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kentällä ollaan halukkaita keemään tietoja mikropohjaisesti. Kentällä he@i välittömästi 
suuri tarve analysoida itse omaa aineistoa eli päästä tiedon keruussa ja käythssä 
reaaliaikaiseen järjestelmään. Prototyyppi ei sisältänyt oman aineiston 
analysointimahdollisuuksia. Ohjeistus tuotti vielä ongelmia ja runsaasti kyselyjä. Jatkossa 
ohjeet saadaan osaksi mikrotietokoneohjelmaa. 

Tietojen käyttö ja analysointi eri tasoilla: Pilottiprojektissa tietojen analysointi on 
viela kesken. Huhtikuun loppuun mennessä saadaan kaikki aineisto siihen muotoon, että 
kattava analyysi on mahdollista. Ongelmana onkin, missä muodossa aineistoa käsitellään 
jatkossa. Aineiston käyttö eri tasoilla liittyy annetun hoidon kokonaislaadun arviointiin, 
hoidon taloudellisuuteen ja hoitoprosessin oikeudenmukaisuuteen potilaan / asiakkaan 
kannalta. Tietojen käyttäjiä ovat valtakunnallinen taso (onko kunnille annetut rahat käytetty 
sosiaali- ja terveydenhuoltoo~ii asiakkaiden W g t a  oikeudenmukaisesti, taloudellisesti ja 
muutoin järkevästi), maakunnallinen taso/ sairaanhoitopiiritaso ja kunnat. Lisäksi tietoja 
käyttävät palvelujen tuottajat eli sairaanhoitopiirien sairaalat, terveyskeskukset ja kuntien 
sosiaali toimi. 

- 
Palvelurakenteen arviointi: Valtakunnallinen palvelurakennetyöryhmä määritteli 
palvelurakenteen muutosta koskevia suositusnormeja (somaattinen esh: 3,5 sd1 OOOas, 
psykiatria 1,5 sdlOOOas., tk- ja vk-pitkäaikaishoito 10- 12% yli 75 vuotiaista). Aineiston 
avulla voidaan kunnittain selvittää palvelurakenne. Tähän liittyy myös 
tarkoituksenmukaisen hoitopaikan selvittäminen ja vertailu eri palvelujentuottajien kesken. 
Siksi paikallisesti on tärkeätä, että mukana ovat myös kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 
asiakkaat. 

Hoitoprosessin arviointi: Hoitoprosessin arvioinnissa on kunnan kannalta tärkeätä 
tietää, miten ja mistä asiakas on tullut hoitoon. Jalkiki4tei;sarvioinnin avulla voidaan 
vaikuttaa hoitoon ohjautumiseen ja tätä kautta kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahavirtoihin. Väli-ilmoitu$eto ei anna jatkohoitotietoa. Siksi jatkossa on tärkeätä, että 
sekä terveyskeskuksen että vanhainkodin asiakkaista kerätään hoidon päättämistieto. 
Lähetekäytantö on ainoastaan terveydenhuollossa. 

Hoitotuloksen arviointi: Poistoilmoituksen kehitiämisen eri vaiheissa on yritetty aika 
ajoin luoda hoitotuloksen arviointiin sopiva mittari. Toistaiseksi ei ole kattavaa mittaria 
keksitty. Välillisesti hoitotuloksen arviointi voidaan tehdä hoitoisuuskysymyksen, 

/ 

tarkoituksenmukaisen hoitopaikan, toimenpiteen sekä jatkohoitotarpeen avulla. Lisäksi 
pilottiprojektissa kokeillaan psykiatriassa ns. GAS-arviointia (toimintakykymittari). 

Hoidon taloudellisuuden arviointi: Aikaisemmin poistoilmoitukseen ei ole 
sisältynyt hoidon kustannuksia koskevia tietoja. Nyt otettiin pilottiin mukaan sekä 
asiakasmaksu että kuntalasku. Tämä mahdollistaa potilaskohtaisen hoidon kustannusten 
arvioinnin. Kustannustietoisuus oletettavasti stimuloi kuntia ja palvelujen tuottajia 
muuttamaan palvelurakennetta taloudellisemmaksi. 

Pilottiprojektin jatkotoimet: Toukokuun alussa järjestetään paikalliset 
arviointitilaisuudet, joista kerätään tiedot tietosisällön ja ohjeistuksen muutokseen sekä 
tietojen raportointiin. 3 1.5.1993 mennessä laaditaan pilottiprojektin loppuraportti, joka 
sisältää myös raportoinnin tavat eri organisaatioiden tarpeiden kannalta. Pilottiprojektin 
tuloksia on jo käytetty hyväksi valtakunnallisen hoitoilmoituksen tietosisällön 
määrittelyssä. Pilottiprojektin tuloksien pohjalta on kuitenkin paikallisesti mahdollista 
tehdä valtakunnan tasoa laajempia tietosisältömäärittelyjä. 


