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Abstrakti Laboratoriojajestelmia on arvioitu perinteisesti teknisesti tai Iailketieteellislahtöisesti [1,2,3]. 
Toistaiseksi kattavat tutkimukset, jotka arvioisivat laboratoriojajestelmien onnistuneisuutta useiden 
sidosryhmien näkökulmasta, ovat puuttuneet. Arvioidaksernme kokonaisvaltaisesti TYKSn laboratorio- 
jajestelmu teimme 12 pilottihaastattelua ja 56 varsinaista haastattelua henkilöstöryhmien edustajille. Yhteensa 
59:ssa haastattelussa arvioitiin Multilab IIm -laboratoriojajestelmZi. TYKSsa kilytössa oleva Multilab IIm - 
laboratoriojajestelm2i2 pidet2in varsin onnistuneena, mutta jajestelmM voitaisiin kehittaa 1) ohjelmiston, 2) 
atk-infrastruktuurin ja 3) jajestelmän kaytön organisoinnin suhteen. Ttimän tutkimuksen perusteella on 
ilmeista, että terveydenhuollon tietojajestelmien arviointitutkimuksessa on tarvetta sidosryhm&ijattelun 
syventamiselle. 

Aikaisempien TYKSsa suoritettujen lomaketutkimusten sijasta Laboratoriojajestelmtin arviointimenetelmäksi 
valittiin henkilökohtaiset haastattelut, jotta jajestelmiin toiminnasta saataisiin syvallinen kuva [4]. Jajestelmän 
onnistuneisuutta pmtettiin selvittaa puoliavoimilla kysymyksilla. Haastateltavalta kysyttiin, onko jajestelmii 
onnistunut. Jos haastateltava vastasi jajesteimiin olevan onnistunut selvitettiin jatkokysymyksella, onko 
jajestelma osittain epaonnistunut ja piiin vastoin. 

Lisäksi haastateltavalle annettiin nelja vaihtoehtoja, joista h h  perustellen valitsi mielestaan parhaan 
vaihtoehdon laboratoriojajestelm2in kaytettävyyden ja helppokayttöisyyden arviointiin ja lisaksi kolme 
vaihtoehtoa, joista hän perustellen valitsi mielest2in parhaan vaihtoehdon jajestelmän vaikutusten arviointiin. 
Vastaajien tuli viell valita painottivatko he enemmän jajestelmän helppokayttöisyyden tai vaikutusten 
arviointia. 

Haastattelut ptiätettiin nauhoittaa, jotta kaikki tiedot saataisiin tallennettua [5]. Haastateltaville annettiin 
mahdollisuus kieltäytya nauhoituksesta. Ainoastaan kolme vastaajaa kieltäytyi nauhoituksesta. 

2. Haastattelujen toteuttaminen TYKSssa 

Tutkimukseen valittiin Sisatautien, Onkologian ja Neurologian klinikat. Lastenklinikkaa kaytettiin 
pilottihaastatteluiden tekemiseen. Nailla klinikoilla oli kaytössa laboratoriotulosten interaktiojajestelma. 
Haluttiin tarkastella sen tuomaa IisWvoa jajestelmUn ja seka tuottaa pragmaattista tietoa TYKSssii 
työskenteleville jajestelmh kehitCijille. 

Lupa Iääktkien haastatteluun saatiin kunkin klinikan ylilaakäriltä ja lupa hoitajien haastatteluun kunkin 
klinikan ylihoitajalta. Ylihoitajan luvan jäkeen hankittiin vielä lupa osastonhoitajalta, minka jalkeen sovittiin 
itse haastatteluajankohta. 



Haastateltavat hoitajat valittiin niin, että klinikoiden ylihoitajien sihteerit koodasivat klinikoiden kaikki 
hoitajat ja ilmoittivat haastateltavien hoitajien nimet arvottujen satunnaislukujen pemsteella. Osastosihteerit ja 
lääkarit arvottiin TYKSn sisäisesta puhelinluettelosta. 

Koska atk-kehittäjat ja ylin johto ovat arvioinnin avainryhmik heidät haastateltiin kaikki eli tutkimus tehtiin 
hei& osaltaan kokonaistutkimuksena. Ltlakarien mielipide n a w  olevan oleellinen arvioinnin toteuttamisen 
ja arvioinnin tulosten uskottavuuden kannalta. Niinpa 4 1,2 % haastatellun koulutustausta oli lääketieteellinen. 
Loput haastateltavat olivat hoitajia ja sihteereita. 

Haastatteluista kieltaytyjien lukumiMi oli erittäin pieni. Kaksi laakana ja yksi perushoitaja kieltaytyivat 
haastattelusta työkiireisiin vedoten. NeljM muuta haastateltavaa ei tavoitettu tai haastatteluajankohtaa ei saatu 
sovittua. Nain ollen vastausprosentiksi muodostui noin 89,7 %. Jos verrataan vastausprosenttia yliopistollisten 
keskussairaaloiden kyselytutkimusten vastausprosentteihin, prosenttiluku on kiitettäva. 

3. Aineiston analysointimenetelmii 

J2rkevin tapa tarkastella jajestelmh onnistuneisuutta koskevaa aineistoa oli muodostaa yksiselitteinen 
luokittelusWmöstö. Jos vastaaja yksiselitteisesti vastasi kumpaankin kysymykseen jajestelmh olevan 
onnistunut, luokiteltiin vastaus luokkaan neljii (ks. Taulukko 1). Jos vastaaja vastasi jajestelmh olevan 
onnistunut, mutta taydentävassa kysyrnyksessii löysi jajestelmasta vikoja m-teltiin vastaus luokkaan kolme. 
Jos haastateltava vastasi ensimmaiseen kysymykseen jajestelmh olevan onnistunut, mutta siina olevan 
puutteita tai kehittamisen varaa vastaus sai numeron kaksi. Jos työntekija vastasi suoraan onnistuneisuutta 
selvitiävXin kysymykseen kielteisesti, vastaus laitettiin luokkaan yksi. L u o k i t t e l u ~ ö s t ö  laadittiin sita 
silmalla pitaen, että ihrnisilla on taipumus vastata myönteiseen kysymykseen myönteisella tavalla. Ainoastaan 
kahdessa tapauksessa vastauksen luokittelu tuotti vaikeuksia. 



Taulukko 1 Haastatteluvastausten 1uokittelusEintö 
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LuokittelusZhnöll~ saatujen pisteiden keskiarvo oli noin kolme eli jajestelma pidettiin onnistuneena, mutta 
kehitramisen varaakin on olemassa. Kommentit "On se ainakin suhteellisen onnistunut (laakdri)" ja " ... 
mutta tottakai siina on koko ajan kehifystarpeita (atk-kehittäjä) "kuvaavat hyvin jajestelmW onnistuneisuutta. 

Onnistuneimpana jajesteimaa pitivat johtajat ja toiseksi onnistuneimpana 1Wdkit. Osastosihteerit ja atk- 
suunnittelijat pitivat jajestelmu yhtti onnistuneena. Tyytymattömirnpia jajesteimtitin olivat hoitajat. Hoitajien 
mielipiteissa jajestelmän onnistuneisuudesta oli myös eniten hajontaa. 

Tavanomaisesti arviointitutkimuksissa 1Warien ja hoitajien tyytyvaisyys j&jestelmZi kohtaan on 
painvastainen (ks. Turunen et al. 1998). LWarien tyytyvaisyys jajestelmEin selittyy sillh että he hyötyvat 
eniten j&jestelm&tä. He kayttavat ainoastaan jajestelm& tuottamia tulosteita tai katsovat tuloksia paatteeltä. 
Yleensa henkilökunnalle suunnatut arviointitutkimukset tarkastelevat ainoastaan tietokoneen kayttöh vaikka 
tietoj&jestelmW hyödynminen on kokonaisvaltainen tapahtuma. 

Vahiten kehittamisehdotuksia saatiin atk-kehittäjiltä. Tämä on luonnollista, koska kehittajilla on hyvat 
mahdollisuudet asioiden tilaan. Hei& toiveensa useimmiten koskivat graafista kayttöj&jestelm#i: 

H: Onko jarjestelma onnistunut? 
V: Kylla, joo. Kyl mun mielestäni, en ma ainakaan osaa sanoo mitäan negatiivista. 
H: Onko jarjestelma sitten osittain epaonnistunut? 
V: No ainaki, jos maa ajattelen niit asioi, mitä maa kaytan ja mitä maa haen sielt, ni ne 
on ainaki pelannu tosi hyvin. Et sit se on ollu sitte täs koneen kayttäjas vika, jos ei oo 
saanu onnistumaan. 

H: Onko jarjestelma onnistunut? 
V: Kyl se varmaan kohtuullisen onnistunut on. Just se, että ne voi itse katsoa koneelta 
eika tarvi aina odottaa, et joku printtaa jotain jossain, joka on nukuksissa. 
H: Onko jarjestelma sitten epaonnistunut? 
V: Ehka se ois hyva, et jos joku vastaus kestäa kauempaan, et siit ois joku oletus, 
koska se vastaus tulis sinne koneelle, ni se vois olla ihan hyva. Joskus sa katot jotain 
paivittain eika sita ilmesty ja sit saa soitella, et koska tallainen nyt ehka tulee, se on 
yleensa jotain vasta-ainetutkimuksia tai jotain erikoisempii ... 

H: Onko jarjestelma onnistunut? 
V: Osittain se on. Tietysti vois ohjelmaa viela kehittäa. 

H: Onko jarjestelma onnistunut? 
V: No tietenkin onhan siina aina jotain semmosia puutteita, mitä toivois ... 

"Tää rupee olemaan vanhaa tekniikkaa. Nyt on ihmiset tottunut jo kaikennäkösiin Windows-ympyröihin 
PC:IIa, et me ollaan vielä isolla koneella ja fyhmilla päätteillä ja kaikennäkoisia puustomaisia 
tiedmtorakenteita. (Kehittäjä) " 

Siirtyminen web-tyyppiseen j&jestelmEin ei hyödyta rutiinikayttajia kuten sihteereitti ja 
laboratoriohenkilökuntaa, vaan harvemmin j&jestelmEi kayttavu henkilökuntaa. 

Kehittamisehdotuksia saatiin suhteellisesti eniten johtajilta ja sihteereiltä. Muita useammin johtajien 
kehitramiskohteet olivat organisaation toimintaan liittyvia. Johtajien ja sihteerien kehiWisehdotukset koskivat 
usein laboratoriojajestelmtin toimintaan liittyviä organisatorisia kysyrnyksia tai he tulkitsivat ongelmat 
organisoinnin syyksi: 

"Ei mulla suoranaisesti tule mieleen Ei se oo järjestelmän gy Meillähdn on tammöset systeemit, niin se 
vaatii esim. sijaisia, joka tulee hirveen vaikeeks esim. pajrsfysaikaan, niin eihän se sijainen kaikkia koodeja 
ja muuta tie&, mut eihän se ole järjestelmän gy Siit vaan seuraa tiet?@ mioita, kun meillä on tammönen 
pitkälle kehitew systeemi. Jos sa aattelet, et tulee lauantaina iltavuoroon ihminen, niin se ei hyvhsä lykyssä 



SM yhtään tulosta sieltä ulos ei& yhtaan sinne sisälle. Mut en mää bitisois kauheesti sitä järjestelmää. 
(johtaja) " 

Hoitajien ja I w e n  kommentit liittyivat usein ohjelman toimintaan: 

"No esimerkikr kiire-Wtteitten kohdalla, jos on lyönyt tavalliset nciytteet sinne ja on unohtanu sen kiireen, 
niin kun sä menet uudestaan sihen valikkoon, ni sä et saa lisättyä, siel on jotain semmosii kohtii, mihin ei saa 
lisänLa. jos ne, et t@yy kokonaan ensin poistaa kaikki Wtteet  ja sitten lyö& uudemman kerran. Et 
semmosia. (hoitaja) " 

Etenkin hoitajien ohjelmaan tai organisointiin liittyv2istä kommenteista olivat klinikka- tai osastokohtaisia 
asioita, joiden toteuttaminen vaatisi eri& paljon työtä. Joillakin lUk&eill~ mielikuva jajestelm2istä saattoi 
olla hyvinkin kapea. 

Kehittamisehdotukset pystyttiin jaottelemaan kolmeen eri luokkaan: ohjelmaan, tekniikkaan ja toiminnan 
organisointiin liittyviin kehittilmisehdotuksiin. Luokittelussa kaytettiin pailasiassa haastateltavan mielipidettä 
ongelmakohtien syistä. Ohjelmistoon liittyvia kehiit&nisehdotuksia oli noin 28 kappaletta. Tekniikkaa koski 20 
kehittamisehdotusta. Laboratoriojajestelmb toiminnan organisointia kksitteli 13 vastausta. Vaikka useat 
vastaajat olivat panneet merkille paxantuneen laitteistokannan myötä nopeuden kasvun, monet tekniikkaa 
koskevista kommenteista k2isittelivat jäqestelma hitautta. Infrastruktuurin hitaus on myös yleismaailmallinen 
ongelma sairaaloissa [6].  

"Mut atk-ihmisen kannalt ni siin oikeestaan suurin ongelma siin on se, et ne on hirvittävän suurii tietokantoi, 
niist tulee ihan hirvittävän kokosii, et se, vaik eihan se nyt enään, laykapasiteetti tuplaantuu ja joka vuos ja 
enemmänki varmaan, ei se ny sinänsä ny mittaan, mut tietokannat ei oo mitään pikkusia, ihan pienii. (atk- 
suunnittelya) '" 

Monivalintakysymyksilla selvitettiin, miten IaboratoriojajestelmZi tulisi arvioida. Ensimrnaisten analyysien 
mukaan atk-kehittäjat halusivat yksimielisesti arvioitavan jäqestelmiln helppokQttöisy@i. Laakarien 
vastaukset hajaantuivat erilaisille arviointitavoille. Hoitajien toivoivat muita enemmän myös potilaita 
iarkastelevia arviointitapoja. Sihteereilla korostui jonkin verran kayttajatyytyvaisyysarviointi. Johtajien 
mielipiteet jakaantuivat helppokayttöisyyden (erityisesti kayttajatyytyvaisyys) ja kokonaisvaikutusten 
(erityisesti kustannushyöty) arviointiin. Kolme johtajista halusi jajestelmZi arvioitavan useammilla tavoilla. 

5. Tutkimuksen rajoitukset 

Tässa tutkimuksessa arvioitiin TYKSssB kaytössii olevaa Multilab IIm IaboratoriojajestelmZi. Arvioitavaan 
tietojajestelmm liittyy oleellisesti organisaatio, jossa arviointi suoritetaan. Tuloksia ei voida aivan samoin 
keinoin yleisw muualle kuten IZiketutkimukset ovat yleistettävissa. 

Luokittelusiiilnnön, kuten yleens2kin luokittelun, kayttilminen teki vakivaltaa hienovivahteisille vastauksille. 
Kuitenkin ainoastaan kahdessa tapauksessa oli vaikeuksia tulkita vastausta. Lopputulos oli vastaava tutkijan 
intuitiivisen mielipiteen kanssa. Vastaavasti kyselylomakkeilla tehdyissa tutkimuksissa on omat ongelmansa 
kuten eräs vastaaja totesi: 

"...jos ajatellaan kyselylomaketta, niin pidan sita epäluotettavana sen takia, että tämmösiin 
kyselylomakkeisiin kun vastataan, niin se riippuu melkein vastaajan mielial&a, minkdaisen asenteen siihen 
ottaa Ja wein on kuitenkin niin, että suurin osa ei edes tunne sita jäijestelmää, mihin se vastaa. (professor) " 

6. Pohdinta ja jatkotutkimukset 

LaboratoriotietojajestelmZi voidaan p i m  suhteellisen onnistuneena, vaikkakin jajestelmZi voitaisiin 
kehittM 1) ohjelmiston, 2) infrastruktuurin ja 3) toiminnan organisoinnin kannalta. Vaihtelu eri sidosryhmien 
mielipiteiden valilla ei ollut suurta lukuun ottamatta johtajien ja hoitajien mielipidettä. Hoitajat nakevat 
jajestelma onnistumisen henkilökohtaisen kaytön Iapi, kun taas johtajat mkastelevat asioita 
kokonaisvaltaisemrnin. Monivalintakysely erilaisista arviointitavoista kumoaa kliseen, jonka mukaan johtajat 
haluaisivat tehtavb yksinomaan organisaation toiminnan taloudellista arviointia. 

Täma tutkimus osoittaa, että sidosryhmbjattelu on oleellinen myös terveydenhuollon tietojajestelmien 
arviointitutkimuksessa ja että sidosryhmateoriaa tulisi soveltaa terveydenhuollon alueelle. Tutkimus antaa myös 
nayttöa siitti, että yksittaisistä nakökulmista tehdyt tutkimukset eivat ole pystyneet tuomaan esille jajestelma 
kokonaisvaltaista hyötya eivatka eri ryhmien kehitystarpeita. 



Tulevaisuudessa terveydenhuollon organisaatiot tulevat siirtymalln tietojenk&ittelyssa organi- 
saatiokeskeiseen ja organisaatioiden rajat ylittavm asiakaskeskeiseen suunnitteluun seka arviointiin kuten 
yritykset. Tamän tutkimuksen mukaan isojen organisaatioiden ongelmakentilssa painottuu viela 
kayttäjtikeskeinen lahestyrnistapa. Niinpa terveydenhuoiion tietojhrjestelmien arviointimenetelmien 
tutkimuksessa tulisi viela painottaa kayttäjakeskeisiii meneteimia. Kayttäjtikeskeisistil arviointitavoista e m  
mahdollinen soveltamiskohde terveydenhuoltoon voisi olla Saarisen (1993) kehittama eri sidosryhmien 
tyytyvaisyyden huomioonottava kayttäjätyytyväi syysmittari. 
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