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Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä on kehitetty sähköinen dokumentaatiojarjestelmä, 
joka on toimiva seka sairaalaan sisällä eri osastoilla että sairaalaan ulkopuolella 
Iahetelpalaute-järjestelmänä. Dokumentaatiojarjestelman vaiheittainen käyttöönotto alkoi 
kaksi vuotta sitten. Ratkaisu tietohallintaan löytyi niuodostamalla sairauskertomus- 
järjestelmästä ja Iahetelpalaute-järjestelmästä yksi yhteinen tietokanta erotellen eri 
käyttäjäryhmät toisistaan loogisesti. 

Käyttöliittymässä idea on toimiva. Käyttöliittymä on kaikille käyttäjäryhmille likimain 
samanlainen, fyysisestä paikasta (sairaalalterveyskeskus) tai käyttäjän oikeuksista (Iaake- 
tietieteellinen sairauskertomustieto/ hoitokertomustieto) riippuen voi olla pieniä kayttö- 
tarkoitukseen liittyviä eroja. Erikoisalakohtaiset jaottelut seka kayttajakohtainen jaottelu 
toimivat orrgelmitta. Hoitajalahete ja hoitokertomus toimivat samalla tavoin kuin perinteinen 
lääkäriperusteinen sairauskertomusjärjestelmä ja ovat samassa tietokannassa - yhdistettävissä yhteiseksi potilastiedoksi. Sama tietokanta-ideologia pätee niin haluttaessa 
muidenkin hoitoketjuun osallistuvien tuottamaan tietoon, siis saumattomuus on 
toteutettavissa. Saumattoman sähköisen Iahetelpalautejärjestelman toimiminen 
keskussairaalan ja avoterveydenhuollon välillä edellyttää toimivaa sähköistä 
potilaskertomusjärjestelmää molemmissa paissa seka molempien tietojärjestelmien 
integraatiota. Sähköisen dokumentointijarjestelman ja Iahetelpalautejarjestelman käyttäjiä 
ovat lääkärit ja hoitohenkilökunta erikoissairaanhoidossa ja samat ammattiryhmät voivat 
olla Iahetteen ja palautteen Iahettajina ja vastaanottajina perusterveydenhuollon puolella. 
Työntekijä saa oman käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeus määritellään työnkuvan mukaan. 
Järjestelmän käyttöoikeuden perusteena on hoitosuhde asiakkaaseen (hoidon valmistelu 
taj hoidon toteutus). 

Pohjois-Karjalan verkostoitumishankkeen tavoitteena on suunnitella keinoja, joilla nykyinen 
hoidon taso säilyttäen voidaan lisätä toiminnan sujuvuutta sekä saavuttaa taloudellisia ja 
toiminnallisia hyötyja. Kartoituksen yhteydessä on selkeästi tullut esille tarve suunnitella 
uudelleen Pohjois-Karjalan terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin välistä Iahete- ja 

+ 
palauteliikennetta. Suunnittelun tavoitteena on hoitotoiminnan uudistaminen 
potilaskeskeisesti siten, että kaikissa kohdissa otetaan ensisijaisesti huomioon hoidon 
sujuvuus potilaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on löytää ne 
toimintatavat ja -tekijät, jotka todella tuovat arvoa potilaalle. Ne toiminnot, jotka eivät tuo 
lisäarvoa potilaalle, pyritään eliminoimaan seka poistamaan kaikki vaiheet, joissa samaa 
asiaa tehdään useaan kertaan. Hoitoketj~~in muuttuminen joustavammaksi lyhentää hoidon 
toteutumisaikaa, mitä voidaan pitää jo sinänsä hyötyna potilaalle. 

Lahete siirtyy elektronisesti Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella terveyskeskuksesta 
erikoissairaanhoitoon. Lahete toimii terveydenhuollon organisaatioiden välisenä tilauksena 
ja tiedonsiirtona. Lahetteet ovat joko lääketieteen Iahetteita tai hoitotyön Iahetteita. 
Perinteinen käsite sairaanhoitajan Iahete on muutettu hoitotyön Iahetteeksi ,koska 
Iahettajana voi olla myös neuvolan kätilö tai terveydenhoitaja. Lahetteisiin on mahdollista 
tehdä konsultaatio, kun kysytään toisen orgariisaation asiantuntijan mielipidettä. 
Järjestelmä antaa niahdollisuuden tarkentaa saapuneen Iahetteen tai palautteen tietoja. 



Palaute 
Sairaalahoidon tai hoitoon liittyvän viimeisen poliklinikkakaynnin jälkeen sairaanhoitopiiri 
lähettää hoitoyhteenvedon terveyskeskukselle elektronisesti ja paperilla niin kauan kunnes 
sähköinen allekirjoitus on voimassa. Kun potilas Iahetetaan takaisin 
perusterveydenhuollon piiriin tai edelleen toiseen laitokseen, Iahetetaan vastaanottavalle 
yksikölle hoitoyhteenveto potilaan kokonaishoidosta. Hoitoyhteenveto sisältää potilaan 
hoitoon osallistuneiden asiantuntijoiden lausunnot ja jatkohoito-ohjeet. Hoitotyön osalta 
Iahetetaan hoitotyön palaute, jonka Iahettajana voi olla sairaanhoitaja, katilö, 
fysioterapeutti tai terveydenhoitaja. 

Sähköinen sairauskertomusjärjestelmä mahdollistaa myös erilaiset mallit vapaan tekstin ja 
tiukasti strukturoidun tiedontuoton väliltä. Mallintaminen eli jokaiseen toimintoon optimoitu 
malliehdotus ohjaa käyttäjää tuottamaan tietoa sovittujen ohjeiden mukaisesti. 
Mallintarriisen avulla sairaalan hoitokaytannöista voidaan paremmin tiedottaa ja 
Iahetelpalautejarjestelmässa turhat potilaiden Iahettamiset vähenevät. Tarvittaessa 
voidaan pyytää tarpeellista lisätietoa Iahettavasta yksikösta jopa ennen potilaan 
lähettämistä vahentaen siten kustannuksia ja tehostaen myös potilaan ajankäyttöä. 
Ohjeineen ja valikkoineen mallintaminen on osa käyttäjän päätöksenteon tukea. - 
Mallintaminen on osoittanut toimivuutensa. Tällä hetkellä Iahetteen tekijä valitsee valmiin 
erikoisalakohtaisen puolistrukturoidun Iahetepohjan, johon erikoissairaanhoidossa on 
ohjeistettu rriitä tietoja potilaasta tarvitaan Iahetteen sisällöksi. Samalla tavalla palaute on 
mallinnettu yhteistyössa terveyskeskusten edustajien kanssa. 

Hoitotyön palaute on aina puolistrukturoitu ja sisällöltään erikoisalakohtainen. Hoitotyön 
Iahetetta kehitettiin aluksi läänin hoitotyön asiantuntijatyörytimassa yhteistyössa 
perusterveydenhuollon herikilökurinan kanssa tavoitteena terveydenhuollon saumattoman 
toiminnan kehittäminen ja hoidon jatkuvuuden parantaminen. Vuonna 1999 
sairaanhoitajan Iahete nykyinen hoitotyön Iähetelpalaute kehitettiin TERVE-projektin 
yhteydessä elektroniseen muotoon osaksi sähköistä Iahetelpalaute- ja 
dokumentointijarjestelmää. Näihin hoitotyön Iahetteisiin ja palautteisiin on luotu yhteinen 
hoitotyön sisältö ja rakenne. Yhteisenä rakenteena on suomalaisen hoitotyön toimintojen 
luokituskomponentit, joiden asiantuntijana ja kouluttajana oli THM Anneli Ensio. 

Elektronisen Iahetteenlpalautteen keskeinen tavoite on hoidon laadun parantaminen 
kirjaamista parantamalla. Kehittamistarpeena ovat jatkuvuuden parantaminen, 
turvallisuuden lisääntyminen, taloudellisuus, tehokkuuden lisaantyminen, oikeusturvan 
toteutuminen ja kaytantöjen yhtenäistäminen ja sitä kautta paallekkaisyyden poistaminen. 
Kirjaamisen paallekkaisyyden poistaminen ja vastuu kysymysten selkiyttaminen edellyttää 
kehittarriisvaiheessa tiivistä yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Kertomuksen 
sisällöistä ja uusista toimintatavoista on sovittava. Muutos edellyttää uusien 
työskentelytapojen omaksumista ja sahköisesta dokumentointijarjestelmasta saatava 
hyödyn oivaltamista. 



POTILASI-IETOJARJESTELMAN 
RAKENNE 

ELEKTRONINEN SAIRAUS- 
KERTOMUSJARJESTELMA = 

- sahköinen 
sairauskertomus 

sahköinen lahete 
4 

sahköinen palaute 

HOITOTYON LÄHETE 
* 

Hoitotyön Iahete = hoitotyön 
arnrnattilaisen (sairaanhoitaja, 
katilö, terveydenhoitaja) tekemä ' 
hoitotyön Iahete perusterveyden- 
huollosta erikoissairaanhoitoon + 



HOITOTYON PALAUTE 
I 

Hoitotyön palaute = hoitotyön 
ammattilaisen (sairaanhoitaja, 
kätilö, terveydenhoitaja) tekemä ' 
hoitotyön palaute erikoissairaan- 
hoidosta perusterveyden- t 

huoltoon 

Tavoitteet & haasteet 
L 

saumaton palveluketju 
palveluprosessien uudistaminen 
asiakkaan kotona selviytyminen * 

moniammatillinen yhteistyö 
asiakaslähtöisyys 

\ 
verkostoituminen & tietosuoja 
päällekkäisten palvelujen purkaminen 

HOITOTYON LAHETE- 
PALAUTE rn 

hoitotyön Iähetteen ja palautteen 
dokumentointi aloitettiin kesäkuussa 1999, 
kehittämistä jatkettiin syksyllä 1999 t 

pientyöryhmissä ohjaustyhman johdolla 
työryhmä: 

t 
2 sairaanhoitajaa terveyskeskuksesta 
(Outokummun terveyskeskuksen 
vuodeosasto, pkl) 



- 4 sairaanhoitajaa P-KShp ky 
(gastroenterologinen ja ortopedinen 
vuodeosasto, sisätautien pkl, diabetes pkl) = 

kehitystyö keskittyi mallipohjiinjoihin 
haettiin yhteinen hoitotyön tietopohja ja 
rakenne 

yhteinen mallipohja helpottaa ohjelman 4 

käyttöä, tiedon löytämistä ja 
ymmarrettavyytta seka Iahettavassa että 
vastaanottavassa yksikössa 

pitkälle viedyn strukturoinnin todettiin 
nopeuttavan huomattavasti Iähetteenl 
palautteen tekemista 

strukturointi ohjaa hoitotyön kirjaamista 
sisällöllisesti kattavaan suuntaan 

s 

hoitotyön Iahetteen ja palautteen testaus 
C 

aloitettiin marraskuussa 1999 

käyttö laajentui kevään 2000 aikana 

kaikille erikoissairaanhoidon erikoisaloille 

ja Outokummun, Ilomantsin, Enon, 8 

Kiihtelysvaaran ja Tohmajarven 

terveyskeskuksiin, uusimpia Iahetteen 

palautteen kayttajia ovat Nurmeksen ja 

Valtimon terveyskeskukset * 
tällä hetkellä Iahetelpalaute ja rjestelman 

kayttajia on 10 terveyskeskusta 



tavoite: vuoden 2001 lopussa kaikki 17 

kuntayhtymän terveyskeskusta ovat mukana . 
käyttökoulutus on tapahtunut kollegalta 

i 

toiselle 

hoitotyön ki jaamista on kehitetty koko P 

ajan kertomuksen kehittämisen myötä 

strukturoinnin avulla voidaan laadullisesti 

ohjata ja mitata hoitotyön ja sen kirjaamisen 

sisältöä 

I 

sisällön kehittämiseksi on ja jestetty 

koulutusta suomalaisen hoitotyön 

toimintojen luokituskomponenteista THM ' 
Anneli Ension pitamana 

Suomalaisen hoitotyön 
toimintojen luokituskomponentit 

THM Anneli Ensio 
Aistitoiminta Laakehoito - Aktiviteetti Nesteytys 
Erittaminen Psyykkinen tasapaino ' 
Fyysinen tasapaino Ravitsemus 
Hengitys Selviytyminen 
Itsehoito Te~eyskayttaytyminen 
Kanssakayminen Terveyspalvelujen kayttö 
Kudoseheys Turvallisuus 










