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FHDIOLOGISTEN TUTKIMUSTEN KUSTANNUSLASKENTAOHJELMA 

Sairaalalii tossa on kehitetty radiologis ten tutkimusten 
k u s t a n n u s l a s k e n t a j ~ j e s t e l ~ .  Siita on rnikrotietokoneille 
sovellettu laskentaohjelma, joka jakaa tilinpaatöstietojen 
pohjalta vuotuiset kustannukset tutkimuksille. Nain tutki- 
musyksiköt voivat itse laskea tutkimustensa todelliset yksik- 
k6kustannukset. Ohjelman avulla saadaan selville kaikki 
kustannusteki jtit, my6s väiineistön ja tilojen kayttöasteen 
vaikutus kustannuksiin. Ohjeliiri an tarkoitettu röntgenyksi- 
köiden ty6välineeksi, mutta tiedoista on hy6tyl myös yleis- 
hailinnolle. 

Kustannusselvityksen lisäksi mallin avulla voidaan selvittla 
tutkimuslaitteiden uusimistarvetta. Sita voidaan kayttal 
myös tila- ja toimintasuunnitteluun. Tutkimusyksikkdkoh- 
taisessa budjetoi~issa on laskentamaili vä.itt&n&tön apuvl- 
line. Ohjelmalla voidaan myds simuloida tietoja. jonka 
pohjalta voidaan arvioida erilaisten suunniteltujen muutos- 
ten, kuten esimerkiksi laitehankintojen, vaikutuksia kustan- 
nuksiin ja toiminta-asteeseen. 

Kustannusselvityksen avulla voidaan maLlrittaa tutkimusten 
osto- ja myyntihi~at, jonka pohjalta voidaan tarkastella 
tutkimusten kannattavuutta, mahdollisia korvaavia tutkimus- 
menetehui8 tai ostopalvelua. 

Kurt~nustiedot ovat helppokäytt6isissCL rekistereissa. joten 
ohje- voidaan käyttää kirjanpidon apuna ja tarvikehankin- 
nai888. Ohjelman mydtCL rdntgenyksikkb saa käytt66nsa kustan- 
ncutietoja, joista rdntgeriyksiklrC) vastaa. mutta jotka usein 
ovat toisten ybikdiden hsllinnusa, Esimerkiksi tutkimus- 
1.ltteiden hankinta- j a huoltotiedot ovat yleensa vain 
teknisen yksikdn tiedossa. 

Laskentamailia on testattu HYKS:n Meilahden sairaalassa, 
Jorvin sairaalassa ja PCLi jCLt-HU- keskussairaalassa. 
Saadut kokemukset ovat olleet hyvi& (Sairaalaliitto tiedottaa 
-lehti nr. 6/1988) . 

LASKEYTAPERI AATE Järjestelma jakaa vuotuiset kustannukset tilinpaat6stietojen 
pohjalta tutkimuksille. N ä l n  tutkimusyksikdn kaikki kustan- 
nukset saadaan huomioiduksi ja jaettua tasaisesti tutki- 
muksista aiheutuvien todellisten kustannusten mukaan. 

KUSTANNLISTEKI JÄT Tutkimuskustannukset on jaettu kiinteisiin ja rnuuttuviin 
kustannuksiin seka yleiskusknnuksiin. Kiinteat kustannukset 
aiheutuvat tutkimushuoneista ja tutkimuslaitteista. Yuuttu- 
via kustannuksia ovat henkilökuntamenot ja materiaalikustan- 
nukset. Yleiskustannukset muodostuvat hallinto-. tukipalve- 
lu- ja yleistilakustannuksista. 



Kiinteät kustannukset 

Tutkimushuoneiden kustannusten laskennassa tarvitaan ; i - t z -  
alatiedot ja paikallinen käypä neliövuo~ra (toi3istoti;ar). 
Laitteet rekisteröidään huoneittain. Kustannl:slaskennasca 
tarvittavia laitetietoja ovat hankintahinta, hankintavucsi, 
kuoletusaika sekä vuotuiset huolto-ja korjauskustannukset. 

!luuttuvat kustannukset 

Henkilökunta jaetaan kahteen henkilökuntaryhmaän: laäkarit 
ja hoitajat. Muista henkilökuntaryhmista aiheutuvat k~stan- 
nukset jaetaan tutkimuksille laäkari- ja hoitajakus tannus ten 
mukaises ti . Kummallekin henkilökuntaryhmalle lasketaan 
keskima~r~isetkuukausittaisethenkilökuntamenot. Vastaavas- 
ti kullekin tutkimukselle maaritetaän henkilökuntaryhmittäin 
keskimaaraiset työajat ja työntekijämaarat. Aikatietojen 
maarittämisen apuna voi kayttaa ohjelmassa olevan esimerk- 
kiyhteisön tietoja. 

Tutkimus ten ma teriaalikus tannukset aiheutuvat filmeis ta. 
laäkkeista ja varjoaineista, katetreista, instrumenteista 
seka tarvikkeista. Tarvikkeisiin kirjataan kaikkikertakäyt- 
töiset tavarat. Vastaavasti instrumentteihin kirjataan 
tarvikkeet, jotka eivat ole kertakayttöisiä. 

Yleiskustannukset Yleiskustannukset ovat kustannuksia, joita ei voi kohdistaa 
tietyille tutkimuksille. Ne jaetaan kaikille tutkimuksille 
tasaisesti tutkimusmaarien ja tutkimuskustannusten suhtees- 
sa. 

Ohjelma on helppokayttöinen ja ohjaava, eika sen kayttö 
vaadi atk- tuntemusta. Rekisterit, joihin tutkimuksissa 
tarvittavat tiedot syötetaan ovat taulukkomuodossa. Taulu- - 
koiden selaaminen ja tietojen muuttaminen on helppoa. 

Laskentamallin kaytössii on nelja-työvaihetta: kustannustie- 
tojen keraäminen, tallettaminen, laskenta ja yllapito. 

Tietojen keraäminen Tiedot kerataan tahän tarkoitukseen laadituilla kerayslomak- 
keilla. Tutkimustiedot kerataan tutkimuksittain ja huoneit- 
tain. Valtaosa kerattavista tiedoista on saatavissa suoraan 
atk:lta. Tiedon keraäminen on kustannusselvityksen työte- 
liain vaihe, mutta vapauttamalla tietojen keraamisesta vas- 
taavat henkilöt muista tehtavista, suoriudutaan kerayksesta 
muutamassa paivassa. Vaikka ei oltaisikaan kiinnostuneita 
yksityisten tutkimusten kustannuksista, on muutenkin hyvin 
tarkeaa, etta kaikki kustannustiedot ovat tutkimuksia tekevän 
yksikön hallussa. Ohjelmassa on mukana esimerkki-tutki- 
musyksikön tiedot, joita voi vapaasti kayttaa tiedonkeruun 
apuna. 
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. .  . Tietojen tal?ettaainen käy b.~lposti kerayslca&sei::i. , i - - z  
onjelman näytöt ovat samanlaisia ker9yslcnakReLlen sz.ii 3 .  

- .  . Kukin tieto syötetaän ohjelaaan vain kertsall-on. -=zx. 
- - jälkeen ne voidaan apurekistereiden ja aputoinii.:z:en =,.-, -. - - -2  

poimia kaikkiin muihin lomakkeisiin. ;oissa niiza t3,nT;iz3:?.. 
iialuttaessa tietojen tallettaminen voidaan zshci,3. :'o ;<s-i..,- - - -, 
vaiheessa. 

Ohjelmaan talletetaan tehtyjen tutkimusten luk~zaarat :z:.ki- 
auksittain ja tutkimushuoneittain seka tili?paatöstlsic: 
eri kustannuskohteista (hallinto, henkilökmta. lai ::se:, 
filmit jne ) . Tutkimukseen tarvittavista materiaaleista 
kirjataan tyyppi. koko, maara, yksikkölaatu ja -hinta. 

Kustannuslaskenta Kus tannuslaskenta suoritetaan ohjelmallisesti. Laskenta 
voidaan suorittaa vasta kun kaikki laskennassa tarvittavat 
tiedot on syötetty ohjelmaan. Laskennasta ohjelma suoriutuu - 
muutamassa minuutissa. 

Tietojen ylläpito Tiedot paivitetaän vuosittain siten. etta edellisen vuoden 
tutkimustiedot kopioidaan seuraavalle vuodelle, ja ne muute- 
taan vastaamaan sen hetkista tilannetta. Vuosittain paivi- 
tettavia tietoja ovat tilinpaat6stiedot ja huonekcntôiset 
tutkimusmaarat. Tämän lisäksi paivityksessa saatetaui zycs 
laite- ja huonetiedot ajantasalle. Muutettavia tiotajs cn 
yleensa vain vähän. joten paivityksesta suoriudutaan zopeas- 
ti. 

Ohjelmisto toimii IBM-yhteensopivissa mikrotietokoneissa. 
joissa on EGA- tai VGA- (vari)nayttö. Matematiikka-apupr-äes- 
sori ei ole väittämatön varuste. mutta se nopeuttaa laskentaa 
merkittavästi. Ohjelma tarvitsee n. 2.5 Mtavua levytilaa. 
Lisaksi kunkin ohjelmassa pidettavän yksik6n vuositiedot 
(myös simulointitiedosto) tarvitsevat n. 0.5 Mtavua levyti- - 
laa. Kaikkia tiedostoja ei kuitenkaan kannata tuoda kovale- 
vylle. silla ohjelma kykenee kayttämaän myös levykkeella 
olevia tiedostoja. 

OHJELMAN YL-ITO Ohjelman toteutuksesta on vastannut Laserdata Oy, joka antaa 
takuun ohjelman toimivuudelle. Yhtiö on myös sitoutunut 
jatkossa yllapitämaän ohjelmaa ja kehittämaän sita kdyttdjien 
toivomusten mukaan. 

HANKINTATIEDOT Ohjelman hinta on 9 800 mk, johon ohjelman lisasi sisaltyy 
kayttajaopas ja yhden henkilön perehdytt&niskoulutl~s Sairaa- 
laliitossa. Jos tutkimusyksikkö hankkii kayttöönsa ïsexnpia 
ohjelmia. myönnetaän niista 20 X:n alennus. 

Koulutuksessalasketaanparityön~koeyhteis~ntutkis~s~~ä:an- 
nukset. Kurssipaivan jalkeen jokainen osaa r:ser.iriesti 
kayttaa mikrotietokonetta ja ohjelmaa, syöttaa :;k~rdd=~sa 
kustannustiedot ohjelmaan ja laskea tutkimuskus tar.7.-d - s e : .  
Erillinen koulutuspaiva maksaa 600 mk. Tarvittaessa L-.r ls:o 
opastusta ja koulutusta myös paikanpaalla yksik6ssd-.r.?. 



Mikäli tutkimusyksikkönne ei halua hankkia kustw,nrslas~e~.- 
taoh jelmaa omaan käyttöönsä, voidaan kus tannuslasker.tassi.;:- 
tys tehdä palvelutoimintana Sairaalaliitossa. Jos a:;oiezz:n 
hankitte ohjelman itsellenne, saatte ohjelman nukma k a y t -  
töönne myös valmiit kustannustiedot. 

Halutessannevoitte toimittaakustannustietonneSairaalalii~- 
toon. Me kokoamme eri yksiköistä saamamme aineiston yhtsen 
ja laskemme keskimaaraiset tutkimuskustannukset ja sen tcn- 
nusluvut (min, max jne). Tamm aineiston luovutamme teidän 
kayttöönne. Lähettammne tiedot ovat luonnollisesti luotta- 
muksellisia. eika niitä anneta yksilöityina kenenkään nc:n 
käyttöön . 

PROJEKTIORGANISAATIO 

Radiologisten tutkimusten kustannuslaskentamallin määritte- 
lyprojekti on Sairaalaliiton organisoima. Projektin ohjaus- 
ryhmassa on ollut edustaja l~äkintöhallituksesta. Sosiaali- 
ja terveysministeriösta, KELA:sta, Suomen Kaupunkiliitosta 
ja Suomen Kunnallisliitosta. Lisäksi seka projekti- että 
ohjausryhm~ssa on ollut monien sairaaloiden edustajia. 

TIEDUSTELUT Projektin yhteyshenkilö on konsultti Kauko Hartikainen, 
Sairaalaliitto, puh. (90) 771 2611;+ Röntgenasiantuntemus- 
ta vaativiin kysymyksiin vastaa erii<oisl~äk~ri Arto Kivisaa- 
ri, HYKS, puh. (90) 471 2476. Lis-ateriaalia voi tilata 
Sairaalaliitosta oheisella kaavakkeella. 



Chjelna on kortistorakenteinen. Kor::eja on k.el;~o selata, ~<-;::=a, 
poistaa ja lisätä. Kunkin kortis ton kortit v o ~  jar;es ta4 :aa:<:<ss - 2 3 ,  
halutulla tavalla: osastoittain, tut:<imuksittain, :?sor.e~::air. 1r.s. 
Chjelaa on valikko-ohjattu, jossa yhteisö. vuosi ja :<asi:el:avd k r r -  
- .  - - =  -. ,o .~ali:aan nuoli-agpaimilla gaavalikos ta. Seuraavassa s?. :cr-~a::i 
, - - - - a  V..,--.-az ;aavali;tko (vasen osa r,aytöstäi ja ohjelza?. Xor:~s:o: :r.aytsn 

5sXea g~oli) : 

Ohjelman mukana toimitettavassa käyttäjäoppaassa on esitetty kaikki 
ohjelman näytöt, ja esitetty tarkasti kunkin rekisterin täyttoohjeet. 
Kortistoihin talletettava tieto on kerrottu oheisissa tiedonkeruu- - 
lomakkeissa. 

Myös ohjelman sisällä on käyttöohjeistusta ja help-ruutuja. Help- 
ruuduista on nähtävissä kussakin kortistossa käytettävissä olevat 
aputoiminnot. Lisaksi kunkin näytön ylä- ja alareunassa on ohjerive- 
jä, joilla ohjelma antaa viestejä käyttäjälle. Viestien avulla ohjel- 
ma kertoo, mitä rekisteriä ollaan päivittämässä, näyttää aikaa, il- 
moittaa viimeisimmän päivitysajankohdan, kertoo omista toiminnoistaan 
(esim. laskenta käynnissä) ja antaa käyttäjälle tilanteen mukaisia 
toimintaohjeita. 
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Ohjelman näytöt ovat vakiomuotoisia. Näin käyttäjä oppii copeati 
tietämään, mistä kohdasta näyttöä kukin tieto löytyy. Lisaksi ohjel- 
man käyttämät näppäimet on standardoitu siten, että esimerkiksi ohjel- 
man käynnis tys ja lope tus sekä toiminnon keskeytys tapahtuvat aina 
samalla tavalla. Laajoistakin laskentatehtävistä ym. vastaavista 
operaatioista ohjelma suoriutuu muutamassa minuutissa, joten ohjelnan 
vaatimat viiveajat ovat rninimaalisia. 
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Osasto. . . : 
Aikajakso: 1987 
Toiminto.: Luettelon ylläpito 
/ALOITA TOIMINTO (Paina Cnter Filmit 
Varristus levykkeelle (Piina Enteri ' 1  i il 1 Varjoaineet ja lsakkeet 
Palautus levykkeelta (Paina Entrr) 
Y leisohj. : 
DOS (Paina Enter) Tarvikkeet 
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Ohjelmassa tutkimustiedot kirjataan ka!!toen paarekisteriin: Kiin- 
telt kustannukset ja Muuttuvat kustannukset. Tilir.paatöstiedot ;<ir:s- 
taanVuositi lastotietoihin.  hintatiedot tarvikerekistereihin ja laizt- 
tiedot huone- ja laiterekisteriin. Vastaavasti ohjelma laskee riii5.l: 
kayttöaste ja kustannustiedot. 

ChjeIna yhdistaa kaikki kustannustiedot Kustannukset-rekisteriin. 
jcsta cn =m. nahtlvissa eri huoneiden väliset kustannusvaintelut: 

! 
I 

l 

Lopuksi ohjelma siirtää kustannustiedot Kustannusluetteloon: 

~iinteat kusrannukset/Tutki~us 

Huone 1 Rpl 1 Huone F I M ~  Laite P!Y/ Yht. ?i?I . 
1 
l 
l 

i 
1 

Tutkimuksen numero ja nimike 

5703 3ETROPERf TONAALI $ET ~ t i G  1 CGRAF 1 AT 
5761 aunuaisan#iografia 
3762 iunuaisriirrännQisen angiografia 
5763 iunuaisfLebografia 
5764 rlrkrvoarrfir 
5763 lirisunurisrngiograiia 
7766 lisliunurisfLebo~rrfia - -c 
3 / 0 7  lyaf~arafir 

a 4 7 . 3 3  1 i , 3 3 1 ,  3 ~ 1 ,  

; 3 , 3 G I  
3,3C: 
3,001 
0, OUi 

I 0 .  ;01 

i t  
1460 tutkimushuona 
1070 tutkimushuone 

35 
23 



Tiedosto jen varmistukset ja palautukset on ohjelmassa toteutettu 
seuraavasti : 

Varmistuksia tehtaessa ohjelma varmistaa automaattisesti kaikki ne 
tiedostot, joita on muutettu edellisen varmistuksen jalkeen. Kaytta- 
j a  tarvitsee vain panna levyke levyasemaan ja valita toiminto: 

Varmistus levykkeelle 

Vastaavasti valittaessa Palautus levykkeeltl ohjelma tutkii levykkeen 
sisallön, ja kysyy tiedosto tiedostolta. halutaanko se palauttaa 
kovalevylle. 

Ohjelman sisalla on myös yleisohjelrnia, jotka helpottavat tiedonhal- 
lintaa. Nain kayttajalta ei vaadita paljoakaan atk-osaamista teh- 
däkseen varmuuskopioita, palauttaakseen tietoakovalevylle, kopioides- 
saan yhteisatietoja paikasta toiseen jne. Ohjelman yleisohjelmat on 
esitetty seuraavassa (naytön oikea puoli): - 

1 

Kovalevyn yllapito 
Kopioi tiedostot 
Fornatoi levyke 
Levykkeen yllapito 
Tuhoa tiedostot 
Aseta paivämaara/kellonaika 
Alusta levyke 
Kopioi yhteisö 
Tiedostorakenteen katselu 
Dos-komento 
Palauta levykkeelta 
Palauta kovalevylta 
Installoi levyke 

Yhteisö..: Esimerkki 
Sovellus.: Röntgentutkimukset 
Tiedosto.: Tutkinukset/Kiinteät 
Osasto . . .  : 
Aikajakso: 1988 
Toiminto.: Kiinteiden kulujen yllapit 
ALOITA TOIMINTO (Paina Enter 
Varmistus levykkeelle (Paina Enter) 
Palautus levykkeelta (Paina Enter) 

l 

sYleisohj.:Tiedontorakenteen katselu 
(Paina Enter) 

JIEonaattinen aloitus: ei 
Polku.. : 



Yleisohjelmat ovat vaivattornia kayttaa. ja niiden toiminnot on ; < u : . a ~ t ~  
kayttajaoppaassa. Tassa olen kuitenkin kuvannut muutamia yleisohjei- 
mia: 

Kovalevyn yllapidolla voidaan paivittaa ohjelmia. Tiedostojen tai 
yhteisdn kopioi~iila voidaan tiedosto/yhteisö kopioida toiseen yn- 
teisöön tai simulointiin tai edellisen vuoden kustannustiedot voidaan 
siirtaa seuraavalle vuodelle. Tiedostorakenteen katselulla voidaan 
katsella kaikkia mikrotietokoneella olevia ohjelmia tai tiedosto ja, 
poistaa niit8 tai kopioida paikasta toiseen. 

Yleisohjelmiin voi myös itse lisata omia ohjelmia. Nain tuloksia 
voidaan vaivattomasti siirtaa muihin sovelluksiin. kuten taulukkolas- 
kentaan ja erilaisiin grafiikkaohjelmiin poistumatta kustannuslasken- 
taohjelmasta. 

Kustannuslaskentaohjelman avulla voidaan myös khitella levykkeilla 
olevia tiedosto ja. Nain harvemmin kaytettavia kustannustieto ja. 
kuten esimerkiksi edellisten vuosien kustannustietoja. ei tarvitse 
jatkuvasti pitaa kovalevylla, vaan niita voidaan sailyttaa levykkeil- 
18. 




