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Teemat 
 

• Miksi päätöksentukea tarvitaan 

• Päätöksentukidemo – mitä uutta 

• Kokonaislääkitysarvio 

• Virtuaalinen terveystarkastus, laadun mittaaminen ja 

raportointi 

• Päätöksentuki diagnoosin määrityksen apuna 

• Terveysportin Etsi diagnoosi –työkalu 

• Tulevaisuuden näkymiä 

 

 



Bolland MJ et al. N Z Med J 2007;120:U2804 

Julkaistujen satunnaistettujen tutkimusten ja 

meta-analyysien määrän kasvu 

50% 

350% 

V. 2009 julkaistiin 7566 

uutta systemaattista 

katsausta 



GenBank : 80 miljardia = 80 000 000 000 emäsparia v. 2008 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ 

2008 2003 2000 2006 

Geenitieto 

kaksinkertaistuu 

joka 18. kuukausi 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/


 

                    

     Aivojen kyky käsitellä tietoa 

      Ennen                                        Nyt 

Vajaus haittaa 

potilaiden 

hoitoa 

Miksi päätöksentukea tarvitaan 

                   Tarve käsitellä tietoa 



 

Päätöksentukidemo 

www.ebmeds.org 

http://127.0.0.1:8080/staticdss/dssclient

.htm 

http://www.ebmeds.org/
http://127.0.0.1:8080/staticdss/dssclient.htm
http://127.0.0.1:8080/staticdss/dssclient.htm


 

 

      Diagnoosikohtaiset näkymät potilaskertomustietoon 

http://www.ebmeds.org/dev/dssscripts/views/DM_view_fi.htm


Ari Laurila 
 

Innovator 

Tieto, Healthcare & Welfare 

ari.laurila@tieto.com 

Päätöksentuki Efficassa 



 

Muistutteet ja 

hoitosuositus- linkit  tulevat 

esiin, kun potilastiedot 

avataan 

Sähköiset lomakkeet 

 avautuvat 

painikkeesta 



 

Laskuri avautuu linkistä. 

Potilaan tiedot valmiiksi 

laskurille syötettyinä 



Lääkitystiedot hallintaan sähköisen 

potilaskertomuksen avulla - Case 

Karstula 

 
 



Lähtötilanne 
• Tietokoneella kirjoitetut reseptit, joita voi uusia. Reseptit 

näkyvät YLE-lehdellä. 

• Potilaan lääkityslista saneltu potilaskertomuksen YLE-

lehdelle -> harvoin täysin ajan tasalla, suurelta osalta 

potilaista puuttui kokonaan 

• Osastolle otettaessa lääkityslista kirjoitettiin käsin 

• Osastolla lista kopioitiin käsin potilaan kurvaan ja 

erikseen potilaan lääkejakokorttiin 

• Kotiutuessa annettiin käsin kirjoitettu lista potilaalle ja 

kotisairaanhoitajalle/kodinhoitajalle 

• Lääkäri saneli lääkityksen epikriisiin 

• Jos potilas käy keskussairaalassa, lääkitys näkyy 

paperiepikriisistä  

• -> potilaan lääkityksestä 8 eri versiota! 

 



Lääkitystiedot hallintaan sähköisen 

potilaskertomuksen avulla - Case 

Karstula 

 • Vuodeosaston osastonhoitajan vetämä 

laadunkehittämishanke 

• Tavoite 

– Lääkityslistasta yksi ainoa, kaikkien saatavilla 

oleva versio, joka on aina ajan tasalla 

• Keino 

– Kaikki potilaan lääkityksen kanssa tekemisissä 

olevat päivittävät lääkityslistaa 



Uusi toimintatapa 

• Jokaisella sairaanhoitajalla oikeus ja 

velvollisuus päivittää lääkityslistaa 

• Muu henkilökunta ilmoittaa 

sairaanhoitajalle jos havaitsee ristiriidan 

potilaan käyttämän lääkityksen ja 

lääkityslistan välillä. 

• Kaikki tulosteet tuotetaan sähköisestä 

lääkityslistasta (reseptit,lääkkeenjakokortti, 

KSH:n ja potilaan lääkityslista, epikriisi, 

lähete) 



Kokonaislääkityksen arviointi  

päätöksentuen avulla 
 

  PRIMA-eDS –EU-hanke 

  



EBMeDS -

päätöksentuki 

Potilas-

kertomus 

Interaktiivinen 

lomake 

KanTa-

arkisto 

Potilaan tiedonhallinta- 

palvelu (koko lääkityslista) 
Lääketietokannat 

Kokonaislääkitysarvio Muistutteet potilaskertomuksessa 

Raportit 

Arkisto 



Virtuaalinen terveystarkastus ja laatumittarit 



Virtuaalinen terveystarkastus 

tavoittaa koko väestön – myös ne, 

jotka ovat ovat pudonneet 

seurannasta 



Osaston päätöksentuki Efficassa 



Esimerkkejä muistutteista 16 000 hengen 

väestössä (100 päätöksentukisääntöä) 

 

• Kohtalaisesti kohonnut verenpaine ja suuri sydäntautiriski,    396 
ei verenpainelääkettä  

 

• Sydämen vajaatoiminnan lääkitys (ACE/AT-salpaaja             143 
puutteellinen 

 

• Liian korkea kolesteroli (LDL > 2.5 mmol/l) diabeetikolla         69 

 

• Metformiinilääkitys puuttuu tyypin 2 diabeetikolta                    61 

 

• Diabeetikolla ei käyntejä viimeisten 13 kk aikana                    58 

 



Päätöksentuen tietojen 

hyödyntäminen: raportointiesimerkkejä 

• Raportointi päätöksentuen kyselysanomien 

tiedoista 

• Sairauden vallitsevuus 

• Raportointi päätöksentuen laatumittareiden 

perusteella 

 

http://www.ebmeds.org/dev/dssscripts/reports/request_log_analysis.htm
http://www.ebmeds.org/dssscripts_test/reports/report.htm
http://www.ebmeds.org/dssscripts_test/reports/report2.htm


 Onnittelut! 
 

 Sinä ja tiimisi olette tässä kuussa 

pelastaneet 2 henkeä, estäneet 9 

sairaalaan joutumista ja parantaneet 31 

henkilön elämän laatua. 

 

”Tilastollinen” palkkio? 



Päätöksentuki diagnoosin 

määrittämisen apuna 
 

 

  



Päätöksentukijärjestelmien 

vaikuttavuus – systemaattinen katsaus 

• 100 tutkimusta 

• 64 %:ssa tutkimuksista kliinikoiden 

suoritukset (performance) paranivat 

vähintään 50 % 

– Diagnostiikkavihjeet 40 % 

– Preventio(muistutteet) 76 % 

– Lääkkeen annostelu tai valinta 66 % 

Garg AX et al. Effects of computerized clinical decision 

support systems on practitioner performance and patient 

outcomes. JAMA 2005;293:1223-1238 



 



 

Diagnoosihaku 

http://www.terveysportti.fi/terveysportti/diagnoosi.dg_diagnoosi.koti


Kehityssuuntia 

• Potilastiedot koodattuina 

– Räätälöidyt näkymät tilanteen mukaan 

• Yhdellä potilaalla on yksi kertomus 

– Ammattilaisten ja potilaan itsensä tallentamat 

tiedot molempien käytössä 

• Hoitosuunnitelma 

• Kansalaisen sähköiset palvelut 

• Päätöksentuki ja prosessin tuki 

• Jatkuva laadun seuranta 

• Helppo kirjaaminen ja käyttöliittymät 

– Tekstin ja puheen tunnistus ja tulkinta 

 

 



Miten tehdä muistutteista 

hyväksyttäviä 

• Nostetaan muistutteiden laukeamiskynnys 

korkeammalle kuin hoitosuositusten 

ihannetavoitteet 

• Käytetään vain luotettavasti 

potilaskertomukseen koodattua tietoa 

• Tehdään muistutteita vahvoista suosituksista, 

joita jokainen haluaa noudattaa 

 

= parannetaan tarkkuutta (spesifisyyttä) 

herkkyyden (sensitiivisyyden) kustannuksella 

 

 



Decision 

Support 

blood 

pressure 

weight 

Personal  

Targets: 

 

-Excercise 

-Sleep 

-Stress 

-Happiness 

Professional 

user interface 

Measurements  

Questionnaires 

Reported data,  

Personal 

devices / 

reporting 

Patient-data 

Feedback, 

messaging 

SMS Analysis of the 

collected data. 

 

Rule-based health 

coaching (15 

programs ) 

 

Rule-based 

Decision support 

-Phycisian and 

patient version 

step 

counter 

Reminders for the 

Phycisians and the 

nurses 

Feedback from the professionals 

Mobile Client 

web- 

user interface 

    Electronic Health Record / 

Patient Data-repository 

29 

Patient user interface 
Pekka Mustonen 



 

Nick van Terheyden 

IBM:n Watson™ ”opiskelee” lääketiedettä 70 miljoonaa sivua/s - 
Lukee potilaskertomusta ja vastaa luonnollisella kielellä esitettyihin 

kysymyksiin 



 
Kiitos! 

ilkka.kunnamo@ duodecim.fi 

www.ebmeds.org 


