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Tässä retrospektiivisessa, sairauskertomustietoihin perustuvassa tutkimuksessa kuvataan 

radiologisten tutkimuspyyntöjen pohjalta alaraajojen natiiviröntgenkuvien lausuntoja ja 

niiden lausumatta jäämisiä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Tavoitteena oli 

selvittää lausuntojen antamisessa ilmeneviä ongelmia, viivettä, tulkinnan eroja eri 

erikoisalojen välillä ja epäkohtia lausunnon antamatta jättämisessä. Aineiston 

muodostivat Tampereen yliopistollisen sairaalan radiologian osastolla ja Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin alueen eri röntgenosastoilla 15.–17.5.2006 olleet potilaat, joille oli 

tutkimuspyyntö tehty alaraajojen natiiviröntgenkuviin (n = 71).  

 

Röntgentutkimuksia tehdään Suomessa päivittäin suuri määrä. Tutkimuspyyntöjä tulee 

lähes kaikilta lääketieteen erikoisaloilta. Radiologian yksikössä koulutettu röntgenhoitaja 

toteuttaa pyynnön mukaisesti röntgenkuvauksen. Röntgenlääkäri tai tutkimuspyynnön 

tehnyt lääkäri lausuu kuvat. Röntgenkuvien lausunnoissa on näkemyseroja radiologin ja 

kliinikon välillä. Lausuntoja tarvitaan kliinikon hoitopäätösten tueksi ja ohjaamaan 

potilaan hoitolinjauksia. Jos röntgentutkimus tai lausunto viivästyy tarpeettomasti, 

seurauksena voi olla vakava potilasturvallisuuden vaarantuminen. Myös röntgenkuvien 

tulkinnassa voi tulla virheitä joko kliinikon tai radiologin tekeminä. Virheet voidaan 

vähentää oleellisesti hyvien röntgentutkimuspyyntöjen ja lausuntojen avulla sekä 

lääkäreiden riittävällä radiologian koulutuksella.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomessa tehdään vuosittain yli viisi miljoonaa radiologista tutkimusta, joista 

terveyskeskuksissa lähes joka viides. Radiologinen toiminta on Suomessa hajautunut 

pieniin yksiköihin terveyskeskuksissa ja radiologisia tutkimuksia tehdään niissä hyvin 

paljon, päinvastoin kuin useissa muissa Euroopan maissa. Röntgenkuvausten laatu 

vaihtelee ja suuri osa tutkimuksista jää vaille asianmukaista radiologian erikoislääkärin 

lausuntoa. (Paakkala ym. 2004.) 

 

Röntgenkuvaustoiminta tulee järjestää paljon nykyistä tehokkaammin ja järkevämmin. 

Kuvauksissa käytetyt laitteet ovat yleisesti vanhoja. Digitaalinen radiologia ja 

telelääketiede ovat lisääntyneet voimakkaasti. Säteilylaki on muuttunut ja toukokuussa 

2000 voimaan tullut asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä asettaa 

kuvantamistoiminnalle monia uusia ja haasteellisia vaatimuksia. (Soimakallio & 

Pyhtinen 2001, Paakkala ym. 2004.) 

 

Kirjallinen lausunto on usein ainoa kommunikoinnin väline lähettävän lääkärin ja 

radiologin välillä ja lausunto on siten hyvin tärkeä. Jotkut kliinikot eivät lue radiologien 

lausuntoja vaan katsovat kuvat itse. Huonot ja asiantuntemattomat lausunnot ovat osin 

syynä tähän. Usein lähetteetkin ovat sisällöltään puutteellisia ja vailla oleellista 

kysymyksenasettelua. Tällöin myös lausunnot ovat puutteellisia, kun puuttuvaan 

kysymykseen ei voi vastata. (Soimakallio & Pyhtinen 2001.) 

 

Kliinikon pyytämä lausunto ohjaa potilaan hoitoa ja on tarpeen joissakin tapauksissa 

saada nopeasti. Viive lausunnon saamiseen voi johtua joko röntgentutkimukseen 

pääsystä tai kuvien tulkinnasta ja analysoinnista. Usein vain kliinikko tulkitsee kuvat 

radiologien resurssipulan vuoksi. Tietyillä erikoisaloilla on tapana analysoida kuvat vain 

itse. Näkemyseroja on kliinikoiden ja radiologien kuvien tulkinnassa. 

 

Hyvän lausunnon alussa kuvataan löydökset, niiden ominaisuudet ja muutosten kohdat. 

Löydökset merkitään kuviin. Lausunnossa analyysistä tehdään päätelmät ja 

todennäköinen diagnoosi. Muutaman erotusdiagnostisen vaihtoehdon voi esittää, mikäli 

diagnoosi ei ole vielä selkeä. Löydösten vaikeusasteen silmämääräinen kolmiportainen   
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luokittelu (lievä, keskivaikea ja voimakas) on osoittautunut käytännössä hyödylliseksi 

radiologisissa lausunnoissa. Normaalin anatomian esittelyn pelkistetään aivan 

oleelliseen, lyhyeen tietoon. Kliinikon mielenkiintoalue kuvataan perusteellisemmin 

osoittamaan, että kuvat on katsottu tarkasti ja vastataan kliinikon kysymykseen. 

Lausunnon loppuun lisätään muutaman rivin tiivistelmä. Tässä tulee välttää tarpeetonta 

toistoa ja tärkeiden tietojen hukuttamista epäoleelliseen ja liian laajaan tekstiin. 

(Waahtera 2008.) 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Radiologiset tutkimuspyynnöt 

 

Radiologisella tutkimuspyynnöllä eli röntgenlähetteellä tarkoitetaan hoitavan lääkärin 

röntgentutkimuksista vastaavalle yksikölle antamaa osoitusta, jossa pyydetään 

suorittamaan röntgentutkimus potilaalle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn 

lääketieteellisestä käytöstä (STM 423/2000) asettaa lainsäädännölliset vaatimukset 

lähetteen sisällölle. Sen tulee sisältää päivämäärä, potilaan henkilötiedot, tiedot 

lähettävästä yksiköstä sekä hoidon kiireellisyysluokitus, lyhyt kertomus aiemmista 

sairauksista (oleelliset pitkäaikaissairaudet, munuaisten vajaatoiminta, verenvuoto-

taipumus, allergiat, tarttuvat taudit jne.) ja tutkimuksista sekä lyhyt ja selkeä anamneesi 

nykytilasta. Siitä tulisi myös löytyä maininta, jos aiemmissa radiologisissa 

tutkimuksissa on ilmennyt komplikaatioita tai allergisia reaktioita. Fertiili-ikäisten 

naisten alavatsan tai lantion alueen tutkimuslähetteessä on mainittava onko raskaana vai 

ei. Kehon sisäiset metallit tai vierasesineet on mainittava vain magneettikuvauksissa. 

(Halavaara 2001.) 

 

Lähete perustuu lääkärin tutkimukseen. Hyvässä lähetteessä määritetään kuvauskohde ja 

tarvittavat erikoisprojektiot sekä rekonstruktiot mahdollisimman yksiselitteisesti. 

Lähetteessä on mainittava aina tutkimuksen indikaatio, ongelma ja tieto siitä mitä 

tutkimusta pyydetään, kuvattava puoli yksilöitynä sekä anestesian tai esilääkkeen tarve 

sekä tutkimusta pyytävän lääkärin nimi. (Halavaara 2001, STM 423/2000, Paakkala ym. 

2004.) 

 

Asianmukainen lähete takaa potilaalle sen, että hänen tutkimuksensa voidaan suorittaa 

turvallisesti ja ilman turhia viiveitä. Ylimääräistä aikaa kuluu, jos röntgenhoitaja 

täydentää puuttuvia tietoja lähettävältä lääkäriltä tai itse potilaalta. Kuvaustilanteessa 

röntgenhoitaja noudattaa ALARA-periaatetta (As Low As Reasonable Achievable). 

ALARA:n mukaan potilaan saaman säteilyrasituksen tulee olla niin pieni kuin 

mahdollista. Röntgenhoitajan keinoja vaikuttaa potilaan annokseen ovat säteilysuojien 

käyttö, oikeiden kuvausparametrien valinta, etäisyys kuvauskohteeseen ja tarkka 

kuvauskohteen rajaus. (STUK 2009.) Tutkimuspyyntö voi olla käsin kirjoitettu 
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paperille, sähköisessä muodossa tai faksilla toimitettu asiakirja, jossa on huomioitu 

tietosuojatekijät (Soimakallio 2001). 

 

 

2.2 Radiologiset lausunnot  

 

Hyvä röntgenlausunto vastaa lähetteessä esitettyyn kliiniseen kysymykseen. Löydökset 

ja myös kysymyksen asettelun kannalta oleelliset normaalit havainnot kirjoitetaan 

lausuntoon. Niiden merkitys arvioidaan: onko löydös röntgenlääkärin mielestä kliinisiin 

oireisiin sopiva ja laboratoriomuutoksia selittävä vai onko kyseessä sivulöydös. 

Lausunnon yhteenvedossa esitetään lyhyesti johtopäätös eli radiologinen diagnoosi. 

Lausunnossa mainitaan tärkeimmät erotusdiagnostiset vaihtoehdot ja arvioidaan 

jatkotutkimusten tarve. Oleellisen tärkeää on radiologien pitämän meeting-toiminnan 

osuus lähete-lausuntokeskustelussa, tiedonsiirron varmistamisessa, palautteen 

saamisessa ja yhteistyön kehittämisessä. (Paakkala ym. 2004.) 

 

 

2.3 Säteilyn biologiset haittavaikutukset 

 

Lääketieteellisessä kuvantamisessa käytetään ionisoivaa sähkömagneettista säteilyä. 

Säteily on ionisoivaa säteilyä silloin, kun sen energiamäärä riittää irrottamaan 

vastaantulevasta atomista elektroneja eli synnyttämään ioneja. Ionisoivan annoksen 

määrää kohteessa kuvataan suureella ekvivalenttiannos eli Sievert (Sv). (Paile ym. 

1996.)  

 

 Säteily on kudokselle ja soluille haitallista. Ihmisten ja eri kudosten välinen kyky 

kestää säteilyä ilman vaurioita vaihtelee yksilöllisesti. Kun ionisoiva säteily kohtaa 

kiinteän aineen, se voi energiaa luovuttaessaan hajottaa kemiallisia rakenteita. 

Elollisessa kohteessa pienikin rakennemuutos kriittisessä kohdassa saattaa ajan kuluessa 

koitua kohtalokkaaksi koko elimistölle. (Paile ym. 1996.)  
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Säteilyn terveysvaikutukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: suoriin eli deterministisiin 

haittavaikutuksiin ja satunnaisiin eli stokastisiin. Suorat haittavaikutukset ovat pysyviä 

ja aiheutuvat laajasta solutuhosta kuten palovamma, harmaakaihi ja sikiön vauriot. 

Haitat ilmaantuvat yleensä välittömästi säteilylle altistumisen jälkeen. (Paile ym. 1996.) 

 

Satunnaiset haittavaikutukset, esimerkiksi geneettinen haitta ja syöpä voivat syntyä 

yhdestä altistuksesta, yksittäisestä solumutaatiosta, joka monistaa itseään. Haitat 

esiintyvät satunnaisesti ja ne tulevat ilmi pitkän ajan kuluttua altistuksesta. Jokainen 

röntgenkuvaus on pieni riski kuvattavalle. Kuvauksesta saatavan hyödyn on oltava 

riskiä suurempi. (Paile ym. 1996.) 

 

 

2.4 Säteilysuojelu 

 

Lääketieteellisen säteilyn käytössä tulee aina noudattaa optimoinnin, oikeutuksen ja 

yksilönsuojan periaatetta. Optimoinnilla tarkoitetaan tutkimuksen suorittamista 

pienimmällä mahdollisella säteilymäärällä kuitenkin niin, että saadaan diagnostisesti 

riittävän laadukas röntgenkuva. Oikeutuksen tarkoituksena on varmistaa tutkimuksen 

oikeutus, eli tutkimuksesta saatavan hyödyn on oltava suurempi kuin säteilystä 

aiheutuvan haitan. Tavallisista kuvantamistutkimuksista saatavan ionisoivan säteilyn 

tyypillisten efektiivisten annosten luokitus on esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko 

1). Yksilönsuojan periaatteella pyritään turvaamaan jokaisen oikeus suojautua säteilyltä. 

Sama periaate määrittelee säteilyn parissa työskentelevien henkilöiden saadun säteilyn 

raja-arvot. (Säteilyasetus 1991, Säteilylaki 1991.) 
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TAULUKKO 1.  Tavallisista kuvantamistutkimuksista saatavan ionisoivan 

säteilyn tyypillisten efektiivisten annosten luokitus. (Säteilysuojelu 2001). 

 

Luokka   Tyypillinen   Esimerkkejä 

efektiivinen 

annos (mSv) 

________________________________________________________________________________ 

0   0  uä, MK 

I   < 1   thorax-rtg, raajojen rtg, 

lantion rtg 

II (*)   1–5   urografia, lannerangan 

rtg, isotooppitutkimukset 

(esimerkiksi luuston 

gammakuvaus), pään ja 

kaulan alueen TT 

III   5–10   thoraxin ja vatsan TT, 

isotooppitutkimukset 

(esimerkiksi sydän) 

IV   > 10   eräät isotooppitutkimukset 

(esimerkiksi PET) 

 

(*) Useimmissa Euroopan maissa vuosittain saatu keskimääräinen taustasäteilyannos kuuluu annosalueen piiriin. 

 

 

Lähete on potilaan näkökulmasta tarkasteltuna säteilysuojelun kannalta tärkeä asiakirja. 

Siinä määritellään oikeutus lääketieteellisen säteilyn käytölle ja lääketieteellisen säteilyn 

käyttäjänä röntgenhoitaja suorittaa tutkimuksen potilaalle juuri lähetteen perusteella. 

Lähetteessä määritellään myös suoritettava tutkimus. Täsmällinen kuvauskohteen 

määrittely ja riittävät taustatiedot sekä selkeä tutkimuspyyntö varmistavat 

asianmukaisen kuvantamistapahtuman eikä potilasta säteilytetä turhaan. Laadukas ja 

yksilöllinen sädeturvallisuus muodostuu toimivasta kokonaisuudesta: lähettävän 

lääkärin, röntgenhoitajan ja radiologin saumattomasta yhteistyöstä, jossa 

asianmukaisella lähetteellä on ratkaiseva rooli. (STM 2000, Säteilyasetus 1991, 

Säteilylaki 1991.) 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) 

kuvantamiskeskuksessa vuonna 2006 alaraajojen natiiviröntgenkuvauksiin lähetettyjen 

potilaiden kuvantamisen lähetekäytäntöä, radiologien lausuntojen antamista ja 

kuvantamiseen lähettävien kliinikoiden natiivikuvien kommentoimista sekä lausuntojen 

antamisessa ilmeneviä ongelmia, viivettä, tulkinnan eroja eri erikoisalojen välillä ja 

epäkohtia lausunnon antamatta jättämisessä. 

 

Tutkimuksen kysymysten asettelussa huomioitavat asiat. 

 Minkä erikoisalan lähettämänä potilaat ovat? 

 Miksi tutkimus on määrätty? 

 Kuinka pitkä lausunnon tai kommentin viive on? 

 Miten tutkimuspyynnön vastaus on toteutettu? 

 Onko kliinikoilla tai radiologeilla ollut lausuntoon liittyviä ongelmia? 

 Millaista kliinistä hyötyä radiologien lausunnosta tai kliinikoiden 

kommenteista on ollut? 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1  Aineisto 

 

Tutkimukseen otettiin kaikki ne pirkanmaalaiset potilaat, joille oli tehty alaraajojen 

natiiviröntgenkuvaus 15.–17. toukokuuta 2006. Potilaat etsittiin TAYS:n Kanta-

tiedostoista hakusanoina alaraaja ja päivämäärä 15.5.–17.5.2006.  TaYS_Kanta on 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käytössä oleva järjestelmä. Järjestelmästä saadusta 

potilaslistasta otettiin tarkempaan tarkasteluun potilaat, joilla tutkimusmääräyksessä oli 

alaraajojen natiiviröntgenkuvaus kyseisinä päivinä. Näitä potilaita tutkimuksessa oli 

yhteensä 71. Heidän TAYS:n sairauskertomuksensa käytiin läpi ja lopulliseen 

tutkimusaineistoon (n = 71) otettiin mukaan kaikki. 

 

 

4.2  Menetelmät 

 

Tutkimuksessa käytettiin lomaketta, joka koostui useista eri aiheista potilaskohtaisesti. 

Tutkimuksessa eriteltiin potilaiden ikä ja sukupuoli, mikä oli lähettävä erikoisala, miksi 

tutkimus oli määrätty (indikaatio) eli oliko taustalla trauma tai operaatio, mikä oli 

kuvattava tai kuvattavat kohteet alaraajoissa, oliko primääri- eli ensisijainen vai 

uusintakuvaus eli kontrollikuvaus, mikä oli lausunnon tai kommentin viive, miten 

lausunto oli kirjattu, millainen lausunto oli sisällöltään, sekä oliko kliinikoilla ja 

radiologeilla ongelmia lausunnon laatimisessa.  

 

 

4.3  Tietojen keruu 

 

Kyseessä on retrospektiivinen, sairauskertomustietoihin pohjautuva tutkimus. 

Sairauskertomustietojen saamiseksi haettiin johtavan lääkärin lupa. Tutkimusaineistoon 

kuuluvien potilaiden sairauskertomukset käytiin läpi ja haetut tiedot kerättiin 

tietojenkeruulomakkeelle (liite 1). Tietojen keruu tehtiin keväällä 2006.  
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Sairauskertomuksista selvitettiin potilaiden ikä, sukupuoli, trauma, operaatio, lähetteen 

päivämäärä, erikoisala, lausunnon tai kommentin päivämäärä sekä se, onko kyseessä 

radiologin lausunto vai kliinikon kommentti, viive kuvauspäivästä lausunnon 

antamiseen, sekä kuvattava kohde. Joidenkin potilaiden radiologin lausuntojen ja 

kliinikon kommenttien välinen vastaavuus oli myös selvitettävä.  

 

Tiedonkeruulomakkeille kirjattiin potilaiden tulokset potilastietojärjestelmästä. 

Tutkimuslomakkeisiin kerätyt tiedot tallennettiin Microsoft Excel (2002) -taulukkoon 

sukupuolen, iän, mahdollisen trauman, operaation, lähetteen ja lausunnon päiväyksen ja 

mahdollisen ongelman muodossa. 
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5 TULOKSET 

 

 

5.1  Aineiston kuvailu 

 

Tutkimuksessa olleiden potilaiden sukupuolijakaumassa on miehiä 34 ja naisia 37. 

Ikäjakauma on yhden vuoden ikäisestä 93-vuotiaaseen ja keskiarvo on 47,1 vuotta. 

Kuvaukseen lähettämistä edeltävä trauma oli 32 potilaalla ja ei edeltävää traumaa 39 

potilaalla. Operaation jälkeisiä kuvauksia oli 36 ja kuvauksia ilman operaatiota oli 35. 

Alla olevassa taulukossa esitetään jakaumien prosenttiosuudet. (Taulukko 2.) 

 

 

TAULUKKO 2. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä alaraajojen natiiviröntgenkuvauksiin 

15.–17.5. 2006 lähetettyjen potilaiden keskeiset taustatiedot (n = 71). 

 

Sukupuoli, miehet/naiset 34/37 (47,9 %/52,1 %) 

Ikä (v), keskiarvo (vaihteluväli)  47,1 (1–93) 

Trauma 32/39 (45 %/55 %) 

Operaatio 36/35 /50,7 %/49,3 %) 

 

 

 

Kuvattavia kohteita on tutkimuksessa yhteensä 71 kpl, jotka jaoteltiin alaraajoissa 

reiden, polven, säären, nilkan, jalkaterän ja muun alueen kuvauskohteisiin. Muu alue on 

koko alaraajan röntgenkuvaus. Lääketieteen erikoisalakohtaisesti jaoteltiin kirurgian, 

ensiavun, ortopedian, fysiatrian ja muun erikoisalan lähetteiden mukaisesti käyttäen 

lähetteen kirjoittamispaikkaa. Muu erikoisala tässä tutkimuksessa on sisätaudeilta 

diabetes, infektio ja reuma sekä gastrokirurgia ja lastentaudit. (Taulukko 3.)  

 

Kirurgian ja fysiatrian yksiköstä ei ole yhtään lähetettä tässä otoksessa. Ensiavun 

lähetteitä on 16 kpl (22,5 %), ortopedian lähetteitä 30 kpl (42,3 %) ja muista yksiköistä 

yhteensä 25 kpl (35,2 %). (Taulukko 3.) 
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Kuvattavia kohteita ovat reisi 4 kpl (5,6 %), polvi 17 kpl (23,9 %), sääri 8 kpl (11,3 %), 

nilkka 20 kpl (28,2 %), jalkaterä 22 kpl (31 %) ja koko alaraajan kuvaus 1 kpl (1,4 %). 

(Taulukko 3.) 

 

 

TAULUKKO 3. Natiiviröntgentutkimuksessa alaraajojen eri kuvattavat kohteet 

erikoisaloittain. 

 

Lähete(N)/ 

kuvattavat 

kohteet 

Reisi Polvi Sääri Nilkka Jalkaterä Muu Yhteensä 

kirurgia - - - - - - 0 

ensiapu - 8 1 4 3 - 16 

ortopedia 1 3 6 12 9 - 30 

fysiatria - - - - - - 0 

muu... 3 6 2 4 9 1 25 

Yhteensä 4 17 8 20 22 1 71 

 

 

 

Ensimmäisiä eli primäärikuvauksia oli yhteensä 32 kpl (35,9 %): reiden alueelta 1, 

polven alueelta 10, säären alueelta 5, nilkan alueelta 9, jalkaterän alueelta 6 ja 1 koko 

alaraajan kuvaus. Leikkauksen jälkeisiä eli post-operatiivisia kuvauksia oli 2 kpl (2,2 

%), molemmat nilkan alueelta. Tarkistus- eli kontrollikuvauksia oli 55 kpl (61,9 %), 

reiden alueelta 2, polven alueelta 11, säären alueelta 9, nilkan alueelta 15 ja jalkaterän 

alueelta 18. (Taulukko 4.) 

 

Kuvattavia kohteita oli yhteensä 89, joista 15 potilaalla kuvattiin useampaa kuin yhtä 

kohdetta. Yhdellä potilaalla kuvattiin neljää eri kohdetta. (Taulukko 4.) 
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TAULUKKO 4. Alaraajojen natiiviröntgentutkimuksen kuvausindikaation mukainen 

jaottelu. 

 

Kuvausindikaatio/(N) 
Reisi Polvi Sääri Nilkka Jalkaterä Muu Yhteensä 

primääri 1 10 5 9 6 1 32 

post-operatiivinen - - - 2 - - 2 

kontrolli 2 11 9 15 18 - 55 

        

Yhteensä 3 21 14 26 24 1 89 

 

 

 

Alaraajojen natiiviröntgenkuvauksen lähetteistä suurin osa (65 kpl) oli laadittu 

kiireellisenä päivystyslähetteenä. Viivettä lähetteen kirjoittamisen ja kuvauksen välillä 

ei ollut. Muissa yksiköissä laadituissa kiireellisissä tutkimuspyynnöissä oli kuvausviive 

1 – 2 vuorokautta 10 potilaalla.  Ei-kiireellisiä tutkimuspyyntöjä, joissa kuvausviive oli 

3 – 7 vuorokautta, oli 6 potilaalla. Yli 7 vuorokauden viiveitä lähetteestä kuvaukseen oli 

8 kpl. (Taulukko 5.) 

 

Kuvauksen jälkeen lausunnon viivettä ei ollut 78 tutkimuspyynnössä. Kliinikko tai 

radiologi lausui nämä samana päivänä. Lausunnon viive 1 – 2 vuorokautta oli 5 

lähetteessä, 3 – 7 vuorokauden viive 3 lähetteessä ja yli 7 vuorokauden lausuntoviive 3 

lähetteessä. Suurimmat viiveet sekä kuvaukseen menossa että lausunnon saamisessa 

olivat reumatautien yksiköstä lähetettyjen potilaiden alaraajojen 

reumakontrollikuvauksissa. Pisin viive lausunnon saamiseen oli 25 vuorokautta. 

(Taulukko 5.) 
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TAULUKKO 5. Viiveet lähetteen laatimisesta kuvauksiin, ensimmäiseen lausuntoon ja 

radiologin lausuntoon. 

 

Viive (n = 89) 
Lähetekuvaus  Kuvausensimmäinen 

lausunto 

ensimmäinen lausunto 

 radiologin lausunto 

Ei viivettä 65 78 44 

1-2 vrk 10 5 12 

3-7 vrk 6 3 1 

yli 7 vrk 8 3 0 

 

 

5.2 Tulosten merkitys röntgenkuvauksissa 

 

Alaraajojen röntgenkuvauksia tehdään laajasti nuorille ja vanhoille potilaille. Tässä 

tutkimuksessa nuorin oli 1-vuotias ja vanhin 93-vuotias. Keskiarvo oli 47,1 vuotta. 

Naisten ja miesten määrä oli lähes sama. Ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja. Eniten 

tutkimuspyyntöjä oli ortopedian ja ensiavun erikoisaloilta. Näillä aloilla 

röntgentutkimuksia tarvitaan eniten diagnoosin varmistamiseksi. Myös hoidon ja 

parantumisen edistymistä seurataan röntgenkuvauksilla. Kontrollikuvausten määrä tässä 

tutkimuksessa oli kaksi kolmasosaa kokonaismäärästä.  

 

Kontrollikuvaukset määrätään usein poliklinikkakäynneillä eri erikoisaloilla ja 

tapauskohtaisesti eri kuvattavien kohteiden ja parantumisen odotuksen mukaisesti. 

Akuutin trauman jälkeen kontrollikuvaus tarvitaan usein lyhyellä viiveellä. 

Pitkäaikaissairaat eivät tarvitse nopeasti kontrollikuvauksia eikä myöskään kuvausten 

lausunnoilla ole kova kiire.  

 

Lausuntopyyntö esitetään lähetteessä erikseen, jos halutaan radiologian erikoislääkärin 

varmistus. Useimmat kliinikot haluavat itse katsoa kuvat ensin ja sitten tarvittaessa 

pyytävät radiologin kommenttia. Akuutit kiireelliset kuvaukset trauman yhteydessä 

vaativat radiologin lausunnon nopeasti. Tarvittaessa radiologin lausunto on 

käytettävissä välittömästi ilman viivettä. Natiiviröntgenkuvausten määrä on kuitenkin 

kasvanut ja samalla lausuttavien kuvien määrä lisääntynyt. Tämä aiheuttaa viivettä 

diagnosoinnissa, ja potilaan hoito voi viivästyä jopa merkittävällä tavalla. 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Potilaat   

 

Tutkimuksessa potilaiden määrä oli sama otoksessa kuin normaalisti arkipäivinä. 

Kaikkien erikoisalojen potilaita ei tutkimukseen sisältynyt. Tämä johtunee eri 

viikonpäivinä tehtyjen tutkimuspyyntöjen erilaisuudesta. Osa tutkimuksista on 

keskitetty alkuviikolle ja osa viikonlopulle. Ensiavun natiiviröntgenkuvaukset ovat 

jakautuneet tasaisesti kaikille viikonpäiville. Sukupuolieroja ei tässä tutkimuksessa 

tullut esille. Potilaiden ikäjakauma oli tasainen nuoresta vuoden ikäisestä vanhaan 93-

vuotiaaseen. Natiiviröntgentutkimuksia tehdään eri indikaatioilla potilaille diagnoosin 

varmistamiseksi. Tässä tutkimuksessa poissuljettiin ne tutkimuspotilaat, joiden 

kuvauksiin ja lausuntoihin liittyviä tietoja ei ollut saatavilla yleisestä 

potilastietojärjestelmästä.  

 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimus on luonteeltaan retrospektiivinen, sairauskertomustietoihin pohjautuva. Tämä 

asettaa monia rajoituksia tulosten tulkinnalle verrattuna etenevään prospektiiviseen 

tutkimukseen. Joitakin tietoja ei löydy kaikkien potilaiden sairauskertomuksista, koska 

niitä ei ole sinne kirjattu.  

 

Röntgentutkimuksia tehdään Suomessa päivittäin suuri määrä. Tutkimuspyyntöjä 

laaditaan lähes kaikilta lääketieteen erikoisaloilta. Kuvat lausuu joko röntgenlääkäri tai 

tutkimuspyynnön tehnyt lääkäri. Röntgenkuvien lausunnoissa on näkemyseroja 

radiologin ja kliinikon välillä, siten että radiologin lausunnoissa keskitytään laaja-

alaisesti anatomisiin rakenteisiin ja kokonaisvaltaisesti koko kuvatun alueelta. Kliinikko 

lausuu usein vain siltä osin kuin se hänelle merkitsee kliinisesti. Radiologin lausuntoja 

tarvitaan kliinikon hoitopäätösten tueksi ja ohjaamaan potilaan hoitolinjauksia. Jos 

röntgentutkimukseen pääsy ja radiologin tai kliinikon lausunto viivästyvät tarpeettoman 

kauan, seurauksena voi olla vakava potilasturvallisuuden vaarantuminen. Kiire kliinikon 

tai radiologin työssä saattaa aiheuttaa röntgenkuvien virheellistä tulkintaa.  
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Virheet voidaan välttää tai ainakin vähentää oleellisesti hyvien 

röntgentutkimuspyyntöjen ja lausuntojen avulla. Lääkäreiden riittävä radiologian 

koulutus ja välitön saatavilla oleva kuvakonsultaatio luo hyvän yhteistyön kliinikon ja 

radiologin välille.  
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Liite 1: Tiedonkeruulomake sairauskertomustietojen keräämistä varten 

 

 

 

TUTKIMUSKAAVAKE Koivurinne Olli, syventävät työt, radiologia 

 

 

Potilaat  Sukupuoli 

(m/n) 

Ikä 

(v.) 

Trauma 

(k/e) 

Operaatio 

(k/e) 

Lähete 

(osasto) 

Lausunto 

(k/e) 

Ongelma 

(k/e) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        
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25.        

 

Selitykset / lyhenteet 

Sukupuoli: nainen (n), mies (m) 

Ikä: (vuosi) 

Trauma: on (k), ei (e) 

Operaatio: ei (e), post-oper. (k) 

Lähete (osasto): kirurgia (k), ensiapu (e), ortopedia (o), fysiatria (f), muu (m) 

Lausunto: on (k), puuttuu (e) 

Ongelma: vastaavuus (k), ei vastaavuutta (e) radiologin lausuntoon verrattaessa. 

 

 

YHTEENVETO lukumäärät (N) 
 

 

 

Lähete(N)/ 

kuvattavat 

kohteet 

Reisi Polvi Sääri Nilkka Jalkaterä Muu Yhteensä 

kirurgia        

ensiapu        

ortopedia        

fysiatria        

muu...        

Yhteensä        

 

 

 

Kuvausindikaatio/(N) 
Reisi Polvi Sääri Nilkka Jalkaterä Muu Yhteensä 

primääri        

post-operatiivinen        

kontrolli        
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muu        

Yhteensä        

 

 

 

 Reisi Polvi Sääri Nilkka Jalkaterä Muu Yhteensä 

Lausunto (N) 
       

Ongelma 

(laus./ei laus.) 

       

Suorittaja 

(rad./muu) 

       

Viive (aika 

pvä) 

       

Uudelleenkutsu 

(k/e) 

       

Yhteensä        

 

 

 

Viive: Pyyntö  1. lausunto  2. (radiologin) lausunto 

 

Viive 
Tutkimuspyyntö 1. lausunto 1.lausunto  rad.lausunto 

   

   

   

 

 

Uudelleenkutsu: mistä potilas on? 

 

Vaikuttavuus ja taloudelliset tekijät. 


