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OMAT.AÄKÄRIN TYÖASEMA 

Esa Saarelainen. Helsingin terveysvirasto 

Perusterveydenhuollon väestövastuisen omalääkärin työ muuttuu jatkuvasti yhä monipuolisemmaksi. 
Useimmilla lääkäreillä lienee jo ATK: n työasema pöydällään. Potilashallintoon liittyvien ajanva
rausohjelmien ja käyntirekisterien lisänä ovat usein mm. laboratorio- ja kuvantamistutkimusten ja 
muiden sairauskertomustietojen tietokannat. Uusimpina tulokkaina tietojärjestclmiin voivat olla esi
merkiksi valtakunnalliset tai paikalliset hoito-ohje1IIlal tai hoitoketjuihin liittyvät eri terveydenhoi
toyksikuiden vä.lis~ yhteydet tai intcmet. 

Omalääkärin työssä korostuu kokonaisvastuu potilaan hoidosta ja parhaimmillaan hän toimii potilaan 
asiamiehenä myös eri organisaatioiden läpi kulkevissa hoitoketjuissa. Toisaalta omalääkäri hallitsee 
myös itse ajankäyttöään: väestövastuutyön virka.ehtosopimuksessa tcrveyskeskuksen lääkärille ei 
määritellä työaikaa, vaan hän itse jäljestää työnsä vastuuväestönsä palvelutarpeen tyydyttääkseen. 
Nämä periaatteet asettavat vaatimuksia myös omalääkärin työasemalle, TietojäJjestelmien tulee antaa 
tiedot myös vastuuväestön palvelujen käytöstä ja palvelutarpeesta ja parhaimmillaan myös väestön 
sairastavuudesta, telVeysriskeistA jne. 

1JotilashallinLo 

Omalääkärin työaseman perusta on potilashallinton tierojärjestelmä, jossa on omalääkärin 
ajanvaraus, potilaskäynnit, väestövastuuvlrkaehtosopimuksen soveltamiseen mttyvä tieto potilaan 
kuulumisesta omalääkärin vastuu- ja perusvastuuväestöön ja vastaanottavista lääkäreistä, 
toimenpidc": ja diagnoosikoodien tallennus sekä joustavasti muuteltavissa oleva lääkärin työn viikko
ohjelma. 

Sairauskertomus, laboratorio- ja kuvantamispalvclut 

Monessa terveyskeskuksessa on jo siirrytty sähköiseen sairauskertomukseen. Perinteisellä erikois
alakohtaiselJa koneena kiJjoitetuHa, jatkuvalla kertornuksellakin on puoltajansa, etenkin kun mm, 
sairaaloissa tämä on vielä vallitseva käytäntö. ATK:l1e siirrettynä sairauskertomuksista häviää paljon 
tietoa ja persoonallisuutta, toisaalta osa tiedoista. mm. riskitiedot voivat olla helpommin 
poimittavissa esjin~ sairauskertomuksen se1ailu voi olla erittäin työlä~1ä. Tiedon talJentaja tässä 
A TK:JJe on yleenSä lääkäri itse ja tietoaines supistuu minimiin verrattuna mm. sane1ukoneen ja kone
kirjoittajan käyttöön. Erilaisia väJimuotojakin on: )ähetteel sairaalaan voidaan esim. hoitaa sähköisesti 
tai sähköiseen kertomulcseen voidaan liittää määräajoin tulostettavat väliepikriisit. koosteet potilaan 
vaiheista, jotka ovat helposti tulostettavissa ja liitettävissä kopioina lähetteisiin, lääkärilausuntoihin 
yms, 

Omalääkärin työasemaan kuuluu laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulosten katselu, ehkä myös 
tutkimusten tiJaaminen. Mitä enemmän lääkärin vastaanoltotapahtumaan kuuluu tutkimu~1:en tilaa
mista ja ajanvarausta esim. laboratorioon ja röntgeniin. sitä vähemmän jää aikaa varsinaiseen potilaan 
hoitamiseen. Tutkimuksiin liittyy myös potilaan esivalmisteluja, joista on yleensä. annettava myös 
kirjallisia ohjeita. Vastausten antaminen potilaallc paperitulosteina olisi hyvää asiakaspalve1ua; 
valitettavasti tällaisen tulosteen lääkäti joutuu kuitenkin ensin muuttamaan "sclkokielelle" ja näin 
tuhlataan taas kallista vastaanottoaikaa. 
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VliSUulnottotyön tukiohjelmat 

Reseptin kirjoittaminen on perusterveydenhuollon lääkärin useimmin toistuva tehtävä. Monet ovat 
s~yneetkin tässä ATK;n käyttöön. Lääkernääräys on myös sähköisesti siirrettävissä suoraan apteek
~. OmaJäAkärio työasemaan voi kuuJua reseptinkirjoitusohjelma ja Phannaca Fennica ja ehkä lääk
keiden käyttöön liittyviä potilasohjeita. 

Työasema voi sisältää myös valmiit pohjat määrämuotoisille lääkärinlausunnoille. Koulutetun kone
kirjoittajan työn jälki voittaa kyllä tässäkin omalääkärin parhaimmatkin kirjoitusohjelmat. 

Yleislääkärin käsikirja YKT on saatavi~sa myös sähköisenä. Jos työasema on teknisesti onnistunut, 
"sähkökirjan" käyttö onnistuu - usein vain licloa tarvitaan juuri v~taanottotilantees~jolloin ATK
ruudulla tarvitaan samanaikaisesti esiIn. laboratoriovastauksia ym. ja perinteisen kirjan selaiJu on täl
löin helpompaa. Samoin myös muut vastaavat tietokannal , ammattijulkaisut, laboratorio- ym. käsi
kiIjat voivat o\la avuksi. 

Omalääkärin työasemaan tulisi olla mahdollista liittää ko. tietokantoja joustavasti kunkin käyttäjän 

tarpeen mukaan. 

Hoito-ohjelmat 

Valtakunnallisista ja paikallisistakin hoito-ohjelmista on mahdollista tehdä sähkösovellutus lääkärin 
työasemaan, Hoito-ohjelmiin liittyen jätjestelmässä voisi olla yhteydet esim. laboratoriotietokantaan 
ja potilashallintoon verikokeiden hälylysarvoina tai tutkimustulosten tai käyntidiagnoosien avulla 
tapahtuvia hakuja varten. Tähän voisi olla liitettävissä myös esim. automaattinen potilaan kutsu mää

räaikaistarkastukseetl . 

Hoitoketjut ja niiden hallinta 

Parhaillaan on käynnissä imlokas hoitoketjujen rakentelu. Useimmat hoitoketjul näyttävät syntyvän 
sairaaloiden sisällä tai jopa yksittäisillä poJik.linikoilla/wodeos~1:ojllaja jäävänkin sinne. Peru~1:ervcy
deuhoitoa ja erikoissairaanhoitoa yhdistäviä hoitoketjuja ei niinkään jakseta täsmentää. Tämä työ 
vaatisikin yhteistä laajaa tietojärjestelmää tai yhteyksiä osapuolten välille..Perusterv~yden~uoUoo 
omalääkäri ei ole vastuussa potilaansa saamasta sairaalahoidosta, mutta hän Joutuu use~n potil~s.a 
asiamieheksi monimutkaisissa hoitoketjuissa. Potilas myös usein olettaa, ell.ä. omalääkän .on henkIlö, 

joka pystyy kokoamaan eri hoitoepisodit yhteen ja k~rto~~ ~otilaal1e. miStä. hänen ~a1faudes~an 
on lopulta ollut kysymys. Parhaimmillaan omalääkärm tulis,! v~lda s~urat~. potll~S~ kU,lkua h.o~t.o
ketjuissa. nähdä sairaalahoitojaksojen vastuuhenki}öt yhteystletome~nJa p~ä k~~~l hO~~~~ ~~hr~
portteihin. Nykyisellään tietosuojakysym.ykset ~a tekniikan puuttummen VOIvat cstaa omaJääkana hOI

tamasta potilasta nykyistä kokonaisvaItalsemmm. 


