(Brinjikji ym. AJNR Am J Neuroradiol 2015)



Välilevyn pullistuma ja välilevytyrä 

(pieni) oireettomilla (Brinjikji ym. AJNR Am J Neuroradiol 2015)



Keskeinen sanoma 1

• Diagnoosi perustuu huolelliseen anamneesiin ja kliiniseen 

tutkimukseen

• Kuvantamis- ja muita lisätutkimuksia harkiten

• Hoitoon kuuluu aina potilaan perusteellinen 

informointi

• Tavoitteena potilaan toimintakyvyn parantaminen, 

mikä edellyttää myös potilaan aktiivista osallistumista



Potilaiden näkökulma (Hopayian & Notley Spine J 2014)  

• Hoitopolku ja  hoito

• perusteellinen esitietojen kartoitus ja kliininen tutkimus

• Selitys toimenpiteistä (esim. tutkimukset)

• Potilaan odotukset (esim. passiiviset hoidot tai kirurgia)

• Yksilöllinen hoito

• Arvioi potilaan yksilöllinen kokonaistilanne (ml. odotukset), keskustele 

vaihtoehdoista potilaan kanssa

• Terapeutin ja potilaan hoitosuhde

• Kuuntele, keskustele, ole empaattinen, kommunikoi selvästi, informoi

• Hoitotulokset

• Kivun kroonistuessa toivotaan selviytymiskeinoja kipuun



Potilaiden näkökulma (Hopayian & Notley Spine J 2014)  

• Asiantuntijuus

• Pelkän lääkehoidon antaminen ei vakuuta potilaita

• Diagnoosi vs. delegitimaatio

• Diagnoosin epääminen =delegitimaatio (ei uskota potilaaseen)

• Ymmärrettävä selitys syystä (’ei mitään vakavaa syytä’)

• Ei vaadi välttämättä kuvantamistutkimuksia

• Informaatio

• Keskeiset osiot: itse ongelma, mitä potilas voi tehdä 
ongelman hyväksi, itse hoito, ongelman ennuste

• Hoitojärjestelmä (mm. saatavuus, hinta)



Keskeinen sanoma 1

• Diagnoosi perustuu huolelliseen anamneesiin ja kliiniseen 
tutkimukseen

• Kuvantamis- ja muita lisätutkimuksia harkiten

• Hoitoon kuuluu aina potilaan perusteellinen informointi

• Tavoitteena potilaan toimintakyvyn parantaminen, mikä 
edellyttää myös potilaan aktiivista osallistumista

• Leikkaushoito on poikkeushoito

• Lääkehoidolla on rajoituksensa ja sivuvaikutusriski 
arvioitava kullakin potilaalla yksilöllisesti



Lääkehoito

• Tulehduskipulääkkeet eivät tehokkaita akuutissa 

alaselkäkivussa

• Pitkittyneessä alaselkä- ja niskakivussa lumelääkettä 

parempia



Keskeinen sanoma 2

• Akuutin alaselkäkivun ennuste on hyvä eikä 

terapeuttinen harjoittelu ole vaikuttavaa hoitoa

Pengel ym. BMJ 2003



Samanaikaisella alaselkä- ja 

niskakivulla huonompi ennuste (Vasseljen

ym. Pain 2013)



Keskeinen sanoma 2

• Akuutin alaselkäkivun ennuste on hyvä eikä terapeuttinen 

harjoittelu ole vaikuttavaa hoitoa

• Viimeistään pitkittyvässä (kesto >6 viikkoa) 

alaselkäkivussa laaja-alainen, moniammatillinen ja 

psykososiaaliset tekijät huomioon ottava selvittely ja 

aktiivinen kuntoutus käynnistettävä

• Toiminta- ja työkykyyn voidaan tässä vaiheessa vaikuttaa

• Työhön korostuvat toimenpiteet viimeistään tässä vaiheessa



Keskeinen sanoma 3

• Kroonisessa (kesto >3 kk) intensiivinen 

moniammatillinen kuntoutus

• Terapeuttinen harjoittelu vaikuttavaa pitkittyneessä ja 

kroonisessa alaselkäkivussa



Keskeistä Käypä 

hoito antia

Niskakipu 2009



Keskeinen sanoma

• Diagnoosi perustuu huolelliseen anamneesiin ja perusteelliseen 
kliiniseen tutkimukseen

• Kuvantamistutkimukset harkiten

• Päivittäisten toimien jatkaminen

• Sairauslomat yleensä lyhyitä, työhön kohdistuvat toimenpiteet

• Akuutilla niskakivulla hyvä paranemistaipumus

• Lääkehoidosta ei juurikaan tutkimuksia niskakivussa

• Terapeuttinen harjoittelu hyödyllistä kroonisessa paikallisessa 
niskakivussa



Työhön kohdistuvat interventiot



Työhön kohdistuvat toimenpiteet 
(Cochrane van Vilsteren et al. 2015)



Kivun ennusteeseen 

vaikuttavia tekijöitä



Prognostisia tekijöitä 

• Hidastunut toipuminen alaselkäkivussa

• Poikkeava sairauskäyttäytyminen, maladaptiiviset kivusta 

selviytymiskeinot, psykiatriset komorbiditeetit, suuri 

haittaavuus ja huono terveyden tila (Chou & Shekelle JAMA

2010)

• Nopea toipuminen alaselkäkivussa

• Kivun voimakkuus ≤7/10, kipupäiviä ≤5, aiempia 

kipujaksoja ≤1 (Williams ym. Eur J Pain 2014)



Downie ym. Pain 2016



Prognostisia tekijöitä Downien (Pain

2016) tutkimuksessa

• ’Hitaampi toipuminen’ klusteri

• Kivun kesto >5 pv (p=0.007)

• ’Epätäydellinen paraneminen’ klusteri

• Kivun voimakkuus (p<0.001)

• Kivun kesto > 5 pv (p<0.001)

• Potilaan käsitys kivun pysyvyydestä (p=0.002)

• Henkinen elämänlaatu (p=0.009)



Prognostisia tekijöitä Downien (Pain

2016) tutkimuksessa

• ’Aaltoileva kipu’ klusteri

• Ikä (p=0.003)

• Kivun kesto >5 pv (p=0.005)

• Aikaisemmat episodit (>1) (p=0.002)

• Potilaan käsitys kivun pysyvyydestä (p=0.003)

• Fyysinen elämänlaatu (p=0.001)

• Henkinen elämänlaatu (p=0.036)



Prognostisia tekijöitä Downien (Pain

2016) tutkimuksessa

• ’Pysyvä kova kipu’ klusteri

• Kompensaatio (p=0.008)

• Kivun voimakkuus (p=0.001)

• Kivun kesto >5 pv (p<0.001)

• Potilaan käsitys kivun pysyvyydestä (p=0.010)

• Fyysinen elämänlaatu (p<0.001)

• Henkinen elämänlaatu (p<0.001)



Näytön 

implementaatio

Hoito & kuntoutus



Keskeisiä asioita potilaille annettavan 

ohjeistuksen implementaatiossa

• Ei vääriä tai ristiriitaisia viestejä (ei myöskään 

katteettomia lupauksia liian nopeasta paranemisesta) 

→ iatrogeeninen kipu? (esim. Lin ym. BMJ Open 2013) → 
toipuminen hidastuu

• Potilaan haitallisiin elämäntapatekijöihin (tupakointi, 

ylipaino, inaktiivisuus, uniongelmat) puututtava 

tehokkaasti kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen 

toimesta (liikuntareseptit, muut interventiot?)



Keskeisiä asioita potilaille annettavan 

ohjeistuksen implementaatiossa

• Koulutusta

• Lääkäriliitto, erikoislääkäriyhdistykset, 

fysioterapeuttiyhdistys, muut yhdistykset jäsenilleen

• Opiskelijoille (lääketiede, fysioterapia, muut)

• SOME (esim. Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen 

Facebook sivut)

• Verkkomateriaalit (mm. Terveysportti, Oppiportti)

• Potilaille esim. Selkäliitto



Selkäkanava (www.selkakanava.fi)



Keskeisiä asioita terapeuttisen 

harjoittelun ja työhön kohdistuvien 

toimenpiteiden implementaatiossa
• Terapeuttinen harjoittelu hyödyllistä viimeistään 

pitkittyneessä alaselkä-/niskakivussa

• Eri harjoitusmuodoilla ei tämän hetkisen tiedon perusteella 
eroa, mutta mieluimmin liian varhain kuin liian 
myöhään

• Työhön kohdistuvat toimenpiteet mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa

• Uudelleen koulutus on viimeisin vaihtoehto ammatillisessa 
kuntoutuksessa

• Kaikissa interventioissa moniammatillisuus oleellista!



Keskeistä potilaiden prognoosissa

• Selkeää näyttöä, että psykososiaaliset tekijät hidastavat 

toipumista

• Näiden havaitseminen ja hoitaminen myös 

moniammatillisesti

• Osaammeko kuitenkaan tunnistaa ja hoitaa näitä 

tekijöitä? (ilman kipupsykologia/psykiatria)



Selkäpotilaiden 

yksilöllinen hoito



Potilaan oma hoito

Kotiharjoitteet & fyysinen aktiivisuus

Kivun lääkehoito

Fysioterapia

Lähete spesialistille

Kiireellinen lähete

Päivystys

Alaselkäkivun nykyinen hoito



Epäspesifisessä alaselkäkivussa hoito 

yksilöllisen riskiprofiilin mukaan 
(O’Sullivan & Lin Pain Management Today 2014)



Start Back tutkimus (2007-2010)

(n = 851)

Low-risk

Minimal care

Medium-risk

Referral to PT

High-risk

Referral to PT

Stratified care

Self-manage
Minimal care

Referral to 
PT

Control group

Consent and eligibility

Randomisation

Adults with low back pain

invited to clinic 10 general practices (n = 2793)

(n = 568)



Matala riski

Minimaalinen

interventio

Kohtalainen riski

Fysioterapia

Suuri riski

Psykologisesti

painotettu 

fysioterapia

30 min arvio + 

ohjekirjanen + 

DVD

Plus

→ 6 ft-käyntiä 

toimintakyvyn

palauttamiseen 

painottuen (erilaisia 

ft-menetelmiä, 

ohjeistus ml. työhön 

liittyen, kotiharjoittelu)

Plus

→ 6 ft-käyntiä 

toimintakyvyn

palauttamiseen ja 

psykologisiin 

tekijöihin 

painottuen (KBT)



Matala riski Kohtalainen riski Suuri riski

NSAID-käyttö ↓
Hoitotyytyväisyys ↑

Fysioterapian saatavuus ↑
Anti-epileptien käyttö ↓
Sairauslomien

kirjoittaminen ↓
Kivun 

välttämiskäyttäytymisen 

muutos ↑ (=parempaan)

Työstä poissaolot ↓

Hoidon saanti 

(yleislääkärit + 

fysioterapia) ↑
Toimintakyky ↑
Selkäkipu ↓
Depressio ↓
Työstä poissaolot ↓

Tilastollisesti merkittävät tulokset 

riskiryhmän mukaan (mm. Hill ym. Lancet 2011)



Ajattele viimeksi kulunutta 2 viikkoa vastatessasi seuraaviin kysymyksiin
Eri mieltä

0

Samaa 

mieltä 

1

1 Selkäkipuni on säteillyt jalkaani (jalkoihini) viimeksi kuluneen 2 viikon aikana □ □

2 Minulla on ollut niska- tai hartiakipua viimeksi kuluneen 2 viikon aikana □ □

3 Olen pystynyt kävelemään ainoastaan lyhyitä matkoja selkäkipuni vuoksi □ □

4 Viimeksi kuluneen 2 viikon aikana pukeutumiseni on ollut tavallista hitaampaa selkäkivun vuoksi □ □

5 Tällaisessa kunnossa olevan henkilön ei ole oikeastaan turvallista olla fyysisesti aktiivinen □ □

6 Olen ollut usein huolestunut tilanteestani □ □

7 Minusta tuntuu, että selkäkipuni on erittäin vaikea eikä se tule koskaan paremmaksi □ □

8
Yleisesti ottaen en ole nauttinut kaikista niistä asioista, joista ennen nautin □ □

9. Kuinka haittaavaa selkäkipusi on ollut viimeksi kuluneen 2 viikon aikana? 

Ei lainkaan

0

Hieman

0

Kohtalaisesti

0

Paljon

1

Erittäin paljon

1

□ □ □ □ □

Kokonaispisteet (kaikki 9) ____ Osapisteet (kysymykset 5-9) _____

Piironen ym.  Eur Spine J 2016





Mitä tehdä?

• Tavoitteena on toipumista hidastavien 
psykososiaalisten tekijöiden tunnistamisen 
parantaminen ja varhainen puuttuminen näihin

• 4/2016 alkaa projekti, jossa opetetaan fysioterapeutteja 
ympäri Suomea käyttämään Start-selkäkyselyä ja hoitamaan 
potilaat joko normaalilla fysioterapialla tai psykologisesti 
painottuneella menetelmällä (Fersum ym. Eur J Pain 2014)

• Mukana perusterveydenhuollon (esim. Lahden seutu, 
Eksote, Oulun kaupungin tk) ja työterveyshuollon (esim. 
Pihlajalinna Tampere, Terveystalo Oulu, Attendo Oulu ja 
Imatra) yksiköitä



Kiitos mielenkiinnosta


