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Tietojärjestelmien jaosto
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PALVELEE LAAJASTI IPAIVITTAISTA
NTAA L A TOKSESSA SEKK
-SUUNNITTELUA JA SEURANTAA

Vuonna 1978 Kainuun keskussairaala, KeskiPohjanmaan keskussairaala ja Sairaalaliitto aloittivat yhteistyönä selvityksen atkn kayt6n tarpeista
kyseisissä sairaalloisca. NiiiBia sairaaloilla oli lähes
10 vuode~rkokemus toimistotietokoneen kiiytösta
taloushallinnon alueella. Näihin aikoihin tietojenkgsittelyn vaatimukset sairaaloissa muuttuivat ja oli
tarvetta Caajentaa atk:n kiiyttöa mm. potilastietojjeis
kisittelyyn ja henkiiöstöhallintaon.
Toiminnan seuranta laajeni aikaisemmasta, jol!oin myös käsiteltavien tietojer: rnaära kasvoi
merkittavasti. "Vanhaksi" käyneiden
toimistotietokorieideri
kanasiteetti oli kaytetty kokonaan eikä laitteistoiiia voitu ottaa käyttöon uusia toiminta-alueita.
Kainuun keskussairaala ulrdisti
potilashaliinnon
manbaaiisen
jarjestelnian samoihin aikoihin
Sairaalaliiton suosituksen mukaiseksi seka palveluyksiköiden
tietojen~eruumenetelmat laskentajärjestelmän vaatimusten
mukaisiksi jarkeistaen samalla
myös virallisten tilastojen tie-

dorikeruuta. Ka.inu~inkeskussairaala oli tehnyt päatöksen vuoaen 1979 alusta aritaa atk-palvei:_ija piiriri muille sairaaloilie, mika merkitsi laitteiston kuormituksen kasvua. Laitteiston laajerinushanke oli vaistämattömasti edessa.

Perusselvityksesta
selvitysprojektiin
Sed'dityksen tuioksena laadittu
toteutussuunnitelrna
perustui
taloushallinnon osalta kaytössa
olleisiin atk-jarjestelmiin. Uusioa atk-alueina olivat potilashailinto, henkilöstöhallinto ja materiaalihallinto, joiden työrutiinit
tuli sAilytta2 mahdcilisimman

pitkalle entisen kaytanndn mukaisina.
Erillisselvitysten ja neuvottelujen perusteella laitteistoratkaisussa oli paadytty Oy Nokia
Ab:n tuottamaan laitteeseen.
Seivitysprojektin tehtavana oli
saada aikaan pienten ja keskisuurten
sairaaloiden (yleis-,
mieli- ja tuberkuloosisairaalat
seka Kainuun keskuslaitos ja
terveyskeskukset) klyttötarpeisiin soveltuva atk-ohjelmisto
edella mainituille laitteistolle.
Seivitysprojektin rahoittajiksi lupautui
valtiovarainministeriö,
sosiaali- ja terveysministeriö,
Iaiikintöhallitus, Sairaalaliitto ja
kokeilusairaalaksi Kainuun keskussairaala. Toimittajaksi tuli
Oy Nokia Ab.

Selvitystyö alkoi
Pruji?kti aloitettiin elokuussa
1980 ja takarajaksi asetettiin
vuoden 1981 loppu, minka jalkeen piti alkaa kokeilukausi. Kokeilukauden kesto arvioitiin kuudeksi kuukaudeksi, mina aikana
ohjelmat oli hiottava kayttajien

kanssa käytännön työympäristössä.
Projektin työtä on valvonut johtoryhmä. Projektin etenemisesta
vastaa projektiryhmä, johon kuuluu Kainuun keskussairaalasta
apulaistalouspäällikkö Irja Kilpeläinen, Oy Nokia Ab:sta suunnittelupäällikkö Pekka Jantunen
ja Sairaalaliitosta jaostopäällikkö Raija Tervo-Pellikka.
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Projektia seuraa ryhma, johon
kuuluvat edustajat noin 30 sairaalasta, jotka ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta.
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Jo ennen projektin aloittamista
ja projektin aikana työrutiineja
on käyty Iapi käyttäjien kanssa.
Näin on saatu aikaan perusmäaritykset.

Saimi
atk:ta

l/

Selvitystyössä mukana olevat
atk:n avulla toteuteitavat toiminta-alueet oli suhteellisen helppo
rajata, koska etukäteen oli kartoitettu ja uusittu manuaalisia.
tietojenkäsittelyrutiineja ja ai.
kaisemmin atk:lla hoidettavia rutiineja. Toteutettavat alueet esitetään oheisessa kaaviossa.
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Keskusvarasto
Apteekki

- kayttajalaheista

Selvitystyön tarkoituksena on
saada kuva siita, voidaanko kotimaisella
Mikko-tietokoneella
hoitaa sairaaloissa käyttäjaläheistä työpisteissa päatekäyttöön perustuvaa atk:ta niilla toiminta-alueilla, jotka rutiinitehtavien kannalta on katsottu hyödylliseksi seka apuna päätöksenteossa, suunnittelussa ja
seurannassa. Projekti sai nimekseen Saimi (sairaala-Mikko).

Ajanvarauk-

laskenta
Tilastot

1

SUUWN:77ELUN JA SELiRANNAN T I I T O J E N RAPORTOiNTI (JOHDON RAPORTOINTI)

Työrutiineja histaan
käyttäjille sopiviksi
Järjestelmän rakentaminen on
siinä vaiheessa, etta käyttajät
voivat kokeilla niitä käytännössä
ja käytettävyyttä parannetaan
tarpeiden mukaan.
Osa järjestelmistä on otettu
kayttöön useassa sairaalassa ja
näin on saatu kokemuksia eri
toimintaympäristöistä.
Kaikki
sairaalathan eivät toimi samalla
tavalla ja atk-systeemin on mukauduttava sairaalan toimintaan
eika toimintojen atk:hon.

Asia kaspalvelu
iousta~amma
ksi

Atk:n kayttö paatteeltä osana
päivän työtehtaviä on tcotu niihin työpisteisiin, joissa se on
katsottu mielekkääksi. Atk avustaa työpisteissa ajanvaraajaa,
asiakaspalvelussa ilmoittautumis- ja sisäänkirjoitustiskeilla
olevia henkilöitä, potilaan saapumisen valmisteluja hoitavia
henkilöitä, palkanlaskijoita, apteekin henkilöita, varaston henkilöitä, kirjanpitäjiä, henkilöstöhallinnon yksikössa toimivia sekä työhönottajia.

Potilashallinnon järjestelmä sisaltaä asiakaspalveluun ja potilastilanteen ylläpitoon !iittyvia
asioita, poliklinikoilla ja vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden
seurantaan liittyviä asioita, hoitoon ja tutkimukseen liittyvät
maksut Iaakärinpalkkioineen sekä viralliset ja erilaiset sairaalan
sisaistä toimintaa varten tarvittavat seurantatiedot, ilmoitukset
ja tilastot.

Suunnittelua ja seurantaa varten
saavat vastuuhenkilöt, kuten yliIäakarit, osastonlaakarit, osastonhoitajat sekä sairaalan johto
aikaisempaa laajemmin tietoja
toiminnasta.

Potiiasasioiden
käsittelyssä
keskeisenä on potilastiedosto,
joka pidetään atk:lla ja sisältää
potilaista
henkilö-,
käynti-,
sairaus-, toimenpide- ja maksuasioita koskevia tietoja.
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Henkilö- ja os~itetiedotvoidaan
ottaa valmiiksi väestön keskusrekisteristä, joka on atk:lla tai ne
talletetaan itse Iähetteista, kun
Iähete tulee. Samalla kirjataan
myös annetut aikavarau~set.Nämä tiedot ovat valmiina aina
myöhempaa kayttöä varten, joten niitä ei tarvitse uudelleen kirjoittaa vaan vain muutokset. Näiden tietojen perusteella kirjoittautuu kirjoittimelle potilaan sairauskertomuksen henkilötietolomake, joka moniosaisena vuodeosastopotilailla korvaa samalla
n+ lomakkeet, joita aikaisemmin
käytettiin hoitomaksutietojen ja
poistoilmoitustietojen ilmoitta. miseen osastoilla. Kaikki saapu. misen yhteydessä selvillä olevat
asiat on valmiiksi kirjoitettu,
vain poistumiseen liittyvät asiat
lisätaan tiedostoon. Näin saastetään huomattavasti turhaa
kirjoittamista. Lisäksi henkilötietolomake saadaan automaattisesti kirjoittimelle silloin, kun
potilas ilmoittautuu.
Potilaan saapumiseen liittyväan
valmisteluun saadaan myös
apua. Saapuvista potilaista kirjoitetaan kirjoittimelle luettelot
mm. sairauskertomusten hakemista varten, sisäänkirjoitustoimistoon, poliklinikoille, puhelinkeskukseen ja vuodeosastoille.
Listoilla potilaiden nimet on kullekin työyksikölle tuotettu sellaiseen jarjestykseen, jotta asiat

Idytyvat
posti.

mahdollisimman hel-

Potilaan sairauskertoniuslomakkeisiin, pyyntölappuihin, lahetteisiin ym. liimattavia tarroja kirjoitetaan valmiiksi. Erikoisaloittain voi tarrojen määrän valita ja
niita voi pyytää lisaa. Tarrojen
kayttd helpottaa osastoilla ja poliklinikoilla kirjoitustyöta.

tistojen yllapitoa viroista, henkiIöista, sijaisista jne. Työrutiineja
ovat lisaksi maaräysten kirjoittamiset, työvoimatilanteen seuranta, varahenkilöstön seuranta,
koulutuksen seuranta sekä lukuisten tilastojen, henkilöluetteloiden jne. laadinta. Tehtavia jarkeistettaessa atk on yksi kayttökelpoinen apuväline.

Potilasmaksuista
kirjoitetaan
kirjoittimelle joko kuitti, jos potilas maksaa käteisellä tai iaskuun jaavasta pankkisiirtolomake maksuerittelyineen. Tarvittaessa voidaan tulostaa kuukausittain valilaskut, mika on tarkeaa mm. mielisairaaloissa. Jarjestelma tuottaa myös Iaakarikohtaiset palkkioluettelot.

Atk:n käyttö henkilöstöhallinnossa keskittyy atk:lla olevaan
virkarekisterin,
henkilörekisterin, uratapahtuma- ja koulutusrekisterin kayttöön ja yllapitoon
seka henkilön työsuhteessa ja
viroissa tapahtuvien muutosten
kirjaamiseen. Palkkalaskenta ja
henkilöstöhallinto kayttavät samaa henkilöstötiedostoa, joka
sisaltaa myös mahdolliset sijaiset.

Paivittain saadaan automaattisesti poliklinikkapaivakirja paivan kaynneista ja niista potilaista, jotka eivat ole saapuneet, seka vuodeosaston potilasvahvuusilmoitus. Kuukausittain saadaan potilasluettelot hoidetuista
potilaista seka kuntakohtaiset
kayttötilastot. Jarjestelma sisaltaa myös erityisesti mielisairaaloita palvelevan potilasvarojen
seurannan.

Kun aikaisernrniri kaikkiin kortistoihin muutokset piti vieda erikseen, tapahtuu se nyt samalla
kertaa. Paäasiassa muutokset
tulevat maarayksista ja poissaoloista. Työ tapahtuu nayttöpaatteen avulla työpisteissa,
joissa maarayskirjat, tarvittavat
raportit, listaukset jne. kirjoitetaan kirjoittimelle.

Tietoja Iaiikareille

Virka- ja henkilökortit saadaan
tarvittaessa näkyviin kuvaruutuun. Haluttaessa nama voidaan
kirjoittaa paperille.

Vuodeosastojen poistoilmoitustiedot saadaan aikaisempaa helpommin osastoilla ilmoittamalla
vain diagnoosit ja toimenpiteet
seka poistumiskoodit. Sairaala
saa palautetiedot osastokohtaisesti, mikä on suuri parannus aikaisempaan. Tiedot siirretaan
konekielisesti
palvelukeskukseen ja ajot ajetaan entiseen tapaan.
Avohoidon sairaus- ja toimenpidetietojen seuranta on myös nyt
mahdollista. Nain saadaan tiedot, mita sairauksia poliklinikan
potilailla Oii, mistä potilaat tulevat, toteutuuko porrastus, ketka
ovat suurkuluttajia jne. Röntgendiagnoosin seuranta on vastaavasti mahdollista. Mukana on
myös psykiatrisen avohoidon
suoritetilastointi seka terveyskeskuksen toimintatietojen tallennus palvelukeskuksessa tapahtuvia tilastoajoja varten.

Henkilöstöhallinto
pois kortistoisla

-

Henkilöstöhallinnon tehtavien
hoitaminen vaatii lukuisten kor-

Työhönottajalla tai ylihoitajalla
voi olla oma paate sijaisten jarjestelyja varten. Tarvittaessa
tuotetaan listat vapaana olevista
sijaisista seka sijaisten kaytön
ennakoinnista.
Henkilöstön koulutuskortiston
yllapitoa ja seurantaa on helpotettu. Haluttaessa saadaan luettelo henkilön osallistumisesta
koulutukseen. Koulutusmaararahojen kaytön seuranta on ajan
tasalla, kun seurataan arvioituja
kustannuksia. Todelliset kustannukset voivat viipyä kuukausiakin, joten loppuvuodesta tamä
tarkkuus ei riita.
Henkilöstöhallinnon
systeemi
tuottaa myös lukuisia tilastoja ja
yhteenvetoja, joita aikaisemmin
tehtiin suurella vaivalla käsin.
Naita ovat mm. virka- ja työsuhteen alkamistapahtumat, ilmoitukset Kunnalliselle elakelaitokselle, Iaakintöhallitukselle, nimikirjatiedot,
työvoimatilanteen
seuranta virkojen kaytön ja to-

dellisen tilanteen pohjalta, poissaolojen seuranta, lomaoikeuksien ja lomien kaytön seuranta,
varahenkilötilanteen
seuranta
seka erilaiset luettelot viroista ja
palvelussuhteista.

Palkat ajallaan
Palkkalaskenta sisaltaa normaalin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden palkkojen ja palkkioiden laskennan.
Palkkatapahtumat palkanlaskijat tallentavat nayttöpäatteelta
varsinaista palkka-ajoa varten.
Nayttöpaatteelta voidaan seurata myös henkilön kumulatiivisia
palkkatapahtumia ja tarvittaessa kirjoittaa ne kirjoittimelle.
Palkanmaksussa
tulostuvat
palkkapussi ja palkkalistaukset,
jotka siirretaän pankille tietolevykkeilla konekielisessa muodossa. Konekielisina siirtyvat
myös viennit kirjanpitoon. Laskareiden palkkiot tuottaa poti!ashallinto palkkalaskentaan konekielisena.

Palkanlaskentajarjestelma tuottaa lisäksi lukuisia tilastoja, listoja ja yhteenvetoja sekä sairaalan sisäisiä etta ulkopuolisia tarpeita varten. Naita ovat mm. yhteenvedot verottajalle, tilastokeskukseen, Kunnalliselle elakelaitokselle, lomaoikeudet, suunnittelun kayttöön tarvittavat yhteenvedot jne.

Helpotusta talousarvion
tekoon
Talousarvion suunnittelun pohjaksi saadaan suunnitelman yksi
toteutunut ja hyvaksytty talousarviovuosi. Näiden lukujen rinnalle merkitään uudet ehdotetut
talousarvioluvut. Tiedot saadaan
näkyviin kuvaruutuun jaltai kirjoitettuna
paperille. Vastuuaiueetl-yksiköt tekevat omat talousarvioehdotuksensa ja merkitsevät ehdotetut luvut listaan,
jossa
tiedot
viedaän
atkrekisteriin Tarvittaessa voidaan
ehdotuksia korjata. Lopullinen
talousarvio tulostetaan monistettavaksi. Hyvaksytty talousarvio on valmiiksi konekielisenä
seuraavan vuoden kirjanpidon
pohjana.
Hallinnollinen kirjanpito tarvittavine raportteineen on paaasiallisesti SALAUksen mukainen. Tulostus voidaan ottaa myös kun-

Henkilöstöhallinto

Sairaanhoidoiiiset

ym.palveluyksiköt

ndiiseii laskentatoimen (KULAUS) vaatimusten mukaisesti,
mika on tarpeellista esim. terveyskeskuksissa.
Kirjanpidon kirjaukset sybttaa
kirjanpitaja paatteeltä. Yksittaisia tileja on mahdollisuus tarkastella kuvaruudulla ja tarvittaessa saada kirjoitettuna paperille.

Suoritteita ja
kustannuksia seurataan
Suorite- ja kustnnuslaskentajärjestelrria antaa palautetietoa
suoritteiden ja kustannusten jakautumisesta
vastuuyksikkö-,
vastuualue- ja sairaalatasolle.
Suorite- ja kustannuslaskenta sisaltaa tavoitesuunnitteluun liittyen kausisuunnitelmien sisaltamien suoritetavoitteiden ja toteutuneiden suoritteiden vertailun, välittömien kustannusten ja
tuottojen seurannan, valillisten
kustannusten laskennan ja seurannan annettuja vyörytysperiaatteita hyvaksikayttaen seka
erilaisten tunnuslukujen laskennan.
Tarvit~avatkustannus- ja suoritetiedot siirtyvät konekielisena
atk:lla toteutetuista jarjestelmista. Muut suoritteet tallennetaan
lomakkeilta.

Materiaalihallinto
Materiaalihallinnon jarjestelma
sisaltiia kulutustavaravaraston,

apteekkivaraston seka irtaimistokirjanpidon ja omaisuuslaskennan työrutiinit.

siköittain ja vastuualueittain, inventoinnin apulistat seka tarjousten liitteet.

Varaston jarjestelmän perustana
on tuotetiedosto. Tuotetiedosto
käsittää kaikki varaston tavaranimikkeet. Apteekkivaraston nimitiedosto koostuu perlislaakevalikoimasta seka muista käytettavista Iaakkeista ja kilotavarasta. Kunkin keskusvarastonimikkeen ja apteekin nimikkeen osalta rekisterissä on olemassa reaaliajassa tietous tavaran tai
laakkeen varastointitilanteesta
ja keskihinnasta. Vastuuyksiköideri ja -alueiden kulutustavaran
ja Iäakkeiden kayttöa seurataar,
nimiketarkkuudella.

Työrutiinit perustuvat varastossa ja apteekissa nayttöpaatteen
kayttöön ja tarvittavat raportit
saadaan kirjoitt imelle.

Kustakin keskusvaraston tavarasta seka Iaakkeesta on oiemassa tiedostossa halytysraja,
jonka alittuessa saadaan huomautus. Apteekkitavarasta on lisaksi tiedot vanhenemisesta.
Vanhenevista Iaakkeistä saavat
apteekin lisäksi osastot maarävalein tiedon oman Iaäkevaraston tarkistamista varten.
Varaston ja apteekin jarjestelmät käsittavat mm. ostotilauk.
set ja siihen liittyvän seuiannan,
varaston tila;ineraportoinnin9 halyytysrajojen raportoinnin, apteekkitavarain osalta vanhenevien tuotteiden seurannan, nimiketarrojen tulostuksen, peruslaakevalikoiman apteekkitavarasta, kuiutusraportit vasruuyk-

Raportteja johdolle
Atk-järjestelmien yleisena heikkoutena on pidetty sitä, etta tuotetaan paljon paperia, mutta vahän analysoitua tietoa laitoksen
eri tason johdon ja vastuuhenkiIöiden työn tueksi.
SAIMI-jarjestelman etuna on, etta atk:n piirissa on suhteellisen
laajasti sairaalan toimintoja ja
etta atk-jarjestelmat on kehitetty
yhtena kokonaisuutena. Kainuun keskussairaalassa ovat ylilaakarit huolellisesti kayneet Iapi, mita tietoja kukin vastuualue
ja -yksikkö tarvitsee suunnittelun ja seurannan avuksi. Näma
ehdotukset ovat olleet suuntaaantavia, ja ohjelmisto on kuitenkin tehty sellaiseksi, etta kullekin vastuualueelle ja -yksikölle
tulevien raporttien sisaltamiä
tietoja voidaan
tarvittaessa
muuttaa ja kokeilla erilaisia suhdelukuja.
Koska jarjestelmaa ei viela kayteta koko laajuudessa, naiden
raporttien tulostaminen on jaanyt siihen, kunnes tarvittava perustietous on kaytettavissa. Sai-
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raanhoidollisissa
palveluyksiköissa ei atk:ta kayteta paivittaisissa rutiineissa, vaan keratailn
toimintatgiedot erikseen lomakkeille ja tallennetaan kuukausittain atk:lle.

-

Suunnittelua ja seurantaa palvelevat raportit sis8ltav&t mm. erllaisia suorite- ja tunnuslukuja
(hoitopaivat, kuormitusprosentti,
poliklinikkakaynnit jne.) suhdelukuja kaytösta, kuten kayntien
mäaralasiakasluku, hoitopaivien
milaralasukasluku,
hoidetut
potilaatlasukasluku, kaytettavissa ollut työvoima ja sen vajaus,
palveluyksiköiden kaytt0 vastuuyksiköittain, ulkopuolisten palvelujen kayttö, materiaalin kayttö, ja erilaisia kustannustietoja
yhteensa 1-4 A4-kokoista liuskaa.
Näma raportit antavat vahan tietoa toiminnan sisallösta. Siksi
tarvitaan
poistoilmoituksista
saatavia palautetietoja seka tietoja avohoidon diagnoosiseurannasta. Lisaksi voidaan tehda erillisselvityksia tarpeen mukaan.

Koekäyttö jatkuu
Varsinainen jarjestelmien kehittamiskausi on kestanyt 1 112
vuotta vuoden 1982 helmikuuhun
asti. Sen jalkeinen aika on ollut
kokeilua kaytannössa. Vaikka
systeemien hiomlnen ja koekaytön aika on ollut joskus raskasta, innostusta ty6hön on onneksi
riittanyt. NakCipiirissa on, etta
suurin osa ohjelmistoista on
marras-joulukäyttökunnossa
kuussa. Vuodenvaihteeseen liittyvat vuositilastoajot muodosta-

vat lisaksi yhden kokeilun kokonaisuuden.
Alkuperäisten
suunnitelmien
mukaisesti koekaytön piti kestaa puoli vuotta. Kuitenkin joidenkin tiedostoissa ja laitteistoissa tapahtunelden työtapaturmien vuoksi ohjelmistojen koekayttö on hidastunut, minka takia koekayttöa jatketaan muutamalla kuukaudella.

Käyttöönoton valmistelu
ja koulutus tärkeää
Atk:n kayttöönottoon tulee varata riittavasti aikaa. Osa kayttajista on jo mukana kehittämistyön aikana ja saa koulutusta
automaattisesti. Kaikkia henkilöitä ei kuitenkaan voida pitaa
koko aikaa aktiivisesti mukana,
koska kehittamistyöta tehdaan
oman työn ohella, joten kayttöönottokoulutusta joka tapauksessa tarvitaan.
Koulutus tulee aloittaa mdhdollisimman aikaisin siten, etta jarjestelm8a voidaan kokeilla kaytannössa ja sita voidaan hioa
tarpeen mukaan. Tahan vaiheeseen tulisi varata riittavästi aikaa. On tarkeata kouiuttaa kaikkia, joita jiirjestelman kayttö
koskee joko valillisesti tai valittömasti.
Erityisen vaikeaksi ja vaativaksi
on koettu niiden jarjestelmien
koulutus, jotka koskevat eri työyksiköita ja henkilöryhmia. Naita
ovat erityisesti potilashallinto ja
henkilöstöhallinto seka suunnittelun ja seurannan tietojen hyvaksikaytto.

Potilashallinnon koulutus koskee työyksiköita, joissa paatteen
kayttö on osa paivittaista toimintaa. Naita henkilöitä koulutetaankin ensimmäiseksi. Lisaksi
on koulutettava kaikkia, jotka
joutuvat kokeilemaan ja tayttilmaan esim. atk:n yhteydessil
kayttöbnotcttuja
lomakkeita.
Vaikka atk:n kayttö ensisijaisesti nakyy potilastoimistoissa,
koulutustarve on myös vuodeosastoilla, esim. uuden henkilötietolomakkeen kayttamisesta,
poistoilmoituslomakkeista jne.
Ei pida unohtaa niitäkään henkiIöita, jotka kayttavat hyvaksi
suunnittelua ja seurantaa palvelevia tietoja, erityisesti koulutusta on annettava vastuualue- ja
vastuuyksikkötasoille. Yleensä
jaakin paljon hyvaä asiaa hyödyntämättä koulutuksen puutteesta.

Projektista tiedotettu
laajasti
Projektista on sen edetessa informoitu kaikkia halukkaita sairaaloita. Maarävalein on laadittu
tilanneraportteja.
Marraskuun
alussa ilmestyy Tilanneraportti
5. Kaikkia viitta raporttia on saatavissa Sairaalaliitosta. Kun'-in
raportin ilmestyessä sairaaloille
on järjestetty tiedotus- ja kyselytilaisuus, johon halukkaat ovat
voineet osallistua. Seuraava tilaisuus järjestetään marraskuussa.
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