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Sidonnaisuudet 

 
l Terveyskeskuslääkäri Kemin kaupunki 
l Terveyskeskuslääkäri Oulun kaupunki (vv) 
l Mehiläinen oy yksittäisiä päivystysvuoroja L-PKS akuuttiklinikka 
l Matka-apurahat SYLY ry  Wonca Rural 2015 ja Wonca Europe 2016 
konferensseihin 
l Luentopalkkio GPF ry 2015 













Pohdintaa 

l Tietojärjestelmät ovat tulleet pysyväksi osaksi työtämme, 
osataanko niitä vielä hyödyntää tehokkaasti ja oikein? 

l Yksittäinen lääkäri ei voi  muuttaa potilastietojärjestelmiä mutta 
voiko omaan ajankäyttöön  ja työtapaan vaikuttaa? 

l Voiko potilaslääkärisuhteen ja hoidon jatkuvuuden siirtää 
potilastietojärjestelmien hoidettavaksi? 
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Tiedonhallinta terveyskeskuksessa 
 - ratkaisun avaimet 

 
Workshop 

	
Dosentti,	kliininen	opettaja,	terveyskeskuslääkäri	Juha	Auvinen	

Oulun	yliopisto,	Oulunkaaren	ky	/	Pudasjärven	ta	



Sidonnaisuudet 

•  Työnantajat:	Oulunkaaren	kuntayhtymä,	Pudasjärven	terveysasema,	
Oulun	yliopisto	

•  Tutkimusrahoitus:	Suomen	akatemia	
• Duodecim	niskan	KH	työryhmässä	
• Oulun	Duodecim	seuran	ja	Suomen	yleislääketieteen	yhdistyksen	
hallituksissa	



Workshop 

•  Session	tavoite:	Jakaa	ideoita,	vinkkejä	ja	niksejä	tietojärjestelmien	kanssa	
toimimiseen	ja	kehittämiseen	ja	oppia	toisilta	uutta	käytännössä	kokeiltavaksi	

•  Jakaannutaan	ryhmiin	pohtimaan	seuraavia	asioita	(10min)	
1.  Terveyskeskuksen	potilastietojärjestelmä	toimii	huonosti.	Kuka	ja	miten	osallistuisi	

terveydenhuollon	tietojärjestelmien	kehittämiseen?	
2.  Miten	oman	terveyskeskuksen	nykyistä	potilastietojärjestelmää	voisi	käyttää	paremmin,	

vinkkejä	ja	niksejä?	
3.  Riittääkö	Terveysportti	informaation	lähteenä?	Mitä	lisäksi?	
4.  Miten	strukturoin	vastaanottoaikani	niin	että	sekä	tietojärjestelmien	käyttäminen	että	

potilaan	kuunteleminen	onnistuvat?	
5.  Kanta-arkisto	potilastyössä?	Miten	hyödynnän?	Mitä	ongelmia	voin	joutua	kohtaamaan	ja	

miten	minimoisin	ja	välttäisin	riskejä?	

•  Lopuksi	käydään	ryhmittäin	asiat	läpi	(5-10min/ryhmä),	kirjataan	ylös	ja	jaetaan	
ideat	toisillemme	käytäntöön	kokeiltavaksi	ja	sovellettavaksi	



Ryhmissä esille nousseita asioita 



Ryhmä 1. Terveyskeskuksen potilastietojärjestelmä toimii huonosti. Kuka ja 
miten osallistuisi terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen? 

•  Nykytilanteessa	järjestelmien	tilaaminen	ei	onnistu	/	ole	onnistunut	riittävän	
hyvin	

•  Kuka	on	tilaaja?	Kuka	määrittelee	parhaat	ratkaisut?	
•  Moniammatillista	havainnointia	käyttötilanteisiin	ja	–tapauksiin	

•  Oulussa	OYS:ssa	asiaa	pilotoitu,	puheentunnistus	
•  Terveydenhuollon	asiakkaiden	tarpeita	ei	välttämättä	ole	ulkopuolisen	helppoa	ymmärtää		

•  IT	tuki	tuntuu	olevan	etäällä	(“avaruudessa”),	ammattiryhmien	lähentyminen	olisi	
toivottavaa	

•  “Lähituen	läheisyys”	
•  Onko	organisaatioissa	pääkäyttäjät	/	tunnetaanko	heidät?	

•  Laajempien	ongelmatapausten	selvittelyn	koordinaatiotehtävät	
•  Lääkäripääkäyttäjä	+	hoitajapääkäyttäjä	organisaatioissa	

•  Järjestemien	määrittely	ja	hankintamenettely	tuovat	haasteita	



Ryhmä 2. Miten oman terveyskeskuksen nykyistä potilastietojärjestelmää 
voisi käyttää paremmin, vinkkejä ja niksejä? 

•  Effica:		
•  päätöksenteon	tuki	(alussa	hidasta,	mutta	kannattaa	kuitenkin	lopulta,	tuki	pitää	avata	erikseen),	
ominaisuus	saattanut	jäädä	joillakin	kollegoilla	huomaamatta,	nuoremmat	kollegat	tuntuvat	
osaavan	käyttää	luontevammin,	toimii	esim.	Labraseuloissa.	Vaatii	toimiakseen	käytännössä	
rakenteista	dataa	

•  Sanahaku;	klikkaa	ensin	esim.	YLE-ikkunaa	ja	sitten	Ctrl-F…	Joskus	haku	tuntuu	kuitenkin	
jumittavan,	ei	löydä	kaikkia	todellisia	osumia.	Toistetut	eivät	todellisuudessa	siis	toimi.		

•  “Hae	loput”	mysteeritoiminto	J	
•  Lääkelistalta	lääkkeen	poistaminen;	lisätiedot,	lopetuspvm	-1	tai	e	->	lääke	häviää	automaattisesti.	
Pitäisi	olla	ehkä	erillinen	siivoustoiminto	?	

•  Kasvukäyrä	(KASVU),	ensimmäinen	lehti,	Tannerin	asteikko	löytyy…	Asioita	siis	kirjataan	eri	
lehdille	

•  Omien	fraasien	talennus	
•  Rinnakkaiskirjaus	/	näkymä	
•  Puheentunnistus	(kallis)	

•  Pegasos	
•  Myös	Turun	Pegasos	toimii	osittain…	



Ryhmä 3. Riittääkö terveysportti informaation lähteenä? Mitä lisäksi? 

•  Ei	aina	
•  Näppärä	knoppien	tarkistamiseen	
•  TP	ei	kuitenkaan	sisällä	kaikkea	informaatiota,	jos	ei	löydy	TP:sta	niin	voi	kuvitella	että	tietoa	ei	
koko	asiasta	ole	

•  Keskustelupalstat	(?),	Google;	potilaskin	menee	tod	näk	ensin	kysymään	asiaa	Tohtori	Googlelta;	
saadan	näkökulmaa	potilaan	tiedonsaantiin.	G	anatomian	kuvat	löytyy	hyvin	

•  Oppiportti	
•  Erikoistuvien	mahdollisuudet	
•  UpToDate,	vähän	kuin	terveysportti,	mutta	ENG	kieli,	päivittyy	viikoittain	
•  Weekly	email	NEJM	esim	voi	tilata,	tulee	interaktiivisten	juttujen	lisäksi	myös	esim.	2min	
videotiivistelmiä	laajemmista	artikkeleista	

•  Duodecim	Podcastit	työmatkalle	tai	lenkille	
•  Psyvault.com	(lääkkeiden	väärinkäyttövinkkejä)	
•  Terveyskylän	erilaiset	talot,	mielenterveystalo,	naistalo,	päivystystalo	(tulossa),	ym.		



Ryhmä 4. Miten strukturoin vastaanottoaikani niin että sekä 
tietojärjestelmien käyttäminen että potilaan kuunteleminen onnistuvat? 

•  ICT	on	tarkoitettu	tiedon	tallentamiseen	ja	hakemiseen		
•  Meidän	työn	tärkeä	osuus	on	suunnitelmassa	
•  Ennen	vastaanottoa	esim.	Nopea	vilkaisu	

•  Jos	konetta	tarvii	vo:n	aikana,	tämä	on	hyvä	sanoittaa	potilaalle	että	mitä	lääkäri	tekee	
•  Kannattaa	yrittää	rytmittää,	joko	kone	tai	plas,	mutta	ei	molempia	yhtä	aikaa	

•  Runsas	ja	virheellinen	kirjaaminen	vaikeuttaa	järjestelmän	käyttöä	jatkossa	ja	tuottaa	
turhaa	työtä	

•  Sanelu+tarkastus	vai	se	että	kirjoitat	itse	
•  Kirjoittaessa	informaatiota	tulee	tiivistettyä	

•  Tekstin	kirjoittamista	käydään	hyvin	vähän	läpi	perusopetuksessa,	merkintä	ei	tulisi	olla	
tenttivastaus	/	essee.	Kuopion	lastentaudit	poikkeus	J	

•  Potilaan	asioiden	tiivistelmä	/	yhteenveto	ajantasaisena	olisi	tärkeä	potilaan	hoidossa	
•  Hoitosuunnitelmat	käyttöön	–koulutus,	Heinolan	tk	hyvä	esimerkki	(Satu	Brinkman).	



Ryhmä 5. Kanta-arkisto potilastyössä? Miten hyödynnän? Mitä ongelmia 
voin joutua kohtaamaan ja miten minimoisin ja välttäisin riskejä? 

•  Löytyy	myös	yksityispuolen	tekstejä,	löytyy	ESH	merkinnät	
•  Saattaa	auttaa	tiedon	viestinnässä	
•  Sosiaalipalvelut	on	myös	tulossa	(Kansa)	
•  -järjestelmään	pääsy	kestää	
•  -kaikki	tiedot	ei	välttämättä	näy	lääkärille	
•  -potilaat	saattavat	nähdä	vastaukset	ennen	lääkäriä	(ESH	määrännyt,	pot	soittaa	PTH…)	
•  -kaikki	tekstit	ei	näy	heti,	voi	olla	perustelematonta	viivettä	
•  -kallis	yksityisille	yrittäjille	
•  Olisi	hienoa	jos	päivitetty	hoitosuunnitelma	ja	päivitetty	lääkelista	pomppaisi	esille	kun	Kantaan	
mennään	

•  -kankea,	hidas,	strukturoimaton	
•  -tiedon	haku	vaikeaa,	otsikot	eivät	vastaa	sisältöä,	myöskään	Omakanta	ei	ole	näppärä	tilanteissa	
joissa	tietoa	on	paljon	


