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POTILASHALLINNON ATK-JARJESTELMÄN KÄYTTOONOTON VAIKU- 
TUKSET 

Automaattiseen tietojenkäsittelyyn on panostettu Satakunnan 
keskussairaalassa merkittavästi vasta vuodesta 1987 alkaen, 
jolloin aloitettiin potilashallinnon tietojarjestelmien käyt- 
töönotto. Ensimmaisen kayttövuoden aikana aloitettiin Musti- 
perus jarjestelmien hajautettu kayttö poliklinikoilla, vuode- 
osastoilla, laboratoriossa ja potilastoimistoissa. Vuoden 1990 
lopulla sairaalassa oli potilashallinnon jarjestelmien käyttäjiä 
yhteensä noin 1200 työntekijaa, yhtaaikaisten kayttäjien määrä 
ruuhkahuippuina oli keskimaärin 185. Musti-jarjestelmien kayttöä 
varten oli paätteita 272 ja kirjoittimia 106. 

Potilastietojärjestelmienkehitt~missuunnanjatulevienpainopis- 
tealueiden valintaa varten tehtiin sairaalassa potilashallinnon 
perusjärjestelmien vaikutustutkimus (TUTKA). 

Tutkimuksessaselvitettiinpoliklinikka-,vuodeosasto-,laborato- 
rio- ja maksuliikennej~rjestelmienhajautetun käytönvaikutukset. 
Tutkimuksen ulkopuolelle on jatetty tutkimuksen aikana käyt- 
töönotetut potilashallinnon järjestelmät: kuntoutus, patologia 
ja leikkaustilastointi. Myöskaan muiden sairaalassa käytössä 
olevien hallinnon jarjestelmien (talous- ja materiaalihallinnon, 
ja henkilöstöhallinnon) vaikutusta ei tutkimuksessa ole otettu 
huomioon. 

Tutkimuksen tulosten perusteella esitetään potilashallinnon 
toimintojen kehittamistä ja kuvataan tutkituissa järjestelmissä 
havaitut merkittävimmät kehitystarpeet. Tutkimuksen pohjalta on 
etsitty myös sairaalan tietohallinnon kehittämisen yleisiä 
suuntaviivoja. 

Tutkimuksessa todetaan Musti-jarjestelmien kayttöönoton selkeyt- 
taneen ja yksinkertaistaneen potilashallinnontehtaviä ennenkaik- 
kea potilastoimistoissa ja poliklinikoilla. Tietojen oikeellisuus 
on lisaantynyt, tiedonkulku nopeutunut ja tietojen moninkertainen 
kirjaaminen poistunut. 



Jarjestelmien kaytön kustannusvaikutus 

Laboratoriopyyntöjen teko ja vastausten saanti on helpottunut ja 
vastausten luotettavuus on lisaantynyt. Pyyntöjen ja vastausten 
kasittelyyn hoitoyksiköissa kaytettyaika onvahentynyt keskimää- 
rin puoleen manuaalij~rjestelmässä kaytetysta ajasta. Laborato- 
riojarjestelman vaikutuksesta on paivittaista työaikaa eri 
yksiköissä vapautunut yhteensa arviolta 14 henkilötyöpanoksen 
verran. Vapautunutta aikaa on kaytetty mm. työajanlyhennyksien 
korvaamiseen, toiminnan kehittamiseen ja potilaspalvelun 
parantamiseen. 

SÄÄSTETTY AIKA HENKILÖTYÖPANOKSINA: 
LABORATORIOJARJESTELMÄN KÄYTTÖ 

Osastonsihteerit vuodeosastoilla 4 
Hoitajat poliklinikoilla 6 
Osastonsihteerit laboratoriossa 1 
Hoitajat laboratoriossa 1 
Puheluajat (lab. + hoitoyksikkö) 2 

Yhteensa 14 

Tutkittujen p e r u s j ~ r j e s t e l m i e n k ~ y t ö n v a i k u t u k s e s t a  onvapautunut 
4 virkaa uusiin tehtaviin ja poistunut 12 työllisyysvaroin 
taytettya työsuhdetta. Tutkimuksessa ehdotettujen lisamuutosten 
vaikutuksesta voidaan vie13 vapauttaa vahintaän 7 virkaa muihin 
tehtaviin ja poistaa 2 työllisyystukityösuhdetta. Yhteensä 
perusj~rjestelmienvaikutuksesta virkojataityösuhteitavapautuu 
vahintaan 25. Tahan lukuun ei ole laskettu virkasiirroilla 
korvattuja työsopimussuhteita, eika laboratorioj~rjestelmän 
käytösta vapautunut päivittäistä työaikaa. Muutos on suurin 
potilastoimistoissa, jossa työntekijämäära on vähentynyt 17 %, 
esitettyjen muutosten jalkeen vahennys on 30 %:n luokkaa. 

MUSTI-PERUSJARJESTELMIEN VAIKUTUS 1987-1990: 
VIRKASIIRROT JA POISTUNEET VIRKATARPEET YHTEENSA 

VIRKA SIIRRETTY UUSIIN TEHTAVIIN 
- potilastoimistosta muuhun yksikköön 4 

POISTUNUT TYÖLLISYYSVAROIN PALKATTUJA 
Potilastoimistot 
Poliklinikoitten toimistot 
Tehohoidon yksiköt 
Röntgen 
Laboratorio 

Yhteensa 



Kaikkien sa iraa las sak~ytöss~o lev ienatk- j~r jes te lmienvuotu i se t  
kayttökustannukset vuoden 1989 tasolla olivat 8,4 mk. Tutkimuk- 
sessa laskettiin kustannusvertailua varten perusjarjestelmien 
deflatoidut hankintakustannukset vuoden 1989 hintatasolle ja 
jaksotettiin hankinnat verkon ja konesalin osalta 10 vuodelle ja 
muiden hankintojen osalta 5 vuodelle. Vuoden 1989 atk-toiminnan 
kayttökustannuksista laskettiin perusjarjestelmien osuus. Musti- 
perus jarjestelmien kaytön vuotuiset kustannukset ovat noin 4 mmk, 
josta kayttökustannusten osuus on 2,8 mk. 

Vuotuisia kustannuksia verrattiin jarjestelmien kaytön vaikutuk- 
sesta vapautuneiden henkilöresurssien kustannuksiin ja muihin 
toteutuneisiinkustannuss~~stöihin. Kustannusvertailuntuloksena 
todetaan perusjarjestelmien kaytön vaikutuksesta syntyneiden 
saastöjen kattavan jarjestelmien hankinnasta ja kaytösta 
aiheutuvatvuotuiset kustannukset, mikali tutkimuksessa ehdotetut 
toiminnalliset muutokset toteutetaan. 

Tutkimuksessa todettuihin resurssisaastöihin on merkittavasti 
vaikuttanut tutkittujen jarjestelmien suurelta osin hallinnolli- 
nen luonne ja siirtyminen manuaalijarjestelmasta hajautettuun 
atk- j arjestelemaan. 

Kayttöönotolle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

Potilashallinnon jarjestelmien kaytön merkittävin tavoite oli 
kokonaisjarjestelman hajautettu kayttötapa. Musti-potilastieto- 
j arjestelmat on toteutettu kokonais jarjestelmana, jossa kaikki 
potilastiedot ovat samassa tietokannassa. Paallekkaista tietojen 
kasittelya ei ole. Tiedot kirjataan suoraan j arjestelmaan ja vain 
yhteen kertaan. Tarpeettomia tulosteita ei sailyteta. 

Tietoja kasitellaan jarjestelmassa potilaskohtaisesti, mutta 
samalla jarjestelmittain. Potilaskohtaisessa tietojenkasittelyssa 
pitaisi paremmin paasta kasittelemaan myös potilaan kokonaistie- 
toja siitti riippumatta, mihin osajarjestelmtian tiedot on 
kirjattu. 

Musti-potilastietojarjestelmat eivat alunperin suoraan soveltu- 
neet hajautettuun kayttöön. Ohjelmiin jouduttiin tekemään 
runsaasti kustannuksia aiheuttavia muutoksia. Kaikkia toimintoja 
ei voitu aluksi hajauttaa halutulla tavalla toimintojen yhtaai- 
kaisen kaytön ongelmien vuoksi. 

Toiminnallisten valmiuksien kehittäminen 

Potilastietojkirjestelmien toiminnallisen suunnittelun ja 
kayttöönoton tulee perustua toimintojen ja työtapojen selvityk- 
seen. Esitutkimus on laajennettava kattamaan myös ne sidosryhmat 
ja yksiköt, jotka valillisesti osallistuvat tutkittavan yksikön 
toimintoihin tietojen tuottajana tai hyvaksikayttajana. 

Kayttajientulee osallistua jarjestelmienesitutkimus-, maaritte- 
ly- ja testausvaiheisiin. 



Nopeasti tapahtuvat muutokset vaikeuttavat työnjohdon mahdolli- 
suuksia kokonaisuuden hallintaan. Myöskaan loppukayttaja ei 
ainakaan kayttöönottovaiheessa tieda suorittamiensa tehtavien 
tarkoituksenmukaisuutta ja valttamattömyytta. Tehtavien siirrot 
ja töiden uudelleen jarjestelyt edellyttaisivat oman työyksikön 
ulkopuolelle ulottuvaa tietamysta toiminnoista. Taman vuoksi 
suunnittelun tulee alusta alkaen tapahtua kayttajien, vastuualu- 
een esimiesten ja atk-jarjestelman asiantuntijoidenyhteistyöna. 

Uuden jarjestelman kayttöönoton tavoitteet on konkreettisesti 
maariteltava ennenkayttöönottopaatöstti. Tavoitteita ontarvitta- 
essa tarkennettava ja niiden toteutumista valvottava. 

Suunnittelussaontutkittavapotilastietojenkokonaistarve, koska 
yksittaisen tiedon kayttöarvo on yleensa vahainen. Jarjestelmien 
suunnittelussa on muistettava, ettei käyttajalle ole merkitystä 
mihin osajarjestelmaan toiminto kuuluu. Useimmiten työnkulkuun 
liittyy osia monista j arjestelmista, ei yksittaista osaj ar- 
jestelmaa. Tallöin myös eri osajarjestelmien tulee toimia 
yhtenaisella tavalla. 

Toimintojen ja työnkulkujen kehittamisessa on muutokset toimin- 
toihintehtava ennen atk-jarjestelmank~yttöönottoa. Jarjestelman 
sovittaminen vanhoihin työtapoihin jaykistaa toimintaa. Kaytön 
tueksi rakentuu helposti tarpeettomia työvaiheita vanhan 
toimintamallin mukaisesti. Kayttöönoton aikana seurattava 
tavoitteiden toteutumista. Kokonaisuuden kannalta epatar- 
koituksenmukaiset toimintatavat on aina heti korjattava. 

Kayttajien koulutusta tulee tehostaa hyvaksikaytön suuntaan. 
Vastuuta jarjestelmien sis~llöllisest~ ja toiminnallisesta 
kehittamisesta tulee siirtaa atk-toimistosta kayttajille. 
Työnjohdon tulee hallita jarjestelmien kayttö ja vastata 
toiminnallisesta suunnittelusta. 

Suunnittelun työmenetelmia tulee kehittaa niin, etta maaritykset 
ovat yksiselitteisiä ja kattavia, kuvausten tukena on kaytettava 
kaavioita ja kuvia. Myös maaritystyössa on huolehdittava 
laadunvalvonnasta. 

Toimittajien työn laatua tulee valvoa ja jarjestelmien riittavan 
tarkat kuvaukset tulee saada sairaalan kayttöön. Toisaalta jo 
maarittelytyölle tulee asettaa riittavat vaatimukset ohjelmien 
tason varmistamiseksi. Standardit ja kasitteet tulee selvittää 
yhdenmukaisiksi ja ymmarrettaviksi. 

Potilastietojarjestelmien kehittämistarve 

TutkimuksentuloksenatodetaanMusti-perusj~rjestelmienmuodosta- 
Van pohjan potilashallinnon tietojenkasittelyn kehittamiselle. 
Järjestelmien hajautettu kayttötapa on toiminnallisesti tarkoi- 
tuksenmukainen. Jarjestelmien hyvaksikayttöa on parannettava 
kehittamalla operatiivisia jarjestelmia ja luomalla kayttaj ille 
mahdollisuudet tietojen jatkokasittelyyn esim. tilasto-ohjelmien 
avulla. 



Tarkoituksemukaisintaonjatkaapotilashallinnontietoj~rjestel- 
mien kehitysta toimenpideyksiköiden jarjestelmilla, jotka tulee 
liittaa jo kaytössa oleviin jarjestelmiin. 

Vanhimpien Musti-jarjestelmien tekniseen laatuun ei ole kiinni- 
tetty riittavasti huomiota. Dokumentointi on hoidettu puutteel- 
lisesti, mika vaikeuttaa osaltaan ongelmien selvittamista ja 
ohjelmien yllapitoa. Jarjestelmat soveltuvat huonosti hajautet- 
tuun kayttöön, mika osaltaan lisaa paineita vanhojen j arj estelmi- 
en uusimiseksi. 

Ohjelmistojen maarittely on usein tehty puutteellisesti, ja 
kaytetyt työvalineet ja -menetelmat poikkeavat toisistaan eri 
osaj arjestelmissa. Tama osaltaan lisaa j arjestelmien kayttöön 
liittyvia riskeja ja on korjattavissa ainoastaan pitkalla 
aikavalilla jarjestelmia uusittaessa. 

Musti-jarjestelman mahdollisuudet kayttöoikeuksien rajaamiseen 
ovat alkeelliset. Toimintotason lisaksi pitaisi pystya rajaamaan 
oikeudet myös esimerkiksi potilaan hoitosuhteen mukaan ja 
vastuuyksikkötasolla. Hajautetussa toimintamallissa on estettävä 
myös tarpeeton tietojen nakyminen; esim. poliklinikan ajanvarauk- 
sessa riittaisi ajan nakyminen varattuna tai vapaana, potilaiden 
nimia ei pitaisi saada nakyviin. 

Jarjestelmia on kehitettava nykyaikaisemmiksi ja kaytöltaan 
joustavammiksi. Sairaaloiden yhteistoimintaa jarjestelmien 
kehitys- ja yllapitotyössa on edelleen kehitettava. Vanhojen 
jarjestelmien kuntoa on valvottava. Uusien j ärjestelmien 
suunnittelussa on huolehdittava yhteensopivuudesta vanhojen 
osa jarjestelmien kanssa. 

Perusjarjestelmien potilaskohtaiset hyvaksikayttötavat eivat ole 
vastanneet laakarien odotuksia, mika osaltaan on vahentänyt 
laakarien kiinnostusta jarjestelman kayttöön. Potilastietojen 
hyvaksikayttöa pitaa voida lisata kehittamalla jarjestelmassa 
olevien tietojen kasittely- ja selailumahdollisuuksia, mikä 
osaltaan on myös kehitysta laakarintyöasema-ajattelun suuntaan. 
Hyvaksikaytön parantaminen edellyttaa myös tietojen potilaskoh- 
taisen kasittelyn ja osajarjestelmien valisten liittymien 
merkittavaa kehittamista. 

Mustin eri osajarjestelmien kehitys on ollut itsenaista. Potilaan 
tietojen kokonaisvaltaiseen kasittelyyn ei ole kiinnitetty 
riittavasti huomiota. Potilaskohtaisesta tiedon tallennuksesta 
huolimatta potilaan tietojen kokonaisuutta ei j arjestelmasta saa 
toiminto- eika tulostetasolla. Erityisesti potilastietojen 
kokonaisuus vaikuttaa laakarien mahdollisuuksiin kayttaa 
j arjestelmaa hyvakseen. 

Kukin osajarjestelma tuottaa omat tulosteensa ja tilastonsa. Eri 
osajarjestelmien tietoja ei juurikaan ole mahdollista yhdistella. 
Jarjestelmakohtaisten tilastojen sijaan tarvitaan tietojen 
yhdistelya niin, etta tietoja voidaan kayttaa hyvaksi myös 
toiminnan suunnittelun ja johtamisen apuvalineina. 




