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Järjestelmän kehittämisen haasteet –
pilotin merkitys järjestelmän kehittymiselle

• Ennen pilottia rakenteista kirjaamista ei ole juuri ollut
– Pilotilla saadaan kokemuksia oikeasta elämästä

• Pilotointi ei sujunut kaikkialla odotetulla tavalla
– à käyttäjien tyytymättömyys järjestelmää kohtaan tuli

kuuluville ”Tää ei toimi näin”
– Suuri muutos paperilta sähköiseen systemaattiseen

kirjaamiseen
• Pilotti tuo mukanaan suuren massan käytännön haasteet
• Miten nähdä riittävän pitkälle tulevaisuuteen?
• Miten kehittämistyössä saadaan käyttäjiltä kerättyä oikeaa

palautetta?
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Järjestelmän kehittämisen haasteet 2

• Käyttäjien hankala ymmärtää kehitysprosessia –sitoutuminen?
• Kehitys vie aikaa –turhautuminen?
• Kansalliset määritykset auttavat –tulkinnanvara?

– Määritykset myös kehittyneet, järjestelmät seuraavat hitaasti
perässä

• Innovatiivisuusßà traditio –tasapaino mahdoton yhtälö?
• Toimintatavat vaihtelevat runsaasti, monen version ylläpito olisi

hankalaa
– Tyydyttävä yhteen versioon, jossa riittävästi vaihtoehtoja

• Mallin mukaiseen kirjaamiseen pakottaminen vai
vapaaehtoisuus?
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Käyttöönottojen etenemisjärjestys, vaihtoehto 1
(hajautettu)

Teoria
koulutus Casekoulutus Sovellus

koulutus
Käyttöön

otto

Kesto useita kuukausia Kesto muutaman
viikon/yksikkö

Käytön
aikainen tuki

Koulutus mentoreille,
jotka kouluttavat
oman yksikkönsä
henkilökunnan

Laadun-
varmistus
jatkossa
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Käyttöönottojen etenemisjärjestys, vaihtoehto 2
(hajautettu)

Teoria
koulutus

Casekoulutus

Sovellus
koulutus

Käyttöön
otto

Kesto useita kuukausia

Käytön
aikainen tuki

Laadun-
varmistus
jatkossa

Koulutus mentoreille,
jotka kouluttavat
oman yksikkönsä
henkilökunnan
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Käyttöönottojen etenemisjärjestys, vaihtoehto 3
(keskitetty)

Teoria
koulutus

Casekoulutus

Sovellus
koulutus

Käyttöön
otto

Käytön
aikainen tuki

Laadun-
varmistus
jatkossa

Koulutus kaikille (hoito)työntekijöille
keskitetysti
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Käyttöönoton vaihtoehtoja –huomioitavia asioita

• Miten paljon organisaatiotason resursseja on käytettävissä?
• Onko organisaatiossa ja yksiköissä sopivia henkilöitä viemään

kirjaamista yksikkötasolla eteenpäin?
• Miten toimitaan siirtymävaiheessa?
• Onko tarvetta tarkastella toimintaprosesseja –muuttuvatko

systemaattisen kirjaamisen myötä?
• Miten henkilökunta palkitaan onnistuneesta käyttöönotosta ja

toiminnan kehittämisestä?
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Tarvittavia valmistelevia toimenpiteitä yksiköissä

• Oman suunnitelman laatiminen
suhteessa organisaation
suunnitelmaan

• Jokaisessa yksikössä tarvitaan
kirjaamisen mentoreita, jotka
tukevat oman yksikön käyttäjiä
käyttöönotossa

• Laitteiden määrän ja laadun
soveltuvuus sähköiseen
kirjaamiseen

• ATK-osaamisen varmistaminen
hyvissä ajoin

• Yhteisen tahtotilan
vahvistaminen

”Kiertokärryt mallia Luxus”
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Rakenteisen kirjaamisen

UHAT MAHDOLLISUUDET

• Muutosten tulvassa viimeinen
pisara henkilökunnalle

• Malli jää elämään omaa elämää
erillään käytännöstä

• Käyttöönotot epäonnistuvat tai
puuttuvat kokonaan

• Pilotoinnin tuoma negatiivinen
julkisuus

• Hoitotyön yhteinen tahtotila
• Hoitosuositusten käyttö
• Uudenlaisen tutkimuksen

mahdollistuminen
• Uudet johtamisen työkalut
• Palaute hoitajalle omasta työstä

ja kirjaamisesta
• Toiminnanohjaus
• Toiminnan / toimintaprosessien

muutos
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Rakenteisen kirjaamisen

HEIKKOUDET VAHVUUDET

• Luokitukset eivät täysin vastaa
todellisuutta

• Malli ei sovellu täysin kaikkialle
(ei ole tarvekaan)

• Mallia voi soveltaa liikaa ”oman
pään mukaan”

• Kuvaa hoitotyön ominta aluetta
tuoden sitä hyvin esiin

• Hoitotyöllä todellinen
vaikuttamisen paikka omaan
asemaansa

• Ohjaa kirjaamista (positiivisesti)
osaamisen eri tasoilla:
aloittelijasta asiantuntijaan

• Mallin joustavuus eri tilanteissa
• Kehitys turvattu

tulevaisuudessakin
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Hoitotyön kirjaaminen vuonna 2013

• Tiedot siirtyneet ja olleet käytettävissä kansallisesti parin
vuoden ajan

• Malli on osa hoitoalan peruskoulutusta, työssä olevat ovat
saaneet täydennyskoulutuksen

• Ensimmäiset hoitotyön/hoidon suositukset ovat järjestelmissä
käyttäjän tukena helposti käytettävissä

• Kirjaaminen tapahtuu potilaan (vuoteen) vieressä
reaaliaikaisesti

• Hoitajilla on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee potilaan
hoitoprosessia ja täyttää potilaskertomuksen jättämät aukot

• Hoitotyön johtajilla on käytettävissä reaaliaikaiset työkalut, joilla
saadaan tietoa hoitotyön tilanteesta
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