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Keuruun terveyskeskus

• Omalääkärimallin aikaan yhteistyölääkäri

• Työkanava-hanke. Työllisyyspalvelut 
kartoittivat tilanteen ja tekivät potilas 
koonnin. Yhteenveto kokonaisuudesta

• Tk lääkäri 2 pv/kk  käytiin potilas massa 
lävitse ja tehtiin jatkosuunnitelma



Keuruun terveyskeskus

• M-linja = moniammatillinen linja

• Tiimissä sairaanhoitaja ja lääkäri

• Mukana potilaan tilanteesta riippuen: 
fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, 
päihdehoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, 
työllisyyspalveluiden edustaja, kotihoidon 
edustaja, tukihenkilö jne



Työkykyarvio

• Tarve potilaan työkykyselvittelyyn herää

Viesti M-linjan sairaanhoitajalle joka tekee 
alkukartoituksen. Mistä kyse?

M-linjan sh briiffaa lääkärin joka perehtyy 
potilaan sairaushistoriaan ja arvioi onko tarpeeksi 
tietoa ottaa kantaan potilaan työkykyyn

 ohjelmoidaan tarvittavat lisätestaukset

Kutsutaan moniammatillinen tiimi kokoon

• Turvaposti



Potilas

• 50-v nainen
• Perussairauksina:

– 2-tyypin diabetes
– Verenpainetauti
– Loppuun kuluneet polvinivelet
– Uniapnea
– Massiivinen ylipaino
– Fibromyalgia
– Mielialan mataluutta
– Aurallinen migreeni



Ongelma

• Polvikipujen vuoksi ei ole pystynyt 
työllistymään

• Kuntouttavassa työtoiminnassa 3 pv / vko

• Itse kokee ettei ole enää ollenkaan 
työkykyinen ja haluaisi sairaseläkkeelle



M-linja

• M-linjan hoitaja ottaa kopin ja infoaa M-linja 
lääkäriä

 Perehdytään potilaan sairaskertomukseen ja 
tilanteeseen



Potilas

• Kirurgin arvio:Polvet tekonivel kypsät ylipaino estää tmp
• Endokrinologin arvio laihdutus oper: potilaalla ei omaa 

monivaatiota/henkistä resurssia  leikkaus ajatus hylättiin 
 ravitsemusterapeutille

• Ravitsemusterapeutilla kävi kerran, ohjanta. Ei ollut 
motivoitunut ruokavalio hoitoon ja jätti varatut ajat 
käymättä

• Psykiatrisen sairaanhoitajan keskustelukäynnit tueksi: 
lopetti itse

• Psykiatrin arvio tilanteesta: potilas ei ollut halukas hoitoon
• Sosiaalityöntekijä avuksi: jätti varatut ajat käyttämättä



Esitutkimukset

• Fysioterapeutin toimintakyky arvio

• Tuoreet rtg kuvat kipualueelta

• Perussairauksien suhteen verikokeet

• Näiden jälkeen yhteispalaveri

• Tiimiin: lääkäri, työllisyyspalveluiden edustaja, 
fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti ja 
psykiatrinen sairaanhoitaja



Vastaanotto

• Mitä potilas haluaa? 

• Mihin hän on valmis oman toiminta- ja 
työkyvyn parantamiseksi?

• Ovatko toiveet realistiset? Ovatko toiveet ja 
omatyö ristiriidassa?

• Ammattilaisen ajatus tilanteesta?

• ”Byrokratia”



Työkyky

• Työ- ja toimintakykyä rajoittaa massiivinen 
ylipaino ja loppuun kuluneet polvet 
laihdutus, kunnon kohotus ja tekonivel 
operaatio polviin  kuntoutus  paluu 
työelämään

Potilaan mieliala, motivaatio, kipu



Suunnitelma
• Potilaan sitouttaminen itse tekemään 

suunnitelma/olemaan kuskin paikalla!

• Työkyvyttömyys eläkkeeseen ei kriteereitä. 
Haluamme myös parantaa potilaan toimintakykyä

• Keskustellaan mielialasta ja sen vaikutuksesta 
painon hallintaan. Tarvittavista tukitoimista jotta 
potilas pääsisi tavoitteeseensa (potilaan oma 
ajatus tästä!)

• Potilas haluaisi alkusysäyksen painon hallintaan, 
toivoo laitosjaksoa



Lopputulos

• Potilas jatkaa kuntouttavaa työtoimintaa
• Ongelma arjen hallinnassa: siihen apuja
• Tykkäsi fysioterapeutin käynnistä  sovitaan uusi. Oma 

harjoitus ohjelma. Hyödynnetään allasjumppaa joka 
nivelille parempi. Kuntouttavassa työtoiminnassa 
uimahallin vapaa liput

• Taksiliput, jotta menisi uimahallille
• Ravitsemusterapeutin käynti tuntui kuitenkin hyvältä tuelta 

se järjestettiin. Alkuun ENE dieetti ja sitten pitkäaikainen 
ravitsemuksen hallinta

• Ei halunnut psykiatrista tukea apua
• Seuranta aika ja tukitoimien tarkistus M-linjalla 8 kk. 


