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LONKKAMURTUMAPOTILAAT 
LIUKUMÄESSÄ

• Palvelumuotoilu, jossa lonkkamurtumapotilaan 
hoitoaika on lyhentyy merkittävästi, mutta lopputulos 
paranee

• Erikoissairaanhoito, perusterveydenhoito, kuntoutus 
sekä lukuisat muut ammattiryhmät puhaltavat yhteen 
hiileen potilaan parhaaksi

• Potilaan kannalta optimaalisesti järjestetty hoito
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Liukumäestä vauhtia hoitoketjuun
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Koti
- liukumäki alkaa jo ambulanssissa

Päivystys
- lääkintäjumppari tapaa potilaan jo ennen leikkausta

Hoito/Erikoissairaanhoito
- leikkaukseen aiempaa nopeammin,   

leikkausmenetelmiä kehitetty

Kuntoutus
- potilas kuntoutusosastolla jo kahden  
päivän kuluttua leikkauksesta

Apuvälineet ja mahdolliset 
kodinmuutostyöt

Koti
- tuttu kuntouttaja hoitaa päivystyksestä

kotiin asti ja jatkaa..



1. JOHTO
-43 – 34

-jonkin verran sitkeyttä

-rahaa ei käytettävissä
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2. POLIITIKOT
-Soster lautakuntaan esittely

-puolueiden tilaisuuksiin
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3. AMMATTILAISET
• Tapaamiset yli organisaatiorajojen

- ortopedian ylilääkäri 

- kirurgian toimialajohtaja (hallinto yl)

- kuntoutus ylilääkäri

- TK- ylilääkäri 

- Sairaankuljetus

• Ammattiryhmät (huom. YT-keskustelut)

- ylihoitaja    

- kuntoutuksen osastonhoitaja

- terapeutit 24.11.2017
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AIKATEKIJÄ
• Leikkaussalista geriatriselle

kuntoutusosastolle:
- keskiarvo   2,6  pvää

- mediaani   2,3  pvää

- min/max 1/16

• Koko ketju (KOtoa-KOTIin)
- keskiarvo  23  pvää            

- mediaani   22  pvää

- min. 3 pvää max.  126 pvää
24.11.2017
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Parempaa palvelua

• Potilaat kotiutuvat 
• aiempaa nopeammin
• paremmassa kunnossa (FIM)
• toimintakykyisempinä ja 

tyytyväisempinä

2 v. seuranta
• kuolleisuus 15% pienempi
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Mielekkäämpää työtä

• Henkilöstö pystyy paremmin 
• keskittymään varsinaiseen 

työhönsä ja 
• työn kehittämiseen

• Parantuneet työn tulokset
• Parantunut työhyvinvointi
• ”Näin olemme aina halunneet 

tehdä työtämme”
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Merkittävät kustannussäästöt

• Hoitopäivien väheneminen vähentää 
kustannuksia noin 1,6 milj. euroa 
vuodessa Espoossa.
(THL: 60 miljoona/vuodessa/Koko Suomi)

• Säästöä myös laitostumisen 
vähenemisestä, koska potilaat 
kuntoutuvat kotiin. (Jopa 600 milj/v./Suomi)

• Ei vaatinut lisäresursseja
• henkilöstöä koulutettu
• yhteistyötä ja johtamista kehitetty 
• resursseja kohdistettu uudella tavalla
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Kiitos!

24.11.2017 Jukka Louhija 12


	������Lonkkaliukumäki�- kuinka myyn ideani poliitikoille, johdolle, ammattilaisille ja potilaille -�
	Lonkkamurtumapotilaat liukumäessä
	Dia numero 3
	Liukumäestä vauhtia hoitoketjuun
	1. Johto
	2. Poliitikot
	3. Ammattilaiset
	Aikatekijä 
	Parempaa palvelua
	Mielekkäämpää työtä
	Merkittävät kustannussäästöt
	Dia numero 12

