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Taustaa 

TELENURSE yhteistyö on käynnistynyt valmistelevien vaiheiden jälkeen yhtenä Euroopan 
unionin Terveydenhuollon teJematiikka hankkeena. Taustatyön voidaan katsoa käynnistyneen jo 
wonna 1989 Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton lCN:n kokouksessa Soulissa, jossa todettiin 
välttämättömäksi kehittää laajalti käytännön hoitotyön luokituicsia kuvaamaan hoitotyötä ja sen 
vaikutusta terveyden edistämisessä. Konkreettiseksi tavoitteeksi muodostui kansainvälinen 
hoitotyön tietokanta, jota voitaisiin hyödyntäå käytännön hoitotyön tutkimuksessa, hoitotyön 
koulutuksessa sekä hallinnossa (Intemational Counciul ofNurses 1993). Luokitysten kehittämi
sen taustaorganisaationa on myös WHO. 

Useiden Euroopan maiden edustajat osallistuivat Tanskassa wonna 1994 pidettyyn
 
ensimmäiseen eurooppalaiseen Hoitotyön diagnoosi-tapahtumaan. Siellä vahvistui ajatus
 
kansainvälisen yhteistyön kaynniJtämisestä hoitotyön diagnoosien, toimintojen ja toiminnan
 
tulosten tutkimiseksi.
 

Ennen vuoden 1995 alkua Suomi osallistui yhteishankkeeseen unionin ulkopuolisena jäsenenä.
 
Suomessa toimintaa koordinoi STAKES, jonka Asiakas-ja potilasasiakiIjaprojelctissa käsiteltiin
 
hoitotyön työryhmässä. myös kansainväliseen hankkeeseen liittyviä kysymyksiä. Vuonna 1995 
toiminnan koordinointi siirtyi Kunta1iitolle, joka edelleen huolehtii kansallisen toiminnan 
koordinoinnista ja edustaa Suomea kansainvälisessä yhteistyössä. 

Projektin käynnistäminen 

Vuoden 1996 alusta konkreettisesti käynnistyneeseen projektiin osallistuvat Tanska, Hollanti, 
Belgia, Kreikka, Iso-Britania, Italia, Portugali ja Suomi, sekä ED:n ulkopuolelta Sveitsi ja Islanti. 
Alkuaan suunnitellun laajan käytännön hoitotyön luokituksen kehittämis-, testaamis- ja 
evaIuointihankkeen sijasta on budjettisyistäjouduttu lähtemään liikkeelle suunniteltua sup
peammaalla hankkeella. Sen tavoitteena on ensimmäiseksi edistää kehitettävien hoitotyön 
diagnoosi-, toiminto- ja tulosluokitusten tunnettavuutta ja positiivista suhtautumista 
standardoidun tiedon kokoamiseen ja hyödyntämiseen Euroopassa. toiseksi kokeilla luokituksia 2 
-3 elektronisessa sairauskertomuksessa (Tanska, Sveitsi ja mahdollisesti Italia), sekä kolmanneksi 
käynnistää osallistujamaissa kansallinen toiminta tavoitteisiin pääsemiseksi(TELENURSE, Project 
programme, 1995). 
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Suomen rooli on seurata hankkeen etenemistä, antaa lausuntoja projektin tuotoksista ja tiedottaa 
hoitotyön luokitusten kehittämistyöstä omassa maassaan. 

Projektin käynnistärniskokouksessa 9. -11.2.1996 Portugalissa laadittiin toteuttamissuunnitelma ja 
esiteltiin luokitusten nykyvaihetta. Projekti jakautuu kansainväliseen ja kansalliseen osaan, jotka 
tukevat toisiaan. Kansainvälisiä TELENURSE- tapahtumia jäIjestetään projektin aikana 2·3. 
Niissä tiedotetaan projektin etenemisestä ja luokitustyöstä laajemmin. Projektille asetetaan 
evaluaatioryhml, joka seuraa ja arvioi etukäteen sovittujen kriteereiden mukaisesti työn 
etenemistä ja tuloksia. 

Kansallisella tasolla hankkeeseen osallistuvat maat sitoutuivat tiedottamaan projektin 
etenemisestä. Lähes kaikkien tarkoituksena on myös kääntää englanninkieliset luokitukset omalle 
kielelleen syksyyn 1996 mennessä (TELENURSE, Project programme, 1995). 

ICNP:n kehittämisvaihe (helmikuu 1996) 

Jo ennen projektin varsinaista käynnistymistä Tanskassa (Danish Institute for Health and Nursing 
Research) on tehty pohjatyötä kehitettäville hoitotyön luokituksille. Olemassa olevista hoitotyön 
diagnoosi- ja toimintoluokituksista (yhdysvaltalaiset luokitukset: Nursing Diagnoses Taxonomy, 
Nursing Intervantion Classification; NIC, Omaha Intervention Classifica,tion ja Home Health Care 
Classification; IDICC) on koottu ja alustavasti myö ryhmitelty euroopalaisen hoitotyön 
luokituksen luonnos (International Council ofNurses, 1993). Toiminnan tuloksia kuvaavan 
luokituksen kehittämistä ei ole vielä esitelty. 

Luokitusten laatimisperusteissa on noudatettu atomi-tason tiedon keruun ideaa, jossa 
mahdollisimman tarkalla tasolla kootaan tietoa toiminnasta, ja hyödynnetään sitä myöhemmin eri 
tarkoituksiin. Potilaan hoitamisen tietoa Jalostetaan' myöhempiä käyttötarkoituksia varten. 
Toimintoluokitus, jonka kehittäminen on edennyt diagnoosiluokitusta pidemmälle, ryhmittelee 
hoitotyön toiminnan viiteen pääryhmään: observing, managing, promoting, attending ja informing. 
Pääluokat jakauvat hierarkisesti useisiin tarkempaa toimintoa kuvaaviin luokkiin. Hoitotyön diag
noosiJuokitus, jonka nimi on muutettu hoitotyön ilmiöiden (Nursing Phenomena) luokitukseksi, 
jakautuu ylätasolla yksilöön ja ympäristöön liittyviin hoitotyön ilmiöihin. 

Luokitukset on esitetty (helmikuu 1996) toistaiseksi erittäin karkealla tasolla. Osallistujamaiden 
edustajat keskustelivat vilkkaasti luokituksen käyttöalueista ja luokitteluperusteista. 
Vastuuhenkilöiden toimesta tarkennuksia ja edelleen kehittämistä. tapahtuu lokakuuhun 1996 
mennessä, jolloin julkisesti esitellään projektin välivaihetta TELENURSE-meetingissä Ateenassa. 
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