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Kansallinen tavoite hoitotyön
kirjaamisessa
• Yhtenäinen malli hoitotyön kirjaamiseen
– Kirjaaminen luonteva osa hoitotyötä, ei erillinen toiminto, kirjaaminen
sujuvaa, tuloksena ymmärrettävää, oleellisiin asioihin kohdentuvaa
dokumentaatiota
– Kirjaamiskäytäntöjen standardointi, vakiointi - Harmoninen, yhtenäinen
tapa kirjata hoitotyötä - Tuloksena yhtenäinen hoitotyön dokumentaatio
– Hoitotyön yhtenäinen kieli edistää hoitotietojen käyttöä potilaan parhaaksi

• Kirjatun tiedon hyödyntäminen
– Hoitohenkilökunta
– Moniammatillisesti potilaan hoidossa

• Potilastietojen sähköinen arkistointi – eArkisto
– Hoitotyön osalta arkistoitava minimitietosisältö on hoitojakson yhteenveto
prosessin mukaisesti ja otsikoittain kirjattuna
– Hoitotyön yhteenveto koostetaan hoitojakson kannalta keskeisistä
hoitotyön ydintiedoista (hoidon tarve, hoitotyön toiminnot ja hoidon tulos),
joita tarvittaessa täydennetään hoitotyön luokitusten pää- tai alaluokkien
avulla ilmaistuilla tiedolla ja vapaamuotoisella tekstillä sekä
hoitoisuustiedoilla (STM, 2009)
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Hoitotyön kirjaaminen
• Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli
– Hoidollisen päätöksenteon prosessi + FinCC (Finnish Care
Classification) -luokituskokonaisuus + sähköinen kirjaaminen
–  Hoitotyön ydintiedot: hoidon tarve, hoitotyön toiminto, hoidon
tulos, hoitoisuus, hoitotyön yhteenveto

• Laajoista kansallisista hankkeista huolimatta
kirjaamismallin käyttö ei ole valtakunnallisesti
kattavaa eikä yhtenäistä näkemystä kirjaamisen
sisällöstä ja toteutuksesta ole toistaiseksi saavutettu
– Hoitotyötä kirjataan ainakin seuraavilla tavoilla:
• hoitotyön kansallisen kirjaamismallin mukaan
• yliopistollisten sairaaloiden yhteisesti kehittämän moniammatillisen
hoitokertomuksen otsikkorakenteen mukaan
• potilaiden hoitoisuuden arviointiin käytettävän mittarin osa-alueiden
mukaisesti
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Hoitotyön kirjaamisesta on tehty tutkimusta
•

Hoitotyön sähköinen kirjaaminen tekee hoitotyön näkyväksi, edistää yhtenäisten
käsitteiden käyttöä ja parantaa hoitajien oikeusturvaa, mutta luokituksen käyttö
on epäyhtenäistä ja epäjohdonmukaista, FinCC-komponenttien käyttö vaihtelee
erikoisaloittain ja hoidon tavoitteet, hoitotyön toiminnot ja hoidon tulokset eivät
aina kohdistu määriteltyyn hoidon tarpeeseen
–

•

Lääkärit eivät ole halukkaita käyttämään hoitokertomusjärjestelmiä, koska
kokevat hoitajien kirjaamien potilastietojen etsimisen olevan hankalaa ja aikaa
vievää, minkä lisäksi kirjatut tiedot ja niiden esitystapa eivät aina vastaa heidän
tietotarpeitaan
–

•

Nykänen ym. 2012; Kaipio 2011, Kuusisto et al., 2012

Tämän päivän potilastietojärjestelmät on suunniteltu ensisijaisesti dokumentointitehtäviin, potilastietojen kirjaamiseen ja arkistointiin, ei niinkään tukemaan
ammattilaisten välistä vuorovaikutusta tai yhteistyötä
–

•

Häyrinen 2011

Nykänen et al., 2012, Kaipio 2011

Sähköisen hoitokertomuksen käyttöönotto paransi dokumentoidun tiedon laatua,
luettavuutta, saatavuutta ja tiedon uudelleenkäyttöä sekä hoitajien oikeusturvaa,
mutta hoitokertomus ei parantanut hoitajien ja lääkärien välistä tiedonvaihtoa
eikä hoitajien keskinäistä tiedonvälitystä eikä myöskään vähentänyt päällekkäisiä
tutkimuksia
–

Ammenwerth ym. 2011
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Käyttäjäpalautetta
 Luokituksen mukaan
kirjaaminen on hyvä asia
 Kuvaa hyvin hoitotyötä
 Kirjaaminen jäsentyneempää
ja kirjaaminen kehittynyt.
 Kirjataan oleellisempia asioita.
 Käsitteistö hieman kaukaista,
mutta kokonaisuus
käyttökelpoinen
 Muut ammattiryhmät lukevat
tekstiä
 Käyttö parantanut kirjaamisen
laatua, ohjaa kirjaamista,
tarkentaa potilaan hoitoa
 Antaa oikean kuvan potilaiden
hoitoisuudesta

 Luokituskokonaisuus liian
moniportainen
 Kirjaamista ei organisaatiossa
hyödynnetä, ei tilastoida
 Rakenteinen kirjaaminen
työlästä ohjelman vuoksi
 Lääkärit eivät käytä, eivätkä
haluakaan käyttää tai oppia
 Psykiatrisen puolen
huomioiminen kehitystyössä
 Luokituksen käyttöön käytetty
aika pois potilastyöstä
 Liikaa otsikkoja, pitäisi olla
yksikkökohtainen suosikkilista
 Liian pieneksi pirstottu
 Tarveluokituksesta puuttuu
luokkia

Junttila ja muut, 2011
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Hoitotyön ja
moniammatillisen
kirjaamisen
asiantuntijaryhmä
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Tehtävät
•

Kansallisen kirjaamismallin levittäminen hoitotyön
kirjaamiseen siten, että mietitään keinoja ja suosituksia,
joilla kansallista kirjaamismallia kehitetään hoitotyön
käytäntöjä vastaaviksi sekä tietojen moniammatillista
hyödyntämistä tukeviksi
– Ehdotukset toimenpiteiksi kirjaamismallin kehittämissuositusten
toteuttamiseksi

•

Ehdotukset keinoiksi ja toimenpiteiksi
hoitokertomusten (kirjaamismallin toteutukset
potilaskertomusjärjestelmissä) yhtenäistämiseksi ja
niiden käytettävyyden parantamiseksi
–

Tavoitteena on hoitotyön luokitusten ja niiden
potilastietojärjestelmätoteutusten kehittäminen hoitotyön kirjaamisen
käytettävyyden sekä kirjausten moniammatillisen hyödyntämisen
parantamiseksi
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Kirjaaminen
• Nykyisin hoitotyön kirjaamismallin käyttö näyttäytyy
lähinnä tiedon dokumentoinnin näkökulmasta
• ’Mitä on kirjattu, se on tehty’
• Tiedon moniammatillinen hyödyntäminen, hoitotyön
suunnittelu, seuranta ja johtaminen näyttäytyvät
heikommin
– Johtamisen tunnuslukuja on määritelty kansallisissa
hankkeissa
• HoiData, hoitotyön benchmarking /STAKES,
VeTe, Vetovoimainen ja terveyttä edistävä
terveydenhuolto
– Tunnuslukumäärittelyjä ei ole toteutettu
hoitokertomuksissa
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FinCC luokituskokonaisuus
• Luokituksen ongelmaksi on tunnistettu se, että FinCC antaa
sekä terminologian että rakenteen kirjaamiselle
– Kirjataan luokitukseen – ei luokituksella
• Hoitotyön prosessimalli eri vaiheineen antaa ylätasolla loogisen,
vaiheittaisen rakenteen hoitotyölle ja sen kirjaamiselle
– Kussakin vaiheessa FinCC:tä käytettäessä on kirjattava vielä
kolmitasoisen rakenteen, komponentti-yläluokka-alaluokka
mukaisesti. Joskus kirjataan myös vain pääluokkatasolla, jos
alaluokissa ei sopivaa vaihtoehtoa
• Asiantuntijatyöryhmä suosittelee luokituksen käytön
yksinkertaistamista
– FinCC:n rooli on tulevaisuuden kirjaamisessa
terminologinen
– Pyritään kohti aidosti rakenteista kirjaamista
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Suositukset
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• Kirjaamisen periaate:
– Kirjataan ajantasaisesti ja vain oleellinen ja
tarpeellinen tieto, ja vain sellainen tieto, mikä ei ole
saatavissa muista tietojärjestelmistä

• Kirjaamismalli ja luokitus:
– Kirjaaminen perustuu hoidollisen päätöksenteon
prosessimalliin ja FinCC-luokitus-kokonaisuuteen
– FinCC-luokituskokonaisuutta kehitetään ainakin
seuraavista näkökulmista:
• vapaan tekstin kirjaamisen rajaaminen komponenttitasolle,
• luokituksen terminologian tarkastelu käytännön hoitotyön valossa,
• luokituksen komponenttitason ja moniammatillisten otsikoiden
välisten yhteyksien tarkastelu
• ohjaus-luokan määrittelyn ja käytön tarkastelu
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• Hoitokertomukset:
– Suunnitellaan ja määritellään kirjaamisen mallipohjia
kansallisesti, ja kytketään ne käytössä oleviin
hoitosuosituksiin, hoitopolkuihin ja hoitoreitteihin
– Suunnitellaan ja määritellään hoitokertomuksen tietojen
lukunäkymä lääkärille, ja mahdollisesti muillekin
ammattiryhmille
– Yhtenäistetään hoitokertomusten toiminnallisuuksia ja
parannetaan niiden hakutoimintoja, käytettävyyttä ja
visuaalista ulkoasua

• Hoitotyön kirjaamisen koulutus:
– Suunnitellaan helppokäyttöinen ja toimiva verkkooppimisympäristö Kanta.fi -sivuille niin, että se on kaikkien
saavutettavissa vapaasti, sisällön tuottaminen ja ylläpito
järjestetään kansallisella tasolla
13
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Kirjaamismalli
• FinCC-luokituskokonaisuuden kehittäminen ja käyttö
hoitotyön termistönä
• FinCC:n käyttöä yksinkertaistetaan ja vapaan tekstin
kirjaaminen tehdään ylimmälle kirjaamistasolle
• Nykyinen tapa käyttää FinCC-luokituskokonaisuutta niin, että
kaikilla luokituksen tasoilla voidaan kirjata vapaata tekstiä, ei ole
tiedonhallinnan näkökulmasta rakenteinen tapa
• Nykyinen kirjaamistapa perustuu kirjaajan henkilökohtaiseen
valintaan ja osaamiseen tai yksiköissä tehtyihin sopimuksiin siitä,
mihin kohtaan luokitusta asia kirjataan, koska luokituksen valinnat
eivät ole yksikäsitteisiä
• Osaaminen ja/tai sopimukset vaihtelevat kirjaajasta ja yksiköstä
toiseen, jolloin menetetään kirjatun tiedon jatkohyödynnettävyys
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Hoitotyön kirjaamisen rakenteisuus
• Nykyvaihe: Pyritään yhtenäiseen tapaan kirjata ja
soveltaa kirjaamismallia koko Suomessa
• Vapaan tekstin kirjaaminen:
– A) Kirjataan vapaa teksti komponenttitasolle / luokituksen
ylimmälle tasolle
– B) Alaluokka- ja pääluokkatasoilla kirjataan vain se tieto, joka
voidaan aidosti rakenteistaa

• Moniammatillisten otsikoiden ja FinCC-komponenttien
välinen yhteys ?
• Tulevaisuus: pyrkimys aidosti rakenteiseen
kirjaamiseen
– Kirjataan pää- ja alaluokat klikkaamalla valikosta oikea
vaihtoehto (on/ei) / antamalla mitattu suure
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Hoitokertomukset
• Hoitokertomusten käytettävyyden parantamiseksi
asiantuntijatyöryhmä suosittelee erilaisten mallipohjien kehittämistä
kirjaamisen helpottamiseksi ja yksinkertaistamiseksi homogeenisiin
käyttöympäristöihin ja – tilanteisiin
• Mallipohjien avulla hoitotyön eri vaiheisiin voidaan määritellä
ne oleelliset tiedot, jotka tulee kirjata
– Mallipohjassa hyödynnetään erilaisia luokituksia (FinLOINC,
FinCC)
– Mallipohja voi perustua diagnoosiin, toimenpiteeseen, lääkärin
lukunäkymään, hoitotyön suunnitelmaan etc.
• Mallipohjien määrittelyssä hyödynnetään hoitotyön prosessin
vaiheisiin määriteltyjä tietosisältöjä
• Mallipohjissa pyritään toteuttamaan kirjaaminen ylimmän,
komponenttitason otsikoilla
• Mallipohjien määrittely ja käyttöönotto tulee organisoida ja
toteuttaa kansallisella tasolla
– Yhtenäinen kirjaaminen, yhtenäiset hoitokäytännöt
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Moniammatillisuus
• Tiedon moniammatillisen hyödyntämisen parantamiseksi
asiantuntijaryhmä suosittelee lääkärin lukunäkymän määrittelyä
ja toteutusta hoitotyön tiedoille
• Lääkäri haluaa nähdä hoitokertomuksesta lyhyesti ja tiiviisti
ilmaistuna
– mikä on potilaan tilanne/kokonaiskuva,
– mitä on tehty/tapahtunut ja millaisia muutoksia tilassa on,
– miten hoidot / toimenpiteet ovat vaikuttaneet
• Lääkärit toivoisivat kirjaamisrakenteen olevan yksinkertainen, n.
15 - 20 otsikkoa, joiden alle kaikki tieto voidaan dokumentoida
– Kuumekurva, hoitotaulukko olisi hyvä pohja lääkärin
lukunäkymälle, tarpeelliset hoitotyön tiedot
(tarpeet/toiminnot/toteutukset/arviot) voidaan näyttää
kuumekurvassa haluttaessa
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Suositusten tavoitteena on tiedon
hyödynnettävyyden parantaminen
– moniammatillisessa hoidossa,
potilaan ja hoitohenkilökunnan
näkökulmista

Pirkko Nykänen 8.11.2011

19

eHoito2011 Pirkkoatk-päivät
Nykänen2012
8.11.2011
Terveydenhuollon

Työryhmän raportti
saatavissa verkkojulkaisuna
THLn sivuilta:
http://www.thl.fi/thlclient/pdfs/e63ed18f-68ca4cfd-ac0a-fe8187528ffa

Hoitotyön kansallisten luokitusten ja määrittelyjen
kehittämiseksi THL pyytää kommentteja/lausuntoa
valmistuneesta loppuraportista hoitotyötä tekeviltä,
lääkäreiltä sekä organisaatioiden johdolta
Erityisesti halutaan kommentteja ja näkemyksiä siitä,
•
miten hoitotyön rakenteista kirjaamista tulisi kehittää
valtakunnallisesti ja
•
miltä osin rakenteinen kirjaaminen nähdään hyödylliseksi ja
mahdolliseksi
THL on myös kiinnostunut käytössä olevista hoitotyön rakenteisen ja
moniammatillinen kirjaamisen järjestelmistä ja niistä saaduista
kokemuksista
Lausuntojen / kommenttien määräaika on 15.6.2012.

Pirkko Nykänen 8.11.2011
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Kiitos!

Pirkko.Nykanen@uta.fi
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