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Hämeenlinnan terveyspalvelut -liikelaitos

Potilaan tietojen alueellinen hyödyntäminen

Lääkärit eivät ole kovin hanakoita hyväksymään uudenlaisia toimintatapoja tai uusia atk-

sovelluksia. Yleisesti koetaan, että tietokone vie entistä enemmän aikaa varsinaiselta potilastyöltä.

Esimerkiksi yksinkertaisen reseptiuusinnan tallentaminen potilastietojärjestelmään vaatii monta

hiiren klikkausta, ikkunan avaamista ja sulkemista. Sähköisen potilastietojärjestelmän hyötyjä ei

vielä osata hyödyntää riittävästi. Uusia tietojärjestelmiä käyttöönotettaessa luvataan monenlaista

tilastotietoa ja työkalua vastaanottotyötä helpottamaan, mutta kovin vähän näistä ohjelmista on

käytännön tasolla saatu irti. Osittain syy on kankeissa sovelluksissa ja vanhentuneessa kalustossa,

mutta yhtälailla myös peruskäyttäjien sekä atk-vastaavien puutteellisissa taidoissa ja

koulutuksessa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja alueen terveyskeskukset ottivat Effica-järjestelmän käyttöön

vuonna 2006. Sitä ennen potilaiden tiedot eri organisaatioiden välillä välittyivät vain paperisten

lähetteiden ja epikriisien välityksellä. Tällaisessa kirjeenvaihdossa paljon oleellista tietoa jäi

välittymättä, ja varsinkin kuva potilaan kokonaistilanteesta ja hoidosta jäi helposti puutteelliseksi.

Edelleenkin eri organisaatioiden välillä on tiedonkulkua estävä "muuri", mutta nyt on pienellä

vaivannäöllä mahdollista päästä kurkistamaan tämän muurin yli ja päästä lukemaan

terveyskeskuksesta käsin sairaalan sairauskertomusta. Vastavuoroisesti myös sairaalasta päästään

käsiksi alueen terveyskeskusten tietoihin.

Tämä tiedonkatselumahdollisuus on ainakin terveyskeskuksissa otettu innostuneena vastaan.

Epävirallinen nopea kysely omassa työpaikassani Hämeenlinnan terveyskeskuksessa kertoi

seuraavaa: lähes kaikki lääkärit käyttävät aluekatselua, hyvin moni käyttää sitä päivittäin, joskus

useitakin kertoja päivässä. Myös sairaanhoitajat ja terveyskeskusavustajat ovat alkaneet

hyödyntää aluekatselumahdollisuutta. Keskussairaalassakin ollaan pikkuhiljaa heräämässä, ja

ilmeisesti ainakin jo muutama lääkäri osaa tai viitsii nähdä sen vaivan, että saa potilaan

terveyskeskuksen käyntitiedot esille.

Aluekatselun hyödyt ovat selvät. Sen kautta pääsee paremmin perille potilaan hoidon

kokonaisuudesta, eikä jäädä vain yhden tai kokonaan puuttuvan epikriisin tai potilaan oman

kertomuksen varaan. Usein tk-vastaanotolla potilaalla ei ole hajuakaan siitä, mitä sairaalan

poliklinikalla tehtiin tai mitä sovittiin jatkosuunnitelmaksi. Tämän tarkentaminen ja asioiden

selventäminen potilaalle on nyt helppoa. Jos sairaalakäynnillä tehtiin muutoksia lääkitykseen, se

useimmiten selviää aluekatselun kautta ja potilaan lääkelista saadaan päivitettyä myös

terveyskeskuksessa. Nykyään myös sairaalan määräämät laboratoriotutkimukset näkyvät



aluekatselussa. Tämä tuo säästöjä, kun samoja tutkimuksia ei enää määrätä uudestaan toisessa

hoitopaikassa.

Potilaan tietojen alueellisessa hyödyntämisessä on kuitenkin vielä runsaasti puutteita. Päästäkseen

katsomaan potilaansa tietoja, lääkäri tarvitsee potilaan henkilökohtaisen kirjallisen luvan. Potilaan

sairaalatietojen avaaminen vaatii tällä hetkellä yhteensä 14 hiiren klikkausta, yhden lomakkeen

tulostamisen ja potilaan allekirjoituksen. Luvassa määritellään, kuka saa mennä tietoihin, millä

aikavälillä, ja mitä tietoja saa katsoa. Potilaat usein kuvittelevat, että heidän tietonsa näkyvät

toisessa hoitopaikassa automaattisesti. Sairaalassa potilas on jo allekirjoittanut luvan, jotta

epikriisi saadaan lähettää terveyskeskukseen. Kun sitten terveyskeskuslääkäri vielä uudestaan

kyselee lupaa katsoa tietoja, moni potilas ihmettelee, että johan minä sairaalassa kaikki luvat

allekirjoitin. Tietosuoja on hyvä olla olemassa, mutta moninkertaisesta lupien kyselystä pitäisi

päästä eroon.

Aluekatselu on sekä potilaan että hoitohenkilökunnan kannalta ollut merkittävä parannus

aiempaan käytäntöön. Jatkossa toivon, että uusien atk-sovellusten myötä löytyisi muitakin yhtä

hyviä selvästi sekä hoitoa helpottavia, että potilasturvallisuutta parantavia sovelluksia. On myös

toivottavaa, että uudet sovellukset olisi helppo omaksua, eivätkä ainakaan lisäisi tietokoneen

näyttöön tuijottelua vastaanottotilanteessa. Tiedonkulkua estäviä muureja pitäisi pystyä

madaltamaan. Jos jokin uusi sovellus on kovin kankea käyttää, se jää helposti käyttämättä, vaikka

olisi hyväkin. Hyvällä käyttäjien koulutuksella saadaan ohjelmistoista paljon enemmän irti. Se

takaa myös, että käyttäjät ovat tyytyväisempiä.


