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Lähete/palautejärjestelmä on 
vuorovaikutteista 

hoitoprosessinohjausta eri 
terveydenhuollontoimijoiden kesken



Terveydenhuollon ongelmat ovat ympäri 
maailman samat

• Tutkittaessa eri maiden terveydenhuoltojärjestelmiä havaittiin, että
seuraavat asiat estivät laadukkaan potilashoidon toteuttamisen: 

• Toimimattomat ja epätäydelliset potilashoidon järjestelmät.

• Puutteelliset tiedot potilaasta ja heidän terveyshistoriasta. 

• Käytettävissä vain paperisia potilastietoja – usein ristiriitaisine tietoineen.

• Toimimaton lähetekäytäntö, joka edellyttää usein pitkiä matkustamisia 
potilaalta.

• Nykyiset järjestelmät keskittyvät seuraamaan toimintoja (määrää) sen sijaan, 
että ne varmistaisivat toimintojen laadun ja korkean laadun potilaille 
annettavissa palveluissa.  

(Welsh Assembly Government Report, Informing Healthcare, May 2002)



HealthNet on

• Sähköinen rakenteellinen potilaskertomusjärjestelmä, joka sisältää
• liitynnät laboratorio ja kuvantamisjärjestelmiin.

• sähköisen allekirjoituksen

• PharmaPoint lääketietokannan

• ”sähköisen reseptin”

• lääketieteelliset ja hallinnolliset prosessit

• Lähete/palaute ja konsultointijärjestelmä
eri terveydenhuoltoalan toimijoiden välillä
sekä yhden toimijan eri osastojen välillä.

• HealthNet vastaanottaa lähetteitä ja toimittaa 
palautteet seuraaviin järjestelmiin:

• Doctorex

• Miranda / Oberon

• Pegasos

• Effica



HealthNet on toimiva ratkaisu

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri otti HealthNetin 
käyttöön 1997 Joensuun keskussairaalassa. 



Sairaala ei ole itsenäinen yksikkö

Erikoissairaanhoito ei ole eristetty ympäristö vaan sen tulee pystyä
kommunikoimaan tehokkaasti perusterveydenhuollon ja muiden 

sairaaloiden kanssa. 



Järjestelmät ovat irrallisia

Terveyskeskusten, yksityisen terveydenhuollon ja sairaaloiden 
järjestelmät eivät kommunikoi keskenään. 



HealthNet yhdistää

HealthNet mahdollistaa vuorovaikutteisen potilashoidollisen 
kommunikoinnin terveydenhuollon eri toimijoiden välillä.



Lähete/palaute ja konsultaatiojärjestelmä

HealthNetin lähete on 
välittömästi 
käytettävissä ja lähetteen 
vastaanottaja näkee, että
hänelle on saapunut 
lähete. 



Vuorovaikutteinen läheteprosessi

Terveyskeskuksen lähete on 
välittömästi nähtävissä sairaalassa

Lähete/konsultointimonitori:

Punainen Lähetettä ei ole 
käyty läpi 

Pinkki Lisää tietoja 
tarvitaan

Vihreä Lähete on 
käsitelty

Erikoislääkäri tutustuu 
lähetteeseen

Tarvitaanko täydentävää
tietoa?Pyyntö täydentävästä

tiedosta on välittömästi 
nähtävissä

terveyskeskuslääkärille



Läheteinformaatio on välittömästi 
saatavilla

Kun lähetteen vastaanottaja vahvistaa lähetteen käsitellyksi lähettäjä näkee tapahtuneen 
välittömästi



Palaute on välittömästi nähtävissä

Jos erikoislääkäri suosittelee hoidon tehtäväksi paikallisesti potilaan ei tarvitse suorittaa turhaa 
matkaa sairaalaan. Mikäli potilas hoidetaan sairaalassa hoitopalaute jatkohoito-ohjeineen 

on välittömästi nähtävissä terveyskeskuksessa potilaan kotiuttamisen jälkeen.



Erikoisala- ja toimenpidekohtaiset 
toimenpide/kertomusmallit lähetteitä ja 

kertomuksia varten

Mallit rakennetaan 
sopiviksi kutakin 
sairaanhoitopiiriä, 
erikoisalaa ja 
toimenpidettä varten.



Mallipohjienkäyttö

HealthNet mahdollistaa toimenpiteiden standardoimisen ja kehittämisen 
käyttämällä itse rakennettuja mallipohjia. 

Tehdessään joko lähetettä tai kertomusta 
käyttäjä valitsee potilaan, haluamansa 
erikoisalan ja erikoisalan alta 
puurakenteesta haluamansa 
toimenpiteen tai toiminnon. 

Mallipohja on rakennettu tyypillisesti 
siten, että eri prosessin vaiheilla on omat 
lehdet. Kullakin lehdellä on erilaisia 
toimintoja. Voidaan valita esimerkiksi 
listasta asioita, valikosta jokin asia, 
antaa numeraalinen arvo, vastata kyllä
tai ei, kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä
tai mahdollisesti eritoimintojen 
yhdistelmä. 



HealthNet vuorovaikutteinen 
lähetejärjestelmä eri järjestelmien välillä

Lähete tehdään 
HealthNetissä ja kopio 
siirtyy lähettäjän 
järjestelmään

Lähetteen tila 
on nähtävissä
HealthNetin 
”monitorissa”

Lähete näkyy 
vastaanottajan 
järjestelmässä

Avoinna olevat 
asiat kysytään 
lähettäjältä

Lähetteen tilaa 
voi seurata

Lisäkysymykseen 
vastataan ja se 
siirtyy 
vastaanottajalle

Kun lähete on 
hyväksytty 
läheteyhteenveto 
siirtyy 
vastaanottajan 
järjestelmään

Lähete tehdään 
lähettäjän
järjestelmässä



Perinteinen tapa tehdä
lähete



HealthNetin tapa tehdä
lähete



Potilas hyötyy HealthNetistä

• Potilaan kannalta:
• Lähetteet ja konsultoinnit voidaan

tehdä elektronisesti – minimoidaan
matkustamisen tarve. 

• Hoitoon pääsyn odottaminen, 
hoitojakso ja kuntoutuminen
nopeutuu. 

• Hoidon tarpeen arviointi ja 
hoitoprosessi tapahtuvat oikeissa 
paikoissa ja oikeaan aikaan.



• Sairaanhoitopiirin kannalta:
• Terveydenhuollon resursseja käytetään tehokkaammin ja oikeassa paikassa
• Helpottunut kommunikointi edistää oppimista ja nostaa hoidon tasoa
• Tarpeettomia päällekkäisiä tutkimuksia vältetään
• Lääkäreillä on enemmän aikaa hoitoa tarvitseville potilaille
• Mahdollistetaan uusien tehokkaampien ja laadukkaampien toimintomallien

kehittäminen

HealthNet tuomat alueelliset edut



Yhteenveto

• Terveydenhuollon merkittävimmät rajoitteet ovat rajalliset henkilöstö-
ja taloudelliset resurssit. 

• Jos olisi mahdollista . . . 
. . . nostaa potilashoidon laatua

. . . toimia tehokkaammin
. . . käyttää tehokkaammin resursseja

. . . ja lääkärit voisivat käyttää enemmän 
aikaa potilaiden hoitoon ja samalla merkittävästi         

vähentää vakavasti sairaiden ja 
pitkäaikaissairaiden määrää. . .

Niin eikö kannattaisi harkita HealthNetiä?




