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PERUSTERVEYDENHUOLWN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VÄLISTEN
 
LÄHETEPROSESSIEN ARVIOINTI
 

Selvitys atk-lähetteiden ja paperilähetteiden eroista läheteprosesseissa sekä
 
niiden vaikutuksista läheteprosesseissa käytetyyn
 

työaikaan ja niissä ilmeneviin viiveisiin
 

I. 
Yleistä 

Läheteprosessin eri vaiheita ja niihin käytettyä työaikaa tutkittiin neljässä eri tervey
denhuollon organisaatiossa: 

Vantaan kaupungin Myyrmäen ja Tikkurilan sosiaali-ja terveyskeskuksissa
 
hoitoa tilaavina organisaationa.
 
Peijaksen sairaala ja Helsingin Yliopistollisen keskussairaala (HYKS) Iho-ja
 
allergiasairaala (I-As) olivat lähetteitä vastaanottavia organisaatioita.
 

Tutkimusaineistoa kerättiin kolmella eri mentelmäJlä. 

Haastattelun ja havainnoinnin avulla koottiin tutkimusaineisto jonka perusteella 
kuvattiin atk- ja paperilähetekäytännötsekä kerättiin atk- lähetteen ja 
paperilähetteen käyttöön liittyviä kokemuksia. 
AjankäytUJseurantatutldmuksen avulla kerättiin tietoa eri työvaihesiin käytetystä 
työajasta. 
Tietojärjestelmistä saadun tilastollisen tiedon avulla koottiin lähetteiden 
käsittelyyn ja organisation toiminnan kuvaamiseen käytettyä tilastollista 
taustatietoa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli 

1.	 Kuvata paperilähetteen ja atk-Iähetteen käsittelyprosessit ja jäsentää lähetetoi
minnan rakenteet ja komponentit eri läheteprosesseissa 

2.	 Arvioida kuhunkin läheteprosessin vaiheeseen käytettyä henkilökunnan työaikaa 
sekä verrata atk-Iähetteen ja paperilähetteen käsittelyssä käytettyä työaikaa kes
kenään. 

3.	 Selvittää läheteprosessien vaikutusta potilaan hoitoon pääsyyn sekä analysoida 
lähetekäytännöissä ilmeneviä viiveitä eri lähetekäytännöissä 

4.	 Arvioida atk:n mahdollisuuksia ja sopivuutta lähetejärjestelmän välineeksi 
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ll. Tuloksia 
1.
 
Lähetteiden lukumäärät lähettävän yksikön perusteella
 

Peijaksen lähetteistä 48 % tuli terveyskeskuksista, 25 % yksityislääkäriasemilta ja 
12 % työterveysasemilta. 

Iho - ja allergiasairaalaan 21 % lähetteitä tuli terveyskeskuksista ja 42 % 
yksityislääkäriasemilta. 

2.
 
Toimenpiteet lähetteen johdosta sekä Peijaksen sairaalassa, että Tho- ja
 
Allergiasairaalassa - paperiJähete:
 

Peijas 
I-As 

Yhteensä 

Hoit.vast. 
627 (88%) 
882 (93%) 

1509 (91 %) 

Kons.. 
2 (0%) 

17 (2%) 

19 (l %) 

Ed.ohj. 
35 (5%) 
15 (1 %) 

50 (3%) 

Pal. 
53 (7%) 

0(0%) 

53 (3%) 

Ei tietoa 
o 
53 (7%) 

53 (2%) 

Yht 
717 
950 

1667 

3. 

Toimenpiteet lähetteen johdosta Peijaksen sairaalassa- atk-lähete: 

Läheteprosessi 
Atk-/paperilähete 
Atk-Iähete 

~7>-. 

Hoitovast.otto 
193 (86 %) 
305 (68%) 
489 (74%) 

Konsult. 
4 (2%) 

72 (2%)· 
76 (11 %) 

Palautus 
11 (5%) 
37 (8%) 
48 (7%) 

Ed.ohj 
15 (7%) 
36 (8%) 
51 (8%) 

Yhteensä 
223 
450 
673 
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4.2 
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4.
 

Lähetteen käsittelyyn käytetty työaika eri läheteproseseissa lähettävässä yksikössä
 

(minuuttia / lähete)
 

Työaika lähettävässä yksikössä 

Lähettävä yksikkö Paperilähete Atk lähete 
Lähetteen sanelu ja tekstinkäsittely tai 17 o 
Lähetteen kirjoitus itse 13 8 
Tarkastus ja allekirjoitus 1 o 
Lähetteen lähettäminen 2 o 
Lähetteeseen liittyvien kommenttien luku o 1 

Yhteensä 16-20 9 

Työaika vastaanottavassa yksikössä 

Läheteprosessien kokonaiskesto silloin kun lähete johtaa potilaan kutsumiseen 

sairaalaan (minuuttia/lähete) 

Hoitovastuunottoon liitt.. työvaiheet Paperilähete Atk-Iähete Atk- /paperilähete 
Lähetteiden luku 2 4 2 
Soitto potilaalle (1-as) 2 o o 
Hoitovastuunotto ja 1 o 1 
a) ajanvamus 5 5 5 
b) hoidonvamus 2 2 2 
c) jonoon asettaminen + hoidonvamus 3 3 3 

Yhteensä 7-10 6-9 5-8 
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5.
 

Viiveet lähetteiden käsittelyssä
 

Lähetteen määräämispäivän ja saapumispäivän väliset keskimääräiset viiveet 

Kiir. luokka Paperilähete Atk-pap.läh Atk-Iähete 
KLI 2.9 0.4 o 
KLII 6.4 0.2 0.5 
KL III 77.5*) 0.7 0.5 
Kaikki lähettet 27.4 0.4 0.4 

*) mediaanin arvo oli paperiläheteprosessin viiveissä tällä osal1~}li puolet paperilähetteistä tulivat sairaalaan 5 

vrk aikana. 

5.2. 

Hoitovastuunottopäivämäärän ja lähetteen saapumispäivämäärän välinen viive eri 

läheteprosesseissa 

Kiir.luokka PapJähete Pap.lähete Atk-/paperi Atk-
Peijas 1- As lähete lähete 

KLI 5.5 1.6 5.5 0.9 
KLII 8.5 1.6 6.5 0.8 
KL III 5 1.6 5.1 1.2 
Koko aineisto 6.8 1.6 5.6 0.95 
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5.3.
 

Viive hoitovastuunoton ja ensimmäisen hoitokontaktin välillä eri läheteprosesseissa / vrk
 

Kiireellisyys Paperilähete Paperilähete Atk-/paperi Atk 
luokka Peijas 1- As lähete lähete 
KL 1 19.7 19.7 4.4 
KL II 41.6 33.7 19:8 

KL 11I 62.2 57.3 45.2 

Koko aineisto 40.8 28.4 35.0 27.6 

5.4. 

Kokonaisviive 

Kiireellisyys 
luokka 
KL 1 
KLII 
KL 11I 
Keskim. viive 

Paperilähete 
Peijas 
28.1 
56.4 
73.7 *) 

52.7 

Paperilähete 
1- As 

30 

Atk-paperi 
lähete 
18.2 
40.4 
63 

40.6 

Atk
lähete 
5.3 
21.1 
46.9 

24.4 

*) Kun kaikki yli 100 vrk matkalla olleet 13 lähetettä poistettiin aineistosta 

5.5•. 

Atk-Iäheteprosessin kokonaiskesto verrattuna kiireellisyysluokan määrittämlln 

hoitoonpääsyaikoihin 

Atk-Iähete 
KL 1 
KLII 
KL 11I 

1-7 vrk 
10 
1 
1 

8-30 vrk 
3 
82 
31 

30-60 vrk 
o 
20 
14 

yli 60 vrk 
o 
o 
20 

yht 
13 
109 
66 

% 
77 
82 
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5.6. 

Atk paperiläheteprosessin kokonaiskesto verrattuna kiireellisyysluokan määrittämiin 

hoitoonpääsyaikoihin 

Atk-/paperilähete 1-7 vrk 8-30 vrk 30-60 vrk yli 60 vrk yht % 
KL 1 ~ 17 2 22 14 
KLII 1 24 17 12 54 46 
KL IU o 4 5 13 22 

5.7. 

Paperiläheteprosessin kokonaiskesto verrattuna kiireellisyysluokan määrittämiin 

hoitoonpääsyaikoihin 

Paperilähete 1-7 vrk 8-30 vrk 30-60 vrk yli 60 vrk yht % 
KLI 1 21 6 2 30 3 
XLII 1 ~ 24 16 49 17 
!<LIU o 2 4 19 25 
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ID. 

ARVIOINTI 

6.
 

Suurimmat edut atk-Iähetejärjesteimästä saatiin
 

*	 Lähetteiden siirtymisen nopeutena ja viiveiden vähenemisenä kaikissa läheteprosessin 

vaiheissa 

Atk-lähete nopeuttaa potilaan hoitoon pääsyä. Nopein läheteprosessi saadaan aikaan, jos 

työhön liittyvää toimintaa arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan. Mikäli vastaanottava 

organisaatio edelleenkin noudattaa lähetteiden käsittelytapaa, jossa atk:n mahdollisuudet 

on otettu käyttöön ainoastaan osittain kuten asia on atk-/paperiläheteprosessissa, ei 

lähetejärjestelmästä saatava toiminnallinen hyöty ole paras mahdollinen. 

*	 Potilaan hoitoon pääsyn paranemisena ennenkaikkea kiireellisten lähetteiden osalta 

Tutkimuksessa tarkasteltiin viiveitä eri läheteprosessien välillä lähetteen määräämis

päivän, lähetteen saapumispäivän, lähetteen käsittelypäivän ja potilaan hoidon alka

misajankohdan välillä käyttäen kriteerinä lähetteen kiireellisyysluokkaa. Kaikkein 

suurimmat viiveet läheteprosesseissa olivat paperiläheteprosessissa ja nopein käsittely oli 

atk-Iäheteprosessissa, jossa suurin osa potilaista saavutti hoidon lähetteessä arvioidun 

kiireellisyysluokan mukaisesti. 

Lähetten käsittelyssä paperiläheteprosessissa ilmenevät viiveet ovat selvästi lähete

käytäntöä haittaava tekijä. Viiveitä voitiin havaita kaikissa paperiläheteprosessin 

vaiheissa. Ennenkaikkea 1 kiireellisyysluokan potilaat useimmiten eivät saavuta hoitoa 

määritellyn kiireellisyysajan puitteissa. Atk-paperiläheteprosessissa suurin hyöty saatiin 

tiedonsiirron nopeudessa. 
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* Konsultaation ja lääkäreiden välisen kommunikaation helpottuminen 

Atk-Iähetteissä konsultaatioiden määrä oli merkittävästi suurempi kuin 

paperilähetteissä. 

Mikäli atk-pohjaista lähetejärjestelmää käytetään niin, että se tehostaa lääkäreiden 

välistä kommunikaatiota ja vähentää turhia poliklinikkakäyntejä, on se varmasti sekä 

potilaan hodon kannalta että myös taloudellisesta näkökulmasta ennenpitkää edullisin 

toimintatapa. Paperipohjaisessa lähetejärjestelmässä etuna on sen tuttuus ja helppous. 

Atk/paperiläheteprosessissa tehdään myös paljon eri työvaiheita, joiden tarpeellisuutta 

voi kritisoida. Esimerkiksi konsultaatiolähetteiden atk:lle kiIjaamisen lähettämisen 

lisäksi vielä niiden kopiointi ja arkistointi sekä lähettäminen postitse on kaksinkertaista 

työtä, jonka tarpeellisuutta pitäisi arvioida. 

* Hoitohenkilökunnan ja avustavan henkilökunnan työajan vähenemisenä 

* Tilastollisten ja seurantatietojen ajantasaisuuden ja kattavuuden paranemisena 

Tilastoaineiston keruun yhteydessä huomattiin, että vaikka molempien lähetteitä vas

taanottavien organisaatioiden tietojärjestemät olivat samat, oli organisaatioiden kir

jaamistavoissa kuitenkin paljon eroavaisuuksia. Paperilähetteeseen on useimmiten 

tallennettu lähetteen kiireellisyystieto. Sitä ei kuitenkaan enää kiIjattu osaksi tietojär

jestelmää. Atk-järjestelmiin ei ole myöskään luotu lähetteiden seurantaa varten vä

lineitä, joilla tieto voidaan helposti löytää ja verrata, vaan lähetteisiin liittyvät tilastol

liset tiedot jouduttiin etsimään tiedonhallintaohjelmiston avulla. 
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7.
 

Atk-Iähetejärjestelmän kehittämisessä tulisi kiinnittää huomioita
 

* Lähetteen liitteiden helpompaan käsittelytapaan 

Lähetteiden käsittelyä kirjaamis- ja vastaanottamisvaiheessa helpottaisi se, että lähetteen 

liitteenä voisi tarvittaessa olla potilaan viimeisin terveyskeskuskäynti, laboratorio- ja 

röntgenlausuntojen yhteenvedot. Myös tulevaisuudessa kun kuvankäsittely yleistyy 

terveydenhuollon tietojärjestelmissä, voisi röntgenkuvat olla lähetteen liitteenä 

elektronisessa muodossa. 

* Konsultaatiopyyntöön vastaamiseen konsultaatiovastauksella 

Atk-Iähetteissä konsultaatioiden määrä oli merkittävästi suurempi kuin paperilähet

teissä. Konsultaatiolähete ei ole luonteeltaan maksusitoumustyyppinen lähete, vaan vas

taanottavan organisaation tulisi aina vastata pyydettyyn konsultaatioon. Silloin kun poti

laan hoito edellyttää hoitoa sairaalassa konsultaatiosta huolimatta, tulisi hoidon aloit

tamisesta sopia konsultaatiota pyytäneen lääkärin kanssa.Tällä hetkellä useimmissa 

sairaaloissa ei peritä konsultaatiosta erillistä korvausta. Jäsenkunnista sairaalaan tulevien 

lähetteiden pohjalta voidaan aloittaa potilaan hoito sairaalassa ilman erillistä mak

susitoumusta. Tarpeita lähetevirtojen seuraamiseen ja niiden ohjailuun on jo olemassa. 

Lähettävä yksikkö haluaa kuitenkin tietää, mitä kustannuksia lähetteiden pohjalta aiheu

tuu ja miten paljon potilaan hoito maksaa. Konsultaatiolähete ei ole luonteeltaan mak

susitoumustyyppinen lähete, vaan vastaanottavan organisaation tulisi aina vastata 

pyydettyyn konsultaatioon. Silloin kun potilaan hoito edellyttää hoitoa sairaalassa 

konsultaatiosta huolimatta, tulisi hoidon aloittamisesta sopia konsultaatiota pyytäneen 

lääkärin kanssa. 
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*	 Lähetteiden luettavuuden ja lähetejärjestelmän joustavuuden kehittämiseen ohjelmien 

välisten lUttymien avulla 

Liittymät eri ohjelmistojen välillä on tärkeä kehittämishanke, jos tavoitteena on tilanne, 

että suurin osa lähetteistä organisaatioon saapuu atk-järjestelmien kautta. Myös 

lähetteiden käsittely tulisi olla mahdollista ilman siirtymisiä ohjelmasta toiseen. Tämä 

edellyttää joustavaa tietojärjestelmää, jossa ei ole monimutkaista hierarkista rakennetta. 

*	 Epikriisitiedon lUttämiseen lähetteen palautteeksi silloin, kun potilas antaa siihen luvan 

Epikriisi on lopullinen palaute lähettävälle lääkärille. Se tulisi olla automaattinen joskin 

potilaan luvan varainen. Liittymät lähettävän yksikön tietojärjestelmään tulisi toimia 

joustavasti. 

Tulevaisuudessa, mikäli lähettävät ja vastaanottavat organisaatiot haluavat seurata lähetteen 

pohjalta tehtyä päätöksentekoa, organisaation potilasvirtoja ja niiden hallintaa, tulee myös 

laatia tätä tarkoitusta varten joustavia atk-pohjaisia työvälineitä. Myös tiedon 

kirjaamistavoissa tulee painottaa sitä, että tietoa hyödynnetään myös jatkossa. Mikäli potilaan 

hoitoon osallistuva henkilökunta ja organisaation johto käyttää lähetteisiin liittyviä tietoja 

työn suunnittelun ja hallinnan apuvälineenä ja hyödyntää olemassaolevaa jo tallennettua 

tietoa, myös kirjaamismetettelyt tulisi arvioida ja ohjeellistaa täsmällisemmiksi. Atk-Iähettei

den osalta ei tiedon uudelleenkirjaamisongelmaa ole, koska tiedot siirtyvät automaattisesti 

seurantajärjestelmään, kun ne on kerran lähettävässä yksikössä kirjattu. 

Atk-Iähteprosessi luo uuden tilanteen, missä lähettävä ja vastaanottava lääkäri käyttävät 

lähetettä yhteisenä instrumenttinansa yhteisen potilaan hoitoon. Näin syntyy uusi yhteinen 

työtoiminto jossa potilaan hoito toteutetaan yhteistyönä konsultoivan lähetteen avulla. 
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