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Lyhenteet ja määritelmät
• THA – Total Hip Arthroplasty eli lonkkaproteesileikkaus
• TKA – Total Knee Arthroplasty eli polviproteesileikkaus
• SDD – Same Day Discharge eli päiväkirurginen leikkaustoiminta
• Yleinen käsitys Suomessa: Kotiin toimenpiteen jälkeen vielä leikkauspäivänä
• Tässä esityksessä: Sisältää kotiutumisen 1. postoperatiivisena päivänä
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Esityksen sisältö  aiheen rajaukset
• Ollaan sessiossa: Päiväkirurgian kehitys
• SDD on Suomessa kehitteillä oleva hoitopolku
• Esityksessä enemmän pohdintoja kuin valmiita vastauksia

•
•
•
•
•
•

Tässä keskitytään lonkka- ja polviproteesileikkauksiin
Karkeasti SDD:n historiasta ja turvallisuudesta
Potilaiden valinta
Lääkitykseen liittyvät seikat
SDD:n nykytilanne Suomessa
Hoitopolku
• Tarkempi kuvaus seuraavassa esityksessä (KSSHP:n näkökulmasta)
• Tässä esityksessä muutama seikka Ortonin perspektiivistä ja liittyen THA:han

• Muutama sana sairaalassa toteutettavasta muutosprosessista
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Iltapäivälehdessä voisi
olla otsikko:
• Suomessa
auttamattomasti
kehityksessä jäljessä –
miksei täällä osata
SDD:tä?
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”Maltillisempi otsikko”:
• Proteesileikkauksen päiki-malli tarjolla – ollaanko Suomessa valmiina?
• Outpatient Total Joint Arthroplasty Has Arrived: Are We Ready?
Schwenk & Sinha, 2020, Review, Anesthesiology News Special Edition
• Essential elements of an outpatient total joint replacement programme.
Li et al., 2019, Current Opinion Anesthesiology

• Ollaan vähän jäljessä, mutta nyt voidaan…
• …välttyä uuden hoitopolun lastentaudeilta
• …noukkia rusinat pullasta
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SDD:n historiasta THA:n ja TKA:n osalta
• Kiinnostus SDD:tä kohtaan kasvanut viime 10-15 vuoden aikana, esim.
• USA:ssa, esim. Meneghini ja kumppanit (Berger 2004)
• Tanskassa, esim. Hustedin ja Kehletin työryhmät (Gromov 2017)
• Suomessa ortopedi Konsta Pamilon työryhmä (Moisander 2019)

• SDD:n määritelmä voi vaihdella julkaisusta julkaisuun
• Vaatii tarkkavaisuutta tulkittaessa tuloksia
• Erityisesti usein USA:ssa: Kotiin 24 h:n sisällä tai ”kotiutus” sairaalakäyttävän
toisessa päädyssä olevaan potilashotelliin
• Esim. retrospektiivinen analyysi, > 70.000 potilasta, THA:sta vain 12% ja TKA:sta vain
11% todella kotiin vielä leikkauspäivänä (Bovonratwet 2017)

7

Miksi THA ja TKA SDD:nä?
• Kaikilla kirurgisilla aloilla hoitojaksot lyhentyneet
• Erilaisia ohjelmia, esim. Fast Track Surgery, Rapid Recovery,
ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) (tavaramerkkejä?)
• SDD tämän kehityksen looginen ääripää

• Yhtenä ajavana tekijänä kustannuspaineet
• Erityisesti USA:ssa (Bertin 2005; Aynardi 2014)

• Mahdolliset hyödyt
•
•
•
•

Sairauden tunteen väheneminen
Kotona parempi uni
Kokemus yksilöidystä hoidosta, parempi potilastyytyväisyys (Kelly 2018)
Vähemmän infektiota

• Hoitojaksot lyhennevät  mortaliteetti ja morbiditeetti ↓
• Myös THA:n ja TKA:n yhteydessä (Husted 2020)
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Onko SDD turvallinen? (1/2)
• Turvallisuusaspektin suhteen hyvä alustus:
• https://icjr.net/articles/outpatient-joint-replacement-can-be-a-big-mistake
• (Gwo-Chin Lee, 2019, videon kesto 10 min)

• Enemmän komplikaatioita?
• TKA: tilastollisesti jonkin verran jäykemmät nivelet, enemmän revisioita,
enemmän syviä laskimotukoksia ja munuaisvaurioita (Arshi 2017)
• Kritisoitu, koska leikattiin liian vanhoja potilaita SDD:nä (Moskal & Coobs 2017)

• THA: ei eroja komplikaatioiden osalta (Arshi 2019)

• Tähän mennessä yksi RCT -tutkimus (Goyal 2017, THA)
• Kotiin leikkauspäivänä yhtä turvallinen kuin kotiin seuraavan päivänä
• Lisää satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia odotetaan
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Onko SDD turvallinen? (2/2)
• Lyhyempi (1–2 vrk) sairaalaolojakso on turvallisempi kuin pitempi (3–4
vrk) (Sutton 2016 JBJS A)
• Mutta ei näyttöä, että kotiutus leikkauspäivänä turvallisempi kuin kotiutus
seuraavana päivänä

• Kuitenkin kohtuullisen paljon dataa, että kotiutus leikkauspäivänä yhtä
turvallista kuin myöhempi kotiutuminen
• Goyal 2017, Toy 2017, Klein 2017, Shah 2018, Darrith 2018, Ford 2020, Yang
2021

• Kokonaisuudessaan käytettävissä oleva aineisto tukee SDD:n
turvallisuutta (Pollock 2016; Courtney 2018)
• Kaikissa julkaisuissa korostetaan oikeaa potilasvalintaa
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Potilaiden valinta – kaiken A ja O
• ASA-riskiluokitus?
• Kriteeristöt ja pisteytysjärjestelmät
• Toiset vain TKA:lle, toiset vain THA:lle, jotkut molemmille
• RAPT – Risk Assessment and Prediction Tool
• OARA – Outpatient Arthroplasty Risk Assessment Score
• Kaupallinen ratkaisu (Meneghini 2017)

• Seuraavassa muutama esimerkki
• Päällekkäisyyksiä havaittavissa
• Jokaisen sairaalan täytyy soveltaa omaan olosuhteisiin ja potilasaineistoon
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ASA-riskiluokitus
• Vähän karkea tähän
tarkoitukseen
• ASA I: SDD ok
• ASA II: SDD monesti ok, mutta
miten esim. lihavuuden tai
uniapnean kanssa
• ASA III: mieluummin ei SDD:tä
• ASA IV: ei koskaan SDD:nä
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RAPT (Risk Assessment and Prediction Tool)
(Oldmeadow 2003; Sconza 2019)
Kriteeri

Ei pistettä

1 piste

2 pistettä

3 pistettä

Ikä
Sukupuoli
Kävelykyky
Kävelyapu
Kotihoito, ruokakuljetus
kotiin
Tukihenkilö ≥ 24 h postop.

• ”Riski” = todennäköisyys, että tarvitaan pidempää kuntoutusta sairaalassa
14

7

25.9.2021

RAPT (Risk Assessment and Prediction Tool)
(Oldmeadow 2003; Sconza 2019)
Kriteeri

Ei pistettä

1 piste

2 pistettä

3 pistettä

Ikä

> 75 v.

65-75 v.

< 65 v.

--

Sukupuoli

--

Nainen

Mies

--

Kävelykyky

Ei lähde kotoa

1-2 korttelia

> 2 korttelia

--

Kävelyapu

Rollaattori, kainalosauvat

kävelykeppi

Ei tarvetta

--

Kotihoito, ruokakuljetus
kotiin

> x1/vk

≤ x1/vk

--

--

Tukihenkilö ≥ 24 h postop.

Ei käytettävissä

--

--

Käytettävissä

• Jos masentunut tai hyvin pelokas, vähennetään 1-2 pistettä
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RAPT (Risk Assessment and Prediction Tool)
• Kolme riskin tasoa
• 1-5 pistettä  korkea

6-9 pistettä  kohtuullinen

10-12 pistettä  matala

• Helppokäyttöinen, potilaallekin helppo ymmärtää
• Ilmainen ja jo muutamassa maassa / klinikassa riippumattomasti validoitu
• Tulkinta nykyisestä SDD:n näkökulmasta epäselvää
• 10-12 pistettä  SDD?
• Vai SDD:n kynnysarvo ≥ 9 pistettä?
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OARA (Outpatient Arthroplasty Risk Assessment Score)
(Meneghini 2017)
• Pisteytys ottaa huomioon perussairauksia 9 eri osa-alueelta
• Esim. sydäntausta, endokrinologiset sairaudet, keuhkosairaudet)

• Jos potilas alittaa tietyn pistearvon, lausunto kuuluu:
”Voi hoitaa turvallisesti SDD:nä”
• Riippumattomasti validoitu kerran (Kim 2017)
ja päivitetty kerran (Ziemba-Davis 2019)
• Kaupallinen, ”musta laatikko” – pieni sivumaku
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Muita esimerkkejä – mihin kiinnitetään erityisesti huomiota
Kriteeri

Leikkaustyyppi
Ei aikaisempaa nivelleikkausta
Leikkausjärjestys
Ikä [v.]

Berger
2009

Den Hartog 2015

Goyal
2017

Kelly
2018

THA

THA

THA

THA, TKA

X
Päivän 1.
40-75

ASA-luokka I ja II
BMI [kg/m2]

X
< 75
X

< 40

Ei sydän-/verisuonisairauksia

X

Ei huonossa tasapainossa olevaa syd.sair.

X

Ei sydäninfarkteja/keuhkoemboliaa

X

Ei verenohennuslääkkeitä

X

Ei insuliinihoitoista sokeritautia
Ei >2-3 sairautta huonossa tasapainossa

X
< 40

X
X

Hb > 100 g/l

X

Liikkuminen ilman apuvälineitä preop.

X

Ei opioideja käytössä ennen leikkausta

X

Potilas motivoitunut SDD:hen
Kotona tukihenkilö ≥ 24 h

X

X

X

X

X

X

X
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Current Opinion Anesthesiology (Li 2019)
Tyypilliset potilaskriteerit

Tyypilliset poissulkukriteerit

Toispuolinen proteesileikkaus
Ikä < 65 v.

Ikä > 65 v.

ASA-luokka I ja II

ASA luokitus III ja IV plus joku vaikea perussairaus

Hb > 120 g/l
Riittävä tukiverkosto kotona

Riittämätön sosiaalinen tukiverkosto
BMI > 40 kg/m2
Uniapnea tai joku vaikea keuhkosairaus
Huonosti hoidettu verensokeritauti
Akuutti sydänsairaus (esim. vajaatoiminta, vaikea rytmihäiriö)
Hyytymishäiriö
Vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
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Keski-Suomen keskussairaala
(Moisander 2019)
Potilaskriteerit
Potilas haluaa tekonivelleikkauksen SDD:nä
ASA-luokka I ja II
BMI < 35 kg/m2
Aikuinen tukihenkilö 24 h postop.
Ei sokeritautia
Ei sydäninfarktia, aivoverenkiertohäiriötä, laskimotukosta tai keuhkoemboliaa viim. 6 kk aikana
Ei siltahoidon tarvetta
Ei sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa
Ei elämää rajoittavaa keuhkosairautta
Ei säännöllistä opioidien tai glukokortikoidien käyttöä
Ei normaalia elämää rajoittavaa psyykkistä sairautta
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Edelliseen nähden erona tai lisävaatimuksena
Ortonissa
• Hyvässä hoitotasapainossa oleva diabetes sallittu
• Kohtuullinen glukokortikoidien käyttö sallittu
• Toispuolinen proteesileikkaus
• Ikä ≤ 60 v.
• Preop. Hb >120 g/l
• Ei hyytymisjärjestelmän sairautta
• Ei hoitoa vaativaa uniapnea
• Etäisyys Ortoniin <30 min autolla
• Kotikäynti fysioterapeutin toimesta 2. päivänä postop.
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Ortonin SDD potilaskriteerit
• Tiukat kriteerit
• Kyseessä hyvin valikoitu potilasryhmä
• Kokemuksen kertyessä kriteerejä
saatetaan höllentää
(ks. myös seuraava kuva)

• Ortonissa lopullinen päätös potilaan
soveltuvuudesta tehdään vasta
preop-pkl-käynnin yhteydessä
• Muun muassa - onko tukihenkilö
mukana?

22

11

25.9.2021

Potilaiden valinta – lopuksi
• Kokemuksen kertyessä kriteerejä saatetaan höllentää
• Gromov et al (2017, Tanska)
• Konservatiivisempi lähestymistapa
• Reilu 50% THA- ja TKA-potilaista SDD:n piirissä
• Loppujen lopuksi kotiin leikkauspäivänä vain 15% (557:stä)

• Kingery et al (2018, New York, USA)
• Vuosien varrelta ote tullut rohkeammaksi - jopa 70% kaikista potilaista SDD:n piirissä
• Sisältäen n. kolmasosan ASA III -potilaista
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Pohdiskeltavat seikat liittyen lääkitykseen yms.
• Moni tekijä voi olla varhaisen kotiutumisen esteenä, mm.
•
•
•
•
•
•

Kipu leikkausalueella
Pahoinvointi
Väsyneisyys
Lihasheikkous
Verenvuoto, matala verenpaine, huimaus ja heikotus
Virtsaumpi

• Näitä yritetään huomioida lääkityksessä pre-, intra- ja postoperatiivisesti
• Tasapainoilua, esim. kivunhallinta  varhainen mobilisaatio

• Anestesiologin täytyy olla perehtynyt erinäisiin regionaalisiin
puudutuksiin ja ns. multimodaaliseen kivunhoitoon (Li 2019)
25

Esilääkitys
• Parasetamoli ja COX-2-selektiivinen tulehduskipulääke pohjaksi
• Yritetään välttää rauhoittavia lääkeitä ja opioideja
• Kerrotaan potilaalle, että annetaan tarv. leikkaussalissa midatsolaamia tai
propofolia i.v.
• Vain tarvittaessa lyhyempivaikutteista bentsodiatsepiinia, esim.
tenoksikaami 10-20 mg p.o. (hoitaja kysyy luvan erikseen anestesia-lääkäriltä)

• Ns. kipukynnyksen nostajien eli gabapentiinin ja pregabaliinin käyttöä
lienee vältettävä
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Anestesia / leikkaussalissa
• Ensisijaisesti spinaalipuudutus, esim. pienellä (10–15 mg) bupivakaiiniannoksella
• THA: leikattava puoli ylöspäin, ”plain” tai ”kevyt” (1.0 ml aqua ster. lisäys)
• TKA: leikattava puoli alaspäin, ”raskas” puudute; n. 5-6 min kuluttua potilas takaisin selkäasentoon

• Tarv. kevyt sedaatio propofolilla
• Induktiossa dexametasoni 8-10 mg pahoinvoinnin estolääkityksenä ja kipukynnyksen
nostajana
• Induktion jälkeen traneksaamihappoa verenvuodon vähentämiseksi
• Verityhjö TKA:ssa??

• Local Infiltration Analgesia eli LIA- puudutus
• TKA:ssa kyllä
• THA:ssa myös, erityisesti jos vasta-aiheita muille kipulääkkeille (Prospect Group – Anger 2021)

• Ei rutiininomaista virtsarakon katetrointia, vaan leikkauksen jälkeen rakon ultraäänitutkimus
• Kerta-katetroinnin raja 800 ml
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Leikkauksen jälkeen
• Tarkkailussa (Moisander 2019)
• Fentanyl 25-50 µg ad 200 µg
• Tarv. nopeasti vaikuttavaa oksikodonia 5-10 mg p.o.
• Koitetaan välttää pitkävaikutteista opioidia

• Kivunhoito multimodaalisen analgesian mahdollisuuksia noudattaen
(Golladay 2017; Kandarian 2019)
• Trombiprofylaksia muutoksen alla? (Petersen 2018 ja 2020; Bala 2020)
• Pienimolekyylinen hepariini? Kesto, esim. enää 2 vrk?
• Varhainen mobilisaatio, asetyylisalisyylihappo ja tukisukat tilalle?
• Ehkä toistaiseksi ensisijaisesti oraalinen tromboosiprofylaksia, kesto perinteisesti
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Harkittavaa / tutkittavaa
• Spinaalipuudutus lyhytvaikutteisella puudutteella?
• Lidokaiini (Frisch 2018), kloroprokaiini (Herndon 2020)
• Edellyttää nopeaa kirurgia

• Vaihtoehtoisesti spinaalipuudutus prilokaiinilla (tutkittu?)?

• Intraoperatiivinen pieniannoksinen ketamiini (Schwenk 2019)?
• Lisäyksenä multimodaaliseen analgesiaan (ainakin TKA:ssa)

• TKA:ssa muita puudutusmenetelmiä?
• Esim. distaalinen adductor canalis –blokki (esim. Kampitak 2018),
ns. i-Pack -puudutus (esim. Ochroch 2020)?
• LIA:n kanssa tai ilman LIA:a?

• THA:ssa muita puudutusmenetelmiä?
• Esim. ns. PENG -blokki (Giron-Arango 2018; Kukreja 2020)
tai ns. IPB –blokki (Nielsen 2020)?
• LIA:n kanssa (Mysore 2020) tai ilman LIA:a?
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Viimeinen osa
• SDD:n tilanne Suomessa
• Muutama kohta Ortonin suunnittelusta SDD-hoitopolusta
• Muutama yleinen ajatus liittyen hoitopolkuun ja muutosprosessista
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SDD:n tilanne Suomessa
• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
sai Lääkäriliiton laatupalkinnon
tekonivelleikkauspotilaan
hoitopolun kehittämisestä
• Siinä isossa kokonaisuudessa SDD
–projekti oli ikään kuin yksi osa
(Moisander 2019, Lääkärilehti)
• SDD-potilaiden lukumäärät vielä
kohtuullisen pieniä
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SDD:n tilanne Suomessa (jatkuu)
• HUS:n Peijaksen sairaalassa muutama potilas leikattu
• Tampereella Coxa:ssa?
• Ortonissa vuoden ajan työryhmä työstänyt tätä uutta hoitopolkua
eteenpäin, nyt ensin THA:n osalta
• Koronapandemia ja muita yllätyksiä jarruttaneet projektia
• Nyt 10/2021 ensimmäiset kaksi pilottipotilasta tiedossa
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Tukihenkilö
(Ortonin protokolla)
• Preop. käynnille mukaan, jolloin tapaa endoproteesihoitajan ja
fysioterapeutin
• Tukihenkilö mukana osastolla kotiutuksessa, matkalla ja kotona
seuraavat 24 tuntia
• Mieluummin 3 vrk:een saakka
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RTG-kuvaus heräämössä
(Ortonin protokolla)
• RTG-kontrolli heti leikkauksen jälkeen heräämössä
• Kirurgi mukana kuvan arvioinnissa
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Vuodeosasto ja fysioterapia-iltavuoro
(Ortonin protokolla)
• Sujuva kotiutus
• Kirurgi laatii heti / pian leikkauksen jälkeen reseptit, sairaslomatodistuksen ja
loppuarvion
• Tukihenkilö voi käydä hakemassa apteekista kipulääkkeet etc. jo leikkauspäivän
iltapäivällä

• Potilaan ohjaus (sairaanhoitaja ja fysioterapeutti)

• Jos illalla klo 20 ei ole valmiuksia selviytyä kotiin (ks. kriteerit alla), jää
yöksi
• Vaikka SDD –suunnitelma, tarvitaan varalle osastopaikka 1:lle vrk:lle
• E.m. Goyal:n työssä (2017, RCT, THA, SDD-polku harrastettu aiemmin paljon)
neljäsosa tutkimuspotilaista ei voitu kotiuttaa leikkauspäivänä
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Kotiutuskriteerit
(Ortonin protokolla)
• Potilas kokee olevansa kotiutuskunnossa
• Kipu on hallinnassa
• Ei pahoinvointia, ei merkittävää väsyneisyyttä
• Ei verenvuoto, matalaa verenpainetta, huimausta ja heikotusta
• Ei virtsaumpea
• Edellytyksenä itsenäinen selviytyminen
•
•
•
•

Pukeutuminen
Liikkeellelähtö tuolista ja sängystä
Peseytyminen ja hygienia
40 m kävely ja porraskävely

• Tukihenkilö mukana osastolla kotiutuksessa ja ainakin 24 h kotona
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Fysioterapia-käytännöt leikkauksen jälkeen
(Ortonin protokolla)
• Varhainen mobilisaatio kotiutuskriteerit silmällä pitäen
• 1. seisomaannousu kahden avustamana (fysioterapeutti + sairaanhoitaja)

• 1. POP:na soitto potilaalle
• 2. POP:na fysioterapeutin kotikäynti
• Tarv. haavasidoksen tarkistus + valokuvakonsultaatio
• Veren happisaturaatio ja hemoglobiinin mittaus vieritestilaitteella

• 2 vko:n kuluttua leikkauksesta hakasten poisto
• Samalla fysioterapeutin tapaaminen ½ tuntia
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Muutama yleinen ajatus SDD-hoitopolusta (1/2)
• Edellytyksenä SDD:n siirtymiselle
•
•
•
•

Tilastotiedot käytettävissä oman talon leikkauksista
Vakiintunut ja muuten jo nopean toipumisen kannalta kehittynyt hoitopolku
Keskimääräinen hoito-aika ≤ 2 vrk
Ensin parempi laatu, sitten lyhyempi hoitojakso (suullinen tieto, Pamilo 2020)
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Leikkauspäivä
1. POP

2. POP

3. POP

POP = postoperatiivinen päivä

5. POP
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Muutama yleinen ajatus SDD-hoitopolusta (2/2)
• Projektin alussa kannattanee pitää potilaat seuraavaan päivään asti
osastolla
• Eli 2. POP  1. POP  SDD

• Koko henkilökunta puhuu ”samaa kieltä”
• Jos ristiriitaisia viestejä, potilas alkaa epäröidä  kotiutuminen siirtyy
myöhemmälle

• Ongelmatilanteissa potilaan täytyy tietää, mihin ottaa yhteyttä
(Rossman 2016)
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Ajatuksia muutosprosessista
• Moniammatillinen tiimi
• Tunne avainhenkilösi
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• Potilasoppaat
• Nettisivu

• Rtg.hoit.

Administraatio

Röntgen
Kotiutuskrit.

Kotiohjeet
Omp. poisto

•Ortopedit
•Hoitajat
Vastaanotto

Preop-pkl
•Preop. hoitaja
•Ane.lääkärit
•Fys.ter.

•Osastohoit.
•Omahoit.
•Ortopedi

Leik.sali
•Ane.tiimi
•Ortopedi

Vuodeos.

•Ane.lääk.
•Her.hoit.
•Ortopedi
Heräämö

Vuodeos.
•Omahoit.
•Fys.ter.
•Ortopedi

•Tukihenkilö
•Fys.ter.
•Preop. hoitaja
Koti

Jälkikontrolli
•Ortopedi
•Fys.ter.
•Preop. hoitaja

Tukihenkilö
Sis.ottokrit.
ATK
• App
kännykässä
• Sairauskert.

Tukipalv.
• Implanttien
valmistaja
• Siivous

Tukipalv.
• Keitiö
• Sihteeri
• Siivous

Tukipalv.
• Laskutus
• Palaute
• Tilastointi
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Ajatuksia muutosprosessista
• Moniammatillinen tiimi
• Tunne avainhenkilösi

• Tulevaisuudessa TKA-potilaille oma SDD –hoitopolku
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SDD proteesipotilaille – mikä tilanne?
• Ollaanko siis jäljessä?
•
•
•
•
•

Jollain tavalla kyllä
Toisaalta pienenä maana Suomen ei tarvitse olla kaikessa ensilinjassa
Monimutkainen prosessi, paljon tekijöitä
Suunniteltava huolellisesti
Turvallisuus ja laatu eivät saa kärsiä
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Kiitos!
46
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