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Tiivistelma: Tutkin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon valistä yhteistyötä yhteisia potilaita 
hoidetiaessa. Tutkirnusaineistoni on koottu kolmen vuoden ajalta, jolloin seurasin uuden työvalineen, 
hoitosopimuksen, kayttöönottoa organisaatioiden valilla. Aineistoni koostuu videonauhoiteuista IWkärin 
vastaanotoista, potilaiden ja asiantuntijoiden haastatteluista ja potilaiden sairauskertomusdokumentista. 
Esittelen paperissani tutkivan kehittamisprosessin kulkua ja naytteitä aineistoni laadullisesta analyysista. 
Lisaksi kuvaan hoitosopimusmenettelyn kayttöönoton haasteita seka niitä mahdollisuuksia, joita valine voi 
tarjota hoitoverkoston yhteistoiminnassa potilaiden hoidon ja jatkuvuuden hallinnan valineena. 

1. Uuden työvalineen kehittäminen ja kayttöönoton haasteet 

Hyks Lasten ja nuorten sairaalan kehittämisprojektissa vuonna 1998 tuotettiin uusi 
yhteistyötä edistävä väline hoitosopimus (nykyisin nimellä alueellinen hoitosuunnitelma) 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille. Työväline kehitettiin yhteistyössä 
tutkijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden kanssa. Hoitosopimuksen avulla 
pyritään neuvottelemaan lapsipotilaan huoltajien ja hänen hoitoonsa osallistuvien tahojen 
kesken potilaan hoidon järjestämisestä oikeaan aikaan oikeassa paikassa tapahtuvaksi, 
sopimaan työnjaosta, hoitovastuun jakautumisesta sekä tiedonsiirtämisen ja hoidon 
kokonaiskoordinaation käytännöistä osapuolten välillä. 

Kehittämishankkeen ja tutkimusprosessini etenemistä voi kuvata toiminnan syklisen 
mallin avulla seuraavasti. (Engeström ym. 1999) 

1. Etnografisen aineiston kerääminen ja kehittämistarpeidenl jäsentyminen 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöstä alkaa projektin 
käynnistyttyä (1 111 997). (Tarvetila). Asiantuntijaorganisaatioiden yhteistoiminnan 
ongelmien n&yväksi tekeminen potilastapausten ja asiantuntijahaastattelujen avulla. 
Kiinnostavat tutkimuskysymykset alkavat hahmottua. 

2. Analyysi vallitsevan käytännön ratkaistavista ristiriidoista. Olemassaolevaa käytäntöä 
arvioidaan uudelleen ja uusia ideoita yhteistyön parantamiseksi alkaa syntya 
Asiantuntijat ja potilaiden vanhemmat määritelivät yhteistyön ogelmiksi 
hoitopalautteen saamisen, hoitovastuun jakautumisen ja potilasohjauksen epäselvyydet. 
Mikään olemassa olevista työvälineistä ei tuntunut riittävältä yhteistyön 
parantamiseksi. (Ristiriitojen analyysi j a  kaksoissidos). Aineiston kokoaminen jatkuu. 

3. Hoitosopimusmenettelyn kehittäminen. (Uuden ratkaisun mallittaminen) . Asiantuntijat, 
potilaiden vanhemmat ja tutkijat rakentavat yhdessä idean uudesta yhteistyövälineestä. 
Tutkija seuraa välineen konkreettista luomista, lomakemallin ja ohjeistuksen syntya. 

1 Lastensairaala oli tilannut kehittämisprojektin aluksi Lastenklinikan ja Auroran sairaaloiden poliklinikoiden 
yhdistamista varten ja halusi jatkaa projektia parantaakseen yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. 
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4. Hoitosopimusmenettelyn kayttöönottaminen (511 998). (uuden toimintamallin 

kayttöönottaminen). Samalla käynnistyy toinen tutkimusaineistoni kokoamisen vaihe. 
Hankin tietoa uuden välineen käytön tuomista ongelmista ja parannuksista 
yhteistyössä; Seurasin hoitosopimuksen tekotilanteita ja sopimusten siirtymistä 
organisaatioiden välillä sekä asiantuntijoiden ja perheiden tulkintoja käytännöstä. 

5. Käyttöönottoa tuettiin pitämällä kehittämisistunto (1011998), missä käytöstä saatujen 
kokemusten pohjalta päädyttiin edelleen kehittämään hoitosopimuslomaketta ja 
menettelyohjetta.(ANiointi). Keräsin vielä projektin jo päätyttyä, kolmannen aineiston 
(1 211 999) vaiheessa, jolloin hoitosopimuslomaketta ja ohjeita oli jälleen muutettu ja 
nimi hoitosopimus korvautunut alueellisella hoitosuunnitelmalla. 

6 .  ( Vakiinnuttaminen ja  laajentaminen). Oman tutkirnkseni aineistonhankinta on 
päättynyt. Menettelytapaa on pyritty viemään lastensairaalasta muihin 
erikoissairaanhoidon klinikoihin ja perusterveydenhuoltoon. 

Lähtökohtana kehittämishankkeessa ja tutkimuksessai on ollut, että se ei tuottaisi 
ainoastaan suosituksia siitä, miten toimia vaan toisi esiin sitä, miten idoiden käyttöönotto 
käytännössä tapahtuu ja mitä uusia ongelmia ja mahdollisuuksia siitä seuraa. Uutta 
välinettä suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa painottaisin organisaatiojohdon kaikkien 
portaiden tuen välttämättömyyttä, tietosuoja- ja rekisterihallinnon asiantuntijoiden 
prosessiin osallistumista. Kaikkien välinettä käyttävien ammattilaisten ja asiakkaiden 
jatkuva osallistuminen ja palautteen antaminen prosessin eri vaiheissa on tärkeää välineen 
kehittämisen kannalta. Työprosessien vaiheet ja liityntäkohdat muihin prosesseihin on 
hyvä tehda näkyviksi. Uudella välineellä on usein vaikutuksia ammattiryhmien ja 
organisaatioiden väliseen työnjakoon ja sen avulla voidaan ohjata toiminnan suuntaa ja 
muuttaa vanhoja työtapoja. Siksi tietojärjestelmien kehittämisessä tulisikin pohtia myös 
sitä halutaanko luoda järjestelmä, joka toimii nykytoiminnan ehdoilla, vai pyritäänkö idean 
avulla vaikuttamaan myös tapaan, miten työtä tulisi tehda tulevaisuudessa? 
Käyttökoulutus, pilotointi, ohjeistus ja hankkeesta tiedottaminen sen eri vaiheissa ovat 
ensiarvoisen tärkeitä asioita. 

2. Tutkimuskysymykset, aineisto ja kaksi näytettä analyysista 

1. Millaisten historiallisten vaiheiden kautta erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon yhteistyö on kehittynyt? 

2. Miten hoitosopimusmenettely vaikuttaa perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteistyöhön? 

Nämä ovat kaksi keskeisintä tutkimuskysyrnystäni. Tässä paperissa keskityn niistä 
jälkimmäiseen. 

Tutkimukseni potilaat on valittu sattumanvaraisesti vastaanotolle tiettyinä päivinä 
saapuvista potilaista. Potilaan valittiin yhteistyössä heitä hoitavan lääkärin kanssa j a heille 
kerrottiin tutkimukseen osallistumisesta etukäteen. Tutkimusaineistoni olen kerännyt itse 
kolmena eri ajanjaksona, joista ensimmäisessä 1997 uutta välinettä ei ollut, toisessa 1998 
sen käyttö aloitettiin ja kolmannessa 1999 vaiheessa itse sopimusformaatti oli muuttunut ja 
seurasi uusi käyttöönoton vaihe. 
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Taulukko 1. Tutkimusaineisto 

Vuosien 1997 ja 1998 potilaiden hoitokaaret (14) ovat noin vuoden mittaisia, joissakin 
tapauksissa ensimmäisen ja loppuhaastattelun välinen aika on kolmen vuoden mittainen. 
Tekemäni haastattelut ovat kohdistuneet potilaan ja asiantuntijoiden sekä organisaatioiden 
väliseen yhteistoimintaan. Lisäksi olen videokuvannut satunnaisesti valittuja lääkärin ja 
sairaanhoitajan vastaanottokäyntejä potilaan hoitokaaren varrella sekä sairaalassa että 
terveysasemilla. Kuvanauhoitettujen käyntien määrä vaihtelee potilaskohtaisesti viidestä 
keskimäärin kahteen. Yhteensä niitä on 25 vuonna 1997 - 1998 ja 7 vuonna 1999. Kunkin 
potilaan tapauksessa perheen haastattelun lisäksi olen haastatellut vähintään kerran 
sairaalan lääkäria ja terveysasemardneuvolan lääkäriä, monissa myös sairaanhoitajaa sekä 
oma terveydenhoitajaa. Kaikkiaan potilastapaukseen kytkeytyviä haastatteluja on 85. 
Haastateluja on tarvittaessa täydennetty muiden hoitavien erikoislääkäreiden sekä 
sosiaalityöntekijöiden, fysioterapeuttien tai ravintoterapeutten haastatteluin. Haastattelujen 
lisäksi käytössäni on potilaiden sairauteen liittyvät dokumentit sekä. Pelkästään 
hoitosopimusdokumentteihin keskittyviä haastatteluja on edellisten lisäksi noin 50 
kappaletta. Kolmen vuoden aikana haastattelumateriaalia on kertynyt lähes 150 
haastattelua potilasmäärän silti pysyessä 2 1 yksilössä. Analysoitavia kirjallisia 
dokumentteja on tuhansia. 

Haastatteluissa on otettu huomioon potilaan historia sairastumisesta alkaen. Lapsen iästä ja 
sairastumisesta riippuen historia voi vaihdella joistakin kuukausista yli kymmeneen 
vuoteen. Jokaisen lapsen sairauden laatu ja siihen tarvittava hoito, käyntien määrä ja 
hoitosuhde hoitavien tahojen kanssa on yksilöllinen ja ainutkertainen. Lisäksi - tutkimukseen osallistuvat lapset tulivat kolmesta eri diagnoosiryhmästä (diabetes, reuma, 
astrnafallergia) sekä heidän sairauden kokemisen aika vaihtelee. Yksi on vasta sairastunut, 
toinen käy läpi pitkää infektiokierrettä vuosittaisen käyntimäärän hipoessa 40 , kolmannen 
hoito on hyvässä tasapainossa eika käyntejä kontrollien lisäksi juuri ole. Potilaiden 
yksilöllisyys tekee potilaskohtaisen vertailun mahdottomaksi, eika yleistäminenkään ole 
potilastapausten pohjalta ja niihin liittyvien haastattelujen perusteella mahdollista juuri 
yksilöllisyydestä johtuen. Tavoitteenani on tutkia organisaatioiden, ammattilaisten ja 
perheiden yhteistyötä hoitoverkostossa siten, että potilaiden ja työntekijöiden yksilöllisyys 
voidaan samaan aikaan ottaa analyysissa huomioon että neutralisoida se yhteistoimintaa 
makrotasolla selittävänä tekijänä. 

Kuvaan yksittäisen potilaan hoidon kokonaisuutta ja kayntimääria hoitoverkostossa 
potilaan hoitokaarena (ks. Strauss 1993). Hoitokaari toimii tutkimukseni 
havaintoyksikkönä ja sillä on tietty ajallinen kesto. Hoitokaaret edustavat kokonaisuutena 
samaa toimintaa tietyssä kontekstissa, mutta ne ovat kuitenkin yksilöllisiä. Niiden avulla 
voidaan ottaa huomioon aikaulottuvuus, kuvata ja jäljittää prosesseja sekä koota potilaan 
hoitokaareen monia tekijöitä (asiantuntijat, dokumentit, käynnit) ja organisaatioita. 
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Häiriöanalyysi yhteyssuhteista 

Analyysia rakentaessani en löytänyt valmiita malleja tai tietokoneohjeimia, jotka olisivat sopineet 
verkoston yhteistoiminnan tutkimiseen. Analyysitavat oli rakennettava itse, mikä on tyypillistä 
ihmistieteiden laadullisen tutkimuksen metodologiassa (Raunio 1999,293). Monentyyppinen, eri 
tavoilla ja ajankohtina kerätty aineisto vaikuttavat siihen, että päätin valita useita menetelmiä ja 
jaotella aineistoni laadullisesti samantyyppisiin kokonaisuuksiin. Suurimmat aineistot kertyivät 
haastatteluista ja sairauskertomusdokumenteista, joita kaytän jatkuvasti rinnan kirjallisen ja 
suullisen informaation yhtäpitävyyden tarkistamiseksi. Tatä aineistoa kaytän hoitoverkoston 
kokoamiseen ja yhteisyyssyhteiden löyiämiseen sekä yhteistyön luonteen ja ongelmien n d y ä k s i  
tekemiseen. Tatä tarkoitusta varten kehitin häiriö- ja yhteyssuhdeanalyysit. Lisäksi aineistoni 
koostui videonauhoitetuista lääkärinvastaanottokäynneistä, joita kaytän vastaanotoilla käydyn 
vuorovaikutuksen analysoimiseen. Kehittämisistunnoista saamaani materiaalia käytän siltä osin, 
kuin ne kytkeytyvät verkoston välisiin suhteisiin tai tutkimusaineistoni potilaan hoidosta käytyyn 
keskusteluun. Tutkimusanalyysini ovat siten samanaikaisesi toisiinsa yhteensopivia esim. saman 
potilaan tapauksesta saatua erityyppistä aineistoa ja kuitenkin eri tutkimuskysymyksiä selvittäviä. 
Analyysit tulen viemään systemaattisesti läpi aineistoni ja olen varautunut siihen, että analyysitapa 
edelleen kehittyy tutkimuksen edetessä. 

Alla kuvattuna potilastapaus Jussin hoitoverkko. Suhteet tahojen välillä on merkitty viivoin ja 
yhteistyössä nakyvät ongelmat numeroin. Häiriöiden tunnistaminen ja luokittelu mm: tiedonkulun, 
hoitovastuun jakautumisen, työnjaon, kommunikaation häiriöihin on aineistosta noussutta, tutkijan 
ei asiantuntijoiden eikä potilaiden antamaa määrittelyä yhteistoiminnasta. 

Kuvio 1. Jussi hoitoverkoston tutkijan kuvaamana (7.8.98): 
Häiriö yhteyssuhteessa = +----, 
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Tarkoituksenani on vertailla aineistoryppaitä 1997 ja 1998 ja niissä ilmenneitä yhteisyyssuhteiden 
ja ongelmien laatua selvittäen muuttuvatko yhteistyönonglmat ja yhteistyökaytännöt laadullisesti 
hoitospimusmenettelyn tultua uudeksi työvalineeksi. 

Analyysi vastaanotoilla käydystä keskustelusta 
Toinen menetelmäni tarkastella potilaiden hoidonhallintaa ja jatkuvuutta yli ortanisaatiorajojen on 
analysoida, miten uuden yhteistyömenettelyn olemassaolo vaikuttaa sairaanhoitajan- ja 
lääkarinvastaanottojen aikana potilaan kanssa kayiyyn keskusteluun. Nauhoitetut potilaan 
käyntiprosessit sairaalassa on purettu litteroiduksi tekstiksi. Sijoitan koko puheaineiston potilaan 
sairaalakäynnistä luomiini kategorioihin. Tarkoituksenani on katsoa, miten hoitosopimusvalineen 
mukaan tulo vaikuttaa vastaanottojen keskusteluun. Tapahtuuko keskustelussa siirtymia 
kategorioiden välillä, mikäli veriaillaan aineistoja vuodelta 1997, 1998 ja 1999. Alla olevassa 
esimerkissä on kaynnin alkua, joka lähtee etenemään sairaanhoitajan ja äidin tapaamisesta. 
Myöhemmin käynnin kuluessa seuraa lääkärinvastaanotto. 

Taulukko 2. Puheenanalyysi Jussin käynnistä sairaalassa 
JUSSI KAYNTI 5.1 1.97 

1 1 ~ ~ ~ m ~ I  TEKIJA:&ti. 3 hoitaiaa OIREEN 

Sairaanhoitaja 1. 2. Mites hM on nyt voinut? 
se paino ja pituus nyt 

SAiRAUDEN HALLINTA 
POTILAAN ARJESSA & 

;;I,I ' 1 0RGANISAATIO:lns 

sitte taas. PiClis riisuu 
v&M vaatetta. Se 
allergiatestaus oli a s e  
ohjelmassa ennen 
IWWi . .  . Jussi on 

POTILAAN 
SUBJEKTIVOITUMMEN 
(esim. kenelle voi soittaa, 
minne ottaa y h t e m  miten 
sopii arkeen..tms.) 

/"""̂ """ (kbnnin syy) 
(esim. missa 
hoidettu muuta 
vaivaa, kenelle 

tietoa tms) 

1 HOITAMISESSA 1 
(muut sairaudet, oireet kuin 
ne miksi nyt kaynnilla) 

nytten parivuotias. 

Potilaan Uti 1. Iteasiassa, kun se on 
terve, niin se on terve ja sit 
kun silla on flunssa niin se 

syOkO se IUikettli vai ei, 
ihan samanlaisella tavalla 

Sairaanhoitaja 1. 1 1 ~ l ~ i ~ I n l  
pituus.. .88.2..Selva 
nyt voi pukee 
paillle.. .jos laittaa 
sukkikset ja muuten sit 
taas ihan joutuu vie18 
riisuun niiU koko ajan 
edestakaisin.. . ja 
sitten mennään sinne 
prick-testeihin. NehM 
laitetaan tuohon 
kaivarteen.. . 

Potilaan Uti I O  
Sairaanhoitaja 1. 

joskus tehty. 
Taillla meilla 
vai onks se? 

Potilaan Uti 

Sairaanhoitaja 1. 
joo, joo. 
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Kuvaarnieni häiriö- ja puheenanalyysien lisäksi olen tehnyt yhteistoirninnzin historia- 
analyysin sekä jäsentänyt yhteistyyssuhteita organisaatioiden välillä. Alustavien tulosten 
perusteella olen hahmotellut hoitosopimusmenettelyn mahdollisuuksia yhteisten potilaiden 
hoidon jatkuvuuden ja kokonaisuuden hallitsemiseksi asiantuntijaorganisaatioiden 
välisessä yhteistoimintaverkostossa. 

Kuvio 2. Hoidon hallinnan muutoksen mahdollisuudet 

Mmsatuotanto Rddtdlainti 

SAIRAUDEN 
BYROKRAATTINEN HALLINTA 
VERKOSTOSSA 
-kaikki saman kaavan mukaan 
-pyrittiän vahintaan tiedonsiirtoon 
-ei dialogia~neuvottelua 
-työnjako ja vastuu nimellistti 
-tulevaisuuteen orientoitunut 

SAIRAUDEN YKSILOLLINEN 
KOKONAIS HALLINTA VERKOSTOSSA 

-potilaan yksilöllisyyteen perustuva 
-esteetön ja jatkuva tiedonsiirto 
-dialogi ja neuvottelu työnjaosta ja 
vastuusta osapuolten kesken 
-yhteinen suunnittelu tulevaisuudesta 

Lhddnryvd jatkuvuus 

/ 

TAUTI-OIREKOHTAINEN 
KÄYNNIN HALLINTA OMASSA 
YKSIKOSSÄ 
-potilassuhteen jatkuvuus omilla 
vastaanottokaynneilli riimvti ehto 
-muita hoitosuhteita ei huomioida 
elleivtit ne liity omaan erikoisalaan 
-yksintyöskentely 
-tietoa saa pyydettäessa 
-potilas viestinviejana 
- aikaulottuvuus kayntikohtainen 

SAIRAUKSIEN KOKONAISUUDEN 
HALLINTA OMASSA 
YKSIKOSSA 
-ptiivystys, ajanvaraus ja osastot toimivat 
aktiivisesti yhteen 
-vastuuhenkilöt nimetty ja kaikkien 
osapuolten tiedossa hoitojaksojen ajan 
-neuvottelu jatkosta vtihintaan omassa 
organisaatiossa 

Molemmat esittämäni tavat analysoida laadullista aineistoa ovat keskeneräisiä ja tulokseni 
alustavia, joten kaikki kommenttinne ovat kovin tervetulleita. Teoreettinen viitekehykseni 
tulee kulttuurihistoriallisesta toiminnan teoriasta ja kehittävästä työntutkimuksesta (mm. 
Engeström 1995, Engeström R. 1999) sekä lääketieteensosiologisista vuorovaikutus ja 
verkostotutkimuksista (mm. Freidson 1986, Silverman 1987). 
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