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ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON 23.5.1998 
POTILASTIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN 

EPPU-projekti Projektin kuvaus 

1.	 EPPU-PROJEKTIN TAUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvat muutokset, ensisijaisesti verkostoituminen vaikuttavat 
sekä toiminnan että tietojärjestelmien kehittämiseen olennaisella tavalla. Toisaalta uuden tekno
logian antamat mahdollisuudet asettavat puolestaan haasteita toiminnan kehittämiselle. 

Terveydenhuollossa käytössä olevat potilastietojärjestelmät ovat osittain vanhentuneita sekä tek
nisesti että toiminnallisia tarpeita ajatellen. Järjestelmien on tuettava uutta toimintaa, ja niiltä edel
lytetään nykyistä suurempaa joustavuuutta muutoksiin. Painopisteen uudistamisessa on siirryttä
vä potilaan hoitoa sekä lääkäreiden että hoitohenkilökunnan näkökulmasta tukeviin ratkaisuihin. 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiselle on tyypillistä, että erikoissairaanhoidon ja perus
terveydenhuollon tietojärjestelmiä kehitetään erikseen. Tarpeet ovat suurelta osin samansuuntai
sia, ja nyt saumattomien hoito- ja palveluketjujen korostamisesta johtuen yhteistyölle ja yhteisten 
ratkaisujen etsimiselle löytyvät entistä selkeämmät perusteet. Yhteiset ratkaisut eivät kuitenkaan 
saa olla itsetarkoitus, vaan soveltuvuus toimintaan ratkaisee järjestelmävalinnat. 

Siirtyminen uusien järjestelmien käyttöön on useita vuosia kestävä projekti, jossa uudistaminen
 
tapahtuu pienin askelin ja vanhojen sekä uusien järjestelmien on pystyttävä toimimaan rinnakkain.
 
Potilastietojärjestelmien kehittämishanke on terveydenhuollon organisaatioiden suurin tietojärjes

telmähanke ja koskettaa suurinta osaa henkilökunnasta.
 

2.	 EPPU-PROJEKTIN OSAPUOLET JA SISÄLTÖ 

EPPU-projektissa ovat mukana seuraavat organisaatiot: 
•	 Satakunnan sairaanhoitopiiri 

•	 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
•	 Huittisten seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 
•	 Kiikoisten, Lavian ja Suodenniemen terveystoimen kuntayhtymä 
•	 Porin kaupungin terveysvirasto 
•	 Rauman kansanterveystyön kuntainliitto 
•	 Vammalan ja Äetsän kansanterveystyön kuntayhtymä 

•	 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
•	 Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
•	 Sydän-Suomen kansanterveystyön kuntayhtymä 

•	 Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 
•	 Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

•	 Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
•	 Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

•	 Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto 

EPPU-projektin tehtävänä on: 
•	 laatia perusteet järjestelmien arviointia varten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

tulevaisuuden eri toimintamallien pohjalta 
•	 kartoittaa kotimaisia ja ulkomaisia potilastietojärjestelmiä 
•	 valita paras vaihtoehto ottaen huomioon toiminnallisuuden, tekniikan, toimittajan tuen Suomes

sa ja hinta-hyöty-suhteen 
•	 suunnitella mahdolliset jatkoprojektit ja toimintamallit 
:'::::@i~9.!~gi:pr9.1~Kij]~::$~n::!oom~~j::::·:::::::::'j:j:j:jj::j::jj:::::::.jj::;:.:;;:ij,:::(·::i')(::::::::::::::::,::::::j(:::::::::::::::::;:,::::))'::j:.j:::::::::?:,:;;:::::;;:;>;:;::;;::~.::"::.::::j:: 

( 



ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON 23.5.1998 
POTILASTIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN 

EPPU-projekti Projektin kuvaus 

EPPU-projekti sisältää ensisijaisesti seuraavat osa-alueet liittyen potilaan hoidon ydinpro
sessiin ja sitä tukeviin tietojärjestelmiin: 
• Toiminta vuodeosastoilla 
• Toiminta vastaanotoilla 
• Potilashallinto: Saumattomat hoitoketjut ja -linjat 
• Potilashallinto: Laskutus, hallinnollinen tilastointi 
• Tietoturva ja tietosuoja 
• Atk-tekniikka, järjestelmien hallinta 
• Muutoksen arviointi; käytössä olevan ja uuden järjestelmän vertailu 

3. EPPU-PROJEKTIN TOIMINTAMALLI 

EPPU-projektia johtaa mukana olevien organisaatioiden johtajaylilääkäreistä muodostettu johto
ryhmä; johtajaylilääkäri Tapio Tervo (Keski-Suomen shp), johtajaylilääkäri Kari Jalonen 
(Kymenlaakson shp), johtajaylilääkäri Olli Wanne (Satakunnan shp), johtajaylilääkäri Boris Kock 
(Uudenmaan shp) ja terveydenhuollon johtaja Risto Ihalainen (Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto) 

Projektiryhmä huolehtii projektin suunnittelusta, läpiviemisestä ja tulosten kokoamisesta. Arviointi
perusteiden määrittely, järjestelmien arviointi ja valinta suoritetaan asiantuntijoista muodostetuissa 
työryhmissä. 

4. EPPU-PROJEKTIN VAIHEET JA AIKATAULU 

1 Projektin käynnistäminen 20.3.1997 - 28.8.1997 
2 Kartoitusvaihe 1.9.1997 - 30.1.1998 
3 Valintavaihe 1.11.1997 - 30.9.1998 
4 Projektin päättäminen 1.9.1998 - 31.10.1998 

5. EPPU-PROJEKTIN YHTEYSHENKILÖT 

Atk-pääsuunnittelija Eija Häyrinen, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Puhelin: 014 - 691 666, Mail: eija.hayrinen@ksshp.fi 

Atk-suunnittelija Riitta Järvinen, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Puhelin: 05 - 2205 914, 0400 - 5122 317, Mail: riitta.jarvinen@kymshp.fi 

EPPU-projektipäällikkö, atk-päällikkö Tuire Mikola, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Puhelin: 02 - 627 7660, 040 - 582 5045, Mail: tmikola@satshp.inet.fi, 

Atk-päällikkö Raimo Kuikka, Peijaksen sairaala 
Puhelin: 09 - 8575 7203,040 - 510 3803, Mail: raimo.kuikka@peijas.elisa.fi 

Kehittämispäällikkö Mikko Rotonen, Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Puhelin: 09 - 859 3613, 0500 - 474944, Mail: mikko.rotonen@ushp.jorvLelisa.fi 

Johtava ylihoitaja/atk-asiantuntija Eila Tulikoura, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto 
Puhelin: 09 - 839 2399, Mail: eila.tulikoura@kaupunkLvantaa.vantaa-net.elisa.fi 

mailto:tmikola@satshp.inet.fi
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Potilastietojärjestelmien uudistaminen 
EPPU-projektin tulokset 

Tuire Mikola 

Terveydenhuollon XXIV alk-päiväl 

Ranlasipi Aulanko 

Hämeenlinna 

1.-2.6.1998 

._---------

Esityksen sisältö 

• EPPU-projektin sisältö 
- osapuolet, lähtökohdat, tehtävät 

- tavoitteet ja kattavuus 

• EPPU-projektin nykytilanne 

• Projektin tähänastiset tulokset 
arviointia potilastietojärjestelmien 
uusimisesta Suomessa - mitä olemme 
oppineet? 

E erikoissairaanhoidon 

ja 

P perusterveydenhuollon 

P potilastietojärjestelmien 

- _._--

u uudistaminen 
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Osapuolet 

Keski-Suomen
 
sairaanhoitopiiri
 

• Kymenlaakson 
sairaanhoitopiiri
 

Satakunnan
 
sairaanhoitopiiri
 

• Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri
 

Vantaan sosiaali- ja
 
terveysvirasto
 

:6.1??t 

Projektin tehtävät 

• Järjestelmien 
arviointiperusteiden luonti 

• Potilastietojärjestelmien 
kartoitus
 

Parhaan vaihtoehdon
 
valinta
 

• Tulosten arviointi 

• Jatkoprojektien suunnittelu 

1(.1'111 T.),likol. 

Miksi potilastietojärjestelmät 
pitää uudistaa? 

•	 Terveydenhuollon toiminnalliset
 
muutokset
 

• Käytössä olevien järjestelmien puutteet 

Erilaiset, rinnakkaiset
 
potilastietojä rj este Imät
 

•	 Osalta terveyskeskuksista järjestelmät 
puuttuvat kokonaan 

----_.------------ 
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Miksi potilastietojärjestelmät 
pitää uudistaa ? 

Terveydenhuollon 

toiminnalliset 

muutokset 

Visioiden 
"onkrcli~oiJHi ~ 

T"ltkoh 

saumauomal, alueelliset 
palveluketjut 

- alueellinen tietojen 
hyväksikäyuö 

- prosessil 

asiakaslähtöisyys 

etälääkeliede 

pOlilaan itsenäinen 
suoriutuminen 

rakennemuutoksel, 
loiminnan 
tehostamisvaatimus 

Miksi potilastietojärjestelmät 
pitää uudistaa ? 

Käytössä 

olevien 

järjestelmien 

puutteet 

1:r 
T .'h~ol. 

merkkipohjainen 
käyuöliiuymä 

- hoidon dokumentointia 
ei saada kallavaksi 

- kankea käyllää 

merkilläviä osa-alueila 
pUUtlUU (lääkitys, sanelul, 
lähelleet.,. ) 

luolerakenleet puutlUvat 

- kuslannuslaskenla. 
hinnoiuelu ja laskutus 
epätarkkaa 

Miksi potilastietojärjestelmät 
pitää uudistaa? 

Käytössä 

olevien 

järjestelmien 

puutteet ,A."-,, j;.) JA" 

~(~ 
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sairaalakohtaisia 
järjestelmiä 

- eivät tue yhteiskäYllöä 
kunlayhtymiissä 

eivät tue liillymää 
alueeli isiin järjestelmiin 

järjestelmät eival ole 
tuolleistetlUja 

puuueellinen tietoturva 

vanhenluneita käsilleitä 
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Miksi potilastietojärjestelmät 
pitää uudistaa ? 

lyö ja kustannukset Erilaiset, 
moninkertaistuvat 

rinnakkaiset toiminnan kehittäminen 
potilastieto vaikeutuu 

- eri järjestelmienjärjestelmät 
räätälöintiä toiminnan 
kehillämisen sijasta' 

al ueella IIseita eri 
K•.:hllliilnilll".'1I k:lili:.'lil. r",:sllr~s~.i;J järjestelmiä (esim. 
"oI..JlIV:lfl j.J hida':'lLl ! Satakunnassa 6) 

T..\tikoh 

Tavoitteet 

Ratkaisu potilaan hoidon tukeviin toimintoihin ja 
dokumentointiin 

- Ydinprosessit "') 

- Elektroninen sairauskertomus /'y 
Mahdollisuus uusien toimintamallien
 
kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen
 

- Organisaation sisäinen taiminla
 

- Saumanoma, palveluketjut
 

Alueellisten yhteistyömabdollisuuksien
 
parantaminen ja helpottaminen
 

TMikoh 

Alueelliset järjestelmät 
ja 

potilastietojärjesrelmät 

PotilastietojärjestclmicSaumaton palveluketj u 
tictosisältö ja toiminnot - koko ketj u uudistcttava 
kaltaviksi 

Alueellisen yhteistyön 

integroitava 
Potilas tietoj ärj estel mä t 

merkitys kasvaa myös 

alueJiisiin palveluihin potilastietojärjestelmissä 



Saumaton palveluketju 

Yhteinen 'prosessi\ 
yhteinen potilas 

1.619'91 T.Mil<.ola 

Palveluketju ja tietojärjestelmät 

'näkökulmat', selailu 
• lääkJiri, sairaanhoitaja 
• potilashallinto, talous 

~\. 

~ 

sh-palveluyksiköl 

:c.•9'l1I T},likPl. 



Nykytilanne 

Esiselvitykset 

•	 Projekti käynnistyi 5/97 

• Tavoitteet, arviointikriteerit tehty 

•	 Esitarjoukset tammikuussa 1998 

•	 Tarjoukset kesäkuussa 1998 

Projekti päättyy 30.10.1998 
- ehdotus ratkaisusta
 

- aluSlavat jatkosuunnitelmat
 

•	 Työmääräarvio 6 htv + paikallinen työ 
: (, 19911 T~"kob 

DigitAl 

IBM 

KPMG 

Nova Group 

SAP 

Shared Medical Syslcms 

Siemens Nixdorf 

So(lema
 

TiedonhallinlJ1
 

Tf-Tieto
 

Potilastietojärjestelmien
 
uudistamisen yleisperiaatteet
 

_._----

Visioihin perustuva uudistaminen 

Saumattomat hoitoketjut 
• tietoteknOlogian hyödyntäminen 
• terveydenhuollon toiminta 

.-\siakaslähtöinen informaation hallinta 

TMikoh 



Arviointi 

Nykylnn toiminuNykyjlirjestelmlit I r III 

/~ 
Arviointikriteerit -Toimillla60% 

- Tekniikka 30 % 
_l.'- ~~. , 

Johdon asettamat tavoitteet 

t 
I Terveydenhuollon visiot Palveluketjut Asiakaslähtöisyys I 

T ~IoIr.Dl. 

Toimintaympäristö 

Visiot toimintamalleiksi ja teknisiksi 
ratkaisuiksi 

- itsenäinen suoriutuminen, palveluketju 

Irti nykyisistä toimintamalleista - innovaatiot 
- sairauskertomus. tiedonsiirto .. ? 

• Toiminnan yksinkertaistaminen 

Toiminnan 'tuotteistaminen' - oman 
erikoisuuden korostaminen pois 

Tietoturva-Iainsäädäntö vastaamaan toimintaa 

:.61')91 

-. 

Saumaton palveluketju 

Sosiaali-ja terveydenhuolto 
Potilas• henkilöstön yhteistyö 
.... ei odotusta 

/Jo yhteinen näkemys 
... ei kierrätystä'" organisaatiorajat ei saa 
1< joustavuusnäkyä 
... tietoisuus 
.... asia etenee

" Suunnitelmallisuus 
A resurssien oikea
 

mitoitus
 
" turhat vaiheet pojs
 :"Iäkökulmat 

• lääketieteellinen 

" tiedot aina käytettävissä • hallinnollinen 
• taloudellinen 

7 



Järjestelmät 

•	 Elinikä 10 - 15 vuotta 

•	 Vanhoja ratkaisuja uudella kuorrutuksella? 

•	 Perusrakenteet tärkeät - vaikutus elinikään 

Käytetty tekniikka 

•	 Yleiskäyttöisyys pth, esh .... 

Arkkitehtuuri - '[Jaras luokassaan -sekaslrategia' 

Integrointi alueellisiin järjestelmiin 

Suomessa liikaa järjestelmiä! 

T.~lik"'. " 

Arkkitehtuuri 
'paras luokassaan' 

Potilastietojlrjestelmien
 
yhteinen ydin
 Alueelliset 

palvelut
Osaslo/pklTuolleet, 
Läakäri, hoilajtiedot laskulukseen 

Resurssi- Talous
varaukset 

Tilaukset 
hallinto ,• HL7Palvelu- 1 

HenkilÖstö'\~yksiköt I Palvelu hallintoRaponoinll 
ym 

yksikOt 

T..\t,kol. 

Toimittaja 

Vahva teknologinen tausta, terveydenhuollon 
tuntemus, työmenetelmät 

•	 Panostus tuotekehitykseen 

•	 Ratkaisujen etsiminen 

Yhteistyökumppani, verkostoituminen 

•	 Riittävätkö resurssit? 

Asenteellisuutta, markkinoiden jakamista'? 

Miten ulkolaiset toimittajat saadaan 
kiinnostumaan - tarvitaanko niitä? 

T.:>'oIcol. 



Uudistaminen, projektointi 

•	 Yhteistyö tärkeää
 

- sairaanhoitopiirit
 

- alueellinen yhteistyö - merkitys kasvaa!
 

•	 Projektien koordinointi tärkeä
 

- riskinä päällekkäisyys ja tehottomuus
 

- strategiat/organisaatiot - toimintamallit 
tekniset ratkaisut linjaan 

•	 Resursseja tarvitaan 

•	 Kentän sitouttaminen ja koulutus 
]61ntl 

Päätöksenteko 

•	 Päätöksentekijät ajoissa mukaan 

•	 Hankkeiden toteuttaminen edellyttää johdon
 
osallistumista, priorisointia, resursseja
 

• Tietotekniikka - mahdollisuus 

•	 Investointilaskelmat 

•	 Investointikustannukset
 
• - rakennetaanko sairaalaa?
 

• Tietotekniikan käyttömenot kertaantuvat
 

- 1,5 % -> 3 % --»
 

•	 Palvelu kyky turvattava - uudelleen organisointi 
T ~"lI,oI.	 ~(, 

Yhteenveto 

•	 Visiot ratkaisuiksi 

•	 Innovaatiot 

Toimittajien verkostoituminen 

• Toimittajien panostus 

•	 Yhteistyötä myös alue tasolla 

•	 Johdon sitoutuminen, koordinointi 

•	 Tekniikka - mahdollisuus 

•	 Riittävät resurssit 

n 




