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Sidonnaisuudet

• Lonkkamurtuman KH suositustyöryhmän pj
• Luustoliiton hallitus
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Lonkkamurtumapotilan kuntoutus
• Kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa toimintakyky 

mahdollisimman nopeasti sellaiseksi, että hän voi jatkaa 
elämäänsä entisessä elinympäristössään.

• Kuntoutus suunnitellaan potilaan lähtökohdista ja hänen 
tavoitteidensa mukaisesti
o HUOM monisairaus, delirium, ravitsemustila

• Moniammatillisen kuntoutusyksikön toiminnassa 
korostuvat laaja-alainen arviointi, varhainen mobilisaatio, 
potilaan omatoimisuus sekä yhteistyö avohoidon, 
potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

• Kuntoutumisen edistymistä ja tavoitteiden toteutumista 
seurataan yhdessä potilaan kanssa.

• Arvioinnissa käytetään sovittuja toimintakykymittareita.
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Lonkkamurtumapotilaan hoitoketjusta
− Lähtötilanteesta riippumatta 

lonkkamurtumapotilaiden hoidon tulee olla 
suunniteltua ja sen tulee tapahtua viivytyksettä. 
Tärkeää on hoidon jatkuvuus paitsi siirryttäessä 
hoitopaikasta toiseen myös kunkin hoitoyksikön sisällä-

− Keskitetty leikkaushoito yli 25 lonkkamurtumapotilasta 
vuodessa hoitavissa yksiköissä näyttäisi olevan 
yhteydessä pienempään kuolleisuuteen.

− Geriatrin osallistuminen akuuttivaiheesta lähtien 
saattaa pienentää kuolleisuutta ja lyhentää 
hoitoaikoja.

− Keskitetty geriatrinen, moniammatillinen 
kuntoutusyksikkö 50 – 300 potilasta/v



Moniammatillinen kuntoutusyksikkö

• Hoito ja kuntoutus tulee keskittää osaaviin 
moniammatillisiin ja asianmukaisesti resurssoituihin
keskuksiin.
o Geriatrilääkäri, sh, ph, ft, toit, sos.tt, potilas ja 

läheinen
o Kotona asuvan lonkkamurtumapotilaan laaja-

alainen, moniammatillinen ja keskitetty kuntoutus 
nopeuttaa ja parantaa toimintakyvyn 
palautumista ja kotiin palaamista (A).

o Muistisairaat lonkkamurtumapotilaat hyötyvät 
leikkauksenjälkeisestä moniammatillisesta 
kuntoutuksesta (A).
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Kuntoutuksen avulla voidaan estää dementoituneiden
lonkkamurtumapotilaiden (MMSE 12 - 17) pitkäaikaiseen laitoshoitoon

joutumista, hoitoaika 47 vs. 147 vrk
Huusko ym. BMJ 2001



Kotiutuminen ja kuntoutus 
avohoidossa

• Moniammatillisesti yhteistyössä potilaan, hänen 
läheistensä ja avohoidon kanssa valmisteltu kotiutus 
ja kotona jatkuva suunnitelmallinen kuntoutus.

• Ennen kotiutusta tehdään kotikäynti.
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Lonkkamurtumapotilaan hoitoketju
Lonkkamurtuman KH suositus:



Lonkkamurtuma sotessa?
Lonkkamurtuman Käypä Hoito -suositus 2017 ja 
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) 
suositus 30.8.2016, Kirurgia Suomessa 2020 linjaukset, Hakala 
ym. 2014, selvitysmies 1.2.2017

• Seuranta ja raportointi
• Moniammatillinen, viipeetön ja keskitetty ortogeriatrinen

hoitokokonaisuus
o Leikkaushoidon keskittäminen 

• Keskitetty kuntoutusyksikkö
• Lonkkaliukumäki -malli 

o Edellyttää läheistä yhteistyötä ortopedisen yksikön 
kanssa ja päivystysvalmiutta

o Siirto 1-2 vuorokauden kuluessa
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Lonkkaliukumäki? 1/2

• Lonkkaliukumäki -mallin käyttöönotto Espoossa
vähensi kustannuksia (noin 0,5 miljoonaa vuodessa), 
vähensi kuolleisuutta, lyhensi sairaalahoitoaikaa ja 
lisäsi kotiutusta (Perfect 2015). 

• Lonkkaliukumäki voi säästää Suomessa kustannuksia 
vuositasolla yli  20 miljoonaa

• Lonkkaliukumäki ei vaatinut lisäresursseja
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Lonkkaliukumäki?  2/2
• Henkilöstöä on koulutettu, yhteistyötä ja johtamista on 

kehitetty ja resursseja on kohdistettu uudella tavalla. 
• Prosessi alkaa jo ambulanssissa ja jatkuu heti sairaalan 

päivystyksessä, jossa lääkintävoimistelija tapaa potilaan 
jo ennen leikkausta. 

• Leikkaukseen pääsee aiempaa nopeammin, ja 
leikkaustekniikan toteutuksen ja jatkomobilisaatio-
ohjeistuksen osalta on pyritty entistä paremmin 
huomioimaan kuntoutuksen tarpeet. 

• Potilas on aktiivisella kuntoutusosastolla kahden päivän 
kuluttua leikkauksesta. Sama tuttu kuntouttaja hoitaa 
potilasta päivystyksestä kotiin asti 

• Kuntoutumista seurataan kuukausi kotiin pääsyn jälkeen. 
• Jo sairaalassa potilaalle pyritään rekrytoimaan 

”kotikoutsi” eli sukulainen tai ystävä, joka huolehtii 
kuntoutujan motivoinnista ja kannustamisesta.
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Näyttöön perustuva hoito

 

• Kansallinen ohjaus
• Seuranta ja 

raportointi 
• Vahva asiantuntijuus 

ja siihen riittävät 
resurssit

• Tietojärjestelmät 
tukevat uudistusta 
kaikista sen 
näkökulmista 
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Lonkkamurtumapotilaan vaikuttava 
kuntoutusketju

− Leikkaus on tehtävä viivytyksettä sellaisella 
menetelmällä, joka mahdollistaa välittömän 
mobilisaation 

− Mobilisointi tulee aloittaa heti leikkauksen jälkeen (B)
− Hoito ja kuntoutus on moniammatillista ja edellyttää 

sujuvaa yhteistyötä ja tiedonkulkua eri ammattilaisten 
kesken

− Potilas ja läheiset otetaan aktiivisesti mukaan 
kuntoutukseen

− Yksilöllinen progressiivinen fyysinen harjoittelu jatkuu
kotiutuksen jälkeen 

− Lonkkamurtuman jälkeen on uusia luunmurtumia 
ehkäistävä aktiivisesti.
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