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Esitykseni on käytännön läheinen, peruskriittinen, ATK-asioihin vain pinnallisesti perehtyneen 
lääkärin näkemys sähköisen sairaskertomuksen rooliin julkisessa terveydenhuollossa.  
 
Terve-projekti historia alkoi v 1995. Tavoitteena oli luoda Pohjois-Karjalaan terveydenhuollon 
alueellinen yhteistyömalli, joka perustuisi sähköisen tiedonsiirron suomiin mahdollisuuksiin. 
Haluttiin rakentaa älykäs, ohjaava lähetejärjestelmä, joka loisi 
yhteiset hoito- ja tutkimuslinjat ja hyvän alueellisen hoidonporrastuksen. Terveydenhuollon oli aika 
verkottua ja säästää kustannuksia. 
 
Sähköinen kertomusjärjestelmän tulisi olla kaupallisista intresseistä vapaa, ei 
markkinasuhdanneherkkä , käyttöjärjestelmiin sitoutumaton ja omien tarpeiden mukaan nopeasti 
muokattavissa. 
Ohjelmaksi valittiin Doctorex-ohjelman pohjalta kehitetty, lääkäriasemilta tuttu ja turvallinen 
potilaskertomusjärjestelmä. 
 
Alkuvaiheen ongelmaksi muodostui lähetepohjien mallintamisen vaikeus ja sisällön sekavuu, myös 
tiedonsiirron hitaus  ja koko tietojärjestelmäsysteemin organisoitumattomuus. Sitkeällä 
kehittelytyöllä projekti poiki kuitenkin nykyisen dokumentointijärjestelmän,  joka on nyt lähes 
kattavasti käytössä kaikessa sairauskertomustaltioinnissa erikoissairaanhoidossa ja huomattavassa 
osassa lähete-palaute-järjestelmää avosektorin ja sairaalan välillä. 



 
VIIME VUODET 
 
Kliinikoille annettiin käyttöön  ohjelma,  joka alussa osoittautui raakileeksi, kömpelöksi ja liian 
hitaaksi, mutta perusidealtaan helpoksi. Käyttäjiltä pyydettiin välitöntä palautetta ja kärsivällisyyttä. 
Osa kliinisen työn tekijöistä peruspikakoulutettiin ohjelmointikykyisiksi ja tältä pohjalta teimme 
itse  esim. tähystys-lausuntopohjia ja strukturoituja lähetepohjia. 
Moni asia muuttui palautteemme ansiosta Asia tuntui omalta. Neuvottelukumppani ei ollut "firman 
myyntimies" , vaan oman talon tuttu atk-nikkari. Käytössä oli avoimen pikaisen evoluution 
tekniikka. 
 
 
POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄ 

 
 
Kullakin käyttäjällä on mahdollisuus valita tapansa dokumentoida sairauskertomustietoa. 
Perinteisesti lääkärit tuottavat sairauskertomustietoa sanellen nauhalle, josta se sitten puretaan 
paperidokumentaatioksi. Sanelu on mahdollista myös tässä järjestelmässä. Osastosihteerit 
kirjoittavat lääkärien sanelut entiseen tapaan ja sähköinen arkisto täyttyy samalla, kun 
siirtymävaiheen aikana tuotetaan paperitulosteet sairauskertomuskansioihin lääkäreiden ja 
hoitohenkilökunnan  luettavaksi. 

 
Mikäli lääkärit haluavat, he voivat täyttää sairauskertomustietoa sähköisessä muodossa 
tietokoneella suoraan järjestelmään, jolloin useita tiedon tuottamiseen liittyviä välivaiheita voidaan 
jättää pois (sairauskertomusten tilaus ja haku arkistosta, sanelun purku, kirjoitus, palautus arkistoon)  
Sähköinen sairauskertomusjärjestelmä mahdollistaa myös erilaiset mallit vapaan tekstin ja tiukan 
strukturoidun tiedontuoton väliltä. 
Henkilökunnan perinteisiä työtapoja pyritään kunnioittamaan mahdollisimman pitkälle eikä 
hallinnollisilla päätöksillä pakottamisen tielle ole lähdetty dokumentoinnissa.  
 
Sähköisen kertomuksen tärkein etu on sinne talletetun tiedon helppo ja välitön saatavuus. Potilaan 
soittaessa ja kysyessä esim. tutkimustuloksiaan on tieto heti saavutettavissa miltä tahansa sairaalan 
mikrotietokoneelta. Papereiden tilaaminen ja asiaan palaaminen niiden saavuttua jää tarpeettomaksi  
ja näin potilaiden asiat päästään hoitamaan sujuvammin.  
 



HOITOTYÖN LÄHETE JA PALAUTE 
 
Kokemukset hoitotyön palautteiden osalta ovat hyviä sekä perusterveydenhuollon että 
erikoissairaanhoidon puolella. Yhdessä suunniteltu palautteen sisältö helpottaa tiedon käsittelyä 
sekä lähettävässä että vastaanottavassa yksikössä. Tiedon kulun nopeus  helpottaa työskentelyä ja 
on yksi suurimmista ohjelmasta saatavista hyödyistä. Joustava ohjelman käyttö vaatii 
käyttökokemusta, mutta ohjelma on helppo oppia. Ohjelmasta saatavan hyödyn oivaltaminen on 
lisännyt käyttäjien halukkuutta ohjelman käyttöön. Atk-pohjaiseen tekstinkäsittelyyn tai 
konekirjoittamiseen tottumaton hoitaja on kuitenkin joutunut ponnistelemaan paljon pystyäkseen 
omaksumaan uuden kirjaamistavan kohtuullisessa ajassa . 

 
Koko sähköisen dokumentoinnin  periaatteena on pidetty sitä, että tieto kirjataan siellä, missä se 
syntyy ja että tieto on kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä. Yhteistyö ja yhteisten pelisääntöjen 
sopiminen eri ammattiryhmien välillä kehittämistyössä on välttämätöntä päällekkäisen 
dokumentoinnin estämiseksi ja vastuukysymysten selkiyttämiseksi.  Tämä prosessi näyttää olevan 
vielä kesken. 
 
SIHTEERIT JA DOKUMENTOINTIJÄRJESTELMÄ 
 
Pelko sihteereiden  jäämisestä työttömiksi sähköisenjärjestelmän myötä on osoittautunut turhaksi. 
Lähes kaikki lääkärien tuottama sairauskertomustieto tulee sihteerien sanelujen purkutyön kautta. 
Lääkärien itsensä tuottama sähköinen data rajoittuu lähinnä lyhyisiin 
sairauskertomuskommentteihin, tutkimuspyyntöihin, päivystysajan konsultaatiodialogiin, 
sairauslomatodistuksiin ja reseptilomakkeisiin sekä kuvatallennuksiin. Itse asiassa koko 
dokumentointijärjestelmän lopullinen läpimurto sairaalassa tapahtui muutamassa kuukaudessa 
sihteereiden systemaattisen koulutuksen myötä. 
Hoitohenkilökunta tuottaa pääsääntöisesti kaiken dokumentointimateriaalinsa itse kirjoittamalla. 
 
 
KUVAJÄRJESTELMÄ 

 
 
Kuvajärjestelmä perustuu DICOM-standardille ja toimii Windows-NT alustalla. Se  sisältää 
arkistoinnit, meeting-toiminnot ja lisäksi erilaisia katseluohjelmistoja tilanteen mukaan. 
Ohjelmistossa on käytössä kaikki yleisesti käytössä olevat kuvastandardit. 
Ohjelmistoa on testattu ja otettu osittain käyttöön ainakin radiologiassa, kardiologiassa, 
gastroenterologiassa, ihotaudeilla ja patologiassa sekä leikkauskertomusten liitteinä. Kuvia 



hyödynnetään meeting-toimintojen lisäksi tutkimus- ja vastaanottotilanteissa sekä koulutuksessa. 
Ihotaudeilla ja korva-nenä- ja kurkkutaudeilla tuotetaan järjestelmään kuvia diagnostiikkaa ja 
kontrollointeja varten. Patologiassa on toteutettu makroleikkelyyn ja mikroskopointiin sekä 
meeting- toimintoihin liittyvät kuvankäsittelytyöpisteet. 
Näppärää suoraan toimenpidekamerasta potilastiedostoon kuvia siirtävää ohjelmaa ollaan paraikaa 
etsimässä. Nähtäväksi jää, nousevatko eri ohjelmien integraatio-ongelmat ylitsepääsemättömiksi. 
Hyvin toimiva kuvantallennusjärjestelmä saattaa jatkossa mullistaa täysin perinteisen kuvailevan 
verbaalisen toimenpidelausunnon. Elävän kuvan rooli dokumentoinnissa on vielä epäselvää. 
Opetuskäytössä se on jo nyt osoittanut merkityksensä. 
  
 
LÄHETE-PALAUTEJÄRJESTELMÄ 

 
 
Yhteistyö avosektorin ja sairaalan välillä tapahtuu lähete-palaute-pohjalta. 
Järjestelmämme tarjoaa mahdollisuuden keskustelevaan lähete-palaute-käytäntöön. Ennen 
hyväksytyksi kuittaamista vastaanottava taho (yleensä sairaalan poliklinikan lääkäri) voi esittää 
lähetetietoja täsmentäviä kysymyksiä sähköisesti, kunnes lähete on molempien osapuolien mielestä 
hyvä.  Vasta sen jälkeen  potilaalle varataan aika tutkimuksiin, vastaanotolle tai suoraan 
toimenpiteeseen. Jo pienen kokemuksen perusteella tämä ping-pong-menetelmä näyttää ohjaavan 
kohti parempia lähetteitä. Samaa menetelmää tulisi voida käyttää myös potilasta siirrettäessä 
takaisin avosektorille jatkohoitoon. 
Menetelmä vähentää todennäköisesti potilaiden turhaa siirtymistä paikasta toiseen puutteellisten 
tietojen vuoksi, mutta vaatii toimiakseen huomattavia ajankäytön uudelleenjärjestelyjä sairaalan 
pkl-lääkärin työssä. Suurien potilasvolyymien klinikoissa muutosten teko saattaa osoittautua 
hyvinkin työlääksi  ja vaatia henkilökunnan määrässä lisäresursointia.  
 
Lähetepalautejärjestelmä on suojattu usealla tasolla: käyttäjäryhmä, PIN-koodi, SecGO-turvakortti, 
palomuuri, Doctorex-suojaus. 
 
 
 
 
 
 



LÄHETE 

 
 
Noin 20% nykylähetteistä tulee sairaalaan sähköisinä, mutta niistä vain osa käy läpi lääkäreiden 
välisen digitaalisen keskusteluvaiheen. Sihteerit kuittaavat yleensä lähetteen saapuneeksi. Hyöty 
rajoittuu vielä nykyään sähköisen postin nopeuteen. Tilanne on  muuttumassa hiljakseen sitä 
mukaan, kun resurssit paranevat ja sähköisen lähetteen hyödyt havaitaan ja ohjelma tulee 
muutenkin tutuksi. 
Tiukasti johonkin erityisongelmaan strukturoituja lähetteitä käytetään melko vähän. Selkeissä 
tilanteissa toimii perinteinen vapaamuotoinen lähete varsin hyvin sähköisenäkin, mutta niihin ei voi 
upottaa ohjeen muodossa alueellisesti sovittuja hoitokäytäntöjä. Hankalissa monisairaan potilaan 
ongelmavyyhdeissä ei taas strukturoidulle lähetteelle ole sijaa. 
 
 PALAUTE 

 
Palaute annetusta hoidosta  menee  lähes kaikkiin terveyskeskuksiin sähköisesti sekä lääkäreiltä että 
hoitajilta (epikriisi ja hoityönpalaute). 
 
Emme pääse näkemään ristiin sairaalan ja avosektorin potilastiedostoja vaan lähete-palaute on ainut 
sähköinen linkki välillämme. 



VIESTIJÄRJESTELMÄ 

 
Käyttäjien palautteen perusteella  potilaskertomusjärjestelmään saatiin erinomainen sisäinen 
viestiohjelma. Henkilökunta voi lähettää toisilleen potilaan hoitoon ja tutkimukseen liittyviä 
kommentteja ja pyyntöjä suojatusti dokumenttiohjelman sisällä ilman, että nämä  viestit tallentuvat 
potilaskertomukseen. Tämä ominaisuus toimii hyvin opetusvälineenä erikoistuvien lääkärien ja 
kouluttajien välillä. Välitön feed back -viesti on tärkeä osa jatkuvaa kouluttautumista missä tahansa 
työelämän vaiheessa kaikilla ammattiryhmillä. Myös potilaiden kanssa käytyjen puheluiden  
aiheuttamat jatkotoimet, kuten tutkimusvaraukset, on helppo ja nopea viestittää sihteereille.  
Uskon tällaisen järjestelmän nousevan erityisen arvokkaaksi kaikissa  akuuttihoitoa antavissa 
sairaaloissa sekä erikoissairaanhoidon ja avosektorin välisessä konsultoinnissa. Tämä tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden alueellisen hoidonporrastuksen hiomiseen todellisten esimerkkipotilaiden avulla. 
 
 
LANGATON LÄHIVERKKO POTILAAN HOIDOSSA 

 
Jotta sähköinen potilaskertomusjärjestelmä saataisiin sinne, missä tieto syntyy ja sitä eniten 
tarvitaan, päätettiin aloittaa kirurgisen osaston lääkärinkierto  langatonta lähiverkko käyttäen. 
Osasto varustettiin neljällä tukiasemalla, jotka antavat riittävän nopean datavirran osaston jokaiseen 
sopukkaan. Tavoitteena oli varustaa kiertokärry sellaisella tietoarsenaalilla, että kaikki potilaan 
hoitoa ja tutkimusta koskevat asiat saatiin hoidettua heti bed-side ilman, että mikään asia jäisi 
odottamaan  myöhempiä selvittelyjä.  



Vanhat kiertokärryt uudisrakennettiin  omalla verstaalla sellaisiksi, että ne soveltuivat sekä 
sähköiseen että perinteiseen paperipohjaiseen lääkärikiertoon. Kärryyn lastattiin siis 
potilaspapereiden lisäksi langattomalla verkkokortilla varustettu kannettava mikro, jonka 
työpöydälle on avattu potilaskertomusjärjestelmä, laboratoriotietokanta, lääketietokanta 
(Pharmaca), oman talon sovitut hoitokäytännöt sekä tieteellisen kirjaston sivut sekä netin kautta 
yhteys Terveysporttiin ja kansainvälisiin lääketieteellisiin tietokantoihin. 
Tavoite toteutui hyvin. Asiat eivät jääneet kesken tiedonpuutteen takia. Myös tarvittavat reseptit ja 
sairauslomalaput tulostettiin saman tien niin, että kotiutuvat potilaat pääsivät poistumaan sairaalasta 
heti kierron jälkeen ja vuoteet vapautuivat aikaisempaa nopeammin seuraaville potilaille. 
 
Akuutin kirurgisen osaston piirteenä on runsas kiireellisten päivystystutkimusten tarve. Saman tien 
kierron yhteydessä tehdyt tutkimuspyynnöt nopeuttivat tutkimusten saantia niin, että joidenkin 
potilaiden kohdalla kokonaishoitoaika lyheni. Kaikki tutkimustulokset olivat koko kierron ajan 
käytettävissä riippumatta siitä, missä potilaan paperit kulloinkin olivat. Viestipalautteiden 
lähettäminen oli mahdollista heti tuoreeltaan. Osaston kaikki lääkärit käyttävät langatonta 
kiertokärrymikroa eivätkä halua enää siitä luopua. Lääkärit kirjoittavat osan 
sairauskertomusmerkinnöistä suoraan kiertokärrymikrolla, mutta vähänkin pidempien tekstien 
kirjoittaminen  vie aikaa niin paljon, että ne kannattaa mieluummin sanella. 
 
Tällä hetkellä neljän langattoman mikron käyttö osastollamme on rutiinia. Alkuvaiheen ohjelman 
kaatumisongelmat ovat jääneet historiaan. Mikrojen omat akut eivät oikein tahdo jaksaa kiertoa 
loppuun asti.  Tuoreimmassa kiertokärryprototyypissämme  akku antaa ulos 220V jännitteen, joka 
mahdollistaa hyvän tietokoneen, monitorin ja printterin  mukaanoton kierrolle. Kärrysuunnittelua 
toteutetaan käyttäjien toiveiden perusteella huomioiden mahdollisimman pitkälle sähköisen 
tiedonsiirron tarpeet. Myös ergonomiset ja muotoilulliset tekijät on huomioitu. 
 
 
ONGELMIA 
-----Alkuperäinen viesti-----  
Lähettäjä:      Aarre Karvinen  
Lähetetty:      10. joulukuuta 2001 8:05  
Vastaanottaja:  Timo Lappalainen; Juha Lehtonen; Seppo Soininen  
Aihe:   Tässä Heikin kommentit viikonlopulta!  

 
hyvää sunnuntaita  
yritin taas lähteä kiertämään.  
kone 1: ei toimi lainkaan  
kone 2: lähti toimimaan kolmannen avauksen jälkeen  
kone 3: ei näy missään , lienee korjaamolla , ei tiedetä  
kone 4: lähti laakista käyntiin  
atk-ihmisten viesti hoitajille on edelleen usein: hyvin nämä toimivat , ette vain osaa käyttää.  
että vain tiedoksi että näiden koneiden  varaan ei  tiedonvälitystä  voi jättää. aikaa menee ja harmia 
tuottavat. eikä tietoa meille lääkäreille tule , jos teknisiä ongelmia on. 
terv  h ahtola  

 
Tekniset lastentaudit rassasivat kliinikkojen mieltä välillä kohtuuttomasti ja muutenkin kiireiset 
päivät tuppasivat venymään pitkiksi. 
Lääkärikunnan motivaatiota täytyisi pitää yllä aikaisempaa selvästi paremmalla tiedottamisella ja 
kouluttamisella, sillä heidän roolinsa kehittelytyössä on oleellinen. 
Jokaisesta kliinisestä yksiköstä pitäisi olla edustus käyttäjien muodostamassa ohjausryhmässä.  
Vaikka kertomusohjelmat neuvovatkin käyttäjäänsä melko hyvin, olisi tärkeää tarjota käyttäjille 
koko ajan ajantasolla olevaa problem-based käyttöohjetta.  



Päällekkäinen paperi- ja sähköisenversion käyttäminen on kömpelöä  ja ennen kaikkea 
dokumenttien tuplakuittaus on aikaa vievää. 
Moni sähköisen järjestelmän  ominaisuus edellyttää perinteisten työtapojen ja päiväohjelmien 
uudelleen muokkausta, johon tulisi antaa resursseja. 
 
 
TULEVAISUUS 
Sähköinen potilaskertomusjärjestelmä  jyrää tiensä nopeasti rutiinikäyttöön kaikkialla. Vain 
mielikuvituksettomuus asettaa kehitykselle rajoja. 
Käytännön työntekijöiden tulee ehdottomasti olla mukana kehittelytyössä  huolehtimassa siitä, että 
lopputulos on sujuva ja että siitä varmasti on hyötyä  potilaille ja koko 
terveydenhuoltojärjestelmälle. Sähköinen allekirjoitus tulee pian vähentämään siirtymävaiheen 
kohtuutonta paperimylläkkää 
 

 
 
 

 


