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____________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Tutkimuksen	  tarkoitus	  oli	  validoida	  Coxan	  tekonivelsairaalan	  tietokannoista	  kansalliseen	  
THL:n	  tekonivelrekisteriin	  lähtevää	  tietoa	  polven	  ensitekonivelleikkauksien	  osalta.	  Suomessa	  
ei	  ole	  aiemmin	  tutkittu	  tekonivelrekisteriin	  lähtevän	  tiedon	  luotettavuutta.	  
Tekonivelrekisterin	  tietojen	  paikkansa	  pitävyys	  on	  tärkeää,	  sillä	  rekisterin	  tietojen	  pohjalta	  
tehdään	  tilastointia	  ja	  tutkimustyötä.	  	  
	  
Tutkimuksen	  aineistona	  käytettiin	  vuoden	  2009	  aikana	  tehtyjä	  polven	  
ensitekonivelleikkauksia	  Coxassa.	  Tehdyistä	  leikkauksista	  valittiin	  joka	  toinen	  leikkaus.	  
Aineiston	  kooksi	  tuli	  597.	  	  Jokaisen	  tekonivelleikkauksen	  osalta	  tarkastettiin	  36	  eri	  rekisteri	  
merkintää	  vertaamalla	  tietoja	  sairaskertomus	  merkintöihin.	  	  
	  
Kaikkien	  36	  merkinnän	  osalta	  95,9	  prosenttia	  tiedoista	  oli	  paikkansa	  pitäviä.	  Tutkimuksessa	  
havaittiin	  rekisterissä	  systemaattinen	  virhe,	  jonka	  takia	  tieto	  käytetystä	  sementistä	  tibia-‐
komponenteissä	  puuttui	  45	  prosentilla.	  Harvemmin	  käytettävien	  komponenttien	  osalta	  
merkinnät	  olivat	  useammin	  puuttuvia.	  Tavallisemmat	  komponentit	  oli	  merkitty	  paremmin.	  
Välittömistä	  komplikaatioista	  oli	  merkitty	  vain	  25	  prosenttia.	  
	  
Pääosin	  saadut	  tulokset	  olivat	  hyviä	  ja	  rekisterin	  merkintöjä	  voidaan	  pitää	  luotettavina.	  
Huolestuttavaa	  oli	  huomata	  että	  suurin	  osa	  komplikaatioista	  jää	  merkitsemättä.	  	  
Systemaattisen	  virheen	  aiheuttama	  tiedon	  puute	  on	  merkittävä	  virhelähde.	  	  Tutkimuksen	  
tulokset	  eivät	  ole	  yleistettävissä	  muihin	  sairaaloihin.	  Samanlaisia	  tutkimuksia	  olisi	  syytä	  
tehdä	  muissakin	  sairaaloissa	  Suomessa.	  
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1	  JOHDANTO	  

	  

	  

1.1 Nivelrikko	  ja	  tekonivelleikkaus	  

	  

Nivelrikko	  eli	  artroosi	  on	  maailman	  yleisin	  nivelsairaus.	  Artroosi	  on	  nivelen	  biokemiallinen	  

kulumatauti,	  joka	  tuhoaa	  kaikkia	  nivelenrakenteita	  (1).	  Nivelrikko	  oireilee	  kipuna	  liikkuessa	  

sekä	  niveljäykkyytenä.	  Lisäksi	  nivelrikko	  vaikuttaa	  merkittävästi	  toimintakykyä	  alentavasti.	  

Nivelrikkoon	  ei	  ole	  muuta	  parantavaa	  hoitoa	  kuin	  tekonivelleikkaus.	  

Tekonivelleikkaukseen	  ryhdytään,	  jos	  nivelrikkokipu	  ei	  ole	  hallittavissa	  muilla	  keinoilla	  sekä	  

jos	  kipu	  häiritsee	  päivittäistä	  elämää	  tai	  yöunta.	  Leikkaukseen	  ryhdytään	  myös	  mikäli	  

nivelrikko	  alentaa	  toimintakykyä	  merkittävästi	  (2).	  

	  

Tekonivelleikkauksia	  tehtiin	  vuonna	  2009	  noin	  19	  000.	  	  Polven	  ensitekonivelleikkauksia	  oli	  

9650	  kappaletta.	  Leikkauksia	  tehtiin	  yhteensä	  65	  eri	  yksikössä.	  Suurin	  osa	  

ensitekonivelleikkauksista	  suoritettiin	  keskus-‐	  ja	  aluesairaalatasolla.	  	  Tekonivelten	  

uusintaleikkauksissa	  yksityisten	  sekä	  yliopistosairaaloiden	  painotus	  korostuu	  (3).	  	  Suurin	  osa	  

tekonivelleikkauksista	  tehdään	  nivelrikkopotilaille,	  mutta	  tekonivelleikkauksia	  suoritetaan	  

myös	  nivelreumasairauksissa,	  traumoissa	  sekä	  nivelen	  alueen	  kasvaimissa.	  

	  

On	  arveltu,	  että	  tekonivelleikkauksien	  määrä	  tulee	  jatkossa	  lisääntymään	  väestön	  

ikääntymisen	  myötä.	  Ihmisten	  eliniän	  odote	  nousee	  parantuneen	  elintason	  myötä.	  Korkea	  ikä	  

on	  yksi	  merkittävimmistä	  nivelrikon	  riskitekijöistä.	  Väestön	  ikääntyessä	  on	  oletettavissa	  että	  

artroosin	  kanssa	  elävän	  väestön	  määrä	  vain	  lisääntymään.	  Koska	  artroosin	  ainoa	  parantava	  

hoito	  on	  tekonivelleikkaus,	  on	  oletettavaa	  että	  myös	  leikkauksin	  määrä	  tulee	  kasvamaan.	  

Suurimmat	  ikäryhmät,	  joille	  primaariproteesileikkauksia	  suoritetaan	  ovat	  60-‐69-‐vuotiaat	  

sekä	  70-‐79-‐vuotiaat	  (3).	  

	  

Tekonivelleikkaukset	  ovat	  merkittävä	  osa	  erikoisterveydenhuollon	  kustannuksia.	  Suurien	  

kustannuksien	  takia	  on	  tekonivelleikkauksien	  määrän	  ja	  laadun	  seuranta	  on	  tärkeä	  osa	  

arvioitaessa	  terveydenhuollon	  tuottavuutta	  ja	  laatua	  (3).	  Kestävään	  ja	  laadukkaaseen	  

tekoniveleen	  vaikuttaa	  sekä	  käytetyt	  komponentit,	  leikkausmenetelmät	  sekä	  leikkausta	  

suorittavan	  yksikön	  ammattitaito.	  Myös	  leikkausindikaatio	  voi	  vaikuttaa	  tekonivelen	  
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laadukkuuteen.	  	  Endoproteesileikkauksien	  luotettava	  tilastointi	  on	  laadun	  tarkkailussa	  

erityisen	  tärkeää.	  Tilastoinnin	  avulla	  voidaan	  tutkia	  muun	  muassa	  eri	  komponenttien	  

kestävyyttä	  tai	  eri	  leikkausmenetelmien	  laadukkuutta.	  

	  

1.2	  Tekonivelrekisteri	  

	  

Laadun	  valvonta	  kansainvälisellä	  tasolla	  perustuu	  lähinnä	  Terveyden	  ja	  

Hyvinvoinninlaitoksen	  ylläpitämän	  endoproteesirekisterin	  tietoihin.	  Endoproteesirekisterin	  

avulla	  julkaistaan	  vuosittain	  tilastoinnit	  tehdyistä	  tekonivelleikkauksista	  ja	  niiden	  

komplikaatioista.	  Myös	  monet	  tekoniveltutkimukset	  perustuvat	  endoproteesirekisterin	  

tietoihin.	  Suomen	  endoproteesirekisteri	  on	  perustettu	  vuonna	  1980.	  Aluksi	  rekisteriin	  

ilmoittaminen	  oli	  vapaaehtoista.	  Vuonna	  1989	  endoproteesirekisteriin	  ilmoittaminen	  on	  

muuttunut	  pakolliseksi.	  Endoproteesirekisterin	  tärkein	  tehtävä	  on	  tilastointi	  ja	  tutkimus.	  	  

Rekisterin	  perusteella	  saadan	  myös	  suoritettua	  eri	  sairaaloiden	  välisiä	  laadun	  vertailuja.	  

Endoproteesirekisteriä	  on	  ylläpitänyt	  THL	  vuodesta	  2009	  lähtien.	  Vuodesta	  1989	  vuoteen	  

2009	  rekisterin	  ylläpidosta	  huolehti	  Lääkelaitos.	  Rekisterin	  kattavuus	  on	  arveltu	  olevan	  98	  

prosenttia	  Terveydenhuollon	  hoitoilmoitusrekisteritietojen	  perusteella.	  Tiedot	  ilmoitetaan	  

paperisella	  ilmoituslomakkeella.	  Suuremmissa	  yksiköissä	  tiedot	  kerätään	  sähköisesti	  ja	  

lähetetään	  kerran	  vuodessa	  edelleen	  THL:n.	  Ilmoituslomake	  on	  alunperin	  tehty	  vastaamaan	  

lonkan	  tekoniveltä,	  joten	  se	  ei	  niin	  hyvin	  palvele	  muita	  tekoniveliä.	  Ilmoituskaavakkeet	  

toimitetaan	  THL:ään	  kahden	  kuukauden	  kuluessa	  tehdystä	  toimenpiteestä.	  Ilmoitettaviin	  

tietoihin	  kuuluvat	  muun	  muassa	  toimenpiteen	  suorittava	  sairaala	  sekä	  potilaan,	  leikkauksen,	  

asennetun	  implantin	  ja	  poistetun	  implantin	  tiedot.(4)	  

	  

Vastaavia	  tekonivelrekistereitä	  on	  muun	  muassa	  Ruotsissa,	  Tanskassa	  sekä	  Norjassa.	  Ruotsin	  

rekisterin	  on	  pohjoismaiden	  vanhin,	  se	  on	  perustettu	  1979.	  Eri	  maiden	  rekisterien	  välillä	  on	  

merkittäviä	  eroja.	  Ruotsin	  rekisteri	  muun	  muassa	  perustuu	  vapaaehtoiseen	  ilmoittamiseen,	  	  

kun	  taas	  Suomen	  rekisteriin	  ilmoittaminen	  on	  lakisääteistä.	  Ruotsin,	  Tanskan	  sekä	  Norjan	  

rekisterien	  merkintöjä	  on	  muokattu,	  niin	  että	  rekisterit	  ovat	  keskenään	  verrannollisia	  (5).	  	  Eri	  

maiden	  rekistereitä	  vertailemalla	  saadaan	  selville	  maakohtaisia	  käytäntöjä,	  eri	  maiden	  

komplikaatioita,	  leikkauksien	  määrää	  sekä	  leikkaus	  määrien	  lisääntymistä.	  Rekisterien	  

tietojen	  yhdistäminen	  antaa	  myös	  tarpeeksi	  suuren	  aineiston,	  jolloin	  voidaan	  arvioida	  

luotettavammin	  harvinaisempia	  komplikaatioita	  sekä	  leikkausmetodeja.	  
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Coxa	  Oy	  on	  perustettu	  vuonna	  2002	  Tampereen	  yliopistollisen	  sairaalan	  yhteyteen.	  Coxa	  on	  

oma	  itsenäinen	  toimija,	  joka	  on	  keskittynyt	  tekonivelleikkauksiin.	  Tänä	  päivänä	  Coxa	  on	  

Pohjoismaiden	  suurin	  tekonivelleikkauksiin	  erikoistunut	  sairaala.	  Pirkanmaan	  alueen	  

tekonivelleikkaukset	  keskitetään	  	  Coxan	  sairaalaan.	  Coxan	  perustamisesta	  lähtien	  on	  

tekonivelleikkauksien	  tiedot	  kerätty	  Coxan	  omiin	  tietokantoihin,	  joiden	  perusteella	  tiedot	  

tekonivelleikkauksista	  lähetetään	  edelleen	  THL:n	  tekonivelrekisteriin.	  (6)	  

	  

1.3	  Rekisterin	  validointi	  

	  

Rekisterin	  validaatiolla	  tarkoitetaan	  tutkimustyötä,	  jonka	  avulla	  selvitetään	  rekisterin	  tietojen	  

paikkansapitävyyttä.	  Rekisterin	  kattavuutta	  sekä	  rekisterien	  tietojen	  luotettavuutta	  voidaan	  

tutkia	  eri	  menetelmillä.	  Maan	  kansallista	  tekonivelrekisteriä	  voidaan	  validoida	  vertaamalla	  

rekisterin	  tietoja	  kansalliseen	  potilasrekisteriin,	  potilaan	  sairaskertomusteksteihin	  tai	  

sairaalan	  omiin	  leikkaustietoihin.	  Rekisteriä	  voidaan	  arvioida	  myös	  vertaamalla	  tietoja	  

potilailta	  kyselylomakkeilla	  kerättyihin	  tietoihin.	  

	  

Suomessa	  ei	  ole	  tarpeeksi	  kattavasti	  arvioitu	  yksitäisten	  rekisterin	  tietojen	  luotettavuutta.	  

THL:n	  rekisterin	  tietojen	  luotettavuus	  perustuu	  suurilta	  osin	  lähetettävän	  tiedon	  

luotettavuuteen.	  Tämän	  takia	  on	  olennaista	  että	  lähetettävä	  tieto	  on	  paikkansa	  pitävää.	  	  

Tamminen	  ym	  (2007)	  	  vertailivat	  Suomen	  kansainvälisen	  tekonivelrekisterin	  tietoja	  Coxan	  

omaan	  rekisteriin.	  Tietoja	  arvioitiin	  lähinnä	  polven	  uusintatekonivelleikkauksien	  indikaation	  

osalta.	  Tutkimuksessa	  selvisi,	  että	  rekisterin	  merkinnöissä	  oli	  huomattavia	  eroja	  ja	  yli	  20	  

prosenttia	  tiedoista	  oli	  menetetty,	  koska	  niitä	  ei	  oltu	  heti	  leikkauksen	  yhteydessä	  tallennettu	  

Coxan	  rekisteriin.	  Vaikka	  kyseistä	  tutkimusta	  ei	  oltu	  tehty	  validointi-‐mielessä	  eikä	  

tutkimuksen	  aineiston	  koko	  ollut	  kovin	  suuri,	  herättivät	  tulokset	  huolta	  rekisterien	  tietojen	  

luotettavuudesta.	  (7)	  

	  

Ruotsin	  vuotuisessa	  tekonivelrekisterin	  raportissa	  arvioidaan	  Ruotsin	  tekonivelrekisterin	  

kattavuudeksi	  96,6	  prosenttia	  (8).	  Ruotsissa	  on	  valtakunnallista	  implanttirekisterin	  tietoja	  on	  

tarkisteltu	  vertailemalla	  rekisterin	  tietoja	  sairaaloiden	  omiin	  rekistereihin,	  potilaskyselyihin	  

sekä	  osittain	  sairaskertomuksiin	  (9,	  10).	  Tietoja	  on	  tarkisteltu	  lähinnä	  leikkausindikaation,	  

leikatun	  puolen	  sekä	  leikkauspäivämäärän	  osalta.	  Tarkastellut	  tiedot	  ovat	  olleet	  varsin	  

paikkansa	  pitäviä	  ja	  rekisteriä	  on	  voitu	  pitää	  luotettavana.	  
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Norjan	  tekonivelrekisterin	  tiedot	  verrattuna	  lähettävän	  sairaalan	  tekonivelrekisteri	  tietoihin	  

ovat	  varsin	  luotettavat	  (11).	  Vain	  	  0,4	  %	  	  operaatioista	  puuttui	  valtakunnallisesta	  rekisteristä.	  

Rekisterin	  tietoja	  voidaan	  pitää	  paikkansa	  pitävinä,	  sillä	  tutkittujen	  tietojen	  perusteelle	  

(leikattu	  puoli,	  leikkauksen	  päivämäärä)	  virheiden	  määrä	  on	  vain	  0,2-‐1,2	  %:n	  välillä.	  

	  

Tämän	  opinnäytetyön	  tarkoitus	  on	  selvittää	  Coxasta	  THL:n	  rekisteriin	  lähtevän	  tiedon	  	  

luotettavuutta	  polven	  ensitekonivelleikkauksien	  osalta.	  	  
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LK	  Sanna	  Multanen,	  Dos	  Ville	  Mattila,	  Dos	  Antti	  Eskelinen	  

Tekonivelsairaala	  Coxa	  
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We	  studied	  the	  reliability	  of	  the	  joint	  register	  of	  Coxa	  Hospital	  for	  Joint	  Replacement	  

concerning	  primary	  knee	  prostheses	  implanted	  in	  2009.	  	  Material	  covered	  597	  primary	  

knee	  replacement	  operations	  performed	  in	  2009.	  All	  data	  recorded	  into	  Coxa’s	  own	  joint	  

replacement	  register	  that	  had	  been	  sent	  to	  the	  Finnish	  Arthroplasty	  Registry	  was	  

compared	  with	  information	  from	  patient	  records.	  	  The	  information	  transmitted	  to	  the	  

Finnish	  Arthroplasty	  register	  was	  found	  to	  be	  mainly	  accurate.	  However,	  one	  systematic	  

error	  was	  found	  in	  the	  data	  sent	  to	  the	  national	  registry.	  Further,	  primary	  complications	  

and	  bone	  transplants	  were	  poorly	  reported.	  Since	  this	  study	  included	  only	  Coxa	  there	  is	  

a	  clear	  need	  to	  conduct	  similar	  studies	  also	  in	  other	  hospitals	  performing	  knee	  

replacements	  in	  order	  to	  have	  information	  on	  the	  reliability	  of	  information	  transmitted	  

to	  the	  Finnish	  Arthroplasty	  Registry.	  
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Vuonna	  2009	  Suomessa	  suoritettiin	  polven	  ensitekonivelleikkauksia	  yhteensä	  9650	  kpl.	  

Tekonivelleikkauksia	  tehtiin	  65	  eri	  yksikössä.	  Tekonivelsairaala	  Coxan	  osuus	  kaikista	  polven	  

ensitekonivelleikkauksista	  oli	  noin	  10%	  (1).	  On	  arveltu,	  että	  nivelrikon	  esiintyvyys	  lisääntyy	  

ikääntyessä	  (2)	  ja	  on	  myös	  ennustettu	  että	  tekonivelleikkaukset	  tulevat	  todennäköisesti	  

huomattavasti	  lisääntymään	  väestön	  ikääntyessä	  ja	  tekonivelen	  kanssa	  elävän	  väestön	  

lisääntyessä.	  	  

	  

Tekonivelleikkaukset	  muodostavat	  merkittävän	  osan	  erikoissairaanhoidon	  vuosittaisista	  

kustannuksista,	  ja	  sen	  vuoksi	  näiden	  leikkausten	  laadun	  ja	  määrän	  seuraaminen	  on	  tärkeä	  

osa	  terveydenhuollon	  laadun	  ja	  tuottavuuden	  seurantaa.	  Luotettava	  tekonivelleikkausten	  

rekisteröinti	  on	  siten	  ehdottoman	  tarpeellista.	  

	  

Suomessa	  on	  ylläpidetty	  tekonivelleikkauksista	  valtakunnallista	  implanttirekisteriä	  

vuodesta	  1980	  lähtien.	  Vuodesta	  1989	  lähtien	  rekisteriin	  ilmoittaminen	  on	  tullut	  

lakisääteiseksi.	  Vastaava	  rekisteri	  on	  käytössä	  Ruotsissa	  (vuodesta	  1979),	  Norjassa	  (1987)	  

ja	  Tanskassa	  (1995)	  (3).	  Pienempiä	  rekistereitä	  on	  Yhdysvalloissa,	  Saksassa	  ja	  Englannista,	  

mutta	  ne	  eivät	  ole	  koko	  väestön	  kattavia	  kuten	  vastaavat	  pohjoismaiset.	  

Implanttirekisterin	  käyttötarkoitus	  on	  tilastointi	  ja	  tutkimus.	  Implanttirekisteriin	  kirjataan	  

muun	  muassa	  toimenpiteen	  suorittava	  sairaala	  sekä	  potilaan,	  leikkauksen,	  asennetun	  

implantin	  ja	  poistetun	  implantin	  tiedot.	  Rekisteri	  perustuu	  Suomessa	  lakisääteisen	  

ilmoitusvelvollisuuden	  perusteella	  saataviin	  tietoihin	  terveydenhuollon	  viranomaisilta,	  

laitoksilta	  ja	  ammatinharjoittajilta	  (4).	  
	  

Coxassa	  on	  ollut	  käytössä	  oma	  sisäinen	  seuranta	  tekonivelleikkauksista	  sairaalan	  

perustamisesta	  eli	  vuodesta	  2002	  lähtien.	  Coxan	  rekisteriin	  kirjataan	  ylös	  yksityiskohtaiset	  

tiedot	  kaikista	  tehdyistä	  leikkauksista.	  Myös	  Suomen	  endoproteesirekisteriin	  lähetettävät	  

tiedot	  perustuvat	  tähän	  omaan	  rekisteriin.	  	  

	  

Yksittäisestä	  sairaalasta	  Suomen	  endoproteesirekisteriin	  lähetettävien	  tietojen	  paikkaansa	  

pitävyyttä	  ei	  ole	  Suomessa	  aiemmin	  kuitenkaan	  tutkittu.	  Ruotsissa	  sekä	  Norjassa	  on	  tehty	  

validointitutkimuksia	  liittyen	  kansallisiin	  endoproteesirekistereihin	  (5-‐7).	  Tutkimuksissa	  on	  
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verrattu	  endoproteesirekistereiden	  tietojen	  paikkansapitävyyttä	  vertaamalla	  niiden	  tietoja	  

osittain	  potilasrekistereihin.	  Tutkimuksia	  on	  tehty	  sekä	  polven	  että	  lonkan	  osalta.	  	  

Tutkimuksien	  tulokset	  ovat	  olleet	  hyviä	  ja	  endoproteesirekisterien	  tiedot	  varsin	  luotettavia.	  

Saatujen	  tietojen	  perusteella	  on	  myös	  pystytty	  osoittamaan	  että	  endoproteesirekisterit	  

antavat	  varsin	  hyvän	  pohjan	  kliinisesti	  merkittävän	  informaation	  sekä	  tutkimuksen	  osalta.	  
	  

Tässä	  tutkimuksessa	  selvitetään	  Coxan	  tekonivelrekisteristä	  Suomen	  

endoproteesirekisteriin	  lähetetyn	  tiedon	  kattavuutta	  ja	  luotettavuutta	  polven	  

ensitekonivelleikkausten	  osalta.	  	  
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1. Aineisto	  ja	  menetelmät	  

	  

Tutkimuksessa	  vertailtiin	  Coxa	  tekonivelrekisterin	  vuoden	  2009	  tekonivelleikkausten	  tietoja	  

sairaskertomustietoihin.	  Rekisteristä	  valittiin	  vuonna	  2009	  leikatuista	  

primaaritekonivelleikkauksista	  joka	  toinen	  tehty	  leikkaus	  aikajärjestyksessä.	  Koko	  aineiston	  

kooksi	  saatiin	  näin	  597	  polven	  ensitekonivelleikkausta.	  Tutkimukseen	  kelpuutettiin	  vain	  

primäärileikkaukset.	  Rekisterissä	  oli	  17	  tekonivelleikkauksen	  osalta	  tallennettu	  leikkauksen	  

tiedot	  kahteen	  otteeseen.	  Koska	  vain	  joka	  toinen	  leikkaus	  valittiin	  alkuperäisestä	  aineistosta,	  

karsiutuivat	  nämä	  	  ylimääräiset	  rekisterimerkinnät	  automaattisesti	  pois	  lopullisesta	  

aineistosta.	  	  

	  

Lopullisen	  rekisteriaineiston	  tietoja	  vertailtiin	  diagnoosin,	  puolen	  (vasen	  /	  oikea	  /	  

bilateraalinen),	  leikkauksessa	  käytettyjen	  komponenttien	  kiinnitysmenetelmän	  (sementoitu	  

vs.	  sementitön;	  femur,	  tibia	  ja	  patella	  kukin	  erikseen),	  luunsiirteiden,	  antibioottiprofylaksian	  

sekä	  välittömien	  komplikaatioiden	  osalta	  Pegasos-‐potilastietojärjestelmän	  leikkaus-‐	  ja	  

sairaskertomus	  merkintöihin.	  Tekonivelsairaala	  Coxassa	  annetaan	  antibioottiprofylaksia	  

rutiininomaisesti	  jokaisen	  tekonivelleikkauspotilaan	  anestesian	  induktiossa.	  Rekisteristä	  

tarkistettiin	  antiobioottiprofylaksian	  osalta	  vain	  se,	  oliko	  antibiootin	  antaminen	  muistettu	  

merkitä	  rekisteriin.	  Jos	  merkintä	  puuttui,	  oletusarvona	  merkintä	  oli	  virheellinen.	  

Antibioottiprofylaksiassa	  käytettyä	  antibioottia	  ei	  myöskään	  tarkistettu,	  sillä	  

sairauskertomuksissa	  harvemmin	  on	  merkitty	  käytettyä	  antibioottia,	  eikä	  tämän	  tiedon	  

paikkaansa	  pitävyyttä	  voida	  tarkistaa.	  Tutkimuksessa	  ei	  perehdytty	  myöskään	  siihen,	  

olivatko	  sairaskertomuksen	  merkinnät	  paikkaansa	  pitäviä,	  vaan	  pidättäydyttiin	  ainoastaan	  

tutkimaan	  rekisterin	  validiteettia.	  

	  

Aineistossa	  oli	  171	  miestä	  ja	  426	  naista.	  	  Bilateraalileikkauksia	  oli	  104	  kappaletta.	  

	  

Aineiston	  diagnoosijakauma	  sairaskertomustietojen	  perusteella	  oli	  seuraava:	  Primaari	  

nivelrikko	  531	  (88,5%),	  sekundaariartroosi	  35	  (5,8%),	  nivelreuma	  30	  (5%),	  kasvain	  2	  

(0,3%),	  proteesin	  poisto	  1	  (0,2%)	  ja	  psoriartriitti	  1	  (0,2%)	  

Sekundaariartroosiin	  on	  laskettu	  mukaan	  myös	  posttraumaattiset	  artroosit.	  Tämä	  sen	  takia,	  

ettei	  rekisterissä	  ole	  omaa	  merkintä	  kohtaa	  posttraumaattiselle	  artroosille,	  vaan	  
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traumaperäiset	  artroosit	  jaotellaan	  rekisterissä	  joko	  sekundaariartroosin	  tai	  muu	  artroosi	  

lajittelun	  alle.	  Oikea	  diagnoosi	  on	  katsottu	  olevan	  leikkauskertomukseen	  asennetun	  

diagnoosin	  perusteella.	  Jos	  asennetun	  diagnoosin	  ja	  anamneesin	  välillä	  oli	  selkeä	  ristiriita,	  

arvioitiin	  diagnoosin	  paikkansa	  pitävyys	  uudestaan	  ja	  jossakin	  tapauksessa	  katsottiin	  että	  

asetettu	  diagnoosi	  koodi	  oli	  sairaskertomuksessa	  väärin.	  	  	  

	  	  

Aineiston	  muokkaukset	  ja	  analyysit	  tehtiin	  SPSS	  for	  Windows/MacOS	  20.0	  –	  ja	  Excel	  2008	  –

ohjelmilla.	  	  
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2. Tulokset

	  

Diagnoosi	  oli	  merkitty	  oikein	  559	  (93,6%)	  ja	  väärin	  38	  (6,4%)	  tapauksessa.	  Suurin	  osa	  

virheistä	  tuli	  sekundaari-‐	  ja	  primaari	  artroosi	  merkintöjen	  välillä.	  Myös	  nivelreuma	  oli	  

useamman	  potilaan	  kohdalla	  merkitty	  primaariartroosiksi.	  

	  

Leikatun	  raajan	  puoli	  oli	  merkitty	  kaikissa	  tapauksissa	  oikein.	  

Unilateraalileikkaus	  oli	  ilmoitettu	  virheellisesti	  bilateraalileikkaukseksi	  kahdesti	  (0,3	  %).	  

Kaikissa	  bilateraalileikkauksissa	  oli	  rekisterissä	  tiedot	  kummankin	  alaraajan	  osalta.	  

	  

	  

	  

Taulukko	  1.	  Coxan	  tekonivelrekisterin	  tietojen	  paikkaansa	  pitävyys	  verrattuna	  
sairaskertomustietoihin	  polven	  ensileikkauksen	  osalta.	  Taulukkoon	  on	  koottu	  tuloksista	  
tärkeimmät.	  Aineiston	  koko	  on	  597	  potilasta.	  Esitetyt	  luvut	  ilmaisevat	  kuinka	  monella	  
potilaalla	  oli	  kyseisen	  muuttujan	  osalta	  tieto	  oikein,	  väärin	  tai	  puuttui	  kokonaan.	  Suluissa	  
olevat	  luvut	  ovat	  prosentteina.	  
Muuttuja	   Oikein	   Väärin	   Tieto	  puuttuu	  

Diagnoosi	   559	  (93.6%)	   38	  (6.4%)	   0	  (0%)	  

Puoli	   597	  (100%)	   0	  (0%)	   0	  (0%)	  

Bilateraliteetti	  leikkaus	   595	  (99.7%)	   2	  (0.3%)	   0	  (0%)	  

Femurin	  kiinnitys	  
(sementoitu	  vs	  
sementitön)	  

	  594(99.5%)	   2	  (0.3%)	   1	  (0.2%)	  

Femurin	  luunsiirre	   595	  (99.7%)	   2	  (0.3%)	   0	  (0%)	  

Tibian	  kiinnitys	  
(sementoitu	  vs	  
sementitön)	  

590	  (98.8%)	   2	  (0.3%)	   5	  (0.8%)	  

Tibian	  luusementti	   354	  (59.3%)	   2	  (0.3%)	   241	  (40.4%)	  

Tibian	  luunsiirre	   592	  (99.2%)	   5	  (0.8%)	   0	  (0%)	  

Patellan	  asennus	   582	  (97.5%)	   3	  (0.5%)	   12	  (2%)	  

Patellan	  kiinnitys	   548	  (91.8%)	   1	  (0.2%)	   48	  (8%)	  

Antibioottiprolfylaksia	   574	  (96.1%)	   23	  (3.9%)	   0	  (0%)	  

	  Välittömät	  komplikaatiot	   592	  (99.2%)	   5	  (0.8%)	   0	  (0%)	  
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Femur-‐komponentin	  asennustapa	  oli	  merkitty	  oikein	  kaikissa	  leikkauksissa.	  Merkintä	  

femurin	  kiinnitystekniikasta	  (sementoitu	  vs.	  sementitön)	  oli	  virheellinen	  kahden	  potilaan	  

kohdalla	  ja	  tieto	  puuttui	  kokonaan	  yhdeltä	  potilaalta.	  Näiden	  potilaiden	  osalta	  myös	  

sementointitekniikka,	  sementinsekoitus	  sekä	  luusementti-‐kohdissa	  oli	  virhe	  tai	  tiedot	  

puuttuivat.	  

Aineistossa	  oli	  yhdelle	  potilaalle	  asennettu	  femuriin	  luunsiirre,	  mikä	  oli	  rekisteriin	  merkitty	  

oikein.	  Kahdella	  potilaalla	  oli	  virheellinen	  positiivinen	  luunsiirre	  merkintä.	  

	  

Tibian	  osalta	  aineistoa	  analysoidessa	  paljastui	  Coxan	  rekisterissä	  systemaattinen	  virhe.	  

Mikäli	  Coxan	  rekisteriin	  oli	  merkitty,	  että	  potilaalle	  oli	  asennettu	  tibiakomponentti,	  ei	  tieto	  

käytetystä	  luusementtimerkistä	  ollut	  tallentunut	  lainkaan.	  Suurimmilta	  osin	  edellä	  mainitun	  

virheen	  takia	  tieto	  tibian	  puolella	  käytetystä	  luusementistä	  puuttui	  45	  %:ssa	  niistä	  

leikkauksista,	  joissa	  tibia	  oli	  kiinnitetty	  sementillä.	  

Tibian	  kiinnitystekniikka	  oli	  merkitty	  rekisteriin	  väärin	  kahden	  potilaan	  kohdalla	  ja	  tieto	  

puuttui	  viideltä.	  Väärin	  merkityissä	  oli	  käytetty	  sementitöntä	  komponenttia,	  mutta	  

rekisterissä	  oli	  tieto	  sementillisestä	  komponentista.	  Tiedot	  sementointitekniikasta,	  sementin	  

sekoituksesta	  sekä	  luusementistä	  olivat	  myös	  virheellisesti	  merkitty.	  Kiinnitystekniikan	  

tiedon	  puuttuessa	  oli	  kyseessä	  sementillinen	  tibiakomponentti.	  Kyseisiltä	  potilailta	  

puuttuivat	  myös	  tiedot	  sementoidun	  komponentin	  sementointitekniikasta,	  

sementinsekoituksesta	  sekä	  	  käytetystä	  luusementistä.	  

Luunsiirteet	  tibiassa	  oli	  merkitty	  väärin	  viiden	  potilaan	  rekisterimerkinnöissä.	  Yhden	  

potilaan	  kohdalle	  oli	  merkitty	  erheellisesti	  tieto	  asennetusta	  luunsiirteestä.	  

Leikkauskertomusten	  perusteella	  viiden	  potilaan	  kohdalla	  oli	  käytetty	  luunsiirrettä	  tibiassa.,	  

mutta	  vain	  yksi	  näistä	  	  (20	  %)	  oli	  kirjattu	  oikein	  Coxan	  rekisteriin.	  

	  

Tieto	  patellan	  mahdollisesta	  pinnoittamisesta	  	  puuttui	  kahdelta	  prosentilta.	  Kolmelle	  

potilaalle	  oli	  merkitty	  virheellisesti	  patellakomponentti	  asennetuksi,	  vaikka	  näin	  ei	  oltu	  

leikkauskertomuksen	  perusteella	  tehty.	  Yhdelle	  näistä	  potilaista	  oli	  merkitty	  myös	  

virheellisesti	  sementointitekniikka,	  sementin	  sekoitus	  sekä	  luusementti.	  

Patellan	  kiinnitystekniikka,	  sementointitekniikka,	  sementin	  sekoitus	  sekä	  luusementti	  

merkinnät	  puuttuivat	  48	  potilaan	  kohdalla	  (8	  %),	  vaikka	  potilaille	  oli	  asennettu	  sementoitu	  

patella-‐komponentti.	  	  
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Antibioottiprofylaksian	  käyttö	  olisi	  talon	  käytännön	  mukaisesti	  pitänyt	  olla	  merkitty	  

kaikkien	  potilaiden	  kohdalla	  todeksi,	  kuitenkin	  3,9	  %	  leikkauksissa	  oli	  Coxan	  rekisteriin	  

merkitty,	  ettei	  profylaktista	  antibioottia	  oltu	  lainkaan	  käytetty.	  

	  

Sairaskertomusten	  perusteella	  neljällä	  potilaalla	  havaittiin	  välittömiä	  komplikaatioita:	  yksi	  

peroneuspareesi,	  kaksi	  hematooman	  evakuaatiota	  ja	  yksi	  leikkauksessa	  tapahtunut	  mediaali	  

kollateraalin	  repeäminen.	  Kuitenkin	  vain	  yhdellä	  komplikaation	  saaneista	  potilaista	  oli	  

rekisterissä	  oikea	  positiivinen	  merkintä	  komplikaatiosta	  eli	  25	  %	  tapahtuneista	  

komplikaatioista	  oli	  rekisterissä	  oikein	  ilmoitettuna.	  Koko	  aineiston	  osalta	  merkinnät	  

välittömistä	  komplikaatioista	  olivat	  merkitty	  oikein	  99,2	  %:n	  	  kohdalla	  potilaista.	  Kahdelle	  

potilaalle	  oli	  merkitty	  rekisteriin	  komplikaatio,	  jota	  ei	  todellisuudessa	  ollut	  tapahtunut.	  	  

	  

Kaiken	  kaikkiaan	  kaikkien	  36	  tarkistetun	  tiedon	  osalta	  todettiin,	  että	  aineiston	  potilailla	  oli	  

merkitty	  tiedot	  oikein	  95,9	  %:sti.	  Tiedot	  puuttuivat	  3,7	  %:ssa	  merkinnöistä	  ja	  tieto	  oli	  väärä	  

0,4	  %:ssa.	  Yli	  puolet	  puuttuvista	  tiedoista	  johtui	  yllä	  kuvatusta	  systemaattisesta	  virheestä.	  
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3. Pohdinta	  

	  

Tämän	  tutkimuksen	  tarkoituksena	  oli	  selvittää	  yksittäisestä	  sairaalasta	  Suomen	  

endoproteesirekisteriin	  lähetettävän	  tiedon	  luotettavuutta.	  Vertailukohtana	  käytettiin	  

potilaiden	  sairaskertomustietoja.	  Diagnoosi	  oli	  merkitty	  väärin	  6,4	  %:lla	  potilaista.	  

Suurimmat	  osat	  virheistä	  tuli	  primaari	  ja	  sekundaari	  diagnoosien	  välillä,	  sekä	  nivelreuman	  

merkinnöissä.	  Osaltaan	  tätä	  virheellisyyttä	  voi	  selittää	  diagnoosin	  asettamisen	  

haasteellisuus	  tietyissä	  tapauksissa.	  

	  

Tutkimuksessa	  havaittu	  systeemaattinen	  virhe	  koskien	  tibia-‐komponentin	  asennusta	  on	  

varsin	  merkittävä	  tilastointia	  vääristävä	  tekijä.	  Virheen	  vuoksi	  vuonna	  2009	  Coxassa	  

tehdyistä	  polven	  ensitekonivelleikkauksista	  yli	  40%:sta	  puuttuu	  tieto	  käytetystä	  

luusementistä.	  	  

	  

Tulosten	  perusteella	  oli	  havaittavissa,	  että	  femurin	  ja	  tibian	  komponenttien	  merkinnät	  ovat	  

yleensä	  hyvin	  merkitty.	  Patellan	  osalta	  kuitenkin	  on	  useammin	  tietoja	  jätetty	  kirjaamatta.	  

Tämä	  voi	  johtua	  siitä,	  että	  Coxassa	  patellaan	  asennetaan	  harvemmin	  komponenttia	  (16	  %:lle	  

aineiston	  potilaista),	  jolloin	  kirjaaminen	  voi	  myös	  helpommin	  unohtua.	  Vielä	  harvemmin	  

joudutaan	  käyttämään	  luunsiirteitä.	  Tutkitussa	  aineistossa	  0,7	  %:lle	  oltiin	  käytetty	  tibiassa	  

luunsiirrettä	  ja	  vain	  20	  %	  näistä	  oli	  merkitty	  rekisteriin	  oikein.	  

	  

Välittömien	  komplikaatioiden	  kohdalla	  oli	  havaittavissa	  sama	  ilmiö,	  kuin	  muissakin	  edellä	  

mainituissa	  rekisteriin	  harvemmin	  täytettävissä	  merkinnöissä.	  Vain	  25	  %	  

sairaskertomuksista	  verifioiduista	  primaarikomplikaatioista	  oli	  merkitty	  Coxan	  rekisteriin	  ja	  

lähetetty	  myös	  Suomen	  endoproteesirekisteriin.	  Suurin	  osa	  komplikaatioista	  jää	  siis	  

huomioimatta	  rekisterin	  perusteella.	  Tämä	  antaa	  tilastointiin	  vääristyneen	  kuvan	  

tapahtuneiden	  komplikaatioiden	  määrästä.	  Merkittyjen	  komplikaatioiden	  vähäisyys	  voi	  

johtua	  siitä,	  ettei	  komplikaatioita	  voida	  heti	  havaita,	  vaan	  ne	  saattavat	  ilmetä	  vasta	  

myöhemmin.	  Rekisteröinti	  tapahtuu	  tämän	  takia	  komplikaatioiden	  osalta	  vasta	  jälkikäteen	  

ja	  saattavat	  helposti	  unohtua,	  koska	  kaikki	  muut	  rekisteriin	  merkittävät	  tiedot	  ovat	  jo	  

kirjattu.	  Komplikaatioiden	  merkintää	  voisi	  parantaa,	  jos	  potilaan	  uloskirjaus	  sairaalasta	  ei	  

onnistuisi	  ennekuin	  rekisterin	  komplikaatiomerkinnät	  olisi	  täytetty	  lähtöpäivänä.	  Koko	  
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hoitohenkilökunnalle	  olisi	  hyvä	  myös	  tehdä	  selkeät	  ohjeet,	  siitä	  mitkä	  luokitellaan	  

välittömiksi	  komplikaatioiksi.	  Suomen	  endoproteesirekisterin	  vuosikertomuksissa	  

raportoidut	  valtakunnalliset	  primaarikomplikaatiofrekvenssit	  ovat	  niin	  matalat,	  että	  tieto	  

primaarikomplikaatioista	  ei	  selvästikään	  välity	  endoproteesirekisteriin	  luotettavasti.	  

	  

Antibioottiprofylaksia	  oli	  merkitty	  positiiviseksi	  96,1	  %:lla.	  Kaikille	  potilaille	  on	  kuitenkin	  

todellisuudessa	  annettu	  antibioottiprofylaksia,	  joten	  rekisterissä	  ei	  saisi	  olla	  negatiivisia	  

merkintöjä.	  Kaikilla,	  joilla	  oli	  merkitty	  virheellisesti	  antibiootin	  käyttö,	  puuttui	  myös	  tieto	  

käytetystä	  antibiootista.	  	  

	  

Kerätyn	  aineiston	  koko	  on	  varsin	  suuri,	  mikä	  lisää	  tulosten	  luotettavuutta.	  Tutkimuksen	  

luotettavuutta	  lisäävät	  myös	  aineiston	  tarkka	  läpikäynti	  sekä	  yhdenmukaisuus	  tietoja	  

arvioitaessa.	  Tutkimuksen	  päätekijä	  on	  Coxan	  ulkopuolinen	  henkilö.	  

	  

Tutkimuksessa	  ei	  tutkittu	  sitä,	  oliko	  vuonna	  2009	  Coxassa	  tehdyistä	  

primaariproteesileikkauksista	  jäänyt	  joku	  leikkaus	  kokonaan	  rekisteriin	  merkitsemättä.	  

Käytännössä	  tämä	  on	  erittäin	  epätodennäköistä,	  sillä	  Coxan	  rekisteriin	  kerätään	  tiedot	  

kolmesta	  eri	  järjestelmästä.	  Kuitenkin	  tämä	  täytyy	  teoreettisena	  vaihtoehtona	  ottaa	  

huomioon.	  Tutkimuksessa	  ei	  myöskään	  tarkistettu	  sairaskertomuksen	  paikkaansa	  

pitävyyttä.	  Tutkimuksen	  oletuksena	  oli,	  että	  sairaskertomusmerkinnät	  ovat	  paikkansa	  

pitäviä.	  Tutkimuksen	  aineisto	  on	  kerätty	  sairaalasta,	  joka	  on	  erikoistunut	  

tekonivelleikkauksiin,	  mikä	  tekee	  aineistosta	  valikoidumpaa.	  Tämän	  takia	  tutkimuksen	  

tuloksia	  ei	  voida	  yleistää	  muihin	  sairaaloihin.	  Jatkossa	  täytyisikin	  tehdä	  tekonivelrekisterien	  

validointia	  eri	  erikoissairaanhoidon	  tasoilla,	  jotta	  saataisiin	  paremmin	  koko	  Suomen	  tasolle	  

yleistettäviä	  tuloksia.	  

	  

Ruotsissa	  on	  valtakunnallista	  implanttirekisterin	  tietoja	  on	  tarkisteltu	  vertailemalla	  

rekisterin	  tietoja	  sairaaloiden	  omiin	  rekistereihin,	  potilaskyselyihin	  sekä	  osittain	  

sairaskertomuksiin	  (5,	  6).	  Tietoja	  on	  tarkisteltu	  lähinnä	  leikkausindikaation,	  leikatun	  puolen	  

sekä	  leikkauspäivämäärän	  osalta.	  Tarkastellut	  tiedot	  ovat	  olleet	  varsin	  paikkansa	  pitäviä	  ja	  

rekisteriä	  on	  voitu	  pitää	  luotettavana.	  Huomioitavaa	  kuitenkin	  on	  että	  Ruotsin	  rekisteri	  

perustuu	  vapaaehtoiseen	  ilmoittamiseen	  eikä	  aiemman	  tutkimustyön	  perusteella	  kata	  
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kaikkia	  tehtyjä	  tekonivelleikkauksia.	  Nykyään	  kuitenkin	  kaikki	  tekonivelleikkauksia	  

suorittavat	  sairaalat	  raportoivat	  rekisteriin.	  (8).	  

	  

Norjan	  tekonivelrekisterin	  tiedot	  verrattuna	  lähettävän	  sairaalan	  tekonivelrekisteri	  tietoihin	  

ovat	  varsin	  luotettavat	  (7).	  Vain	  	  0,4	  %	  	  operaatioista	  puuttui	  valtakunnallisesta	  rekisteristä.	  

Rekisterin	  tietoja	  voidaan	  pitää	  paikkansa	  pitävinä,	  sillä	  tutkittujen	  tietojen	  perusteelle	  

(leikattu	  puoli,	  leikkauksen	  päivämäärä)	  virheiden	  määrä	  on	  vain	  0,2-‐1,2	  %:n	  välillä.	  

	  

Suomessa	  on	  aiemmin	  vertailtu	  Coxan	  Tekoset-‐rekisterin	  merkintöjä	  valtakunnallisen	  

implanttirekisterin	  tietoihin	  uusintaleikkauksien	  indikaatioiden	  osalta	  (9).	  Tästä	  tulokset	  

olivat	  varsin	  huolestuttavia,	  eikä	  tiedonsiirtoa	  eri	  rekisterin	  välillä	  voitu	  pitää	  kovinkaan	  

luotettavana.	  Jopa	  25	  %:n	  kohdalla	  leikkausindikaatio	  puuttui	  implanttirekisteristä.	  

Tutkimus	  keskittyi	  kuitenkin	  vain	  yhden	  merkinnän	  tarkasteluun.	  Seuraavaksi	  olisikin	  hyvä	  

selvitettävä	  laajemmin,	  kuinka	  tiedot	  siirtyvät	  eteenpäin	  ja	  heikkeneekö	  leikkaustietojen	  

luotettavuus.	  

	  

Coxassa	  vuonna	  2009	  tehtyjen	  polven	  ensitekonivelleikkausten	  osalta	  Suomen	  

endoproteesirekisteriinrekisterilähetetyttiedot	  ovat	  varsin	  luotettavia	  tavallisten	  

tekonivelleikkausta	  kuvaavien	  tietojen	  suhteen.	  Mitä	  harvemmin	  toteutuva	  

rekisterimerkintä	  on	  kyseessä,	  sitä	  useammin	  se	  myös	  jää	  merkitsemättä	  tai	  merkitään	  

väärin.	  Esimerkiksi	  ensileikkauksissa	  käytettyjen	  luunsiirteiden	  sekä	  välittömien	  

komplikaatioiden	  osalta	  rekisterin	  tietoja	  ei	  voida	  pitää	  luotettavina.	  	  Tutkimuksen	  

aineistona	  oli	  yhden	  tekonivelsairaalan	  rekisteri,	  jonka	  tulokset	  eivät	  siis	  ole	  yleistettävissä	  

suoraan	  muihin	  rekistereihin.	  Tarvitaan	  laajempia,	  sekä	  yliopisto-‐,	  keskus-‐	  että	  myös	  

aluesairaaloista	  endoproteesirekisteriin	  lähetettävien	  tietojen	  luotettavuutta	  selvittäviä	  

validointitutkimuksia.
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