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SAUMATTOMAT HOITOKETJUT 

Terveyspalveluiden tuottaminen on lokeroitunut 

Yhteiskunta- ja yhteisötasolla väestön terveystaso ja terveyshyvinvointi paranee hyvin 
hitaasti. Perinteisten mittarien mukaan prosentin osia kymmenessä vuodessa. Sen sijaan 
palveluiden tuottamistavat: teknologia, tutkimus- ja hoitomenetelmät muuttuvat kovaa 
vauhtia - markoissa mitattuna prosentteja vuodessa. Vaikka panosten ja vaikuttavuuden 
välisen suhteen kehittymisestä voidaan olla montaa mieltä, on tosiasia kuitenkin, että 

- palvelujärjestelmästä on tullut yhä erikoistuneempi, monilokeroisempi ja mutkikkaam- 
pi. 

Potilaan tie on kivikkoinen 

Asiakkaan eli potilaan kannalta hänen vaivansa tai ongelmansa hoitaminen alusta 
loppuun on pirstoutunut osiksi ja vaiheiksi sekä samalla useiden eri tutkimus- ja 
hoitoyksiköiden huoleksi ilman, että kukaan yksiselitteisesti huolehtisi kokonaisuudesta. 
Palvelun saamisesta yhä suurempi osa potilaan kannalta on ohjausta, ohjeistamista, 
lähettämistä, varaamista, tilaamista ja jatkolähettämistä. Palvelun antajat varmasti 
tekevät parhaansa omien lokeroidensa sisällä, mutta lokeroiden väliin jää saumakohtia, 
joista potilas selviää vain oman tai omaistensa aktiviteetin varassa. 

Ratkaisut löytyvät palveluketjujen parantamisesta 

Terveydenhuollossa, erityisesti hoitotyön puolella on pitkään puhuttu potilaan kokonais- 
hoidon tärkeydestä, mutta vasta nyt asialle on muodostunut "yleisen huuman" tunnus- 

L merkkejä. Näihin kuuluu mm. sellaista uutta käsitteistöä, kuten "palveluketjut", 
"hoitoketjut " , "hoito-ohjelmat" ja "hoitolinjat". Englannin kielessä käytetään näihin 
asioihin liittyen kasitteita "managed care", "case management" , "evidence based 
medicine" jne. Em. kasitteita käytetään vielä jossain määrin epätarkasti, mutta 
laajimmillaan kyse on palveluketjun parantamisesta, joka merkitsee sitä, että potilaan 
koko palvelutarve kaikkine vaiheineen aina ensimmäisestä ajanvarauksesta viimeiseen 
kuntoutusjaksoon asti pyritään sujuvoittamaan riippumatta siitä, mitkä eri organisaatiot 
ketjuun osallistuvat. 

Ketjumalleihin on monta näkökulmaa. Ensinnäkin ketjun parantaminen voidaan nähdä 
tuottajan toiminnan logistiikan parantamisena, ihan niinkuin autotehtaassa valmistus- 
prosessia sujuvoitetaan. Toiseksi asiaa voidaan katsoa korostetusti asiakasnäkökulmasta, 
jolloin olennaisinta on saattaa potilaan kokema tutkimus ja hoito kitkattomaksi, 
potilaskeskeiseksi ja sujuvaksi. Kolmas nakökulma on ohjauksen ja johtamisen 
nakökulma, joka ketjumalleissa kääntää organisaatiolaatikkojohtamisen prosessijohtami- 
seksi kustannuslaskentoineen ja ohjausjärjestelmineen. 



Tietotuki on kaiken A j a  Å 

Jotta palveluketju voidaan muodostaa ja sitä hallita, tarvitaan välttämättä tietojarjestel- 
mä, jossa (1) kaikkien tutkimus- ja hoitoyksiköiden tiedot ovat potilaskohtaisia 
(Hoidettu Potilas - HOPO - yli rajojen) ja kaikki tiedot, myös tukipalveluiden on 
voitava kiinnittää potilaaseen ja hänen ongelmaansa, (2) kaikki potilaan saarnat palvelut 
ja aktiviteetit on kustannuslaskettu ja hinnoiteltu, (3) tieto välittyy organisaatioyksiköstä 
toiseen ja (4) tieotsuojaedellytykset on hoidettu. 

Mitä tehdä tietojärjestelmille? 

Vaikka tietotuki on välttämätön, tärkein asia on (1) sopia ketjujen hallintaan perustu- 
vasta toimintatavasta, palveluketjun mallista. Kyse on merkittävästä toimintakulttuurin 
muutoksesta. Mikäli perusterveydenhuollon omalaakarista muodostuu palveluketjun - 
koordinaattori, tarvitaan runsaasti sopimuksia ja menettelytapoja terveydenhuollon 
toimijoiden keskinaiselle kanssakaymiselle. 

Tältä pohjalta on sovittava tietojarjestelmaasioista. Sellaisista (2) perusasoista kuin - 
kasitteistöt, tietosuojamenettelyt ja organisaatioiden yhteiset tiedot ja tietovarastot on 
oltava selkeät linjaukset. On luotava (3) sovelluslogiikka, mikä merkitsee mm. sitä, 
että palveluketjun sovellukset ovat olemassa samoihin ketjun vaiheisiin kaikissa 
organisaatioissa (ajanvaraus, vastaanottotyö, lähettäminen, tilaukset, hoidonsuunnittelu 
ja toteutus, palaute jne.) tai varmistettava muutoin, että sovellusrakenne tuottaa 
palveluketjun tarvitsemat tiedot integroitavissa olevalla tavalla. On huolehdittava (4) 
teknisen arkkitehtuurin linjauksista, kuten (palvelu)tietokannan, integroinnin, tie- 
tosuojan yhtenäisyyden vaatimuksien toteutumisesta. 

Tietojärjestelmien kehittämisessä ei enää riitä vanhojen korvaaminen uuden sukupolven 
teknologialla. Myös vanha toimintatapa on samanaikaisesti korvattava uuden sukupol- 
ven toimintatavalla. Onkohan vanhan sukupolven ihmisetkin korvattava uudella 
sukupolvella? 
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- Luentorunko 

- 1. TERVEYSPALVELUIDEN 
TUOTTAMINEN ON 
LOKEROITUNUT 

- erikoistuminen/osaarnisen eriytyminen 
- tuottaj akeskeisyys/professionalismi 
- tulosyksiköityminen/siilo~~tuminen 
- jatkuvat organisatoriset muutokset 

- 
2. POTILAAN KULKUTIE ON 

- KIVIKKOINEN 

- neuvonta, itsehoito 
- hoitoonpaasy, ajanvaraukset 
- valinnan mahdollisuudet 
- infon saaminen 



3. RATKAISUT LOYTYVAT 
PALVELUKETJUJEN 
PARANTAMISESTA 

- tuottamislogistiikan näkökulma 
- asiakasnäkökulma 
- ohjaus- ja johtamisnäkökulma 

4. TIETOTUKI ON KAIKEN 
A JA Å 

- Hoidettu Potilas - tiedot yli rajojen 
- hintalaput kiinni palveluihin 
- tiedon tulee siirtyä 

5. TIETOJARJESTELMAT 
KUNTOON 

- ensiksi sovittava/määriteltävä toimintatapa - 
( = palveluketjumalli) 

- on sovittava perusasioista 
- on otettava kantaa sovelluskehitykseen 
- määriteltävä tekniset must-asiat 










