
Voiko lääkäri selvitä kolhuitta uusien tietojärjestelmien vyörystä?

Käytännön kokemuksia tietojärjestelmien integraatiosta ja hoitopolun mukaisesta
tietojärjestelmästä iCFM, sydänkirurgi Mikko Hippeläinen, Pohjois-Savon shp

Otsikon itse asiassa  pitäisi kuulua " Voiko potilas selvitä kolhuitta uusien tietojärjestelmien vyörystä?".  Edellä
olevat kaksi otsikkoa eivät sinänsä ole kovinkaan kaukana toisistaan. Kun mietitään sitä miksi potilas on
pohjimmiltaan hakeutunut  sairaalaan tai vastaanotolle, kiteytyy oleellisin useinkin siihen, että hänen tautinsa
diagnostisoidaan oikein ja siihen löydetään paras mahdollinen hoito. Käytännössä tämä edellyttää, että lääkäri
saa käyttöönsä potilaasta nykyisen ongelman kannalta oleelliset tiedot  ja pystyy niiden perusteella luomaan
kokonaiskäsityksen potilaasta. Tämän jälkeen, ulkoisten tekijöiden häiritsemättä, on lääkärin pystyttävä tekemään
oikea diagnoosi ja löytämään paras hoito potilaan tautiin. Tämä edellyttää optimaalista työskentely ympäristöä.
Kaikki se mikä estää kokonaiskäsityksen muodostumista ja toisaalta vie lääkärin keskittymisen pois potilaan
ongelmista, on vahingollista potilaalle. Siis mikäli tietojärjestelmä "kolhivat" lääkäriä "kolhiutuu" potilaskin. Sinänsä
lääkäriys ei ole tässä oleellinen seikka, vaan sama koskee periaatteessa kaikkia hoitoon osallistuvia
henkilöstöryhmiä.

Kun nykyisin suunnitellaan lentokoneiden, linja-autojen ja erilaisten valvomoiden työskentely-ympäristöjä ja niiden
tietojärjestelmiä, kiinnitetään suurta huomiota sekä fyysiseen että henkiseen ergonomiaan. Tämä tarkoittaa
tietojärjestelmiä, jotka eivät missään tapauksessa häiritsen keskittymistä ydintehtävään.  Erityisesti kiinnitetään
tiedon esittämiseen siten, että sen omaksuminen ei hajota "lentäjän"  huomiota. Sama koskee  myös tarvittavan
tiedon syöttöä järjestelmään.  Lääkärin työ on vähintään yhtä vaativaa kuin lentäjän työ, ainakin sen tulisi olla.
Väitän, että nykyistä sairaaloiden tietoympäristöä suunniteltaessa ei ole läheskään riittävästi otettu huomioon
niiden vaikutusta lääkärin edellytyksiin  suoriutua ydintehtävästä eli potilaan oikeasta diagnosoinnista ja hoidosta.
Monet muut seikat ovat muokanneet tietojärjestelmiä väärään suuntaan.

Hyvältä tietojärjestelmältä edellytetään, että sen sisäinen logiikka on sama kuin sen prosessin, jota
tietojärjestelmä tukee.  Yritä nopeasti selvittää seuraavista alkiojoukoista mikä alkio niistä puuttuu?  (1,2,,4,5,6,7)
(A,f,5,c,1,B,2,E,,g,7,h,3,d,i,6). Kummasta joukosta löysit puuttuvan alkion nopeammin? Samoin hoidettaessa
potilaita on järjestelmän käyttäjäliittymän rakenteen perustuttava samaan malliin kuin niiden potilaiden hoito, johon
sitä sovelletaan.  Koska hoitopolut ovat hyvin erilaisia kroonikko-osastolla, ensiavussa tai sydänkirurgialla, on
järjestelmän oltava käyttäjien muokattavissa omien tarpeiden mukaiseksi.

iCFM potilastietohallinta järjestelmä on kehitetty KYSsin, Intensium OYn ja TEKEsin yhteisessä mallisairaala
projektissa. Nykyisellään iCFMn toiminta perustuu hoitopolkuihin, joita pitkin potilas etenee. Tieto kerätään ja
esitetään ottaen huomioon: 1) käyttäjän rooli (esimerkiksi hoitaja, kirurgi osastoavustaja j.n.e.) 2)potilaan hoidon
vaihe (esimerkiksi angiografia, leikkaus tai kolmas leikkauksen jälkeinen hoitopäivä j.n.e.)  ja 3) käsillä oleva
tehtävä (esimerkiksi leikkaus, lääkkeiden jako, kotiutus j.n.e). Ohjelmisto hoitaa myös tarvittavien dokumenttien ja
tilastojen tuottamisen.

Esityksessä pyritään esitelemään toimivalla iCFM ohjelmistolla sen toiminnan periaatteita.

Työskentelen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa jossa on käytössä muun muassa ICFM, Miranda, Orbit, Oberon, PACS, tehon
tietojärjestelmänä GE Healthcaren Centricity Clinisoft, joten edellä oleva perustuu näistä saatuihin kokemuksiin. Minulla ei ole
taloudellista tai tutkimusyhteistyötä Intensium Oy:n kanssa.


