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Tutkimuksen valitseminen 

Kliinisen neurofysiologian (KNF) tutkimusten indikaatiot kerrotaan tutkimuskohtaisesti 

ohjekirjassa. 

• Tarvittaessa voit kysyä neuvoa potilaasi KNF-tutkimuksiin liittyen Meilahden KNF-osaston 

lääkäriltä virka-aikaan p. 050 452 9308. 

Muissa kuin lääketieteellisissä ongelmissa, ota yhteyttä haluamaasi KNF-yksikköön. 

Tutkimusmääräys eli lähete 

Otamme vastaan sekä perusterveydenhuollon (PTH) että erikoissairaanhoidon (ESH) 

tutkimusmääräyksiä.  

• Lappeenrannan KNF-yksikkö ottaa vastaan poikkeuksellisesti vain ESH:n määräyksiä. 

• Joihinkin erikoistutkimuksiin kuten tuntokynnysmittauksiin hyväksymme vain ESH:n 

määräyksiä. 

• ENMG-tutkimuksia koskien on erilliset ohjeet mm. PTH:lle, koska ENMG-tutkimusvalikoima 

on PTH:lle rajoitetusti käytettävissä. Myös suppean yöpolygrafian tutkimukseen lähettämisestä 

on erilliset ohjeet PTH:lle.  

• Katso ohjeet lähettävälle yksikölle täältä. 

 

KNF-tutkimuksiin tarvitaan aina sähköinen tutkimusmääräys eli lähete. Paperimääräyksen 

käytöstä on sovittava erikseen. 

o Määräys eli tutkimustilaus tehdään omaan potilastietojärjestelmään (Apotti, Pegasos, Lifecare, 

Mediatri, Acute), Lappeenrantaa ja Kotkaa lukuun ottamatta.  

o Lappeenrannan KNF-yksikköön määräykset tehdään LifeCare-järjestelmään KLNF-lehdelle. 

o Kotkan KNF-yksikköön ESH:n määräykset tehdään LifeCare-järjestelmään KLNF-lehdelle ja 

PTH:n määräykset sisäisenä määräyksenä B1-lomakkeelle.  

o HUSin yksiköistä määräykset Kotkan KNF-yksikköön tehdään paperimääräyksinä.  

https://huslab.fi/ohjekirja/erikoisalahakemisto.html#neurofysiologia
https://www.hus.fi/haku?q=kliininen%20neurofysiologia&size=n_20_n&filters%5B0%5D%5Bfield%5D=content_type&filters%5B0%5D%5Bvalues%5D%5B0%5D=imaging-locations&filters%5B0%5D%5Btype%5D=all
https://huslab.fi/neurofysiologia/index.html
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o HUS Työterveyshuollon potilastietojärjestelmää ei ole integroitu Apotin kanssa, minkä 

vuoksi toistaiseksi HUS TTH:n KNF-tutkimuspyynnöt tehdään paperimääräyksellä. 

Tutkimusmääräyksessä tarvittavat tiedot 

Oikeat määräystiedot mahdollistavat potilaan ohjautumisen oikean tasoiseen (esim. ENMG) ja 

oikea-aikaiseen (esim. kiireelliset tutkimukset) tutkimukseen.  Puutteellisilla tiedoilla tehty 

määräys palautetaan. Linkit määräystietoihin: 

• Lähetteessä tarvittavat tiedot 

Ajanvaraus 

Lähettävät yksiköt voivat itse varata ajan joihinkin tutkimuksiin. Tästä on sovittu erikseen 

yksiköiden kanssa. Muissa tapauksissa KNF-yksiköt varaavat potilaalle ajan tai joissain tilanteissa 

ohjaavat potilaan tekemään itse ajanvarauksen netissä. KNF-yksikön tekemä ajanvaraus tai 

potilaan ohjaaminen sähköiseen ajanvarausjärjestelmään tapahtuu määräystietojen perusteella.  

 Voit tarvittaessa tiedustella ajanvarauskäytäntöjä haluamastasi KNF-yksiköstä. 

Potilaat, joiden toimintakyky on alentunut 

KNF-tutkimuksen tekee yleensä KNF-hoitaja tai KNF-lääkäri yksin joten, jos potilaan toimintakyky 

on rajoittunut, on saattaja tai muu avustaja mahdollisesti tarpeellinen.  

• Nosturilla siirrettävät potilaat kannattaa kuljettaa tutkimukseen vuoteella silloin, kun KNF-

yksikkö sijaitsee samassa rakennuksessa potilaan hoito-osaston kanssa tai paarikuljetuksella, 

jos joudutaan vaihtamaan rakennusta. Tällöin siirtäminen tutkimusvuoteelle onnistuu ilman 

nosturia. 

• Tehohoitopotilaat tai muut erityisvalvontaa ja peruselintoimintojen tukea vaativat potilaat 

tutkitaan yleensä omalla hoito-osastollaan.  

• Desorientoituneiden potilaiden mahdollisuudet suppean yöpolygrafia-tutkimuksen 

toteuttamiseen voivat olla riittämättömät. Tällöin tutkimusta ei voida tehdä ilman, että 

potilaalla on avustaja kotona yöllä rekisteröinnin ajan. 

Lausunto 

Lausunto kiireettömästä KNF-tutkimuksesta valmistuu pääsääntöisesti noin kahden viikon sisällä 

tutkimuksesta ja se on luettavissa omasta potilastietojärjestelmästä.  

• Tutkimuslausunnon liitteet ovat katsottavissa Apotista tai Weblab Clinicalista  

• Paperimääräyksellä tulleissa tutkimuspyynnöissä lausunto ei välity sähköisesti 

potilastietojärjestelmissä, vaan lausunto ja liitteet välitetään postitse 

https://huslab.fi/neurofysiologia/08_lahetteessa_tarvittavat_tiedot/index.html
https://huslab.fi/neurofysiologia/08_lahetteessa_tarvittavat_tiedot/index.html
https://www.hus.fi/haku?q=kliininen%20neurofysiologia&size=n_20_n&filters%5B0%5D%5Bfield%5D=content_type&filters%5B0%5D%5Bvalues%5D%5B0%5D=imaging-locations&filters%5Bhttps://www.hus.fi/haku?q=kliininen%20neurofysiologia&size=n_20_n&filters%5B0%5D%5Bfield%5D=content_type&filters%5B0%5D%5Bvalues%5D%5B0%5D=imaging-locations&filters%5B0%5D%5Btype%5D=all0%5D%5Btype%5D=all

