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• Tutkijatohtori
– Hki yliopisto/ Kaksostutkimus/ elintavat

• Väitös: Iäkkäiden luunmurtumat
– Turun yliopisto (yleislääketiede) 2011

• Terveystieteiden maisteri 2002
– Terveystieteiden opettaja
– Gerontologian asiantuntija

• Yhteistyö ja asiantuntijuus
– Käypä hoito
– Suomen Fysioterapeutit
– Suomen Luustoliitto
– UKK Terveyspalvelut Oy
– Luennoitsija (useita tahoja, ei kaupallisia sidonnaisuuksia)

• Fysioterapeutti 1990 -
• Äiti, vaimo, omainen
• Keski-ikäinen nainen
• Kuntoliikkuja
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Jälkeenpäin lisätty kommentti/ Piirtola

• Tässä esityksessä
– Mobilisaatiolla tarkoitetaan välittömästi leikkauksen

jälkeistä vuoteesta ylösnousua ja perusliikkumista
(kävelyä, portaiden nousua) sekä päivittäisiä
perustoimintoja (syöminen, WC-toiminnot, peseytyminen,
pukeutuminen yms).

– Fyysisellä harjoittelulla tarkoitetaan yksilöllistä ja
suunnitelmallista liikuntaharjoittelua, jonka tarkoituksena
on asteittain (progressiivisesti) lisätä lihasvoimaa-,
tasapainoa, nivelten liikkuvuutta, koordinaatiota ja sydän-
ja verenkiertoelimistön kuntoa.

Kuntoutus moniammatillisessa
geriatrisessa kuntoutusyksikössä
• Kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa toimintakyky

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

• 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, ks. täältä.
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1) Lonkkamurtuman jälkeinen mobilisaatio

• Alkaa pian, viimeistään leikkauspäivää seuraavana päivänä.

• Lonkkamurtumapotilaan mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa aloitettu mobilisaatio ja tehokas fyysinen
harjoittelu ilmeisesti parantaa liikkumis- ja toimintakyvyn
palautumista (B).

• Kävelykyvyn nopea palautuminen
– lyhempään sairaalahoitojaksoon,
– suurempaan todennäköisyyteen palata omaan kotiin
– pienempään kuolleisuuteen 6 kuukauden seurannassa.

• Päivittäinen intensiivinen fyysinen harjoittelu on erityisen tärkeää
potilaille, joiden kognitiivinen toimintakyky on heikentynyt!

© Maarit Piirtola

Lonkkamurtumapotilaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aloitettu
mobilisaatio ja tehokas fyysinen harjoittelu ilmeisesti parantaa liikkumis- ja
toimintakyvyn palautumista (B).

• …aikaisessa vaiheessa aloitettu mobilisaatio…

• Aikainen mobilisointi (AM, n=29) vs viivytetty mobilisaatio (VM, n=31)
– AM: kävelyharjoittelu 1. tai 2.  postoperatiivisena (PO) päivänä
– VM: kävely aloitettiin vasta 3. tai 4. PO-päivänä.

• Molemmat ryhmät 1 h/ pv:
– vuoteessa tehtäviä harjoitteita, hengitysharjoituksia ja kävelyharjoitteita

• Tulokset
– Toimintakyvyn taso 7. PO-päivänä

• AM-ryhmä käveli 2 x pidemmälle kuin VM (66 metriä vs. 30 metriä)
• AM-ryhmä oli siirtymisissä itsenäisempiä (34 % vs. 67 %).

– Useampi AM ryhmästä siirtyi suoraan omaan kotiin (17 % vs 3 %).

• Cohrane - Handoll 2011 (Oldmeadow 2006)
© Maarit Piirtola
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Lonkkamurtumapotilaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aloitettu
mobilisaatio ja tehokas fyysinen harjoittelu ilmeisesti parantaa liikkumis- ja
toimintakyvyn palautumista (B).

• ….tehokas fyysinen harjoittelu…
• Tehostettu harjoittelu (Teho, n=46) vs tavanomainen (Tav, n=46)
• Molemmat: aamupäivisin alaraajan lihas-voimaharjoitteita

sängyssä ja kävelyharjoitteita (1 x 30 min/ pv)
• Teho: hoitoavustaja ja ft (+ 2 x 30 min/pv)

– tavoitteina tehostaa tavanomaisten harjoitteiden määrää ja tehoa sekä lisätä
itsenäistä toimintakykyä ja kävelymatkaa.

• Teho (vrt tavanomainen)
– Ei lisäkomplikaatioita
– Toimintakyky 5 pv leikkauksesta parempi (mILOA pisteiden ero 4 )
– Toipuminen sairaalasta siirtoon nopeampi (16 pv vrt 27 pv)
– 11 päivää lyhempi sairaalassa oloaika (24 pv vrt 35 pv)
– 6 kk kohdalla ei yhtään kuolemaa (vrt 1 Tav)

• (Kimmel ym. 2016)
© Maarit Piirtola

Mobilisointi ja kuntoutus ympärivuorokautisessa
hoidossa olevilla potilailla

• Ei ole vakuuttavasti osoitettu, että ympärivuorokautisessa
hoidossa ennen lonkkamurtumaa olleet potilaat hyötyisivät
keskitetystä intensiivisestä kuntoutuksesta (A).
– Työryhmä suosittelee, että nämä potilaat pääsisivät palaamaan

aiempaan hoitopaikkaansa mahdollisimman pian.

• Hoitopaikassa potilaat mobilisoidaan heti ja heidän entinen
toimintakykynsä pyritään palauttamaan kuntoutumista
tukevan hoitotyön avulla.
– On kuitenkin varmistettava, että hoitopaikassa on riittävä osaaminen

ja valmiudet leikkauksenjälkeisen vaiheen hoitoon, komplikaatioiden
tunnistamiseen ja kivun hoitoon sekä riittävät fysioterapiaresurssit.

© Maarit Piirtola
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Varaus- ja liikerajoitukset
- onko niitä?

• Potilaan mobilisaatio on tärkeämpää kuin mahdollinen
leikkauksen jälkeinen varausrajoitus.
– pyritään kokovaraukseen heti !!!!!!!!

• Liikerajoitukset riippuvat leikkausviillon suunnasta (posteriorinen)
• Tekonivelen subluksaation estämiseksi tulee 4-6 vkon ajan välttää:

– Lonkkanivelen koukistusta yli 90 astetta,
– Lonkkanivelen voimakasta sisäkiertoa,
– leikatun alaraajan viestiä toisen jalan yli ääriadduktioon

• esim nukkuessa kyljellä.

• Miten toimin esimerkiksi muistisairaan potilaan kanssa?

© Maarit Piirtola

2) Fyysinen harjoittelu leikkauksen jälkeinen

• Alkaa sairaalassa heti leikkauksen jälkeen ja jatkuu saumattomasti
riippumatta hoitopaikasta JOKA PÄIVÄ.

• Yksilöllinen ja progressiivista lihasvoimaharjoittelua sisältävä fyysinen
harjoittelu ilmeisesti parantaa lonkkamurtumapotilaan liikunta- ja
toimintakyvyn palautumista myös sairaalavaiheen jälkeen (B)
– Intensiivisellä voimaharjoittelulla voidaan parantaa alaraajojen

voimaa, tasoittaa niiden puolieroa sekä edistää liikkumiskykyä vielä
useita vuosia lonkkamurtuman jälkeenkin.

– Harjoittelun määrällä ja teholla on vaikutusta: mitä enemmän ja
mitä pidempään potilas on harjoitellut, sitä parempia tuloksia on
saavutettu. Käytännössä harjoittelua tulee jatkaa useita kuukausia.

© Maarit Piirtola
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Toimintakykymittarit

• Kuntoutumisen edistymistä ja tavoitteiden toteutumista
seurataan yhdessä potilaan kanssa. Arvioinnissa käytetään
sovittuja toimintakykymittareita. LINKKI
– Kognitio
– VAS-kipujana
– Päivittäiset toiminnot (ADL, IADL)
– Käden puristusvoima
– Tasapaino ja liikkuminen

• SPPB
• Bergin testi
• Timed up and go (kävely + tuolilta ylösnousu)

© Maarit Piirtola

Lonkkamurtumapotilaan fyysinen harjoittelu
sairaalassa ja sairaalavaiheen jälkeen (Diong ym 2016)

• 13 RCT-tutkimusta (1 903 potilasta, keski-ikä 80 vuotta)
– tehostettu kuntoutus vrt tavanomainen hoito

• Ohjattua harjoittelua, tasapainoharjoittelua ja/tai progressiivista
lihasvoimaharjoittelua

– keskimääräinen liikunta-annos 37 (SD 31) tuntia ja seuranta-aika 12 (SD 6) viikkoa

• Tulokset (vrt tavanomainen hoito)
– Strukturoitu liikuntaharjoittelu paransi yleistä liikuntakykyä.

• suurin vaikutus progressiivista lihasvoimaharjoittelua sisältävillä interventiolla
ja interventioilla joissa harjoittelua oli jatkettu myös sairaalajakson jälkeen!

© Maarit Piirtola
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• Suomalainen RCT-tutkimus (ProMo)
– Yksilöllinen kotiharjoittelu (n=40) vrt tavanomainen hoito (n=40)

• Harjoittelun sisältö:
– Kotiympäristöön kohdistuvat muutostyöt, turvalliseen kävelyyn liittyvä

neuvonta, kävelyapuvälineneuvonta, ei-lääkkeellinen kivunhoito,
strukturoitu progressiivinen liikuntaharjoittelu, fyysiseen aktiivisuuteen
kannustaminen.

• Toteutus
– Alkumittaus 6 vko ja intervention aloitus 10 vko murtuman jälkeen.
– 5–6 kotikäyntiä (ft, yksilöllinen progressio).
– Lihasvoima- (vastuskumi) ja venyttelyharjoitteita 3 kertaa viikossa.
– Tasapaino ja kävelyharjoitteita 2–3 kertaa viikossa + toiminnallisia

harjoitteita osana tasapainoharjoitteita ensimmäiset 12 vko.
– Harjoitteluaika 52 viikkoa (tavoitteena 6 x 52 = 312 harjoittelukertaa*)!

© Maarit Piirtola

Lonkkamurtumapotilaan fyysinen harjoittelu
sairaalavaiheen jälkeen (Salpakoski ym. 2014)

* Maaritin laskelma tutkimuksen raportoinnin perusteella

• Harjoittelu ja seuranta-aika 1 vuosi
• Tulokset (vrt tavanomainen hoito)

– Interventioryhmässä vähemmän ongelmia porraskävelyssä (p<0.001).
– Mitä paremmin koehenkilö pärjäsi toimintakykytesteissä 3 ja 6 kuukauden

kohdalla, sen vähemmän hänellä oli vaikeuksia portaissa 6 ja 12 kuukauden
kohdalla.

– Harjoittelu oli turvallista. Vuoden aikana interventioryhmä tarvitsi
vähemmän päivystysluontoisia sairaalapalveluita (3–8 % interventioryhmä
vs. 13–20 % kontrolliryhmä, p=NS).

– Vaikka lonkkamurtuma usein aiheuttaa potilaan alaraajojen voimantuotossa
pysyvää toispuolisuutta (asymmetriaa), tasapainon parantuminen vähentää
liikkumiseen tarvittavan lihavoiman tarvetta ja tekee näin liikkumisesta
energiataloudellisempaa.

• Tarvittiin useamman kk harjoittelu ennen kuin hyödyt alkavat näkyä

© Maarit Piirtola

Lonkkamurtumapotilaan fyysinen harjoittelu
sairaalavaiheen jälkeen (Salpakoski ym. 2014)
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• Sitoutuminen harjoitteluun
– Ensimmäisen 6 kuukauden aikana (tavoite 2 x 78 sessiota *)

• voimaharjoitteluun 61 % (48 harjoittelukertaa*),
• venyttelyharjoitteisiin 53 % (41 harjoittelukertaa*),
• tasapainoharjoitteisin 65 % (51 harjoittelukertaa*),
• toiminnallisiin harjoitteisiin 69 % (25 kertaa, maks 36 x *).

– Kuukausien 7–12 aikana sitoutuminen (tavoite 2 x 78 sessiota*)
• laski harjoitteista riippuen 37–43 %:iin
• yhä km 30 sessiota molempia harjoitteluita per hlö per 26 vko (6kk) eli

harjoittelua vähintään 2 x viikossa *.

© Maarit Piirtola

Lonkkamurtumapotilaan fyysinen harjoittelu
sairaalavaiheen jälkeen (Salpakoski ym. 2014)

* Maaritin laskelma tutkimuksen raportoinnin perusteella

Kuntoutussuunnitelma

• Kuntoutussuunnitelma luo pohjan liikuntaharjoittelun ja
kuntoutumisen jatkumiselle kotiutumisen jälkeen.

• ”Tulosten perusteella terveydenhuollon haasteena on kehittää
kuntoutujan kuulemista ja osallisuutta
kuntoutumisprosessissa.” (Knaapi-Junnila ym 2015)
– Harjoittelun tulee lähteä potilaan omista tavoitteista, ja sen tulee

tukea päivittäisistä toimista selviämistä ja ulkona liikkumista.
– Kuntoutussuunnitelmaa tulee tarkistaa/ tarkentaa säännöllisesti

• Vastuuhenkilö

– Potilaan sitoutumista harjoitteluun lisää se, että hoitava lääkärikin on
kiinnostunut edistymisestä ja kannustaa harjoitteluun

-> lääkäri ”määrää” liikuntaa lääkkeeksi!

© Maarit Piirtola
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Kotiutuminen ja kuntoutus avohoidossa

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

• kohentaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua
• vähentävä läheisten kokemaa stressiä.

Ennen kotiutusta tehtävä kotikäynti

• tutkitaan potilaan liikkumista ja selviytymistä päivittäisissä toimissa hänen
kotiympäristössään

• selvitetään asunnossa tarvittavat muutostyöt ja apuvälineiden tarve
• selvitetään kaatumisen riskitekijät ja pyritään poistamaan ne.

Tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi, ks. täältä

3) Uusien murtumien ehkäisy
lonkkamurtuman jälkeen

• Uusien murtumien välttämisessä on keskeistä
– ehkäistä kaatumisia

– ylläpitää toimintakykyä

– hoitaa osteoporoosia.

• Lonkkamurtumaan johtaneen kaatumisen syyt tulee
selvittää, ja niihin tulee puuttua.

• Kalsium- ja D-vitamiinilisän käyttö aloitetaan
viivytyksettä.

• Osteoporoosilääkitystä on harkittava, jos potilas
todennäköisesti saavuttaa itsenäisen liikuntakyvyn.
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Kaatumis- ja murtumariskin arviointi

• Iäkkään kaatumis- ja murtumariski tulee arvioida.
• Kaatumisvaara-arvion osa-alueita ovat:

– Pitkäaikaissairauksien ja elintapojen huomiointi

– Lääkityksen arviointi

– Näkökyky

– Verenpaine ja verenkiertoelimistö

– Neurologinen tutkimus

– Tasapainon hallinta, kävely ja lihasvoima

– Tuki- ja liikuntaelimistö

– Kodin ja ympäristön riskitekijät

– Osteoporoosilääkityksen tarpeen arviointi

Kun iäkkään toimintakyky on
oleellisesti heikentynyt

• Moneen vaaratekijään kohdistuvat, moniammatillisesti toteutetut
ja yksilöllisesti räätälöidyt interventiot.

• Keskeistä iäkkään aktiivisuuden ja hyvän terveyden tukeminen.
• Liikuntaharjoittelulla ei yksin vähennetä kaatumisia, mutta

liikuntaharjoittelulla on tärkeä osa kaatumisten ehkäisyä.
• Haasteita

– Monia toimintakyvyn ja terveyden ’ongelmia’ samanaikaisesti
– Muistisairaudet

• Hoiva- ja hoitohenkilöstön rooli korostuu aktiivisuuden
ylläpitämisessä ja kaatumisten ehkäisyn järjestämisessä!

© Maarit Piirtola
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Kaatumisten ja kaatumisvammojen
ehkäisyn perusta

• Perussairauksien diagnosointi ja hoito

• Sopivat lääkkeet ja niiden oikea annostelu

• Monipuolinen ravinto ja kalsiumin + D-vitamiini (+ proteiini)

• Riittävä nesteen saanti

• Näkökyvyn arviointi ja korjaus (sopivat silmälasit)

• Harrastaminen ja ystävät, mielenvirkeys

• Sopivat ja ehjät apuvälineet, turvallinen liikkumisympäristö

• Arjen aktiivisuus - liikuntakyvyn ylläpitäminen

© Maarit Piirtola

Prevention kohderyhmät iäkkään
toimintakyvyn mukaan

Pysyvä laitoshoito

Hauraat, monisairaat (>85 v),
laitoshoidon riski ↑

Kotona asuvat (>75 v),
sairauksia ja toimintakyky ↓

Kotona asuvat hyväkuntoiset

Mukailtu Kaisu Pitkälän kuvasta
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Pysyvä laitoshoito

Hauraat, monisairaat (>85 v),
laitoshoidon riski ↑

Kotona asuvat (>75 v),
sairauksia ja toimintakyky ↓

Kotona asuvat hyväkuntoiset

Mukailtu Kaisu Pitkälän kuvasta

Preventioon tarvittavat resurssit
iäkkään toimintakyvyn mukaan

•Tavoitteena on, että kuntoutuja saavuttaa

vähintään yhtä toimeliaan elämän kuin ennen

lonkkamurtumaa.

•Se on mahdollista.


