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Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri perustivat vuonna 1999 yhdessa 
projektiryhmän digitaalikuva-arkistoinnin mahdollisuuksien selvittämiseksi. Ta- 
voitteena on kehittaa tulevaisuudessa koko Itä-Suomea käsittävä digitaalinen kuva- 
arkisto informaation kulun nopeuttamiseksi sekä hoidon selkeyttämiseksi alueella. 

Digitaaliarkistointiin siirtyminen edellyttää toiminnallista sekä arviointitutki- 
musta digitaalisuuden tuomista hyödyistä, haitoista ja kustannuksista verrattuna pe- 
rinteiseen filmiarkistointiin. Tutkimuksessa vertailtiin filmi- sekä digitaaliarkistoin- 
timallia Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS), Pohjois-Karjalan keskussai- 
raalassa (PKKS) sekä Iisalmen (IAS) ja Varkauden (VAS) aluesairaaloissa. Arvi- 
ointi tehtiin ennen digitaaliarkistoinnin käyttöönottoa. Filmiarkistoinnin kustannuk- 
set voitiin laskea todellisuuden mukaisesti, mutta digitaaliarkistoinnissa työaika jou- 
duttiin arvioimaan ja laitekustannukset hankittiin laitetoimittajilta. 

Digitaaliarkistoinnin kustannukset vuodessa olisivat KYS:ssa 5496, PKKS:ssa 
57%, 1AS:ssa 57% ja VAS:ssa 63% filmiarkistoinnin kustannuksista. Siirryttäessä 
täysin filmittömään kuvantamiseen ovat säästöt KYS:ssa noin 2 400 000 mk, 
PKKS:ssa 1 400 000 mk, 1AS:ssa 490 000 mk ja VAS:ssa 380 000 mk vuodessa. 
Digitaaliarkistointi nopeuttaa tiedon kulkua, mutta suurin hyöty tiedon kulun no- 
peutumisesta saadaan silloin, kun muutetaan toimintatapoja ja käytetään hyväksi ar- 
kistoinnin suomia mahdollisuuksia. 

1. Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Tietotekniikan kehitys on muuttanut toimintatapoja radiologiassa. Nykyisin suurin osa 
röntgenkuvista tuotetaan kyllä digitaalisessa muodossa, mutta kuvat tulostetaan filmiku- 
vaksi ja alkuperäinen digitaalinen tiedosto tuhotaan. Perinteinen filmiarkisto koostuu 
filmeistä, jotka käsityönä kootaan filmipusseihin ja jotka järjestetään arkistohyllyihin 
syntymäpäivän mukaiseen järjestykseen. Filmiarkistointi vie paljon aikaa eri arnmattiryh- 
miltä. Tarvittaessa kuvat etsitään arkistosta ja lähetti toimittaa kuvat eteenpäin. Tarvittavat 
röntgenkuvat voivat olla lainassa, ne voivat olla arkistossa väärässä kohdassa tai hävin- 
neet, jolloin kuvien etsiminen vie paljon aikaa. Tutkimus voidaan joutua suorittamaan 
uudestaan, mikä lisää potilaan saamaa sädeannosta sekä kustannuksia. Kuvat liikkuvat 
hitaasti paikasta toiseen ja ovat nähtävissä ainoastaan yhdessa paikassa. Filmit ovat kalliita 
ja filmien kehittämisestä syntyy ongelmajätteitä. Arkistointimalli vaatii myös fyysisesti 
paljon tilaa. Esimerkiksi KYS:n kuva-arkistossa on noin 1300 "hyllymetriä" röntgenkuvia. 

Nykytavoitteena on kehittaa tuotantoprosessi, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu, 
kuvien siirto ja arkistointi tapahtuvat sähköisesti, jolloin perinteiset röntgenkuvat poistuvat 
kokonaan käytöstä. Digitaalisena kuvia voidaan muokata ja siten parantaa niiden diagnos- 
tista informaatiota. Digitaalisia röntgenkuvia voidaan siirtää nopeasti verkostossa ja 
tarkastella niitä useassa eri paikassa samanaikaisesti. Digitaalisessa järjestelmässä kuvat 
eivät pääse katoamaan ja vältytään uusintatutkimuksilta. 



PACS (Picture Archiving and Communication System) on sairaalan kuvaverkon, ku- 
va-arkiston, kuvatyöasemien ja siihen liitettyjen muiden laitteiden muodostama jarjestel- 
mä, joka tallentaa röntgenkuvat digitaalisessa muodossa kuva-arkistoon ja mahdollistaa 
kuvien liikkumisen kuvaverkostossa. PACS:ssa tärkeintä on toiminnan automaattisuus, 
yksinkertaisuus ja nopeus kuvien hakemisessa arkistosta ja kuvankasittelyssa. PACS:n 
täytyy toimia luotettavasti 24 tuntia vuorokaudessa. 

Digitaaliarkistointiin siirtyminen edellyttää toiminnallista seka arviointitutkimusta di- 
gitaalisuuden tuomista hyödyistä, haitoista ja kustannuksista verrattuna perinteiseen 
filmiarkistointiin. Vertailtaessa näitä arkistointimalleja tarvitaan tarkat toimintatiedot 
molemmista malleista. Arvioinnin tuottamaa tietoa voidaan käyttää resurssien jaon ja 
investointipäätösten tukena. Digitaaliarkisto ei yksin poista toimintaan liittyviä ongelmia, 
vaan tarvitaan järjestelmä, jossa hyödynnetään uutta digitaalitekniikkaa parhaalla mahdol- 
lisella tavalla. -1 

Arkistointimallien vertailu tehtiin ennen uuden digitaalimallin käyttöönottoa. Tutki- 
muksen tarkoitus on: 

mitata eri ammattihenkilöiden käyttämä aika työtehtavakohtaisesti nykyisessä arkisto- 
käytännössä, koska tämä työpanos säästetään siirryttäessä filmiarkistoinnista digitaa- 
liarkistointiin, 

I Laskea kustannukset molemmissa arkistointimalleissa ja tehdä niiden välinen kustan- 
nusvertailu, 

1 selvittää digitaaliarkistoinnin mahdollinen hyöty, ja 

i arvioida molempien arkistointimallien vahvuuksia ja heikkouksia. 

2 Tutkimusaineisto 

Tutkimus kohdistui Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS), Pohjois-Karjalan kes- 
kussairaalaan (PKKS) seka Iisalmen (IAS) ja Varkauden aluesairaaloihin (VAS).Vuonna 
1998 KYS :ssa tehtiin yhteensa 113 055 tutkimusta. Röntgenyksikössa on yhteensa 95 
virkaa. Henkilöstöön kuuluu professori, 21 lääkäriä, 1.5 fyysikkoa, yhteinen ylihoitaja, 4 
osastonhoitajaa, 3 apulaisosastonhoitajaa, 45 röntgenhoitajaa, laäkintavahtimestari, 6 
kehittajäa ja 11.5 toimistohenkilöa. PKKS:ssa tehtiin 71 759 tutkimusta. Röntgenyksikös- 
sa on yhteensa 44 virkaa. Henkilöstöön kuuluu ylilaakari, apulaisylilaakari, 7 erikoislääka- 
ria, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 21 röntgenhoitajaa, 6 osastonsihteeria, 4 pe- 
rushoitajaa ja 2 kehittäjaa. 1AS.ssa tehtiin yhteensa 27 958 tutkimusta. Henkilöstöön 
kuuluu ylilaakari, apulaisylilaakari, erikoistuva lääkäri, osastonhoitaja, apulaisosaston- 
hoitaja, 8 röntgenhoitajaa, 2.5 osastonsihteeriä, kehittäjä ja 1.8 laitoshuoltajaa. VAS: ssa 
tehtiin 23 520 tutkimusta. Röntgenyksikössä on yhteensa 15 virkaa. Henkilöstö koostuu 
ylilaakaristä, apulaisylilaakärista, osastonlääkarista, osastonhoitajasta, apulaisosastonhoi- 
tajasta, 6 röntgenhoitajasta, 2 osastonsihteerista, kehittäjasta ja laitoshuoltajasta. 

Filmiarkistointiin liittyvat tehtävät, mitkä poistuvat digitaaliarkistoinnin myötä, vaih- 
telivat eri ammattihenkilöillä eri sairaaloissa. KYS:n ja PKKS:n filmi-arkistossa on oma 
henkilöstö. Aluesairaaloissa röntgenhoitajat ja osastosihteerit hoitavat arkistoinnin muun 
työn ohessa. Kehittajien tehtäviin kuuluvat pimiötyöskentely, kehityskoneista, filmiprint- 
tereista, filmeista ja kemikaaleista huolehtiminen sekä kuvankäsittelyyn ja kuvaliikentee- 
seen liittyvat tehtavat. Röntgenhoitaja vastaa pääasiassa tutkimusten aikana kuvakuo- 
resta. Päivystysaikaan röntgenhoitajat huolehtivat lisäksi kuvaliikenteestä ja kuvien 
asettelusta taululle kuvameetigia varten. Osastonsihteerin työtehtäviin kuuluu tilata 



tarvittaessa arkistosta potilaan röntgenkuvat, tehdä röntgenkuvien siirtomerkintä tietoverk- 
koon, kirjata kuvakuoreen tarvittavat merkinnät ja huolehtia kuvakuori tutkimushuoneisiin. 
Osastonsihteerit selvittelevät myös poliklinikoilta, saneluista ja eri meetingeistä palautuvia 
kuvakuoria ja toimittavat ne eteenpäin. VuodeosastoiIla ja poliklinikoilla osastonsihteerit 
ja hoitohenkilöstö huolehtivat potilaan kuvista etsien tarvittavat kuvat esille kuvapussista, 
lähettäen kuvat lausuttavaksi röntgeniin ja potilaan mukaan esim. leikkaussaliin tai 
tutkimuksiin. Lääkäreiltä menee aikaa suurin piirtein saman verran filmien asetteluun 
valotaululle kuin kuvien hakemiseen digitaalimallissa työasemalle. Tästä syystä lääkäreille 
ei ole erillistä kuvien käsittel yai kaa laskettu kummassakaan arkistointimallissa. 

Koska Suomessa on vahan käytännön kokemusta täysin digitaalisesti toimivasta ar- 
kistojärjestelmästä, on digitaaliarkistoinnin vaatimaa lisätyöaikaa vaikea arvioida. PACS:n 
ominaispiirre on että toiminta on automaattista tiedonkäsittelyä eikä se vaadi ihmistyövoi- 
maa. Radiologeilla menee alussa ennakkoarvioiden mukaan 10-20% enemmän aikaa 
kuvien saneluun kuin filmimallissa. Lisäajan on arveltu kohdistuvan pääasiassa ct-, ja 
magneettitutkimusten saneluun. Röntgenhoitajilta digitaalimalli ei vie lisäaikaa, ainoas- 
taan työskentelytavan täytyy olla huolellisempi. Digitaaliarkistoinnin alkaessa koulutetaan 

- ns. PACS-hoitajia, jotka opettavat ja ohjaavat alussa henkilökuntaa digitaaliarkistoinnissa. 
Heidän tehtäviinsä kuuluu tarvittaessa selvittaa ongelmatilanteet tai suorittaa muita arkis- 
tointiin liittyviä tehtavia. Filmejä joudutaan digitoimaan myös tulevaisuudessa, mutta tarve 
vähenee ajan myötä. 

4. TutkimusmeneteIma 

Filmiarkistoinnin kustannukset koostuvat henkilöstö-, laite-, filmi- materiaali- sekä ti- 
lakustannuksista. Digitaaliarkistoinnin kustannukset koostuvat henkilöstö-, laite- ja nauha- 
kustannuksista. 

Henkilöstökustannukset laskettiin arkistointimalleissa käytetyn työajan mukaan. Mi- 
tattaessa eri ammattihenkilöilta kuluvaa aikaa perinteisessä filmiarkistoinnissa kiinnitettiin 
huomio erityisesti niihin toiminnan osatekijöihin, jotka poistuvat digitaalisen arkistointi- 
mallin toimiessa. Keskeisempiä digitaaliarkistoinnin vaikutuksesta poistuvia tehtavia ovat 
filmiarkiston yllapito, kehityskoneiden, filmitulostajien ja valotaulujen yllapito, kuvien 
etsiminen, kuvien kuljettaminen paikasta toiseen ja kuvien asettaminen valotaululle kuva- 
meetingiä varten. 

Tutkimusaineisto kerättiin jokaisessa sairaalassa ammatti- ja työtehtäväkohtaisesti 
erillisillä lomakkeilla, joita täydennettiin etukäteismittauksilla. Lomakkeissa eroteltiin 
yksityiskohtaisesti eri työvaiheet ja kukin työntekijä katsoi kellosta tehtävään kuluneen 
ajan ja merkitsi sen lomakkeeseen. Etukäteismittaukset kohdistuivat usein toistuviin 
rutiineihin ja nämä työvaiheet työntekijä merkitsi tukkimiehen kirjanpidolla. Tutkimusaika 
vaihteli viidestä päivästä koko viikkoon riippuen työtehtävästä. Tutkimuksessa mitattiin 
aikaa, mi kä kului röntgenkuvien kasittelyyn seuraavilla ammattiryhmillä röntgenhoitajat, 
röntgenyksiköiden osastonsihteerit, kehittäjät ja lähetit. Aika mitattiin myös vuodeosasto- 
jen ja poliklinikoiden henkilöstöltä (KYS; 5 vuodeosastoa, PKKS;3 vuodeosastoa, 4 
ensiapupoliklinikkaa ja 2 ajanvarauspoliklinikkaa).Laskettaessa aikaa, mika kului kuvien 
kasittelyyn osastoilla ja poliklinikoilla koko sairaalassa, käytettiin hyväksi yleissairaanhoi- 
don hoitojaksoja sekä poliklinikkakäyntejä. Psykiatrian hoitojaksot poistettiin, koska 
kuvauksia on vahan. Aika, mika kuluu PACS -hoitajilta, kuvien digitoimiseen ja meetin- 
gitaulujen tarkistamiseen toiminnan normalisoituessa perustuu arvioon. 



Molemmissa arkistointimalleisa kulunut työaika muutettiin ammattiryhmittain palkka- 
kustannusten perusteella markoiksi. Tuntipalkkana kaytettiin KYS:n palkkatoimistosta 
saatua tuntipalkkaa ja se kerrottiin 1.6:lla. Tällöin kustannukset sisältävät henkilöstösivu-, 
hallinnon sekä muita yleiskustannuksia. 

Filmiarkistoinnissa laitekustannukset koostuvat kehityskoneista, filmitulostimista, ku- 
vamakasiineista, valotauluista ja muista kuvien kehittamiseen ja katseluun käytettävistä 
laitteista. Laitekustannuksia laskettaessa on otettu huomioon hankintahinta, päaomakus- 
tannukset on laskettu annuiteettipoistomenetelmää kayttaen 5%:n korolla ja taloudelliseksi 
pitoajaksi oletettiin 7 vuotta, jonka jalkeen laitteen jäannösarvo on 0. Huoltokustannukset 
on pyritty laskemaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 

Digitaaliarkisto käsittää arkistoja, ohjaimia sekä palvelimia. Lisäksi tarvitaan teholtaan 
erilaisia työasemia. Pääomakustannukset laitteista ja ohjelmistoista on laskettu annuiteetti- 
poistomenetelmää kayttaen. Korkona on käytetty 5% ja taloudellisena pitoaikana 5 vuotta, 
jonka jalkeen jaännösarvo on 0. Laitteiden ja ohjelmistojen huolto- ja ylläpitokustannuk- 
siksi on laskettu 7% laitteiden hankintahinnasta. Laitteiden hankintahinnat on saatu eri 
laitetoimittajilta. 

- Filmikustannukset tulevat erilaisista filmeista, kehittämiseen tarvittavista kernikali- 
oista seka filmien kehityksestä muodostuneesta ongelmajätteesta. Paperikustannukset 
koostuvat pääasiassa kuvakuorista. Digitaaliarkistoinnissa materiaalikustannukset tulevat 
kuvanauhoista sekö optisista levyistä. 

Tilakustannukset muodostuvat kuva-arkiston vuokrasta seka siivouskustannuksista. 
Vuokra kattaa ylläpito- ja kunnossapitokustannukset. 

Kustannusanalyysissa laskettiin molempien arkistointimallien kokonaiskustannukset, 
verrattiin kustannuksia keskenään ja laskettiin markkamääräinen ero. 

Tutkittaessa digitaaliarkistoinnin muuta mahdollista hyötyä kiinnitettiin huomiota tie- 
don kulkuun ja mahdollisiin toiminnallisiin ongelmakohtiin hoitoketjussa potilaan kaydes- 
sä röntgentutkimuksessa. Radiologinen hoitoketju koostuu ajasta, joka alkaa, kun potilas 
ilmoittautuu röntgenissa tai tutkimuspyyntö lähetetään röntgeniin ja päättyy siihen, kun 
radiologisen tutkimuksen tulos on kliinikon käytettävissä. Tutkimustieto hankittiin erilli- 
sillä lomakkeilla. 

4. Tutkimustuloksia 

4.1 Työajan käyttäminen arkistointimalleihin 

Filmiarkistointiin kulunut aika vaihteli paljon ammattiryhmittäin eri sairaaloissa. Esi- 
merkiksi KYS:n 18 työvuodesta kului kuvien arkistointihenkilöstöltä 2.8, röntgenin 
henkilöstölta 8.4, vuodeosastoilta 2.7, poliklinikoilta 2.4 ja laheteilta 1.7 työvuotta. Kehit- 
tajien osuus röntgenin henkilöstöstä on 4.8 ja röntgenhoitajien 2.6 työvuotta. 

Vuodeosastoilla kaytettiin kuvien kasittelyyn KYS:ssa keskimaarin 5.6 minuuttia ja 
PKKS:ssa 5.1 minuuttia hoitojaksoa kohden. Poliklinikoilla eri sairaaloissa oli erilaisia 
toimintatapoja. KYS:ssa Iahetit kuljettivat ja selvittelivät kuvakuoria, muissa sairaaloissa 
hoitohenkilöstö huolehti hyvin pitkälle kuvaliikenteesta. PKKS:ssa jokaista kuvattua 
polikliinista potilasta kohden kuvien käsittelyyn kului keskimaarin 2.4 minuuttia. Aluesai- 
raaloissa ei mitattu erikseen aikaa, mikä kului vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, vaan niissä 
kaytettiin KYS:n ja PKKS:n pilottiosastoilla saatua aikaa. Taulukossa 1 on esitetty aika, 



mikä poistuu filmiarkistoinnin myötä tunteina sairaalakohtaisesti, työvuosina seka tutki- 
musta kohden. 

Taulukko 1. Filmiarkistointiin kulunut aika sairaaloittain 

Digitaaliarkistoinnin vaatima lisaaika jouduttiin arvioimaan kussakin sairaalassa. Di- 
gitaaliarkistoinnin aiheuttama oletettu lisaaika oli vuodessa KYS:ssa 1766 tuntia, 
PKKS:ssa 1096 tuntia, 1AS:ssa 465 tuntia ja VAS:ssa 429 tuntia. 

4.2 Kaikki kustannukset 

Tunteja 
Työvuosia 
Tutkimusta kohden 

- 
Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty molempien arkistointimallien kokonaiskustannukset seka 
kustannukset tutkimusta kohden. 

IAS 
5311 
3.3 
11.1 min 

Taulukko 2. Filmiarkistoinnin kustannukset 

1 KYS 1 PKKS 1 IAS 1 VAS 

VAS 
5542 
3.4 
13.9 min 

KYS 
28 843 
18.1 
15.3 rnin 

PKKS 
19 915 
12.5 
16.6 rnin 

Taulukko 3. Digitaaliarkistoinnin kustannukset 

1 KYS 1 PKKS 1 IAS 1 VAS 

Kaikki kustannukset. 
Tutkimusta kohden 

Digitaaliarkistoinnin kustannukset olisivat KYS:ssa 54%, PKKS:ssa 57%, 1AS:ssa 
57% ja VAS:ssa 63% filmiarkistoinnin kustannuksista. Siirryttäessä täysin filmittömaan 
kuvantamiseen säästöt ovat vuodessa KYS:ssa noin 2 400 000 mk, PKKS:ssa 1 400 000, 
1AS:ssa 490 000 mk ja VAS:ssa 380 000 mk 

5 168 951 mk 
45.72 mk 

Kaikki kustannukset. 
Tutkimusta kohden 

4.3 Digitaaliarkistoinnin mahdollinen hyöty 

Kaikki sairaalat huomioon ottaen tutkittiin yhteensä 1363 potilaan kayntikerta rönt- 
gentutkimuksessa radiologisen hoitoketjun avulla. Aika mitattiin potilaan ilmoittautumi- 
sesta siihen, kun tieto oli kliinikolla tai potilas poistui röntgenosastolta. Keskeisia radiolo- 
gisen toiminnan ongelmakohtia ovat potilaan odotusaika seka viiveet kuvien lausumisessa 
ja lausunnon kirjoittamisessa. Digitaaliarkistointi nopeuttaa tiedon kulkua, mutta suurin 
hyöty tiedon kulun nopeudessa saadaan silloin, kun muutetaan myös muita toimintatapoja 

3 237 194 mk 
45.11 mk 

2 773 021 mk 
24,52 mk 

1 140 884 mk 
40.81 mk 

1 844 882 mk 
25,71 mk 

1 027 937 mk 
43.70 mk 

655 745 mk 
23,45 mk 

648 065 mk 
27,55 mk 



ja käytetään täysimääräisesti hyväksi tiedonsiirron ja digitaalisen arkistoinnin suomat 
mahdollisuudet. Taulukossa 5 on vertailtu molempia arkistointimalleja toiminnallisesti 

Tauluko 9. Yhteenveto molemmista arkistointimalleista toiminnallisesti. 

Perinteinen filmiarkistointi Digitaalinen filmiarkistointi 

1 Hoito nopeutuu, kuvien odottelu ei vie aikaa l 

vissä monessa paikassa yhtä aikaa 
Kadoksissa olevia kuvia alle 1% 

, Kuvista yksi versio. Kuvat ainoastaan yhdessa pai- 

Diagnoosin teko helpottuu, käsittelemällä kuvia 
saadaan enemmän informaatiota esille 
Alkuperäinen kuva on arkistossa, kopiot on nähtä- 

) kilöt paikasta toiseen 
1 Kuvien hakeminen arkistosta tapahtuu syntymaajan 1 Kuvia voidaan hakea arkistosta esim. hetun, ni- 

- 

mukaan men, tutkimusnumeron, tutkimuskoodin tai mo- 
daliteetin mukaan 

Filmit pussitetaan kuvakuoriin ja käsityönä 
kuvakuoret arkistoidaan syntymaajan mukaan fil- 
miarkistoon. Kuvakuoria kuljettavat eri ammattihen- 

Järjestelmän hallintaohjelma hoitaa kuvien arkis- 
toinnin ja kuvaliikenteen 

Kuvien katsomiseen tarvitaan valotauluja 1 Kuvat katsotaan monitorilta l 

~~~ 

Kuviin tehdään tarvittavat merkinnät kynällä, vii- Kuviin voidaan tehdä kaikenlaisia mittauksia, 
voittimella ja kulmamitalla merkintöjä, laskea pinta-aloja ja katsella kolmi- 

Kuvat, pyyntö ja lausunto erillään 

1 Kuvat ovat katsottaessa samansävyisiä, ainoastaan 1 Kuvasävyjä voidaan muutella, korostaa ääriviivoja, 1 

Kuvat, pyyntö ja lausunto yhdessä 

1 voimavalolla voidaan katsoa ylivalottuneita kohtia 1 poistaa virheitä 
1 Kuvameetingeissa hankala nähdä yksityiskohtia 1 Kuvameetingeissa kuvia voidaan katsella videoty- 

1 kin avulla ja tarvittaessa yksityiskohtia korostaa 
1 Kuva filminä, voidaan tuottaa analogisesti tai digi- Digitaalinen kuva 1 
taalisesti 1 Filmipohjaiset kuvat joudutaan 

1 Filmin kehitykseen tarvitaan kemikaaleja ja kehityk- 1 
- - 

sestä muodostuu ongelmajätteitä 
Kuvat kulkevat eri sairaaloiden välillä postin tai 1 Jos on toimiva kuvaverkosto, kuvat kulkevat ver- 
muun kulkuneuvon välityksellä 1 kostoa pitkin 

5 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotu tkimuksen tarve 

Arviointi digitaaliarkistointimallista ja sen kustannuksista tehtiin ennen digitaaliarkis- 
toinnin käyttöönottoa. Ennen uuden toimintamallin kayttöönottoa tehtyyn arviointiin liittyy 
tiettyjä ongelmia. Kahden arkistointimallin vertailu perustui olettamukseen, että molemmat 
mallit toimivat taysin vakiintuneina. Tutkimuksessa digitaaliarkistointia arvioidaan taysin 
filmi ttömänä, vaikka käytännössä ei koskaan päästä tähän asteeseen, vaan toiminta siirtyy 
asteittain lähemmäksi filmittömyyttä. Filmiarkistoinnin kustannukset perustuvat todellisiin 
kustannuksiin, mutta digitaaliarkistoinnin kustannukset perustuvat laitetoimittajilta saatui- 



hin hintoihin sekä työaika arvioon. Arvioinnin ongelmaa lisää se, että PACS:n teknologia 
kehittyy nopeasti ja hinnat muuttuvat olemassa olevien markkinoiden mukaan. Tutkimus 
kohdistui yhteen yliopistolliseen ja yhteen keskussairaalaan sekä kahteen aluesairaalaan. 
Sairaalat ovat organisatorisesti erilaisia, mutta tutkimustulokset olivat hyvin pitkälle 
yhteneväisiä ja täten yleistettävissä muihinkin vastaaviin sairaaloihin. 

Tällä hetkellä digitaaliradiologian painopiste laajenee kuva-arkistoinnin lisäksi -- alueel- 
lisen kuvaverkoston - kehittämiseen. -- -. -. Digi taaliverkostbn avulla voidaan yhtenäistaa hoito- 
ketjua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valille. Erikoissairaanhoidossa 
melkein kaikki kuvat tuotetaan digitaalisesti, mutta perusterveydenhuollossa ainoastaan 
suurimmissa terveyskeskuksissa. Terveyskeskukset ovat lähivuosina uusimassa röntgen- 
laitteitaan ja kiinnostus on kova digitaalilaitteisiin. Digitaalitekniikan avulla parannetaan 
eri sairaaloiden välistä yhteistyötä kuvien siirrossa ja kuviin liittyvissä toiminnoissa. 
Potilaan siirtyessä sairaalasta toiseen kuvat ovat digitaaliverkon avulla aina saatavilla. 
Tällä hetkella kuvat liikkuvat hyvin vähän eri sairaaloiden välillä ja kuvia joudutaan tästä 
syystä ottamaan uudelleen. Kustannukset seka säderasitus kasvavat. Toimiva digitaaliver- 
kosto ja keskitetty alueellinen kuva-arkisto poistaisi monia informaation kulkuun liittyviä 
ongelmia. 

Ennen suurimpien terveyskeskusten röntgenlaitteiden uusimista ja toimivan tiedonsiir- 
ron rakentamista terveyskeskusten ja eri sairaaloiden valille tarvitaan alueellista tietoa 
digitaalisuuden tuomista kustannuksista seka hyödyistä. Ongelma on ajankohtainen ja 
vaatii nopeasti asiaan perehtymistä ja sen perusteella tehtyjä ratkaisuja. 
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