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FIALEALUETIETOJÄRJESTELMÄSTÄ
 aluetietojärjestelmän perusta luotiin Satakunnan
makropilotissa
 Fiale on Fujitsu Services Oy:n ja Itella Suomi Oy:n
yhdessä kehittämä informaatiopalvelu, joka
mahdollistaa asiakastietojen katselun eri
perusjärjestelmistä tietoturvallisesti internetin yli
 ratkaisu noudattaa kokeilulakia (811/2000) sekä
STM:n kansallisia linjauksia ja strategioita
 koko Satakunta on sitoutunut aluetietojärjestelmän
kehittämiseen ja käyttöön
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ALUETIETOJÄRJESTELMÄÄN
LIITTYMINEN
 Satakunnan sairaanhoitopiiri = liittyjien edustaja, on
tehnyt puitesopimukset Satakunnassa
 Salpahanke = aluetietojärjestelmän käyttöönottoprojekti
koordinoi käyttöönotot Satakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon organisaatioissa
 Liittyjä tekee sopimuksen, päättää käyttöönotosta ja
nimeää käyttäjät ja organisaationsa tukihenkilöt. Käyttö
voi laajentua jatkuvasti tarpeen mukaan
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PITKÄ KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI
 palvelun hyväksyminen aloitettiin Pirke-Salpa –yhteistyönä 2003
• yhteinen valmistelu – molemmilla oma käyttöönottoprojektinsa 2004
• aikataulujen yhteensovittaminen oli haasteellista

 Salpa käyttöönottoprojektilla on selkeät tehtävät ja vastuut
• pieni ja kiinteä työryhmä, työparit
• asiantuntija-apua hankitaan ostopalveluna

 tehdään asiat helpoiksi ja yksinkertaisiksi
• tehdään vain tarpeellisia asioita
• asiat tehdään oikeaan aikaan
• toimintamallit, ohjeet, lomakkeet

 projektin kesto ja laajuus ovat suuri haaste
• uusiutuva projekti, uudet tehtävät, jatkohankkeet vuoteen 2007 asti
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KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI TUKEE LIITTYJIÄ
 sopimusmallit, päätöksenteon avustaminen
 lomakepohjat ja ohjeet www.salpahanke.fi
 tiedottaminen; sisäinen / ulkoinen, mediat
• tiedotetaan paljon mutta vain toteutuneesta

 käyttöönoton tehtävät
• aloituskokous, ohjeistus, käyttöönoton tuki
• käyttöoikeudet, kortit ja varmenteet (V-Sshp:n varmennepalvelu),
kortinlukijat ja asennukset, ohjeet
• tietoliikenneyhteydet, infra
• pääkäyttäjät, käytön opetus
• nimetty käytön tukihenkilö, ’jatkohoito’
5

31.5.2005

TILANNE TOUKOKUUSSA 2005
 Satshp:n kaikkien kuntien erikoissairaanhoidon potilastiedot (1.10.2000
alk. yli 2,5 milj. viitettä) ovat terveyskeskuslääkärien käytössä
• sairauskertomus, röntgenlausunnot, laboratoriotutkimukset, käynnin ja
osastohoitojakson tiedot
• ensikäytön aloitti 5 terveyskeskusta, 30 lääkäriä, kesäkuussa 2004
• toukokuussa 2005 palvelun käyttäjänä on 10 terveyskeskusta (19 kuntaa),
noin 250 ammattilaista, erityishuoltopiiri aloittamassa

 perusterveydenhuollon adapterit otetaan käyttöön vuoden 2005 aikana
• Effica ja Pegasos –adapterit otetaan käyttöön koko Satakunnassa
• sairaanhoitopiiri aloittaa perusterveydenhuollon viitteiden käytön

 vuoden 2005 lopussa Fiale -palvelua käyttää Satakunnassa 750
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista
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SELKEÄ ETENEMISPOLKU
 yksityissektorin ensikäyttäjät pääsevät mukaan kokeilukäyttöön
• lääkäriasemat, työterveyshuollot
• kokeilun aikana selvitetään hyödyt, käytön tarve ja laajuus

 saumattoman palvelun toiminnallisuus otetaan käyttöön sosiaali- ja
terveydenhuollossa loppuvuonna 2005
• palveluketjussa tarvitaan toimijat ja tiedot
• osataan hyödyntää käytössä oleva teknologia täysimittaisesti
• suunnitellaan ja sovitaan toimintatavat ja työnjako laajasti
organisaatio- kunta- ja ammattiryhmärajat ylittäen

 SalpaNet – tietoportaali on valmistumassa
• ammattilaiskäyttö, kansalaiskäyttö

 pilotoinnit ja kokeilut piristävät projektia
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KÄYTÖNOPETUS JA OHJEET
- ei tarpeettomien asioiden kouluttamista





kortin luovuttaminen, kirjautuminen Fiale-käyttäjäksi
käytön esittely ja pikaohje paperilla
tarvittaessa vierihoitoa (pääkäyttäjät)
ammattilaiset opastavat toisiaan

Porin terveysvirastossa 90 lääkäriä koulutettiin
viitteiden käyttöön parin tunnin luennoilla!
Käytön aloitusta edelsi perusteellinen valmistelu

8

31.5.2005

KEHITYS KÄYTTÖKOKEMUSTEN
MUKAAN
 Satakunnan alueen Fiale –kehitysryhmä
• ammattilaisia eri organisaatioista
• tekee kehittämisesityksiä, kommentoi muutosehdotuksia

 Asiakkaan suostumuksen käsittely oli hankalasti toteutettu
• suositus oli joustavampi kuin tietojärjestelmätoteutus
• uusi versio käyttöön kesäkuussa

 Fiale -informaatiojärjestelmän kehittäminen jatkuu
• syksyllä 2005 alkaa uuden version määrittely ja toteutus
• tavoitteena asiakastietojen käyttö yli sairaanhoitopiirirajojen
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HYÖTYJINÄ POTILAS JA
LÄÄKÄRI
 lääkärit ja potilaat hyötyvät aluetietojärjestelmästä
 toisen organisaation ajantasainen tieto on tärkeää ja tarpeellista
terveydenhuollossa (julkinen / yksityissektori)
• turhat käynnit ja tutkimukset vältettävissä
• tarvittavat ratkaisut ja päätökset voidaan tehdä nopeasti

 ATJ:n käytettävyyttä on edelleen kehitettävä
• asiakkaan suostumus
• viitetietojen lajittelu
• yksinkertaisen käytön yksinkertaistaminen

 eri ammattiryhmät tarvitsevat erilaisia tietoja
 lisää tietosisältöä ja toiminnallisuutta eli järjestelmää pitää
jatkokehittää
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potilaan suostumuksen
mukaisesta viiteluettelosta
valitaan tarvittavat viitteet

korttikirjautuminen

viitattu tietosisältö esim. laboratoriotulos tai
sairauskertomusteksti
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