6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet)

TAULUKKO 6.3.1.2. TULES-TOIMINNAN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA
2013.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa
tehtiin toimintojen yhdistämistä ja toimintatapamuutoksia, joiden seurauksena
Tules-potilaiden hoito on toteutettu aiempaa tehokkaammin, taloudellisemmin
ja vaikuttavammin. Toimialueeseen kuuluvat ortopedian ja traumatologian lisäksi käsikirurgian ja fysiatrian erikoisalojen palvelut.
Strategisen tavoitteen mukaisesti vuonna 2013 hoitojaksoja ja hoitopäiviä
oli aikaisempaa vähemmän. Esimerkiksi traumapotilaita oli odotettua vähemmän.
Lähetemäärät ovat kasvaneet tasaisesti, vaikka väestön terveydentilassa
ei ole tapahtunut vastaavaa muutosta. Kyse on yleisestä maailmanlaajuisesta
tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitokäytäntöjen muutoksesta, joka tulee vaikuttamaan palvelutarpeeseen myös jatkossa.

Potilashoidon tunnusluvut
Lähetteitä toimialueelle saapui yli 9 700 kappaletta. Lisäksi EPLL:n kautta
tuli yli 2100 potilasta. Lisäksi ilman lähetettä hoitoon tuli lähes 400 potilasta.
TAULUKKO 6.3.1.1. LÄHETTEET TULES-TOIMIALUEELLE VASTUUALUEITTAIN
VUONNA 2013.

Kehityssuuntien vertailuksi liitetaulukossa 14 on ortopedian vastaavat luvut
vuosilta 2011 ja 2012. Käsikirurgian toimintalukuja ei ole eritelty aikaisempina
vuosina ja reumaortopedian luvut puuttuvat vuosien 2011 ja 2012 tilastoista,
koska ne olivat aikaisemmin reumasairauksiin kuuluvaa konservatiivisen tulosyksikön toimintaa. Myöskään fysiatrian aiempia lukuja ei ole.
Avohoidon määrä lisääntyi tuntuvasti. Hoitojaksojen suurempi lukumäärä
vuonna 2013 selittyy reumaortopedian luvuilla. Todellisuudessa hoitojaksojen määrä väheni.

Leikkaukset ja diagnostiset tutkimukset
Tyksissä on tehty ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoisaloihin kuuluvia leikkauksia ja toimenpiteitä tehtiin yli 8500, joista päiväkirurgiana
tehtiin yli 1700 leikkausta eniten käsikirurgian vastuualueella. Leikkausten jakautuminen vastuualueittain on taulukossa 6.3.1.3.
TAULUKKO 6.3.1.3. LEIKKAUSTOIMENPITEET JA ERIKSEEN PÄIVÄKIRURGIA
TULES-TOIMIALUEELLA VUONNA 2013.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien toimialueen keskeiset toimintaluvut vuodelta
2013 on esitetty taulukossa 6.3.1.2.

Tules-toimialueella tehdyt tavallisimmat leikkaustoimenpideryhmät on esitetty
taulukossa 6.3.1.4 ja yleisimmät diagnostiset tutkimukset taulukossa 6.3.1.5.
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TAULUKKO 6.3.1.4. YLEISIMMÄT LEIKKAUSTOIMENPIDERYHMÄT TULES-TOIMIALUEELLA
VUONNA 2013.

Hoitoon pääsy
Taulukossa 6.3.1.6 on lähetteiden käsittelyn toteutuminen Tules-toimialueella.
Keskimäärin lähetteet käsiteltiin saapumisesta neljän tai viiden päivän kuluessa. Osaan lähetteitä jouduttiin pyytämään lisätietoja, mikä pidensi lähetteiden käsittelyaikaa esimerkiksi reumaortopedialla ja tekonivelkirurgiassa. Koko vuoden aikana lähetteiden osalta hoitotakuu jäi toteutumatta 2,4 %:ssa.
TAULUKKO 6.3.1.6. HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN TULES-TOIMIALUEELLA.
THL:LLE ILMOITETUT LÄHETTEET VUONNA 2013.

Lonkan ja polven tekonivelkirurgian jälkeen yleisin toimenpide oli käden keskihermon vapautus. Seuraavaksi yleisimmin tehtiin murtumaleikkauksia alaraajoihin ja kyynärvarren alueelle. Yleisimmät yksittäiset leikkaukset on esitetty liitetaulukossa 15.
TAULUKKO 6.3.1.5. YLEISIMMÄT TAUTI- JA ELINKOHTAISET DIAGNOSTISET TUTKIMUSTEN RYHMÄT TULES-TOIMIALUEELLA VUONNA 2013.

TAULUKKO 6.3.1.7. TULES-TOIMIALUEELLA HOIDON TARPEEN ARVIOINTIA
ODOTTANEET 31.12.2013.
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TAULUKKO 6.3.1.8. TULES-TOIMIALUEELLE HOITOON ODOTTANEET 31.12.2013.

Poikkileikkaustilanne vuoden 2013 lopulla osoittaa, että hoidon tarpeen arviointia odottavien keskimääräinen odotusaika oli 1,5–2 kuukautta ortopedisiin
hoitoihin, tekonivelkirurgiassa jopa kolme kuukautta, ja noin kuukausi fysiatrialla (taulukko 6.3.1.7). Ylityksiä hoidon tarpeen arvioinnista kertyi lähinnä tekonivelkirurgiassa. Hoitoon pääsyn odotus kesti vaihtelevasti eri ortopedisiin
hoitoihin, luutuumorien hoidon kahdesta viikosta reumaortopedian 2,5 kuukauteen. Fysiatrian hoitoihin pääsi noin kuukaudessa. Hoitotakuun rajan ylityksiä oli lähinnä reumaortopediassa (taulukko 6.3.1.8).

Potilaspalautteiden keskiarvo oli vuoden 2013 asteikolla 4,7 (taulukko
6.3.1.9). Tyytyväisten osuus sairaanhoitopiirien yhteisiin viiteen kysymykseen oli korkea koskien palvelun tasoa, henkilökunnalta saatua kohtelua, tiedon saantia ja turvallisuuden kokemusta. Vähiten kiittäviä arvioita tuli potilaan osallisuudesta päätöksentekoon. Edellisvuoteen verrattuna tämä arvio
oli myös laskenut.

TAULUKKO 6.3.1.9. POTILASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISIIN VIITEEN KYSYMYKSEEN VUOSINA 2012 JA 2013 TULES-TOIMIALUEELLA
(ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN KLINIKKA VUONNA 2012).

Laadunhallinta
Suuri osa toimialueella tehtävistä toimenpiteistä rekisteröidään laadun seurantaa varten. Potilaiden hoitoa edeltävät löydökset, leikkauslöydökset ja postoperatiivinen tila kuvataan, ja näin saadaan tietoa eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta, jonka perusteella muokataan hoitolinjoja.
Luupankkitoiminta on käynnistetty vuonna 2013. Luupankkitoimintaa toteutetaan standardien mukaisesti ja sitä auditoidaan.
EFQM-mallin mukaisiin itsearviointeihin on koulutettu vastuualueiden osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat ja yksi vastuualuejohtaja. Lean-ajattelua
hyödyntäen on analysoitu toimintaa ja parannettu prosessien sujuvuutta erityisesti huomioiden potilasturvallisuus.

Potilasturvallisuus ja sairaalahygienia
Tules-toimialueella tehtiin vuoden 2013 aikana yhteensä 111 HaiPro-ilmoitusta. Ilmoituksista 46 % oli luonteeltaan läheltä piti -tapahtumia ja 54 % haittatapahtumia. Eniten raportoitiin lääke- ja nestehoitoon (44 %) sekä tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan (25 %) liittyvistä vaaratapahtumista. Myötävaikuttavina tekijöinä olivat useimmiten toimintatavat (19 %), työympäristö, välineet
ja resurssit (16 %) tai kommunikointi ja tiedonkulku (14,5 %). Vaaratapahtumista aiheutui potilaille lievä haitta 23 %:ssa ja vakava haitta 0,8 %:ssa tapauksista. Yleisemmin (47 %) vaaratapahtumista ei ollut haittaa potilaalle. Vaaratapahtumista seurasi hoitavalle yksikölle useimmiten lisätöitä tai vähäisiä
hoitotoimia (29 %).
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Potilasturvallisuuskoulutuksen suoritti 53 % toimialueen henkilöstöstä (taulukko 6.3.1.10). Toimialueella perustettiin tietoryhmä, jonka tarkoituksena on
edistää potilasturvallisuuden kannalta hyviä toimintatapoja.

Laatupoikkeamat

TAULUKKO 6.3.1.10. POTILASTURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MENETTELYJEN TOTEUTUMINEN TULES TOIMIALUEELLA VUONNA 2013.

Hoitoon liittyvät infektiot
Tyksissä ortopedialla on seurattu usean vuoden ajan proteesi-infektioiden
ilmaantuvuutta kansallisen SIRO-rekisterin avulla. Lonkkaproteesi-infektioiden SIROon ilmoitetut osuudet pysyivät ennallaan 1,4 prosentissa (kaavio
6.3.1.1). Polviproteesi-infektioiden osuus kasvoi 0,8 prosentista 1,4 prosenttiin, mutta pienten lukumäärien vuoksi kyse voi olla satunnaisvaihtelusta (kaavio 6.3.1.2). Molemmat luvut ovat kansallisen vertailun keskitasoa.

Hoidon poikkeamia seurataan sairaalainfektiorekisterillä ja kansallisessa SIRO-ohjelmassa sekä eräiden yleisten laatuindikaattoreiden avulla.

KAAVIO 6.3.1.1. LONKKAPROTEESIEN INFEKTIOT TYKSISSÄ (JA VAKKA-SUOMEN SAIRAALASSA 2010 ALKAEN) VUOSINA 2005–2013.

KAAVIO 6.3.1.2. POLVIPROTEESIEN INFEKTIOT TYKSISSÄ (JA VAKKA-SUOMEN
SAIRAALASSA 2010 ALKAEN) VUOSINA 2005–2013.

Laatu ja vaikuttavuus
Tules-toimialueella on osallistuttu aktiivisesti hoidon vaikuttavuutta selvittäviin tutkimushankkeisiin. Tuloksia valmistui tutkimuksista, joissa mitattiin olkapään kiertäjänkalvosimen repeämään tähystyshoidon ja polven nivelkierukan
tähystysleikkausten hyötyä potilailla, joilla on iän mukana kehittyviä kudosten
vaurioita tai rappeutumia. Tutkimustulosten mukaan näistä leikkauksista ei
ollut hyötyä potilaalle kuntoutukseen verrattuna. Lisäksi valmistui tutkimus,
jossa oli vertailtu erilaisten lonkan tekonivelten kestävyyttä. Tutkimukset ovat
muuttaneet hoitokäytäntöjä Tyksissä.
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Viimeisin vertailutieto sairaanhoitopiirien kesken SIRO-rekisteristä on vuodelta 2012. Siinä Tyksin sijoitus on toiseksi paras (taulukko 6.3.1.11).
TAULUKKO 6.3.1.11. POLVI- JA LONKKATEKONIVELIEN LEIKKAUSALUEEN INFEKTIOIDEN ESIINTYVYYS (SISÄLTÄÄ TODELLISET TEKONIVELINFEKTIOT: MUTTA MYÖS PINNALLISET HAAVAINFEKTIOT (PER 1000 HOITOPÄIVÄÄ) SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ
KAIKISSA SIRO-SAIRAALOISSA VUONNA 2012. (THL, SIRO-REKISTERI)

Lisäksi seurataan hoitoon liittyvien infektioiden määrää ja tyyppejä SAI-rekisterin avulla. SAI-ilmoitusten perusteella infektioiden määrä vaihteli vastuualueittain 0,35–2,37 sataa hoitojaksoa kohti vuonna 2013. Vastuualuekohtaista
seurantatietoa aikaisemmista vuosista ei ole käytettävissä.
Muut laatuindikaattorit

lukien päiväkirurgia) kohti
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