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Kirjaamismallin ja FinCC luokituskokonaisuuden käyttö on laajentunut vuodesta 2004 alkaen, jolloin
kansallinen hoitotyön sähköisen kirjaamisen kehittämishanke HoiDoc käynnistyi. Laajentuminen on ollut
mahdollista sitä mukaa, kun eri potilastietojärjestelmien hoitokertomukset ovat kehittyneet ja
mahdollistaneet rakenteisen kirjaamisen. FinCC luokituskokonaisuuden sisällön kehittämiselle käytön
laajeneminen perinteisestä vuodeosastoympäristöstä vastaanotto- ja poliklinikkatyöhön sekä
sosiaalihuollon palveluasumisen yksikköihin on asettanut uusia haasteita. Luokituskokonaisuuden
versiopäivityksiä on tehty vuosina 2007 ja 2010-2011Versiopäivitykset ovat perustuneet
käyttäjäpalautteisiin ja ne on toteuttanut FinCC asiantuntijaryhmä.
Laaja käyttäjäkysely alkuvuodesta 2010 lähetettiin kaikkiin sellaisiin yksiköihin, joissa rakenteista
kirjaamista oli toteutettu FinCC luokituskokonaisuuden versioiden 2.0 tai 2.01( tarve – ja toimintoluokitus)
ja tulosluokitus version 1.0 mukaan ja joissa mallia oli käytetty vähintään 6 kk. Kysely toteutettiin webkyselynä. Vastauksia (n=104) saatiin eri potilastietojärjestelmien käyttäjiltä sekä perusterveydenhuollosta
että erikoissairaanhoidosta. Palautteet huomioiden FinCC asiantuntijaryhmä työsti hoidon tarve – ja
hoitotyön toimintoluokituksista uudet versiot (versio 3.0). Uudet luokitusversiot on julkaistu Terveyden ja
Hyvinvoinnin laitoksen koodistopalvelimella http://91.202.112.142/codeserver/ . Ne löytyvät myös ItäSuomen yliopiston sivuilta, osoitteesta http://www.uef.fi/stj/hoitotyon-terminologiat
Suomalainen hoidon tarveluokituksen (SHTaL) ja Suomalaisen hoitotyön toimintoluokituksen
kolmitasoinen hierarkinen rakenne (komponentti – pääluokka – alaluokka) on säilytetty versiossa 3.0.
Luokituksesta valittua ilmaisua on aina mahdollista tarkentaa vapaalla, kertovalla tekstillä. Suomalainen
hoidon tulosluokitus (SHTuL) sisältää edelleen kolme vaihtoehtoa (tilanne ennallaan – tilanne parantunut –
tilanne huonontunut) hoidon tuloksen arvioinnin kirjaamiseen. Varsinainen kirjaaminen toteutetaan
pääasiassa alaluokkatasolla. Pää- ja alaluokkien määrää on tarkistettu versiossa 3.0. Joissakin
komponenteissa alaluokkia on vähennetty ja kirjaaminen näin siirtyy pääluokkatasolle.
Käyttäjäpalautteessa tuotiin esille, että komponenttien välinen selkeys ei ole kaikin osia riittävä ja tämä
vaikeuttaa sopivan luokan valintaa kirjaamisessa. Komponenttivalikkoa on sen takia tarkistettu. Sekä
hoidon aikainen että jatkohoidon koordinointi on yhdistetty samaan komponenttiin. Erityisesti Aktiviteetti,
Turvallisuus ja Psyykkinen tasapaino komponenttien sisältöä on tarkistettu ja Kanssakäyminen
komponentista on osia siirretty Selviytyminen komponenttiin. Aistitoimintojen komponentin sisältöä on
laajennettu ja komponentti on nimetty uudelleen Aisti- ja neurologiset toiminnot komponentiksi.
Päivitetyn FinCC:n käyttöönotto eri tietojärjestelmissä tapahtuu uusien ohjelmaversioiden käyttöönoton
yhteydessä. Siirtyminen kattavasti uusien versioiden käyttöön tapahtuu pääasiassa vuoden 2012 aikana.
FinCC:n tarve ja toimintoluokitusten päivitys saivat aikaan myös kirjaamismallin ja FinCC:n
käyttäjäoppaan uusimistarpeen. Päivitetyssä oppaassa kuvataan kansallinen hoitotyön kirjaamismalli ja
päivitetty Suomalainen hoitotyön luokituskokonaisuus versio 3.0. Päivitetyn käyttäjäoppaan tarkoitus on
auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen potilaskertomukseen potilaan hoitotyötä päätöksenteon
prosessimallin mukaisesti käyttämällä FinCC:tä. Oppaaseen sisältyy myös esimerkkejä hoidon
suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.
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