
Johdanto
Painehaava on yleinen kudoksen vaurio, jota 
esiintyy noin 5-25 %:lla eri hoitolaitoksis-
sa olevilla potilailla. Painehaavat aiheuttavat 
huomattavia kustannuksia, Suomessa arvi-
olta 160-470 M euroa/vuosi. Yhdysvalloissa 
hoitolaitoksissa syntyneiden painehaavojen 
korvauskäytännön muututtua vuonna 2008, 
on painehaavojen määrä vähentynyt huomat-
tavasti ja samalla painehaavojen ehkäisyn 
tehokkailla apuvälineillä ja asentohoidolla on 
havaittu olevan paljon halvempaa kuin niiden 
hoito (www.ihi.org). Tämä on sopusoinnussa 
Suomesta terveyskeskuksen vuodeosastol-
ta julkaistun kustannushyötyanalyysin kanssa 
(Peltonen ym. SLL 2010:45:3705-9).

Painehaavapatjoja hankittaessa kiinnitetään 
usein huomiota vain apuvälineen hintaan.  Pat-
jainvestointiin – hankittavien patjojen määrään 
ja laatuun – pitäisi vaikuttaa myös terveyden-
huollon yksikön potilasmateriaalin vaihtelu 
ja tästä johtuva painehaavojen prevalenssi, 
yksikössä sovellettava strukturoitu lähesty-

mistapa asennonvaihtoon ja riskiarviointiin, sovel-
lettava riskimittari sekä eri riskiluokkien jakautuma. 
Usein tietoja jostakin näistä osatekijöistä ei ole saata-
vissa ja investointipäätöstä valmisteltaessa haavan-
hoidon ammattilaisten rooli tulee keskeiseksi. Näihin 
tarpeisiin vastaten ROOPE-säästölaskin on kehitetty 
haavanhoidon ja hoitotyön ammattilaisten työkaluk-
si.

ROOPE-säästölaskin
Olemme mallintaneet painehaavapatjainvestoin-
nin kustannushyötyanalyysin käyttäen julkaistuja 
(Peltonen ym. 2010) kustannustekijöitä ja -tietoja ja 
selvittäneet tekemämme monikeskustutkimuksen 
pohjalta investoinnin hyödyllisyyden herkkyyttä eri 
muuttujille. Tältä pohjalta on syntynyt Excel -pohjai-
nen ROOPE-säästölaskin (Kuva 1).

Johtopäätökset
Painehaavojen terveydenhuollossa aiheuttami-
in kustannuksiin vaikuttaa yksikön potilasmateri-
aali sekä lähestymistapa riskiarviointiin, sovellet-
tava riskimittari sekä eri riskiluokkien jakautuma ja 
tästä johtuva painehaavojen esiintyminen. Usein                    
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tietoja jostakin näistä osatekijöistä ei ole saatavis-
sa, eikä tulla ajatelleeksi painehaavojen aiheuttamien 
kustannustekijöiden monimuotoisuutta. Investointi 
painehaavojen ehkäisyyn tarkoitettuihin apuvälinei-
siin, tai investoinnin tekemättä jättäminen, perustuukin 
usein näkemykseen painehaavojen esiintymisestä tai 
esiintymättömyydestä sekä helposti havaittaviin välit-
tömiin kustannuksiin. Myös painehaavapatja valitaan 
harvoin perustuen tutkittuun tietoon teknologian tehos-
ta tai toimintavarmuudesta.

Keskeistä painehaavapatjainvestoinnin hyötyanalyy-
sissä on potilaiden riskiprofiilin oikea määritys ja tie-
tämys painehaavojen esiintyvyydestä sekä näiden 
perusteella tapahtuva erikoispatjan valinta sekä erityis-
esti painehaavapatjan kyky estää painehaavojen syn-
tymistä. Mitä vähemmän edellä mainituista tiedoista 
täyttyy, sitä abstraktimpaa on käsitys painehaavojen 
ehkäisyyn käytettävien apuvälineiden hyödyistä mu-
kaan lukien eri kustannustekijät. Vasta käytettäessä 
erittäin tehokkaita painehaavojen ehkäisyyn tarkoitet-
tuja apuvälineitä materialisoituvat investoinnin käytän-
nön hyödyt nopeasti. 

Patjahankinta ei ole yksittäinen toimenpide, vaan se 
on hoitostrateginen prosessi ja investointi, jolla ta-
voitellaan säästöjä ja jonka vaikutukset ulottuvat  
vuosien päähän. ROOPE -säästölaskin mahdollistaa 
investointipäätökseen vaikuttavien osatekijöiden tes-
tauksen, vaikka niitä ei täysin tiedettäisikään. Lisäksi 
säästölaskurin avulla voidaan osoittaa muun muassa 
painehaavapatjainvestoinnin avulla saatavat säästöt 
ja investoinnin takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuai-
ka (payback period) alittaa jopa 2 vuotta, eikä yksit-
täisen, tehokkaan patjan hinnalla ole enää juurikaan 
merkitystä.

Voit tutustua Roope-säästölaskimeen ja sen käyt-
töön Carital Oy:n osastolla 23.

Kirjallisuutta
Iivanainen A, Soppi E, Korhonen P. Painehaavan 
riskimittarit SRS ja Braden. Haava 14: 16-19, 2011.

Juutilainen V. Painehaavojen taloudellinen ja yhteis-
kunnallinen merkitys. Painehaava – kallista vai hal-
paa terveydenhuoltoa? Lääkäripäivät 2009.

Peltonen H, Lepistö M, Vihersaari JK. Painehaava-
patjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuk-
sen vuodeosastolla. Suomen Lääkärilehti 45, 3705-
3709, 2010.

Soppi E. Painehaavojen ennaltaehkäisy on taloudel-
lisin hoitovaihtoehto. Haava lehti 9, 36-37, 2006.

Soppi E. 2010. Painehaava – esiintyminen, pato-
fysiologia ja ehkäisy. Duodecim 126, 261-268, 2010.

Soppi E, Iivanainen A, Peltonen H, Korhonen P. 
Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyötyana-
lyysi. Posteri. Haavapäivät 3-4.2.2011, Helsinki.

Kuva 1. ROOPE-säästölaskin, joka esittelee tarvitta-
vat investoinnit ja säästöt sekä takaisinmaksuajan 8 
vuoden ajalta.


