
Timo Porkkala
Sydänsairaala
Ylilääkäri, Palvelujohtaja
Kirurgia ja Anestesia

1

Hyötyykö päiväkirurgia
vertaisarvioinnista?
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Sidonnaisuudet

• Tieto Oy, vertaisarviointipalvelut:
Asiantuntijalääkäri



3

Mitä vertaisarviointi on?

• Saman tehtävän parissa työskentelevien kesken
tapahtuvaa toiminnan arviointia ja kehittämistä

• Parhaista käytännöistä ja toimintamalleista oppimista
• Tiedolla johtamista (strateginen näkökulma)
• Toimialasta ja toiminnan volyymista riippumatonta



Terveydenhuollon
vertaisarviointitoiminta Suomessa

• Avohoitohankkeita:
suun terveydenhuolto

• Hoitotyö: Suomessa vain kertaluonteisia selvityksiä

• ”KSSHP:n tarjoamalle terveydenhuollon henkilöstön
koulutukselle Suomen ensimmäinen Eurooppalainen
laatusertifikaatti” (taustalla eurooppalaista vertailua)
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Erikoissairaanhoidon vertaisarviointi

• THL: Perfect 2004 alkaen (hoitoketjun vaikuttavuus ja
kustannukset)

• NHG (keskussairaalat)
– päivystys
– kirurgia
– sisätaudit

• Tieto Oy
– BM-ICU (1994 Æ)
• Kaikki Suomen tehoyksiköt

– BM-OR (2001 Æ)
• >2 milj. tmp database



Toiminnan kehittäminen

����������������





Anestesia- ja leikkaustoiminnan
vertaisarvioinnille tyypillistä

– Jatkuvaa toimintaa, ei kertaprojekti
– Toiminnan tulosten analysointia ja vertailua alan

huippuihin
– Avoin luottamus, läpinäkyvyys osallistujien kesken,

julkisuuteen tiedot vain yhteisellä sopimuksella
– Mukanaolevat yksiköt ohjaavat toimintaa ja omistavat

tietonsa
– Vertailu omiin osastoihin (suuret sairaalat, sisäinen

vertaisarviointi)
– Vertailu konsortion muihin yksiköihin (Laatupäivät)
– Oikean kumppanin löytäminen!
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Miksi vertailla toiminnan tuloksia?



Päiväkirurgia/Osastokirurgia

• Eroja toiminnassa
– tmp kesto
– vaihtojen määrä
– päiväkirurginen potilasvalinta (ASA, ikä, jne)
– leikkausyksikön koko, erikoistuminen
– leikoprosessi, potilaan kotiuttaminen
– henkilökunnan osaaminen
– elektiivistä toimintaa

• Yhdessä muun leikkaustoiminnan kanssa vai erikseen?
• Eri erikoisalat yhdessä vai erikseen (silmäpäikit)



Päiväkirurgia 2014, konsortion
sairaalat

• Päikiyksiköt: Päikitoiminnan osuus 56,6%-99,6%
• Osastokirurgiset yksiköt: Päikitoiminnan osuus 0 %-73 %
• Kokoluokkajako:
– Aluesairaalat (ei erillisiä päikejä konsortiossa)
– pienet sairaalat
– keskisuuret sairaalat
– suuret keskussairaalat
– yliopistosairaalat



BM-OR datasetti, keskeiset prosessimittarit

• Aamun aloitus
• Vaihtoajat
• Iltapäivan lopetus
– elektiiviset ylimenneet leikkaukset
– illan tyhjä aika (alikäyttö)

• Käyttöasteet
• Saliaikojen jakauma



Pienet päikiyksiköt







Keskisuuret päikiyksiköt







Suuret keskussairaalapäikit







Yo päikiyksiköt







Yleisimmät toimenpiteet



Aamun käynnistyminen









Illan elektiivinen päättyminen (saman shp:n
yksiköt)
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Illan päättyminen 2014









Käyttöasteet, osastokirurgiset yo-yksiköt 2014



Käyttöasteet, päiväkirurgiset yo-yksiköt 2014



Saliaikojen osuudet 2014









Lopuksi

• Vertaisarviointi
– oman toiminnan saattaminen näkyväksi
– oman suorituskyvyn kalibrointi
– parantamispotentiaalin hahmottaminen
– ongelmien tunnistaminen tiedon pohjalta
– korjaavien toimien oikea kohdentaminen
– hyvä tapa verkostoitua!


