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Paperisten potilasasiakirjojen muuntaminen sähköiseen muotoon eli skannaus tarkoittaa
paperien kuvaamista, muuntamista kuvatiedostoksi ja tallentamista digitaaliarkistoon. Sama
digitaalitallenne voidaan siirtää kuvana mikrofilmille. Paperille alun perin tehdyt
potilasasiakirjat sisältävät niin monimuotoista tekstiä ja lisäksi piirroksia, että tallennus
tehdään kuvina ilman yritystä muuntaa asiakirjoja tekstitiedostoksi. Artikkelissa VSSHP
elektroninen potilaskertomus –projektia johtava lääkäri Pirkko Kortekangas selvittää
perusteita, miksi Turun yliopistollisessa keskussairaalaan (TYKS) hankittiin
potilasasiakirjojen skannausjärjestelmä.

Skannauksen järkeä voidaan hakea organisaation sisäisestä toiminnannasta (potilaskertomuksen
eheys ja käytettävyys), organisaatioiden välisestä toiminnasta (tiedon siirtämisen helpottaminen),
valtakunnallisien normien täyttämisestä (säilytyksen optimointi) ja kaikkiin edellisiin liittyen
kustannusten säästöstä. Hakutulos riippuu toki siitä, millä lailla toteutetussa
tietohallintaympäristössä haku tehdään: tässä perusolettamuksena ovat sähköinen
potilasdokumentaatioympäristö ja paperiton toimintatapa potilashoidossa, joita kohti VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirissä ponnistellaan. Myös lähtötilanne potilaskertomusarkistossa vaikuttaa
asiaan: TYKSissä hyllytilan loppuminen on vaatinut jo vuosia asiakirjojen mikrofilmaamista
kansioiden mahduttamiseksi paikalleen.
Potilaskertomuksen eheys ja käytettävyys
Siirryttäessä sähköiseen potilasdokumentaatioon joudutaan väistämättä elämään välivaihetta, jossa
käytössä on kaksi järjestelmää kahden järjestelmän kustannuksin. Tämä pätee erityisesti nyt, kun
allekirjoituksien takia paperia on pakko tulostaa ja säilyttää. Toisaalta uusiakin paperiasiakirjoja
tulee liikkumaan vielä vuosia. Tarkoitus on kuitenkin päästä mahdollisimman nopeasti siihen, että
kertomuksen käyttäjä voi ja motivoituu käyttämään vain yhtä mediaa. Vanhaan tuttuun
paperikertomukseen on helppo pitäytyä pelkästään uuden opettelun vaivalloisuuden takia, mutta
erityisesti, jos sähköisessä kertomuksesta puuttuu olennaisia osia, kuten potilaan vanhat tiedot.
Sekakäyttökin estää sen omakohtaisen prosessin alkamisen, jonka tuloksena työtapa muovautuu
digitaalisen välineen suomia mahdollisuuksia hyödyntäväksi. Perusterveydenhuollossa saattaa olla
mahdollista ajatella, että vanhoilla kertomusteksteillä ei ole olennaista merkitystä enää parin vuoden
päästä. Erikoissairaanhoidossa on kuitenkin tarve ja normaaliin työtapaan kuuluvaa tutustua jopa
kymmeniä vuosia vanhoihin merkintöihin.
Itse asiassa, kun potilaskertomuksen eheyttä ja käytettävyyttä pidetään syynä skannata
paperiasiakirjoja sähköiseen kertomukseen, kyse on todellisuudessa elektronisen
potilaskertomuksen käyttöönoton edistämisestä. TYKSissä skannaukseen ryhtymisen merkittävin
syy on saada sähköisen potilaskertomuksen nimellisen käyttöönoton ja todellisen hyödyntämisen
välinen aika mahdollisimman lyhyeksi.
Tiedon siirtämisen helpottaminen
Luvallisia pyyntöjä saada potilaskertomuksen tietoja kertyy TYKSissä 15 000 vuodessa. Pyyntöjä
tulee viranomaisilta, vakuutuslaitoksilta, toisilta terveydenhuollon organisaatioilta ja potilailta.

Tämän luovutusprosessin virtaviivaistaminen sähköisesti tapahtuvaksi vaatisi tietoturvallista tapaa
hoitaa tiedon siirto siten, että prosessiin olisi integroitu alusta lähtien sähköinen pyynnön ja luvan
hallinta. Nämä tarvittavat tekniset ratkaisut epäilemättä löytyvät aikanaan, ja silloin
potilaskertomusten digitaalimuotoisuus on tietysti edellytys tiedon siirron helpottumiselle – mutta
vie toki TYKSin arkiston 550 000 aktiivikertomuksen skannauskin aikansa. Odotellessamme
todellisia tiedonsiirtokustannusten vähenemistä, laskemme hyödyksi skannattujen paperilupien
hallinnan digitaalisesti.
Säilytyksen optimointi
Paperi on hyvä, mutta kallis arkistomuoto, Kalleus syntyy osin tilakustannuksista – erityisesti jos
tilaa pitäisi rakentaa lisää. Henkilöresursseja kuluu tietysti tavanomaiseen hakemiseen ja
kuljetukseen, mutta myös, koska potilaskertomuskansion sisällä on asetuksen mukaan erilaisia
aikoja säilytettäviä osia, joiden erotteluun kuluu aikaa. Osalta hoitodokumentteja vaaditaan yli 100
vuoden säilytystä ja myös käytettävyyttä - TYKSin arkistossa on pitkään säilytettäviä sivuja yli 20
miljoonaa. Kertomuskansioiden systemaattinen läpikäynti, otsikoinnin ja sisällön selaus sekä
lajittelu ovat erityisen tuttua työtä niissä arkistoissa, joissa mikrofilmaukseen on jouduttu
turvautumaan tilanpuutteen takia jo aikaisemmin. Skannauksen ero tähän aikaisempaan
mikrofilmaustoimintaan on lähinnä se, että lähes samalla työllä asiakirjasta saadaan sekä
digitaalinen tiedosto että mikrofilmi. Jos kertomusten pitkäaikaiseksi käyttökappaleeksi
suunnitellaan digitaalista muotoa, kuten TYKSissä sähköisen potilaskertomuksen takia on
luonnollista, on halvimmalta vaikuttava säilytysmedia kovalevy, koska digitaalinen aineisto vaatii
ehkä useitakin konversioita tiedon elinkaaren aikana. Jos mikrofilmi aiottaisiin pitää pitkän
tähtäimen käyttökappaleena, voitaisiin digitaalinen aineisto tallentaa nauhoille tai levyille, koska
näiden medioitten lyhyt käyttöikä ja konversiotarve eivät aiheuttaisi ongelmia.
Skannauksen myötä voidaan saada myös apua asetuksen asettamien säilytysaikojen toteuttamiseen.
Asiakirjojen lajittelussa säilytysaikojen huomioiminen lisää kyllä työtä, mutta tiedostoja voidaan
silloin hävittää vaadittavana ajankohtana jopa etukäteen ohjelmoiden. Kysymys, miten
mikrofilmille jo vietyjen osioiden hävittäminen synkronoidaan digitaaliasiakirjojen hävittämisen
kanssa, on ainakin TYKSissä tukenut suunnitelmaa luopua vanhojen hoitojaksokohtaisten
asiakirjojen skannauksesta muiden kuin 18. ja 28. päivänä syntyneiden osalta.
Kustannukset
Skannaus/mikrofilmaus –järjestelmän alkuinvestointi vastaa TYKSissä aikaisempia kolmen vuoden
mikrofilmauskustannuksia. Skannauksen ylläpidon kustannus on sama kuin yhden osastosihteerin
palkka, mutta lisäksi työ vaatii lisähenkilöstöä arkistoon ainakin alkuvuosina. Aktiivikertomusten
skannaus tulee kestämään yli 10 vuotta, mutta jo neljäntenä vuotena investointi ja sen ylläpito
sujuvat samoilla kustannuksilla kuin arkisto aikaisemmin. Pitkälläkin tähtäyksellä arkistossa
tarvitaan perushenkilöstö – tiedon huolintaan, luovutukseen, tarkastusoikeuden käyttöön ja käytön
seurantaan liittyvät työt vaativat tekijänsä digitaalisenkin arkistoinnin aikana. Siitä riippumatta,
3000 työntekijän TYKSissä viimeistään vuonna 2006 skannaustoiminta tuo säästöjä usean
henkilötyövuoden verran, kun päästään vanhojen paperikertomusten tilaamisesta, odottamisesta,
käsittelystä ja kuljettamisesta. Jos terveydenhuollon sähköisen allekirjoituksen normiston
luomisessa ei enää viivytellä, ja paikallinen tekninen toteutus valmistuu toivotussa aikataulussa,
vuoden 2004 loppuun mennessä, hyödyt voivat realisoitua vielä nopeammin.
Ei pelkästään järkevää, vaan myös muista syistä välttämätöntä

TYKSissä paperisten potilaskertomusten siirto sähköiseen muotoon on toiminnallisesti ja
taloudellisesti järkevää. Mutta kaiken lisäksi sama tekninen hankinta näyttää muutenkin
välttämättömältä siirryttäessä sähköiseen potilaskertomukseen. Suoraan digitaalisesti tuotetut
potilasasiakirjatkin on tallennettava mikrofilmille – kun ja jos paperia ei tilasyistä voida harkita
pysyväistallennuksen mediaksi. Vielä on liian visionääristä suunnitella toimintaa sen varaan, että
joskus pysyväistallennukseen kelpaa digitaalitallenne. Mutta kun digitaalisten tallenteiden siirto
mikrofilmille on huomattavan kallista filmin hinnan takia, on syytä toivoa, että digitaalisen
tallennuksen luotettavuus jo piankin sallii potilasasiakirjojen pitämisen digitaalimuodossa
kertomuksen käyttöiän eli ihmisiän ajan. Muuten päädytään tekemään käytettävyydeltään
tosiasiassa arvottomia varmuusmikrofilmejä, joissa yhden potilaan tiedot ovat esim. yhden käynnin
tai vuoden palasina siellä sun täällä mikrofilmirullissa.
Siis ken sähköiseen potilaskertomuksen käyttöön ryhtyy, joutuu joka tapauksessa pohtimaan miten
kertomuksen jotkut osat säilötään pysyvästi. Onpa tulevaisuuden mediaratkaisu sitten digitaalinen
tai edelleen mikrofilmi tai paperi, olisi hyvä saada periaatteellinen kannanotto, aiotaanko
pysyväisarkistointi hoitaa myös käytännössä kansallisella tasolla. Silloin ne, joilla ei ole
toiminnallista tarvetta skannata paperisia dokumentteja, voisivat rauhassa tyytyä toistaiseksi
digitaaliseen potilaskertomusarkistoon ja välttää kahden arkistomedian kustannukset.

