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Taustaa

Alaselkäkivun liitännäisoireet olivat yleisiä kaikilla
koulutusaloilla:

Alaselkäkipu on moniulotteinen kokonaisuus, jossa
sekä biologiset, psykologiset että sosiaaliset tekijät
vaikuttavat kivun kokemukseen ja siitä aiheutuvaan
haittaan (Hartvigsen et al. 2018).

65 – 78 % Säteilyoire alaraajaan
59 – 78 % Monipaikkainen kipu
50 – 65 % Ahdistusta
54 – 65 % Masennusoireita

Örebron lyhyen kipukyselyn ja STarT -selkäkyselyn
avulla voidaan tunnistaa psykososiaalisia riskitekijöitä
kivusta aiheutuvan haitan pitkittymiselle (Hill et al.
2010; Hill et al. 2011; Linton et al. 2003; Boersma et
al. 2005; Karran et al. 2017).

Pelko-välttämiskäyttäytyminen oli yleisempää
tekniikan alalla (p = 0.015) ja palvelualalla (p = 0.038)
kuin muilla koulutusaloilla.

STarT -selkäkysely on kehitetty tunnistamaan
”Millaista hoitoa ja kuinka paljon kukin potilas
tarvitsee?” Se sisältää 9 kysymystä, joista 5 viimeistä
liittyvät kivun psykologisiin tekijöihin.

Terveys- ja hyvinvointialalla kouluttautuneilla oli
vähiten fyysiseen aktiivisuuteen liittyvää pelkoa (p =
0.025).
Kipuun liittyvä katastrofointi oli yleisempää
tekniikan aloilla kuin muilla koulutusaloilla (p =
0.028) ja vähäisempää terveys- ja hyvinvointialalle
kouluttautuneilla (p = 0.001).

Johtopäätökset
Örebron lyhyt kipukysely.

STarT -selkäkysely

Menetelmät
STarT -selkäkysely tunnistaa kolme alaluokkaa:
1)Potilaat, jotka paranevat hyvin ja joiden hoidon tarve
on pieni.
2)Potilaat, joiden toipumisen ennuste on hyvä, mutta
jotka tarvitsevat tukea, esimerkiksi kontrollikäynnin.
3)Potilaat, joilla oirekuvaan liittyy sellaisia
psykososiaalisia ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä,
joihin tulee keskittyä hoidossa - ja joihin potilas tulee
todennäköisesti tarvitsemaan pitempään jatkuvaa
tukea.

Tutkimme 674 työikäisen perusterveydenhuoltoon ja
työterveyshuoltoon hakeutuneen potilaan aineistossa,
miten alaselkäkipupotilaat jakautuivat matalan,
kohtalaisen ja korkean riskin luokkiin Örebron kyselyn
lyhyen version ja STarT -selkäkyselyn perusteella.

Örebron kipukysely on kipupotilailla lähes
täydellinen työkyvyttömyyden arviointityökalu. Se
tunnistaa 85 % työterveyshuollon potilaista, jotka
tulevat olemaan kivun vuoksi >14 pv sairauslomalla
seuraavan 6 kk aikana. Örebro-lyhyt (10 kysymystä)
on kehitetty seulontakyselyksi nopeampaan kliiniseen
käyttöön.

Tulokset

Sekä STarT -selkäkysely että Örebron kysely on
kehitetty niiden henkilöiden tunnistamiseksi
varhaisessa vaiheessa, joilla on kohonnut riski kivun
pitkittymiseen, esimerkiksi erilaisten riskitekijöiden
kasautumisen vuoksi. Ne toimivat ammattilaisen
kliinisen päättelyn tukena, ottavat huomioon laajaalaisesti potilaan tilanteeseen liittyvät
biopsykososiaaliset tekijät sekä ohjaavat
hoitosuositusten mukaiseen hoitoon.

Seuraavaksi selvitimme, onko potilaiden koulutusala
yhteydessä riskiluokkien jakaumiin sekä kysyttyihin
yksittäisiin riskitekijöihin. Verkkokyselyssä selvitettiin
lisäksi potilaan ikä, sukupuoli, ja ammatti.

STarT-selkäkysely luokitteli matalan, kohtalaisen ja
korkean riskin ryhmiin miehistä 46 %, 38 % ja 16 %.
Naisilla vastaavat jakaumat olivat 39 %, 57 % ja 15 %.
Örebro-lyhyt luokitteli miehistä matalan, kohtalaisen
ja korkean riskin ryhmiin 50 %, 22 % ja 28 %, ja
naisilla jakauma oli 50 %, 21 % ja 29 %.
Jakaumat eivät eronneet merkitsevästi sukupuolen
mukaan.
Riskiryhmien jakautumisessa kokonaisaineistossa ei
ollut tilastollisesti merkitsevää eroa koulutusalojen
välillä (STarT-selkäkysely p=0.081; Örebro-lyhyt
p=0.091).

Tutkimus osoitti, että koulutusalalla oli yhteyttä kivun
pitkittymistä ennustaviin psykososiaalisiin
riskitekijöihin. Kuitenkin jokaisen kipupotilaan – ei
pelkästään tekniikan aloilla työskentelevien –
anamneesin tulisi sisältää sekä biologiset, psykologiset
että sosiaaliset tekijät.
Työkyvyn kannalta oleellista on tunnistaa kipuoireisten
joukosta ne, joiden riski ajautua työkyvyttömäksi on
suurentunut ja ohjata heidät varhaisessa vaiheessa
oikealle hoito- ja työkyvyn tukipolulle.
Yleisesti riskitekijöiden tunnistaminen tukee osuvien
interventioiden suunnittelua niille alaselkäpotilaille,
joiden kohdalla pyritään vähentämään fyysiseen
aktiivisuuteen liittyvää pelkoa ja lisäämään
pystyvyyttä. Potilaan koulutusalan merkitys hoidossa
tai työpaikkainterventioiden suunnittelussa vaatii
lisätutkimusta.
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