
Kipua esiintyy monien  erilais-
ten sairauksien yhteydessä. 
Arvioiden mukaan joka vii-
des tai jopa joka kolmas työ-

ikäinen kärsii pitkäaikaisesta kivusta. 
Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet 
ovat pitkäaikaisen kivun tavallisia syitä. 
Näistä yleisimpiä ovat pitkäaikainen 
selkäkipu, niskakipu sekä nivelrikko.  
Muita pitkäaikaisen kivun syitä ovat 
esimerkiksi hermovauriot ja fibro-
myalgia. Osalla potilaista kipu jatkuu 
alkuperäisen vamman parantumisen 
jälkeenkin, tai kivulle ei voida osoittaa 
selvää aiheuttavaa syytä.

Pitkäaikainen kipu ei ole pitkään 
jatkunutta akuuttia kipua, ja se on 
menettänyt merkityksensä hälytys-
merkkinä. Kivun pitkittyessä keskus-
hermoston muutokset osallistuvat 
kivun ylläpitoon.  Riippumatta kipu-
tilan syystä pitkäaikaisesta kivusta 
kärsiville potilaille ovat yhteistä työ- 
ja toimintakyvyn heikentyminen sekä 
kivun aiheuttamat laaja-alaiset seu-
rannaisvaikutukset  ja elämänlaadun 
heikentyminen. Yleisiä pitkäaikaisen 
kivun psykososiaalisia seurauksia 
ovat masennus, ahdistus, unihäiriöt, 
ongelmat sosiaalisessa elämässä sekä 
vähentynyt aktiivisuus. Tällaisessa 

tilanteessa pelkkä kivun voimakkuu-
den lääkkeellinen lievittäminen ei rii-
tä eikä aina ole edes mahdollista, vaan 
hoidon tulee kohdistua kaikkiin edellä 
mainittuihin osa-alueisiin. Tämä edel-
lyttää moniammatillista työskentelyä.

Pitkäaikaisen kivun hoito
Pitkäkestoisen kivun hoidon tavoitteet 
on esitetty kuvassa 1. Hoidon tulee 
jäsentää kipupotilaan elämäntilan-
netta, lieventää kipua ja siitä aiheutu-
vaa haittaa, parantaa toimintakykyä ja 
vahvistaa selviytymiskeinoja. Kivun 
loppuminen kokonaan ei useinkaan 
ole realistinen tavoite. Kaikkien hoi-
toon osallistuvien yhteinen tehtävä on 
tukea ja kannustaa potilasta sekä moti-
voida häntä omatoimiseen hoitoon, 
harjoitteluun ja liikuntaan. Yhdenmu-
kaisen informaation antaminen kivun 
syistä, hoitomenetelmistä ja hoidon 
tavoitteista on olennaista.

Pitkäaikaisen kivun hoidon osa-
alueet on esitetty kuvassa 2 ja hoitoon 
osallistuvien ammattilaisten tehtävät  
kuvassa 3. Lääkehoito suunnitellaan 
kivun mekanismin ja voimakkuuden 
mukaan. Lääkehoidon suunnittelu ja 
toteutus ovat lääkärin tehtäviä. Sopi-
van lääkehoidon löytäminen vaatii 

Moniammatillinen yhteistyö 
kipupotilaiden hoidossa

Tuottamansa inhimillisen kärsimyk-
sen lisäksi pitkäaikainen kipu vaikut-
taa laajasti potilaan toimintakykyyn 
ja elämänlaatuun. Kipua voidaan 
yleensä lievittää ja potilaan toiminta-
kykyä sekä elämänlaatua kohentaa, 
vaikka kipua ei kokonaan voitaisi-
kaan poistaa. Monitahoisen ongel-
man hoitaminen edellyttää useiden 
ammattiryhmien kiinteää yhteistyötä.  
Tähän kuuluvat lääkehoito, psyko-
loginen ja fysioterapeuttinen hoito 
sekä kivun seurannaisvaikutusten 
hoito. Kaikkien hoitoon osallistuvien 
yhteinen tärkeä tehtävä on tukea 
ja kannustaa potilasta sekä moti-
voida häntä omatoimiseen hoitoon, 
harjoitteluun ja liikuntaan. Hyvin 
toimiva moniammatillinen työryhmä 
on enemmän kuin osiensa summa. 
Työryhmän sisäinen suora keskustelu 
ja yhteinen näkemys potilaan kipu-
tilasta luo edellytykset vaikuttavalle 
hoidolle ja erottaa myös tämän toi-
mintatavan hoidosta, joka koostuu 
sarjasta erillisiä konsultaatioita.
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usein kokeiluja eri lääkkeillä ja siten 
potilaan motivaation ja sitoutumi-
sen ylläpitämistä. Sairaanhoitaja tu-
kee ja ohjaa käytännön lääkehoidon 
toteutusta. Lääkäri, sairaanhoitaja ja 
psykologi tukevat yhdessä potilaan 
hoitomotivaatiota ja pitkäjänteistä si-
toutumista lääkitykseen. 

Psykologiseen hoitoon kuuluvat  
lääkkeettömien kivunhallintakeino-
jen arvioiminen ja vahvistaminen, 
hyväksymisen ja hallinnan tunteen 
tukeminen, katastrofoinnin sekä pel-
ko-välttämiskäyttäytymisen tunnista-
minen ja vähentäminen. Psykologin ja 
psykiatrin tehtäviin kuuluu ahdistuk-
sen ja masennuksen hoito. Kipupoti-
laan fysioterapeuttinen hoito sisältää 
liikunta- ja toimintakyvyn arviointia 
sekä omatoimisen liikunnan ja lii-
keharjoittelun  ohjaamisen. Hoitoa 
voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmä-
hoitona. Hoitojen vaikutukset tulevat 
usein melko hitaasti, ja sen vuoksi on 
tarpeen asettaa välitavoitteita asette-
lua ja jatkuvasti motivoida potilasta.  
Kaikkien ammattiryhmien tehtäviin 
kuuluvat kivunhallintaa ja hyvinvoin-
tia tukeviin elämäntapamuutoksiin 
ohjaaminen ja kannustaminen. Täl-
laisia ovat liikunnan lisäksi esimer-
kiksi painon pudotus ja tupakoinnin 

lopettaminen. Hoitoon kuuluu lisäksi 
sosiaalityöntekijän tehtävinä sosiaalis-
ten ja toimeentulo-ongelmien selvit-
täminen. 

Työryhmän jokainen jäsen tuon po-
tilaan hoitoon oman erityisosaamisen-
sa. Hyvin toimiva moniammatillinen 
työryhmä on enemmän kuin osiensa 
summa. Potilaan hoidon onnistumisen 
kannalta  olennaista ovat työryhmän 
yhteinen näkemys hoidon tarkoituk-
sesta ja tavoitteista sekä yhdenmu-
kaisen viestin ja hoitosuunnitelman 
välittäminen potilaalle. Potilaan omat 
näkemykset ja tavoitteet ovat tärkeä 
lähtökohta hoitosuunnitelman laati-
misessa. Kun diagnoosi on selvitetty, 
hoito suuntautuu kivun hallintaan ja 
kuntoutumiseen.  

Omat kokemuksemme
HYKS Kipuklinikalla moniammatilli-
seen työryhmään kuuluu eri erikois-
alojen erikoislääkäreitä, psykologeja, 
fysioterapeutteja , sairaanhoitajia sekä 
konsultoiva sosiaalityöntekijä. Monia-
mmatillisen toimintamallimme ydin 
on joka-aamuinen yhteinen  aamu-
raportti, jolloin käydään läpi vas-
taanotolle kyseisenä päivänä tulevien 
potilaiden ajankohtainen tilanne ja 
hoitosuunnitelma.  Potilaan tapaava 

työntekijä esittää lyhyen yhteenvedon 
potilaan tilanteesta  ja päivän vastaan-
ottokäynnin tarkoituksesta. Tämän 
jälkeen työryhmän muilla jäsenillä on 
mahdollisuus  esittää omat havain-
tonsa ja ehdotuksensa.

Aamuraportti on ollut käytössä 
1990-luvulta lähtien. Yksikön kasva-
essa olemme aika ajoin keskustelleet 
aamuraportin merkityksestä ja to-
teutuksesta.  Parempaa tapaa tuoda 
yhteen potilaan hoitoon osallistuvat 
ammattilaiset emme kuitenkaan ole 
löytäneet. Kipuklinikan  ja päivittäisen 
potilasmäärän kasvaessa käytettävissä 
oleva aika asettaa omat haasteensa. 

Uudempi lisäys toimintatapaam-
me on päivittäinen konsultaatioaika, 
jolloin kaikki työryhmän jäsenet ovat 
käytettävissä keskinäisiin konsultaa-
tioihin. Tarve keskustella tarkemmin 
tiettyjen potilaiden hoidosta oli ilmei-
nen, eivätkä nämä keskustelut mahtu-
neet  aamuraportille tai vastaanottojen 
lomaan. Näin syntyi konsultaatioaika, 
joka muutaman kuukauden kokeilun 
jälkeen jäi pysyväksi.  Lisäksi voidaan 
tarpeen mukaan järjestää hoitokoko-
uksia sekä 2–3 työntekijän yhteisvas-
taanottoja. Hoitokokouksiin voidaan 
kutsua mukaan potilaan hoitoon 
osallistuva  lääkäreitä myös sairaalan 
muista yksiköistä tai perusterveyden-
huollosta.

Vankka käsityksemme on, että työ-
ryhmän sisäinen suora keskustelu ja 
yhteinen näkemys potilaan hoidosta 
luovat edellytykset vaikuttavalle hoi-
dolle ja erottavat tämän toimintatavan 
hoidosta, joka koostuu sarjasta erillisiä 
konsultaatioita. 

Näyttö moniammatillisuuden 
vaikuttavuudesta
Moniammatillisen työryhmän par-
haasta kokoonpanosta tai toiminta-
mallista ei ole käytettävissä tutkimus-
näyttöä.  Useimmissa yksiköissä niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin nykyi-
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Kuva 1. Pitkäkestoisen kivun hoidon tavoitteet.
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set toimintamallit ovat rakentuneet 
asteittain vuosien mittaan resurssien 
lisääntyessä. Maailman kivuntut-
kimusyhdistys (IASP, International 
Association for the Study of Pain) on 
julkaissut oman suosituksensa pitkä-
aikaisen kivun hoidon palveluiden 
järjestämisestä (1). Hoidon vaikutta-
vuuden tutkiminen on haastavaa (2).  
Erilaisia hoitomalleja tai työryhmiä 
vertaavan satunnaistetun tutkimus-
asetelman rakentaminen ei yleensä 
ole käytännössä mahdollista.  

Omassa yksikössämme tehdyssä 
seurantatutkimuksessa selvitettiin  439  
vuosina 2004–2007 hoidetun potilaan 
materiaalissa potilaisiin ja hoitoon liit-
tyviä tekijöitä, jotka voisivat selittää 
muutoksia kipupotilaiden terveyteen 
liittyvässä elämänlaadussa (3). Hoidon 
vaikuttavuutta arvioitiin käytettiin 
15D-kyselyllä mitattua elämänlaatua. 
Potilaat arvioivat elämänlaatunsa hoi-
tojakson alussa sekä 6 ja 12 kuukautta 
myöhemmin. Tutkimukseen poimit-
tiin tästä joukosta sata potilasta, joiden 

15D-tulokset paranivat eniten, ja sata 
potilasta, joilla 15D-tulos oli huonoin. 
Nämä potilaat täyttivät 15D-kyselyn 
vielä neljännen kerran ja muodosti-
vat tutkimuksen kaksi potilasryhmää, 
hyötyneet ja hyödyttä jääneet.

Koko potilasjoukosta 46 prosentin 
elämänlaatu parani, ja vaikutus säilyi 
kolmen vuoden seuranta-ajan. Elä-
mänlaatu ei muuttunut 24 prosentilla 
ja huononi 31 prosentilla potilaista. 
Parhaiten hoidosta hyötyneiden ryh-
män ja hyödyttä jääneiden ryhmien 
välillä ei ollut eroja kivun patofysio-
logiassa, voimakkuudessa tai kestossa 
eikä hoidon sisällössä. Neuropaattises-
ta kivusta kärsi yhtä monta potilasta 
kummassakin ryhmässä, 57 prosenttia 
hyötyneistä  ja 60 prosenttia hyödyt-
tä jääneistä potilaista. Kivun kesto oli 
1–5 vuotta 47 prosentilla ja 46 prosen-
tilla potilaista, vähintään³ 6 vuotta 44 
prosentilla ja 48 prosentilla potilaista 
hyötyneiden ja hyödyttä jääneiden 
ryhmissä. Potilaat, jotka 15D-mittarin 
valossa hyötyivät monialaisesta hoi-

dosta, olivat toista ryhmää useammin 
korkeasti koulutettuja (48 vs 28 %) ja 
työssäkäyviä (33 vs 15 %). Tutkimus 
osoitti, että monialainen hoito paran-
taa pitkäaikaisesta kivusta kärsivien 
potilaiden terveyteen liittyvää elä-
mänlaatua. Hoidon tuloksellisuuden 
ennustaminen on kuitenkin vaikeaa. 

Kipuklinikassa on parhaillaan 
käynnissä laajempi tutkimus krooni-
sen kivun ja sen hoidon vaikutuksesta 
elämänlaatuun. Verrattuna terveestä 
väestöstä koottuun verrokkiryhmään, 
Kipuklinikan potilaiden (n=1528) 
hoitojakson alussa 15D-mittarilla ar-
vioima elämänlaatu oli huomattavas-
ti heikompi, samaa tasoa kuin eden-
nyttä syöpää sairastavien potilaiden 
elämänlaatu (4). Kivun voimakkuus 
ei yksinään ennustanut elämänlaa-
dun heikkenemistä, vaan ennakoivia 
tekijöitä olivat lisäksi kivun aiheutta-
ma ahdistuneisuus ja kivun vaikutus 
päivittäiseen elämään. Kun kipu hei-
kentää elämänlaatua pääasiallisesti 
psykososiaalisten  seurannaisvaiku-

Kuva 2. Pitkäaikaisen kivun hoidon osa-alueet.

	  
	  

Kuva	  2.	  Pitkäaikaisen	  kivun	  hoidon	  osa-‐alueet.
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tustensa myötä, voidaan moniamma-
tillista lähestymistapaa pitää erityisen 
perusteltuna kroonisen kivun parhaan 
mahdollisen  hoidon suunnittelussa.
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Kuva 3. Moniammatillisen työryhmän jäsenten tehtävät pitkäaikaisesta kivusta 
kärsivän potilaan hoidossa.

Kaikki moniammatillisen työryhmän jäsenet 
- Tukevat potilaan omaa aktiivisuutta, vastuulli-

suutta, pystyvyyttä ja rauhallista  suhtautumista  
- Antavat realistista ja ymmärrettävää tietoa pitkä-

aikaisen kivun luonteesta, hoito-  ja kuntoutus-
mahdollisuuksista  

- Antavat yhdenmukaista tietoa hoidon ja kuntou-
tuksen tavoitteista, hoito- ja  kuntoutussuunni-
telmasta  

- Kannustavat kivunhallintaa tukevissa elämänta-
pamuutoksissa  

Lääkäri
- Vastaa hoito- ja kuntoutuskokonaisuudesta  
- Tutkii potilaan ja asettaa diagnoosin  
- Arvioi potilaan toimintakykyä
- Kartoittaa potilaan omat käsitykset ja odotukset kivun hoidosta
- Antaa informaatiota kivun syystä ja hoidosta sekä korjaa mahdollisia virheellisiä käsityksiä
- Suunnittelee ja toteuttaa lääkehoidon  
- Seuraa ja dokumentoi hoidon vaikutuksia
- Suunnittelee ja ohjeistaa jatkohoidon  

Psykologi
- Arvioi kipuun vaikuttavia psykososiaalisia tekijöitä: mieliala, ahdistus, stressi, rasittuneisuus, pelko- 

ja välttämiskäyttäytyminen, katastrofointi ja uni  
- Arvioi mielialahäiriön vaikeutta ja jatkohoitotarvetta  
- Arvioi potilaan psyykkistä toimintakykyä  
- Arvioi, ohjaa ja tukee potilasta lääkkeettömien kivunhallintakeinojen käytössä: hallinnan tunne, 

hyväksyminen, rentoutus, mindfulness, tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja  kognitiivis-behavio-
raalinen terapia  

- Järjestää ryhmämuotoista hoitoa ja psykologista kuntoutusta

Fysioterapeutti ja toimintaterapeutti  
- Arvioi potilaan fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä  
- Toteuttaa terapeuttista harjoittelua
- Ohjaa liikehoitoja ja liikuntaa sekä motivoi omatoimiseen harjoitteluun ja liikuntaan  
- Ohjaa TNS-hoitoa ja toteuttaa muita fysio- ja toimintaterapeuttisia hoitomuotoja  
- Arvioi apuvälineiden tarvetta ja ohjaa niiden käyttöä  

Sairaanhoitaja
- Koordinoi eri ammattiryhmien toteuttamaa potilaan hoitoa ja kuntoutusta
- Ohjaa potilasta lääkkeellisessä  ja lääkkeettömässä hoidossa sekä kivunhallinnassa
- Seuraa hoidon vaikutuksia ja mahdollisia haittavaikutuksia

Sosiaalityöntekijä
- Selvittää potilaan sosiaaliturva-asioita ja arvioi taloudellista tilannetta
- Ohjaa ja neuvoo kuntoutukseen, etuisuuksiin ja taloudellisiin ongelmiin liittyvissä asioissa  
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