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Uranus-potilastietojärjestelmät  

 

• Uranus on sekä tuote- että palvelukokonaisuus, joka 

sisältää potilaskertomuksen ja potilasprosessien ohjauksen 
Uutta Mirandassa 

• hoitokertomus  

• lääkitys ja reseptit 

• määräykset ja ohjeet 

• hoitotaulukko 

• hakukone 



Uranus-käyttöönottoprojekti; Mirandan 

hoitokertomuksen ja lääkitysosion 

käyttöönotto 

•  Projektin tavoitteena on siirtyä käyttämään Miranda-

potilaskertomusjärjestelmän uusia osioita / piirteitä niin, että 

ne ovat käytössä 

– koko HUS:ssa 30.10.2012 mennessä 

• Uranus-järjestelmien käyttöönottoprojekti käynnistyi 

elokuussa 2009 

– Uranus versio 2007.1.4 mahdollisti Mirandan uusien 

sovellusosioiden (lääkitys, hoitotaulukko ja uudistettu 

hoitokertomus) käyttöönotot 

– Hoitokertomuksen ja lääkitysosioon on koulutettu 

HUS:ssa 15.5.2011 mennessä noin 4300 henkilöä, joista 

psykiatrian henkilökuntaa on 2650 ja somatiikan 1650 

– vuonna 2012 laajat käyttöönotot uudella versiolla 

(Uranus 8.2) 

Hoitokertomus on 

moniammatillinen 

sähköinen potilasasiakirja 

Sisältää: esitiedot, 

keskeiset tiedot, 

hoitopäivän/käynnin 

tiedot 

Avohoitokäyntejä 1 567 593 

Hoitopäiviä   249 173 

Sairaansijat 3 106 

Leikkauksia 92 027 

Henkilöstön määrä 21 322 

Väestömäärä noin 1,53 

miljoonaa asukasta 

 





Mirandan hoitokertomuksen ja lääkitysosion 

käyttöönoton tuloksia HYKS Medisiinisessä 

tulosyksikössä 

HYKS 

Medisiininen 

tulosyksikkö 

Kysely 1: syksy 

2010 (koulutuksen 

jälkeen) 

Kysely 2: kuuden 

kuukauden kuluttua 
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Kysely 

1 

(N=98), 

ka 

Kysely 

2 

(N=94), 

ka 

Miranda selkeyttää potilaan hoitotavoitteita 3,25 3,33 

Miranda selkeyttää ammattiryhmien välistä tiedonvälitystä potilaan hoidossa 3,55 3,42 

Miranda helpottaa tiedonvälitystä työvuoron vaihtuessa 3,23 3,41 

Miranda helpottaa yhteenvetojen laatimista 3,55 3,48 

Miranda selkeyttää eri ammattiryhmien työnjakoa kirjaamisessa 3,18 3,19 

Miranda vähentää kirjaamiseen käytettävää aikaa 2,44 2,42 

Osaan käyttää riittävästi Mirandaa 3,34 3,92 

Olen saanut riittävästi koulutusta Mirandan käyttöön 3,17 3,73 

Mirandan koulutus on järjestetty mielekkäällä tavalla 3,29 3,28 

Luotan saavani tarvitsemaani tukea Mirandan käytössä 3,71 - 

Olen saanut tarvitsemaani tukea Mirandan käytössä - 3,63 

Miranda vähentää paperityötä 3,26 3,24 

Miranda edistää kirjaamisen virheettömyyttä 3,16 3,01 

Miranda mahdollistaa potilaan hyvän hoidon 3,12 3,16 

Miranda parantaa potilaan tietosuojaa 3,32 3,29 

Tiedon kirjaaminen Mirandaan on helppoa 3,11 3,61 

Tiedon löytäminen Mirandasta on helppoa 3,08 3,40 

Mirandan käyttö vähentää päällekkäistä kirjaamista 2,96 3,13 

Tiedon lukeminen Mirandan näytöltä on vaivatonta 3,13 3,32 

Miranda tukee työprosessien sujuvuutta 2,92 3,16 

Olen motivoitunut käyttämään Mirandaa 3,85 3,88 

Yhteensä 3,23 3,35 

Miranda 

työvälineenä 

Arviointiasteikko: 

täysin samaa mieltä (5) 

- - - 

täysin eri mieltä (1) 



Kysely 1 Kysely 2 



Yksiköiden Miranda-tukihenkilöille suunnattu 

kysely, toukokuu 2011 

Tähän kenttään voit sijoittaa suuren kuvan tai kaavion. 

Vastausprosentti 65 

Lääkityksen ja 

hoitokertomuksen 

tukihenkilö yksikössä 

- on mukana suunnittelemassa 

oman vastuuyksikön 

toimintatapoja laadukkaan 

kirjaamisen osalta 

- toimii käyttöönoton jälkeen 

oman vastuuyksikön käytön 

tukena 



Kyselyyn vastanneet Miranda tukihenkilöt 

ammattiryhmittäin  

Tähän kenttään voit sijoittaa suuren kuvan tai kaavion. 



Mirandan lääkitysosion käyttö 

Potilaan kotilääkityksen pääsääntöisesti kirjaava ammattiryhmä 



Lääkemääräysten kirjaaminen Mirandaan 



Mirandan lääkitysosion koulutus 

Mirandan lääkitysosion tuki käyttöönoton jälkeen 

Lääkitykseen liittyvä koulutus ennen käyttöönottoa 



Mirandan hoitokertomuksen käyttö 

Mirandan hoitokertomuksen koulutuksen määrä ja ajoittuminen ennen käyttöönottoa 

Käyttöönoton jälkeen 



Mirandan hoitokertomuksen sisältöön liittyvä 

koulutus ennen ja jälkeen käyttöönoton 

 



Hoitotaulukon ja määräysten käyttö 

yksiköissä 

Moniammattilliset määräykset ja ohjeet 

Hoitotaulukko 



Mirandan käyttöön liittyvät oppimateriaalit 



Tukihenkilön roolissa 



Käyttöönoton haasteina 

• Koulutettavien suuri määrä 

• Projektin tiukka aikataulu 

• Tekniset ja asenneongelmat  

• Riittävä etukäteisvalmistelu; toiminnallinen suunnittelu 

• Tiedotus 

 



Kiitos mielenkiinnostanne! 
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