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TiMstelma. Suomalainen terveydenhuoltojajestelm2i on jatkuvasti muuttuvassa toimikentäsl. 
Terveydenhuolto on maailman laajuisesti kustannuslaiisisstl, minkä vuoksi kaikkialla etsitailn uusia ratkaisuja 
diagnostiikan ja hoidon jajestamiseksi. Tietotekniikan ja etlilUketieteen ratkaisujen toivotaan katkaisevan 
sairaanhoidon kustannusnousun ja parantavan palvelujen laatua seka lisUv& suoritteiden määrää 
kuomittarnatta jo nykyisen työtaakkansa alla uupuvia ammattilaisia. Tietotekniikan uskotaan parantavan myös 
alueellista yhdenvertaisuutta, mink2i toteutumisen OECD arviossaan Suomen terveydenhuollosta v. 1998 totesi 
erityiseksi ongelmaksi [II. 

1. Taustaa 

Avoterveydenhuollosta joudutaan lähettämään aina tietty määrä potilaita yksittäisiä 
pientoimenpiteitä ja tutkimuksia varten sairaalan poliklinikalle. Etäisyys lähimpään 
palveluntuottajaan vaihtelee muutamasta kilometristä sataa kilometriin Satakunnan alueella. 
Asiakkaalta voi kulua kohtuuttomasti aikaa palveluun, joka itsessään ei vie kauankaan. 

Edellä mainitun ongelman ratkaisemiseksi on osassa terveyskeskuksia pyritty 
järjestämään mm. tähystystutkimuksia oman henkilökunnan voimin. Tutkimuksia tekevien 
lääkäreiden perehtyneisyys ja väestöpohjan mahdollistama taitotason ylläpito vaihtelee. Näin 
ollen toimenpiteita Zai tutkimuksia joudutaan uusimaan kontrollimielessä, mika lisää 
komplikaatioriskiä. Toimenpiteitä tai tutkimuksia varten terveyskeskus joutuu ylläpitämään 
ajanmukaista väiineistöä, mika aiheuttaa kustannuksia. 

Hankkeen esikartoitusvaihe osoitti, että Satakunnan sairaanhoitopiirin terveyskeskuksien 
tai kansanterveystyön kuntayhtymien johtavat lääkärit ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita 
liikkuva toimenpideyksikkö -mallista. Vastauksiin vaikutti luonnollisesti yksitiäisen 
terveyskeskuksen tarpeet ja etäisyys nykyiseen palveluntarjoajaan. Asiakaslähtöisyys 
palveluiden kehittämisessä koettiin positiivisena asiana. Erityisen tärkeänä yksikön 
jatkotoiminnan kannalta nähtiin sen kustannustehokkuus. 

Periaatteessa valtaosa rasitusergometria- sekä puolet gastroskopiatutkimuksista voidaan 
tehdä liikkuvassa yksikössä, vaikka tutkimukseen lähettajänä olisi erikoislääkärikin. Asiakas 
vältiyy tutkimuksen vaatirnalta lisäkäynniltä sairaalassa ja hoitava lääkäri saa 
tutkimustuioksen käyttöönsä kuten aiemminkin. Tulevaisuudessa tuios voisi olla heti 
valmistuttuaan hoitavan lääkärin käytettävissä tietoliikenneyhteyksien avulla. 

2. Esikartoitusvaiheen tulokset 

Selvityksen yhteydessä todettiin, ettei terveyskeskuksissa ollut selkeää käsitystä heidän 
teettämiensä tutkimusten lukumääristä. Tutkimusten tilastointivastuu oli varsin luonnollisesti 
tutkimusten suorittajataholla. Satakunnan sairaanhoitopiirissä on ollut tavoitteena saada 
kaikkien sairaalayksiköiden tutkimus- ja toimenpidetilastointi PowerPlay-ohjelman avulla 
seurattavaksi. Ohjelmaan määritellyt seurattavat tilastointimuuttujat palvelevat lähinnä 
laskutusta ja sairaalan yksiköiden sisäistä seurantaa. Toimenpiteet voidaan lisäksi syöttää 
järjestelmään kahden eri luokituksen mukaisilla koodeilla, joten toimenpiteiden lukumäärät 



täytyy sumrnata eri koodien mukaisista lukumääristä. Kartoituksen yhteydessä saamamme 
toimenpidelukumikät ovatkin suuntaa antavia, koska kaikkia mahdollisia yhtä 
toimenpidettä koskevia koodeja ei ole kenenkään tiedossa ja osa toimenpiteistä jää 
tilastoimatta edelleen käytössä olevan manuaalisen kirjanpidon takia. 

Selvitys osoitti, että gastroskopioita tehdään Satakunnassa 2,25% vaestöstä / vuosi 
vastaten varsin hyvin valtakunnallista suositusta (2% väestöstä / vuosi). Satakunnassa 
sigmoideoskopiatarve oli 0,4% vaestöstä 1 vuosi ja kliinisten rasitusergometriatutkimusten 
tarve oli 0,9% vaestöstä / vuosi. Vain maha-suolistokanavan tähystystutkimuksista oli 
saatavissa kuntakohtaisia toimenpidetilastoja ja näiden perusteella toimenpiteet jakautuvat 
varsin tasaisesti suhteessa väestöpohjaan. 

Suunniteltaessa uudenlaista työnjakoa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
välille diagnostisten toimenpiteiden osalta voidaan ajatella, että gastroskopioista noin puolet 
tulisi tehdä terveyskeskuksissa ja puolet erikoissairaanhoidossa, jolloin oikea työnjako 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välilla voisi toteutua (LKT J. Korpelan 
suullinen tiedonanto). Suuri osa sigmoideoskopiosta,kliinisistä rasitusergometria-, vatsan 
alueen UA-tutkimuksista ja mahdollisesti myös siimänpohjien valokuvaus- ja 
luuntiheysmittaustutkimuksista voidaan tehdä perusterveydenhuollossa hoidonporrastuksen 
mukaisesti. 

Selvitystyön aikana havahduttiin jälleen tiedonsiirron puutteellisuuteen eri 
organisaatioiden välilla. Terveyskeskusten johtavat lääkärit eivät saa toiminnan kehittämisen 
tueksi tietoja väestöpohjan käyttämistä tutkimus- tai toimenpidemääristä. Koko 
sairaanhoitopiirin alueella tehtyjen tutkimusten ja toimenpiteiden määrien selvittäminen oli 
yllättävän vaikeaa, koska paikoin toimenpiteiden kqaaminen oli puutteellista. Oman 
käsityksemme tueksi evaluoimme Satakunnan sairaanhoitopiirin johtavien lääkäreiden 
tarvetta saada erilaista tilastotietoa toiminnan kustannusvaikuttavuuden seuraarniseksi ja 
oman terveyskeskuksen palvelujen kehittämisen mahdollistamiseksi. 

3. Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteina ovat liikkuva toimenpideyksikkö -ajatuksen toiminnallisuuden 
testaus sekä hajautettuja toimenpidepalveluita tukevien etäkonsultaatioteknologioiden 
toteutus ja arviointi Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Teknologiatestauksessa 
huomioidaan sovellutuksen liitettävyys potilastietojärjesteimiin , esim. Makropilotti 
hankkeessa suunniteltuun aluetietojärjesteimään [2] tai uuden sukupolven langattomiin 
järjestelmiin sekä sovellusten käytettävyys tukemaan uutta toimintamallia. 

Uuden toimintamallin tavoitteena on lisäksi perehdyttää kiinnostuneet 
perusterveydenhuollon lääkärit toimenpiteiden suorittamiseen, jolloin jatkokouluttautuminen 
ja konsultaatiotoiminta siellä toteutuu nykyistä paremmin. Tällä hetkellä toimenpiteistä 
vastaava erikoislääkäri huolehtii koulutuksesta. Hän arvioi milloin perehdytettävä on saanut 
riittävän tieto-taitotason toimiakseen itsenäisesti, jolloin erikoislääkäriresurssi vapautuu 
sairaalatasoiseen toimintaan ja on tarvittaessa konsultoitavissa uuden teknologian keinoin. 

Kun pienempiä poliklinikkatasoisia toimenpiteet ja tutkimukset tehdään asiakkaan 
tutussa terveyskeskuksessa asioirninen helpottuu ja säästää asiakkaan aikaa. Samalla 
asiakkaan matkustaminen ja paikasta toiseen sii-nen vähenee. Tämä tukee palvelujen 
saumattomuuden toteutumista. Kun palvelut suoritetaan hajautetusti asiakkaan 
asuinpaikkakunnan sijainti ei ole ratkaiseva. Näin ollen hajautettu palvelut tukevat alueellista 
yhdenvertaisuutta ja mahdollistavat erikoislääkäritasoiset palvelut kaukaisempiinkin 
terveyskeskuksiin. 

Nykyisin hajautettua palvelutarjontaa on pyritty siis toteuttamaan osassa maakunnan 
terveyskeskuksissa järjestämällä mm. tähystystutkimuksia oman henkilökunnan voimin. 
Kun mahdollistetaan toimenpiteitä tekevälle tiirnille riittävä väestöpohja ja vallitsevat 



hoitokäytannöt ovat koko maakunnan alueella samat, diagnoosit varmentuvat ja mahdollisia 
uusintatoimenpiteitä joudutaan tekemään vähemmän. Samalla myös asiakkaan saarnan 
palvelun laatu paranee. 

Harjaantuneen tiimin toimiessa perusterveydenhuollossa helpottuu ammattilaisten 
väiinen konsultointi sekä tiedon siirto koskien mm. jatkohoito-ohjeiden antoa. Uuden 
teknologian suomat mahdollisuudet tukevat osaltaan tätä toimintaa. Kun harjaantunut tiimi 
tekee tarvittavat toimenpidepalvelut maakunnan alueelle yhteisesti hankiluin väiinein, 
terveyskeskukset väittyvat kukin omien, kalliiden instrumenttien hankinnalta ja ylläpidolta. 
Uuden toiminnan tarvitseman teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen tukee osaltaan 
koko maakunnan kehittämistä rationalisoimalla terveydenhuoltoa sekä synnyttämäila uutta 
osaamista maakuntaan. 

4. Toteutus 

Projektimme tutkimusaineisto käsittää Säkylän ja Euran terveyskeskusten ja 
mahdollisuuksien mukaan sen ympäristökuntien väestön. Projektiin valittavat toimenpiteet 
toteutetaan pilottikohteeksi valittujen terveyskeskusten yhteydessa sairaalan poliklinikan 
sijaan ja arvioidaan muutoksen mahdollistamat uudet toimintamallit. Uudet toimintamallit ja 
palveluketjut toteutetaan nykyisten laatustandardien mukaisiksi, joten niiden jatko evaluointi 
ja kehittäminen tehdään nykyisiä palveluketjuja paremmaksi. 

Projekti kartoittaa etäkonsultaatioon täila hetkellä soveltuvia teknologioita ja määrittelee 
miten ne tukevat uutta toimintamallia hajautettujen toimenpidepalveluiden järjestämiseksi. 
Tässä yhteydessa arvioidaan mm. videoneuvotteluyhteyden tarpeellisuus hajautettuja 
toimenpidepalveluja tukevaa välineenä. Esimerkiksi rasitusergometria -tutkimukset 
voidaan suorittaa perehdytetyn terveyskeskuslääkärin valvonnassa. Tarvittaessa hän voi 
konsultoida erikoislääkäria videoneuvotteluyhteyden avulla, kun molemmilla on 
käytettävissä reaaliaikainen EKG-tuloste. Kun tutkimus tehdään terveyskeskuksen 
yhteydessä, voi asiakkaan omalääkäri olla tarvittaessa läsnä tutkimuksessa saadakseen 
käsityksen kuinka hyvin rasituskoe asiakkaalta sujuu. Tämän kaltaista palautetta 
tutkimuksen kulusta kaivataan usein. 

Projektin yhteydessa määritellään liikkuvan yksikköön soveltuva logistiikkajärjestelmä 
sen aikataulun ja potilasvirtojen järjestämiseksi. Lisäksi suunnitellaan liikkuvaan yksikköön 
soveltuvat tietoliikenneyhteydet sekä sovellusten liitettävyys potilastietojärjestelmiin. 
Liikkuva yksikkö tulee tukeuturnaan olemassa olevaan Satakunnan sairaanhoitopiirin 
verkkoarkkitehtuuriin. Yksikön tietojärjestelmät määritellään projektin kuluessa ja liitetään 
soveltuvin osin Satakunnan Makropilotin suunnittelemaan aluetietojärjestelmään [2]. 

Projektin tavoitteena on arvioida uusien ratkaisujen vaikutukset asiakkaan, 
henkilökunnan, lääketieteen sekä taloudellisten näkökulmien kannalta. Kyselytutkimuksena 
kartoitetaan asiakkaiden ja henkilökunnan näkemys nykytilasta ja sen laadusta. Kysely- ja 
haastattelututkimuksin selvitetään nykyisten palveluketjujen rakenne myöhemmin 
rajautuvien toimenpiteiden osalta. Vastaavasti analysoidaan uusien palveluketjujen rakenne 
ja toimivuus , joita verrataan alkutilanteeseen muutosten arvioimisen mahdollistamiseksi. 

Uuden toimintamallin osoittautuessa laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi voidaan sitä 
lähteä käytännössä toteuttamaan liikkuvassa toimenpideyksikössä. Viemäilä laadukas 
palvelu lähelle asiakasta parannetaan syrjäseutujen terveydenhuoltopalveluiden 
yhdenvertaisuutta taajamien kanssa. Lisäksi liikkuva tutkimus- ja toimenpideyksikkö tulee 
vapauttamaan resursseja erikoissairaanhoidon tulevia vaateita varten. Liikkuva yksikkö 
lähentää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä koulutetun henkilöstön, 
terveyskeskuslääkäri/erikoislääkäri -työparin, väiityksella. Tämän myötä taudinmääritys 
varmentuu ja nopeutuu, tutkimukset ja hoito kohdentuvat oikein ja toistotutkimusten määrän 



vähetessä niihin liittyvä komplikaatioriski vähenee. Uutta toimintamallia voidaan jatkossa 
käyttää esirn. muiden lääketieteellisten tutkimusten ja seulonnan toteuttamiseen. 

Lähteet - 

[l] OECD Ecohomic Surveys-Finland 1998. 
[2] www .makropilotti. Wosaprojektit/alwtietojarjesteIman toteutus 15052000. 




