
Tutkittu tieto terveyshyödyn 
tuottajana
Terveydenhuollon valtakunnallinen hankintaseminaari 
9.10.2018
Marko Halonen
Myyntipäällikkö/Mölnlycke Health Care

Same picture
as in brochure
cover



Sari
35 vuotias nainen, jolla selkäydinvaurio.
Sai painehaavan suunnitellussa keisarinleikkauksessa, jossa käytettiin
rajoitetusti tai ei ollenkaan painehaavalta ehkäiseviä toimia,
korkean riskin profiilista huolimatta.
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Makuuhaava eli painehaava (decubitus) on kudosvaurio.
Painehaava on hapenpuutteesta johtuva kudosvaurio iholla ja ihonalaisissa kudoksissa. Vaurion voi 
aiheuttaa paine, ihon venyminen, hankaus tai kaikki tekijät yhdessä. Paine estää veren normaalin 
kierron .

Painehaava



Makuualustan valinnalla kustannushyötyä – painehaavariskissä olevalle potilaalle. E. Soppi, A Iivanainen. Haava 4-2013

Painehaavat Suomessa

Suomessa on vuosittain 55 000 – 80 000 potilaalla
painehaava. 

Painehaavan lisäkustannus on n.5000 - 7000 €

Painehaavojen aiheuttamat kokonaiskustannukset
Suomessa on n.500m €/vuosi

Painehaavat ovat suurin yksittäinen terveydenhuollon 
kohde, josta voitaisiin saada säästöjä aikaiseksi



Kansainvälinen konsensus dokumentti1

On tärkeää ymmärtää:
Uusimmat tieteelliset havainnot painehaavojen etiologiassa
Leikkausvoimien vaikutus kudoksiin
Kudoksen muodonmuutoksen rooli painehaavojen kehittymisessä
Kaikkien neljän ulkoisen tekijän huomioiminen painehaavojen ennaltaehkäisyssä
Ennaltaehkäisevien sidosten vankan tieteellisen & kliinisen näytön tärkeys

1. World Union of Wound Healing Societies. Consensus Document. The role of dressings in prevention of pressure ulcers. Wounds
Int 2016. 13. Levy, A., Frank, M.B., Gefen, A. The biomechanic efficacy of dressings in preventing heel ulcers. Journal of Tissue 
Viability 2015;24(1):1-11.
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1. Santamaria, N., Gerdtz, M., Kapp S., Wilson L., Gefen A., A randomised control trial of the clically effectiveness of multi-layer silicone 
foam dressings for prevention of pressure injuries in high-risk aged care residents: The Border III Trial. Int Wound J 2018; 1-9.



Painehaavan ennaltaehkäisy tarkoittaa säästöä

Teho X

853 potilasta vuodessa
Painehaavaprevalenssi 20% à 171 painehaavapotilasta
Kustannus vuodessa 990000 euroa

Jos Teho X pystyy laskemaan esiintyvyyden 70%:lla:
51 painehaavapotilasta vuodessa
Kustannus 320000
Säästö 668000euroa/vuosi



Lääkärilehti 21.5.2018:
Painehaavahoitoon satsaus kannatti TYKS:ssä

Turun yliopistollisen keskussairaalan tehohoidossa alettiin kiinnittää paremmin 
huomiota painehaavoihin kahdeksan vuotta sitten. Tuona aikana painehaavojen määrä 
on laskenut 11 prosentista noin neljään prosenttiin.

Vuodesta 2010 arviolta noin 400 potilasta on välttynyt painehaavalta, kertoo Euroopan 
painehaava-asiantuntijaneuvoston suomalaisjäsen ja TYKS:n tehohoidon 
sairaanhoitaja Maarit Ahtiala.

Painehaavojen määrän vähentymisestä on saatu yli kahden miljoonan euron säästö. 



Lopuksi

Sairaalalähtöiset painehaavat on ennaltaehkäistävissä

Miten tuomme uuden toimintatavan sekä innovaation käytäntöön?

Antavatko tämän päivän hankinnat mahdollisuuden potilaille saada parhaan 
mahdollisen hoidon?

käytetäänkö kliinistä tutkimusnäyttöä sekä konsensusta niin että ennaltaehkäisy 
saadaan potilaalle?

Miksi niin monet potilaat saavat silti painehaavan?


