
KATSAUS

EKG-etäkonsultaatio  
– kokemuksia uudesta terveyden- 
huollon toimintamallista Suomessa

EKG:n etäkonsultaatiopalvelulla 
on potentiaalia toimia terve-
ydenhuollon palveluketjua 
parantavana toimintamallina 

ja hoitavan lääkärin tukena kliinisessä 
päätöksenteossa. On ilmeistä, että pal-
velu, joka teknisen EKG-tulkinnan 
lisäksi sisältää myös hoidollisia kan-
nanottoja, on hoitavalle lääkärille 
parempi työkalu kuin pelkkä tekninen 
EKG-lausunto. Lääkärin lähettäessä 
konsultaatiopyynnön vaikeatulkin-
taisesta EKG:stä ja saadessa kattavan 
konsultaatiovastauksen kardiologilta, 
voidaan katsoa telekonsultaatiopalve-
lun toimivan myös opetusvälineenä. 

Telekardiologia
Kun minut valittiin sisätautien, eri-
tyisesti kardiologian, professoriksi, 
pidin juhlaluennon otsikossa maini-
tusta aiheesta Tampereen yliopistolla 
26.4.2017. Lukuisat etälääketieteen 
sovellukset keskittyvät etenkin sy-
dän- ja verenkiertoelimistön sairauk-
siin. Näiden sairauksien diagnosointi, 
riskiyksilöiden tunnistaminen sekä 
asianmukaisen hoitosuunnitelman 
laatiminen ovat tekijöitä, joilla pysty-
tään vaikuttamaan kasvaviin hoitoku-
luihin. Etäkonsultaatio toimii keinona 
tukea lääkäriä diagnoosin tekemisessä 
ja hoitosuunnitelman laatimisessa (1). 

Erikoissairaanhoito voidaan näin kyt-
keä osaksi perusterveydenhuoltoa.

EKG-tulkinta etäkonsultaationa
Lääkärin EKG:n tulkintataidot koros-
tuvat oikeaa diagnoosia ja kustannus-
tehokasta hoitosuunnitelmaa laadit-
taessa (2). EKG:n tulkinnan virheiden 
on todettu johtavan epätarkkoihin 
diagnooseihin ja virheellisiin kliinisiin 
päätöksiin (3-4). Osa telekardiologian 
sovelluksista voi vähentää EKG:n vir-
heelliseen tulkintaan liittyviä riskejä ja 
kustannuksia.

Reaaliaikainen EKG-
konsultaatiotoiminta
Tays Sydänsairaalan internet-pohjai-
nen EKG-lähtöinen konsultaatiopalve-
lu Kardio aloitti toimintansa vuonna 
2009. Lähtökohtana oli reaaliaikainen 
konsultaatiotoiminta, jolloin vasteaika 
oli ≤ 30 minuuttia. Käytännössä hoita-
va lääkäri sai kardiologin arvion tilan-
teesta potilaan ollessa vastaanotolla. 
Suomessa uuden toimintamuodon jal-
kauttaminen vaatii paljon työtä, koska 
julkisen terveydenhuollon päätöksen-
teko on kuntavetoinen ja päätöksen-
tekijöitä on paljon. Vuonna 2010 siir-
ryttiin tallenna-ja-vastaa -tyyppiseen 
palveluun, jossa konsultaatiovastaus 
annetaan neljän tunnin sisällä.
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Sydänfilmi eli EKG on tärkeä 
työkalu kliinisessä päätöksenteos-
sa. EKG:n tulkinta on aika ajoin 
haasteellista ja usein turvaudutaan 
erikoissairaanhoidon konsultointiin. 
EKG:n tulkinta hoitoehdotuksi-
neen soveltuu hyvin etälääketie-
teen sovellukseksi. Nettipohjainen 
EKG:n etäkonsultaatiopalvelu on 
ollut käytössä Tampereella vuodes-
ta 2009. 
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EKG-konsultaatiotoiminnan periaatteita
Konsultaatiopyyntö tehdään struktu-
roidulle nettilomakkeelle, johon täyte-
tään tietoja aikaisemmista sairauksista, 
riskitekijöistä, oireista ja lääkityksestä. 
Konsultaatiovastauksessa kardiologi 
kuvaa EKG-löydökset ja antaa taus-
tatietojen, kysymyksenasettelun ja 
EKG-löydösten pohjalta ehdotuksia 
tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Kon-
sultaatiotoiminta on alkuvuosien jäl-
keen helpottunut huomattavasti, kun 
EKG:t voidaan tarkastella sähköisestä 
arkistosta. 

Perusideana on toimia konsultaatio-
kanavana lähinnä avoterveydenhuol-
lon lääkäreille. Valtaosa konsultaati-
oista tulee terveyskeskuslääkäreiltä, 
vähemmän työterveys- ja urheilulää-
käreiltä. 

Konsultaatioiden määrä ja sisältö
Seurantatutkimuksen mukaan seit-
semän ensimmäisen vuoden aikana 
järjestelmän kautta vastaanotettiin 
36 asiakkaan toimipisteistä yli 1200 
konsultaatiopyyntöä (5). Rytmihäi-
riöt, sisältäen tahdistinaiheiset kon-
sultaatiopyynnöt ja johtumishäiriöt, 
olivat yleisin konsultaation aihe. Joka 
toinen kardiologin EKG-diagnoosi oli 
rytmi- tai johtumishäiriö. Muita yleisiä 
aiheita oli sydänlihasiskemian ja sy-

dämen rakennevian epäilys. QT-ajasta 
kysyttiin noin joka kymmenennessä 
konsultaatiopyynnössä. 

Monessa tapauksessa hoitava lää-
käri osaa tehdä oikeat diagnostiset 
päätökset, mutta haluaa konsultaati-
ossa toisen mielipiteen päätöksenteon 
tueksi. Normaalit ns. EKG-variantit 
sekä aktiivikuntoilijoiden ja urheilijoi-
den EKG:ssä näkyvät muutokset ovat 
haasteellisia tulkittavia. Tunnistamal-
la EKG:ssä havaittu muutos normaalin 
variantiksi voidaan välttyä tarpeetto-
milta jatkotutkimuksilta. Kuvassa 1 on 
esimerkki-EKG konsultaatiosta.

Konsultaatiovastaukset
Seurantatutkimuksessa ”etäkardiologi” 
ei pitänyt jatkoselvittelyjä tarpeellisina 
neljäsosassa tapauksista ja yhtä usein 
ehdotettiin muutoksia lääkitykseen. 
Vain noin neljäsosalle potilaista suo-
siteltiin arviota erikoissairaanhoidossa 
kaikukuvauksineen. Kustannusselvit-
telyä ei pystytty tekemään, mutta epä-
suorasti voidaan päätellä, että monessa 
tapauksessa potilaan turha lähete ja 
käynti erikoissairaanhoitoon vältettiin 
ja näin säästettiin kustannuksia. 

Etäkonsultaatiotoiminnan haasteita
Etäkonsultaatiossa vastaus annetaan 
potilasta näkemättä ja on myös mah-

dollista, että konsultaatiopyynnön 
tehnyt kollega on unohtanut mainita 
hoitopäätöksiin vaikuttavia seikkoja. 
Kardiossa on mahdollista kommuni-
koida konsultaatiolomakkeen avulla 
myös konsultaation jälkeen. Etuna pu-
helinkonsultaatioon on, että jokainen 
konsultaatiotapahtuma dokumentoi-
daan varmuudella.
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Kuvateksti. 1A vertailu-EKG ja 
1B ajankohtainen rekisteröinti. 
Hoitava lääkäri pohti, minkä 
takia EKG-kytkentöjen V1 ja V2 
QRS-kompleksi oli muuttunut 
oireettomalla henkilöllä. 
Nähdään, että V1 ja V2 QRS-
kompleksi on uudessa EKG:ssä 
osittaisen oikean haarakatkoksen 
muotoinen. Tärkeä havainto on, 
että näiden kytkentöjen P-aallot 
ovat muuttuneet negatiivisiksi. 
Tiedetäänkin, että juuri nämä 
kytkennät sijoitetaan suhteellisen 
usein liian ylös rintakehällä, 
jolloin saadaan kuvassa 
näkyvä EKG-muutos esille. Asia 
varmistettiin ottamalla uusi 
EKG, jossa oli 1A-kuvaa vastaava 
löydös, eli uusia muutoksia ei 
todellisuudessa ollut. 

1A             1B
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