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palveluita käyttävien asiakkaiden
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Oulun yliopisto

Käsite ”paljon
palveluita
käyttävä
asiakas”

‒ Terminologia – kansainvälisellä tasolla
useita termejä paljon palveluita
käyttävälle asiakkaalle
-

‒ Milloin asiakas nähdään paljon palveluita
käyttävänä?
•

•
•
•
•
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Frequent user, heavy user, frequent attender, regular
attender, doctoral-shopping behaviour

Prosentuaalisia määritelmiä (3-25 % kaikista
konsultoivista potilaista)
Yleisemmin käytetty numeerista määritelmää (2-24
konsultaatiota 2 kuukaudessa – 2 vuodessa)
Suositeltu määritelmä top 10 % kaikista konsultoineista
asiakkaista, iän ja sukupuolen vakiointi
Suomessa yleisesti käytetty määritelmä ≥8 käyntiä
vuodessa
Johdonmukainen määritelmä mahdollistaisi tutkimusten
tulosten vertailun, luotettavuuden arvioinnin ja tiedon
yleistettävyyden
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KÄYTETYN MÄÄRITELMÄN VAIKUTUS
Julkaisu
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Definition for FA

Number of FAs

Top 10% definition for FA resulted on
average as x consultations/year

JØrgensen ym. (2016)

Top 10 %

6 226

≥8

Patel ym. (2015)

Top 10 %

71

15

Luciano ym. (2010)

Top 10 %

328

>12

Luciano ym. (2010)

Top 25 %

853

>8

Diaz ym. (2014)

Top 10%

315 636

≥8
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Paljon
palveluita
käyttävät
asiakkaat tutkimus
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‒ Konsultaatioiden syitä tunnistettaessa
korostunut kvantitatiivinen tutkimus
‒ Kvalitatiivinen tutkimus ollut
vähäisempää
o

o

Asiakkaan ymmärtäminen ei pelkästään sairauksien tai
oireiden perusteella, vaan kokonaisvaltaisesti hänen
tilanteensa huomioiden
Wiklund-Gustin (2013) :
•
riittämättömyyden tunne
•
kokemus siitä, että on taakka muille
•
kokevat tulevansa muiden torjumiksi
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PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVIEN
ASIAKKAIDEN TAUSTATEKIJÖITÄ
PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN
LIITTYVÄT TEKIJÄT:
Opitut terveyspalveluiden
käyttötottumukset, heikoksi
koettu palveluiden
saatavuus, ei koe
osaavansa ”navigoida”
järjestelmässä

SOSIAALISET TEKIJÄT:
Naissukupuoli, koulutustausta,
varallisuus, työtilanne, korkea
ikä, siviilisääty,
alhainen sosiaalinen tuki,
raskaus, lyhyt etäisyys
palveluihin
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SAIRAUDET JA OIREET:
MUS, krooniset sairaudet,
sairauksien kasautuminen,
psyykkiset sairaudet,
tapaturmat

ELINTAVAT:
Tupakointi, fyysinen inkatiivisuus,
ylipaino, lääkkeiden käyttö,
raittius, runsas alkoholin ja
päihteiden käyttö, ei vuosittaista
terveystarkastusta

KOETTU TERVEYDENTILA JA
ELÄMÄNTILANNE:
Huonoksi koettu terveydentila,
tyytymättömyys elämäntilanteeseen
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PITKÄAIKAISTEN PALJON
PALVELUITA KÄYTTÄVIEN
ASIAKKAIDEN TAUSTATEKIJÖITÄ
PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN
LIITTYVÄT TEKIJÄT:
Opitut terveyspalveluiden
käyttötottumukset, heikoksi
koettu palveluiden
saatavuus, ei koe
osaavansa ”navigoida”
järjestelmässä

SOSIAALISET TEKIJÄT:
Naissukupuoli,
koulutustausta, varallisuus,
työtilanne, korkea ikä,
siviilisääty,
alhainen sosiaalinen tuki,
raskaus, lyhyt etäisyys
palveluihin
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SAIRAUDET JA OIREET:
MUS, krooniset sairaudet,
sairauksien
kasautuminen, psyykkiset
sairaudet, tapaturmat
ELINTAVAT:
Tupakointi, fyysinen
inkatiivisuus, ylipaino,
lääkkeiden käyttö, raittius,
runsas alkoholin ja
päihteiden käyttö, ei
vuosittaista
terveystarkastusta
KOETTU
TERVEYDENTILA JA
ELÄMÄNTILANNE:
Huonoksi koettu
terveydentila,
tyytymättömyys elämäntilanteeseen

NON FAS VS PERSISTENT
FAS:
Kipu, pitkäaikaissairaudet,
masennus, somatoformiset
oireet, sairaalloinen ylipaino,
huoli omasta terveydestä,
alhainen elämänlaatu, ei
koulutusta, naimattomuus

TEMPORARY FAS VS PERSISTENT
FAS:
Krooniset sairaudet (diabetes ja
astma), BMI>30, masennus,
kuolemanpelko, persoonallisuus
(jaksoittainen negatiivinen ajattelu),
aiempi runsas palveluiden käyttö,
alhainen potilastyytyväisyys, fyysinen
rajoittuneisuus, raittius, naissukupuoli
Oulun yliopisto

Eron tekeminen
lyhyt- ja
pitkäaikaisten
paljon palveluita
käyttävien
asiakkaiden
välillä

‒ Runsas palveluiden käyttö on yleensä
lyhytaikaista
o

Vain 30-40 % paljon palveluita käyttäviä asiakkaita
seuraavana vuonna, 14-24 % viiden vuoden kuluttua

‒ Pitkäaikaiset paljon palveluita käyttävät
asiakkaat aiheuttavat enemmän
kustannuksia
‒ Interventioiden vaikuttavuus
o
o

Suuri osa interventioista kohdistettu asiakkaisiin, jotka
käyttivät runsaasti palveluita yhden vuoden aikana
Eräiden interventioiden on havaittu parantavan elämänlaatua
ja sairastavuutta. Merkittävää yhteyttä interventioiden ja
palveluiden käytön välillä ei ole havaittu

‒ Pitkäaikaisen paljon palveluita käyttävän
asiakkaan määritelmiä
o
o
o
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≥8 tk-käyntiä/vuosi kolmena neljästä tarkasteluvuodesta
Kuuluu top 10 %:iin kahtena kolmesta tarkasteluvuodesta
Kuuluu top 10 %:iin kolmena tarkasteluvuotena
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KÄYNNIT TERVEYDENHULLOSSA
Smits ym. (2009)

Luciano ym. (2010)

Koskela ym. (2010)

Diaz ym. (2014)

Pymont & Butterworth (2015)

12,3
10,2

MEAN FOR FAS´
VISITS/YEAR
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MEAN FOR
TEMPORARY FAS´
VISITS/YEAR

MEAN FOR
PERSISTENT FAS´
VISITS/YEAR

2,9

2,7
1,4

2,3

7,4

7,8

10,3

11,8

12

14,2

23

Joergensen ym. (2016)

MEAN FOR OTHER
ATTENDERS´S
VISITS/YEAR
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PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVIEN ASIAKKAIDEN OSUUS
TERVEYDENHUOLTOKÄYNNEISTÄ
Diaz ym. (2014)

Smits ym. (2009)

Pymont & Butterworth (2015)

8%

15,50%

33,40%

33,20%

39%

40%

Joergensen ym. (2016)

FAS´ SHARE OF ALL
CONSULTATIONS
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PERSISTENT FAS´ SHARE
OF ALL CONSULTATIONS
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Kaikki palveluiden
käyttäjät

1. tarkastelu

FAs

2. tarkastelu

3. tarkastelu
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FAs

FAs

Non FAs

Non FAs

Non FAs

FAs

FAs

Non FAs

FAs

Non FAs

Non FAs

FAs

Non FAs
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Paljon palveluita
käyttävät asiakkaat –
ajankohtainen
tutkimus Oulun
yliopistossa

Oulun yliopisto

Perusterveydenhuollon
palveluiden
suurkäyttäjä
Pohjois-Suomen
syntymäkohorttiaineistossa
(Kaattari ym.
2015)
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‒ Tavoitteena oli tunnistaa paljon palveluita
käyttävät asiakkaat
perusterveydenhuollossa ja heidän
taustatekijänsä
‒ Pohjois-Suomen syntymäkohortti
o
o

31-vuotiaat (N=8461)
Paljon palveluita käyttävä asiakas: ≥8 lääkärikäyntiä
terveyskeskuksessa viimeisen vuoden aikana

‒ Paljon palveluita käyttävien osuus 289
(3,4 %)
‒ Merkitseviä tekijöitä koettu terveys ja
elämäntilanne (tyytymättömyys
elämäntilanteeseen, huono terveydentilan
kokemus) sosiaaliset tekijät (eronnut,
naissukupuoli, matala koulutus), elintavat
(raittius, tupakointi), sairaudet/oireet (ml.
selkäsairaus, nivelsairaudet,
masentuneisuus)

Oulun yliopisto

Perusterveydenhuollon
palveluiden
suurkäyttäjä
Pohjois-Suomen
syntymäkohorttiaineistossa
(Kaattari ym.
2015)
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Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti

‒ Terveyskeskuspalveluiden käyttö (paljon
palveluita käyttävä asiakas vs muut
käyttäjät)
o
o
o
o
o
o

Terveydenhoitaja 63 % vs 33 %
Psykologi 12 % vs 2 %
Fysioterapeutti 26 % vs 4 %
Hammaslääkäri 65 % vs 43 %
Muu ammattihenkilö 12 % vs 7 %
p<0.001

‒ Paljon palveluita käyttävät asiakkaat
käyttivät enemmän työterveyshuollon
palveluita, yksityisiä lääkäripalveluita ja
mielenterveystoimiston palveluita
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Pitkäaikaiset
paljon palveluita
käyttävät
asiakkaat
perusterveydenhuollon palvelujärjestelmässä
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‒ Tavoitteena tunnistaa paljon palveluita
käyttävät asiakkaat
perusterveydenhuollon
palvelujärjestelmässä ja selvittää miten
tietoa voidaan hyödyntää
terveyspalveluiden järjestämisessä
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Paljon palveluita
käyttävien
asiakkaiden
taustatekijät ja
heidän
terveyspalveluiden käyttönsä
perusterveydenhuollossa
15

11.10.2017

Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti

‒ Tavoitteena tunnistaa paljon palveluita
käyttävien asiakkaiden taustatekijät ja
perusterveydenhuollon palveluiden
käyttö
o
o
o

Terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät sekä
sosiaaliset tekijät
Kokemukset terveyskeskuksista
Palveluiden käyttö: perusterveydenhuollossa

‒ Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966
o
o

46-vuotiaat (N=5484)
Paljon palveluita käyttävä asiakas: ≥8 terveyskeskuskäyntiä
edellisen vuoden aikana

‒ Paljon palveluita käyttävien osuus
merkittävä. Paljon palveluita käyttävien
asiakkaiden terveyspalveluiden
käyttötottumukset ja kokemukset
terveyskeskuksista erosivat muista
palveluiden käyttäjistä. Eräät taustatekijät
olivat yleisempiä paljon palveluita
käyttävien asiakkaiden keskuudessa.
Oulun yliopisto

Lyhyt- ja
pitkäaikaiset
paljon palveluita
käyttävät
asiakkaat
perusterveydenhuollossa pitkittäistutkimus
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‒ Tavoitteena erotella lyhyt- ja pitkäaikaiset
paljon palveluita käyttävät asiakkaat
‒ Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966
o
o
o
o

31- ja 46-vuotiaat (N=4880)
Paljon palveluita käyttävä asiakas: ≥8 terveyskeskuskäyntiä
edellisen vuoden aikana
Lyhytaikainen paljon palveluita käyttävä asiakas: paljon
palveluita käyttävä asiakas 31-vuotiaana tai 46-vuotiaana
Pitkäaikainen paljon palveluita käyttävä asiakas: paljon
palveluita käyttävä asiakas sekä 31- että 46-vuotiaana

‒ Eroja terveyspalveluiden käytössä ja
taustatekijöissä
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