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Objective of EVB physiotherapy:

“To see that research and development becomes
an integral part of health care so that practitioners,
managers and other staff find it natural to rely on
the results of research in their day to day decision
making and longer term strategic planning”

EVB (evidence based practice)



Näyttö esiin – miksi?

• Vaikuttavuus näkyväksi potilaalle, terapeutille, palvelujen
maksajille ym.

• Keskitytään vaikuttaviin terapiamuotoihin ja karsitaan hyödyttömiä
• Ei hoitoja vain potilaan tyytyväiseksi tekemiseksi

=> epäeettistä voimavarojen käyttöä



Evidenssin /käytänteiden perustana
tutkittu tieto

Alkuperäisjulkaisu
Systemoitu katsaus

Hoitosuositus
Käypä hoito ym.

Alueellinen hoito-
ohjelma

Valtakunnallinen työryhmä

Alueellinen työryhmä
-hoitoketjut

Talon tapa
Paikallinen pienryhmä

Kansainväliset
suositukset

Kliininen kokemus



Formulating the clinical question:

PICO: is a state of mind.

P   =  Patient’s disorder
I    =   Intervention
C   =  Comparison intervention
O   =  Outcome.

YKSITTÄINEN POTILAS
JA TIEDONHAKU



Is TENS effective therapy for osteoarthritis?

P  =  osteoarthritis of the knee
I   =  TENS (transcutaneous nerve stimulation)
C =  no comparative treatment mentioned
O =  pain relief

=> data search => PuB Med ,
Cochrane??



Transcutaneous electrical nerve stimulation for knee
osteoarthritis

Osiri M. et al.
Cochrane Database Syst Rev.
2000;(4):CD002823

• Seven trials were eligible to be included in this review.
• Six used TENS as the active treatment while one study used acupuncture-like

TENS (AL-TENS). A number of 148 and 146 patients were involved in the active
TENS treatment and placebo, respectively.

• Pain relief from active TENS and AL-TENS treatment was significantly better
than placebo treatment.

• Knee stiffness also improved significantly in active treatment group compared
to placebo.



Kirjallisuus/
Mitä on jo
tutkittu

Spine register

Harjoitus-
ohjelmien sisältö:
potilaat, terapeutit,
EMG-study Spine
register

Harjoitusproto-
kollan luonti

(case-testaus)

Tulosmuuttujien
lyönti lukkoon

Intervention
toteutus

Sequential phases of developing randomized controlled trials of complex interventions
(Campbell, M. et al. BMJ 2000;321:694-696)

Asetelman

implementointi

ei-
kontrolloidussa

tilanteessa

AIEMPI TUTKIMUS TUTKIMUKSEN
SUUNNITTELUN PERUSTANA



Mistä tietoa

Medline
PubMed
Cochrane - katsaukset (ei löydy kaikkiin aluesiin)
Cinahl - Nursing & Allied Health… - joskus lisähyöty

Pedro - Physiotherapy Evidence Database
+ pisteyttää tutkimuksen laadun ; -viive”

Käypä Hoito / Fysioterapiasuositukset
Terveysportti : EBM guidelines, NJM, Lancet, sanakirja

ym..



NÄYTÖNASTE

INTERVENTIO
[Näytönastekatsauksen numero]
Tutkittu terapia
Verrokkiterapia

TUTKIMUSTYYPPI A
vahva

tutkimus-
näyttö

B
kohtalaine

n
tutkimus-

näyttö

C
niukka

tutkimus-
näyttö

D
1 tutkimus, jonka

laatu huono /
ei

tutkimusnäyttöä

Vedessä suoritettu harjoittelu [E120]
1 Sähkö-akupunktio, ohjaus ja
neuvonta.
Maalla tehtävät vastaavat harjoitteet
kuin koeryhmällä vedessä.
Neljässä tutkimuksessa
kontrolliryhmällä ei harjoittelua.
2,3 Ei harjoittelua

Järjestelmällinen
katsaus 1 (6
tutkimusta)
Satunnaistettu,
kontrolloitu
tutkimus 2,3

Toimintaky
ky
Elämänlaat
u

Ohjattu terapeuttinen harjoittelu [E6]
14 Ei hoitoa
15 Potilasohjeet ja lääkitys
tarvittaessa

Satunnaistettu,
kontrolloitu
tutkimus 14

Satunnaistettu,
kontrolloitu
tutkimus 15

Kipu
Toimintaky
ky

kotiharjoittelu yhdistettynä yksilö- tai
ryhmäneuvontaan
[E303]
-> Vesiharjoittelu yhdessä
potilasohjauksen kanssa
Ohjaus ilman harjoittelua

Satunnaistettu,
kontrolloitu
tutkimus

Nivelkipu
Toimintaky
ky
Elämänlaat
u

Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus



Fysioterapiatutkimuksen määrän kehitys



Growth in PEDro records coded as being of relevance to sports
physiotherapy.

Sherrington C et al. Br J Sports Med 2010;44:836-837

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Association of Sport and Exercise Medicine. All rights reserved.



Trials meeting the criteria for each individual item on the PEDro scale

Sherrington C et al.
Br J Sports Med
2010;44:836-837

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Association of Sport and Exercise Medicine. All rights reserved.

Ongelma: Intervention laatua ei kontrolloida, kriteerit
koskee tutkimusasetelmaa!

n=615 for sports-
coded trials

n=12,408 for all
randomised

controlled trials



Self-reported attitudes and beliefs about evidence-based
practice

Jette D U et al. PHYS THER 2003;83:786-805



Easy to read? Self-reported knowledge of specific terms

Jette D U et al. PHYS THER 2003;83:786-805

• Knowledge of meta-analysis and confidence intervals was associated with years since
licensure and professional degree, and highest degree.



Self-reported attention to literature

Jette D U et al. PHYS THER 2003;83:786-805



Barriers to evidence-based practice

Jette D U et al. PHYS THER 2003;83:786-805

• 67% insufficient time
• 34% lack of generalizability of research findings to their specific patient population
• 31% inability to apply findings to individual patients
• lack of interest 11%



• Greater use of evidence
• Greater use of clinical guidelines
• More emphasis on understanding patient focus care
• Growth in numbers of Extended Scope Practitioners: e.g.Task

transfer
• Increase in numbers of Clinical Researchers
• Technological & pharmaceutical advances in all areas of clinical

specialty could lead to a reduced need for physiotherapy

PT-practice: the future




